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Społeczność kaszubska przeżywa w ostatnich latach wyraźne oży-
wienie, które przejawia się m.in. w aktywności Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego i innych organizacji. Ten swoisty kaszubski renesans, 
nazywany przez publicystów etnicznym przebudzeniem Kaszubów, 
wyraża się także w  podejmowaniu wielu ambitnych inicjatyw kultural-
nych, gospodarczych, społecznych, czy edukacyjnych. Świadectwem 
tego odrodzenia jest również  obecność kaszubszczyzny w  mediach 
czy w liturgii Kościoła. 

Aspiracje i  aktywność Kaszubów przejawiają się także w życiu po-
litycznym. Przez lata podwójnie upodmiotowieni - etnicznie i obywa-
telsko, dzisiaj prężnie działają w samorządach lokalnych i regionalnych, 
ale także w ogólnokrajowej, a nawet europejskiej polityce. Od począt-
ku III Rzeczpospolitej obecni są w polskim parlamencie. Wyrazem 
tej działalności  było powołanie pierwszego w historii Sejmu i Senatu 
Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, który poprzez  różnorodne 
inicjatywy  prezentuje i popularyzuje dorobek społeczności kaszub-
skiej, reprezentuje jej interesy na forum parlamentu, ale też wnosi do 
niego styl działania Kaszubów oraz najważniejsze elementy ich mental-
ności: skłonność do kompromisu, szukanie porozumienia oraz zwra-
canie uwagi na interes ogółu, zgodnie zresztą z zasadami wywiedzio-
nymi z pomorskiej myśli politycznej, której najpełniejszą wykładnię 
dał przed laty wychowawca kilku pokoleń działaczy kaszubskich Lech 
Bądkowski. I zgodnie z zasadą wyrażoną na sztandarze Zrzeszenia 

Wstęp

Kazimierz Kleina
Cezary Obracht-Prondzyński



Kaszubsko-Pomorskiego: Zrzeszonëch naju nicht nie złômie (Zrzeszonych 
nikt nie złamie). 
Niniejsza książką jest kolejną inicjatywą Kaszubskiego Zespołu Parla-
mentarnego. Celem publikacji było zebranie i usystematyzowanie naj-
ważniejszych informacji o Kaszubach, ich kulturze, literaturze, tożsamo-
ści, o miejscu i roli Kaszubów w życiu publicznym, ich sytuacji prawnej 
w kontekście ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 
języku regionalnym. Wiele bowiem udało się już osiągnąć, ale ciągle są 
jeszcze problemy i wyzwania, którym trzeba sprostać. Swoimi refleksami 
zechcieli się podzielić senator Krzysztof  Piesiewicz, od lat wędrujący 
na Kaszuby, profesor Edmund Wnuk-Lipiński, mieszkający i pracujący 
w Warszawie, ale swoimi korzeniami ciągle mocno osadzony na Kaszu-
bach oraz pochodzący z Kaszub ksiądz profesor Henryk Skorowski – 
rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jak 
słusznie zauważa ten wybitny socjolog, tożsamość kaszubska po 1989 
roku odradza się, co z pewnością cieszy, także wśród  młodszego po-
kolenia, jednak, aby uchronić ją od „skansenizacji”, ważnym  zadaniem 
Kaszubów jest obecnie tworzenie nowych wartości kulturowych i „eks-
portowanie  ich w szerszy kontekst społeczno-kulturowy”.
W publikacji znajduje się także obszerna relacja z pierwszej w historii 
polskiego parlamentu wystawie poświęconej Lechowi Bądkowskiemu, 
która prezentowana była potem  również na Pomorzu.
Z kolei opublikowane w książce fragmenty przewodnika turystyczne-
go „Kaszuby od kuchni” autorstwa Piotra Ostrowskiego i Kazimierza 
Kleiny  wprowadzają nas w świat kuchni, zwyczajów i największych 
atrakcji regionu. Autorzy w niezwykle barwny sposób ukazali nam co-
dzienne życie na Kaszubach. Wierzymy, że przewodnik, który ukaże 
się jeszcze w tym roku nakładem wydawnictwa Bernardinum, stanie się 
inspiracją do podróży i odkrywania Kaszub nie tylko przez turystów, 
ale też przez samych mieszkańców regionu.
Mamy nadzieję, że książka pomoże przybliżyć i uporządkować wiedzę 
na temat społeczności kaszubskiej, ich aktualnej sytuacji, osiągnięciach, 
problemach i wyzwaniach. Wierzymy głęboko, że dla osób, które dotąd 
nie zetknęły się z Kaszubami, lektura ta będzie dobrą okazją, aby nas/ 
ich poznać i zrozumieć. 
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Cezary Obracht-Prondzyński

kim są kaszubi 
– Pytania daWne, OdPOWiedzi WsPóŁCzesne

Kaszubi są społecznością długiego trwania – wiele zjawisk zakorze-
nionych jest tu w odległej przeszłości i ma swoje konsekwencje także 
dla współczesnych mieszkańców Kaszub: dziedzictwo wielosetletnie-
go, trudnego sąsiedztwa z Niemcami, skutki zamieszkiwania regionu 
przygranicznego, trwałość silnych więzi rodzinnych, przywiązanie do 
religii, specyficzna mentalność i postawy społeczne. Ważna jest też 
zasiedziałość na kaszubskim terytorium – w naszej Małej Ojczyźnie. 

Ale z drugiej strony Kaszubi są społecznością, która przeszła 
ogromne przemiany w XX stuleciu i na początku XXI wieku, widoczne 
w sferze politycznej, społeczno-ekonomicznej i kulturowej. 

Na początku XX wieku Kaszubi żyli w państwie prusko-niemiec-
kim, represyjnie nastawionym do tej społeczności, jak i do wszystkich 
Polaków. Następnie w okresie międzywojennym zostali podzieleni na 
trzy części – największa żyła w granicach Drugiej Rzeczpospolitej, dru-
ga na terenie Wolnego Miasta Gdańska (w samym mieście i wioskach 
w powiecie Gdańsk-Wyżyny), trzecia wreszcie pozostała w granicach 
Niemiec (powiaty bytowski, lęborski, słupski – tzw. Słowińcy, niewiel-
kie grupki w powiatach człuchowskim i miasteckim). 

Najtrudniejszym okresem w dziejach dla Kaszubów była druga woj-
na światowa. Elita tej społeczności prawie w całości została wymor-
dowana. Od marca 1942 roku obowiązywał na Pomorzu przymusowy 
wpis na Niemiecką Listę Narodowościową (DVL). W ślad za tym tysiące 
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kaszubskich synów musiało służyć w armii niemieckiej. Kaszubi umierali 
w KZ Stutthof  i w wielu innych miejscach kaźni na Pomorzu i poza nim. 
Zbudowali jednak własną konspirację i oczekiwali wyzwolenia.

Ale wyzwolenie i nowe porządki w państwie komunistycznym oka-
zały się częstokroć dla nich bardzo trudne. W okresie PRL władze 
kierowały się w stosunku do Kaszubów mieszanką nieufności i próbą 
wciągania ich przedstawicieli w struktury władzy.

Wreszcie w 1989 r. nadszedł demokratyczny przełom – Ka-
szubi czynnie zaangażowali się w budowę nowej, demokratycznej 
III Rzeczpospolitej. Przeżyli proces podwójnego upodmiotowienia 
– obywatelskiego i etnicznego.

W ślad za zmianami politycznymi szły – szczególnie ważne – zmiany 
społeczno-ekonomiczne. W największym skrócie można powiedzieć, że 
wiek XX przyniósł wielką rewolucję społeczną, objawiającą się: 1) inten-
sywną urbanizacją (na Kaszubach powstało największe nowe miasto – 
Gdynia), w wyniku której Kaszubi przestali być społecznością wiejską, 
a stali się miejsko-wiejską; 2) industrializacją; 3) rewolucją edukacyjną (ma-
sowe kształcenie spowodowało znakomite poszerzenie grona wykształ-
conej inteligencji kaszubskiej oraz powstanie elity naukowej i artystycznej 
o kaszubskich korzeniach); 4) ruchami migracyjnymi (Kaszubi najpierw 
migrowali bezpośrednio za dawną granicę, na ziemie włączone po 1945 r. 
do Polski, następnie wyjeżdżali do Niemiec w latach 50. 70. i 80., a obecnie 
migrują podobnie jak inni Polacy w najróżniejsze zakątki Europy). 

Wielkie zmiany zaszły na kaszubskiej wsi (choćby w architekturze). 
Systematycznie kurczy się zasięg morskiego rybołówstwa przybrzeż-
nego. Dawne tradycyjne zawody albo zanikły (np. kołodziejstwo) albo 
zmieniły swój profil (np. kowalstwo stało się kowalstwem artystycz-
nym, produkującym wyroby użytkowe dla różnych odbiorców – np. 
bramy, ogrodzenia, narzędzia kominkowe itd.). 

Zmianie uległ model rodziny, choć akurat na Kaszubach jeszcze 
najsilniej odczuwane jest dziedzictwo dawnej, wielopokoleniowej 
rodziny, ale już tylko w środowiskach wiejskich. Zresztą należy pod-
kreślić, że na Kaszubach jest najwyższy przyrost naturalny w Polsce. 
W ślad za zmianą modelu rodziny uległa też zmianie pozycja kobiet, co 
było związane z ich edukacją i wkroczeniem na rynek pracy. 
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Dziś coraz bardziej są zauważalne modernizacyjne skutki wstą-
pienia do Unii Europejskiej, nakładające się na efekty transformacji 
ustrojowej. Kaszuby stają się, zwłaszcza na obszarach nadmorskich 
i pojeziernych, zagłębiem turystycznym (np. rybacy stają się przedsię-
biorcami turystycznymi, a na wsi rozwija się agroturyzm). Dominować 
zaczyna sektor usług, choć nadal mocne jest kaszubskie rzemiosło, 
tradycyjnie związane z tym regionem (np. stolarstwo, meblarstwo). 
Bardzo dynamicznie rozwija się mały i średni przemysł – wystarczy 
zobaczyć, jaki jest profil gospodarczy takich miast, jak Bytów, Kartuzy, 
Kościerzyna czy Lębork, albo takich wsi, jak Sierakowice.

Zmiany w sferze społeczno-ekonomicznej nie mogły pozostać bez 
wpływu na sferę kulturową, na kaszubską tożsamość, poczucie identy-
fikacji, autoocenę Kaszubów. Tu być może zaszły najgłębsze zmiany, 
a w środowisku kaszubskim pojawia się ciągle pytanie: co decyduje o na-
szej odmienności, co przesądza o naszej tożsamości, co jest jej funda-
mentem i czy czasem te fundamenty się nie kruszą? Zawsze żywa była 
dyskusja nad mową Kaszubów: czym jest, jaki jest jej status, jakie pełni 
funkcje społeczne? Czy zanika, czy może – wręcz przeciwnie – przeży-
wa swój renesans w związku z wkroczeniem do szkół, Kościoła, życia 
publicznego, mediów? Równie dyskusyjny był status grupy kaszubskiej 
– czy Kaszubi są grupą etniczną, mniejszością, odrębnym narodem? 
Ostatnie lata przyniosły kolejną odsłonę tych dyskusji, wokół których 
narosła już pokaźna literatura naukowa (tematyką kaszubską intensywnie 
interesują się językoznawcy, historycy, etnolodzy, socjolodzy…).

Co ciekawe – nawet na najprostsze pytania nie jest łatwo odpowie-
dzieć. Przykładowo – ilu jest Kaszubów? Jak ich policzyć, na jakich 
danych się oprzeć, które wyniki uznać za wiarygodne?  Z problemem 
tym mierzyli się i badacze (socjolodzy i geografowie), ale także insty-
tucje państwowe, z różnymi zresztą skutkami.  

Bodaj najbardziej znane są szacunki, których dokonał Marek La-
toszek opierając się na badaniach z drugiej połowy lat 80. Wynikało 
z nich, że na Pomorzu Gdańskim żyło wówczas ponad 332 tys. Ka-
szubów oraz nieco ponad 184 tys. osób, określonych niezbyt poręcznie 
jako „pół-Kaszubi” (kategoria ta określa tych członków społeczności 
kaszubskiej, którzy np. nie mówili po kaszubsku, ale w pełni zachowali 
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świadomość pochodzenia kaszubskiego i identyfikowali się z całą gru-
pą, albo takie osoby, które pochodziły z rodzin mieszanych). 

Co ciekawe, zbliżone dane uzyskał Jan Mordawski, który prowadził 
badania w latach 1997-2004 na całym obszarze zamieszkiwanym przez 
Kaszubów na Pomorzu Gdańskim (obecnie, od 1998 r., w całości 
w granicach Województwa Pomorskiego). Autor starał się oszacować 
liczebność Kaszubów nie tylko globalnie, ale też w poszczególnych 
powiatach i gminach. Wyniki tych badań prezentuje tabela 1. 

Tabela 1
Szacunkowa liczebność Kaszubów (2005 r.)

Źródło: J. Mordawski, Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, 
Gdańsk 2005, s. 41-44

Powiat/miasto:

Odsetek: Liczba 
Kaszubów 

i osób z częścio-
wym rodowo-

dem kaszubskim

Kaszubów
Osób z częścio-
wym rodowo-

dem kaszubskim
Nie-Kaszubów

Kartuski 83,8 10,0 6,2 94136

Pucki 64,6 15,6 19,8 56358

Kościerski 61,4 13,1 25,5 49116

Wejherowski 47,9 18,2 33,9 113097

Bytowski 34,9 14,3 50,8 37757

Gdański 21,0 9,6 69,4 13742

Chojnicki 19,1 7,2 73,7 23926

Lęborski 16,4 13,3 70,3 19594

Gdynia 15,8 16,0 68,2 81090

Sopot 5,8 7,9 86,3 5795

Człuchowski 5,8 7,5 86,7 7814

Gdańsk 4,7 5,6 89,7 47163

Słupski 
i miasto Słupsk

3,4 5,5 91,1 17449

Razem 23,0 10,4 66,6 566.737
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Z tabeli tej wynika, że najwięcej Kaszubów i osób z częściowym 
rodowodem kaszubskim mieszka w powiecie kartuskim, który można 
śmiało uznać za serce Kaszub także z tej racji, że stanowią oni tu zde-
cydowanie najwyższy odsetek. Ale drugą pod względem liczebności 
społeczność kaszubską stanowią mieszkańcy Gdyni, co pokazuje skalę 
zmian, które zaszły w XX wieku. Ponadto zwracają uwagę wysokie od-
setki Kaszubów na tzw. „ziemiach nowych”, tj. włączonych do Polski 
po 1945 r., zwłaszcza zaś w powiecie bytowskim.

Z tego badania wynika też, że Kaszubów było 390.509, a osób z czę-
ściowym rodowodem 176.228. Gdyby porównać te dane z danymi uzy-
skanymi przez M. Latoszka, to okazałoby się, że są one dość zbieżne. 
Różnica może wynikać nie tylko z zastosowanej metodologii, ale także 
z tego, że J. Mordawski objął badaniami także te tereny, których nie ba-
dał M. Latoszek. A poza tym prawdopodobnie w okresie transformacji 
ustrojowej, w wyniku zmian politycznych i świadomościowych, większa 
liczba osób przyznaje się do kaszubskich korzeni. Dawny kompleks ka-
szubski, czyli wstydliwe nieprzyznawanie się do kaszubskości w niektó-
rych środowiskach wręcz bywa zastępowane modą na bycie Kaszubą.

O tym, jak problematyczne może być szacowanie liczebności grup 
etnicznych, przekonano się przy okazji Spisu Powszechnego w 2002 
roku. Zastosowane wówczas podejście metodologiczne, a przede 
wszystkim sposób sformułowania pytań spisowych, okazały się być 
zupełnie nietrafione, a dla Kaszubów nader kłopotliwe. Okazało się, 
że każdy obywatel Polski musiał zdeklarować swoją narodowość, nie 
mogąc jednocześnie zgłosić podwójnej tożsamości, typowej dla Kaszu-
bów. W przypadku Kaszubów można było się tylko zdeklarować jako 
Polak, bez możliwości podkreślenia swojej kaszubskości. Część więc 
osób, nie chcąc zanegować swojej kaszubskiej tożsamości, wybrała 
inną  możliwość i zdeklarowała się jako naród kaszubski.

Oto więc obecnie mamy, w świetle Spisu Powszechnego, Kaszubów-
-Polaków (w całej społeczności kaszubskiej jest tych osób zdecydowana 
większość) oraz Kaszubów opcji narodowej kaszubskiej – opcję tą wy-
brały w czasie Spisu Powszechnego 5062 osoby. Paradoksem jednak jest, 
że jednocześnie dziesięciokrotnie więcej – 52,6 tys. – osób zadeklarowało 
mówienie językiem kaszubskim! 
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Wyniki spisu spotkały się z powszechną krytyką, choć miały też 
skutki w praktyce, bo na nich opierały się regulacje przyjęte w Ustawie 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (np. w od-
niesieniu do gmin, w których język mniejszościowy może być używany 
jako pomocniczy). 

Być może wyniki Spisu Powszechnego z 2011 roku będą bar-
dziej wiarygodne, przede wszystkim dlatego, że zmieniło się sformuło-
wanie pytań – pojawiła się w nich możliwość zadeklarowania złożonej 
tożsamości, a to w przypadku Kaszubów jest kwestią zasadniczą.

Innym pytaniem, które zwykle pada, ale na które też nie jest łatwo 
udzielić odpowiedzi, jest gdzie mieszkają Kaszubi? Problem polega na 
tym, że obszar zamieszkiwany przez Kaszubów w ciągu setek lat ich 
obecności na Pomorzu pomniejszał się w swych granicach zewnętrz-
nych oraz kurczył pod wpływem spontanicznych i odgórnie sterowa-
nych ruchów osadniczych. One to zdecydowanie pogarszały pozycję 
Kaszubów w ich własnej ojczyźnie, tak dalece, że na części teryto-
rium etnos kaszubski zanikł całkowicie, a w innej stał się mniejszością. 
Trwało to od średniowiecza, a szczególnie nasiliło się w okresie zaboru 
pruskiego. Na początku XX wieku żyły już tylko niewielkie enklawy ka-
szubskie na Pomorzu Zachodnim (w powiatach słupskim, bytowskim, 
lęborskim, człuchowskim i miasteckim), większość zaś Kaszubów za-
mieszkiwała Pomorze Gdańskie. Ale i tu, jak pisał Jan Karnowski: 
„Kaszuby są rozbite na drobne wysepki, oddzielone od siebie borami fiskalnymi, 
domenami, latyfundiami niemieckich »majątkarzy«; a pas kolonii niemieckich 
ciągnie się opodal Skarszew przez powiat kościerski ku granicy pomorskiej, dzie-
ląc już na zawsze Kaszuby” (J. Karnowski, Ludność kaszubska w ubiegłym 
stuleciu, Kościerzyna 1911, s. 19). 

Wiek XX przyniósł zasadnicze zmiany w odniesieniu do terytorium 
zamieszkiwanego przez Kaszubów, a najważniejszą tego przyczyną były 
rozstrzygnięcia II wojny światowej. Najpierw bowiem Niemcy przepro-
wadzili akcję masowego wysiedlania ludności polskiej z Pomorza, w tym 
także Kaszubów (już od jesieni 1939 roku), a następnie po 1945 r. sami 
– dobrowolnie lub pod przymusem – opuścili ten region. W ten sposób, 
po kilkuset latach, właściwie kultura niemiecka zniknęła z Pomorza, a jedy-
nymi jej przedstawicielami jest bardzo nieliczna dziś mniejszość niemiecka. 



Dom Kaszubski w Gdańsku
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W wyniku rozstrzygnięć powojennych i ukształtowania nowych gra-
nic państwowych terytorium kaszubskie uległo znacznemu powiększe-
niu. Od razu bowiem po przejściu frontu w lutym-marcu 1945 r. Kaszubi 
ruszyli na tereny przygraniczne – do powiatów bytowskiego, lęborskiego, 
człuchowskiego, miasteckiego i słupskiego na zachodzie oraz na teren 
byłego Wolnego Miasta Gdańska na wschodzie. Rok 1945 dał szansę 
na rewanż na historii – Kaszubi wrócili na swoje dawne tereny. W tym 
pierwszym okresie po zakończeniu wojny aż kilkadziesiąt tysięcy Kaszu-
bów przeniosło się na tereny leżące tuż za granicą, stając się w niektórych 
miejscowościach wręcz grupą dominującą. Później procesy migracyjne 
wcale nie ustały, a szczególnie atrakcyjnymi miejscami osiedlenia były 
rozwijające się pomorskie miasta, głównie Gdynia, Gdańsk i Słupsk. 

W wyniku reformy administracyjnej z 1998 r. teren zwartego osad-
nictwa kaszubskiego po raz pierwszy w dziejach znalazł się w jednym 
organizmie administracyjnym – w województwie pomorskim. 

Współczesność na Kaszubach przejawia się mieszanką tradycji 
i zmiany, trwania i rozwoju, konserwatyzmu i innowacji. Dotyczy to 
struktury społecznej, życia gospodarczego, kultury, tożsamości... Ka-
szubi stoją przed poważnymi wyzwaniami – jak w warunkach globalizu-
jącej się kultury i gospodarki przetrwać i zachować własną, specyficzną 
tożsamość? Jak ratować i rozwijać język? Jak chronić własne instytucje 
i umacniać ich pozycję na Pomorzu i w Polsce? Jak definiować w nowych 
warunkach własny interes grupowy, jak określać, co jest najważniejsze 
i kto powinien tę społeczność reprezentować? Wreszcie jak na nowo 
zdefiniować własny, grupowy status etniczny i jakie mogą być (już są) 
konsekwencje braku takiego uzgodnienia.

Nie ma, bo nie może być tu prostych odpowiedzi, jednoznacznych 
diagnoz, ani też oczywistych rozwiązań. W świecie paradoksów możliwa 
jest i taka sytuacja, w której znakomitemu rozwojowi instytucjonalnemu 
kultury kaszubskiej będzie towarzyszył zanik jej niektórych elementów, 
np. języka. Może się też tak zdarzyć, że ten rozwój zorganizowanych, sys-
tematycznych i celowych działań społeczności kaszubskiej, wspieranych 
środkami publicznymi i unijnymi przy zagwarantowaniu odpowiednich 
regulacji prawnych, przyczyni się do rozkwitu kultury kaszubskiej. Warunki 
korzystne ku temu są. Czy tak się stanie, zależy tylko od samych Kaszubów.
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Cezary Obracht-Prondzyński 

dylematy zWiązane z kaszubską tOżsamOśCią 

Pytanie o to „kim  są Kaszubi?” oznacza w istocie pytanie o to, 
kim się czują, za kogo są uważani, jaka jest ich autoidentyfikacja i toż-
samość. Wydawać by się mogło, że nie powinno być prostszych pytań, 
ale skomplikowane losy społeczności kaszubskiej, życie przez setki lat 
na kulturowym pograniczu, między większymi i silniejszymi etnosami 
(Niemcami i Polakami) spowodowało, że sami Kaszubi mieli istotne 
problemy z określeniem własnej tożsamości. Była ona historycznie 
zmienna, a na jej ukształtowanie współczesne wpłynęły przede wszyst-
kim dramatyczne wydarzenia XX wieku: dwie wojny światowe, podział 
społeczności kaszubskiej między trzy organizmy państwowe w okresie 
międzywojennym, okres komunizmu i niechętna polityka władz komu-
nistycznych wobec Kaszubów oraz przemiany społeczne i kulturowe 
okresu transformacji po 1989 roku.

Badania prowadzone intensywnie od lat 70. XX wieku przez 
socjologów i etnologów (Synak 1998b; Latoszek 1995; Obracht-Pron-
dzyński 2004c; Kucharska 1985; Mazurek 2008a; Mazurek 2008b; Ga-
lus 1990), wspieranych przez historyków i językoznawców, pozwoliły 
nie tylko określić specyfikę kaszubskiej tożsamości, ale także ująć dy-
namikę jej zmiany. 

Na podstawie tych badań można stwierdzić, że podstawą tożsa-
mości Kaszubów jest ich własna kultura, a na etos kaszubski składają 
się takie wartości, jak: język, religia (przywiązanie do Kościoła katolic-



20

kiego), rodzina, pochodzenie (genealogia), terytorium w poczwórnym 
znaczeniu: przestrzeni, czyli miejsca zamieszkania, terytorium histo-
rycznie posiadanego przez Kaszubów, ziemi rodzinnej (najczęściej 
gospodarstwa wiejskiego) oraz krajobrazu. Z wartościami tymi skore-
lowane są cechy autostereotypu  Kaszubów, których w ich własnych 
oczach charakteryzuje: pobożność, pracowitość, przywiązanie do zie-
mi, wytrwałość (aż do upartości), patriotyzm itd. (Obracht-Prondzyń-
ski 2002: 340-373; Borzyszkowski 1999: 275-284). To jednak, które 
z tych wartości są najważniejsze, konstytutywne, które też zyskują na 
znaczeniu, a które tracą jest już przedmiotem nie tylko dyskusji na-
ukowych (Mazurek 2010), ale i sporów w obrębie społeczności ka-
szubskiej. Przede wszystkim dotyczą one roli i znaczenia języka, jako 
wartości centralnej (Labuda 1995).

Ponadto z punktu widzenia grupowego ważne są także takie ele-
menty, jak: doświadczenie historyczne i wspólnota losu, wspólne oby-
czaje oraz dziedzictwo intelektualne i artystyczne (Perszon 2001). Sys-
tematycznie rośnie także znaczenie wspólnotowych instytucji – trudno 
byłoby choćby przecenić w budowaniu tożsamości kaszubskiej roli 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, największej organizacji kaszub-
skiej (Obracht-Prondzyński 2006). 

Faktem jednak jest, że jeszcze nie tak dawno oczywistą była kon-
statacja, że mimo wszystkich powojennych przemian, zachowana zo-
stała pozycja języka jako wartości najistotniejszej w etosie grupowym 
Kaszubów. Świadczyły o tym także wyniki badań socjologicznych 
z lat 80. i 90. XX w. Pisano w nich: „język etniczny stanowi dla Kaszubów 
ważną wartość kulturową i jest powszechną formą komunikowania się w rodzi-
mych społecznościach” (Synak 1998a: 386) oraz: „Powszechny i zdecydowanie 
najsilniejszy kulturowo-etniczny »wyróżnik« grupowy stanowi język kaszubski, 
którego odmienność postrzegana jest powszechnie przez badanych, przy czym 83 
proc. wskazało, że Kaszubi »bardzo różnią się« pod tym względem” (Synak 
1991: 114). 

O ile jednak dawniej język kaszubski był przede wszystkim języ-
kiem domowym, o tyle w ostatnich latach mocno zaistniał on w sferze 
publicznej – edukacji, życiu religijnym, polityce... Paradoksalnie jednak 
temu wkroczeniu w sferę publiczną towarzyszą zmiany polegające na 
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tym, że słabnie jego rola w sferze prywatnej, rodzinnej (Latoszek 1997; 
Porębska 2006), a tym samym traci on na znaczeniu jako wyznacz-
nik kaszubskiej tożsamości. Jak bowiem pokazują najnowsze badania 
w wyznaczaniu, konstytuowaniu tożsamości kaszubskiej rośnie zna-
czenie takich elementów, jak:  pochodzenie kaszubskie i więzi rodzin-
ne (kryterium genealogiczne), czy też fakt urodzenia na Kaszubach 
(kryterium terytorialne) (Mazurek 2005: 25-37; Mazurek 2006: 119-
138; Mazurek 2008c: 97-108). Dlatego można być dzisiaj Kaszubą, nie 
mówiąc po kaszubsku, co dawniej w zasadzie było nie do pomyślenia. 
Więcej – można być tzw. „Kaszubą z wyboru”, czyli identyfikować się 
ze społecznością kaszubską mimo, że się nie posiada żadnych korzeni 
kaszubskich (wystarczy tu fakt, że np. się urodziliśmy i mieszkamy na 
Kaszubach). W tym widać jedną z typowych cech współczesnych toż-
samości – mają one charakter hybrydowy, są konstruowane w oparciu 
o wybierane wartości (Baker 2005: 27). 

Zasada ta działa jednak także w drugą stronę – wcale nierzadkie 
są przypadki, gdy osoby znające język kaszubski i mające korzenie 
kaszubskie wcale się do nich nie przyznają, a czasami wręcz wsty-
dzą. Wolą wybierać tożsamości bardziej prestiżowe (przede wszyst-
kim polską). 

Dylematy te potwierdzają niedawne badania Brunona Synaka. 
Opierając się na nich przedstawił on klasyfikację typów tożsamościo-
wych w obrębie społeczności kaszubskiej. Zdecydowanie wśród jego 
respondentów dominowały osoby, których autoidentyfikację określił 
on jako pełną (to ponad ¾ respondentów). Charakteryzowały ją dwie 
grupy czynników: genealogiczne i kulturowe. „Do pierwszych można za-
liczyć fakt urodzenia się w rodzinie kaszubskiej i pokoleniowe zasiedziałości, 
do drugich – znajomość języka kaszubskiego, przywiązanie do etnicznej kultu-
ry i kaszubskiej ziemi. Czynniki te z reguły występują w sprzężeniu, splatają 
się i wzajemnie wzmacniają, a ich wyodrębnienie ma wyłącznie sens analityczny. 
Stanowią one podstawę poczucia tutejszości i swojskości, stwarzają świadomość 
kulturowej (rodzinnej i grupowej) ciągłości i silnego zakorzenienia regionalnego” 
(Synak 1998b: 59). I dalej zauważa: „tożsamość kaszubska ma charakter 
nawykowy, jest bardziej czymś zastanym, a nawet przypisanym i zobowiązującym” 
(Synak 1998b: 60).
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Drugi wyróżniony przezeń typ tożsamości to tożsamość niedo-
kończona „oparta na nieco słabszym i mniej jednoznacznym deklarowaniu swej 
kaszubskości” (Synak 1998b: 66). W gronie badanych przez Synaka osób 
taką tożsamością charakteryzowała się co piąta osoba. Ponadto w gru-
pie tej wyróżnił on dwie podgrupy. Pierwszą byli „rdzenni Kaszubi, którzy 
swej kaszubskości nie odczuwają jako czegoś bezdyskusyjnego”, a nawet jako 
„przeszkadzający balast i »dopust Boży«” (Synak 1998b: 67). Odwołując 
się do innych badań autor używa tu też określenia „tożsamość jałowa” 
– osoby te nie zaprzeczają swojej kaszubskości, ale nie interesują się 
nią, mają bardzo słabe poczucie więzi etnicznej z całą grupą, deklarują 
nieznajomość języka itd. Taki typ postawy charakteryzuje zwykle oso-
by młode, zgłaszające aspiracje do lepszego, „miejskiego” życia. W ich 
świecie nie ma miejsca na kaszubskość, a w miarę odchodzenia od niej 
można mówić o „tożsamości przejściowej” (Synak 1998b: 67).

Drugą podgrupę stanowią osoby o niepełnej kaszubskiej genealo-
gii. W ślad za Markiem Latoszkiem używa się tu kategorii „pół-Kaszubi”. 
Choć nie pochodzą oni z Kaszub (z rodzin kaszubskich) to jednak są 
dobrze zakorzenieni w kulturze kaszubskiej głównie dzięki relacjom 
środowiskowym, zawodowym oraz tworzącym się więziom rodzinnym. 
Taka sytuacja może prowadzić do dwukulturowości i do swoistej bi-
walencji  (obie kultury traktowane jako równoważne przy braku zde-
cydowania, która z nich jest istotniejsza dla określenia własnej indy-
widualnej tożsamości) (Synak 1998b: 68). Jednym z wariantów takiej 
właśnie sytuacji jest zjawisko określane mianem autochtonizacji, gdy 
tożsamość kaszubska ma charakter nabyty, jest efektem dokonanego 
wyboru. Może tworzyć najróżniejsze konstelacje, w których obok wąt-
ków kaszubskich (kaszubsko-pomorskich lub kaszubsko-kociewskich) 
będą występowały także np. wileńskie.

W kolejnym typie tożsamości, określanym mianem „szczątkowej”, 
mamy do czynienia z osobami o całkowicie indyferentnym stosunku 
do kaszubskiego dziedzictwa lub też z osobami całkowicie go odrzu-
cającymi („eskapizm etniczny”) (Synak 1998b: 70). Tu jest źródło silnego 
kaszubskiego kompleksu, pokrywającego się zwykle z kompleksem 
wiejskości. Identyfikacja ze środowiskiem kaszubskim, z kaszubską 
kulturą, w oczach respondentów automatycznie oznaczałaby skazanie 
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siebie na bycie gorszym. Czasami tożsamość ta ma charakter epizo-
dyczny czy sytuacyjny (wtedy gdy okoliczności zmuszają do takiego 
zdeklarowania albo też dają nadzieję na jakiś profit). Ten typ tożsamo-
ści jest charakterystyczny dla osób z młodego pokolenia.

Wspomniano wyżej, że społeczność kaszubska żyła historycznie 
na pograniczu między Polakami i Niemcami. Dlatego należy zapytać, 
jaki wpływ to sąsiedztwo wywarło na kształtowanie się kaszubskiej 
tożsamości. 

Sąsiedztwo z Niemcami było dla Kaszubów niezwykle trudne i dra-
matyczne, czego najsmutniejszym przykładem jest eksterminacja tej 
społeczności w czasie II wojny światowej i realizowana wobec niej nie-
miecka polityka narodowościowa, która zmierzała konsekwentnie do 
zgermanizowania Kaszubów. Stosunki kaszubsko-niemieckie zawsze 
miały charakter nierównościowy (Bokszański 2005: 92-97). Niemcy 
byli grupą zdecydowanie dominującą – politycznie, ekonomicznie i kul-
turowo (cywilizacyjnie). Powodowało to także, że kultura niemiecka 
była dla wielu Kaszubów atrakcyjna. Jej przyjęcie (zasymilowanie się) 
w dawnych wiekach (a w zasadzie aż do 1945 roku) oznaczało, że 
otwierały się szersze możliwości awansu społecznego i materialnego. 
Wcale więc nierzadkie były przykłady, gdy Kaszubi się germanizowali 
dobrowolnie i wybierali niemiecką opcję narodową (szczególnie w za-
chodniej części Pomorza wśród Kaszubów wyznania ewangelickie-
go). Ale – co trzeba mocno podkreślić – taki wybór automatycznie 
oznaczał rezygnację ze swojej kaszubskości. Dla Niemców bowiem 
kultura kaszubska była zawsze czymś niższym, traktowanym pogardli-
wie. Osoba, chcąca stać się Niemcem, musiała odrzucić dziedzictwo 
kaszubskie. W zasadzie godzenie identyfikacji niemieckiej i kaszubskiej 
było niemożliwe (Obracht-Prondzyński 2004a: 167-182; Borzyszkow-
ski 1999: 93-98).

Należy przy tym podkreślić, że ruch kaszubski w XIX wieku zrodził 
się właśnie z oporu przeciwko germanizacji (Ceynowa 1843: 243-247). 
Dla liderów społeczności kaszubskiej było wówczas oczywiste, że nie 
można być Kaszubą i Niemcem jednocześnie. 

Ale… ostatnie lata i tu przyniosły pewną zmianę. Jej świadectwem 
może być choćby fakt, że znaczna część osób tworzących organizacje 
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mniejszości niemieckiej na Pomorzu po przełomie w 1989 roku ma 
korzenie kaszubskie i wcale się ich nie wypiera, a wręcz przeciwnie. 
Badania i obserwacje wskazują, że tu mogą być różne konstelacje tożsa-
mościowe, a niemieckość i kaszubskość bynajmniej się nie wykluczają. 
Ma to zresztą swoje uwarunkowania historyczne i lokalne podteksty 
ekonomiczne (Borzyszkowski&Obracht-Prondzyński 1994: 34-35; 
Galus 1994; Matelski 1997: 93-105).

Z drugiej zaś strony sporo osób mieszkających w Niemczech, a wy-
wodzących się z Kaszub, zaczyna odkrywać swoje kaszubskie korzenie, 
czyniąc z nich atrakcyjny element własnej rodzinnej historii. Na pew-
no wielki wpływ na to miała twórczość Güntera Grassa (Ciemiński 
1999), ale także zmiana polityczna po 1989 r., ułożenie przyjacielskich 
stosunków między Polską a Niemcami i wreszcie zmiana klimatu spo-
łecznego w samych Niemczech, gdzie podkreślanie swojej odrębności 
przestało być przyczyną poczucia gorszości. Dlatego też wiele osób, 
które wyjechały na podstawie „niemieckiego pochodzenia” w latach 
70. i 80., dziś chętnie deklaruje swoją kaszubskość.

Inaczej rzecz się ma, jeśli idzie o relacje kaszubsko-polskie (Ob-
racht-Prondzyński 2007: 55-66). Nie wchodząc głęboko w historyczny 
przebieg tych stosunków, należy podkreślić, że – w przeciwieństwie do 
tożsamości kaszubskiej i niemieckiej – tożsamość kaszubska i polska 
się nie wykluczają! Brunon Synak na podstawie badań empirycznych 
stwierdza: „Silna identyfikacja  kaszubska nie przeszkadza w jednoznacznym 
określaniu i podkreślaniu polskiej przynależności. »Kaszubskość« i »polskość« są 
tożsamościami, które zachodzą na różnych poziomach identyfikacyjnych (regio-
nalnym i narodowym), ale w obrębie tych samych wartości uniwersalnych wartości 
kulturowych. (...) Tożsamość kaszubska i tożsamość polska nie są tożsamościami 
substytutywnymi, zatem umacnianie jednej może się odbywać bez osłabiania i wy-
zbywania się drugiej” (Synak 1998b: 72-73).

Twierdzenie to jednak w ostatnim czasie zostało poddane pod dys-
kusję. W środowisku kaszubskim zaczęto zadawać pytanie: czy rzeczy-
wiście Kaszubi mają podwójną tożsamość (kaszubską i polską)? I czy 
to dobrze?

Przeciwnicy tej tezy (choć stanowią oni bardzo nieliczną grupę 
w obrębie społeczności kaszubskiej) twierdzą, że przyjmując takie 
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stwierdzenie nieuchronnie skazuje się Kaszubów na szybszą lub wol-
niejszą asymilację (polonizację), bowiem kultura polska (zwłaszcza zaś 
język polski) zawsze występuje w pozycji dominującej. Innymi słowy 
– stosunki kaszubsko-polskie także nie są równościowe i prowadzą 
do osłabienia żywiołu kaszubskiego. Chcąc więc chronić i rozwijać 
tożsamość kaszubską powinno się przyjąć twierdzenie, że Kaszubi są 
odrębnym narodem zachodniosłowiańskim. Silnie powiązanym z Po-
lakami, ale jednak odrębnym.

Na tym tle doszło w ostatnich latach do ostrych dyskusji w łonie 
społeczności kaszubskiej, które jednak nie doprowadziły do ostatecz-
nych rozstrzygnięć. Nie ulega jednak wątpliwości, że zdecydowana 
większość Kaszubów, identyfikując się z własną grupą, przyznaje się 
jednocześnie do narodowości polskiej i tej identyfikacji nie odbiera jako 
czegoś prowadzącego do wewnętrznych, tożsamościowych konfliktów. 
(Obracht-Prondzyński 2004b: 61-72).

Jak widać, kaszubska tożsamość ciągle ulega zmianom. Może być 
dziedziczona, bezrefleksyjnie przejmowana w procesie socjalizacji 
w rodzinie i najbliższym otoczeniu. Ale może być też czymś „odzy-
skanym” – w przypadku osób, które pochodzą z rodzin kaszubskich, 
gdzie się przed nimi fakt kaszubskich korzeni ukrywało lub też nie 
przywiązywało się do tego żadnej wagi. Wreszcie może być też efektem 
świadomego wyboru, wynikiem własnej pracy poznawczej i aktywno-
ści kulturalnej. 

Badacze stwierdzają, że zgodnie z tendencjami globalnymi, mamy 
do czynienia ze stopniowym przechodzeniem od biernego, bezreflek-
syjnego trwania przy własnej „tatczëznie” (ojcowiźnie), rodzimej kul-
turze i wartościach, do coraz aktywniejszego poszukiwania i pogłębia-
nia tożsamości indywidualnej i grupowej, czyli do tego, co nazywa się 
„nową etnicznością” (Synak 1987). To syndrom zjawisk ciągle zbyt sła-
bo rozpoznanych i opisanych. Możemy tu także mówić o „tożsamości 
odkrytej”, „odzyskanej”, a nawet „wybranej” przez osoby nie mające 
korzeni kaszubskich, ale identyfikujące się z Kaszubami i kaszubsko-
ścią (Obracht-Prondzyński 2004b: 61-72). Jest to efektem i tego, że 
kaszubskość stała się wręcz w ostatnich latach modna. Nawet osoby 
nie mające kaszubskich korzeni naklejają sobie na samochodach na-
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klejki z czarnym gryfem na złotym tle i napisem Kaszëbë czy też starają 
się wplatać w swoje wypowiedzi jakieś pojedyncze kaszubskie zwroty.

Do tego należy dodać jeszcze i taki fakt, że kaszubska tożsamość 
jest różnicowana lokalnie i środowiskowo, co z kolei zależy od do-
świadczeń historycznych, które były odmienne w poszczególnych 
częściach Kaszub. Nieco inaczej bowiem kształtuje się współcześnie 
kaszubska tożsamość na dawnym pograniczu, które pozostało po 
1920 r. w granicach Niemiec (Ziemia Bytowska i Lęborska) lub Wol-
nego Miasta Gdańska. Tu silniejsze jest oddziaływanie kultury nie-
mieckiej, choćby z tytułu związków rodzinnych z osobami żyjącymi 
w Niemczech. Przejawem tego jest istnienie na tym terenie organi-
zacji mniejszości niemieckiej, wśród której zdecydowana większość 
członków ma korzenie kaszubskie. 

Tożsamość kaszubska różnicuje się także w zależności od miejsca 
zamieszkania – czy jest to wieś (gdzie niewątpliwie jest ona silniejsza 
i trwalsza) czy też miasto (dotyczy to zwłaszcza Kaszubów żyjących 
w dużych miastach – Gdańsku i Gdyni, gdzie tożsamość kaszubska nie 
ma już zakorzenienia w dawnym, tradycyjnym środowisku wiejskim) 
(Obracht-Prondzyński 2002: 287-294; Mordawski 2006: 158-175; Ma-
zurek&Michałowski 2007: 24-27). 

Do tego dodajmy jeszcze zmiany pokoleniowe (nie oznaczają one 
bynajmniej, że młodzież ma tożsamość słabszą – często jest wręcz od-
wrotnie, gdyż młodzi ludzie, odkrywając swe kaszubskie pochodzenie, 
zaczynają się z nim obnosić w manifestacyjny sposób, co czasami pro-
wadzi do radykalizacji ruchu kaszubskiego), wpływ pewnych tradycji 
zawodowych, np. rybackich (Konkel 2003: 71-88) czy też pozostałości 
dawnych podziałów społecznych (funkcjonowanie w południowo-za-
chodniej części Kaszub elementów tradycji drobnoszlacheckich, wi-
doczne choćby w noszonych podwójnych nazwiskach). (Kukier 1976; 
Breza 1986)

Należy w tym miejscu postawić pytanie o przyczyny zmian zacho-
dzących w kaszubskiej tożsamości? Wyjaśnień należy szukać choćby 
w szerszym kontekście procesów społecznych, takich, jak: demo-
kratyzacja będąca efektem zmian po 1989 r., pluralizacja, słabnięcie 
centrum kulturowego, zmiany w kanonie kulturowym, ujawniona 
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wielokulturowość itp. (Synak 1997). Pamiętać też trzeba, że przełom 
polityczny w 1989 roku przyniósł społeczności kaszubskiej dwa ro-
dzaje upodmiotowienia (sformułowanie B. Synaka) – obywatelskie 
i etniczne, które ściśle się ze sobą splatają, wzmacniają i przenikają. 
Wpływają one także wyraźnie na status grupy oraz jej tożsamość 
(Synak 1998b: 158). Towarzyszą temu istotne przemiany w sferze 
przeobrażeń świadomościowych: „Nie ma wątpliwości, że tożsamość et-
niczna może być w pełni odziedziczona, może mieć charakter przypisany czy 
narzucony, może być kwestią wyboru i społecznego »uzyskania« na skutek wła-
snej aktywności i własnego dążenia, przy spełnianiu jedynie pewnych kryteriów 
etniczności” (Synak 1998b: 66).

Na takie zmiany tożsamościowe wpływały też procesy społecz-
ne zachodzące w obrębie społeczności kaszubskiej. Można wska-
zać tu choćby na osłabienie roli, pozycji i autorytetu kaszubskiej 
inteligencji, będącej dotąd (od czasów zaboru pruskiego) głównym 
twórcą i nosicielem idei kaszubskiego odrodzenia. Niewątpliwie zaś 
wzrasta znaczenie kaszubskiej klasy średniej: przedsiębiorców, ludzi 
wolnych zawodów, pracowników tzw. IV sektora (czyli nowocze-
snych usług: informatycznych, finansowych, ubezpieczeniowych), 
którzy odpowiadają za pozycję ekonomiczną społeczności kaszub-
skiej. A trzeba podkreślić, że we własnym przekonaniu Kaszubi 
są bardzo zaradni, silni ekonomicznie, przedsiębiorczy. To prze-
konanie jest także potwierdzane przez badania, pokazujące wysoki 
stopień aktywności ekonomicznej na Kaszubach. Co ważne przy 
tym – także kaszubska wieś dobrze poradziła sobie z okresem trans-
formacji (wcześniej w okresie komunizmu także potrafiła uchronić 
swój tradycyjny charakter i  potencjał ekonomiczny) (Obracht-
-Prondzyński 2002: 255-262).

Z drugiej jednak strony rosnąca w siłę klasa średnia ciągle w nie-
wielkim stopniu zaangażowała się w ochronę i rozwijanie kaszubskiej 
kultury, we wspieranie kaszubskich inicjatyw społecznych i kultural-
nych. Jeśli już takie działania o charakterze sponsoringu są podej-
mowane, to niemal wyłącznie w skali lokalnej i raczej są nastawione 
na wspieranie przedsięwzięć folklorystycznych z elementami ludycz-
nymi (festyny, koncerty zespołów folklorystycznych, przedstawienia 
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amatorskich teatrów itp.). Nie wydaje się więc prawdopodobnym 
aby to z tych kręgów społecznych zaczęli się wywodzić w najbliższej 
przyszłości liderzy społeczności kaszubskiej, na nowo definiujący jej 
tożsamość.

Tu zresztą dotykamy szerszego problemu – zmiany składu spo-
łecznego elity kaszubskiej. Najlepiej widać to na przykładzie Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, głównej organizacji kaszubskiej. 
Otóż jeszcze w połowie lat 90. Zrzeszenie było organizacją, w której 
ton nadawali ludzie kultury, nauki i edukacji. Od tego czasu nastąpiła 
dość zasadnicza zmiana – w kręgu decyzyjnym prym wiodą politycy 
i urzędnicy, skądinąd często wywodzący się z kręgów kulturalnych czy 
nauczycielskich. Pojawia się więc problem równowagi między wpły-
wami (i stylem pracy) polityków i urzędników, a ludzi kultury, nauki, 
nauczycieli, czy animatorów kultury, przy bardzo niewielkiej obecno-
ści osób związanych ze sferami gospodarczymi (Obracht-Prondzyński 
2006: 445-449).

Dodatkowym czynnikiem wpływającym nie tyle na kaszubską toż-
samość, ile na dyskusję wokół niej, były działania podejmowane na po-
czątku wieku, a związane z Narodowym Spisem Powszechnym w 2002 
roku oraz przyjęciem w 2005 roku ustawy o mniejszościach narodo-
wych i etnicznych oraz języku regionalnym (Łodziński 2005: 170-173). 
Dyskusje, toczące się w latach 2000-2005, często gorące i nagłośnione 
medialnie, ujawniły podziały wewnątrz samej społeczności kaszubskiej 
w odniesieniu do własnej tożsamości i statusu. 

Po raz kolejny stanął przed Kaszubami problem tego, kim są. Naro-
dem? Grupą etniczną? Grupą etno-regionalną? Grupą etnograficzną? 
Mniejszością (narodową, etniczną)? Problemy te stanęły także przed 
państwem polskim, ale i światem nauki – jak traktować Kaszubów? 
Rzecz to ważna, bo przecież z przyjętej zasady traktowania, uznawania, 
wypływają konkretne decyzje, przede wszystkim prawne i finansowe. 

Warto się choćby zastanowić, kto tworzy te pojęcia określające spo-
łeczność kaszubską i wypełnia je treścią? Kto więc określa, kim są Ka-
szubi, kto buduje swoistą siatkę terminologiczną, przy pomocy której 
Kaszubi są opisywani? Dlaczego jest ona zmienna w czasie i dlaczego 
też pewne określenia są odrzucane przez niektóre środowiska, a przez 
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inne aprobowane? Czy to tylko kwestia konwencji słownej, wrażliwości 
językowej, swoistego tabu kulturowo-politycznego? Czy może jest to 
kwestia dotykająca realiów społecznych (tego „jak jest naprawdę”)?

Otóż należy podkreślić, że za funkcjonowanie siatki pojęciowej, 
przy pomocy której dyskutuje się o tym, kim są Kaszubi, odpowia-
dają w równym stopniu środowiska naukowe oraz elita (inteligencja) 
kaszubska, co się zresztą ze sobą w pewnej mierze pokrywa. To one 
wypracowały ostatecznie w latach 80. i 90. model terminowy, opisujący 
tę społeczność. Składają się nań takie pojęcia, jak: podwójna tożsamość 
(kaszubska-etniczna i polska-narodowa), język kaszubski (etnolekt) – 
uznanie językowego statusu mowy kaszubskiej oraz przyznanie mu 
centralnej pozycji wśród wartości Kaszubów, grupa etniczna (etno-
-regionalna), Kaszubi jako społeczność „długiego trwania”. Tak jak 
można przy ich pomocy powiedzieć, kim Kaszubi są (Kaszubami, Po-
lakami, ich mowa jest językiem), tak łatwo też powiedzieć, kim nie są: 
Niemcami, mniejszością etniczną, narodem, grupą etnograficzną (taką 
jak np. Kurpie czy Kociewiacy), nie mówią gwarą (jeśli już to gwarami, 
bo kaszubszczyzna jest wewnętrznie bardzo zróżnicowana) (Obracht-
-Prondzyński 2002: 88-120).

Ten – wydawałoby się – uzgodniony konsensus pojęciowy został 
poddany w wątpliwość właśnie na początku XXI wieku w wyniku poja-
wienia się osób, które zaczęły kreować tzw. kaszubską opcję narodową. 
O ile kwestia statusu językowego kaszubszczyzny była tu przyjmowana 
jako aksjomat, o tyle odrzucano zarówno pogląd o podwójnej tożsa-
mości Kaszubów, jak i o ich polskiej identyfikacji narodowej. Kaszubi 
nie są żadną grupą etniczną, tylko odrębnym, zachodniosłowiańskim 
narodem (Obracht-Prondzyński 2007: 55-66).

Dotychczasowy język opisu społeczności kaszubskiej, którego ka-
tegorie zaczęły się upowszechniać od lat 80. XX wieku (m.in. w wyniku 
edukacji, działalności popularyzacyjnej i formacyjnej ZK-P, oddziały-
wania mediów i Kościoła) nagle został więc zanegowany, postawiony 
pod znakiem zapytania. Ale – należy to podkreślić – dyskurs pojęciowy 
w zasadzie ogranicza się do środowisk intelektualnych. Potwierdzają to 
np. najnowsze badania prowadzone w rejonie kartuskim: „Z zebranych 
wypowiedzi wynika, że dyskurs dotyczący kaszubszczyzny, statusu Kaszubów 
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jako grupy, wreszcie ich prawnej i politycznej sytuacji toczy się przede wszystkim 
w wąskim środowisku trójmiejskich intelektualistów. Na poziomie lokalnym nie 
jest on odbierany jako coś ważnego, ale raczej jako swego rodzaju zabawa elit. (…) 
Z drugiej strony, podejmowana w tych »dyskusjach intelektualistów« tematyka 
uważana jest za zbyt niebezpieczną i zbyt trudną dla przeciętnego mieszkańca – 
w związku z tym od elit oczekuje się zajęcia jasnego stanowiska i wskazania, co 
na dany temat należy uważać” (Komosa 2006: 170-171).

Taki opis postaw społecznych nie powinien dziwić, bowiem inne 
najnowsze badania pokazują także, że wśród Kaszubów istnieje dość 
duże pomieszanie pojęciowe dotyczące określenia statusu własnej gru-
py oraz istoty kaszubskiej tożsamości. Można powiedzieć, że dla wielu 
Kaszubów sprawy tożsamości są bardzo ważne, ale często brakuje im 
języka do ich sprawnego i odpowiedniego opisania. W świetle badań 
okazuje się, że respondenci mają problem np. ze zdefiniowaniem isto-
ty kaszubskości: „Nie każdy umie »kaszubskość« zdefiniować. Niektórzy »to 
czują«, ale nie potrafią tego odczucia wysłowić, odpowiadają: »nie wiem, Kaszub, 
to Kaszub«; »jestem i tyle«; »czuć się Kaszubem«; »czuję się po prostu (tak jak 
polskość«” (Kurczewski 2007: 316). 

Dlaczego jednak właściwie dziwić się zamieszaniu i dyskusjom w śro-
dowiskach kaszubskich, skoro w naukach społecznych kategorie poję-
ciowe: „naród”, „narodowość”, „grupa etniczna”, „mniejszość etniczna” 
czy też „mniejszość narodowa” są nader płynne. Jeśli uczeni nie mogą 
dojść do konsensu, to czego wymagać od przeciętnego Kaszuby (a choć-
by i kaszubskiego inteligenta)? Jeśli już podejmie wysiłek tożsamościowy 
(a najczęściej podejmowany jest on w jakichś sytuacjach kryzysowych – 
obecnie są to z jednej strony tendencje asymilacyjne, wręcz eskapizmu 
etnicznego, a z drugiej strony wpływ kultury globalnej), to szuka moż-
liwych rozwiązań, dostępnych jego kompetencji umysłowej i językowej 
oraz uznawanych za wystarczająco bezpieczne. 

Zwrócenie uwagi na „bezpieczeństwo” toczącego się dyskursu toż-
samościowego przy użyciu określonych pojęć jest o tyle uzasadnione, 
że Kaszubi w swoim doświadczeniu historycznym wielokrotnie mogli 
się przekonać, że użycie określonych kategorii może na nich ściągnąć 
całkiem przykre, realne konsekwencje polityczne, prawne, ekonomicz-
ne… przykłady można czerpać z okresu przed I wojną światową (oce-
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ny Ceynowy i Młodokaszubów), z okresu międzywojennego, gdy ciągle 
byli traktowani jako „niepewni”, okresu okupacji 1939-1945, kiedy to 
uznano ich za „zeslawizowanych Niemców” i osoby nadające się do 
zgermanizowania (efektem był przymusowy wpis na niemiecką listę 
narodowościową), wreszcie z całego okresu powojennego (wystarczy 
powiedzieć, jakie przykre konsekwencje miało dla Zrzeszyńców uży-
wanie pojęcia „język kaszubski”).

Można zapytać – czy czasem te dyskusje tożsamościowe nie są 
mało ważne? Często mówi się, że nie ważne, jak się nazwiemy, ważne 
co zrobimy (dla języka, kultury). Tak byłoby pięknie, ale niestety – lub 
stety – tak się dzieje, że od 150 lat kwestia kaszubskiej tożsamości 
uwikłana jest w dyskurs polityczny. Ma to swoje konsekwencje praw-
ne, społeczne – przekłada się np. na pozycję prawną tej społeczności, 
dostępne środki, także stosunek władz do Kaszubów (Obracht-Pron-
dzyński 2002: 135-220). 

Dyskurs tożsamościowy w środowisku kaszubskim trwa nadal, 
choć toczący się ostro w latach 2002-2005 spór wokół kaszubskiej 
opcji narodowej przycichł. Faktem jest też, że aktywność osób zwią-
zanych z orientacją narodową – póki co – nie wpłynęła w jakiś zna-
czący sposób na praktykę życia społecznego na Kaszubach, ani też 
nie zaowocowała wybitnymi dokonaniami artystycznymi (choćby lite-
rackimi), publicystycznymi, ideowymi, organizacyjnymi (nie powstała 
np. organizacja skupiająca osoby identyfikujące się z opcją narodową).

Podsumowując należy stwierdzić, że obecnie zdecydowana więk-
szość Kaszubów postrzega siebie jako „nie-naród”. Przekonują 
o tym choćby wyniki ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego, 
w którym zdecydowana większość Kaszubów wybrała deklarację na-
rodową polską. Potwierdzają to także najnowsze badania, pokazując 
jednocześnie, że relacje tożsamościowych komponentów „polskiego” 
i „kaszubskiego” mogą być różnorodne: „Okazuje się, że choć prawie 
wszyscy puccy Kaszubi (96 proc.) uważają się jednocześnie za Polaków, to jest 
wśród nich ok. jedna piąta (21 proc.) takich, którzy w pierwszej kolejności 
uważają się za Kaszubów, a dopiero później za Polaków. Należy przy tym 
podkreślić, że prawie 80 proc. Kaszubów uważa się za Polaków w pierwszej 
kolejności” (Kurczewski 2007: 316). 
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Raz jeszcze trzeba też zaznaczyć, że sformułowanie pozytywnej 
opinii „kim jesteśmy”, nie jest dla Kaszubów proste. Wielu nadal 
postrzega się nie tyle w kategoriach etnicznych, ile raczej etnogra-
ficznych, traktując swoje odrębności jako podobne, równoważne 
np. odmiennościom góralskim. Znowu jednak nie należy się dziwić 
samym Kaszubom, skoro podobne opinie można spotkać w najnow-
szej literaturze naukowej. Oto w syntezie poświęconej współcze-
snemu społeczeństwu polskiemu w dziale poświęconym kwestiom 
etnicznym napisano: „W literaturze przedmiotu spotkać możemy też pojęcie 
grupy etnograficznej. Przykładem niech posłużą tu Kaszubi czy polscy górale. 
I tę – ważną dla etnografii – problematykę pomijamy” (Kapralski&Mucha 
2006: 438). Nie pisały tego osoby mało kompetentne w sprawach et-
nicznego zróżnicowania Polski. Wręcz przeciwnie. Wymowne zresz-
tą, że napisano „polscy górale”, ale nie dodano tego przymiotnika 
przy Kaszubach.
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Oświadczenie złożone
przez senatora Kazimierza Kleinę

na 51. posiedzeniu Senatu
w dniu 26 marca 2010 r.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na ògle sã gôdô, że zabòrë trwa³ë 123 lata. Tak bëło, ale 

nié dlô Kaszëb i Pòmòrzégò. Tam prësczé panowanié dérowało 
148 lat, to je ò całé pòkòlenié dłëżi, jak w głãbi Pòlsczi, 
a dokładnie ò pòkòlenié chùtczi przëszła niewòla. Pòkòlenié 
téż chùtczi przëszło zwątpienié. Kaszëbi mùszelë wëkazac sã  
wëjątkòwą pòkòrą, pòsłësziństwã, robòcoscą i wiarą – żebë 
wëtrwac. Wiele szukało nôdzeji dze jindze – wëemigrowało 
tej do Kanadë i Stanów Zjednoczonëch, a téż Brazylii, Au-
stralii. Do dzys zachowek swòjã mòwã i pòlsczi patriotizm. 
Łoni na Kaszëbach, w Szimbarchù, stanãła chëcz sprowadzo-
nô z Kanadë, chtërnã më i Kaszëbi tamstąd ùroczësto òtemklë. 
Jaczi to piãkny je przikłôd ùmiłowaniô swòjëch òdwiecznëch 
kaszëbsczich, słowiañsczich, pòlsczich wôrtnotów!

Temù téż, czej nasta Pòlskô w 1920 rokù, czej bëłë 
Slëbinë Pòlsczi z Mòrzã, tej redosc Kaszëbów bëła òsoblëwie 
wiôlgô. Na plecach kaszëbsczi rëbôcë nioslë gen. Hallera, żebë 
nogów so nie zmòkrził, a gòdno ùtczony slëbinowi akt przez 
pòkòlenia je na Kaszëbach przekôzywóny, jakno wëdarzenié 
jedno z wôżniészich w dzejach tegò regionu, Pòlsczi.

I chòc Kaszëbi wëkôzelë sã taczim patriotizmã, chòc An-
toni Abraham zwóny królã Kaszëbów jachôł do Wersalu, 
żebë swiôdczëc ò pòlskòscë ti zemi, to równak dërch – jaż do 
dzysészich czasów (!) – pòjôwiają sã lëdze, òsoblëwie pòliticë, 
chtërny pòdôwają w wątplëwòsc zasłëdżi Kaszëbów dlô 
pòlskòscë, chtërny szmërgają òszczerdżi ò współprôcã z Miem-
cama, òd chtërnëch Kaszëbi prawie nôwicy ùcerpielë. Wester-
platte, Piôsznica, Szpãgawsk, lager Sztutthof, Marsz Smiercë 
– te nazwë na wiedno pòwinnë bëc w pòlsczich ùczbòwnikach, 
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bò tam dżinãłë tësące nôlepszich patriotów tegò kraju: Kaszëbi 
i Pòmòrzanie.

Dopiérze pò 1989 rokù przëszedł czas, czej Kaszëbi 
zaczãlë dostawac nazôd swòjã pòdmiotowòsc. To je proces, 
chtëren dërch dérëje. Rôz je lepi, rôz gòrzi. Dzys kùreszce 
jãzëk kaszëbsczi ùznóny je za jãzëk regionalny w Pòlsce. 
Pòdlégô prawny òchronie na pòspòdlim Europejsczi Kôrtë 
jãzëków regionalnych abò miészëznowëch. Ùczba kaszëbsczégò 
dzãka temù wchôdô do szkòłów, a nawetka ùrzãdów. Jãzëk 
nen pòjôwiô sã na tôblëcach z dëbeltnyma nazwama wsów 
i miast. Wszëtkò to je baro dobrze òdbiéróné przez spòlëznã 
regionu. Gwës téż przëczëniła sã do te, że Kaszëbi, bògati 
w doswiôdczenia òjców i ùmòcniony mądrą deją regional-
ną, są dzys òbecny we wiele dzélach naszégò spòlecznégò, 
gòspòdarczégò, kùlturowégò, òswiatowégò i pòliticznégò żëcégò. 
Stôwają sã przikładama bëlny robòtë i patriotizmù lokalnégò, 
regionalnégò i òglowòpañstwòwégò.

Ò nen dzejowi doróbk trzeba dërch dbac, trzeba gò dërch 
ùlepszac. Dzys, pò òsmëdzesąt latach òd Slëbinów z mòrzã, 
sprawë związóné z dobrim zagòspòdarzenim dobëtkù 
pòkòleniów tim barżi pòwinnë bëc wôżné. Òsoblëwie mùszimë 
wzerac na nasze mòrze, na Gdiniã – to miasto, jaczé téż 10 
gromicznika (lutégò) mô swòje ùrodzynë, i jaczé wërosło na 
kaszëbsczim pniu. Je naszim òkã na swiat, wôżnym dzélã 
gòspòdarczi mòrsczi kraju. Tak jak wôżnô je rëbaczëzna 
i rëbôcë, chtërny nie są blós dostôwcama rëbów, ale téż swòjim 
rzemiãsłã pòdtrzimiwają bògatą tradicjã i kùlturã regionu.

Prawie tam, w Pùckù, bądze latos XII ju Zjôzd Ka-
szëbów, na jaczi przëjadą téż naszi swòjiñcë z Kanadë. Bądze 
to swiãto jednotë Kaszëbów i szacënkù do tradicji i kùlturë Ka-
szëb, a òsoblëwie pòspólnégò wzéraniô do przódkù w òpiarcym 
ò te wôrtoscë. Òbòwiązkã naszégò pañstwa je dbac ò tã perłã 
w kòrunie dlô pòżëtkù nas wszëtczich, dlô pòżëtkù Pòlsczi. 

Kazimierz Kleina
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Cezary Obracht-Prondzyński

kultura kaszubska WsPóŁCześnie 

Kultura kaszubska była i często nadal postrzegana jest wyłącz-
nie w kategoriach kultury chłopskiej, ludowej, lokalnej... Tymcza-
sem analizując zjawiska, które współcześnie składają się na fenomen 
tejże kultury, należy stwierdzić, że choć zachowała ona pewne ce-
chy typowe dla tych form, to jednocześnie jest dziś czymś znacznie 
bardziej złożonym, skomplikowanym i... bogatszym. Bo prócz ele-
mentów kultury chłopskiej są w niej silnie obecne wątki szlacheckie, 
mieszczańskie, inteligenckie, rybackie… Jest ona nadal zróżnicowana 
lokalnie, ale jednocześnie od dość dawna powstaje jedna, mniej czy 
bardziej zestandaryzowana nowoczesna kultura ogólnokaszubska (li-
teratura, ale nie tylko ona, jest tu najlepszym przykładem). Trudno 
też powiedzieć, że kultura kaszubska jest kulturą ludową, nawet po-
mijając kontrowersje związane z samą tą nazwą. Wszak jej twórcami 
są osoby wywodzące się z różnych grup i kręgów społecznych, czę-
sto mające bardzo wysokie wykształcenie, wykonujące różnorodne 
zawody, w tym także artystyczne itd. Odbiorców kultury kaszubskiej 
także bardzo trudno byłoby interpretować w kategorii ludowej spo-
łeczności wiejskiej...

W dodatku nie można pomijać faktu, że kultura ta kształtowała się 
w obliczu zmian o charakterze dużo ogólniejszym, związanych choćby 
z rozkwitem kultury masowej, popularnej, pojawieniem się mediów, 
rozwojem Sieci, wpływem powszechnej edukacji etc. Zarówno twórcy 
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kultury kaszubskiej, jak i jej odbiorcy, nie byli wolni od wpływu zmian, 
które w ostatnich kilku dziesięcioleciach w poważnym stopniu odmie-
niły kulturę polską, ale także kulturę europejską. Takie zjawiska jak 
kontrkultura, kultura masowa, gwałtowny wzrost znaczenia mediów 
elektronicznych, wpływ telewizji na upowszechnianie wzorców kultu-
rowych, cyfryzacja kultury i jej usieciowienie, wreszcie proces globali-
zacji nie mógł pozostać bez wpływu na środowisko kaszubskie. 

Wszystko to wpływa w istotny sposób na aktywność kulturową 
Kaszubów współcześnie, a przybiera ona bardzo różne formy, czemu 
na pewno sprzyja gęsta sieć instytucji kultury, istnienie licznych or-
ganizacji, grup nieformalnych, inicjatyw i przedsięwzięć cyklicznych 
(niektóre mają kilkudziesięcioletnią tradycję)… 

O twórczości literackiej jest mowa w innym miejscu niniejszej książ-
ki. Ale warto choćby zwrócić uwagę, jak literatura kaszubska jest popu-
laryzowana. Służy temu m.in. konkurs Poezja rodnej mowë w Chmielnie, 
organizowany od 1972 r. Jest on największą imprezą popularyzującą 
wśród dzieci i młodzieży literaturę kaszubską, w skali całych Kaszub 
uczestniczy w nim co roku kilkaset dzieci i młodzieży. Podobne kon-
kursy na skalę lokalną odbywają się w wielu kaszubskich gminach i po-
wiatach (np. pucki konkurs recytatorski Bë nie zabëc mòwë starków).

Inny charakter mają kaszubskie przedsięwzięcia teatralne, choć nie 
istnieje profesjonalny, zawodowy kaszubski zespół teatralny. Ale to nie 
oznacza, że życie teatralne, wykorzystujące zasoby literatury kaszub-
skiej oraz poszukujące inspiracji w kaszubskich obrzędach, nie kwit-
nie. A co ważniejsze – inicjatywy teatralne rozwijają się w wielu przy-
padkach w małych, lokalnych środowiskach wiejskich. Jako przykłady 
można przywołać takie ciekawe teatry jak Teatr BELECO w Zapceniu, 
działający od połowy lat 80. XX wieku, czy też Teatr „Bina” w Siera-
kowicach. Ale oprócz tego podobne teatry działają np. w Chojnicach, 
Luzinie... Do tego dodajmy masowy ruch związany rewitalizacją tra-
dycji jasełkowych – istnieje kilka przeglądów zespołów kolędniczych 
i jasełkowych, prezentujących czasami rozbudowane przedstawienia 
parateatralne. 

Zupełnie wyjątkowy był natomiast Teatr „Dialogus” założony 
w Parchowie w 1992 r. przez Jaromira Szroedera. Teatr ten realizował 
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różne poszukiwania eksperymentalne, wykorzystując zasoby kultury 
i literatury kaszubskiej. Ma na swoim koncie kilka realizacji, w tym 
m. in. spektakl Drzwi. Misterium kaszubskie oraz będącą zwieńczeniem 
programu „Remusonalia” adaptację sceniczną powieści Żëcé i przigodë 
Remusa. Przez kilkanaście lat był także gospodarzem „Biesiady Teatral-
nej”, w której uczestniczyły zespoły z całej Europy (pierwsza Biesia-
da odbyła się w 1994 roku). Dziś działania te kontynuje prowadzony 
przez tę samą osobę Teatr Zamkowa2 (nawiązuje do siedziby Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskiego, gdzie pracuje J. Szroeder). On też jest inicja-
torem dużego przeglądu i festiwalu teatralnego BytOFFsky...

Dodajmy, że profesjonalne realizacje sięgające do kaszubskiej litera-
tury i folkloru realizował także Teatr Miejski w Gdyni, teatry lalkowe: 
„Tęcza” w Słupsku i „Miniatura” w Gdańsku oraz Teatr Telewizji, 
który ponad dwadzieścia lat temu przygotował spektakl oparty na po-
wieści Żëcé i przigodë Remusa Aleksandra Majkowskiego. A warto jeszcze 
wspomnieć o… Szekspirze po kaszubsku! Oto podczas obchodów 
urodzin wielkiego pisarza w gdańskim Nadbałtyckim Centrum Kultury 
w kwietniu 2007 roku zaprezentowano m.in. fragmenty sztuki Poskro-
mienie Złośnicy w języku kaszubskim.

Funkcjonowanie nie tylko literatury, ale i szerzej – całej kultury – 
zależne jest od możliwości udostępniania jej potencjalnym odbiorcom. 
Temu służą przede wszystkim wydawnictwa. Przed 1989 r. książki o te-
matyce kaszubskiej i w języku kaszubskim wydawało głównie Zrzesze-
nie Kaszubsko-Pomorskie, prowadząc tę działalność bez wsparcia ze 
strony państwa, a czasami... wbrew niemu.

Po zmianie demokratycznej rynek wydawniczy bardzo się zróżnico-
wał. Książki kaszubskie wydają nadal regionalne stowarzyszenia (w tym 
także Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie), ale także prywatne wydaw-
nictwa (Oficyna Czëc, Wydawnictwo Region z Gdyni, Wydawnictwo 
ROST, Wydawnictwo Maszoperia Literacka, Wydawnictwo Nowator), 
fundacje, towarzystwa naukowe (należy tu podkreślić, że jeszcze przed 
1989 r. duże zasługi miało dla środowiska kaszubskiego Gdańskie To-
warzystwo Naukowe), muzea, samorządy terytorialne (np. monografie 
miast i wsi), uczelnie wyższe (szczególnie Uniwersytet Gdański i Aka-
demia Pomorska w Słupsku), prasa lokalna (np. „Kurier Bytowski” czy 
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„Gazeta Kartuska”), szkoły, parafie, diecezje (znacząca pozycja pel-
plińskiego Wydawnictwa Bernardinum), biblioteki etc. Czasami można 
w środowiskach kaszubskich usłyszeć, że teraz w roku ukazuje się tyle 
książek o tematyce kaszubskiej, ile przed 1989 rokiem ukazywało się 
w ciągu całego dziesięciolecia. 

Mówiąc o wydawnictwach należy też wspomnieć o czasopiśmien-
nictwie. Gdy w 1963 roku powstawał „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubskie-
go”, nikt nie przypuszczał, że przekształci się on z czasem w najważ-
niejsze i najdłużej ukazujące się czasopismo kaszubskie – miesięcznik 
„Pomerania” (jedyną przerwą w jego wydawaniu były lata 1982-1983, 
gdy zostało ono zawieszone w wyniku wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce 13 grudnia 1981 r.). 

Dziś na Kaszubach jest mnóstwo gazet lokalnych, praktycznie 
w każdym powiecie po kilka. Mają różny zasięg (ponadpowiatowy, 
powiatowy, obejmując kilka gmin lub tylko jedną gminę), są gazety 
samorządowe, wydawane przez organizacje regionalne (w tym ZK-P), 
ale większość to przedsięwzięcia prywatne. W wielu z nich pisze się nie 
tylko o Kaszubach, ale i po kaszubsku. Ponadto największy w regio-
nie dziennik, czyli „Dziennik Bałtycki”, ma swoją wkładkę kaszubską: 
„Norda”. Także w słupskim „Głosie Pomorza” przez kilka lat ukazy-
wał się dodatek pt. „Głos Kaszëb”. 

Do tego należy dodać, że kaszubszczyzna jest obecna w me-
diach elektronicznych. W publicznym Radio Gdańsk są dwie audy-
cje –  program Na bòtach ë w borach oraz od 2004 r. audycja infor-
macyjna Klëka. Istotnym novum jest funkcjonujące od końca 2004 
roku prywatne Radio Kaszëbë (prowadzi je Stowarzyszenie Ziemia 
Pucka). To rozgłośnia w całości poświęcona kulturze kaszubskiej, 
informująca o najważniejszych wydarzeniach mających miejsce na 
Kaszubach.

Znacznie gorzej wygląda sprawa jeśli idzie o telewizję. W Telewizji 
Gdańsk przez wiele lat od 1990 roku był emitowany magazyn Rôdno 
zemia. Niestety, ostatnio został zlikwidowany. Nie powiodła się tak-
że inicjatywa założenia prywatnej telewizji kaszubskiej CSB TV. Po 
kilkunastu miesiącach okazało się, że koszty funkcjonowania są zbyt 
wysokie, a wpływy zbyt małe. Nie pomogła nawet dotacja z MSWiA... 



Strona tytułowa dwutygodnika Kaszebe wyd. w latach 1957-1961



Strona tytułowa miesięcznika POMERANIA
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Natomiast dobrze radzą sobie różnego rodzaju lokalne telewizje ka-
blowe, które coraz częściej przygotowują własne, cykliczne programy 
kaszubskie. Są potem dostępne także w internecie. 

I właśnie internet jest coraz powszechniejszym źródłem infor-
macji o Kaszubach, o kaszubskiej kulturze, instytucjach, wyda-
rzeniach ważnych dla tej społeczności. Wrzucając hasło Kaszuby, 
Kaszubi (w różnych wersjach językowych) otrzymamy odesłanie 
do tysięcy stron, tworzonych zresztą nie tylko w Polsce. O kilku 
takich stronach warto tu wspomnieć. Istnieje na przykład, choć 
ciągle skromna w swoich rozmiarach, kaszubska wersja Wikipedii 
(www.csb.wikipedia.org) – dodajmy, że skrót CSB jest stosowany na 
oznaczenie języka kaszubskiego (to międzynarodowy kod nadany 
przez działający przy Bibliotece Kongresu USA komitet ds. normy 
ISO 639-2). 

Portalem, gdzie znajduje się sporo materiałów kaszubologicznych są 
Nasze Kaszuby (www.naszekaszuby.pl). Znajdziemy tu nie tylko infor-
macje bieżące, ale także dużo artykułów publicystycznych i popularno-
naukowych, dość bogaty materiał ikonograficzny, kaszubską bibliografię, 
bibliografię zawartości „Pomeranii”, odesłanie do księgarni interneto-
wej, gdzie można kupić sporo kaszubskich i pomorskich książek itd.  

Innym ważnym portalem kaszubskim jest www.kaszubia.com, reda-
gowana po kaszubsku, polsku i niemiecku. Znajdziemy tu bibliografię 
kaszubską, materiały dotyczące historii, języka, etnografii, genealogii, 
sporo tekstów literackich i religijnych, konkordancję nazw geograficz-
nych itd. Szczególnie cenne są pomoce i programy dla użytkowników 
komputerów. Jest tu np. Cassubdict, czyli program kaszubskiego słow-
nika na platformę Windows, K-Melon, czyli kaszubskie tłumaczenie 
przeglądarki internetowej, kaszubski układ klawiatury, cały program 
Linux w wersji kaszubskiej (Linuxcsb.org) i in., a ponadto wiele linków 
do ważnych stron kaszubskich.

Inny charakter ma strona www.rastko.net/rastko-ka. To kaszubska 
podstrona na jednym z największych wortali slawistycznych. Sporo tu 
materiału historycznego, literackiego, językoznawczego itd.

Ponadto znajdziemy w Internecie słownik kaszubski on-line 
(www.cassubia-dictionary.com), kaszubski edytor tekstu KaszEd 
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(http://kaszed.zk-p.pl), wersję elektroniczną powieści A. Majkow-
skiego Żecè i przigodë Remusa, strony poszczególnych organizacji ka-
szubskich – np. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (www.kaszubi.
pl), Instytutu Kaszubskiego (www.instytutkaszubski.pl), kaszubskich 
muzeów, szkół, samorządów, prasy lokalnej, bibliotek, ośrodków 
kultury itp. Poważne zadania edukacyjne i formacyjne stawia przed 
sobą Skarbnica Kaszubska, mająca w zamierzeniu być podstawowym 
portalem dla nauczycieli i uczniów, zawierającym rzetelne materiały 
dotyczące kultury, języka i historii Kaszubów.

Nowoczesny w formie jest prężnie rozwijający się portal informa-
cyjno-publicystyczny Gazetakaszubska.pl (www.gazetakaszubska.pl ). 
Ten  redagowany w atrakcyjny sposób portal to aktualne źródło in-
formacji o Pomorzu i jego mieszkańcach, adresowany do osób, które 
zainteresowane są sprawami kaszubskimi, informacjami z regionu, i co 
najważniejsze – redagowany przez młodych ludzi pod opieką doświad-
czonych dziennikarzy. 

Dzięki sieci możliwe jest także nawiązywanie kontaktów ze śro-
dowiskiem kaszubskim rozproszonym po całym świecie. Organi-
zacje i społeczności kaszubskie z USA, Niemiec, Kanady tworząc 
własne strony dają tym samym świadectwo, że duch kaszubski żyje 
nawet w odległych zakątkach planety. Na stronie http://www.stu-
dienstelleog.de/kaschuben/kaschub-inhalt.htm znajdziemy teksty 
niemieckojęzyczne poświęcone Kaszubom. Swoją stronę interneto-
wą posiada KANA, czyli Kashubian Association of  North America  
(http://www.ka-na.org) oraz Kashubian Family Research Center 
(http://www.kashuba.org). Na stronach http://www.wilno.org oraz 
http://www.kaszuby.net znajdziemy informacje o Kaszubach kana-
dyjskich. Przykłady można mnożyć.

Dzięki Internetowi mogą także być upowszechniane dzieła lite-
ratury kaszubskiej – i to zarówno te klasyczne, jak i te nowe. Przy-
kładem tych ostatnich może być twórczość młodych kaszubskich 
literatów z grupy pod nazwą „Zymk”, którzy spotykają się okazjo-
nalnie w Wejherowie oraz wydają swój almanach literacki pod tym 
samym tytułem (dotychczas ukazało się siedem tomów). Informacje 
o grupie i twórczości skupionych tu autorów można znaleźć właśnie 
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w internecie (http://www.zymk.net/). Z dzieł klasycznych dostęp-
na jest w sieci powieść Żecé i przigodë Remusa, którą nie tylko można 
czytać, ale i posłuchać (http://monika.univ.gda.pl/~literat/remus/
remusa.pdf  - tu dodatkowo biografia autora oraz szkic prof. Andrze-
ja Bukowskiego). Najwięcej utworów znajduje się jednak na stronie 
pn. Kaszëbskô Czëtnica (www.czetnica.org). Znaleźć tu można utwory 
dawnych pisarzy (na. Jana Karnowskiego, Alojzego Budzisza, Leona 
Heykego, Floriana Ceynowy i in.), osób tworzących współcześnie, ale 
też tłumaczenia z literatury światowej (np. Agaty Christie, Terrego 
Pratchetta, Charlesa Bukowskiego czy Charlesa Dickensa i in.). Jest 
też komiks pt. Inverloch. Wszystko, łącznie z opisami, na stronie jest 
w języku kaszubskim.

Oczywiście, korzystając z materiałów zawartych w sieci należy jed-
nak zawsze pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania – informacje 
trzeba sprawdzać i konfrontować z różnymi źródłami, np. literaturą 
naukową, prasą itd.

Mówiąc wyżej o licznych instytucjach, zajmujących się kulturą 
kaszubską, ją chroniących oraz upowszechniających, trzeba przede 
wszystkim powiedzieć o muzeach. Kaszuby bowiem należą dziś 
w Polsce do regionów o największym nasyceniu placówkami muze-
alnymi (Obracht-Prondzyński 2008). Najbardziej znane i najchętniej 
odwiedzane to skanseny we Wdzydzach (najstarsze tego typu mu-
zeum w Polsce założone w 1906 roku) i Klukach (a są jeszcze mniej-
sze skanseny w Nadolu, Sominach, Silnie). Pokaźne zbiory kaszubskie 
i pomorskie mają muzea etnograficzne w Oliwie (oddział Muzeum 
Narodowego w Gdańsku), Bytowie, Chojnicach i Kartuzach, działy 
etnograficzne muzeów w Słupsku, Pucku, Lęborku. Ale są też na 
Kaszubach placówki unikatowe, np. Muzeum Szkoły Polskiej w Pło-
towie koło Bytowa (od 1929 r. działała tu pierwsza szkoła polska na 
Ziemi Bytowskiej należącej wówczas do Niemiec), Muzeum Ceramiki 
Kaszubskiej Neclów w Chmielnie, Muzeum Rybołówstwa w Helu, 
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie (ciągle niewiele osób 
w Polsce wie, że właśnie w Będominie urodził się twórca polskiego 
hymnu narodowego Józef  Wybicki, który wywodził się ze znanej 
kaszubskiej rodziny szlacheckiej). 



Pomnik Józefa Wybickiego w Kościerzynie
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Co szczególnie warte podkreślenia, po przełomie w 1989 r. mu-
zea nie tylko nie podupadły, ale rozwinęły się, a obok już istniejących 
zaczęły powstawać nowe: samorządowe (także na wsiach np. w Sie-
rakowicach, Łebnie, w Lipuszu i w małych miasteczkach – powstała 
np. zagroda skansenowska w Brusach, która w połączeniu z położoną 
obok zagrodą wyjątkowego twórcy ludowego, chyba najbardziej zna-
nego na Kaszubach, Józefa Chełmowskiego, stworzyła swoiste lokalne 
centrum kultury), prywatne (np. Muzeum pod strzechą w Jastarnii prezen-
tujące zbiory rybackie), kościelne (np. przy parafii w Żukowie czy przy 
klasztorze w Wejherowie), prowadzone przez oddziały ZKP (np. chëcz 
rybacka w Jastarni). Poza tym ocenia się, że na Kaszubach jest kilka-
dziesiąt różnego typu izb regionalnych (głównie szkolnych), przy czym  
niektóre z tych izb z czasem wyewoluowały w samodzielne muzea, np. 
utworzone kilka lat temu muzeum w Kościerzynie w odrestaurowanym 
zabytkowym ratuszu na rynku. 

Jest jednak jeszcze jedno muzeum, z którego środowisko ka-
szubskie jest szczególnie dumne: Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Mieści się ono w pięknie 
restaurowanym Pałacu Przebendowskich i gromadzi spuścizny po 
najwybitniejszych kaszubskich i pomorskich pisarzach, muzykach, 
ludziach kultury i nauki, działaczach regionalnych. Są tu m. in. spu-
ścizny Aleksandra Majkowskiego, Jana Karnowskiego, Franciszka 
Fenikowskiego, Feliksa Rogaczewskiego, Franciszka Sędzickiego, 
Huberta Sucheckiego, Izabelli Trojanowskiej, Jana Rompskiego, Ju-
liana Rydzkowskiego... Wymieniać można by długo. Muzeum posiada 
znaczącą bibliotekę (także starodruki), ogromny zbiór prasy regio-
nalnej, zbiory kartograficzne... Prowadzi działalność wystawienniczą, 
wydawniczą, odczytową, organizuje konferencje naukowe (m. in. współ-
organizuje cykliczną konferencję Polszczyzna Regionalna Pomorza). Jest 
dziś jedną z najważniejszych placówek kulturalnych i naukowych na 
Kaszubach.

Ważnym zadaniem i wielką zasługą kaszubskich muzeów jest nie 
tylko zbieranie i dokumentowanie dawnej kultury kaszubskiej, ale także 
wspieranie jej rozwoju. Pamiętać przy tym trzeba, że przez cały okres 
powojenny władze komunistyczne starały się zredukować tę kulturę 
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do urzędowego folkloryzmu. To się jednak nie udało – zachowała ona 
swój autentyczny charakter, korzystając z dziedzictwa przeszłości. 

Prawdziwy wybuch aktywności kulturowej w sferze folkloru nastąpił 
po 1990 r. To jest ważny fenomen – mimo trudnej przecież sytuacji eko-
nomicznej udało się nie tylko np. utrzymać dawne zespoły folklorystycz-
ne (taneczne, śpiewacze), ale ich liczbę pomnożyć. Dziś na Kaszubach 
funkcjonuje kilkadziesiąt zespołów folklorystycznych, które podróżując 
po całym świecie są często pierwszym i najlepszym ambasadorem kul-
tury kaszubskiej (Obracht-Prondzyński, 2002: 781-783). W latach 90. 
XX wieku odbywały się Festiwale Kaszubskie w Słupsku, a nadal konty-
nuowane są Międzynarodowe Festiwale Folklorystyczne, organizowane 
przez zespół „Krëbanë” z Brus, w których biorą udział obok zespołów 
kaszubskich zespoły z całego świata (koncerty odbywają się w kilku miej-
scach na Kaszubach, m. in. w Bytowie, Sierakowicach, Chojnicach itd.) 
Najstarszy, bo liczący już ponad trzydzieści lat, przegląd kaszubskich 
zespołów folklorystycznych odbywa się w Chojnicach.

Niewątpliwie wielkim wydarzeniem było też wystawienie kilku-
setosobowego chóru złożonego z członków kaszubskich zespołów 
w czasie Mszy św. w Sopocie podczas pielgrzymki Jana Pawła II do 
Polski w 1999 r.

Ale dodać od razu należy, że kaszubska muzyka to nie tylko folklor 
(Frankowska 2005). Mogą o tym świadczyć nowe przedsięwzięcia i zja-
wiska, odbiegające bardzo daleko od stereotypowo pojmowanej kultury 
typu ludowego. Oto obok dziesiątków zespołów folklorystycznych, 
obok chórów i kapel ludowych, mamy do czynienia z zespołami roc-
kowymi (Chëcz, Wãdzëboczi, Pò drëdżi stranie, C.Z.A.D), czy śpiewającymi 
poezję po kaszubsku (Kùtin). A ileż to już razy kaszubskie zespoły 
folklorystyczne i kapele grały ze znanymi muzykami jazzowymi (np. 
z Leszkiem Kułakowskim czy Jarosławem Śmietaną)!? 

Do muzyki kaszubskiej chętnie sięgają także zawodowe zespoły 
chóralne (np. Schola Cantorum Gedanensis nagrała płytę z kaszubski-
mi kolędami), a wydarzeniem muzycznym był niewątpliwie przygoto-
wany w 1996 r. przez Katarzynę Gaertner Śpiewnik kaszubski.

Unikatowym przedsięwzięciem był projekt Cassubia Incognita 
zrealizowany przez Muzeum Zachodnio-Kaszubskie we współpracy 
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z innymi podmiotami. W ramach projektu dokonano digitalizacji zgro-
madzonych w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie pieśni zebranych 
w czasie akcji zbierania folkloru muzycznego w pierwszej połowie lat 
50. Następnie wydano płytę z tymi jakże często archaicznymi wyko-
naniami. Potem jednak pojawił się pomysł, aby nie tylko przypomnieć 
i „odpamiętać” ten tak ważny zbiór pieśni, ale wykorzystać go do roz-
woju współczesnego życia muzycznego. Dlatego też zorganizowano 
w 2009 roku festiwal Cassubia Cantat, w którym występujący mieli 
za zadanie wykonać we współczesnej aranżacji wybrane dwa utwory 
z tegoż zbioru (w dowolnej konwencji muzycznej). Festiwal stał się 
już imprezą doroczną, a jego sukces pokazuje, jak duże są możliwości 
kaszubskiej muzyki i kaszubskich muzyków. W ten sposób ten waż-
ny element kaszubskiego dziedzictwa niematerialnego nie tylko został 
uchroniony, ale stał się też inspiracją współczesnych artystów.

Bodaj jeszcze bardziej niż muzyka żywotne na Kaszubach są rze-
miosło artystyczne i sztuka ludowa (pomijając kontrowersje, czym ona 
dzisiaj jest i... czy w ogóle jest). Aktywne są setki twórców ludowych, 
uprawiających takie tradycyjne dziedziny sztuki ludowej, jak: hafciar-
stwo, plecionkarstwo, garncarstwo, rzeźbę ludową, rogarstwo (wyroby 
z rogu np. tabakiery), malowanie na szkle itd. O żywotności sztuki 
ludowej może świadczyć choćby mający już ponad  trzydziestoletnią 
tradycję konkurs dla młodzieży „Ludowe Talenty”, obejmujący swym 
zasięgiem całe Kaszuby (co roku uczestniczą w nim dziesiątki osób) 
(Szymański 2006) i chyba najważniejszy konkurs, cieszący się najwięk-
szym prestiżem wśród twórców: „Współczesna Sztuka Ludowa Ka-
szub” (Szkulmowska 1997). A przecież oprócz nich jest wiele konkur-
sów lokalnych. 

Nie można też pomijać licznych plenerów, w tym wielkiego i wy-
jątkowego przedsięwzięcia, jakim był plener rzeźbiarski przed wizytą 
papieża Jana Pawła II w Sopocie w 1999 r. Podczas tego pleneru pod 
okiem Mariana Kołodzieja kilkudziesięciu rzeźbiarzy głównie z Ka-
szub (ale także z Kociewia i Krajny) przygotowało ołtarz, składający 
się z dziesiątków rzeźb ludowych (Hlebowicz&Arabski 1999). Był to 
chyba jeden z najoryginalniejszych ołtarzy papieskich w dziejach piel-
grzymek. Dziś figury z tego ołtarza stoją jako kapliczki przydrożne 
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i przydomowe w różnych częściach Kaszub i Pomorza, a największa 
ich część trafiła do sanktuarium maryjnego w Gdańsku-Matarni.

Sztuka ludowa przeżywa swój renesans, jest prezentowana we wszyst-
kich muzeach etnograficznych na Kaszubach i Pomorzu (np. w Toru-
niu), stała się również ważnym źródłem zarobkowania dla artystów, 
wystawiających swe prace przede wszystkim w sezonie turystycznym 
podczas różnego rodzaju jarmarków, festynów itd. (najpopularniejszym 
jest chyba mający kilkudziesięcioletnią tradycję „Jarmark Wdzydzki” 
w skansenie we Wdzydzach). Sztuka ta trafiła też do sklepów, specjali-
zujących w sprzedaży kaszubskich pamiątek. Oczywiście w ślad za tym 
pojawiają się pytania i dylematy: gdzie jest granica i czy czasem się ona 
nie zaciera, między twórczością a komercyjną produkcją.

Oprócz muzeów i organizacji regionalnych jest jeszcze jedna in-
stytucja, której zasługi dla popularyzacji i rozwoju kaszubskiej sztuki 
ludowej są trudne do przecenienia. To Kaszubski Uniwersytet Ludowy 
w Wieżycy. Powstał on w 1983 roku i od początku był nastawiony 
w swojej działalności na kwestie związane z kulturą kaszubską, a po-
nadto na działalność ekologiczną, edukacyjną, obywatelską. 

Jeszcze przed zmianą demokratyczną KUL stał się bardzo ważnym 
ośrodkiem kształcenia niezależnych kadr samorządowych i politycz-
nych. Dla nowych środowisk politycznych z województw gdańskiego, 
bydgoskiego i słupskiego był on wiarygodnym partnerem także z racji 
zaangażowania władz ZK-P w organizację szkoleń i realizację innych 
projektów w KUL-u. Zresztą od początku zmiany ustrojowej ZK-P 
czyniło starania o utrzymanie placówki, a następnie o jej przejęcie. 
Ostatecznie udało się to sformalizować w 1994 r. Dziś działa jako 
fundacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

W rok później uniwersytet utworzył filię w Starbieninie na pół-
nocy Kaszub w gm. Choczewo. Zlokalizowano tu Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej, a cały obiekt (zabytkowy pałacyk i oficynę) wyposażono 
w bardzo nowoczesne urządzenia (m. in. elektrownię wiatrową, eko-
logiczny system grzewczy, baterie słoneczne itd.). Ośrodek powstał 
dzięki porozumieniu między ZK-P, Politechniką Gdańską, Polskim 
Klubem Ekologicznym i duńskim Klubem SFOF. Od 1997 r. KUL 
nosi imię Józefa Wybickiego.
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Formuła programowa KUL jest bardzo szeroka – obejmuje spra-
wy związane z opieką nad twórcami ludowymi (plenery, spotkania 
opłatkowe, dyskusje i seminaria poświęcone sztuce ludowej, warsztaty 
tradycyjnych rzemiosł, udział w programie „Ginące zawody”, komple-
towanie i prowadzenie własnej galerii sztuki ludowej), kwestie szeroko 
pojmowanej ekologii (seminaria, konferencje, prezentacja nowocze-
snych technologii ekologicznych, festyny promujące zdrową żyw-
ność), wymianę międzynarodową młodzieży oraz organizację obozów 
młodzieżowych dla uczestników ze Wschodu i Zachodu (zajmują się 
nie tylko poznawaniem siebie i regionu, ale także np. pracą nad upo-
rządkowaniem starych cmentarzy), edukację obywatelską i działalność 
samorządową (w KUL-u rodziło się Pomorskie Stowarzyszenie Gmin 
Wiejskich; KUL organizuje kursy o podstawach demokracji dla nauczy-
cieli, młodzieży i lokalnych polityków), edukację regionalną (przede 
wszystkim seminaria i warsztaty dla nauczycieli-regionalistów), orga-
nizowanie kursów dziennikarskich, turystycznych, czy też kursów dla 
działaczy-członków i sympatyków ZK-P (jak animować i prowadzić 
działalność społeczną, jak pozyskiwać środki itd.), popularyzowanie 
wiedzy (organizacja konferencji naukowych), upowszechnianie infor-
macji o Unii Europejskiej (szczególnie w środowisku rolników), edu-
kację dorosłych i edukację ustawiczną... 

Sprawa kaszubska jest nierozerwalnie związana z nauką, bowiem to 
ludzie nauki jako pierwsi postawili publicznie pytanie: kim są Kaszubi? 
Jako pierwsi zaczęli badać, opisywać i dyskutować tematy tożsamo-
ści, etnicznego pochodzenia, języka itd. Te początkowo prowadzone 
w niewielkim kręgu dyskusje wywołały już w XIX wieku ogromny 
spór, którego pokłosiem była także popularyzacja wiedzy o Kaszubach 
oraz… umocnienie ich tożsamości i autoidentyfikacji (Borzyszkowski-
&Obracht-Prondzyński 2001). 

Badania na problematyką kaszubską prowadzono przez cały okres 
powojenny. Jednak po demokratycznym przełomie w 1989 r. zaszły tu 
dość istotne zmiany. 

Przede wszystkim widać wyraźny rozwój badań, mierzony choćby 
przyrostem liczby publikacji, czy ilością organizowanych konferencji, 
na których pojawiała się tematyka kaszubska. Jest to też efektem tego, 
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że stale rozwija się też naukowe środowisko kaszuboznawców. Wyra-
zem tego było powołanie w 1996 r. Instytutu Kaszubskiego (rejestra-
cja nastąpiła w styczniu 1997 r.). Jest to pierwsze w dziejach Kaszub 
towarzystwo naukowe, grupujące obecnie ponad 100 osób z różnych 
ośrodków akademickich z Polski (głównie jednak z uczelni Trójmiasta) 
oraz z Kanady, Niemiec, Belgii, Czech, Francji, Estonii i Danii. Są to 
osoby zawodowo zajmujące się nauką, a ich związki z Kaszubami wy-
nikają bądź z racji pochodzenia, bądź z racji zainteresowań badawczych 
kwestiami kaszubologicznymi.

Zgodnie ze statutem głównym celem Instytutu jest: „w nawiązaniu do 
potrzeb i oczekiwań społeczności kaszubskiej oraz tradycji badań kaszuboznaw-
czych, organizowanie prac badawczych i popularyzowanie ich efektów, wzbogacanie 
i rozwijanie regionalnego ruchu kaszubsko-pomorskiego, integrowanie kaszubsko-
-pomorskiego środowiska naukowego oraz podejmowanie działań na rzecz jego 
rozwoju”. Cele te Instytut realizuje organizując konferencje i seminaria 
naukowe (dotychczas ponad 60, w tym kilka międzynarodowych), pro-
wadząc działalność wydawniczą (ponad 100 pozycji o różnej tematyce, 
nie tylko jednak naukowych, ale także poetyckich, katalogów wystaw, 
albumów, opowiadań, wspomnień i pamiętników), prowadząc własną 
bibliotekę, rozwijając kontakty międzynarodowe, fundując stypendia 
dla młodzieży itd. Od 1999 r. Instytut wydaje własny rocznik naukowy 
„Acta Cassubiana” (Obracht-Prondzyński 2006 a).

Obraz działalności środowiska kaszubskiego w nowych warun-
kach po przełomie demokratycznym byłby dalece niepełny, gdyby nie 
wspomniano o edukacji regionalnej. Kwestia wprowadzenia elementów 
regionalnych do procesu edukacyjnego od początku znajdowała się 
wśród priorytetów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Sama jednak 
jej koncepcja przeszła znaczną ewolucję – od chęci regionalizowania 
treści uczonych w ramach różnych przedmiotów aż do językowej edu-
kacji etnicznej, związanej przede wszystkim z chęcią ochrony języka ka-
szubskiego, co umożliwiały wprowadzane w latach 90. regulacje prawne. 
Z drugiej jednak strony postulaty realizowania edukacji regionalnej, dzię-
ki pracy Zrzeszenia, upowszechniły się także poza Kaszubami – na Ko-
ciewiu (przykładem mogą być Konferencje Nauczycieli Regionalistów 
z Kociewia) czy w środowiskach wielkomiejskich (Trójmiasta, Słupska).
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Poza tym w kręgu zrzeszeniowym zawsze starano się podejmo-
wać jednocześnie działania praktyczne i rozwijać refleksję naukową, 
teoretyczną. Toczono więc przede wszystkim dyskusje wokół tego, 
czym jest edukacja regionalna, regionalizacja nauczania czy edukacja 
etniczna, oraz badano sytuację językową dziecka kaszubskiego i jego 
pozycję w systemie edukacyjnym. Następnie przenoszono te treści 
do środowisk działaczy regionalnych, nauczycieli, urzędników oświa-
towych, organizując dziesiątki seminariów, dyskusji, konferencji. Jest to 
szczególnie widoczne od końca lat 80., kiedy to dyskusja nad edukacją 
regionalną, w nowych warunkach ustrojowych, mogła wejść w zupeł-
nie nową fazę.

Wyrazem tego było na pewno otwarcie w 1991 r. państwowego 
Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach na południu 
Kaszub, a następnie wprowadzanie w szeregu szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych na Kaszubach nauki języka kaszubskiego lub 
też problematyki kaszubskiej na innych lekcjach. 

Widać też wyraźny wzrost liczby uczących się języka kaszub-
skiego. W roku szkolnym 1992/93 w trzech szkołach (dwie podsta-
wowe i jedno liceum) uczyło się go 278 uczniów, w roku 2001/02 
w 47 szkołach 3742 uczniów, natomiast według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej na prze-
łomie 2003/04 roku języka kaszubskiego uczyło się 4780 dzieci 
w 81 szkołach. W roku szkolnym 2008/09 liczba dzieci uczących 
się języka kaszubskiego na różnych poziomach kształcenia przekro-
czyła 10 tysięcy, a obecnie jest to już liczba przekraczająca 14.000 
uczniów. Postęp jest więc ogromny. 

W 2005 roku po raz pierwszy zdawano maturę z języka ka-
szubskiego (w liceum w Strzepczu). Było to możliwe dzięki przygo-
towaniu i zatwierdzeniu przez MEN Syllabusa z języka kaszubskiego 
w 2003 r. oraz informatora maturalnego na 2005 r.

Największym problemem był jednak brak nauczycieli, podręczników 
i programów nauczania. Chcąc temu zaradzić, uruchomiono stały lekto-
rat języka kaszubskiego na Uniwersytecie Gdańskim oraz uruchomiono 
w ramach kierunku filologia polska specjalizację kaszubistyka. Zrealizo-
wano także kilka edycji Studium Wiedzy o Pomorzu, Podyplomowego 



59

Studium Edukacji Regionalnej i Alternatywnej UG oraz kwalifikacyjnego 
studium podyplomowego dla nauczycieli języka kaszubskiego. Dwukrot-
nie podyplomowe studia dla nauczycieli języka kaszubskiego zorganizo-
wała także Akademia Pomorska w Słupsku. Zaś kursów nauki języka ka-
szubskiego dla nauczycieli odbyło się dużo więcej w wielu środowiskach 
lokalnych, nie mówiąc o innych formach dokształcania, realizowanych 
np. przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy. 

Przystąpiono również do opracowywania programów autorskich 
związanych z edukacją regionalną, zaczęto przygotowywać podręczniki 
do nauczania języka (jest ich już kilka, w tym elementarz, choć niektóre 
z nich pozostawiają wiele do życzenia zarówno od strony językowej, 
dydaktycznej jak też graficznej). Nawiązano również współpracę z po-
dobnymi środowiskami etnicznymi za granicą w celu wykorzystania ich 
rozwiązań w zakresie nauki języka etnicznego. Dla praktyki edukacyjnej 
ważne znaczenie ma wydanie przygotowanego przez Eugeniusza Go-
łąbka słownika poprawnej kaszubszczyzny oraz pełna edycja Słownika 
języka pomorskiego, czyli kaszubskiego Stefana Ramułta, przygotowana 
przez Jerzego Tredera. 

W nowych warunkach po przełomie demokratycznym zdjęte zo-
stało także odium nieprawomyślności ze współpracy z instytucjami 
kościelnymi (wcześniej środowisko kaszubskie było przez władze 
komunistyczne notorycznie oskarżane o klerykalizm, a był to bardzo 
poważny zarzut).

Najważniejszym osiągnięciem epoki demokracji było wydanie fun-
damentalnych tekstów religijnych w języku kaszubskim. Zaczęło się 
od tłumaczeń Nowego Testamentu. Pierwsze, autorstwa ks. F. Gru-
czy, obejmujące cztery Ewangelie, ukazało się w Poznaniu w 1992 r. 
Drugie, w tłumaczeniu Eugeniusza Gołąbka, ukazało się staraniem 
ZK-P najpierw we fragmentach w 1987 r. z okazji pielgrzymki papie-
skiej, a w całości w 1993 r. dzięki współpracy ZK-P z wydawnictwem 
diecezjalnym w Pelplinie. Wreszcie jako trzecie wydano tłumaczenia 
Ewangelii dokonane przez o. Adama Ryszarda Sikorę z Poznania. 

Prócz tego ukazało się drukiem kilka innych pozycji wykorzysty-
wanych w życiu religijnym, a jednocześnie świadczących o „kościel-
nej ofensywie” społeczności kaszubskiej (zbiory kazań w języku ka-



60

szubskim, śpiewniki, a nawet lekcjonarz). Ma to o tyle znaczenie, że 
rzeczywiście społeczność kaszubska nadal jest bardzo silnie związana 
z kościołem i prezentuje wysoki poziom religijności. Wejście do życia 
Kościoła języka kaszubskiego, mimo że czasami wywoływało sporo 
kontrowersji, szczególnie w kręgu duchownych, przyczyniło się do 
znacznego podniesienia prestiżu języka oraz zakresu jego używalności. 
Obecnie w kilkunastu miejscowościach (co przy tym charakterystyczne 
– w większości w miastach) odbywają się regularne msze św. odprawia-
ne całkowicie lub częściowo w języku kaszubskim (regularnie zaczął 
je jako pierwszy odprawiać w 1987 roku w kościele p.w. Matki Boskiej 
Różańcowej w Gdańsku-Przymorzu ks. Bogusław Głodowski). W tym 
języku odbywają się także gdzieniegdzie różańce, nabożeństwa majowe, 
ciągle popularne na Kaszubach, modlitwy podczas drogi krzyżowej 
(np. w Wejherowie na Kalwarii). W Sianowie po śmierci papieża Jana 
Pawła II było całonocne czuwanie, czyli kaszubska pusta noc. Nabożeń-
stwo, w którym udział wzięło kilka tysięcy osób, transmitowane było 
m.in. przez TVP Gdańsk.

Ważnym elementem z punktu widzenia obecności kaszubszczyzny 
w Kościele jest odpowiednie kształcenie kleryków i wyczulanie ich na 
sprawę kaszubską. W WSD w Pelplinie mogą się oni uczyć języka ka-
szubskiego. Skupieni są w Klubie Sztudérów Kaszëbów „Jutrzniô”, które 
wydaje swoje pismo – redagowane w całości po kaszubsku – „Zwónk 
Kaszëbsczi”. 

Ostatnie lata przyniosły też kilka wielkich, spektakularnych przed-
sięwzięć o istotnym wymiarze symbolicznym. Pierwszym była kaszub-
ska pielgrzymka do Ziemi Świętej zorganizowana we wrześniu 2000 r.  
Pątników, a było ich 412, w tym 12 księży i dwóch biskupów, prowadzi-
li Arcybiskup Gdański ks. dr Tadeusz Gocłowski i prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego prof. Brunon Synak. Doszło wówczas do 
wmurowania tablicy z kaszubskim tekstem modlitwy Ojcze nasz w ko-
ściele Pater Noster w Jerozolimie wśród ponad setki podobnych tablic 
w językach narodowych i etnicznych z całego świata. Pielgrzymka była 
sukcesem organizacyjnym i spotkała się z dużym odzewem medialnym. 
Ukazało się wiele artykułów i relacji prasowych, pięć reportaży telewi-
zyjnych oraz pamiątkowy album.
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Druga podobna pielgrzymka miała miejsce  rok później w dniach 
4-12 maja 2001 r. Przewodniczył jej honorowy członek ZK-P ks. bp 
Andrzej Śliwiński. Tym razem wzięło w niej udział 78 osób, a punktem 
kulminacyjnym, tak jak w 2000 r., było spotkanie w klasztorze Pater 
Noster na Górze Oliwnej przy tablicy z modlitwą Ojcze nasz w języku 
kaszubskim.

Trzecia pielgrzymka do Ziemi Świętej odbyła się w październiku 
2005 roku i wzięło w niej udział 173 pątników. Została przygotowy-
wana z okazji 5 rocznicy odsłonięcia i poświęcenia tablicy z tekstem 
Modlitwy Pańskiej w języku kaszubskim w klasztorze Pater Noster na 
Górze Oliwnej w Jerozolimie. 

Innym ważnym wydarzeniem była Pielgrzymka Kaszubów do Rzy-
mu w dniach 15–24 października 2004 r. w intencji rychłej beatyfikacji 
Sługi Bożego Konstantego Dominika. A do tego dodajmy jeszcze piel-
grzymkę na Giewont w 2006 roku (prócz elementu religijnego ważne 
było także podkreślenie przyjaźni kaszubsko-góralskiej) czy pielgrzym-
kę do słowackiego sanktuarium w Lewoczy (2010).

Ale Kaszubi pielgrzymują nie tylko w dalekie strony. Co roku od-
bywają się Pielgrzymki Łodziowe rybaków z Półwyspu Helskiego do 
puckiej fary w święto Piotra i Pawła pod koniec czerwca (to nie tylko 
wydarzenie religijne, ale i wielka atrakcja dla turystów). Od lat w ich or-
ganizowaniu uczestniczą oddziały ZK-P z północnych Kaszub. Z kolei 
oddziały ze środkowych Kaszub współuczestniczą co roku w przy-
gotowaniach uroczystości odpustowych w Sianowie, a inne oddziały 
prowadzą tam pielgrzymki, nawet z odległego Miastka.

Trzeba też wspomnieć o kolejnej wizycie Papieża na Pomorzu 
w 1999 roku. W Sopocie podczas uroczystej Mszy św. śpiewał kilkuset-
osobowy chór kaszubski, a ołtarz został przygotowany pod kierunkiem 
Mariana Kołodzieja przez artystów ludowych. W zgodnej opinii był to 
najpiękniejszy ołtarz w czasie tej pielgrzymki i jeden z oryginalniejszych 
podczas wszystkich pozostałych. Na spotkanie z papieżem udali się też 
rybacy, a ich łodziowa pielgrzymka przez zatokę (blisko 80 kutrów i łodzi 
z 1400 osobami ubranymi w stylizowane stroje kaszubskie) stała się waż-
nym elementem przeżywania spotkania z papieżem (w pamięci zapadł 
utworzony przez łodzie na środku Zatoki Puckiej znak krzyża). 
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Obraz zaangażowania w życie Kościoła byłby niepełny, gdyby nie 
wspomniano o wielkim zaangażowaniu różnych oddziałów, szczegól-
nie jednak tych z północnych Kaszub, w działania na rzecz beatyfikacji 
biskupa Konstantyna Dominika, „naszego Dominiczka”. W Gdyni zapo-
czątkowano tradycję organizowania regularnych Mszy św. w tej intencji 
już w 1986 roku, i od tego czasu zwyczaj ten upowszechnił się w wielu 
innych oddziałach. Biskup Dominik jest też upamiętniany na różne 
sposoby. Jednym przykładów może być ufundowany przez oddziały 
Zrzeszenia witraż w kościele p.w. Chrystusa Króla w Wejherowie.

Przegląd wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych byłby niepełny, 
gdyby nie wspomniano o trzech mających stosunkowo niedługą trady-
cję, ale grupujących tysiące uczestników.

Pierwszym są doroczne Zjazdy Kaszubów, które zaczęły się 
w 1999 roku. Wtedy to w czerwcu specjalny pociąg z Helu przejechał 
do Chojnic, manifestując, że po raz pierwszy wszyscy Kaszubi znaleźli 
się w jednym województwie (stało się tak w wyniku reformy terytorialnej 
w 1998 roku i utworzenia województwa pomorskiego). W roku następ-
nym miała miejsce rewizyta – tym razem pociąg ruszył z Chojnic na Hel 
(1.07.2000). A potem już Zjazdy stały się doroczną tradycją, odbywając się 
zawsze w innym miejscu: w Wejherowie (2001), Kartuzach (2002), Słupsku 
(2003), Kościerzynie (2004), Łebie (2005), Gdyni (2006), Brusach (2007), 
Gdańsku (2008), Bytowie (2009), Pucku (2010) i Lęborku (2011). 

Inną, zainicjowaną niedawno imprezą, jest Dzień Jedności Kaszu-
bów, odbywający się 19 marca na pamiątkę pierwszego użycia w tytu-
laturze książęcej przez księcia pomorskiego Barnima I nazwy „księcia 
kaszubskiego” w 1253 roku. Pod gdańskim Neptunem od 2005 roku 
zbiera się grono osób świętujących kolejną rocznicę ukazania się pierw-
szej pisanej wzmianki o Kaszubach. Jednak wydarzeniem, które przycią-
ga uwagę mediów oraz samych Kaszubów, stały się raczej towarzyszące 
temu Dniowi spotkania w Tuchomiu, Miastku i Bytowie, podczas któ-
rych co roku dochodzi do bicia światowego rekordu grania na akorde-
onach. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Marek Wantoch-Rekowski, 
a podczas każdego spotkania jednocześnie gra grubo ponad dwustu 
akordeonistów, pochodzących zresztą nie tylko z Kaszub, ale i różnych 
regionów Polski.
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Następną imprezą, która dzięki mediom przyciąga uwagę, jest do-
roczny Konkurs Ortograficzny Języka Kaszubskiego, czyli popular-
ne Kaszubskie Dyktando, mające za zadanie wyłonić mistrza pisanej 
mowy kaszubskiej. Organizowane jest od 2002 roku (pierwsze odbyło 
się 18 maja 2002 r. na Uniwersytecie Gdańskim), a prace koordynuje 
Wanda Kiedrowska. 

Zainicjowano także wiele nowych przedsięwzięć, mających bar-
dziej lokalny charakter, ale ważnych dla danego środowiska, ory-
ginalnych, przyciągających często uczestników z dalszych stron. 
Z czasem wiele oddziałów ZKP niejako wyspecjalizowało się 
w organizowaniu swoich sztandarowych imprez. Można tu wymie-
nić takie cykliczne przedsięwzięcia, jak Przegląd zespołów regionalnych 
w Wierzchucinie (od 1999 r., ponadto oddział ten od 2005 r. orga-
nizuje także Przegląd Szkolnych Zespołów Regionalnych „Burczybas” obej-
mujący powiaty pucki, wejherowski i lęborski), Kaszubski Przegląd 
Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży w Bytowie, obejmujący od 2001 
roku trzy powiaty: bytowski, kościerski i kartuski, Kaszubskie soboty 
w Bytowie, a później także w Miastku, Festiwal Pomuchla w Łebie, 
święto ziemniaka, czyli Bulwowi Bãks w Stężycy, Jarmark Kaszubski 
w Rumi, Dni Śledzia w Gdyni, Festyn Kaszubski w Rewie (organi-
zowany przez oddział w Dębogórzu), Festyn Kultury Kaszubskiej 
i Religijnej w Gościcinie, Dzień Kaszubski w Słupsku (organizowany 
na Akademii Pomorskiej wspólnie z jej władzami oraz studentami 
z Klubu „Tatczëzna”), Festyn Archeologiczny w Leśnie (współorgani-
zowany przez oddział w Brusach)...

A przy tym kontynuowane są także przedsięwzięcia mające znacz-
nie dłuższą metrykę, choćby Spływ Kajakowy „Śladami Remusa”, 
nawiązujący do wędrówek głównego bohatera największego dzieła 
kaszubskiej literatury, czyli powieści Aleksandra Majkowskiego Żecé 
i przigodë Remusa. Trzeba przy tym zaznaczyć, że podobnych rekreacyj-
no-sportowych i turystycznych imprez w środowiskach lokalnych jest 
znacznie więcej.

Panorama wydarzeń artystycznych i kulturalnych na Kaszubach 
jest więc bardzo różnorodna i bogata. Gdyby chcieć ułożyć roczne 
kalendarium przedsięwzięć tego typu i uwzględnić w nim cały teren 
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Kaszub – wszystkie wsie i miasta, wyszedłby z tego bardzo pokaź-
ny tom! Inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe na 
czele z ZKP i jego agendami, ale także przez muzea, ośrodki kultury, 
biblioteki, szkoły, media etc. jest mnóstwo i co roku rodzą się nowe 
pomysły. Śmiało można powiedzieć, że Kaszuby – podobnie jak całe 
Pomorze – to region w stanie kulturalnego pobudzenia. 
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Jerzy Treder
Cezary Obracht-Prondzyński

literatura kaszubska – JeJ fenOmen, 
histOria i sPOŁeCzne znaCzenie

uWaGi WstęPne

Literatura kaszubska jest fenomenem kulturowym, który od samego 
początku, gdy tylko w debacie publicznej pojawiła się tzw. „sprawa ka-
szubska”, przyciągał zainteresowanie badaczy (Bukowski 1950; Drzeż-
dżon 1973; Drzeżdżon 1986; Neureiter 1982; Neureiter 1991; Samp 
2000; Borzyszkowski 2000, 2003; Treder 2005; Zielonka 2007). Pytano 
już od czasu wystąpienia Floriana Ceynowy, czy powstanie taka literatura, 
czy kaszubszczyzna ma takie zdolności, aby się z niej wyłoniła literatura 
inna niż tylko opowiadane w domowym zaciszu bajki i legendy? Czy 
mowa Kaszubów będzie na tyle sprawnym narzędziem, aby podźwignąć 
wyrażanie głębokich emocji i przeżyć? Długo też trwało, zanim uznano 
jej autonomiczny, samodzielny charakter, wyjście poza poziom literatury 
ludowej, folklorystycznego zasobu opowieści, prostych rymowanek i ba-
jań. Musiała się ona dorobić nie tylko grona uznanych twórców (przełom 
na pewno przyniosła tu twórczość i publikacje młodokaszubów z po-
czątku XX wieku), ale także grona badaczy: komentatorów, krytyków, 
interpretatorów, a choćby tylko dokumentalistów, którzy badali, ale i po-
pularyzowali utwory i dzieła tworzone w kręgu kaszubskim.

Musiała też literatura kaszubska od samego początku borykać się 
z problemami, choćby takimi jak jej społeczny odbiór. Otóż literatura 
ta to tzw. „literatura mała” (nazwa jest umowna, bo wszelkie tego typu 
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klasyfikacje muszą być arbitralne, przyjmujemy jednak, że opozycja lite-
ratura „mała” – „wielka” odwołuje się do liczebności grupy używającej 
języka, w jakim pisana jest dana literatura). Literatury „małe” funkcjo-
nują inaczej niż literatury „wielkie”, bo ważne jest choćby, czy istnieje 
dostatecznie duży krąg odpowiednio wykształconych, przygotowanych 
do odbioru tej literatury czytelników. Utarł się sąd, że literatura kaszub-
ska skierowana jest do dwóch kręgów czytelniczych: samych Kaszubów 
oraz badaczy: językoznawców zajmujących się językiem kaszubskim i li-
teraturoznawców badających literatury małych grup etnicznych. Kim są 
ci pierwsi czytelnicy, tj. Kaszubi? Czy literatura kaszubska, to „literatura 
bez ludu”? (Samp 1983) Literatura bez odbiorców, czytelników? A jeśli ją 
czytają, to kto, dlaczego i czego w niej szuka? Co świadczy o żywotności 
tej literatury? Dlaczego trwa i się rozwija, czego świadectwem jest choćby 
to, że w każdym pokoleniu pojawiają się twórcy piszący po kaszubsku, 
a produkcja wydawnicza z roku na rok rośnie? I jakże mocno zmieniła 
się jej sytuacja, jeśli porównamy to, jak się ona prezentuje współcześnie 
z tym, od czego zaczynała… A trzeba podkreślić, że rozwój własnej 
literatury jest świadectwem, iż język wzniósł się na wyżyny społeczne-
go użycia, potrafi wyrazić – mówiąc metaforycznie – duszę jego użyt-
kowników, wreszcie – że dopracował się własnej, oryginalnej formuły 
ortograficznej i graficznej (co akurat w przypadku języka kaszubskiego 
było procesem długotrwałym, obrosłym w liczne spory i kontrowersje 
i – w jakiejś mierze – ciągle jest jeszcze w trakcie...).

POCzątki PiśmienniCtWa 

Za pierwociny piśmiennictwa kaszubskiego można uznać dwa prze-
kłady z języka niemieckiego. Pierwszego dokonał pastor ewangelicki 
z Bytowa, Szymon Krofey, a były to Duchowne piesnie Dra Marcina Lu-
thera i inszich naboznich męzow. Z niemieckiego w slawięsky jęzik wilozone..., 
wydane w Gdańsku w 1586 r., a odkryte dla nauki w 1896 r. w Smoł-
dzinie przez Franza Tetznera. Poza pieśniami znalazły się tutaj także 
podstawowe modlitwy, np. Wierzę w Boga i Ojcze nasz. 
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Drugim zabytkiem jest wydany w 1643 r. przez pastora ze Smoł-
dzina, Michała Pontanusa, zwanego Mostnikiem, Mały Catechism D. 
Marciná Lutherá Niemiecko-Wándalski ábo Słowięski to jestá z Niemieckiego 
języká w Słowięski wystáwion... Znalazły się w nim nadto psalmy i pasja, 
a cała książka, przeznaczona dla pastorów, jest dwujęzyczna: niemiec-
ka i kaszubska. Język drugiego wydania tegoż katechizmu z 1758 r. 
został zmieniony i bardziej spolonizowany. Na nim z kolei oparte jest 
wydanie Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (Szczecin 1828), które 
Ceynowa chciał uczynić bardziej kaszubskim w edycji pt. Pjnc głovnech 
wóddzałov Evangjelickjeho Katechizmu z Njemjeckjeho na Kaśebsko-Słovjenskj 
jęzek..., z dodatkiem: Spóvjedz e Nobóżenstvo codzenne (1861). 

Tytuły obu zabytków podkreślają odrębność przekładu i języka od 
polskokatolickiego języka kościelnego. Istnieje też pogląd, że reprezen-
tują one ówczesną polszczyznę północnopolską z licznymi cechami 
kaszubskimi: fonetycznymi, fleksyjnymi i słownikowymi. Podobne są 
sądy o języku innych zabytków tzw. kaszubskich, jak np. Perykopy smoł-
dzińskie (1770), czy Przysięgi słowińskie z Wierzchocina (1725). 

Krofey zajął praktyczną postawę, zgodną z zasadą reformacji, aby 
ewangelizację prowadzić w języku wiernych, tj. Kaszubów. Zachęcał 
też, aby „potym więcej potrzebnych księgów w tej mowie wyłożono”. Ceynowa 
postąpił potem równie pragmatycznie, ale już w warunkach zaborów, 
czyli bycia Polski – i Kaszub – w niewoli i w kontekście naukowych 
rozważań slawistów, co do istoty kaszubszczyzny, o której mówiło się 
jako o „przejściowym” dialekcie, gdyż za językiem nie mogło wtedy 
przemówić piśmiennictwo, z Biblią na czele. 

Trzeba jednak dopowiedzieć, że gdy Ceynowa próbował owe pier-
wociny kaszubskiego piśmiennictwa przywrócić do życia, ci, dla któ-
rych zostały one wydane, czyli Kaszubi-ewangelicy na Pomorzu Za-
chodnim, ulegali gwałtownej germanizacji. W literaturze przekazano 
symboliczne obrazy umierających ostatnich Kaszubów-ewangelików, 
którym w trumny wkładano stare kancjonały. Wraz z ludźmi umierał 
ich język i ginęły ich księgi, a mimo wszystko pisana kaszubszczyzna 
przetrwała, jednak już nie staraniem ewangelickich Kaszubów, lecz 
dzięki twórczemu geniuszowi ich katolickich pobratymców na Pomo-
rzu Gdańskim: Floriana Ceynowy i Hieronima Derdowskiego.
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PrekursOrzy PiśmienniCtWa: 
flOrian CeynOWa i hierOnim derdOWski

Początków literackiej kaszubszczyzny i kaszubskiego piśmiennic-
twa należy doszukiwać się w twórczości F. Ceynowy (1817-1881) ze 
Sławoszyna pod Puckiem. Do pisania po kaszubsku inspirowały go 
zapewne wspomniane kaszubskie zabytki, np. Pontanusa, a poza tym 
Ceynowa pozorował – przykładowo w tytule własnego utworu Rozmòvé 
Pòlôcha s Kaszébą ks. Szmuka (vel Szmudy) z Pucka – tylko „podanie” do 
druku rękopisu z XVIII w., a zatem wydłużając historię piśmiennictwa 
kaszubskiego. O próbie swoistego „postarzania” tej literatury świadczy 
także forma dialogu, która w połowie XIX w. była już w literaturze 
przeżytkiem, ale została tu celowo zastosowana dla stworzenia wraże-
nia dawności tekstu. 

Zasługą Ceynowy było samo podjęcie i uzasadnienie decyzji o two-
rzeniu piśmiennictwa kaszubskiego, a w tym celu stworzenie alfabetu 
i ortografii, słowniczków i opisów gramatycznych oraz próbek różnych 
tekstów po kaszubsku: etnograficznych, np. Wiléjá Noweho Roku (1843), 
Zvéczaje é wóbéczaje Kaszébsko-słovjnskjeho narodé (1862) czy historycznych, 
np. Kile słov wó Kaszebach e jich zemi (1850). Jednak Ceynowa podejmował 
też odważne próby pisania tekstów publicystycznych, np. Kaszebji do Pó-
lochov i Wó narodowoscé, a wó móvje (1850), jak i stosowania kaszubszczy-
zny w twórczości literackiej (np. tłumaczył bajkę Aleksandra Puszkina 
czy wiersze F. Tiutczewa). Celem nadrzędnym było pokazanie możli-
wości kaszubszczyzny w wyrażaniu uczuć czy też myśli i w ten sposób 
walka z silnym wśród Kaszubów kompleksem „skażonej mowy”. Stąd 
też przesłaniem jego działań mogą być słowa: „Je ju wieldżi czas, abë 
żóden Kaszëba sę nie wstidzëł po kaszëbsku gadac”.

Wiele swych prac umieścił w quasi-periodyku własnego autorstwa 
Skôrb kaszëbsko-słowińsczi mowë (1866-1868), uznawanym za pierwsze 
pismo kaszubskie. 

Najważniejsze prace publicystyczno-literackie Ceynowy to dwie 
„rozmowy”: Rozmova Pólocha s Kaszebą (1850, wyd. 2.: 1865) i Rozmòva 
Kaszébé s Pòlôchę (1862) (Ceynowa 2007). Obie mają (poza pisownią) 



Florian Ceynowa
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odmienny literacki charakter, są samoistne i powstały w różnych wa-
runkach. Łączy je forma dialogu, przekonywania: w pierwszej Polaka 
(szlachcica), aby został Kaszubą (dla piękna i biblijnego rodowodu kra-
ju i mowy, uczciwości Kaszubów), w drugiej namawiania Kaszuby, by 
został Polakiem (dla starożytności nacji i idei życia bez pracy). Pierwsza 
Rozmowa w atrakcyjnej formie przedstawia – ustami Kaszuby, tj. po 
kaszubsku (z idiomatyką i przysłowiami) – podstawową wiedzę o Ka-
szubach w takich zakresach, jak: nazwa Kaszubi i ich grupy, położenie 
i granice Kaszub, stare dokumenty i piśmiennictwo, dzieje Kaszub (tu 
ich obraz jako Palestyny, czyli Ziemi Obiecanej i Raju), a zatem też 
nazwy (z ich genezą) miejscowości, puszcz i błot, rzek, jezior i mórz 
owej krainy, status mowy (języka) Kaszubów na tle innych słowiań-
skich i indoeuropejskich, a nawet semickich, oryginalność i możliwość 
nauczenia się jej, podział i współżycie Kaszubów i Polaków itd. Do-
brze pomyślana i zrealizowana została parabola Kaszub jako Palestyny, 
której różne elementy prawdopodobnie nawiązują do tradycji ludowej. 
Harmonizuje z tym m.in. jędrny styl i elementy stylu gawędziarskiego.

Druga Rozmowa zawiera przemyślenia z wydarzeń i przeżyć po-
wstańczych i więziennych (1846-1847) autora i późniejszej sytuacji 
polityczno-społecznej, w tym krytykę Kościoła i szlachty. To bardzo 
silny element w całym piśmiennictwie Ceynowy, który jako zdeklaro-
wany demokrata ostro krytykował i Kościół (bo przyczynia się do ger-
manizacji Kaszubów), i szlachtę (bo sama się germanizuje, a przez to 
wiedzie do zatraty całą społeczność kaszubską, a poza tym prezentuje 
bardzo niski poziom moralny). Ważne jest też, że wyznaje, iż „chłop je 
fùndamentã kòżdégò państwa”, co oddaje od jego czasów zaświadczone 
przysłowie: Gbùr to mùr. 

Widać więc w jego twórczości różne wątki: demokratyzm, zaczątki 
idei pozytywistycznych, ale także silne akcenty słowianofilskie, bowiem 
to właśnie Słowian naznacza na obrońców zdrowej moralnie i spo-
łecznie Europy (widać w tym wpływy myśli romantycznej). Ogólnie 
Rozmowa ta jest może mniej literacka i mniej metaforyczna, bardziej 
natomiast dosłowna i intelektualna, jak też możliwa do zweryfikowania 
przy pomocy encyklopedii. Utwór reprezentuje dobry i jędrny język 
(znormalizowany), z ciętym humorem. 
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Rewolucyjność poglądu o samodzielności języka kaszubskiego, 
a także krytyka duchowieństwa i szlachty oraz wyznawanie idei pansla-
wistycznych przysporzyły mu wrogów. Ceynowa umierał w przeświad-
czeniu, że nie ma kontynuatorów. Przed śmiercią spotkał się z Hiero-
nimem Derdowskim, któremu podarował swoje wydawnictwa, ale też 
do którego miał żal, że przeszedł do obozu przeciwnego. Derdowski 
zaś, choć nie zgadzał się z ideowym programem Ceynowy, to jednak 
oddał hołd jego przywiązaniu do Kaszubów i ich kultury, np. w wier-
szu Wojkasyn ze Słowoszena (Dr Florian Ceynowa) (1881). 

Właśnie H. Derdowskiego (1852-1902) z Wiela (południe Kaszub) 
należy uznać za pierwszego poetę i prawdziwego literata kaszubskiego, 
który choć zaaprobował i kontynuował samą ideę Ceynowy pisania po ka-
szubsku, to jednak zupełnie inaczej widział relacje między kaszubszczyzną 
i polszczyzną. W ślad za tym szły m.in. różnice w pisowni i języku. 

Najważniejszym jego dziełem, do dzisiaj bodaj najpopularniejszym 
utworem kaszubskim, jest poemat O panu Czorlińscim co do Pucka po sece 
jachoł (1880). To w nim zawarta została dewiza, będąca kwintesencją 
programu ideowego Derdowskiego, a następnie przejęta przez ruch 
kaszubski: Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polsci. Derdowski miał 
zresztą dar formułowania ideowych wezwań. To z jego dzieła pocho-
dzą słowa hymnu kaszubskiego Tam, gdze Wisła (melodię do niego 
napisał później Feliks Nowowiejski), a w nim zawarto skrzydlate słowa: 
Nigdë do zgùbë nie przińdą Kaszubë i Më trzimómë z Bògã; to pierwsze wy-
pisano w wielu miejscach na Kaszubach, to drugie da się słyszeć przy 
każdym większym spotkaniu Kaszubów.

Derdowski był postacią niezwykle barwną: obieżyświat, niespokoj-
ny duch, gorący polski patriota przywiązany jednocześnie do kaszub-
skiej kultury, wychowany na romantycznej literaturze, całe życie starał 
się zdobyć jakąś stabilizację materialną, co w końcu zawiodło go do 
dalekiej Ameryki, gdzie w Winonie wydawał pismo „Wiarus”. Tam też 
zakończył swoje życie i został pochowany. Twórczość Derdowskiego 
była i jest bardzo popularna. Napisał po kaszubsku kilka utworów, 
m.in. Kaszube pod Widnem (1883 i 2002; tłum. angielskie 2009), od-
wołujący się do mitu uczestnictwa Kaszubów w odsieczy wiedeńskiej 
w 1683 r., oraz poemat Jasiek z Knieji (1885, też 1911 i 2001).
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Derdowski doskonale władał macierzystym językiem i po mi-
strzowsku operował humorem. W porównaniu z Ceynową miał talent 
pisarski, choć z drugiej strony brał materiały z Ceynowy. Ponadto czer-
pał pomysły z Pana Tadeusza A. Mickiewicza i humoresek dolnonie-
mieckich Fritza Reutera, autora Ut mine stromtid. Utwory jego miały 
sporo wydań (np. O panu Czôrliśczim… też 1911, 1934 i 1990, w innej 
pisowni 1960 i 1976 oraz w obecnej pisowni: 2007), co dowodzi, że 
uczył Kaszubów czytać po kaszubsku.

mŁOdOkaszubi i bernard syChta

Początek wieku XX przyniósł zasadniczą zmianę w samym środo-
wisku kaszubskim, a w konsekwencji także w literaturze kaszubskiej. 
Pojawiła się grupa młodej inteligencji, która sama siebie nazwała „mło-
dokaszubami”. Uczący się w niemieckich gimnazjach i odkrywający 
w tym czasie polską kulturę, w tym romantyczną literaturę (szczególnie 
Mickiewicza i Słowackiego) oraz studiujący polską historię w tajnych 
kółkach samokształceniowych (filomackich), wykształceni na niemiec-
kich uniwersytetach, znający współczesne nurty ideologiczne i literackie 
(ewolucjonizm i pozytywizm, modernizm i neoromantyzm), orientujący 
się w nowoczesnej sztuce i nauce wnieśli na Kaszuby zupełnie nowe-
go ducha. Sformułowali program, który stał się na wiele dziesiątek lat 
podstawą ruchu kaszubsko-pomorskiego i ciągle stanowi inspirację dla 
kolejnych pokoleń pisarzy, publicystów i działaczy kaszubskich.

Powracający ze studiów w Greifswaldzie, Berlinie i Monachium 
młody lekarz rodem z Kościerzyny Aleksander Majkowski (1876-
1938) zaczyna w 1905 r. wydawać dodatek do „Gazety Gdańskiej” 
pt. „Drużba. Pismo dla polściech Kaszubów”. W 1906 r. szkólny (czyli 
nauczyciel) Izydor Gulgowski tworzy zaczątki pierwszego muzeum 
na wolnym powietrzu na ziemiach polskich we Wdzydzach. W tym 
czasie w seminarium duchownym w Pelplinie pojawiła się grupa, na-
zywająca siebie Kołem Kaszubologów, na czele której stał Jan Kar-
nowski ps. Wôs Budzysz (1886-1939), rodem spod Brus (południe 
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Kaszub). Z kołem tym związany był także Leon Heyke (1885-1939) 
spod Bieszkowic, późniejszy ksiądz, doktor, poeta i wychowawca 
młodzieży kaszubskiej. 

Wkrótce osoby te skupiają się wokół stworzonego przez A. Maj-
kowskiego pisma „Gryf ” (1908), które stało się nie tylko fenomenem 
na skalę pomorską, ale odbiło się szerokim echem w polskich i nie-
mieckich środowiskach opiniotwórczych. Potem powstała pierwsza 
kaszubska wystawa ludoznawcza w Kościerzynie (1911 rok) i wresz-
cie założono pierwszą organizację sensu stricto regionalną na Pomo-
rzu, tj. Towarzystwo Młodokaszubów, w Gdańsku w 1912 r. Towa-
rzystwo zdążyło doprowadzić do powstania przed I wojną światową 
Muzeum Kaszubsko-Pomorskiego w Sopocie (1913).

Młodokaszubi stanowili też pierwszą kaszubską grupę literacką. 
Początkowo uprawiali przede wszystkim poezję, a głośnym echem 
odbiły się pierwsze tomiki: Majkowskiego Spiewe i frantówci (1905) 
i Karnowskiego Nôwotnê spiéwě (1910). Ale później wypowiadali się 
we wszystkich formach literackich. Największym osiągnięciem tego 
pokolenia z pewnością była powieść Majkowskiego Żëcé i przigodë 
Remusa (1938). Pisał ją kilkadziesiąt lat, najpierw po polsku i wier-
szem, ostatecznie własną kaszubszczyzną literacką. Można by tę 
powieść nazwać skrótowo swoistym przewodnikiem po Kaszubach 
2. połowy XIX w., m.in. z racji zastosowania motywu wędrówki bo-
hatera, handlującego książkami i dewocjonaliami. Poza elementami 
autobiograficznymi wpleciono do niej wiele podań (np. o śpiącym 
wojsku), baśni, zwłaszcza o zapadłym zamku jako symbolu Kaszub 
i zaklętej królewiance, z którą związano zjawy-idee: Strach, Trud, 
Niewarto oraz postać Remusa, który uosabia ideę wolności. Po-
wieść wykazuje wpływ np. Don Kichota M.Cervantesa, Ut mine stromtid 
F. Reutera, Fausta Goethego, Gösta Berling Selmy Lagerlöf, Nietsche-
go, którego Majkowski namiętnie czytał. Wiele jest w niej przy-
kładów synkretyzmu różnych sztuk. W porównaniu z „ludowym” 
Czorlińscim Derdowskiego, który tylko bawił, proza ta ma wyraźne 
funkcje dydaktyczne, zachęcając do zachowania dziedzictwa ojców, 
do wyzwolenia Kaszub od Smętka. Nie bez powodu Andrzej Bu-
kowski pisał, że „autor codzienną, powszechną kaszubszczyznę podniósł 
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do formy odświętnej, dostojnej, uroczystej, że w całym tego znaczeniu stwo-
rzył kaszubszczyznę literacką.” To arcydzieło miało kilka wydań oraz 
tłumaczeń: polskie Lecha Bądkowskiego (1966), niemieckie Evy 
Brenner (1988), francuskie Jaquline Dera-Fischer (1992) i angielskie 
Blanche Krbechek i Katarzyny Gawlik-Luiken (2008). 

Młodokaszubi wydatnie rozwinęli myśl i literaturę regionalną. Dla 
nich pisarz i literatura byli już duchowymi przewodnikami, wzrastała 
ranga regionu, małej tatczëznë nad Bôłtem. Literatura ta ukazuje cechy 
właściwe Kaszubom. Posługuje się różnymi rodzajami i gatunkami lite-
rackimi, jak np. liryka, wiersz rymowany lub biały, poemat epicki, balla-
da, proza refleksyjna, wspomnieniowa, religijna czy naukowa, dramaty 
sceniczne, felietony, humoreski itd. Służyła ona także obronie samej 
mowy jako wyznacznika tożsamości. 

Bliski poglądom młodokaszubów był młodszy o całe pokole-
nie Bernard Sychta (1907-1982) z Puzdrowa pod Sierakowicami, ksiądz, 
etnograf, leksykograf  i pisarz. W życiu i sporach ideowych, w twórczości 
niezmiennie kierował się wyznaniem: „Kaszuby nie należą do Polski, one są Pol-
ską”. Nawiązując do Karnowskiego jako dramaturga, tworzył sztuki sce-
niczne historyczne (np. Òstatnô gwiôzdka Mestwina i niewydana Przebùdzenié) 
i obrzędowo-obyczajowe, w tym najbardziej znana Hanka sę żeni. Wesele ka-
szubskie (1935, druk 1937). Dramaty Sychty najpełniej oddają synkretyzm 
różnych sztuk, jak było w folklorze, np. obrzęd weselny, czy też łączenie 
scen realistycznych z fantastycznymi. Do dzisiaj są najczęściej granymi 
dramatami przez amatorskie zespoły na Kaszubach i zawsze wywołują 
żywą reakcję widowni. Sychta jest autorem monumentalnego Słownika gwar 
kaszubskich na tle kultury ludowej (t. I-VII, 1967-1976).

zrzeszeńCy i iCh naśladOWCy

Młodokaszubi jako środowisko ideowe i literackie uformowali się 
w ostatnich latach zaboru pruskiego, w okresie silnej konfrontacji pol-
sko-niemieckiej na Pomorzu. Dokonali ideowego wyboru na rzecz 
polskości, formułując hasło: „co kaszubskie, to polskie”. Jednocześnie 



jednak zawsze uważali, że kultura kaszubska zasługuje na równorzęd-
ne, partnerskie traktowanie. Uważali, że jeśli polska świadomość naro-
dowa ma się wśród Kaszubów upowszechnić, to musi to nastąpić przez 
wykorzystanie zasobów rodzimej kultury kaszubskiej.

Odzyskanie niepodległości i powrót Pomorza do Polski w 1920 r. 
były wydarzeniami radosnymi, ale pierwsze lata niepodległości przy-
niosły tak wiele rozczarowań, że w środowisku kaszubskim, także 
wśród jego liderów, dało się zauważyć radykalizację postaw poli-
tycznych (np. u A. Majkowskiego). Ale w pełni wyraz znalazło to 
w kręgu młodej inteligencji kaszubskiej wkraczającej w dorosłe życie 
w końcówce lat 20. Grupa ta skupiła się w Zrzeszeniu Regionalnym 
Kaszubów (1929 r.) i wokół pisma „Zrzesz Kaszëbskô” (Kartuzy 1933-
39). Podobnie jak w przypadku młodokaszubów była to jednocze-
śnie grupa ideowa i literacka, a większość jej liderów zapisała się na 
trwałe w dziejach literatury kaszubskiej: Aleksander Labuda (1902-
1981) z Mirachowa, Jan Trepczyk (1907-1989) ze Strëszi Bùdë pod 
Mirachowem, Jan Rompski (1913-1969) z Prokowa pod Kartuzami, 
Franciszek Grucza (1911-1993) z Pomieczyńskiej Huty, Stefan Bieszk 
(1895-1964) z Chojnic. 

U podłoża ich przekonań ideowych stał pogląd F. Ceynowy, że ka-
szubszczyzna jest odrębnym językiem słowiańskim. Byli też przekonani 
o wielkich możliwościach twórczych kaszubszczyzny. Debiuty zrzeszeń-
ców przypadły na początek lat trzydziestych i długo, bo aż do końca lat 
80. XX w., bezpośrednio wyznaczali kierunek ewolucji kaszubskiego ję-
zyka literackiego i literatury. Pozostawili łącznie sporo znaczących dzieł, 
np. zbiór popularnych i aktualnych felietonów społeczno-politycznych 
Labudy (Guczów Mack gôdô), melodyjne pieśni i piękne wiersze (np. tomik 
Odecknienié 1977) Trepczyka, tłumaczenie na kaszubski (z łaciny) Nowego 
Testamentu ks. Gruczy (1992), Sonety kaszubskie S. Bieszka. 
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Autor: Edmund Kamiński

Jan trePCzyk, 
nauCzyCiel, PubliCysta, POeta, 

kOmPOzytOr i zasŁużOny dziaŁaCz kaszubski.

Urodził się  22 października 1907 r. w Stryszej Budzie k/Mirachowa 
w pow. kartuskim w rodzinie rolniczej. Ojciec Jan – właściciel dwudziesto-
hektarowego gospodarstwa. Matka – Berta z d. Hebel. Autor dwutomo-
wego Słownika polsko-kaszubskiego, wielu artykułów oraz śpiewników 
z pieśniami kaszubskimi. Szkołę powszechną ukończył w Mirachowie 
30 czerwca 1921 r. Naukę kontynuował w Seminarium Nauczycielskim 
w Kościerzynie, gdzie po pięciu latach, 22 maja 1926 r., zdał egzamin doj-
rzałości. Pierwszą pracę podjął 1 września 1926 r. w Kartuzach. Udzielał 
się w Towarzystwie Śpiewu ,,Lutnia”. Po roku pracy w Kartuzach zo-
stał przeniesiony do szkoły w Miszewie k. Żukowa. W roku 1934 zo-
stał przeniesiony do siedmioklasowej szkoły w Rogoźnie Wielkopolskim, 
skąd w 1935 r. przeprowadził się do Tłukaw w pow. obornickim, gdzie 
mieszkał do 1940 r. Następnie powrócił do Sianowa i podjął pracę kasjera 
w urzędzie gminy, skąd w 1943 r. trafił do armii niemieckiej w Hanowerze, 
a następnie do Belgii, skąd w 1944 r.  został przeniesiony do Włoch, do 
kompanii weterynaryjnej. Stąd wiodła droga przez tamtejszą partyzantkę 
do Armii Andersa – Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Powrócił latem 
1946 roku do kraju i osiedlił się z rodziną w Wejherowie, gdzie podjął pra-
cę jako nauczyciel śpiewu, matematyki i geografii. Tu pracował do chwili 
przejścia na emeryturę do 1967 r.

Działalność społeczną rozpoczął po wizycie w 1928 r. u dra Alek-
sandra Majkowskiego – pisarza - przywódcy ruchu młodokaszub-
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skiego. W jednym ze swoich życiorysów pisał: Nigdy bym pewnie nie 
napisał żadnego wierszyka, nie skomponował żadnej pieśni, gdybym 
nie zetknął się z przedstawicielami ówczesnego ruchu kaszubskiego. 
Właściwym inspiratorem głównych poczynań związanych z tym ru-
chem był Aleksander Labuda [też nauczyciel]. Naszą ideą przewodnią 
była praca społeczna i kulturalna wśród ludu kaszubskiego, oparta na 
rodzimych wartościach, do których w pierwszym rzędzie zaliczaliśmy 
język kaszubski. Nasze hasło brzmiało: odrodzenie ludu kaszubskiego 
przez pielęgnowanie i rozwój mowy kaszubskiej i wszystkich  rodzi-
mych wartości kulturalnych. Sytuację społeczno-polityczną lat dwu-
dziestych na Pomorzu cechował swoisty marazm, wynikający z niezro-
zumienia spraw regionalnych, kaszubskich. Sytuację tę  wykorzystali 
dwaj przyjaciele - zapaleńcy, zakładając 18 sierpnia 1929 roku, przy 
współpracy  dr. Aleksandra Majkowskiego, Zrzeszenie Regionalne 
Kaszubów w Kartuzach, gdzie dr Majkowski został wybrany na pre-
zesa, na zastępcę powołano Aleksandra Labudę, a na sekretarza Jana 
Trepczyka. Od 1933 roku do wybuchu wojny w 1939 roku oraz w la-
tach 1945-1947 Jan Trepczyk współpracował z wydawanym pismem 
Zrzesz Kaszëbskô. Po powrocie do kraju z wojska, aktywnie uczestniczył 
on w życiu społecznym miasta i regionu prowadząc chór dziecięcy 
w szkole, a przez wiele lat Chór Kaszubski, początkowo przy Związ-
ku Zawodowym Kolejarzy, następnie przy Zrzeszeniu Kaszubskim. 
Współtworzył od 28 X 1956 r. nowoczesny regionalny ruch społecz-
no- polityczny pod nazwą Zrzeszenia Kaszubskiego (od 1964 r. Zrze-
szenie przemianowano na Kaszubsko- Pomorskie), w którym aktywnie 
działał do końca życia. Zmarł 3 września 1989 r. w Wejherowie.

W dorobku  twórczym pozostawił dwutomowy Słownik  polsko-
-kaszubski  z ok. 60 tys. haseł (wydanie pośmiertne w 1994 roku). 
Tłumaczył także dzieło Jana Baudouina de Courtenay Krótczi zestôwk 
kaszëbsczi problemë drukowane w Acta Cassubiana t. II w 2000 r. Po-
nadto podjął się tłumaczenia referatu retoromańskiego autora Flurina 
Maissena, Die Sprache als kulturelle Augabe (1984). W miesięczniku 
Pomerania publikował swe rozważania lingwistyczne w dziale: Domôcy 
nórcëk (1969-1974). Tu pisał m.in. „Tej mowie - jej utrzymaniu, pielęgnacji 
i rozwojowi - poświęciłem swoją twórczość. Każdym utworem staram się podkreślać 
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charakterystyczne właściwości kaszubszczyzny... Dobieram słownictwo wyłącznie 
kaszubskie, aby uchronić je od zapomnienia”. Jego zbiory wierszy to: Moja 
stegna, Gdynia 1970; Odecknienié, Gdynia 1977; Ukłôdk dlô dzôtk, Gdynia 
1975 i 1980.

W latach 1950-52 brał czynny udział w Akcji Zbierania Folkloru Mu-
zycznego na Pomorzu. Komponując w większości do słów własnych, 
tworzył,  układał melodie także do tekstów innych twórców. W zakre-
sie muzyki wydał: Kaszebskji Pjesnjôk, Rogoźno 1935; Lecë choranko (wyd. 
I ZK-P i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 
Wejherowo 1980; wyd. II WCK i MPiMK-P 1997); 4 zbiory pieśni 
kaszubskich w opracowaniu Juliusza Mowińskiego na 2, 3 i 4 głosy  
( z 1974,1980 roku i 2 zeszyty w 2008 r.). W zakresie popularyzacji swo-
jej twórczości, przez wiele lat, w duecie z małżonką, dawał koncerty 
tak na Pomorzu, jak i w kraju. Od 1979 należał do Związku Literatów 
Polskich.

Za swą pracę nagrodzony został: Brązowym Krzyżem Zasługi 
(1938); Medalem Stolema (1967), Złotym Krzyżem Zasługi (1971); 
Główną nagrodą na IV Festiwalu Pieśni o Morzu za twórczość kaszub-
ską (1972) oraz  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(1981) i Medalem Zasłużonym dla Miasta Wejherowa (1985).

Współcześnie liryki Jana Trepczyka są publikowane w wielu anto-
logiach polskich oraz zagranicznych, a jego utwory muzyczne stanowią 
źródło inspiracji dla kompozytorów. 

KASZËBSKÔ MOWA

Tczëwôrtnô jes jak dzjeów duch,
Co w tobie sã przezérô
Bò slôdë wdôr i rodny chuch
Wespół z tobą ùmiérô.

Tczëwôtnô jes jak naji gón
Do widu i do słuńca
Të szërok mdzesz brzëmia jak zwón,
Na wiedno i bez kuńca!   
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Skażoną miôł ce wej cëzyńc
I znikwic chcôł do nédży,
Le më ce dómë w pałac przyńc

I w pierwszy sadnąc rédży.

O, mòwa starków! Nad twój zwãk
Nick lepszégò nicht ni mô!
Jô lubiã ce, móm ò  ce  lãk,
Ce stracëc strach mie zjimô.

Jô ukòchôł ce jak no brat
Widzałosc zaczarzoną
Òd małosce do stôrch lat
Jes dłô mie namienioną.  

W ce dëch, zarzekłô dësza je
I serce naji lëdu,
Ze  zgadrë  më  ce  dwigniemë
Rozwicô dożdôsz cëdu.

O, mòwa starków! Më ce w strój
Òbleczemë buszny
Że mdzesz sklesz sklënia jak gwiôzdów trój
Jak  słuńca wid pëszny.

Twórczość literacka tej grupy była silnie podporządkowana własnej 
wizji kultury kaszubskiej i dziejów Kaszubów. Przykładem mogą być wier-
sze Trepczyka czy też dramaty Rompskiego (np. Wzénik Arkónë), które 
poruszają trzy główne tematy: historię i tragiczne losy Kaszubów (poezja 
z wyraźną wizją historiozoficzną podkreślającą proces zanikania, umierania 
etnosu kaszubskiego, a jednocześnie jego siły i trwania), rolę języka, jako 
najważniejszego wyróżnika i fundamentu kaszubskiej tożsamości, a przy 
tym największego skarbu Kaszubów i miłość do rodzinnej ziemi. 

Zrzeszeńcy zaczynali swoją aktywność twórczą w okresie między-
wojennym, ale byli też czynni po II wojnie światowej; to właśnie w tym 
okresie ukazały się ich najważniejsze utwory. Trzeba też przyznać, że 
ich postawa wywoływała kontrowersje i polemiki, ale też zyskiwała 
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naśladowców. Wpływy zrzeszeńców znajdujemy w twórczości choćby 
Augustyna Chrabkowskiego (ps. Andrusów Gust) (1900-1984) z Łeb-
na, Augustyna Klemensa Hirsza z Kartuz oraz wśród pisarzy zaczyna-
jących twórczą aktywność na przełomie lat 80. i 90. 

różnOrOdnOść żyCia literaCkieGO 
W Okresie międzyWOJennym

Literatura kaszubska w okresie międzywojennym przeżywała swo-
isty rozkwit, mimo bowiem trudnej sytuacji ekonomicznej, mimo po-
czucia dyskryminacji w wielu środowiskach na Kaszubach i Pomorzu, 
mimo wreszcie problemów ze zdobywaniem wykształcenia, pojawiło 
się spore grono młodych pisarzy posługujących się kaszubszczyzną 
w twórczości literackiej. Błędem byłoby jednak sprowadzenie pisa-
rzy kaszubskich do kręgu młodokaszubskiego i zrzeszeńców. Oto 
bowiem w drugiej połowie lat 30. wokół pisma „Klëka” (Wejherowo 
1937-1939), związali się m.in.: Leon Roppel (ps. Piętów Tóna) (1912-
1978) z Wejherowa, Józef  Ceynowa (ps. Półczińsczi Józk) (1905-1991) 
z Połczyna pod Puckiem i Paweł Szefka (1910-1992) ze Strzebielina. 
Wszyscy pochodzili z północnych Kaszub, a ponadto sympatyzował 
z nimi znacznie starszy i płodny poeta, wywodzący się z południa Fran-
ciszek Sędzicki (1882-1957) z Rotembarka. Otóż ci pisarze debiutujący 
w latach 30. sytuowali się w ostrej opozycji ideowej wobec zrzeszeń-
ców. Opozycja ta dotyczyła zarówno kwestii politycznych, narodowych 
(pisarze z kręgów „Klëki” podkreślali polskość Kaszub), jak i kwestii 
językowych, traktowali oni bowiem kaszubski jako gwarę i pisali nią bez 
neologizowania, nie unikając polonizmów. Byli przy tym bardzo płod-
ni, co widać choćby na przykładzie twórczości L. Roppla. Uprawiał on 
poezję, tworzył widowiska sceniczne, pisał opowiadania, zbierał pieśni, 
powiedzonka, przysłowia i zagadki. Jego zasługą jest także edytorstwo 
i redagowanie dzieł, upowszechniających literaturę kaszubską. Wydał 
choćby antologię wierszy o morzu Ma jesma od morza. Poezja i proza po 
kaszubsku o morzu (1963). 



Z północnych Kaszub pochodziło też kilku innych pisarzy, których 
drogi życiowe były jednak zupełnie odmienne niż pisarzy przedstawio-
nych dotychczas. 

Pierwszym jest Alojzy Budzisz (1874-1934) ze Świecina, pisarz przez 
wiele lat zapomniany i pomijany, m.in. dlatego, że drukował w pismach 
redagowanych przez niemieckiego lingwistę Friedricha Lorentza: 
„Przyjaciel Ludu Kaszubskiego” (1928/29), „Vjérni Naszińc” (1930) 
i „Bënë ë buten” (1930), które w środowisku kaszubskim były przyjmo-
wane niechętnie, oskarżane wręcz o wysługiwanie się Niemcom i pro-
wadzenie wrogiej roboty wobec państwa polskiego. W jakiejś mierze 
jest to także przyczynek do ukazania uzależnienia rozwoju i recepcji 
literatury kaszubskiej od uwarunkowań politycznych. 

Wśród pisarzy z północnych Kaszub warto też wspomnieć o Janie 
Bilocie (1898-1940) z Osłonina, który także pozostawał pod wpływem 
Budzisza i uprawiał przede wszystkim opowiadanie, rzadziej humoreskę, 
baśń, podanie i legendę, używając gwary puckiej, ale stosując neologizmy 
i zapożyczenia z polskiego. Dodajmy tu jeszcze: Jana Patocka (ps. Wuja 
Wrëk) (1886-1940) ze Strzelna, który zajmował się przede wszystkim 
folklorem, zbierając opowieści, podania, anegdoty, zagadki, przysłowia, 
rymowanki, przepowiednie, zażegnania chorób itp.; Augustyna Domini-
ka (1915-1987) z Żarnowca, który debiutował w 1936 r. i pisał głównie 
legendy, podania i opowieści; Józefa Klebbę (1860-1931), kowala z Ko-
sakowa, autora epickiego poematu satyrycznego oraz ballad o heroizmie 
kaszubskiego rybaka.

W sumie okres międzywojenny był, jak na ówczesne warunki, dość 
bogaty w literackie debiuty, przy czym większość z przywołanych pisa-
rzy w pełni rozwinęło swoją twórczość już po 1945 r. Istotne wydaje 
się też to, że znaczna część pisarzy wywodziła się z północnych Kaszub 
i że w kręgu pisarzy kaszubskich występowały różne nurty ideowe, 
a przede wszystkim różniły ich poglądy na temat statusu mowy Kaszu-
bów, jej możliwości twórczych i funkcji literatury kaszubskiej.
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żyCie literaCkie i nOWe zJaWiska literaCkie 
PO ii WOJnie śWiatOWeJ

Wojna przyhamowała rozwój literatury kaszubskiej i przerwała pu-
blikacje. Odeszło też pokolenie młodokaszubów: Majkowski zmarł 
kilkanaście miesięcy przed wybuchem wojny, Karnowski w miesiąc po 
jej rozpoczęciu, a Heyke został zamordowany przez hitlerowców. Sych-
ta przestał właściwie po wojnie pisać po kaszubsku, tworząc jeszcze 
w gwarze kociewskiej Wesele kociewskie (1959); poświęcił się głównie 
pracy etnograficznej i leksykograficznej.

Nie oznacza to jednak, że życie literackie zamarło! Po wojnie wielu 
piszących przed 1939 r. tworzyło nadal, przede wszystkim zrzeszeńcy 
i niektórzy klëkowcy. Poza tym w każdej kolejnej dekadzie debiutowali 
nowi pisarze, jak np. Antoni Pepliński (debiut w 1946 r.), Jan Piepka 
(debiut w 1952 r.), Alojzy Nagel (debiut w 1953 r.), Anna Łajming (de-
biut w 1958 r.). Ponadto z każdym następnym dziesięcioleciem przy-
bywało osób tworzących w języku kaszubskim i publikujących w nim 
swoje dzieła. 

Aby ów fenomen żywotności literatury kaszubskiej zrozumieć, trze-
ba przedstawić w zarysie, jak kształtowało się po wojnie kaszubskie 
życie literackie, zwracając uwagę, że niemal wszystkie przedstawione 
niżej inicjatywy z lat 1956-1989 miały charakter społeczny i odbywały 
się z bardzo skromnym albo wręcz bez wsparcia ze strony instytucji 
państwowych; czasem czynniki polityczne były niechętne aktywności 
kulturalnej Kaszubów i starały się ją blokować. Należy jeszcze pod-
kreślić, że w okresie powojennym (właściwie do ostatnich lat) wszyscy 
pisarze kaszubscy byli samoukami! Nikt z nich nie miał możliwości 
nauczyć się pisania i tworzenia po kaszubsku w szkole, bo tego języka 
w niej nikt nie uczył. Jest więc literatura kaszubska wyrazem twórczych 
możliwości i potrzeb społeczności kaszubskiej. 

Analizując instrumenty wpływające na rozwój powojennej literatury 
kaszubskiej, należy zacząć od czasopiśmiennictwa, w tym szczególnej 
roli dodatków literackich, gdyż to one stanowiły podstawowe forum, 
gdzie mogli swoje dzieła drukować pisarze kaszubscy. Z badań wynika, 
że literatura kaszubska była publikowana niemal wyłącznie na łamach 
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czasopism literackich i społeczno-kulturalnych wydawanych przez śro-
dowisko kaszubskie, np. w pierwszym okresie powojennym w dodatku 
do „Zrzeszë Kaszëbskji” pt. „Chëcz”. W „ogólnych” pismach literackich 
wydawanych w Gdańsku po wojnie (było ich zresztą niewiele) bardzo 
rzadko można napotkać na wiersz kaszubski, a już niemal niemożliwo-
ścią jest znalezienie prozy pisanej po kaszubsku. Wyjątkiem było pierw-
sze gdańskie pismo literackie „Wiatr od Morza”, gdzie opublikowano 
kilka utworów F. Sędzickiego i L. Roppla. W latach następnych bardzo 
ważną rolę odegrały „Rejsy”, dodatek do „Dziennika Bałtyckiego”, 
redagowane przez pisarza Franciszka Fenikowskiego, a w mniejszym 
stopniu miesięcznik „Litery”, w których o sprawy kaszubskie dbał red. 
Tadeusz Bolduan. Pozostałe tytuły (dawniej i dziś) skrzętnie pomijały 
literaturę kaszubskojęzyczna, uważając, że jest ona skierowania tylko 
do określonego, wąskiego zresztą kręgu odbiorców. To powodowało, 
że literatura ta funkcjonowała w stosunkowo niewielkim środowisku, 
najczęściej nieznana nie tylko szerokiemu kręgowi czytelniczemu, ale 
nawet specjalistom od literaturoznawstwa i dziejów literatury Pomorza.

Zdecydowanie największy wpływ na rozwój literatury kaszubskiej 
miał najpierw dwutygodnik „Kaszëbë”, z redagowanym przez Stani-
sława Pestkę dodatkiem literacko-artystycznym „Pomerania” (1957-
1961), a następnie miesięcznik „Pomerania” (już jako samodzielne 
pismo od 1963 r.). Zwłaszcza to ostatnie pismo ma na tym polu za-
sługi ogromne. Przez „Pomeranię” przewinęli się właściwie wszyscy 
piszący w języku kaszubskim po wojnie. I stan ten trwa nadal, tj. wej-
ście do historii literatury kaszubskiej prowadzi przez to czasopismo. 
Tylko w latach 1995-1999 ponad 50 autorów opublikowało tu blisko 
150 tekstów kaszubskich, w tym 5 utworów dramatycznych, ponad 70 
tekstów poetyckich i niewiele mniej tekstów pisanych prozą. W latach 
następnych ten literacki dorobek jeszcze wzrastał.

Przez wiele lat po wojnie pojawianie się nowych talentów w lite-
raturze kaszubskiej było właściwie kwestią przypadku. Nie było zajęć 
w szkołach, kursów pisania, warsztatów, kaszubskiego towarzystwa 
literackiego, przez wiele lat także żadnego wydawnictwa zainteresowa-
nego współczesną czy też klasyczną literaturą kaszubską. To właśnie 
dlatego tak ważną rolę odgrywała prasa kaszubska, której redaktorzy 
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byli sami pisarzami kaszubskimi albo też intensywnie zachęcali inne 
osoby do tworzenia i opiekowali się początkującymi pisarzami. Gdy-
by więc nie starania redaktorów oraz działaczy skupionych wokół 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, stan literatury kaszubskiej byłby 
znacznie gorszy.

To właśnie w tych kręgach pojawiły się takie inicjatywy, jak np. 
konkursy literackie. Pierwsze zorganizowane w latach 1976 i 1977. 
umożliwiły pojawienie się kolejnego pokolenia osób piszących po ka-
szubsku. Laureatem pierwszego konkursu w dziedzinie poezji został 
Jerzy Stachurski, a prozy Stefan Fikus. W drugim konkursie poetycką 
pierwszą nagrodę otrzymała Krystyna Muza, a prozatorską Jaromira 
Labuda. O tym, jak mimo wielu przeciwności rozwijała się literatura 
kaszubska, niech świadczy fakt, że gdy w końcu 1984 r. ogłoszono 
konkurs na „poezję, krótkie formy prozatorskie i sztukę sceniczną napisane 
w dialekcie kaszubskim lub gwarze kociewskiej”, to przysłano nań aż 60 prac. 
W latach następnych podobnych przedsięwzięć, mających cykliczny 
charakter, było znacznie więcej. Przykładowo od lat 80. odbywa się 
Konkurs Literacki im. Ryszarda Stryjewskiego w Lęborku, gdzie za-
wsze przyznaje się specjalną nagrodę za utwór pisany po kaszubsku. 
W latach 90. redakcja „Pomeranii” organizowała cykliczny Konkurs 
im. Izabelli Trojanowskiej, chcąc honorować w ten sposób pamięć 
dziennikarki i osoby szczególnie zasłużonej dla kaszubskiego ruchu 
wydawniczego. Było i jest organizowanych sporo konkursów lokal-
nych, młodzieżowych i dziecięcych. A najważniejszy z pewnością jest 
ogłaszany od 1996 r. i cieszący się niewątpliwie dużym prestiżem ogól-
nopolski Konkurs im. Jana Drzeżdżona (prace są oceniane w kategorii 
literatury polsko- i kaszubskojęzycznej).

Jednak nie tylko konkursy służą rozwojowi literatury i świadczą 
o rozkwicie życia literackiego. W pomorskim środowisku literackim 
funkcjonowało i nadal funkcjonuje wiele nagród literackich, ale środo-
wisko kaszubskie, zdając sobie sprawę ze specyfiki i mimo wszystko 
nieznajomości ich literatury w szerszym kręgu znawców i miłośników 
literatury, wykreowało własne nagrody literackie, przeznaczone dla 
osób piszących po kaszubsku lub o Kaszubach. Najstarszą (przyzna-
waną od 1984 r.) i najcenniejszą nagrodą literacką przeznaczoną dla 
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młodych twórców jest Nagroda im. Romana Wróblewskiego przyzna-
wana przez redakcję „Pomeranii”.

Kiedy tworzy się środowisko literackie, rzeczą dla niego istotną 
jest możliwość spotkania, rozmowy, wymiany doświadczeń, pozna-
nia warsztatu czy wreszcie przeczytania i wysłuchania utworu. Ma to 
szczególne znaczenie w przypadku tak małego, tworzącego się powoli 
i z ogromnymi problemami środowiska literackiego, jakim było środo-
wisko kaszubskie. Młody pisarz kaszubski miał nieporównanie trud-
niejszą drogę do twórczości (nie mówiąc o publikacji) niż pisarz pol-
ski. Czekało go, najczęściej samodzielne, poznawanie historii literatury 
kaszubskiej, wyszukiwanie rozproszonych i niedostępnych publikacji 
w celu zapoznania się z tradycją literacką, konieczność opanowania 
zasad pisowni, umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem dialek-
talnym kaszubszczyzny, ze zróżnicowaną akcentuacją itd., nie mówiąc 
już o częstych problemach z dostatecznym opanowaniem języka.

Dlatego tak ważnym przedsięwzięciem była organizacja od 1978 r. 
spotkań osób piszących po kaszubsku w samym sercu Kaszub, w Łą-
czyńskiej Hucie. Spotkania te przyczyniły się m.in. do tego, że wy-
kształciła się spora, zróżnicowana pokoleniowo i środowiskowo grupa 
pisarzy kaszubskich, pragnących po kaszubsku dyskutować o twórczo-
ści w tym języku. Pierwsze spotkanie poświęcone było nowej literatu-
rze kaszubskiej. Spotkania te trwały do drugiej połowy lat 90., po czym, 
zmieniając formułę i głównych organizatorów, zostały w 1997 r. przenie-
sione do Wejherowa. W ten sposób wykształciło się kolejne środowisko 
pisarskie skupione wokół almanachu literackiego „Zymk” (od r. 2001, 
m.in. Piotr Ciskowski, Michał Pieper, Grzegorz Schramke, Roman 
Drzeżdżon); dotychczas ukazało się dziesięć zeszytów.

Spotkania piszących po kaszubsku były niejako rozszerzeniem za-
inicjowanych kilka lat wcześniej zjazdów literackich w Kościerzynie. 
Pierwszy taki zjazd odbył się, m. in. dzięki inicjatywie Lecha Bądkow-
skiego, w październiku 1971 r. Jego tematem były Drogi rozwoju literatury 
kaszubsko-pomorskiej, który zreferował Jan Drzeżdżon, sam nie tylko ba-
dacz, ale i pisarz tworzący po kaszubsku i po polsku. Zjazdy te odbywa-
ły się co roku do końca lat 90., najpierw pod tytułem: Spotkania Twórców 
Literatury Kaszubsko-Pomorskiej, a potem pod skrócona nazwą: Spotkania 
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Wdzydzkie. Stały się one z czasem najważniejszym forum integracji 
środowiska literackiego i osób interesujących się rozwojem literatury 
w kręgach kaszubsko-pomorskich. Ważne było, że w spotkaniach tych 
brali udział nie tylko pisarze piszący po kaszubsku, ale także pisarze 
niemający żadnych korzeni kaszubskich czy pomorskich, ale współ-
tworzący rzeczywistość literacką Pomorza. Pozwalało to spojrzeć na 
dorobek literacki regionu (w tym i na literaturę kaszubskojęzyczną) 
z szerszej perspektywy. 

Z pewnością Spotkania Wdzydzkie i Seminaria Kaszubskie w Łączyń-
skiej Hucie stały się głównym zaczynem i miejscem tworzenia środowi-
ska pisarzy kaszubskich, a skoro takie środowisko literackie powstało, 
to warto zastanowić się nad jego geografią, a więc gdzie są jego główne 
ośrodki i skąd pochodzą pisarze (z jakich części Kaszub)?

zróżniCOWanie GeOGrafiCzne 
i ideOWe śrOdOWiska literaCkieGO na kaszubaCh

Specyfiką (i jednocześnie problemem) literatury kaszubskiej jest 
rozproszenie tworzącego ją środowiska. Tak było w pierwszym okre-
sie powojennym, bo dopiero w latach 60., a z całą pewnością w la-
tach 70., wyraźnie ukształtował się ośrodek gdański. Przyczyniło się 
do tego kilka czynników. Po pierwsze, zlokalizowano tu podstawowe 
media, w których publikowano literaturę („Kaszëbë” i „Pomerania”). 
Po drugie, okrzepła organizacja regionalna (Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie), inicjująca działania na rzecz rozwoju literatury (wspomnia-
ne wcześniej konkursy, nagrody, spotkania). Po trzecie, rozwinęły się 
środowiska naukowe zajmujące się badaniem literatury. I wreszcie po 
czwarte, w Gdańsku (szerzej: w Trójmieście) zamieszkało lub związało 
z nim swoje zawodowe życie kilku pisarzy kaszubskich, np. L. Roppel, 
S. Pestka, J. Drzeżdżon, J. Stachurski, A. Nagel...

Inne żywe ośrodki życia literackiego to przede wszystkim Wejhero-
wo, a w mniejszym stopniu: Słupsk, Kościerzyna czy Kartuzy, a ostatnio 
także Puck i Bytów. W Wejherowie postacią przez długie lata pierwszo-
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planową był J. Trepczyk. Z tym miastem związali się także tacy twórcy, 
jak Klemens Derc, Paweł Szefka, Stanisław Janke. Swoje znaczenie 
miało też wydawanie tu „Zrzeszë” po wojnie (z dodatkiem: „Chëcz”). 
Później zaczęła rosnąć rola wejherowskiego Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, gromadzącego nie tylko dokumenty 
związane z twórczością pisarzy, ale także organizującego coraz częściej 
różnego rodzaju spotkania, konferencje, seminaria, wystawy, konkursy 
itp. przedsięwzięcia obrazujące rozwój literatury i wspierające ten roz-
wój (także poprzez wydawnictwa). Zresztą w Wejherowie wykształcił 
się interesujący krąg literacki, choć w większości są to osoby piszące 
po polsku.

W Słupsku niewątpliwie osobą najbardziej dla literatury zasłużoną 
była A. Łajming, ale swoje znaczenie ma też działalność miejscowego 
oddziału Związku Literatów Polskich, recenzyjna i promocyjna pra-
ca red. Jerzego Dąbrowy-Januszewskiego (także pisarza) czy teatralne 
realizacje dzieł literatury kaszubskiej dokonywane przez Teatr Lalki 
„Tęcza”. 

Kościerzyna zapisała się w literatury kaszubskiej po 1945 r. przede 
wszystkim organizowaniem przez 30 lat Spotkań Wdzydzkich, przygo-
towywanych m.in. wysiłkiem lokalnych władz i kościerskiego oddziału 
ZK-P. Ze środowiskiem kościerskim związana jest poetka młodszego 
pokolenia, Bożena Szymańska-Ugowska, a także nieżyjący już pisarz 
Bolesław Jażdżewski (autor wspomnień napisanych po kaszubsku oraz 
licznych opowiadań) czy też Benedykt Karczewski.

Kartuzy z kolei na mapie literatury zaznaczyły się po 1945 r. oso-
bliwie przez pracę twórczą Feliksa Marszałkowskiego, który zasłużył 
się w szczególny sposób zachowaniem i opracowaniem spuścizny po 
J. Karnowskim. W latach 90. z pewnością bardzo istotne znaczenie 
miała „Gazeta Kartuska”, bardzo chętnie publikująca utwory starszych 
i młodszych twórców, jak: Augustyn Klemens Hirsz, Wanda Kiedrow-
ska, Dorota Ulenberg, Ida Czaja itd. 

Ważnym terenem dla literatury kaszubskiej był i pozostaje Półwy-
sep Helski. Tworzyli tu lub tworzą nadal tacy pisarze, jak Krystyna 
Muża, Marian Sellin, Antoni Pieper, a przede wszystkim Augustyn 
Necel. Z północnymi Kaszubami związani byli i są także tacy pisarze, 
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jak J. Drzeżdżon, A. Dominik i spore grono pisarzy młodego poko-
lenia: Michał Pieper, bracia Artur i Łukasz Jabłońcy, Piotr Ciskowski, 
Tomasz Fopke itd.

Analizując „geografię urodzenia”, można stwierdzić, że twórcy 
współczesnej literatury kaszubskiej są dość równomiernie „rozsiani” 
po Kaszubach. Istotne jest to, że literatura kaszubska powstaje też 
na zachodzie Kaszub, tj. na terenach „postmigracyjnych”. Tworzyli 
i tworzą tu tacy pisarze, jak np. w Lęborku Stefan Fikus, Anna Łajming 
w Słupsku, w Ustce Marian Majkowski, w Bytowie Piotr Dziekanowski 
(zapoczątkował oryginalny nurt kaszubskojęzycznej literatury fanta-
stycznej) i Robert Żmuda-Trzebiatowski, pochodzący z Miastka.

Przykład Kaszub zachodnich pokazuje, że „geografia urodzenia” 
nie zawsze pokrywa się z „geografią tworzenia”. Część pisarzy w wy-
niku skomplikowanych losów opuściła swoje rodzinne strony i prze-
niosła się do Gdańska, w inne rejony Kaszub lub nawet poza Kaszuby. 
Przykładowo z Toruniem związali swoje losy Zygmunt Narski i Jan 
Rompski, z Chełmnem Stefan Bieszk, z Pelplinem Bernard Sychta, 
ze Swarzędzem Marian Jeliński, z Kielcami Stanisław Bartelik itd. Li-
teratura pisana po kaszubsku powstaje też na emigracji, np. Danuta 
Charland z domu Byczkowska, mieszkająca w USA.

Podkreślić warto, że tym, co charakteryzuje grono twórców litera-
tury, jest fakt, że ciągle pojawiają się nowe nazwiska (w różnych zresztą 
pokoleniach, bo znane są przypadki późnych debiutów) i rośnie sys-
tematycznie wykształcenie pisarzy, co powoduje, że właściwie zanikł 
nurt „twórczości ludowej”. Nadal w literaturze kaszubskiej dominuje 
poezja; nigdy bowiem nie wydano tak wielu tomików wierszy, jak w la-
tach 90. i później.

Stwierdzić zatem można, że literatura kaszubska jest zjawiskiem ży-
wym, rozwijającym się, wkraczającym na nowe obszary (geograficznie 
i tematycznie). Wyrazem tego jest rosnąca liczba twórców, różnorodne 
formy organizowania życia literackiego, wzrastająca liczba publikacji 
itd., a także coraz liczniejsze tłumaczenia. 

Wspomniano wcześniej, że już Ceynowa dokonywał pierwszych 
tłumaczeń na kaszubski. Młodokaszubi robili to jeszcze chętniej, 
tłumacząc z niemieckiego (Goethe, Eichendorf), łaciny (Horacy) 
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i rosyjskiego (bajki Krylowa). Ostatnie lata to już prawdziwy wysyp 
tłumaczeń, np. z angielskiego (A.A. Milne Winnie the Pooh na kasz. 
Miedzwiôdk Pùfôtk (1998) oraz fragmenty Romeò ë Julia i Hamleta W. 
Szekspira) czy też z rosyjskiego Pòwiôstczi I. Kriłowa (2004), wier-
sze I.A. Bunina czy Puszkina. Ale są też tłumaczenia z greckiego, 
fryzyjskiego, łotewskiego, serbskiego, słoweńskiego, ukraińskiego, 
białoruskiego, włoskiego…

Osobno należy wspomnieć o tłumaczeniach z języka polskiego na 
kaszubski. S. Janke przetłumaczył: Bògarodzëcelka; A. Mickiewicza Krim-
sczé sonetë, 1998; Òda do młodectwa; Inwòkacëjô z „Póna Tadeùsza” i w końcu 
całego Pana Tadeusza. Powstały także tłumaczenia utworów ks. Jana 
Twardowskiego i Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego i Hen-
ryka Sienkiewicza, Juliana Przybosia i Bolesława Leśmiana, Lecha Bąd-
kowskiego i Jerzego Sampa, ks. Janusza Pasierba i papieża Jana Pawła 
II (Triptik Rzimsczi). Przetłumaczony i wydany został także komiks J. 
Christy, Kajkò i Kòkòsz na latawiskù (2005).

Wśród tłumaczeń wyróżnić należy również tłumaczenia tekstów 
religijnych. Z języka polskiego E. Gołąbek skaszubił Swięté Pismiona 
Nowégo Testameńtu (1993), a następnie Knégę Psalmów (1999) i lekcjo-
narz To je słowò Bòżé (2007). Ks. F. Grucza przetłumaczył z łaciny 
część Nowego Testamentu (Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. IV 
Ewanjelje, 1992), a o. prof. A.R. Sikora przełożył z greki cztery Ewan-
gelie (2001-2009). Należy podkreślić wielką rolę użytkową i znaczenie 
prestiżowe, jakie te tłumaczenia mają dla społeczności kaszubskiej, 
która silnie związana jest z Kościołem katolickim i traktuje wkrocze-
nie kaszubszczyzny do życia religijnego jako ważny element nobili-
tujący język grupy.

Tłumaczenia odbywały się także w drugą stronę, tj. literatura ka-
szubska była przekładana na inne języki, przede wszystkim na polski, 
a tu w pierwszym rzędzie trzeba wspomnieć o powieści o Remusie A. 
Majkowskiego. Tłumaczenie Lecha Bądkowskiego (wydane w 1966 r.) 
wywołało wielką dyskusję i spory, bo jak tłumaczyć na język literac-
ki coś, co było napisane w dialekcie, a tak wówczas traktowano ka-
szubszczyznę? Na język polski tłumaczono także utwory A. Budzisza, 
S. Bieszka, A. Nagla, także kaszubskie bajki i baśnie czy też humoreski, 
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np. J. Ceynowy, J. Patocka, J. Karnowskiego, A. Budzisza, A. Labudy, 
A. Dominika, J. Walkusza i S. Okonia.

Sporo było tłumaczeń literatury kaszubskiej na język niemiecki, 
choćby powieść A. Majkowskiego o Remusie (oprócz tego przetłuma-
czono ją na francuski i angielski), wiersze Karnowskiego i Trepczyka. 
Utwory Derdowskiego tłumaczono także na angielski, a innych auto-
rów incydentalnie także na łużycki, białoruski i rosyjski. 

Wszystko to świadczy o tym, że choć w skromnym wymiarze, to 
jednak funkcjonuje literatura kaszubska także w międzynarodowym 
życiu literackim, a ponadto tłumaczenia są nie tylko dowodem jakie-
goś zainteresowania tą literaturą ze strony odbiorcy zewnętrznego, lecz 
także świadczą o możliwościach kreacyjnych i stylistycznych języka ka-
szubskiego.

Bogactwo i różnorodność daje się zauważyć w sferze opcji ide-
owych, a kryterium, które jeszcze do niedawna w zasadniczy sposób 
różnicowało środowisko literackie, był stosunek do języka kaszubskie-
go. Otóż powojenna rzeczywistość literacka – mimo radykalnej zmiany 
uwarunkowań – naturą rzeczy sprowadza się ogólnie do kontynuacji 
głównych dwu kierunków mocno spolaryzowanych, czasami wręcz 
skonfliktowanych ideowo: „Zrzeszë” i „Klëczi” (wraz z Sędzickim i Sych-
tą). Z czasem jednak, wraz ze wzrastającą liczbą debiutów, zaczęła 
zyskiwać na znaczeniu opcja trzecia, istniejąca również przed wojną 
(np. pisarze ludowi), czyli postawa twórców bezpośrednio niezależnych 
od sporów ideowych. 

Te – jak podkreślono – koncentrowały się zasadniczo wokół rozu-
mienia statusu kaszubszczyzny: samoistny język czy dialekt (polski), 
co przekładało się na podejście do języka jako tworzywa poetyckiego. 
W nowej sytuacji ustrojowej i polityczno-społecznej po 1945 r. dawne 
spory jakby przycichły, przy czym większe możliwości rozwoju zyski-
wał kierunek „Klëczi” i owa opcja trzecia. Oczywiste jest przy tym, że 
dla wszystkich piszących po kaszubsku mowa kaszubska (kaszubsz-
czyzna, język kaszubski) i jej pielęgnowanie było i jest nie tylko wielką 
i niezbywalną wartością, ale największą troską.

Według kryterium językowego, które odgrywało wielką rolę do 
1939 r., całą powojenną literaturę podzielić by można na 3 opcje: 
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a) traktującą kaszubski jako język1, tj. kontynuującą stanowisko Cey-
nowy i zrzeszeńców, np. dawni zrzeszeńcy: S. Bieszk, F. Grucza, A. 
Labuda, J. Rompski, J. Trepczyk – i nowi pisarze: A. Chrabkowski, 
A.K. Hirsz, Marian Jeliński, Jaromira Labuda, Eugeniusz Pryczkowski; 
b) uznającą kaszubski za dialekt, tj. przedłużenie opcji Derdowskiego, 
młodokaszubów (bez późnego Majkowskiego), Sędzickiego i Sychty 
oraz klëkowców, np. J. Ceynowa, L. Roppel, P. Szefka – i nowi pisarze: 
Bolesław Bork, Stefan Fikus, Benedykt Karczewski, Anna Łajming, 
Marian Majkowski, Alojzy Nagel, Zygmunt Narski, Stanisław Okoń, 
Jan Piepka, Marian Selin, Jan Szutenberg; c) neutralną czy ambiwalent-
ną wobec powyższych kwalifikacji kaszubszczyzny; należą tu pisarze 
reprezentujący różne pokolenia, np.: S. Bartelik, I. Czaja, Henryk Da-
widowski, Jan Drzeżdżon, Roman Drzeżdżon, Tomasz Fopke, Hen-
ryk Hewelt, Stanisław Janke, B. Jażdżewski, Wanda Kiedrowska, Jerzy 
Łysk, S. Pestka, Roman Skwiercz, Jerzy Stachurski, Jan Walkusz, R. 
Żmuda-Trzebiatowski. 

Zaliczenie pisarza do którejś z tych opcji bywa dyskusyjne, nie-
raz nie tylko subiektywne, ale ryzykowne. Poza kryterium stosunku 
do języka – wyrażonym w utworze – dodatkowym argumentem 
mogą być pozaliterackie wypowiedzi autora czy ogólniejsza wiedza 
o nim. Jednak absolutnie nie może to w żaden sposób wartościować 
dorobku pod względem ideowym czy artystycznym; ma to tylko 
pomóc choćby wstępnie uporządkować opis rzeczywistości. Na-
wiasem mówiąc, podziały rodzajowe i gatunkowe niewiele w tym 
pomagają, a zawodzą również czasochłonne kwalifikacje tematycz-
ne i treściowe. 

Przynależność do opcji trzeciej może wszakże sygnalizować m.in. 
jakąś normalność czy naturalność w samej literaturze: język twórczo-
ści literackiej jest po prostu taki, jaki jest, tzn. twórczość w danym 
języku nie jest przecież wyłącznie demonstracją osobistego stosunku 
do samego języka. Przedwojenna literatura kaszubska wręcz ponad 
miarę koncentrowała się na języku: na jego kulcie, kreowaniu, a także 
na „uczeniu” go innych. Na marginesie, w języku pisarzy kaszubskich 
1 Od zawsze, a zatem nie tylko w rozumieniu „język regionalny”, co stwierdza ustawa  

z 5. 01. 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym



98

owych opcji ujawniają się – obok ogólnych – różne lokalne cechy gwa-
rowe, „wypracowywane” m.in. przez wszystkich piszących w całym 
procesie rozwoju literatury kaszubskiej. Jak widać, najliczniejsza jest 
opcja trzecia, która wykazuje największe zróżnicowanie: pokoleniowe, 
artystyczne, rodzajowe, tematyczne itd.

OralnOść – PiśmiennOść – internet, 
Czyli nieCO O antrOPOlOGii literatury kaszubskieJ

Wypada zacząć od stwierdzenia, że literatura kaszubska jest fe-
nomenem, ponieważ… wcale nie musiała się pojawić. I to z dwóch 
niejako powodów. Po pierwsze, przejście danej kultury etnicznej na 
poziom piśmienny wcale nie jest rzeczą powszechną. Przecież więk-
szość kultur etnicznych używających swojego języka nie doczekała 
się jego pisanej wersji.

Drugi powód jest jeszcze ważniejszy: Kaszubi mogli się na stałe 
zakorzenić w innej, obcej tradycji piśmiennej (niemieckiej lub polskiej). 
Tak się jednak nie stało. 

Przejście od kultury oralnej do piśmiennej następowało na grun-
cie kaszubskim długo i pełne było historycznych meandrów, zapaści, 
zahamowań… Przecież – jak to pokazano wyżej – początków tradycji 
piśmienniczej poszukujemy aż w XVI wieku. Odnosimy je ponadto 
do tradycji religijnej, która następnie przyczyniała się do zaniku znacz-
nego odłamu Kaszubów, czyli do ewangelicyzmu. Właściwie dopiero 
na przełomie XIX i XX wieku, dzięki odkryciom Friedricha Lorentza 
powróciła szerzej świadomość, że Kaszubi swoją „przygodę” z ka-
szubskim słowem pisanym zaczęli kilka wieków wcześniej. Ta tradycja 
już w tym momencie była niemal martwa.

W tym kontekście należy podkreślić, że przejście od oralności do 
piśmienności, od kultury słowa mówionego do kultury słowa pisane-
go, zmienia sytuację komunikacyjną. Wpływa na powstanie nowego 
modelu przekazu kulturowego, na kumulowanie wartości. Kto wie, ile 
z odchodzącego dziedzictwa dawnej kultury oralnej – legend, baśni, 
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podań – zachowało się dzięki choćby działalności „Gryfa”. Gdyby nie 
tego rodzaju przedsięwzięcia, znaczna część dziedzictwa kulturowe-
go Kaszubów mogłaby całkowicie przepaść. Świadomość tego mie-
li młodokaszubi. Już po ukazaniu się pierwszych numerów „Gryfa” 
J. Karnowski pisał postulatywnie: „Przede wszystkim nie trzeba zapomnieć 
o niepisanej literaturze kaszubskiej, o bajkach i podaniach. Wydanie bajarza 
kaszubskiego (w narzeczu) byłoby rzeczą najpożyteczniejszą. Zbiór taki zacho-
wałby nie tylko te w swoim rodzaju jedyne dokumenty kultury i poezji własnej, 
domorosłej i odbicia dawnej tradycji, lecz stanowiłby bez ogródki cenny dorobek 
literatury polskiej w ogóle. Bajarz kaszubski powinien się znajdować w przyszłości 
w każdej czytelni naszej. Zbiór taki umożliwi nam może odtworzenie dawnych 
tradycji, wyzierających z tych podań w mglistych konturach, odtworzenie daw-
nych wierzeń dawnej mitologii” (Karnowski 1909: 121). Zadanie to „Gryf ” 
spełnił znakomicie, o czym można się przekonać, przeglądając choćby 
wydany niedawno w serii „Biblioteki Kaszubskiej” tom pt. Bajarz ka-
szubski (Wejherowo-Gdańsk 2005).

Przejście do piśmienności wcale jednak nie musi oznaczać, że tra-
dycja oralna zanika, choć ulega zmianie. W przypadku kultury kaszub-
skiej istotnym elementem, interesującym z punktu widzenia antropo-
loga, jest właśnie podtrzymywana w środowisku kaszubskim, wręcz 
stymulowana, kultura słowa mówionego, kultura żywego słowa. To 
nie tylko konkursy recytatorskie, choć np. rolę konkursu Rodny mòwë 
w Chmielnie dla rozwoju literatury trudno przecenić. Kiedy startował 
w 1972 r., był skromną, prawie lokalną inicjatywą. Wkrótce jednak 
stał się największą imprezą popularyzującą wśród dzieci i młodzieży 
literaturę kaszubską (w skali całych Kaszub uczestniczy w nim kilkaset 
dzieci i młodzieży). 

Ważny jest także z antropologicznego punktu widzenia Turniej 
Gawędziarzy Ludowych w Wielu, funkcjonujący od 1978 r. Wielu gawę-
dziarzy właśnie przez uprawianie tego rodzaju twórczości weszło na 
stałe do literatury kaszubskiej, wielu też zdobyło sobie ogromną po-
pularność albo w swoim środowisku, albo wręcz na całych Kaszubach. 
Z talentu gawędziarskiego znany był np. Jan Piepka (z jego osobą była 
związana unikatowa inicjatywa – Roztrębacze). Turniej w Wielu i kilka 
podobnych konfrontacji w skali lokalnej przyczyniają się do tego, że 



100

wyjątkowa sztuka kaszubskich gôdeszy nie idzie w zapomnienie i ciągle 
pojawiają się nowe talenty. 

Mówiąc o kaszubskiej kulturze żywego słowa nie powinniśmy się 
jednak ograniczać wyłącznie do kaszubskiego „gadkarstwa”. Mamy 
bowiem do czynienia z praktykami terenowej eksploracji na potrze-
by choćby realizacji przedstawień teatralnych. To była praktyka teatru 
„Dialogus” w Parchowie, który stworzył w latach 90. nową formułę 
„edukacji przez teatr”, sięgając przy tym nie tyle do kaszubskiej literatu-
ry dramatycznej, ile najpierw do mitów, legend i tradycji kaszubskich. 
Jak pisali twórcy tegoż teatru: „Teatr »Dialogus« poszedł drogą odkrywania 
tradycji kaszubskiej jako źródła inspiracji teatralnych. Wpływ na to ma prze-
konanie o wyjątkowości miejsca. Ze zdumieniem odkryliśmy, że żywa jest tutaj 
wiara w ingerencję zmarłych w świat żywych (wieszczy, opi), coś co znaliśmy tylko 
z »Doliny Issy«, z kaszubskiego »Remusa« czy opracowań etnograficznych – te 
i wiele innych odkryć zainspirowały młodzież i dzieci do dalszych poszukiwań” 
(Szroeder 2002: 40). Twórcy parchowscy odeszli więc od powielania 
istniejących już sztuk dramatycznych, a skierowali się w stronę innych 
warstw kultury, samemu tworząc inscenizacje teatralne (przykładem 
może być spektakl Drzwi. Misterium kaszubskie, inspirowany obrzędami 
pustej nocy). Z czasem połączyli te poszukiwania z odczytywaniem na 
nowo klasycznego dzieła literatury kaszubskiej, czyli Życia i przygód Re-
musa. Odbyło się to w ramach projektu Remusonalia, którego zwieńcze-
niem była adaptacja sceniczna tej powieści (2000 rok), adaptacja odgry-
wana „w terenie”, a więc w warunkach zbliżonych do tych, w których 
wędrował sam Remus.

Przejście od kultury oralnej do kultury piśmiennej powoduje, że po-
jawiają się „ludzie piśmienni”. Na Kaszubach tacy byli już w XVI wieku, 
ale historia była tu niezbyt łaskawa. Nowy etap zaczyna się od F. Ceyno-
wy, który jednak – jak dziś wiemy – swoje próby podejmował świadomie 
nawiązując do dawnych. Był więc nowatorem, ale jednocześnie konty-
nuatorem. Ceynowa podejmował swoje próby rewitalizacji kaszubskiej 
piśmienności w specyficznych warunkach. Wówczas już Kaszubi nie 
byli „ludem przedpiśmiennym”! Żyli – i to od kilku stuleci – w tradycji 
piśmiennej przede wszystkim niemieckiej, ale także łacińskiej i polskiej. 
Gdy Ceynowa zaczynał pisać, funkcjonował już obowiązek szkolny (od 
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1825 r.), a gdy swoje dzieła pisali młodokaszubi, nie było już na Kaszu-
bach właściwie analfabetów. 

Kaszubi, a szczególnie tworząca się kaszubska elita kulturalna, byli 
kulturalnie edukowani w wielojęzycznej tradycji literackiej, piśmien-
niczej. Nie mogło to pozostać bez wpływu na recepcję i tworzenie 
literatury kaszubskiej; wystarczy zobaczyć, jakie były głosy po ukazaniu 
się prac Ceynowy, Derdowskiego czy młodokaszubów.

W ślad za piśmiennością pojawia się też nowa wrażliwość este-
tyczna. Wcale nie odbywało się to bezboleśnie! Przypomnieć można 
choćby reakcje Kaszubów na Derdowskiego epopeję O panu Czorliń-
sczim. Ileż było podejrzeń, że to coś prześmiewczego, szyderczego, 
niestosownego. Przywołać wystarczy też pierwsze reakcje na obecność 
kaszubszczyzny w liturgii kościelnej. Mówiono, że kaszubszczyzna jest 
dobra do chlewa i na pole, ale do Kościoła? 

Nowe elementy estetyczne prowadzą również do dyskusji nad sta-
tusem mowy. W tym kontekście powracało ciągle pytanie o możliwości 
kaszubszczyzny, o możliwości powstania kaszubskiej literatury i jej re-
lacji z literaturą polską? Już J. Karnowski w pierwszym referacie w Kole 
Kaszubologów mówił, że marzenie o osobnej literaturze kaszubskiej 
„nazwać można utopią”, a jeśli miałaby powstać, powinna pozostać na 
poziomie „dyletanckim” i odgrywać podobną rolę „jak literatura dolnonie-
miecka w stosunku do literatury górnoniemieckiej” (Karnowski 1981: 30-31). 
Jednak w drugim referacie wyrażał nadzieję, że rozwinie się z czasem 
niezależna literatura kaszubska i znajdzie swoje „miejsce na Parnasie” 
(Karnowski 1981: 32). Od tego też czasu zaczął systematycznie uka-
zywać, że literatura kaszubska, mająca różne oblicza, była zjawiskiem 
specyficznym, odrębnym i niemogącym być klasyfikowanym wyłącznie 
jako „literatura ludowa”. 

Odkąd też, zdaniem Karnowskiego, zaczęła literatura kaszubska 
iść odmiennym torem od Derdowskiego, nie będąc li tylko „dyletancką” 
odmianą polskiej literatury ludowej, musiała radzić sobie z trzema ro-
dzajami problemów, które z jednej strony hamowały rozwój, z drugiej 
określały jej specyfikę. Problemami tymi było zróżnicowanie dialektal-
ne Kaszub, brak ustalonej jednolitej i normatywnej pisowni, wreszcie 
odmienna niż w języku polskim i zróżnicowana akcentuacja. Właściwie 
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nadal – jak to zostało pokazane – te problemy, może poza standardem 
pisowni, wpływają na kształtowanie się literatury kaszubskiej.

Jeszcze w kontekście opinii Karnowskiego trzeba podkreślić, że li-
teratura kaszubska rozwijała się właściwie dwutorowo. Z jednej strony 
silny był nurt pisarstwa ludowego, zakorzenionego w świecie wiejskich 
czy rybackich opowieści. Ale też od początku nowoczesna literatura 
kaszubska wykraczała poza typowe dla wielu etnicznych literatur formy 
ludowych opowieści. I było to związane przede wszystkim ze świado-
mym wyborem F. Ceynowy, który później kontynuowali młodokaszubi. 
Ważne są materiały etnograficzne Ceynowy, ale najważniejsze są jego 
pisane po kaszubsku teksty publicystyczne, polemiczne, dotykające sa-
mego jądra problemów relacji kaszubsko-polsko-niemieckich, a więc 
sprawy najistotniejszej dla wspólnoty kaszubskiej. Mamy tu praktyki 
i narzędzia stylistyczne na najwyższym poziomie: satyrę, kpinę, krytykę, 
polemikę, a nawet próby światopoglądowych i filozoficznych rozwa-
żań. Wydaje się, że Ceynowa swoją twórczością postawił poprzeczkę 
dla literatury kaszubskiej bardzo wysoko. Jego następcy sprostali temu 
wyzwaniu. Dzisiaj jednak stają też przed zupełnie nowymi wyzwaniami 
i możliwościami.

Pierwszym i bodaj najważniejszym wyzwaniem i szansą dla literatu-
ry kaszubskiej jest jej wprowadzenie do praktyki edukacyjnej. W 1991 r. 
na południu Kaszub powstało pierwsze Kaszubskie Liceum Ogólno-
kształcące. Od tego czasu postęp edukacji jest ogromny. Dziś szacuje 
się, że ok. 14.000 dzieci i młodzieży uczy się na Kaszubach języka 
kaszubskiego. Ucząc się go, poznaje też literaturę kaszubską. Nigdy 
wcześniej nie było takiej rzeszy czytelników, a kaszubskie słowo pisane 
nie było wykorzystywane w tak masowy sposób w edukacji, mianowicie 
przez podręczniki, lekcje szkolne, liczne konkursy (recytatorskie, pisar-
skie itd.), spotkania z pisarzami w szkołach itd. Efektem tego jest także 
to, że zaczynają się pojawiać pierwsi pisarze wywodzący się z grona 
absolwentów szkół, gdzie uczony był język kaszubski. To zasadnicza 
zmiana, bo do tej pory – jak napisano wcześniej – wszyscy pisarze ka-
szubscy byli bez wyjątku samoukami w zakresie języka kaszubskiego. 
A oto pojawia się pokolenie, które miało możliwość nauczyć się go 
w szkole, choćby pisowni, która zawsze stanowiła istotny problem. 
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Oprócz szkoły pojawiło się także nowe wyzwanie i szansa na upo-
wszechnienie literatury kaszubskiej, a mianowicie Internet. Już dziś 
w sieci można znaleźć zarówno klasyczne utwory literatury kaszub-
skiej, jak i produkcję współczesnych pisarzy kaszubskich. Przykładem 
tekstu klasycznego niech będzie powieść o Remusie A. Majkowskiego, 
którą nie tylko można czytać, ale i posłuchać (http://monika.univ.gda.
pl/~literat/remus/remusa.pdf). Na stronie tej dodatkowo znajduje się 
biografia autora i szkic Andrzeja Bukowskiego o Majkowskim. 

Najwięcej utworów kaszubskich znajduje się jednak na stronie 
pn. Kaszëbskô Czëtnica (www.czetnica.org). Znaleźć tu można utwory 
dawnych psiarzy (np. F. Ceynowy, J. Karnowskiego, L. Heykego, A. 
Budzisza i in.), osób tworzących współcześnie, ale też tłumaczenia z li-
teratury światowej (np. Agaty Christie, Terrego Pratchetta czy Charlesa 
Dickensa i in.). Jest też komiks pt. Inverloch. Nie trzeba dodawać, że 
wszystko, łącznie z opisami, na tej stronie jest w języku kaszubskim.
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Cezary Obracht-Prondzyński
Łukasz Grzędzicki

sPOŁeCznOść kaszubska WObeC ustaWy 
O mnieJszOśCiaCh narOdOWyCh i etniCznyCh 

Oraz Języku reGiOnalnym.

Problemy statusu grupy a ocena skutków wprowadzenia Ustawy
Regulacje odnoszące się do społeczności kaszubskiej przyjęte 

w uchwalonej w 2005 roku Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz języku regionalnym były nie tylko efektem negocjacji politycznych, 
w których ważną rolę odegrały opinie ekspertów reprezentujących 
świat nauki, ale także (a może przede wszystkim) efektem braku  kon-
sensu wśród samych Kaszubów co do własnego statusu. Aby zrozu-
mieć ten brak – czy może raczej - aby właściwie odczytać dyskusje 
toczące się w obrębie społeczności kaszubskiej (w zasadzie w jej elicie) 
co do tego „kim są Kaszubi” należy uwzględnić kontekst historyczny. 
Bowiem autowizerunek grupy oraz jej tożsamość kształtują się pod 
wpływem konkretnych doświadczeń historycznych. Wpływają one 
także na mentalność grupy, jej aspiracje oraz metody używane do ich 
zaspokajania. 

Doświadczenie historyczne Kaszubów jest nader skomplikowane 
i było już wielokrotnie przedmiotem analiz i badań. Warto jednak 
podkreślić, że mówiąc o Kaszubach iż są społecznością „długie-
go trwania” to ten element „trwania” ma jak najbardziej dosłowne 
znaczenie. Przez setki bowiem lat Kaszubi na Pomorzu byli grupą 
mniejszościową, doświadczającą ze strony grup dominujących róż-
nego rodzaju prześladowań, także w wymiarze prawnym. Sięgając 
głęboko w przeszłość można przywołać tzw. paragraf  wendyjski, 
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który eliminował słowiańskich mieszkańców Księstwa Pomorskiego 
z kręgu osób mogących otrzymać prawa miejskie. Innym przykładem 
mogą być obostrzenia dotyczące spraw językowych: „Ze źródeł narra-
cyjnych wiadomo, że na Rugii proces asymilacji Słowian dokonać miał się już 
na początku XV w. W sto lat później Pomorze Zachodnie aż po Kołobrzeg 
było niemal kompletnie zgermanizowane. W tym samym czasie wokół Koszalina 
i na wschód od niego mówiono jeszcze po słowiańsku, czego dowodzi wilkierz 
rady miejskiej Koszalina z 1516 r., w którym zabroniła ona używania języka 
wendyskiego – tak zwano narzecza słowiańskie na tych terenach – na targu 
miejskim, przynajmniej podczas dokonywania transakcji”2. 

Z późniejszych stuleci można by przywołać mnóstwo przykładów 
przepisów prawa i restrykcyjnych decyzji, szczególnie władz miejskich, 
właścicieli dużych majątków ziemskich oraz (a może przede wszyst-
kim) kościoła ewangelicko-augsburskiego skierowanych przeciwko 
prawu do używania języka kaszubskiego we wschodniej części Po-
morza Zachodniego (w życiu publicznym czy w czasie nabożeństw)3. 
Doprowadziło to w konsekwencji do niemal całkowitego zgermani-
zowania Kaszubów na tym terenie (poza niewielką enklawą słowińską 
w okolicach Kluk oraz przygranicznymi powiatami bytowskim i lębor-
skim, z tym że tu przy mowie kaszubskiej trwali w zasadzie wyłącznie 
Kaszubi-katolicy). Szybko też niemieckie elity Pomorza wykształciły 
w sobie pogardliwy stosunek do ludności kaszubskiej, co przyczyniło 
się do jej kulturowego i cywilizacyjnego upośledzenia oraz ukształto-
wania się bardzo silnego kompleksu kaszubskości: „Już u schyłku średnio-
wiecza, a ten stan rzeczy pogłębił się jeszcze na progu czasów nowożytnych, obie 
nazwy: Wend i Kaszuba nabrały w ustach ludu panującego, Niemców, znaczenia 
pogardliwego. W rezultacie sami Kaszubi, mający jeszcze poczucie swej przynależ-
ności do tej wspólnoty, niejednokrotnie nie chcieli się przed obcymi przyznawać do 
swej narodowości”4. Potwierdza to choćby relacja Grzegorza Smulskiego, 

2 J. M. Piskorski, Epoka wielkich przemian (do 1368 r.), [w:] Pomorze Zachodnie przez wieki, 
red. J. M. Piskorski, Szczecin 1999, s. 88-89.

3 Zob. K. Ślaski, Przemiany etniczne na Pomorzu Zachodnim w rozwoju dziejowym, Poznań 
1954; Z. Szultka, Język polski w Kościele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim  
od XVI do XIX wieku, Wrocław i in. 1991.

4 G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje, Gdańsk 1996, s. 101.
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który pisał na początku XX wieku w odniesieniu do Pomorza Zachod-
niego, ale w pewnej mierze można to odnieść także do Prus Zachod-
nich (Pomorza Gdańskiego): „Wobec częściowo już zatartych (...) znamion 
odrębności narodowej, wypadałoby chyba tutaj zajrzeć do każdej niemal chaty 
i pytać się, a pytać dobrze kto jest Kaszubą czy Słowińcem albo raczej kto mówi 
po słowieńsku lub kaszubsku. Podkreślam słowa »pytać dobrze« nie bez racji, 
spotkać się bowiem można w tych stronach bardzo często ze smutnym objawem, że 
ludzie wstydzą się czy boją przyznać do swego pochodzenia. (...) Przed Niemcem, 
jeżeli ten w dodatku jest urzędnikiem, nie przyzna się taki nasz Pomorczyk za 
żadną cenę, że mówi także po kaszubsku”5.

Gdy w II połowie XIX wieku zaczęły przyspieszać procesy kształ-
towania się nowoczesnych tożsamości narodowych Kaszubi stanęli 
wobec nich podzieleni wyznaniowo oraz poddani silnym oddziaływa-
niom germanizacyjnym: przez obydwa kościoły, służbę w armii, dzia-
łania administracji pruskiej, powszechną oświatę prowadzoną tu w za-
sadzie wyłącznie po niemiecku, nie mówiąc już o cywilizacyjnej presji, 
głównie za pośrednictwem miast, w czym szczególna rola przypadała 
Gdańskowi. Byli społecznością zdecydowanie słabszą cywilizacyjnie 
i kulturowo niż dominująca ludność niemiecka, a ponadto długo byli 
niemal całkowicie pozbawieni wsparcia ze strony elit polskich. Sami 
zresztą w kulturze polskiej oparcia nie mieli, bo… znali ją bardzo słabo, 
a i ta znajomość ograniczała się w zasadzie do dość wąskiej elity. 

Tym większym więc jest fenomenem, że Kaszubi w końcu wybrali 
polską opcję narodową, choć nie był to proces łatwy czy bezbolesny, 
nie był też ani szybki, ani konsekwentny (bo nie wszyscy Kaszubi zde-
klarowali się jako Polacy). Różne przyczyny się na to złożyły, w tym 
także polityka samego państwa prusko-niemieckiego. Warto w tym 
miejscu przywołać opinię Leszka Belzyta, który pisał: „W tym czasie 
dokonywały się szczególnie intensywne procesy germanizacyjne Kaszubów poprzez 
szkołę i Kościół, zwłaszcza ewangelicki, jak również przez służbę wojskową mło-
dych mężczyzn. Język niemiecki był językiem warstwy wyżej usytuowanej gospodar-
czo i kulturowo. Kariera zawodowa była możliwa w zasadzie wyłącznie poprzez 
przejście do niemieckości. Zdecydowana zmiana dokonała się następnie w wyniku 

5 G. Smólski, O Kaszubach nadłebiańskich, „Wisła”, nr 15, 1901, s. 159.
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Kulturkampfu. Jego skutki należy widzieć dwutorowo. Dzięki niemu – wbrew 
intencjom Bismarcka i całego aparatu administracji pruskiej – katoliccy Kaszubi 
przeszli proces narodowego uświadomienia i w zasadzie ich germanizacja uległa 
zahamowaniu. Na przełomie XIX i XX wieku można nawet mówić o zjawisku 
przeciwnym – odchodzeniu od niemieckości oraz powrocie polskości i kaszubskości. 
Z drugiej strony ewangeliccy Kaszubi ulegali w tym okresie procesowi bardzo szyb-
kiej germanizacji. Przynależność wyznaniowa była wtedy bowiem dla wielu ludzi, 
zwłaszcza na wsi, ważniejsza od przynależności językowej i nawet narodowej. 
Wynaradawianie ewangelickich Kaszubów ułatwiała w takiej sytuacji silna pola-
ryzacja narodowo-wyznaniowa w czasie Kulturkampfu oraz fakt, że świadomość 
narodowa wielu grup nie była w tamtym momencie jeszcze ugruntowana, wręcz 
przeciwnie – zaczynała się dopiero krystalizować”6.

Okres po Kulturkampfie to także czas, gdy zaczęła się bardzo go-
rąca dyskusja dotycząca nie tylko tożsamości, ale i statusu Kaszubów 
(identyfikowanego wówczas ze statusem mowy, której oni używali). 
Ten spór naukowy miał oczywiste podłoże polityczne7. Nauka nie-
miecka, a w ślad za nią i rząd Niemiec, były skłonne uważać, że Ka-
szubi mówią własnym językiem, a więc nie-polskim, stąd nie mogą być 
traktowani jako Polacy. Miało to na celu w oczywisty sposób osłabienie 
żywiołu polskiego w prowincji Prusy Zachodnie. Jednocześnie jednak, 
co należy podkreślić, w paradoksalny sposób niemieckie władze sto-
sowały wobec Kaszubów wszystkie represyjne działania i odnosiły do 
nich wszystkie ograniczające i dyskryminujące regulacje prawne, jakie 
były skierowane wobec całej ludności polskiej na Pomorzu i w Wielko-
polsce (np. przepisy osławionej noweli osadniczej, w wyniku czego na 
Kaszubach i Pomorzu „drzymalitów” było całkiem sporo8).

W okresie międzywojennym Kaszubi mieszkający w granicach  
II Rzeczpospolitej nie byli traktowani jako odrębna grupa mniejszo-
6 L. Belzyt, Liczebność ludności kaszubskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1830-1914, cz. 1, 

„Przegląd Zachodniopomorski”, 2000, nr 4, s. 74.
7 Zob. G. Labuda, Podłoże polityczne dyskusji nad autonomią języka kaszubskiego na 

przełomie XIX i XX stulecia, [w:] Całe życie pod urokiem mowy kaszubskiej, Warszawa 
1995, s. 17 i n.

8 Zob. biogram najsłynniejszego pomorskiego drzymality – Franciszka Peplińskiego 
(1878-1958) autorstwa J. Borzyszkowskiego, Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślań-
skiego, t. 3, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 406-407 (tu też dalsza bibliografia).
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ściowa. Nie odnosiły się więc do nich żadne specjalne regulacje praw-
ne, choć władze wojewódzkie miały świadomość specyfiki terenu ka-
szubskiego9. 

Odmiennie sytuacja wyglądała na tych terenach kaszubskich, któ-
re pozostały w granicach Niemiec. Było tak choćby z tego powodu, 
że pod względem tożsamości Kaszubi byli dość mocno podzieleni. 
W literaturze przyjmuje się, że były wśród nich niejako trzy podgrupy. 
Pierwszą, ale najmniej liczną, było grono „(...) bardzo aktywnych działaczy, 
świadomych swej przynależności narodowej, potrzeby walki o zachowanie polsko-
ści, manifestujących swą postawę i poglądy”10. To były osoby, które tworzyły 
organizacje polskiej mniejszości narodowej w Republice Weimarskiej 
i III Rzeszy, a w czasie II wojny światowej zostały w pierwszym rzę-
dzie narażone na eksterminację ze strony Niemców. Ta właśnie grupa 
starała się korzystać z regulacji, które miały gwarantować prawo mniej-
szościom narodowym w Niemczech. Oznaczało to choćby starania 
o polskie szkoły. Faktem jednak jest, że spośród czterech polskich 
szkół założonych w powiecie bytowskim tylko jedna, w Ugoszczy, 
przetrwała do 1939 roku. 

Druga grupa „(...) mniej aktywna, ale najliczniejsza, zdawała sobie spra-
wę ze swej przynależności narodowej i opowiadała się za nią. Były to tysiące 
ludzi, rolników, robotników rolnych i leśnych, służba domowa, rzemieślnicy. 
Posługiwali się mową kaszubską, przestrzegali ludowych obyczajów, byli prze-
ważnie bardzo religijni. Część z nich dużo wiedziała o Polsce, mieli tam krew-
nych i jako mieszkańcy pogranicza utrzymywali częste kontakty z nimi”11. To 
właśnie na tę grupę, zwłaszcza młode pokolenie, nastawiona była 
germanizacyjna polityka Niemców w okresie poprzedzającym wy-
buch wojny i w czasie jej trwania. 

Wreszcie trzecia, nieliczna grupa, która po zakończeniu II wojny 
światowej „(...) zaliczona została do ludności kaszubskiej z tytułu pochodzenia, 
przynależności religijnej, związków rodzinnych (współmałżonkowie Kaszubów) lub 
przynależności do grupy etnicznej – Słowińców. Ta grupa nie miała pełnej świado-

9 Zob. J. Kutta, Druga Rzeczpospolita i Kaszubi 1920-1939, Bydgoszcz 2003.
10 H. Rybicki, Powrót pogranicza kaszubskiego do Polski po drugiej wojnie światowej, Słupsk 

1998, s. 140.
11 Tamże.
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mości przynależności do narodu polskiego”12. Należy stwierdzić, że grupa ta już 
przed 1939 r. była właściwie w pełni zgermanizowana i po doświadcze-
niach wojennych i tuż powojennych w żaden sposób nie chciała się przy-
znawać do kaszubskich korzeni. Wreszcie w kolejnych falach emigracji 
z Polski po 1956 roku i tej z lat 70.  w całości wyjechała do Niemiec.

Tak czy inaczej w okresie międzywojennym nie istniały żadne regulacje 
prawne odnoszące się do społeczności kaszubskiej, choć na terenie Nie-
miec część Kaszubów wybierających opcję polską było aktywnych w pró-
bach wykorzystania praw przynależnych mniejszościom narodowym.

Jeśli idzie o skutki działań prawnych to niewątpliwie najdonioślejsze 
znaczenie miała polityka realizowana przez władze okupacyjne na Po-
morzu, w tym przede wszystkim obowiązujący od marca 1942 roku przy-
musowy wpis na Niemiecką Listę Narodowościową (DVL)13. Skutkiem 
bezpośrednim było nie tylko wprowadzenie podziału w obrębie społecz-
ności kaszubskiej (i szerzej: pomorskiej) oraz przymusowa służba tysięcy 
kaszubskich mężczyzn w armii niemieckiej. Równie istotne było to, jaki 
był status osób posiadających „Listę” po zakończeniu wojny. Osoby te 
musiały przejść procedurę rehabilitacyjną. Z kolei Kaszubi mieszkający 
na terenach Rzeszy przed 1939 roku czy też w Wolnym Mieście Gdańsku 
musieli przejść przez weryfikację narodowościową14. Nieudowodnienie 
polskości i lojalności wobec nowej władzy mogło skutkować wysiedle-
niem do Niemiec. Ale okazywało się bardzo często, że nawet wiele lat po 
wojnie działały skutki regulacji prawnych z okresu wojny. Dotyczyło to 
choćby zdarzającego się blokowania kariery zawodowej czy też dostępu 
do wykształcenia dla osób, które miały lub których rodzice mieli „gru-
pę”. Z drugiej strony posiadanie „grupy” w czasie wojny umożliwiało 
wyemigrowanie do Niemiec jeszcze w latach 80. na tzw. pochodzenie.

Wszystkie te fakty – ostatnie dekady zaboru pruskiego i prześlado-
wania ze strony państwa prusko-niemieckiego, skomplikowane relacje 

12 Tamże. 
13 W. Jastrzębski, Ludność niemiecka i rzekomo niemiecka na ziemiach polskich włączonych do 

Rzeszy Niemieckiej (1939-1945), [w:] Ludność niemiecka na ziemiach polskich w latach 1939-
1945 i jej powojenne losy, red. W. Jastrzębski, Bydgoszcz 1995, s. 14-15.

14 Zob. S. Bykowska, Rehabilitacja Kaszubów i Pomorzan po II wojnie światowej, [w:] 
Kaszubi w PRL, praca zbiorowa, Gdańsk 2007, s. 27-52.
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kaszubsko-polskie w okresie międzywojennym oraz sytuacja społecz-
ności kaszubskiej w tych latach w państwie niemieckim, a wreszcie 
doświadczenia ostatniej wojny i pierwszych lat powojennych, bardzo 
silnie rzutowały na to, jak Kaszubi postrzegali samych siebie, jak de-
finiowali swoje interesy, jak określali własną tożsamość itd.15 Gdy na 
fali odwilży i w wyniku wydarzeń Polskiego Października’56 Kaszu-
bi zaczęli się samoorganizować16, wysunęli szereg postulatów, które 
wyraźnie zmierzały do uchylenia działań dyskryminacyjnych. Jednak 
– z drugiej strony – nie wysuwano wówczas postulatów przyznania 
Kaszubom specjalnych praw, traktowania ich tak, jak traktowano wów-
czas pozostałe mniejszości narodowe żyjące w Polsce. Przyglądając się 
wnioskom sformułowanym podczas zjazdu Zrzeszenia Kaszubskiego 
w grudniu 1956 roku można zobaczyć, że mieszały się tu postulaty 
polityczne, gospodarcze, edukacyjne, itd. Równie istotne były kwestie 
prestiżowe i oczekiwanie, że władze będą szanowały kaszubską odręb-
ność. Tak czy inaczej jednak postulaty te układają się w dość typową 
listę oczekiwań mniejszościowej grupy dyskryminowanej, chcącej za-
przestania takich praktyk:

„1. Walny zjazd zaleca Zarządowi Głównemu rozpatrzenie sprawy przyjęcia 
rdzennych gdańszczan w poczet członków Zrzeszenia. (…)

3. Poprzeć dyskutowany obecnie projekt utworzenia w Gdańsku uniwersytetu.
4. Domagać się jak najszerszych możliwości wstępowania młodzieży kaszub-

skiej na studia w wyższych uczelniach wybrzeża oraz innych szkołach ogólno-
kształcących i zawodowych.

5. Domagać się kierowania absolwentów wyższych szkół, liceów pedagogicz-
nych do pracy w Trójmieście i na terenie powiatów kaszubskich.

6. Domagać się szerszego uwzględnienia w programach szkolnych, a w szcze-
gólności w liceach pedagogicznych, problematyki kaszubskiej potrzebnej nauczycie-
lom w pracy naukowej i wychowawczej. (…)

8. Domagać się zniesienia dyskryminacji w stosunku do Kaszubów w Mary-
narce Wojennej oraz w szkołach morskich.

15 Więcej zob. C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi – między dyskryminacją a regionalną pod-
miotowością, Gdańsk 2002.

16 J. Borzyszkowski, Istota ruchu kaszubskiego i jego przemiany od połowy XIX wieku po współ-
czesność, Gdańsk 1982, s. 53-57.
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9. Domagać się przyłączenia powiatów bytowskiego i chojnickiego do wojewódz-
twa gdańskiego jako powiatów kaszubskich. (…)

11. Domagać się od władzy przeprowadzenia szybszej gleboznawczej klasyfi-
kacji gruntów, zmiany strefy gospodarczej z II na III-cią.

12. Domagać się w programie gospodarczym uwzględnienia przede wszystkim 
rozwoju rolnictwa. (…)

14. Stworzyć w Trójmieście i miastach powiatowych kluby dyskusyjne celem 
oświetlenia aktualnych i historycznych problemów kaszubskich, nadto rozwijać 
wszechstronną propagandę spraw kaszubskich i tym sposobem usuwać atmosferę 
uprzedzeń i nieufności wobec ludności kaszubskiej. (…)

16. Stworzyć regionalne pismo.
17. Domagać się pełnej rehabilitacji wszystkich pokrzywdzonych w ubiegłym 

okresie i w tym celu powołać osobną komisję rehabilitacyjną oraz żądać pociągnię-
cia do odpowiedzialności osób winnych szczególnie rażących wykroczeń.

18. Umożliwić synom rybaków kaszubskich wypływanie na morze na połowy 
w każdym czasie przed powołaniem do służby wojskowej”17.

Część z tych postulatów szybko straciła na aktualności, ale część, 
zwłaszcza dotycząca oświaty i działalności kulturalnej, nadal była dla Ka-
szubów bardzo istotna. Zresztą to właśnie sfera aktywności kulturalnej 
miała stać się tym polem, na którym najsilniej artykułowano postulaty 
uwzględnienia kaszubskiej odrębności i specyfiki. Podkreślać to zaś trzeba, 
bowiem wcale nie było tak, jak się czasami pisze we współczesnej litera-
turze naukowej, że akceptacja dla odrębności kaszubskiej była możliwa li 
tylko w sferze kultury materialnej. Bywało wręcz odwrotnie – przez dzie-
siątki lat w zasadzie dominował pogląd, że kaszubska kultura materialna 
jest w istocie tożsama z kulturą polską. Odnoszono to również do folkloru 
– miał być on tylko jednym z odłamów folkloru polskiego. Tymczasem 
odrębności językowych (wówczas pisano o gwarowych) czy też świadomo-
ściowych i mentalnych ignorować się nie dało. Były one też uświadamiane 
przez samych Kaszubów i silnie rozwijane oraz pielęgnowane przez rodzą-
cą się elitę kaszubską. Widać to choćby po tym, jak rozwijały się działania 
związane z pielęgnowaniem kaszubszczyzny, nawet jeśli nie było wówczas 
mowy o uznaniu jej statusu językowego (choć jednocześnie należy mocno 

17 Archiwum Państwowe w Gdańsku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, sygn. 1, k. 3-4.



113

podkreślić, że nigdy nie wygasł w  kaszubskim ruchu regionalnym nurt 
podkreślający odrębność językową kaszubszczyzny). Dbano więc w kręgu 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o rozwój literatury, zorganizowano 
własne wydawnictwo, wydawano pisma, na czele z „Pomeranią”, prze-
prowadzano konkursy poetyckie, recytatorskie, gawędziarskie…18 Wyda-
rzeniami bardzo znaczącymi było wydanie wielkiego dzieła ks. Bernarda 
Sychty - Słownika gwar kaszubskich19 oraz Atlasu Językowego Kaszubszczyzny 
i dialektów sąsiednich20. 

Wszystkie te działania pozwalają lepiej ujrzeć powolną ewolucję zmie-
rzającą w stronę uznania statusu językowego kaszubszczyzny, co zasadni-
czo dokonało się na początku lat 90. Było to wynikiem nie tylko zmian, 
które zaszły w świecie naukowym, przede wszystkim wśród samych ję-
zykoznawców, ale także świadectwem awansu społecznego Kaszubów 
oraz aktywności rosnącej grupy inteligencji kaszubskiej, która zaczęła się 
domagać wyższego statusu dla własnej grupy. Wiązało się to z wieloma 
działaniami, bo oprócz tych przywołanych wyżej, doszło jeszcze wpro-
wadzanie kaszubszczyzny do szkół, mediów i Kościoła, wydanie Pisma 
św. w tłumaczeniu na język kaszubski, wydawanie słowników itd.21 Alfred 
Majewicz określił wszystkie te działania mianem wewnętrznych technik 
socjolingwistycznych, podkreślając tym samym, że podejmowane one były 
z własnej, wewnętrznej inicjatywy środowiska kaszubskiego22.
18 Dokładniej o tej działalności zob. C. Obracht-Prondzyński, Zjednoczeni w idei. Pięć-

dziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956-2006), Gdańsk 2006.
19 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 1-7, Wrocław 1967-1976. 

O recepcji tego dzieła i jego znaczeniu dla społeczności kaszubskiej może świadczyć 
bogaty zbiór wypowiedzi i recenzji zebrany w opracowaniu pt. Słownik Bernarda Sych-
ty, opr. W. Kiedrowski, Gdańsk 1975.

20 Pierwszy tom ukazał się w 1964 roku, a łącznie wydano tomów 15. Zob. H. Popo-
wska-Taborska, Atlas Językowy Kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, „Nauka Polska”, 
1976, nr 12.

21 J. Treder, E. Breza, Sytuacja socjolingwistyczna kaszubszczyzny, [w:] Kultura, Język, Eduka-
cja, red. R. Mrózek, Katowice 2000, s. 139-166.

22 Zob. m.in. następujące prace A. Majewicza: Formy i możliwości promocji kaszubszczy-
zny (aspekty europrawne i uwarunkowania socjolingwistyczne), [w:] Problem statusu językowego 
kaszubszczyzny, red. E. Breza, Gdańsk 1992; Kashubian choices, Kashubian prospects: a mi-
nority language situation in northern Poland. „International Journal of  the Sociology of  
Language”, t. 120, 1996; Minority Situation Attitudes and Developments after the Return to 
Power of  „Post-Communists” in Poland, „Nationalities Papers”, 1999, nr 1.
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Ten element jest bardzo istotny – otóż wszystko to były działania 
świadome, zamierzone i celowe (celem było podniesienie statusu języ-
ka i własnej grupy), konsekwentne, ciągłe – trwające kilka dziesięciole-
ci, realizowane bez względu na panujące warunki polityczno-ustrojowe 
i wykorzystujące wszelkie istniejące możliwości prawne i finansowe, 
programowe, bo znajdujące oparcie w ideologii regionalizmu kaszub-
skiego, wsparte instytucjonalnie (nie były to działania podejmowane 
wyłącznie przez izolowanych od siebie pasjonatów, ale znajdowały 
wsparcie ze strony organizacji etnoregionalnej, w instytucjach i towa-
rzystwach naukowych, także administracji np. oświatowej) i przede 
wszystkim różnorodne (odbywały się na różnych poziomach, w róż-
nych środowiskach, przy zastosowaniu różnych środków i w różnych 
formach). Miały one na celu zmianę świadomości samych użytkowni-
ków języka, czyli walkę z kompleksem kaszubskim oraz zmianę postaw 
otoczenia (np. kręgów naukowych, politycznych czy elit kulturalnych). 
Można więc powiedzieć, że nawet w trudnych latach PRL odrębność 
kaszubska, choć nie była czasami podkreślana w wypowiedziach sa-
mych Kaszubów, była praktykowana. I to było najważniejsze, ponie-
waż liczyły się fakty dokonane, bowiem to one przygotowywały posta-
wy społeczności i jej liderów, które w pełni zaowocowały po przełomie 
w 1989 roku.

Wszystkie działania, które były realizowane przed 1989 rokiem, 
przygotowały społeczność kaszubską do aktywności w nowych wa-
runkach. Gdy te warunki zaistniały, posiadała ona wykształconą elitę, 
własne organizacje i instytucje, które cieszyły się dużym autorytetem, 
wsparcie ze strony tak istotnych środowisk i instytucji, jak Kościół, 
czy kręgi dawnej opozycji, wreszcie posiadała wypracowane metody 
działania. 

Jednocześnie wraz z toczącą się dyskusją o statusie językowym ka-
szubszczyzny musiała rozpocząć się dyskusja o statusie samej grupy. 
Zwrócić jednak trzeba uwagę na to, że status ten rozstrzygany jest 
niejako w czterech różnych sferach: w świecie nauki, w kręgu działaczy 
etnicznych, w samej społeczności oraz w sferze prawnej.

W monografii Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana Brunon Synak 
dokonał w zasadzie pełnego przeglądu koncepcji i sposobu traktowania 
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Kaszubów w dotychczasowej nauce, podkreślając, że systematycznie na-
stępowała ewolucja od traktowania ich w kategoriach etnograficznych do 
opisu w kategoriach etnicznych, przede wszystkim jako „grupy etnicz-
nej” czy też „wspólnoty etnicznej”. Sam zaś przyjął, że „Kaszubów można 
określić mianem grupy etnicznej o charakterze regionalnym, wchodzącej w obręb szer-
szej zbiorowości etnicznej o charakterze narodowo-państwowym. Świadomościowym 
wyrazem takiego usytuowania Kaszubów jest ich podwójna przynależność i tożsa-
mość: regionalno-etniczna (kaszubska) i narodowo-etniczna (polska). (…) Kaszubi 
są grupą regionalno-etniczną”23. 

Trzeba stwierdzić, że takie postrzeganie Kaszubów i ich tożsamości 
zostało niemal powszechnie zaakceptowane w latach 90. w obrębie 
elity społeczności kaszubskiej i w ideologii Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego (można przywołać bardzo wiele dokumentów pro-
gramowych tej organizacji oraz tekstów publicystycznych jej liderów, 
gdzie taka charakterystyka Kaszubów traktowana jest jako oczywista 
i obowiązująca). Zdarzały się jednak także głosy niuansujące tę opinię, 
wprowadzając do niej pewne „elementy mniejszościowe”. Już bowiem 
w monografii socjologicznej poświęconej Kaszubom przygotowanej 
pod redakcją Marka Latoszka pisano, że „Kaszubi stanowią mniejszościową 
grupę etniczną o statusie autochtonicznym. Grupę tę wyróżnia: genealogia historycz-
na – postrzegana jako wspólnota dziejów nie tylko przez inteligencję, ale i »uoby-
watelniające się« warstwy ludowe, specyficzne formy kulturowe – wyrażające się 
zwłaszcza odrębnością języka, zajmowanie określonego terytorium w ramach zwar-
tego osadnictwa, jak również rosnąca gotowość artykułowania interesów obejmu-
jących dążenie do poszerzenia kulturowo-społecznej tożsamości w ramach pozycji 
ekologicznej wynikającej z roli gospodarza”24. W zasadzie ta charakterystyka 
wyczerpuje wszelkie znamiona przyjętej później w prawie polskim de-
finicji „mniejszości etnicznej”. Co więcej – jako taką mniejszość trak-
tował Kaszubów np. Andrzej Porębski25. 

Niuanse te nie zmieniają jednak faktu, że w nauce przyjął się 
pogląd o podwójnej tożsamości Kaszubów oraz o ich statusie jako 
grupy etnicznej (etnoregionalnej). Propozycja naukowców została 
23 B. Synak, Kaszubska tożsamość, ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Gdańsk 1998, s. 36-37.
24 Kaszubi. Monografia socjologiczna, red. M. Latoszek, Rzeszów 1990, s. 20-21.
25 A. Porębski, Europejskie mniejszości etniczne. Geneza i kierunki przemian, Kraków 1991.
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też dość szybko przejęta przez elitę kaszubską, czemu sprzyjał do-
datkowo fakt, że wielu z tych badaczy było jednocześnie członkami 
tejże elity. 

Jednak na początku XXI wieku, w wyniku sporów wywołanych 
przy okazji Spisu Powszechnego 2002, doszło do wyartykułowania 
odmiennej propozycji, a mianowicie traktowania Kaszubów jako gru-
py mniejszościowej, czy wprost jako odrębnego narodu. Głównie zaś 
kontestowano tezę o podwójnej tożsamości Kaszubów, negując ich 
przynależność do narodu polskiego. A skoro do niego nie należą, to 
muszą stanowić naród odrębny26. Tym samym konsens co do statusu 
grupy w obrębie elity kaszubskiej wydawał się załamywać. Jednak oce-
niając rzeczywiste skutki sporów wywołanych pojawieniem się tzw. 
„opcji narodowej” z pewnej perspektywy czasowej można stwierdzić, 
że są one nader ograniczone. Także dlatego, że poza być może szero-
kim, ale jednak ograniczonym, kręgiem osób bezpośrednio i mocno 
zainteresowanych sprawami kaszubskimi, kwestia ta wywołała raczej 
minimalne emocje. Na podstawie badań terenowych jeden z badaczy 
sformułował nawet opinię, że „dyskurs dotyczący kaszubszczyzny, statusu 
Kaszubów jako grupy, wreszcie ich prawnej i politycznej sytuacji toczy się przede 
wszystkim w wąskim środowisku trójmiejskich intelektualistów. Na poziomie 
lokalnym nie jest on odbierany jako coś ważnego, ale raczej jako swego rodzaju 
zabawa elit”27. Jak widać badani w tzw. terenie Kaszubi raczej się od 
całego tego sporu dystansowali. Ciągle też utrzymuje się dość duże 
zróżnicowanie (pomieszanie?) opinii nie tylko co do statusu grupy, 
ale nawet co do statusu kaszubszczyzny (wcale nierzadkie są nadal 
określenia mowy Kaszubów jako gwary).

26 Zob. więcej: C. Obracht-Prondzyński, Czy w Polsce powstają nowe narody? Przypadek Ka-
szub i Śląska, [w:] C. Obracht-Prondzyński, W kręgu problematyki kaszubsko-pomorskiej. 
Studia i szkice, Gdańsk-Wejherowo 2003; tenże, Kaszubi i ich tożsamość w III Rzeczpospo-
litej – stare problemy, nowe wyzwania, „Przegląd Polonijny”, 2004, nr 3, s. 61-72; tenże, 
„Nie ma Kaszub bez Polonii”? Dylematy tożsamościowe Kaszubów, [w:] Tożsamość i przyna-
leżność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie, red. M. 
Kempy, G. Woroniecka, P. Załęcki, Toruń 2008, s. 81-95.

27 M. Komosa, Kaszëbsczim jesmë ledã. Postawy działaczy ruchu kaszubskiego wobec własnej 
kultury i tożsamości, [w:] Catering dziedzictwa kulturowego. Kaszubi i Kaszuby w oczach etno-
logów, red. P. Kalinowski, Gdynia 2006, s. 170.
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Wszystko to jednak nie powinno dziwić – Kaszubi są wszak spo-
łecznością wewnętrznie dość zróżnicowaną, także (a może przede 
wszystkim) w odniesieniu do statusu własnej grupy (a także statusu 
używanego etnolektu). Jest to efektem skomplikowanych procesów hi-
storycznych, które przebiegały odmiennie w poszczególnych częściach 
Kaszub. To powodowało, że różnorodne były doświadczenia histo-
ryczne w obrębie społeczności kaszubskiej, na co najsilniej wpływały 
wydarzenia z ostatniego wieku: podział Kaszubów między trzy różne 
organizmy państwowe, ich zróżnicowany status prawny przed i w cza-
sie wojny oraz skutki tegoż po jej zakończeniu.  Do tego dodajmy, 
że Kaszubi mieli różny stosunek do nowej rzeczywistości politycznej 
po zakończeniu wojny (zdecydowanie nie wszyscy ją kontestowali), 
że bardzo istotne były różnorodne tradycje rodzinne, które choćby 
determinowały skłonność do emigracji, ta zaś wiązała się z konkretny-
mi deklaracjami narodowo-etnicznymi, że ciągle ważne były podziały 
społeczne, związane ze statusem majątkowym, poczuciem degradacji 
lub też awansu społecznego (w zasadzie w całym okresie powojennym, 
łącznie z różnym doświadczaniem procesów transformacyjnych), że 
Kaszubi różnili się poziomem wykształcenia, który wpływał na ich 
wiedzę historyczną i kulturową, a więc siłą rzeczy także na postrze-
ganie własnej grupy… Powodów utrzymującego się zróżnicowania 
w określaniu statusu własnej grupy z pewnością było znacznie więcej, 
a jednym z ważniejszych było choćby uleganie (bądź też nie) kaszub-
skiemu kompleksowi, o którym mowa była wyżej. W tej sytuacji dziwić 
nie powinno ani wewnętrzne zróżnicowanie opinii, ani też toczone 
dyskusje. A było ich sporo. O tym, kim są Kaszubi dyskutowano już 
pod koniec lat 80., gdy inicjowano pierwsze po wojnie badania socjo-
logiczne nad Kaszubami (zaowocowały przywołaną już monografią). 
Dyskusje toczyły się przy okazji II Kongresu Kaszubskiego w 1992 roku, 
gdy Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wstępowało do Federacyjnej 
Unii Europejskich Grup Etnicznych i gdy organizowało kongres tej 
organizacji w maju 1994 roku, gdy zbliżał się przywołany już Spis Po-
wszechny w 2002 roku czy wcześniej, gdy powstawało województwo 
pomorskie i spory toczyły się zarówno o jego nazwę, jak i herb. Spra-
wami tymi zajmowano się również podczas bardzo wielu seminariów 
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i konferencji: w 1991 roku podczas konferencji Problem statusu językowego 
kaszubszczyzny28, podczas dyskusji w PEN-Clubie w Gdańsku w marcu 
1993 tocznej pod wymownym tytułem: Kaszubi – mniejszość czy grupa 
etniczna?, w czasie seminarium pt. Status prawny Kaszubów w świetle obo-
wiązującego ustawodawstwa polskiego i międzynarodowego. Polityka i planowanie 
językowe, które odbyło się w KUL w Starbieninie 29 listopada 2002 roku 
czy też podczas konferencji Kim są Kaszubi w 2006 roku29 itd.

Dopiero w tym kontekście należy uwzględniać kwestie regulacji 
prawnych odnoszących się do Kaszubów oraz stosunku środowiska 
kaszubskiego do kolejnych propozycji, w tym także do prac nad ustawą 
o mniejszościach narodowych i etnicznych. Od razu też trzeba podkre-
ślić, że bardzo długo po 1989 roku obowiązujące w Polsce prawo nie 
zmuszało Kaszubów do określenia ich statusu.

Utworzenie po wyborach czerwcowych 1989 r. sejmowej Komisji 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych zwiastowało nowy początek 
w podejściu państwa do kwestii odmienności etnicznej obywateli pol-
skich. Do zadań tej Komisji przypisano sprawy związane z utrzymaniem 
dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz 
ochrony ich praw30. Już w marcu 1990 r. podczas swojego wyjazdowego 
posiedzenia w Gdańsku i w Wieżycy jej członkowie spotkali się z repre-
zentantami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Posłowie mieli okazję 
do zapoznania się z sytuacji społeczności kaszubskiej i jej postulatami 
kierowanymi do władz publicznych. W 1990 roku podczas pierwszego 
spotkania z Sejmową Komisją Mniejszości podniesiono postulat umiesz-
czenia odpowiedniego zapisu w przyszłej Konstytucji, gwarantującego 
Kaszubom ochronę prawną ze strony państwa. Powtórzono to także 
podczas kolejnego spotkania z Komisją, które odbyło się 22 czerw-
ca 1994 roku w Sejmie. Zaprezentowano wówczas prace i dokonania 
ZKP oraz przedstawiono problemy społeczności kaszubskiej. Oprócz 

28 Problem statusu językowego kaszubszczyzny, red. E. Breza, Gdańsk 1992.
29 Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, red. C. Obracht-Prondzyński, 

Gdańsk 2007.
30 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie zmia-

ny Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Monitor Polski z 1989 r., nr 26, 
poz.202. 



119

ponowienia postulatu dotyczącego zapisu konstytucyjnego, odniesiono 
się także do projektu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych 
(pracowano wtedy nad projektem zgłoszonym przez Fundację Helsiń-
ską). Wyraźnie stwierdzono, że Kaszubi chcą, aby ustawa objęła swym 
działaniem także ich, choć jednocześnie zastrzegano: „wśród Kaszubów 
jednoznaczna jest świadomość grupy etniczno-kulturowej, a nie narodowościowej. Wy-
raz mniejszość ma wręcz negatywne zabarwienie. Niewątpliwa jest za to odrębność 
językowa, wobec której obowiązki są oczywiste”31.

Warto jednak dodać, że nie było także wówczas zgody co do statusu 
Kaszubów wśród przedstawicieli władz. Wątpliwości co do mniejszo-
ściowego statusu nie miał ówczesny przewodniczący Komisji, poseł 
Jacek Kuroń, który otwierając posiedzenie Komisji mówił: „Po raz 
pierwszy w mojej praktyce przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych, mam okazję spotkania z mniejszością etniczną. Problematyka śro-
dowiska Kaszubów jest dla większości posłów i dla mnie zupełnie nowa, a zara-
zem bardzo interesująca”. Zupełnie inaczej traktował rzecz wiceminister 
Kultury Michał Jagiełło (skądinąd bardzo Kaszubom życzliwy): „Pro-
blem polega na tym, że społeczność ta jest na pograniczu między mniejszością na-
rodową a grupą etniczną. Istnieją duże różnice pomiędzy świadomością tożsamości 
wśród Kaszubów, a odrębnością Mazowszan czy Krakowiaków, której w zasadzie 
nie ma. Nie można jednak zaliczyć Kaszubów do pełnych mniejszości narodowych 
i to rodzi problemy prawne. 

Czy sprawy, które tu poruszono mają być uregulowane w przygotowywanej 
ustawie o mniejszościach i rozporządzeniach, czy wystarczy wzmacnianie gmin 
i samorządu, za czym ja się opowiadam. To czego Kaszubi oczekują, może zostać 
osiągnięte nie na poziomie mniejszości narodowych i etnicznych, a na poziomie kul-
tur lokalnych. Pomocna im będzie silna podbudowa intelektualna, którą stanowi 
bardzo liczna inteligencja, prezentująca całą szeroką gamę zawodów”32.

Kwestia Kaszubów pojawiała się zatem na posiedzeniach sejmowej 
Komisji Mniejszości. Dbał o to również wywodzący się ze środowiska 

31 Obszerne relacje z tego spotkania zob. S. Pestka, Spotkanie w sejmowej komisji, „Po-
merania”, 1994, nr 9, s. 1-3; Zrzeszeniowcy w Sejmie, „Stegna. Komunikaty ZG ZKP”, 
czerwiec-lipiec 1994, s. 3-4.

32 „Biuletyn nr 640/II: Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych”, nr 12, 22-06-
94, http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf  , data dostępu: 2010-03-08.
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kaszubskiego poseł Jan Wyrowiński, który w X, I i II kadencji Sejmu 
był członkiem tej komisji, a także członkiem powołanych w I i II ka-
dencji podkomisji nadzwyczajnych do opracowania projektu ustawy 
o mniejszościach narodowych i etnicznych33. W latach 1994-1998 Jan 
Wyrowiński był prezesem Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego.

Brak ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz ewen-
tualne uregulowanie w niej statusu prawnego Kaszubów nie okazało 
się przeszkodą uniemożliwiającą na tym etapie zaspokajanie potrzeb 
i aspiracji grupy w zakresie praw oświatowych, kulturalnych czy po-
litycznych. Rozwiązanie wprowadzone przez art.13 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązało szkoły publiczne do 
umożliwienia uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicz-
nej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii 
i kultury34. Zapis obejmujący tak szeroki zbiór kategorii tożsamości 
nie mógł budzić wątpliwości, że znajduje on również zastosowanie do 
Kaszubów jakkolwiek nie sklasyfikowalibyśmy ich tożsamości. Jednak-
że należy zaznaczyć, że rozporządzenie wykonawcze do ww. artykułu 
podchodziło już zawężająco do kwestii kręgu osób uprawnionych i od-
nosiło się do „organizacji kształcenia umożliwiającego podtrzymywanie poczucia 
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości 
narodowych”35. 

W oparciu właśnie o te przepisy w kolejnych latach rozpoczęto 
wprowadzanie i upowszechnianie nauki języka kaszubskiego w szko-
łach. Praktyka administracji spowodowała zatem, że w sferze oświaty 
Kaszubów zaczęto traktować jak mniejszość narodową (etniczną). 

Natomiast w art. 21 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. 
o radiofonii i telewizji zapisano, że programy publicznej radiofonii i te-
lewizji powinny „uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicz-

33 Zob. strona internetowa Sejmu, http://orka.sejm.gov.pl/ArchAll2.nsf/1RP/437; 
http://orka.sejm.gov.pl/ArchAll2.nsf/2RP/434 

34 Dz. U. z 1991 r.; nr 95, poz.425.
35 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie organizacji 

kształcenia umożliwiającego podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 
uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych, Dz. U. z 1992 r., nr 34, poz.150. 
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nych”36. W praktyce w tym przypadku termin grupa etniczna stosowano 
do Kaszubów i z czasem rozpowszechnił się on, występując w następ-
nych latach w szeregu aktów prawnych powszechnie obowiązujących 
w tym m.in. w art. 2 ust. 2  Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku 
polskim37.

Sytuacja polityczna po wyborach parlamentarnych 2001 r. wska-
zywała na to, że w końcu w Sejmie znajdzie się większość potrzebna 
do uchwalenia ustawy o mniejszościach. Za takim rozwiązaniem 
opowiadał się największy klub parlamentarny tj. klub Sojuszu Lewi-
cy Demokratycznej (SLD). 11 stycznia 2002 r. do laski marszałkow-
skiej trafił komisyjny projekt ustawy o mniejszościach narodowych 
i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (druk 223)38. Art. 27 tego 
projektu przewidywał zmianę brzmienia art.13 ustawy o systemie 
oświaty co w konsekwencji pozbawiało podstaw prawnych do na-
uczania języka kaszubskiego w szkołach. Propozycja ta godziła 
w oczekiwania społeczności kaszubskiej, dla której priorytetem 
od lat było właśnie rozwijanie i upowszechnianie obecności języka 
kaszubskiego w szkolnictwie. Również rząd w swoim stanowisku 
z 7 maja 2002 r. opowiedział się przeciw proponowanym zmianom 
w organizacji szkolnictwa mniejszości39. Co ciekawe, w uzasadnie-
niu do projektu ustawy pokuszono się o wymienienie mniejszości 
narodowych i etnicznych. Mniejszościami narodowymi miały być te 
mniejszości, które utożsamiały się z narodem zorganizowanym we 
własnym państwie, podczas gdy mniejszościami etnicznymi miały 
być tzw. mniejszości bezpaństwowe (Karaimi, Romowie, Łemko-
wie, Tatarzy).

W pierwszym kwartale 2002 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji przygotowało projekt I Raportu dla Sekretarza General-

36 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji; Dz. U. z 1993 r., nr 7, poz.37.
37 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim; Dz. U.z 1999 r., nr.90, poz.999. 
38 IV kadencja Sejmu, druk 223, http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/opisy/223.htm
39 IV kadencja Sejmu, Stanowisko rządu wobec komisyjnego projektu ustawy o mniej-

szościach narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (druk 223), 223-x, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/($vAllByUnid)/AB20FEC09A81B38C-
C1256BB9003C8F88/$file/223-x.pdf  . 
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nego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji ramowej 
o ochronie mniejszości narodowych. Trafił on  również w ramach konsultacji 
do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Polska faktycznie oświadcza-
ła w nim, że postanowienia Konwencji ramowej są realizowane wobec 
Kaszubów w zakresie praw językowych. Raport zawierał zapis: „tereny 
województwa pomorskiego zamieszkują Kaszubi – grupa etniczna, kultywują-
ca tradycje regionalne oraz używająca języka różniącego się od języka polskiego. 
Liczebność tej grupy szacuje się na około 350-500 tysięcy osób. Postanowienia 
Konwencji są realizowane wobec tej grupy w zakresie praw językowych”40. W tym 
również kontekście do Kaszubów zastosowano mało standardowe 
rozwiązanie.

Na potrzebę uregulowania kwestii statusu prawnego Kaszubów 
wskazywano także w trakcie dyskusji, jaka na nowo przetoczyła się 
przez środowisko kaszubskie w związku z Narodowym Spisem Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań, który odbywał się w dniach 21 maja 
– 8 czerwca 2002 r. Co wymowne, w korespondencji z tego okresu ze 
Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim widoczna jest niespójność ad-
ministracji w podejściu do statusu Kaszubów. MSWiA powołując się 
na uzasadnienie do projektu ustawy wskazywało, że Kaszubi nie są 
zaliczani do mniejszości narodowych i etnicznych, podczas gdy w tym 
samym czasie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewniał, że 
ze względu na swoją odrębność językową Kaszubi z całą pewnością są 
mniejszością etniczną41. 

W takich okolicznościach Zarząd Główny ZKP postanowił wy-
stąpić do Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych z postula-
tem uznania Kaszubów za mniejszość etniczną42. Na wniosek ZKP 10 
września 2002 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszo-
ści, podczas którego głównym punktem obrad była Informacja o sytuacji 

40 I Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpo-
spolitą Polską Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, s. 15, 
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/118/5226/I_Raport_dla_Sekretarza_Gene-
ralnego_Rady_Europy_z_realizacji_przez_Rzeczpospolit.html.

41 Korespondencja dostępna w archiwum Zarządu Głównego ZKP.
42 Pismo z dnia 23 lipca 2002 r.  Prezesa ZKP do Przewodniczącej Komisji Mniej-

szości Narodowych i Etnicznych, dostępne z archiwum Zarządu Głównego ZKP. 
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kulturalnej, edukacyjnej i społecznej mniejszości kaszubskiej43. Podczas posie-
dzenia ówczesny wiceprezes Zarządu Głównego ZKP Artur Jabłoński 
uzasadniał przedstawiony wniosek: „Uważamy, że Kaszubi, których uznać 
można za jedną z bardziej reprezentatywnych mniejszości etnicznych w Polsce, do-
skonale wpisują się w definicję zawartą w art. 2 projektu ustawy o mniejszościach 
narodowych i etnicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjaśnię teraz, jak sami siebie 
postrzegamy. Kaszubi sami siebie określają jako zbiorowość społeczną mającą 
świadomość odmienności od innych grup, która wyraża się w poczuciu wspólnych 
losów historycznych i terytorialnych, własnej nazwie, języku, wartościach oraz 
wzorach zachowań. Pojęcie »mniejszość« w autoidentyfikacji Kaszubów wywoły-
wało przez wiele lat negatywne reakcje, ponieważ »mieszkając od zawsze u siebie« 
Kaszubi nie czuli się mniejszością. Dziś jednak elity kaszubskie dokonują świa-
domego wyboru i przyjmują określenie »mniejszość etniczna«, ponieważ chcą być 
objęte polityką państwa polskiego, by, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu 
ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych Rzeczypospolitej Polskiej: »mieć 
poczucie pewności bezpieczeństwa, wynikające z faktu, że nasze prawa są mocno 
i wyraziście określone w akcie normatywnym«. Dążenia Kaszubów do zachowania 
swej kulturowo-etnicznej odrębności mają już ponad 150-letnią tradycję”44. 

Do postulatów ZKP i stanowisk resortów przedstawionych przez 
MSWiA oraz MEN odniósł się prowadzący posiedzenie poseł Jerzy 
Szteliga, który jednocześnie był przewodniczącym podkomisji nad-
zwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o mniejszościach. Po-
wiedział on: „Mimo braku satysfakcjonującego rozwiązania o charakterze 
ustawowym, dotyczącego społeczności kaszubskiej, problem ten jest w praktyce 
zauważany przez władze RP, czego dowodzą oficjalne wypowiedzi przedstawicie-
li MSWiA, czy MENiS, jak również wsparcie finansowe ze strony Minister-
stwa Kultury. Jeżeli jeszcze dodamy, że nazwy miejscowości, o których mówił pan 
prezes Artur Jabłoński, znakomicie uzupełniają w praktyce rozporządzenie 
ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 marca, dojdziemy do wnio-
sku, że w rzeczywistości mamy do czynienia z zaawansowanym stanem. Istnieje 
oczywiście generalna norma konstytucyjna, zawarta w art. 35. Najprawdopo-

43 „Biuletyn nr 944/IV Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych”, nr 18, 10-
09-2002, http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/510EC93429CD48B9C1256C41-
-003A6F68?OpenDocument.

44 Tamże.
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dobniej powrócimy do debaty i przeanalizujemy ponownie art. 27, ale uczynimy 
to na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej. Jako przewodniczący podkomisji 
przyjmuję postulaty przedstawicieli Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i infor-
muję, że w trakcie jednego z najbliższych posiedzeń rozpatrzymy i podejmiemy 
próbę rozstrzygnięcia tego problemu. Cieszę się, że po tak długiej nieobecności 
przedstawicieli Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na posiedzeniach Komisji 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych mogliśmy w końcu spotkać się. Problem, 
z którym delegacja społeczności Kaszubów przybyła do Sejmu będzie musiał 
być rozwiązany. (...) Gwarantuję, że jako przewodniczący podkomisji będę sta-
rał się proponować rozwiązania maksymalnie szeroko uwzględniające sugestie 
przedstawicieli Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Korzystając ze sposobności 
chciałbym prosić, aby w licznych publikacjach, ukazujących się w miesięczniku 
»Pomerania« i innych tytułach prasowych, zauważyć bardzo pozytywny stosunek 
przedstawicieli rządu do omawianego problemu. Przykładem jest stosowanie roz-
porządzenia ministra edukacji narodowej i sportu, posunięte tak daleko, że bez 
wyraźnej sugestii ustawowej jest naliczana subwencja. Reasumując, problemem 
jest opracowanie ustawowego zapisu satysfakcjonującego społeczność kaszubską. 
Apeluję, aby przedstawiciele społeczności kaszubskiej przygotowali się do po-
siedzenia podkomisji zajmującej się projektem ustawy o mniejszościach naro-
dowych i etnicznych Rzeczypospolitej Polskiej i zastanowili się nad »miejscem« 
społeczności kaszubskiej w omawianym projekcie oraz w możliwie krótkim 
czasie przedstawili stosowne propozycje formalne. Jeżeli będziemy dysponowali 
takimi propozycjami, wówczas możliwe będzie poświęcenie jednego z posiedzeń 
podkomisji konkretnemu zapisowi, rozstrzygającemu problem nieuregulowanego 
statusu prawnego mniejszości kaszubskiej. Oczywiście obecność reprezentantów 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na posiedzeniach podkomisji jest zawsze 
mile widziana45.

 W efekcie opracowano propozycję poprawki zaakceptowanej przez 
Radę Naczelną ZKP do projektu ustawy, która już w grudniu 2002 r. 
została przyjęta przez sejmową podkomisję pracującą nad jej projek-
tem. Od tego momentu nosiła ona tytuł Ustawy o mniejszościach narodo-
wych i etnicznych oraz języku regionalnym. Choć Kaszubi nie zostali w tym 
projekcie uznani za mniejszość, to jednak język kaszubski otrzymywał 

45 Tamże.
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status języka regionalnego, a społeczność nim się posługująca faktycz-
nie mogła korzystać w zakresie praw językowych z tych samych praw, 
co mniejszości narodowe i etniczne46. 

Dla społeczności kaszubskiej był to przełom. Od tego zdarzenia 
kwestia języka kaszubskiego częściej stawała się tematem zaintereso-
wania MSWiA, w tym Zespołu ds Mniejszości Narodowych, koordy-
nującego w ramach administracji rządowej politykę mniejszościową. 

Uchwalenie Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. ustawy o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym kończyło etap działań, 
które miały na celu uregulowanie statusu mowy kaszubskiej, ale też 
otworzyło nowy etap – odtąd Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie kon-
centruje się na wykorzystaniu stworzonych przez prawo możliwości 
wspierania zachowania i rozwoju języka kaszubskiego. Doświadczenia 
z tej działalności nie są jednoznaczne i wskazują na to, że w sferze 
praktycznego wykorzystania ustawy jest jeszcze sporo do zrobienia 
zarówno na szczeblu samorządów terytorialnych, jak i samego ZKP 
czy ministerstw.   

Środowisko kaszubskie w ustawie pokładało duże nadzieje widząc 
w niej narzędzie do zachowania języka kaszubskiego. Po pięciu latach 
jej obowiązywania można pokusić się o ocenę jej realizacji i zapytać: 
co ustawa zmieniła na Kaszubach?

Dopuszczenie możliwości wprowadzenia w gminach języka po-
mocniczego budziło wiele emocji na etapie prac nad ustawą. Dotychczas 
dwie kaszubskie gminy (Parchowo w 2005 r., Sierakowice w 2007 r.) wpi-
sano do Urzędowego Rejestru Gmin, na obszarze których używany jest 
język pomocniczy. W praktyce nie odnotowano w Gminie Parchowo, 
aby zwracano się do organów gminy pisemnie w języku kaszubskim, 
a w Gminie  Sierakowie miało to charakter incydentalny. W formie 
ustnej język kaszubski funkcjonuje jednak w tych gminach w relacjach 
urzędowych. Warto przypomnieć, że znajomość języka kaszubskiego 
w piśmie wśród Kaszubów należy ciągle do rzadkości, a żaden pra-
cownik urzędów wymienionych gmin nie posiada dokumentów, o któ-

46 Zob. Ł. Grzędzicki, Języka kaszubski w ustawie, „Pomerania”, 2005, nr 1, s. 10-11; A. 
Szreder, Prawna ochrona języka kaszubskiego, tamże, 2005, nr 3, s. 36-40; I. Joć, Prawa 
dla Kaszubów, tamże, 2005, nr 5, s. 36.
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rych mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów 
potwierdzających znajomość języka pomocniczego47. Tym samym wójtowie tych 
gmin nie mogą, nawet gdyby mieli taką wolę, przyznać urzędnikom 
posługującym się językiem pomocniczym dodatków do wynagrodzenia 
z tytułu znajomości języka pomocniczego, o których mowa w art.11 
ust. 1 ustawy.

Dostrzegając problemy braku znajomości w piśmie języka kaszub-
skiego, między innymi wśród urzędników, Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie i Akademia Kształcenia Zawodowego w Gdańsku w latach 
2005-2006 zrealizowały Kurs języka kaszubskiego dla pracujących (finanso-
wany z ZPORR działanie 7.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami re-
gionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie). Kurs 
w wymiarze 200 godzin przewidziano dla 200 osób pracujących (zgłosiło 
się 600 chętnych, co wskazywało na duże potrzeby w tej dziedzinie). 

Bez wątpienia dzięki ustawie w trzech gminach w województwie 
pomorskim ustawiono legalnie tablice z dodatkowymi nazwami miej-
scowości w języku kaszubskim. Jednakże droga do tego, aby stanę-
ły tablice z kaszubskimi nazwami, jak mówią sami samorządowcy 
i osoby zaangażowane w przedsięwzięcie, była „drogą przez mękę”. 
Początkowo wydawało się, że nieskomplikowana procedura ustalania 
kaszubskich nazw miejscowości zostanie szybko zrealizowana w wie-
lu gminach, tym bardziej że klimat wśród mieszkańców dla takich 
przedsięwzięć był sprzyjający. Dlatego też sporym zainteresowaniem 
cieszyło się zorganizowane przez Zrzeszenie spotkanie informacyjne 
z władzami gmin chcącymi wprowadzenia kaszubskich nazw, które 
odbyło się w Kartuzach 23 maja 2005 r.48 Nie bez znaczenia był przy 
tym fakt, że zgodnie z art.15 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, 
wymiana tablic finansowana jest z budżetu państwa, przez co ustawo-
dawca z całą pewnością chciał zachęcić samorządy do wprowadza-
nia dodatkowych nazw w języku mniejszości lub języku regionalnym. 
47 Dz. U. 2005, nr 119, poz.1013.
48 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 2005 r. do-

stępne w Biurze ZG ZKP.
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Praktyka stosowania ustawy okazała się jednak dla samorządowców 
przykrym doświadczeniem.

W styczniu mieszkańcy Szymbarka i Potuł w gminie Stężyca (która jest 
jedną z dziesięciu gmin na Kaszubach spełniających kryterium 20 proc. ze 
spisu powszechnego), na zebraniu wiejskim opowiedzieli się jednomyśl-
nie za oficjalnym ustaleniem dodatkowych nazw miejscowości w języku 
kaszubskim. Władze gminy postanowiły, że nazwy kaszubskie powinny 
zostać wprowadzone w całej gminie. Jednakże na drodze stanęła nieko-
rzystna interpretacja ustawy przez MSWiA, które żądało przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy na okoliczność wprowa-
dzenia dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości w języku regio-
nalnym. Taki sam los spotkał analogiczną inicjatywę w sąsiedniej gminie 
Chmielno. Wobec tego w obu gminach w każdej miejscowości przepro-
wadzono konsultacje, w wyniku których w każdej miejscowości przytła-
czająca liczba mieszkańców opowiedziała się za nazwami kaszubskimi. Na 
początku 2007 r., po podjęciu przez rady gmin jednomyślnych uchwał, 
wystąpiły one do MSWiA za pośrednictwem wojewody o wpisanie do 
rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości 
oraz o ustalenie dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości w języku 
kaszubskim. W obu gminach zdecydowano, że wszystkie miejscowości 
otrzymają tablice z nazwami w języku regionalnym. Pomimo tego że wo-
jewoda pomorski badając ww. wnioski nie dopatrzył się w nich uchybień 
formalnych, dopiero w czerwcu 2007 były one rozpatrywane przez Komi-
sję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych i uzyskały pozytywną 
opinię. Spełniono tym samym wszystkie wymagane ustawą warunki do 
wpisania gmin do ministerialnego Rejestru. Ta banalnie prosta czynność 
zajęła jednak MSWiA pół roku. Gminę Stężyca wpisano do Rejestru 17 
listopada 2007 r. a Gminę Chmielno 3 grudnia 2007 r. 

Nie oznaczało to wszak, że na ich terenie staną tablice z nazwami 
kaszubskimi, ponieważ trzy lata po uchwaleniu ustawy o mniejszościach 
administracja rządowa nie wiedziała, jak przekazać z budżetu państwa 
gminom pieniądze na wymianę tablic. Informowane o tym problemie 
przez gminy Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 8 lutego 2008 r. zwró-
ciło się do MSWiA z prośbą o wyjaśnienie sprawy i z zaproszeniem do 
udziału w spotkaniu z zainteresowanymi samorządowcami w Gdańsku 
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w dniu 26 lutego 2008 r. celem przedstawienia rozwiązania problemu. 
Do spotkania nie doszło, ponieważ resort poinformował, że nie wy-
pracował jeszcze stanowiska i udział jego przedstawiciela „w planowa-
nym na dzień 28 lutego 2008 r. spotkaniu byłby przedwczesny”49. 

Dopiero 7 kwietnia 2008 r. MSWiA na posiedzeniu sejmowej Ko-
misji Mniejszości przedstawiło informację, zgodnie z którą środki na 
wymianę tablic w związku z ustaleniem dodatkowych nazw w języku 
mniejszości będą przekazywane gminom na mocy zawieranego poro-
zumienia z MSWiA w drodze dotacji celowej. W końcu czerwcu 2008 r. 
Gmina Chmielno otrzymała z ministerstwa propozycję zawarcia sto-
sownej umowy (po ponownym przedstawieniu przez nią kosztorysu 
wymiany tablic), a w lipcu takaż umowa trafiła do Gminy Stężyca. 21 
lipca 2008 r. pierwsze tablice z dodatkowymi tradycyjnymi nazwami 
w języku kaszubskim stanęły w Szymbarku. Od chwili wyrażenia przez 
mieszkańców woli ustalenia nazwy kaszubskiej tej wsi do ustawienia 
pierwszej tablicy upłynęło 2,5 roku!

W listopadzie 2008 r. Rada Miasta Bytowa (gmina miejsko-wiejska) 
podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie 
ustalenia dodatkowych nazw w języku kaszubskim. Po ich przeprowadze-
niu i jednomyślnym podjęciu uchwały gmina wystąpiła z wnioskiem o wpi-
sanie do Rejestru Gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku 
kaszubskim i ustalenie dodatkowych nazw. Mieszkańcy tej gminy są pod 
względem etnicznym zróżnicowani: oprócz Kaszubów zamieszkuje tam 
mniejszość ukraińska i niemiecka. Pomimo tych różnic zdecydowana więk-
szość ludności opowiedziała się za ustaleniem nazw kaszubskich. Jednak 
na etapie oceny wniosków przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów 
Fizjograficznych dopatrzono się, że wymienione w ankietach konsultacyj-
nych skierowanych do mieszkańców nazwy kaszubskie 7 miejscowości 
różnią się od ostatecznie zaproponowanych przez radę miasta. Zazna-
czyć trzeba, że ustawa nie wymaga, aby rada gminy na etapie konsultacji 
przedstawiała mieszkańcom konkretną propozycję zapisu nazwy w języku 
kaszubskim, tylko uzyskania od nich akceptacji dla takiego nazewnictwa 
w ogóle. Mimo prób wyjaśnienia całej sytuacji choć 13 lipca 2010 r. usta-
49 Pismo z dnia 21 lutego 2008 r. DWRMNiE-6550-5(1)/08/DD, dostępne w Biurze 

ZG ZKP.
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wiono w Gminie Bytów tablice z nazwami kaszubskimi, to jednak nie 
zostały one umieszczone w siedmiu miejscowościach, o których wyżej 
była mowa. Stało się tak, ponieważ MSWiA zażądało przeprowadzenia 
ponownych konsultacji z mieszkańcami, którzy wszak już raz opowiedzieli 
się za nazwami kaszubskimi! W odbiorze społecznym grozi to skompro-
mitowaniem samej idei umieszczania nazw kaszubskich.  

Doświadczenia kaszubskich samorządów dowodzą, że MSWiA może 
przy aktualnym stanie prawnym bez ograniczeń opóźniać ustalanie dodat-
kowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. Obowiązująca do 
lipca 2007 r. w MSWiA interpretacja art. 12 ust. 7 pkt 1 i art. 13 ust. 1 usta-
wy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 
wymuszała na wszystkich gminach przeprowadzenie konsultacji społecz-
nych w sprawie dodatkowych nazw. Żaden termin nie określa też czasu 
weryfikacji wniosków gmin, których rozpatrywanie zajmuje długie miesią-
ce. Przyjęta interpretacjia art. 15 ust.2 ustawy ceduje kwestie technicznej 
wymiany tablic na gminę, do której w drodze porozumienia z MSWiA 
trafiają fundusze na ten cel. Należy zauważyć, że w gestii gminy leżą 
drogi gminne i nie może ona ingerować co do zasady w kwestie zarzą-
dzania drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi. Gmina wpi-
sana do ww. Rejestru, chcąca wymienić tablice w związku z ustaleniem 
nazwy miejscowości w języku regionalnym na drogach niegminnych, jest 
skazana na dobrą wolę zarządców dróg innych kategorii. W przyszłości 
może takie rozwiązanie rodzić problemy, ponieważ władze powiatów lub 
województw mogą domagać się, aby na odcinkach podległych im dróg 
przebiegających przez gminy wpisane do Rejestru gmin, na obszarze któ-
rych używane są nazw miejscowości w języku mniejszości, nie stawiano 
tablic z nazwami kaszubskimi. Wątpliwości również budzi kwestia, czy 
w wypadku stawiania nowych tablic z nazwami w gminie wpisanej do 
Rejestru, wymagane jest, aby tylko zarządca drogi stawiał tablice dwu-
języczne. Oto bowiem gminy kaszubskie wymieniły tylko tablice przy 
wjeździe i wyjeździe z miejscowości. Nie zarejestrowano natomiast jak 
dotychczas żadnego przypadku wymiany tablic na stacjach kolejowych 
w związku z ustaleniem kaszubskich nazw.

Odmienną kwestią jest ustalanie dodatkowych nazw obiektów fizjo-
graficznych. W Polsce nie było dotychczas urzędowych nazw obiektów 
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fizjograficznych w języku polskim, a w konsekwencji nie można usta-
lić dodatkowych kaszubskich nazw, które na tablicach mogą zgodnie 
z art. 12 ust. 5 ustawy występować tylko po nazwach polskich. Przepis 
dopuszczający ustalenie nazw w języku mniejszości lub regionalnym 
pozostaje martwy. 

Uchwalenie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 
języku regionalnym nie wpłynęło na realizację prawa do nauczania języ-
ka kaszubskiego w szkołach i placówkach publicznych. Liczba uczniów 
uczęszczających na lekcje kaszubskiego w szkołach z roku na rok ro-
śnie (w roku szkolnym 2004/2005 – 4223 uczniów, a w roku szkolnym 
2008/2009 już 8017 uczniów), i co za tym idzie rośnie również wysokość 
części oświatowej subwencji ogólnej przekazywanej przez budżet państwa 
samorządom z tytułu nauczania języka kaszubskiego (w roku budżetowym 
2005 – ponad 5,3 mln zl, a w 2009 r. już ponad 46,6 mln zł)50. Zwiększająca 
się liczba uczących się kaszubskiego w szkołach (co niewątpliwie cieszy) 
nie spowodowała jednakże działań ze strony organów władzy publicznej 
w celu rozwiązania problemu braku wykwalifikowanych nauczycieli języka 
kaszubskiego (żadna ze szkół wyższych nie ma w swojej ofercie kształcenia 
nauczycieli języka kaszubskiego51) i poważnego niedoboru podręczników 
do jego nauczania. Zwiększająca się liczba dzieci uczących się języka re-
gionalnego potęguje narastanie tych problemów. Co prawda art. 34 ustawy 
o mniejszościach nadał nowe brzmienie art.13 ust. 6 ustawy o systemie 
oświaty, zgodnie z którym „minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po-
dejmuje działania w celu zapewnienia możliwości kształcenia na potrzeby (…) szkół 
i placówek publicznych”, w których nauczany jest język kaszubski, to jednak 
wobec zmian, które zaszły w ramach organizacji działów administracji 
rządowej jest to przepis martwy.

50 Wg informacji MEN przekazanych ZKP
51 Od roku akademickiego 2009/2010 na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonuje spe-

cjalizacja kaszubistyka na kierunku filologia polska. Obecnie praktycznie nie ma 
możliwości uruchomienia kaszubistyki jako odrębnego kierunku. Wymagałoby to 
albo zmiany kilku rozporządzeń Ministra Nauki (przede wszystkim dotyczącego wy-
kazu kierunków studiów i standardów dla nich), albo też przeprowadzenia mozolnej 
i czasochłonnej procedury utworzenia kierunku unikatowego (przy obecnych regu-
lacja prawnych od uruchomienia tej procedury do naboru pierwszych studentów 
minąć musi co najmniej trzy lata).
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Art. 20 ust. 2 ustawy nałożył na organy publiczne obowiązek podej-
mowania odpowiednich środków w celu wspierania działalności słu-
żącej zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego. W praktyce wejście 
w życie tego przepisu poza wyżej opisanymi przypadkami nie wywoła-
ło żadnych zmian w polityce samorządów terytorialnych wobec języka 
kaszubskiego. Natomiast MSWiA od 2006 r. dotuje przedsięwzięcia 
na rzecz języka kaszubskiego. Składają się na nie zasadniczo dotacje 
obejmujące cztery obszary działania.

Pierwszą są tzw. dotacje podmiotowe, skierowane na wsparcie dzia-
łalności organizacji kaszubskich. Dotacje takie otrzymują Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie oraz Instytut Kaszubski. Należy podkreślić, że 
dla obydwu stowarzyszeń dotacja ta jest bardzo istotna, ponieważ po-
zwala ograniczyć choć  pewnym stopniu problemy związane z obsługą 
administracyjno-biurową bieżącej działalności.

Drugą są dotacje celowe, przeznaczone na realizację określonych 
działań. Z tych dotacji korzystają głównie dwie przywołane już organi-
zacje, ale sukcesywnie dołączają do nich także inne podmioty kaszub-
skie (np. Stowarzyszenie Chóralne Discantus, Muzeum Zachodnio-Ka-
szubskie w Bytowie, Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie, Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie). W przypadku ZKP 
należy jeszcze podkreślić, że o dotacje może ubiegać się zarówno Za-
rząd Główny, jak i poszczególne odziały posiadające osobowość praw-
ną, z czego zresztą korzystają. 

Efektem tegoż wsparcia jest szereg zrealizowanych projektów, m.in.: 
publikacja kaszubskojęzycznych wkładek do „Pomeranii” – edukacyjnej 
„Naji Ùczba” i kulturalno-literackiej „Stegna”, uruchomienie serii „Biblio-
teka Pisarzy Kaszubskich”, wydanie pierwszego komiksu kaszubskiego. 
Ze wsparcia ministerialnego korzysta także Rada Języka Kaszubskiego.

Trzecią są dotacje dla mediów elektronicznych. Korzysta z tego 
Stowarzyszenie Ziemia Pucka, prowadzące Radio Kaszëbë oraz od 2010 
roku telewizję kaszubską CSB TV.

I wreszcie czwarty rodzaj dotacji to wsparcie działań inwestycyj-
nych. Tu najważniejszą pozycją było dofinansowanie w czterech eta-
pach modernizacji obiektu Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego 
w Wieżycy.
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Jak widać, niewątpliwie od strony finansowej wprowadzenie nowej 
ustawy oraz mechanizmów finansowych z nią związanych okazało się 
bardzo korzystne. Ale też i tu pojawiają się wątpliwości, związane głów-
nie z interpretacją tego, jakie inicjatywy można uznać za związane z ję-
zykiem regionalnym. Od samego początku interpretacja MSWiA jest 
zawężająca w odbiorze organizacji kaszubskich. Dobrym przykładem 
była odmowa dofinansowania np. rocznika naukowego „Acta Cassu-
biana”, wydawanego przez Instytut Kaszubski. Była ona motywowana 
tym, że czasopismo to wydawane jest nie w języku kaszubskim, ale 
głównie w języku polskim (choć publikowane są  w nim artykuły tak-
że w innych językach np. po niemiecku, łużycku, duńsku). Pominięto 
jednak fakt, że jest to jedyne miejsce, gdzie ukazują się naukowe teksty 
w języku kaszubskim! Oczywiście, nie ma ich zbyt wielu, bo język ten 
właściwie dopiero się tworzy. Jest to też najpoważniejsze pismo, gdzie 
prezentowane jest szerokie spektrum badań kaszuboznawczych (od 
językoznawstwa, przez literaturoznawstwo, historię, socjologię, etnolo-
gię, aż po geografię społeczną), a ponadto jest ono unikatowym przy-
kładem naukowego pisma tworzonego przez środowisko etniczne. Ale 
jak widać nie było to wystarczającym argumentem, aby pismo uzyskało 
wsparcie ze strony MSWiA. 

Jeszcze wymowniejszy jest przykład miesięcznika „Pomerania” – 
najstarszego tego typu pisma w Polsce, mającego trudne do przece-
nienia zasługi dla środowiska kaszubskiego. Paradoks polega na tym, 
że MSWiA dofinansowuje np. kaszubskojęzyczne dodatki, ale już nie 
samo pismo, bo redagowane jest ono głównie w języku polskim. Ale 
z kolei Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmawia do-
finansowania, bo… jest to pismo etniczne (mniejszościowe) i winno 
być wspierane przez… MSWiA. 

O tym i podobnym przypadkach mówiono wyraźnie w lipcu 2010 
roku podczas wizytacji Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
w Gdańsku i Bytowie. W postulatach środowiska kaszubskiego sfor-
mułowanych po serii spotkań, a przekazanych Komisji, wyraźnie pod-
kreślono:  „Środowisko kaszubskie nie może przekonać MSWiA, że kwestia 
języka kaszubskiego, jego statusu, społecznej kondycji itd. jest wprost związania 
z kulturą kaszubską i każde działanie w tym obszarze służy wzmacnianiu 
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ale jej interpretacja są dla Kaszubów niekorzystne”52.

Gdy przyjrzymy się wysokościom przyznawanych przez MSWiA 
dotacji (łącznie podmiotowych, celowych i inwestycyjnych) to zauwa-
żymy, że od 2008 r. na język regionalny z  puli MSWiA są przeznaczane 
coraz mniejsze środki finansowe. Tymczasem ogólna kwota w budże-
cie tego resortu przeznaczana co roku na mniejszości i język regional-
ny od 2006 do 2011 r. była zwiększana. Zmniejszanie środków przez 
państwo na działania służące wspieraniu zachowania i rozwoju języka 
regionalnego były przyczyną kierowania postulatów przez organizacje 
kaszubskie do parlamentarzystów z tego regionu o zwrócenie uwagi na 
politykę rządu względem Kaszubów.     

Obowiązywanie ustawy o języku regionalnym nie przełożyło się 
wcale na zwiększenie obecności tematyki mniejszościowej w mediach 
publicznych. Ratyfikacja przez Polskę w 2009 r. Europejskiej karty ję-
zyków regionalnych lub mniejszościowych przyniosła nadzieje, że sytuacja 
mniejszości i języka regionalnego w publicznej radiofonii oraz telewi-
zji ulegnie poprawie. Stało się jednak odwrotnie. W VI kadencji Sejmu 
(2007-2010) nastąpiło znacznie ograniczenie czasu emisji programów 
kaszubskich, a ukazujący się od 1990 r. program Rodnô Zemia w 2010 r. 
został zdjęty z anteny. Regulacje prawne w tej materii niestety rozmijają 
się z praktyką.

Powyższe przykłady wyraźnie wskazują, że o ile generalnie przyjęcie 
ustawy o mniejszościach było dla środowiska kaszubskiego korzystne, 
o tyle kwestia interpretacji niektórych zapisów oraz praktyczna ich re-
alizacja pozostawiają jeszcze wiele do życzenia. 

52 Zob. Wnioski po wizytacji Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
w dniach 13 -14 lipca 2010 r. w województwie pomorskim, opr. C. Obracht-Pron-
dzyński (dokument dostępny w Biurze ZKP oraz Biurze Komisji Mniejszości Na-
rodowych i Etnicznych Sejmu RP)





KaSzubSKa Siła w parlamencie 
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kazimierz kleina

Po raz pierwszy w dziejach polskiego parlamentaryzmu Kaszubi 
zorganizowali się w odrębny zespół o charakterze politycznym, który 
wyznaczył sobie jasne cele do zrealizowania. Siła powołanego w 2006 
roku Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego tkwi w tym, że jako 
grupa zorganizowana ma realny  wpływ na wiele decyzji finansowych, 
społecznych i politycznych.  

Zespół można uznać za parlamentarne wsparcie szeroko pojmowanej 
kaszubskiej działalności. Jego głównym celem jest inspirowanie różnorod-
nych inicjatyw na rzecz promocji Kaszub i Pomorza, monitorowanie działań 
administracji rządowej, a także – choć w mniejszym stopniu - samorządowej.  
Zespół monitoruje m.in. sposób, w jaki realizowana jest „Ustawa o mniej-
szościach narodowych i etnicznych oraz o języku” czy sposób realizacji in-
westycji na Kaszubach finansowanych z budżetu państwa. 

Zespół zabiega o to, aby każdego roku w budżecie państwa były 
zagwarantowane środki finansowe na mniejszości narodowe, w tym na 
projekty kaszubskie realizowane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie. Podejmuje też szereg działań w kwestii finansowania różnych pro-
jektów na Kaszubach, np. na inwestycje portowe, tj. remont nabrzeży 
i infrastruktury portowej, szczególnie w małych portach, na odbudo-
wę brzegu morskiego po sztormach, na modernizację floty rybackiej 
i wsparcie lokalnych grup rybackich, czy wreszcie na dwujęzyczne tablice 
w gminach kaszubskich. 
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Katalog działań podejmowanych przez kaszubskich parlamentarzy-
stów jest bardzo bogaty. Zespół zabiegał m.in. o to, aby w ostatnim 
spisie powszechnym wzięło udział jak najwięcej Kaszubów, dlatego 
podjął inicjatywę, aby formularz spisowy był zredagowany w sposób 
najbardziej zrozumiały, czytelny i prosty, a równocześnie aby stwa-
rzał Kaszubom szansę określenia swojej przynależności i liczebności.  
Członkowie Zespołu zdawali sobie bowiem sprawę, że wyniki tego 
spisu będą przez wiele lat podstawą do kształtowania polityki państwa 
wobec Kaszubów i języka kaszubskiego. Mogą mieć też wpływ na 
budowę pozycji społeczności kaszubskiej w życiu publicznym regionu 
i kraju, czy wreszcie na podział środków na wspieranie kultury regionu. 

Ważnym celem Zespołu jest także promocja kultury Kaszub. Stąd 
częste wystawy i inne wydarzenia kulturalne organizowane przez Ze-
spół w gmachu Sejmu i Senatu, a następnie prezentowane w innych 
miastach Polski.  Wśród nich wymienić można chociażby wystawę 
„Kaszubi – kultura ludowa i język”, „Autorytety. Lech Bądkowski”, 
wystawę poświęconą osadnictwu kaszubskiemu w Kanadzie oraz wy-
bitnej postaci Jana Karnowskiego. Dużą wagę w swojej działalności 
Zespół przywiązuje do integracji Kaszubów, dlatego utrzymuje bardzo 
bliskie kontakty z kaszubską Polonią na świecie, szczególnie z Kaszu-
bami w Kanadzie i w USA. 

W poprzedniej kadencji parlamentu Zespół liczył 26 członków, 
obecnie jest ich 20. Tak wtedy, jak i teraz są wśród nich nazwiska po-
lityków z pierwszych stron gazet. Są to posłowie i senatorowie o ka-
szubskich korzeniach, a także osoby rodzinnie powiązane z Kaszubami 
i Pomorzem. Jest także kilka osób, które nie mają kaszubskich przod-
ków, ale czują silny emocjonalny związek z tą mniejszością, a Kaszuby 
ze swoim dynamizmem i przywiązaniem do tradycji zarazem, są dla 
nich niezwykle atrakcyjnym regionem. Siłą Zespołu jest to, że człon-
kiem Zespołu jest premier, ale także osoby z różnych partii politycz-
nych – koalicji rządzącej i opozycji. Jest to miejsce, gdzie można dys-
kutować o sprawach regionu, Polski i Europy bez względu na poglądy 
polityczne. Na spotkania Zespołu zapraszane są wybitne osobistości 
spoza polityki, jak chociażby prof. Edmund Wnuk-Lipiński, ks. prof. 
Henryk Skorowski. Zespół bardzo ściśle współpracuje także z wła-



139

dzami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Celem Zespołu jest bo-
wiem ukazywanie aktywności  środowiska kaszubskiego i pomorskiego 
w podejmowaniu wielu inicjatyw dla regionu i całej Polski.  

Dzięki Zespołowi wiele osób przyznało się do swoich kaszubskich 
korzeni i zaczęło działać na rzecz zachowania bliskich Kaszubom war-
tości, wszechstronnego rozwoju, upowszechniania historii i kultury, 
rozwoju oświaty i edukacji.

Ambicją Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego jest, aby patro-
nować wszystkim działaniom, które czynią Kaszuby regionem nowo-
czesnym, otwartym, a jednocześnie prezentują jego największe warto-
ści takie, jak kultura, język i rodzina. 

Uchwała 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 14 listopada 2006 r.  
w sprawie uczczenia 50. rocznicy odrodzenia ruchu kaszubskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 50. rocznicę odrodzenia 
ruchu kaszubskiego, pragnąc uczcić pamięć rzeszy działaczy 
społecznych zaangażowanych w pracę na rzecz ocalenia tradycji 
rodzimej kultury nad polskim morzem i chcąc zachować w zbio-
rowej pamięci ich przesłanie, podejmuje niniejszą uchwałę.

W 1956 r., po tragicznych w skutkach latach hitleryzmu 
i stalinizmu, liderzy społeczności kaszubskiej, czując – krót-
kotrwały, jak się później okazało - powiew wolności, posta-
nowili wykorzystać sprzyjający moment i powołać do życia or-
ganizację, dzięki której mogliby działać dla wszechstronnego 
rozwoju Kaszub i Pomorza. Społeczna i konsekwentna praca 
wielu jej członków, pomimo niechęci komunistycznych władz, 
umożliwiła przetrwanie w kaszubskich domach rodzimego 
języka i tradycji. Po 1989 r. w wolnej Polsce Kaszubi już bez 
przeszkód mogli się włączyć do budowy pomyślności Rzeczypo-
spolitej, której zawsze byli wierni, a ich język otrzymał status 
języka regionalnego.
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11 czerwca 1987 r. Jan Paweł II mówił w Gdyni: ,,Dro-
dzy bracia i siostry Kaszubi! Strzeżcie tych wartości i tego 
dziedzictwa, które stanowią o waszej tożsamości”. Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej, przypominając w rocznicę odrodzenia 
ruchu kaszubskiego te słowa Papieża Polaka, zwraca się 
w szczególności do młodzieży kaszubskiej, aby kontynuowała 
to wyjątkowe dzieło poprzednich pokoleń.

Marszałek Sejmu
Marek Jurek

„Sejm Pòlsczi Rzeczpòspòliti, w 50-tą roczna òdrodë 
kaszëbsczi rësznotë chcôłbë ùtczëc pamiãc ùrmë spòlecznëch 
dzejarzów, co sã zajimelë robòtą kòle òbstojeniô tradicji rod-
ny kùlturë nad pòlsczim mòrzã i chcôłbë zachòwac w zbio-
rowi pamiãcë jich ùdbë, temù pòdjimô tã hewò ùchwałã. 
W 1956 r. pò tragicznëch w skùtkach latach hitlerizmù 
i stalinizmù, przédnicë kaszëbsczi spòlëznë, co merkelë – 
krótëchny, jak sã pózni dokònelë – zéw wòlnotë, ùdbelë so 
wëzwëskac nen dobri sztócëk i założëc òrganizacją, dzãka 
chtërny mòglëbë dzejac dlô szeroczégò rozwiju Kaszëb 
i Pòmòrzégò. Chòc tej sej bëło to przék kòmùnysticznym 
rządcóm, dzãka spòleczny i cągłi robòce wiele ji przënôleż-
ników, w kaszëbsczich chëczach òbstojała rodnô mòwa i tra-
dicjô. Pò 1989 r. w wòlny Pòlsce Kaszëbi ju bez procemno-
sców mòglë sã włączëc do bùdowë pòmëslnotë Pòlsczi, chtërny 
wiedno bëlë wiérny, a jich mòwa dosta tej status regionalnégò 
jãzëka. 11 czerwińca 1987 r. Jan Paweł II gôdôł w Gdini: 
»Drodżi bracyni i sostrë Kaszëbi! Strzeżta tëch wôrtnotów 
i ti spôdkòwiznë, chtërne znaczą ò waji juweroce «. Sejm 
Pòlsczi Rzeczpòspòliti chce przëbôczëc, w roczëznã òdrodë 
kaszëbsczi rësznotë, te słowa Papieża – Pòlôcha i zwrócëc 
sã òsoblëwie do kaszëbsczi młodzëznë, żebë prowadza dali 
to wëjątkòwé dzieło minionëch pòkòleniów.” 



Grafika Ryszarda Stryjca z okazji rocznicy zaślubin Polski z morzem
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5 kadenCJa, 10 POsiedzenie, 1 dzień (15.02.2006) 

OśWiadCzenia.

Poseł Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kilka dni temu obcho-
dziliśmy rocznicę zaślubin Polski z morzem i dlatego chciał-
bym moje wystąpienie wygłosić w języku kaszubskim, chyba 
po raz pierwszy w dziejach polskiego Sejmu, żeby w ten sposób 
przekazać największy szacunek temu ludowi, który Kaszuby 
zachował dla Polski.

Panie Marszôłkù! Wësokô Jizbò! Òsmëdzesąt szesc 
lat temù generał Józef  Haller dokònôł Slëbinów Pòlsczi 
z Mòrzem, a równo òsmëdzesąt lat temù òknò na swiat – 
kaszëbskô wies Gdynia – dosta miejsczé prawa. Te tak wôżné 
dlô całégò naszégò państwa rzeczë dzejałë sã na Kaszëbach 
i téż dzãka Kaszëbóm. Dzãka jich trwaniu przë pòlskòscë 
Pòlskô òpiarła sã ò Bôłtëcczé Mòrze. 

Kaszëbi wnet straszną cenã zapłacëlë za wiérnosc Pòlsce. 
Piôsznica, Szpãgawsk, Sztutthof  i jinszé lagrë pòchłonãłë 
tësące òfiarów, w tim prawie całą inteligencjã kaszëbską. Mło-
di knôpi przëmùszony bëlë służëc w Wehrmachce. Alterna-
tiwą dlô nich béł partyzantczi Grif  Pomorszczi bunker, dze 
na wiele z nich czeka smierc, a jich rodzynë czekôł Stutthof, 
Potulice abò czãżczé robòtë. Zôs jich dzéwczãta, sostrë i mat-
czi pòd kùńc wòjnë wëwôżóné bëłë na Sybir.

Nowô ùpragnionô wòlnosc przëniosła Kaszëbóm tak 
baro związónym z wiarą i pòlskòscą rozczarowanié i nową 
ùcemiãgã. Dopiérze rok 1989 przëniósł normalnosc, przëniósł 
wòlnosc i – zdôwô sã - dobré rozmienié dzejów i znaczeniégò 
dlô Pòlsczi tegò nadmòrsczégò lëdu.
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Jednak te minioné dzesątczi trudnëch lat zrobiłë swòje. 
Baro bëła òsłabłô kaszëbskô tożsamòsc, ùcëchłi béł kaszëb-
sczi jãzëk, swòjã dôwną mòc tracył całi system odwiecznych 
wôrtoscy òpiartëch ò chrzescëjańsczé i regionalné pòdstawë. 
Przez piãtnôscë lat wòlnoscë wiele ùdało sã òdnowic dlô dobra 
całégò nôrodu. Kaszëbi nazôd czëją sã gòspòdarzama swòji 
zemi, a to gwarantëje – tak jak w latach dwadzestëch zeszłégò 
wiekù – bezpiek dlô Pòlsczi. To gwarantëje zachòwanié przi-
kładu zdrowi rodzynë, bëlny i ùtczëwi robòtë, łączbë i wza-
jemny pòmòcë midzë lëdzama. Ta łączba zanôleżnô je przede 
wszëtczim òd zachòwaniô kaszëbsczégò jãzëka – fùndameńtu 
kaszëbsczi etnicznoscë. Tej téż nen jãzëk to je nôwikszi 
skôrb Kaszëbów, ale téż wiôldżi skôrb Pòlsczi i Europë. Je 
òbòwiązkã naszégò państwa dbac ò jegò zachòwanié i rozwij.

Temù Kaszëbi baro są wdzãczny swòjémù państwù za 
wszelaczé dzejanié kòle tëch sprôw.

Òsoblëwie wôżnô je Ustawa ò jãzëkach mniészëznowëch 
i jãzëkù Regionalnym to je kaszëbsczim. Ta ùstawa òdmikô 
naszémù jãzëkòwi dwiérze do pùblicznégò żëcégò. Doceni-
wô tã – jak gôdôł pòeta – „przez lata zgardzoną mòwã”. 
Przez to doceniwô samëch Kaszëbów, dlô chtërnëch – jak 
pisze jinszô pòetka – „ta mòwa to je dësza lëdu”. Dzãka ti 
ùstawie i wszelczi jinszi pòmòcë państwa robioné są dëbeltné 
nazwë miast i wsów, pòwstôwają kòscelné ksãdżi, wëdôwóné 
są ùczbòwniczi do szkòłów, na Uniwersytece Gduńsczim 
twòrzonô je kaszëbistika. Kòl szesc tësący dzecy na Ka-
szëbach òbjãtëch je ùczbą rodny mòwë, są programë kaszëb-
sczé w telewizji i radiu. Pòwstało téż dëcht kaszëbsczé radio 
- Radio Kaszëbë.

Latosy rok òstôł przez Sejmik Pòmòrsczi ògłoszony 
Kaszëbsczim Rokem. Związóné je to z 50- lecym nôwikszi 
òrganizacji spòleczny w Pòlsce – Zrzeszenia Kaszëbskò – 
Pòmòrsczégò.

Rëchtowóné są ju rozmajité ùroczëznë. Ju wnet, 19 mar-
ca, w Gduńsku - najim stolecznym gardze, trzecy rôz bãdze 
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òbchôdóné Swiãto Jednotë Kaszëbów. Dzéń ten ùpamiãtniwô 
pierszą pisóną wzmiónkã ò Kaszëbach. Historia ta sygô 
bliskò tësąca lat. W lëpińcu ju ósmi rôz, tą razą w kaszëbsczi 
Gdini – bãdze coroczny Zjôzd Kaszëbów. To wszëtkò sprzijô 
przënôleżny nobilitacji Kaszëbów i kaszëbiznë.

Nie dô sã równak òbczas piãtnôsce lat nadnëkac tegò, 
co nié z winë Kaszëbów zaniedbóné bëło przez pòkòlenia. 
Temù naszim òbòwiązkem, òbòwiązkem Pòlsczi je pòmòc Ka-
szëbóm, bò – jak pisôł jeden z nôwikszich sënów ti zemi ks. 
prof. Bernard Sëchta - „Kaszuby nie należą do Polski – one 
Polskę stanowią”. 

Dziękuję bardzo za uwagę.
Do protokołu przekazuję także polską wersję mojego wystąpienia.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Osiemdziesiąt sześć lat 
temu generał Józef  Haller dokonał Zaślubin Polski z Mo-
rzem, a równo osiemdziesiąt lat temu polskie okno na świat 
- kaszubska wieś Gdynia otrzymała prawa miejskie. Tak 
ważne dla całego naszego państwa wydarzenia działy się na 
Kaszubach i też dzięki Kaszubom. Dzięki ich trwaniu przy 
polskości Polska oparła się o Morze Bałtyckie.

Kaszubi wnet straszną cenę zapłacili za wierność Polsce. 
Piaśnica, Szpęgawsk, Stutthof  i inne obozy koncentracyjne 
pochłonęły tysiące ofiar, w tym prawie całą inteligencję ka-
szubską. Młodzi chłopcy zmuszeni byli służyć w Wehrmach-
cie. Alternatywą dla nich był partyzancki ˝Gryf  Pomorski˝, 
bunkier, gdzie na wielu z nich czekała śmierć, na ich rodziny 
- Stutthof, Potulice albo ciężkie roboty, zaś ich dziewczyny, 
siostry i matki pod koniec wojny zsyłane były na Sybir.

Nowa, upragniona wolność przyniosła Kaszubom, tak 
bardzo związanym z wiarą i polskością, rozczarowanie 
i nowy rodzaj dyskryminacji. Dopiero rok 1989 przyniósł 
normalność, przyniósł wolność i - zdaje się - dobre zrozumienie 
historii i znaczenia dla Polski tego nadmorskiego ludu.
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Jednak te minione dziesiątki trudnych lat zrobiły swoje. 
Bardzo osłabiona była kaszubska tożsamość, zanikał język 
kaszubski, dawną moc tracił cały system odwiecznych wartości 
opartych na chrześcijańskich i regionalnych podstawach. Przez 
piętnaście lat wolności wiele udało się odnowić dla dobra całego 
narodu. Kaszubi znów czują się gospodarzami swojej ziemi, a to 
gwarantuje - tak jak w latach dwudziestych ubiegłego wieku - 
bezpieczeństwo dla Polski. Gwarantuje to zachowanie przykła-
du zdrowej rodziny, dobrej i uczciwej pracy, wspólnoty i wza-
jemnej pomocy. Ta wspólnota zależna jest przede wszystkim 
od zachowania języka kaszubskiego - fundamentu etniczności 
kaszubskiej. Język ten jest największym skarbem Kaszubów, 
ale też wielkim skarbem Polski i Europy. Obowiązkiem na-
szego państwa jest dbać o jego zachowanie i rozwój.

Dlatego Kaszubi bardzo są wdzięczni swojemu państwu 
za wszelkie działanie wokół tych spraw. Bardzo ważna jest 
ustawa o językach mniejszości i języku regionalnym, to jest 
kaszubskim. Ta ustawa otwiera naszemu językowi drzwi do 
publicznego życia. Docenia tę - jak mówił poeta - ˝przez lata 
wzgardzoną mowę˝. Przez to docenia samych Kaszubów, dla 
których - jak pisze inna poetka: ˝ta mowa jest duszą ludu˝. 
Dzięki tej ustawie i wszelkiej innej pomocy państwa powstają 
tablice z podwójnymi nazwami miast i wsi, powstają księgi 
kościelne, wydawane są podręczniki szkolne, na Uniwersytecie 
Gdańskim tworzona jest kaszubistyka. Około sześciu tysięcy 
dzieci na Kaszubach objętych jest nauką języka kaszubskiego, 
emitowane są programy kaszubskie w telewizji i radiu. Po-
wstało też w pełni kaszubskie radio - Radio Kaszëbë.

Bieżący rok został przez sejmik pomorski ogłoszony Ro-
kiem Kaszubskim. Związane jest to z 50-leciem istnienia 
największej organizacji społecznej w Polsce - Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego. Przygotowywane są różne uroczystości. 
Już niebawem, 19 marca, w Gdańsku - naszym stołecznym 
mieście - trzeci raz obchodzone będzie Święto Jedności Ka-
szubów. Dzień ten upamiętnia pierwszą pisaną wzmiankę 
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o Kaszubach. Historia ta sięga blisko tysiąca lat. W lipcu 
już po raz ósmy, tym razem w Gdyni, odbędzie się coroczny 
Zjazd Kaszubów. To wszystko sprzyja zasłużonej nobilitacji 
Kaszubów i kaszubszczyzny.

Nie da się jednak w ciągu piętnastu lat nadrobić tego, co 
nie z winy Kaszubów zaniedbano przez pokolenia. Dlatego 
naszym obowiązkiem, obowiązkiem Polski, jest pomagać 
Kaszubom, bo - jak pisał jeden z największych synów tej 
ziemi, ks. prof. Bernard Sychta - ˝Kaszuby nie należą do 
Polski - one Polskę stanowią˝.

Oświadczenie złożone przez senatorów 
Kazimierza Kleinę i Andrzeja Grzyba 

na 48. posiedzeniu Senatu 
w dniu 4 lutego 2010 r.

Oświadczenie złożone w imieniu Kaszubskiego Zespołu 
Parlamentarnego i Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego 
w dziewięćdziesiątą rocznicę powrotu Polski nad Bałtyk.

Po wielomiesięcznych negocjacjach 28 czerwca 1919 r. 
podpisany został traktat wersalski, na mocy którego Polska 
odzyskała Pomorze z wąskim pasem wybrzeża morskiego. 
Decyzja ta była ukoronowaniem wieloletniej działalności nie-
podległościowej pomorskich Polaków, którzy nigdy nie zapo-
mnieli o swojej ojczyźnie. Jednak zgodnie z porozumieniami 
międzynarodowymi przejęcie Pomorza miano zrealizować do-
piero po sześciu miesiącach. Jeszcze pół roku Polacy na Pomo-
rzu musieli się bronić przed szykanami i represjami Niemców, 
nie mogących pogodzić się z tą decyzją.

Wyzwolenie Pomorza rozpoczęło się 17 stycznia 1920 r. 
W tym dniu wojska polskie przekroczyły pod Nieszawą daw-
ną granicę zaboru pruskiego i zajęły Gniewkowo. 18 stycznia 
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dwa pociągi pancerne, „Wilk” i „Boruta”, wjechały na dwo-
rzec w Toruniu. Tego samego dnia po południu do Torunia 
wkroczyła Dywizja Pomorska dowodzona przez pułkownika 
Stanisława Skrzyńskiego. Defiladę Wojska Polskiego w To-
runiu odbierał „błękitny” generał Józef  Haller, który ma 
dziś ulice swego imienia w każdym pomorskim mieście. 

Na prawym brzegu Wisły oddziały grupy generała Sta-
nisława Pruszyńskiego, wsparte przez 5. Brygadę Jazdy i po-
ciągi pancerne „Hallerczyk”, „Zagończyk” i „Odsiecz II”, 
oswobodziły w dniach 17–18 stycznia Działdowo, Brodnicę 
i Lidzbark. Dnia 23 stycznia został zajęty Grudziądz.

W tym samym czasie 2. Dywizja Strzelców Wielko-
polskich wyzwalała południowo-zachodnią część terytorium 
Pomorza przyznanego Polsce. W końcu stycznia wojska 
Frontu Pomorskiego zajęły Bydgoszcz, Koronowo, Świecie, 
Tucholę, Chojnice, Tczew, Starogard i Kościerzynę, do-
cierając 8 lutego do Kartuz, a 10 lutego dwa szwadrony  
5. Brygady Jazdy zajęły resztę przyznanych Polsce terenów, 
dochodząc do Morza Bałtyckiego.

Dlatego właśnie w Pucku postanowiono dokonać symbo-
licznych zaślubin – uroczystości utrwalającej obecność Rze-
czypospolitej nad Bałtykiem. 10 lutego 1920 r. miejscowa 
ludność pomorska, głównie kaszubska, wspólnie z wojskiem 
pieczołowicie przygotowała tę uroczystość. Nie zepsuła jej 
nawet niepogoda, a do legendy przeszło kazanie, które wy-
głosił kapelan 16. Pomorskiej Dywizji Piechoty, późniejszy 
przywódca konspiracji pomorskiej w trakcie II wojny świato-
wej, ksiądz Józef  Wrycza. Generał Haller wrzucił do wody 
Zatoki Puckiej jeden z dwóch przygotowanych przez Polonię 
gdańską platynowych pierścieni, drugi pozostawił na swoim 
ręku i powiedział: „Zaślubiam cię na znak rzeczywistego 
i wieczystego naszego panowania”. Uczestnicy tej uroczystości, 
z marszałkiem Sejmu Ustawodawczego Maciejem Ratajem 
i ministrem spraw wewnętrznych Stanisławem Wojciechow-
skim na czele, podpisali specjalnie przygotowany akt zaślubin 



Polski z morzem, a na miejscu tej uroczystości stanął pamiąt-
kowy słup, na którym umieszczono napis „Roku Pańskiego 
1920, 10 lutego Wojsko Polskie z gen. Józefem Hallerem na 
czele objęło na wieczne posiadanie polskie morze”. Poświęcono 
też polską banderę morską, którą przy dźwiękach Mazurka 
Dąbrowskiego uroczyście wciągnięto na maszt, co potwierdza-
ło, że od tego momentu straż nad polskim wybrzeżem objęła 
polska Marynarka Wojenna.

Tym aktem sprzed dziewięćdziesięciu lat Polska objęła 
w posiadanie stuczterdziestokilometrowy odcinek wybrzeża 
Bałtyku, który już wkrótce stał się miejscem jednego z naj-
większych osiągnięć II Rzeczypospolitej: budowy portu mor-
skiego i miasta Gdyni. Był to jednocześnie akt wieńczący 
długoletnią walkę Pomorzan o powrót do macierzy.

W dziewięćdziesiątą rocznicę powrotu Rzeczypospolitej 
Polskiej nad Bałtyk składamy hołd naszym przodkom, któ-
rych gorliwy patriotyzm i wielopokoleniowa praca organiczna 
pozwoliły obronić narodowego ducha i umożliwiły wolnej oj-
czyźnie powrót nad Morze Bałtyckie. W imieniu zespołów: 
przewodniczący senator Kazimierz Kleina i przewodniczący 
Andrzej Grzyb.

przewodniczący
Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Kazimierz Kleina
przewodniczący

Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego
Andrzej Grzyb
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sPraWOzdanie z dziaŁalnOśCi 
kaszubskieGO zesPOŁu ParlamentarneGO 

W lataCh 2008 – 2010 r.

Kaszubski Zespół Parlamentarny został utworzony 14 listopada 2007 
roku w celu działania na rzecz wszechstronnego rozwoju Kaszub i Po-
morza. Cele te mają być realizowane przede wszystkim poprzez wspiera-
nie działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Kaszub oraz 
promocję i upowszechnianie wiedzy o kulturze, języku i historii Kaszub.

W Zespole zrzeszonych jest 23 parlamentarzystów, w tym pięciu 
senatorów. Pracami Zespołu kieruje senator Kazimierz Kleina.

Parlamentarny Zespół Kaszubski był inicjatorem, a także organiza-
torem wielu spotkań, konferencji i wystaw, patronował  przedsięwzię-
ciom związanym z regionem. 

rok 2008
• 17 kwietnia w Senacie odbyła się konferencja organizowana przez 

Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego, Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie, Kaszubski Zespół Parlamentarny oraz Senat RP, której 
tematem była ratyfikacja Europejskiej Karty Języków Regionalnych 
oraz Mniejszościowych. 

• 25 czerwca wspólnie z Komisją Spraw Emigracji i Łączności z Po-
lakami za Granicą, Kaszubski Zespół Parlamentarny zorganizował 
konferencję poświęconą 150. rocznicy rozpoczęcia osadnictwa ka-
szubskiego  Kanadzie, której gościem był David Preston – Amba-
sador Kanady w Polsce. Konferencji towarzyszyła wystawa „Ka-
szubi w Kanadzie”. 
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• Podczas posiedzenia 15 października 2008 r. senator Kazimierz 
Kleina zdał relację z wizyty u przedstawicieli Kaszubów w Kana-
dzie. Przekazał członkom Zespołu m.in. informację o pracach pro-
wadzonych na rzecz wsparcia kultury kaszubskiej, jako elementu 
tradycji narodowej. 

• Na swoje posiedzenia Parlamentarny Zespół Kaszubski zapraszał 
wielu gości, m.in. Łukasza Grzędzickiego, wiceprezesa Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, Jadwigę Zieniukową z Instytutu Slawisty-
ki PAN, Tomasza Fopke, wiceprezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego ds. Kultury, Dobiesława Rzemieniewskiego, naczelnika 
Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA. 

• 4 listopada członkowie Zespołu spotkali się z profesorem Edmun-
dem Wnukiem-Lipińskim, który omówił aktualne znaczenie kultu-
ry kaszubskiej dla kultury narodowej. W trakcie spotkania  omó-
wiono również główne problemy, z jakimi się spotyka mniejszość 
kaszubska. 

rok 2009  
• Kaszubski Zespół Parlamentarny zorganizował wystawę fotogra-

ficzną pt. Autorytety; Lech Bądkowski, która została odsłonięta 
18 lutego w 25. rocznicę śmierci ojca regionalizmu gdańskiego, 
sygnatariusza Porozumień Gdańskich z sierpnia 1980 r. Efektem 
prac Zespołu było wydanie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
Uchwały w sprawie uczczenia pamięci Lecha Bądkowskiego w 25. 
rocznicę śmierci (Dziennik Urzędowy  Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski” z 2009 r. nr 11, poz. 136). Wystawa ta przez rok 
wędrowała po różnych miastach w Polsce. 19 lutego 2010 r. otwar-
cie miało miejsce w Krakowie, zaś 14 marca 2010 r. w Chojnicach.

• 19 marca w Kaplicy Sejmowej odprawiona została Msza Święta 
w intencji szybkiej beatyfikacji księdza biskupa Konstantego Do-
minika. (ur. 1870 r. zm. 1942 r.). Był to pierwszy biskup Kaszuba 
w odrodzonej Polsce, odznaczony za działalność społeczną w II 
Rzeczpospolitej Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Msza była celebrowana przez księdza profesora Henryka 
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Skorowskiego, prorektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie i księdza profesora Wojciecha Necla. Jed-
no z czytań mszalnych odprawiono w języku kaszubskim - czytał 
je przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego se-
nator Kazimierz Kleina. W nabożeństwie uczestniczyły delegacje 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z Gdyni, Gdańska, Żukowa 
i Warszawy oraz posłowie i senatorowie. Była to pierwsza msza 
z elementami kaszubskimi odprawiona w Kaplicy Sejmowej.

• Zespół przyjął w parlamencie młodzież działającą w Kole Młodych 
Kaszubów w szkole im. Ziemi Kaszubskiej. Podczas spotkania 
omówiono obchody Dnia Kaszubskiego w Szczecinie, połączone 
z obchodami roku Lecha Bądkowskiego, które odbyły się 16 maja 
2009 r. Uczestnicy spotkania omówili program obchodów 50-lecia 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz zostali poinformowani 
o umowie patronackiej z Polską Żeglugą Morską w sprawie nadania  
nowemu statkowi nazwy „Kaszuby”. 

• Zespół zapoznał się z informacją Ministerstwa Środowiska na 
temat kierunków i nakładów finansowych na działania, zmierza-
jących do szeroko pojmowanej ochrony środowiska na Pomorzu. 
Omawiano także zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaru od 
Gdańska aż po Elbląg. Zespół przeanalizował inwestycje w za-
kresie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej, 
rozpatrzył również problemy związane z realizacją programu Na-
tura 2000. 

• Gośćmi Zespołu w 2009 roku byli: Andrzej Lewiński, zastępca 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i przed-
stawiciel Warszawskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Po-
morskiego, doktor Ryszard Stolmann, rektor Wyższej Szkoły 
Techniczno – Ekonomicznej w Szczecinie i prezes Szczecińskiego 
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, przedstawiciele 
młodzieży z Koła Młodych Kaszubów z Gimnazjum im. Ziemi 
Kaszubskiej z Goręczyna wraz z opiekunami Elżbietą Bugajną, 
i Karolem Ducherem, dyrektorem Zespołu Szkół w Goręczynie 
imienia Ziemi Kaszubskiej, Weroniką Baran, Przewodniczącą 
Koła Młodych Kaszubów. 
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rok 2010  

• 27 stycznia senator Kazimierz Kleina, przewodniczący Zespołu, 
uczestniczył w inauguracji Roku Jana Karnowskiego, ustanowio-
nego uchwałą Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
z 5 grudnia 2009 r. Uroczyste rozpoczęcie zorganizowano w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Brusach. Podczas spotkania senator 
przedstawił referat „Jan Karnowski – dzisiaj”.

• Celem uczczenia 90. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem członko-
wie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego wraz z Polskim Insty-
tutem Sztuki Filmowej zorganizowali 17 lutego pokaz filmu Andrzeja 
Kotkowskiego „Miasto z morza”. Na tle historycznych wydarzeń 
związanych z przekształcaniem małej osady rybackiej w miasto por-
towe, reżyser i scenarzysta Andrzej Kotkowski ukazał historię dwojga 
młodych ludzi– dziewczyny z Kaszub i chłopaka z południa Polski. 
Pokaz filmu „Miasto z Morza”, który odbył się w Nowym Domu 
Poselskim, skupił posłów, senatorów oraz gości spoza Parlamentu, 
którzy z zainteresowaniem zapoznali się z produkcją, ale także mieli 
okazję spotkać się z twórcami i bohaterami filmu: reżyserem Andrze-
jem Kotkowskim, aktorami: Małgorzatą Foremniak, Julią Pietruchą, 
Marianem Dziędzielem, Jakubem Strzeleckim. 

• Rocznica Zaślubin Polski z Morzem upamiętniona została także 
oświadczeniem senatorskim złożonym w imieniu Kaszubskiego 
Zespołu Parlamentarnego i Parlamentarnego Zespołu Kociew-
skiego podczas 48. posiedzenia Senatu RP 4 lutego oraz poprzez 
udział członków Zespołu w obchodach 90. rocznicy Zaślubin Pol-
ski z Morzem w Pucku 10 lutego. 

• 8 kwietnia odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parla-
mentarnego poświęcone obchodom odzyskania przez Polskę do-
stępu do morza. Podczas posiedzenia wyświetlona została prezen-
tacja multimedialna autorstwa Małgorzaty Sokołowskiej. Na pokaz 
zaproszono członków Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego. 
W trakcie pokazu przedstawiono historię Gdyni od chwili powsta-
nia portu, przez nadanie praw miejskich po czasy współczesne. 
Narrację urozmaicały liczne zdjęcia miasta, fragmenty map i pla-
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nów architektonicznych oraz dokumenty. Historia miasta prezen-
towana była równolegle z historią portu, floty oraz postaci histo-
rycznych związanych z Gdynią. Po prezentacji odbyła się dyskusja 
z udziałem redaktor Małgorzaty Sokołowskiej. Parlamentarzyści 
z obu zespołów uznali pokaz za doskonały materiał dydaktyczny 
dla szkół, gdyż ujęto w nim zarówno atuty miasta, jak i pokazano 
wiele trudnych tematów. 

• Kaszubski Zespół Parlamentarny zajął się ważnym dla regionu pro-
blemem spisu powszechnego. Kolejny raz Kaszubi zostali w nim 
postawieni w trudnej sytuacji związanej z deklaracją narodowościo-
wą i językową. Wielokrotnie podkreślano, że Kaszubi są i czują się 
pełnoprawnymi obywatelami Polski, a swoją kulturę, historię i ję-
zyk traktują jako element historii i dziedzictwa narodowego Polski. 
Decydowanie w trakcie spisu, czy określić swoją narodowość jako 
polską, czy jako kaszubską jest dla wielu osób frustrujące, a decy-
dowanie się na tylko jedną opcję jest dla nich fałszywe. Źle sfor-
mułowane pytanie powoduje, że mieszkańcy danego regionu nie 
mogą wypowiedzieć się w sposób rzetelny i prawdziwy, co powodu-
je zafałszowanie wyników samego spisu. Przewodniczący Zespołu, 
senator Kazimierz Kleina zapowiedział wygłoszenie oświadczenia 
w tej sprawie w trakcie posiedzenia Senatu. By rozwiązać problem 
pytania o narodowość i język w ankiecie spisu powszechnego za-
proponowano zaproszenie na posiedzenie Józefa Olesińskiego, 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i omówienie z nim tego 
zagadnienia.

• 21 marca przedstawiciele Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego 
uczestniczyli w Dniu Jedności Kaszubów w Kartuzach.  Na główne 
uroczystości składała się m.in. msza św. z liturgią słowną w języku 
kaszubskim, V próba ustanowienia kaszubskiego rekordu Polski 
w jednoczesnej grze na akordeonie (269 akordeonistów pobiło 
wcześniejszy rekord z Bytowa), turniej gry w Baśkę oraz występy 
artystyczne, które można było oglądać w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących Nr 2 w Kartuzach.

• 26 maja Kaszubski Zespół Parlamentarny uczestniczył w XII Zjeź-
dzie Kaszubów w Pucku. Tradycyjnie uczestnicy Zjazdu przybyli do 
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Pucka z różnych miast Pomorza specjalnym pociągiem Transcassu-
bia. W pamięci uczestników Zjazdu zapisze się także pielgrzymka 
ludzi morza, którzy przypłynęli do Pucka armadą różnej wielkości 
przystrojonych łodzi.

• 19 października w Senacie odbyła się konferencja przybliżająca 
Krajnę – region na pograniczu województw: kujawsko-pomor-
skiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Prezentację rozpoczął ks. 
Andrzej Kościukiewicz od historii powstania najstarszego Sank-
tuarium Maryjnego w Polsce w Górce Klasztornej, gdzie w roku 
1079 pasterz pilnujący bydła w gaju koło Łobżenicy ujrzał postać 
Najświętszej Maryi Panny. Obraz przedstawiający to wydarzenie 
został 6 czerwca 1965 roku koronowany przez Prymasa Polski ks. 
Kardynała Wyszyńskiego. Roman Chwaliszewski zaprezentował hi-
storię bitwy pod Dąbkami, w której rycerstwo polskie wspomagane 
przez ludność krajeńską zadało wojskom krzyżackim w roku 1431 
dotkliwą klęskę. W trakcie bitwy pod Dąbkami, nazywanej czasem 
krajeńskim Grunwaldem, Krzyżacy utracili cztery chorągwie, któ-
re zawisły później na Wawelu.  Prof. Jowita Kęcińska–Kaczma-
rek przedstawiła historię narodzin krajeńskiego „Rodła” – znaku 
narodowego nie budzącego wątpliwości co do tego, że łączy on 
tylko Polaków oraz „Pięciu Prawd Polaków” – przestawionych na 
I Kongresie Polaków w Niemczech w roku 1938. Uczestnicy kon-
ferencji zaprezentowali działania władz samorządowych służących 
umacnianiu tożsamości regionalnej (w tym działalności muzeów 
w Osieku nad Notecią, Nakle nad Notecią i Złotowie), przedsta-
wiona została też współczesna aktywność literacko-artystyczna 
i edytorska w Krajnie. 

• 20 października w Senacie została otwarta wystawa „Krajna ostoją 
polskości”, prezentująca przeszłość i teraźniejszość części dawnego 
pogranicza polsko-niemieckiego, pomiędzy Wielkopolską a Pomo-
rzem. Otwierając wystawę, marszałek Bogdan Borusewicz przypo-
mniał trudną historię tego regionu, a senator Mieczysław Augustyn 
podkreślił, że historia  Krajny to ważne dziedzictwo Polski. Zespół 
„Krajniacy” z Buczka Wielkiego przypomniał przyjęte podczas 
Zjazdu Polaków w Niemczech w 1938 r. „Pięć Prawd Polaków”: 
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„1. Jesteśmy Polakami!
2. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci!
3. Polak Polakowi bratem!
4. Co dzień Polak narodowi służy!
5. Polska matką naszą - nie wolno mówić o matce źle!”.

• Na ponad dwudziestu planszach zaprezentowano fotografie, przed-
stawiające m.in. najważniejsze krajeńskie zabytki, przyrodę tego 
regionu, imprezy kulturalne i sportowe. Wystawę przygotowały po-
wiaty: pilski, sępoleński i złotowski oraz gminy: Debrzno, Kamień 
Krajeński, Krajenka, Łobżenica, Mrocza, Nakło nad Notecią, Wyso-
ka, Wyrzysk, Miasteczko Krajeńskie, Sępólno Krajeńskie, Więcbork 
i Złotów. Po wystawie oprowadzał jej kustosz Roman Chwaliszewski.

• 21 października w Nowym Domu Poselskim otwarta została wysta-
wa poświęcona Janowi Karnowskiemu, urodzonemu w Czarnowie 
działaczowi kaszubskiemu, który podczas pierwszej wojny światowej 
walczył w szeregach armii niemieckiej, został ranny, a później prze-
niesiony do Poznania przyłączył się do powstania wielkopolskiego. 
Z chwilą przyłączenia Pomorza do Polski Jan Karnowski wspierał 
tworzenie polskiej administracji na tym terenie. Był komendantem Po-
licji Państwowej na województwo pomorskie w Toruniu, zaś później 
naczelnikiem wydziału bezpieczeństwa w województwie pomorskim. 
Z końcem 1923 r. został przeniesiony do Czerska, gdzie od 1 stycznia 
1924 r. był naczelnikiem sądu. W czerwcu 1927 r. otrzymał nomina-
cję ministra sprawiedliwości na sędziego Sądu Okręgowego w Choj-
nicach. Prywatnie zajmował się dziejami filomatów pomorskich, 
historią literatury kaszubskiej, publikował biografie wybitnych Po-
morzan, dzieje rodzin kaszubskich, a także monografie wsi. Pracę na-
ukową łączył z własną twórczością literacką obejmującą poezję i pro-
zę. Opracowana bibliografia Jana Karnowskiego, piszącego również 
i pod pseudonimem „Wôś Budzysz”, liczy ponad dwieście publikacji. 

• Zespół poświęcił dużo uwagi sprawom kaszubskim prezentowanym 
w mediach. Wystosował m.in. pismo do Prezesa Zarządu Telewizji Pol-
skiej S.A. Romualda Orła, w którym podniesiono sprawę zmniejszenia, 
bądź całkowitego zaprzestania emisji Magazynu Kaszubskiego „Rodnô 
Zemia”, krótkiego, dziesięciominutowego programu, zajmującego się 



156

problematyką regionu. W czasie swego istnienia program osiągnął zna-
czące sukcesy edukacji regionalnej i podniesieniu statusu języka kaszub-
skiego oraz dowartościowaniu tożsamości kaszubskiej przez samych 
Kaszubówi i innych mieszkańców regionu i Polski. Obecnie program 
jest zagrożony, mimo poszerzającego się kręgu odbiorów i coraz szer-
szego zainteresowania językiem kaszubskim. 

• W imieniu Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego przewodniczą-
cy senator Kazimierz Kleina wystosował list gratulacyjny do Ks. 
prof. dra hab. Henryka Skorowskiego z okazji wyboru na stano-
wisko Rektora Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie.

• Kaszubski Zespół Parlamentarny objął patronat nad Dniem Jed-
ności Kaszubów w Kartuzach. 

• 23 maja pod patronatem Zespołu odbył się festiwal piosenki ka-
szubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë” w Luzinie. 

• 27 czerwca przewodniczący Zespołu uczestniczył w poświęceniu 
obelisku ks. Alfonsa Schulza w Konarzynach. 

rok 2011
• Na posiedzenie Zespołu 16 marca zaproszony został Minister Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Łukasz 
Grzędzicki, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Teresa 
Hoppe,Wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Prezes 
Polskiego Związku Genealogicznego Jacek Młochowski oraz Wi-
ceprezes Polskiego Związku Genealogicznego Andrzej Nowik.
Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przedstawił krótką in-
formację na temat przedsięwzięć i projektów, realizowanych przez 
Zrzeszenie, m.in. ewangelię, przetłumaczoną z greki na język ka-
szubski przez ojca prof. Adama Sikorę i wydaną przez Zrzeszenie 
dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 
Dzięki uchwalonej w 2005 roku ustawie o mniejszościach narodo-
wych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. 2005 r. Nr 17, 
poz. 141) utworzył się nowy ład prawny w odniesieniu do społecz-



157

ności kaszubskiej. W zakresie praw językowych Kaszubi i inne oso-
by posługujące się językiem regionalnym podlegają tej ustawie, a na 
zachowanie i rozwój języka kaszubskiego przyznawane są dotacje 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pieniądze 
z programów operacyjnych innych ministerstw, m.in. Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
Minister Zdrojewski przedstawił projekty i zadania, które mogły-
by być realizowane w regionach, ze szczególnym uwzględnieniem 
problemów etnicznej grupy kaszubskiej. Zaprezentował zestawie-
nie przedsięwzięć uzyskujących wsparcie, m.in. koncert folklory-
styczny podczas XII Zjazdu Kaszubów w Pucku, IX Dyktando 
Kaszubskie, remont dachu kościoła w Kartuzach, wydanie teczek 
wzorników haftu kaszubskiego szkoły puckiej i inne projekty doty-
czące remontów obiektów zabytkowych oraz działania promujące 
kulturę kaszubską. Rocznie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego trafia około 5500 wniosków. Obecnie prowadzone 
są inwestycje na poziomie 600 mln zł rocznie, w tym 400 mln zł to 
środki pozyskane z Unii Europejskiej. Minister Zdrojewski przed-
stawił zasady dofinansowania czasopism, a także zwrócił uwagę 
na niezwykle interesujący projekt dotyczący digitalizacji zasobów. 
Na tym samym posiedzeniu Prezes Polskiego Towarzystwa Gene-
alogicznego, które m. in. zajmuje się digitalizacją zasobów, archi-
wów - głównie parafialnych dotyczących aktów stanu cywilnego, 
przedstawił krótką informację na temat projektów ważnych z punk-
tu widzenia dziedzictwa kulturowego, dotyczących digitalizacji i in-
deksacji aktów metrykalnych, aktów stanu cywilnego, w tym metryk 
parafialnych.  Przedstawione zostały problemy, z jakimi boryka się 
Towarzystwo, przede wszystkim z brakiem dofinansowania w ciągu 
ostatnich czterech lat działalności. 
Poruszony został też temat dziedzictwa zmarłego w 2010 r. profe-
sora Gerarda Labudy oraz biblioteki rodziny Wielopolskich, czyli 
rodziny jego małżonki. Profesor swoje zbiory, zgromadzone w Po-
znaniu, ofiarował Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie. Ambicją środowiska regionalnego jest 
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otwarcie i pokazanie tych zasobów. W Wejherowie przy muzeum 
ma powstać obiekt, w którym te zbiory mogłyby być prezentowane. 
W lutym 2011 r. zbiory trafiły do Wejherowa i są przechowywane 
w wynajętych przez muzeum magazynach. 
Rok 2011 ogłoszony został w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim 
rokiem Floriana Ceynowy. Przestawiono do rozważenia propozycję 
zorganizowania z tej okazji wspólnej konferencji lub sympozjum, 
jak również zrealizowanie projektu z Polskim Towarzystwem Ge-
nealogicznym.

• 25 maja 2011 roku na posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Par-
lamentarnego, poświęcone problematyce edukacji kaszubskiej 
i nauce języka kaszubskiego,  zaproszona została minister eduka-
cji  Katarzyna Hall. Przewodniczący Zespołu senator Kazimierz 
Kleina omówił przebieg Dni Kaszubskich w Szczecinie, w trakcie 
których sejmik województwa zachodniopomorskiego przyjął kilka 
ważnych dla społeczności kaszubskiej uchwał. Senator poinformo-
wał, że zarówno władze województwa kujawsko-pomorskiego, jak 
i województwa zachodniopomorskiego zaakceptowały propozycję, 
by biegnącą z Gdańska do Szczecina drogę nazwać „Trasą Kaszub-
ską”. Przekazał również informację o sukcesie kaszubskiej drużyny 
hokejowej Griffen, która zdobyła mistrzostwo w hokeju Narodów 
Kanady.
Przedstawiono informacje na temat wystawy „Pomorze Zachodnie 
– Nasza Tożsamość”, która w czerwcu była prezentowana w Szcze-
cinie, a potem w Senacie. Wystawa akcentowała słowiańskie ko-
rzenie Pomorza Zachodniego w kontekście jego różnorodności 
kulturowej. 
Na 2012 rok zaplanowano konferencję poświęconą tematom 
wspólnym dla całego Pomorza.
Minister edukacji przekazała informację o funduszach przekazywa-
nych na naukę języka kaszubskiego i sposobie oceny wykorzysty-
wania tych środków. Raz w roku, we wrześniu, szkoły przekazują 
ministerstwu informację, ilu uczniów uczy się kaszubskiego. Na 
podstawie tych danych zostaje wyliczona subwencja dla placów-
ki. W nowej ustawie stworzony zostanie mechanizm rozliczenia 



realizacji świadczeń, na które przekazano subwencję. Mimo niżu 
demograficznego z roku na rok systematycznie przybywa uczniów 
uczących się języka kaszubskiego. Obecnie jest to kilkanaście tysię-
cy dzieci i młodzieży. Korzystnymi skutkami tego zjawiska, poza 
odrodzeniem języka, jest promocja i rozwój kultury kaszubskiej, in-
tegracja środowiska oraz promocja regionu. Realnym zagrożeniem 
jest sposób wykorzystywania subwencji, gdyż w opinii minister, 
obecnie nie ma mechanizmów pozwalających skontrolować sposób 
ich spożytkowania. Zainteresowanie językiem kaszubskim wykracza 
daleko poza Pomorze, jest on wykładany także w Poznaniu i Kra-
kowie. W miastach tych pisana była również matura z tego języka. 
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Kazimierz Kleina
Krzysztof  Korda

leCh bądkOWski. 
stOlem kaszubski, autOrytet sOlidarnOśCi

Lech Bądkowski urodził się w dniu 24 stycznia 1920 roku 
w Toruniu. Tam spędził dzieciństwo, młodość, uczęszczał do szkoły. 
Ostatni okres przed wybuchem II wojny światowej spędził w Szkole 
Podchorążych w Brodnicy. Po kampanii wrześniowej przedostał się do 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wstąpił do Samodzielnej Bry-
gadzie Strzelców Podhalańskich, walczył pod Narwikiem. Za postawę 
w tej bitwie otrzymał z rąk generała Władysława Sikorskiego order 
Virtuti Militari kl.V. Następnie przedostał się do Anglii i  wstąpił do 
Polskiej Marynarki Wojennej. Po wojnie został w Wielkiej Brytanii. Na 
emigracji stworzył i opublikował swój program polityczny w książce 
„Pomorska myśl polityczna”. Do Polski wrócił w 1946 roku. Mimo 
sytuacji politycznej, zdecydował się na ten krok, bo uważał, że o sytu-
acji w Polsce będzie się decydowało w kraju a nie na emigracji. Tylko 
w Ojczyźnie można mieć wpływ na jej losy - uważał. Nie było to mile 
postrzegane wśród polskich emigrantów w Londynie. Mimo to wrócił. 
Na emigracji zdobył niezwykle cenne doświadczenie polityczne i stwo-
rzył wizję samorządu polskiego, którą ostatecznie wdrożono wiele lat 
po jego śmierci.

Doświadczenie wojenne zdobyte na Wyspach Brytyjskich odbiło 
piętno na późniejszym życiu Bądkowskiego. W okresie po Sierpniu’80 
często przywoływał sytuację z Anglii z okresu wojny i porównywał ją 
do obecnej sytuacji w Polsce. Przywołał przemówienie nowego pre-
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miera brytyjskiego Winstona Churchilla, który mówił: Obiecać wam mogę 
tylko krew, pot i łzy; zwycięstwo, które musimy osiągnąć, jest sprawą dalekiej 
perspektywy. Była to twarda mowa. Społeczeństwo przyjęło ja z szacunkiem i za-
ciekłą determinacją zapłacenia nawet najwyższej ceny za to odległe zwycięstwo. Ale 
żeby móc tak jasno i surowo rzecz przedstawić, trzeba mieć prawdziwy autorytet.

Po powrocie rozpoczął pracę  w „Dzienniku Bałtyckim” i także 
działalność literacką. Po październiku 1956 roku był jednym z orga-
nizatorów Zrzeszenia Kaszubskiego, przekształconego w Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie. Stał na czele Komitetu Organizacyjnego Zrze-
szenia przygotowującego statut organizacji. Zajmowali się również 
przygotowaniem walnego zjazdu, na którym miały zostać wybrane 
władze organizacji. Stowarzyszenie założone przed 55 laty stało się 
namiastką wolnej Polski. W tym stowarzyszeniu mógł realizować swoje 
zamierzenia. ZKP stał się organizacją niezależną, wywierającą wpływ 
na mieszkańców Kaszub i Pomorza. Stał się jednym z liderów i głów-
nym ideologiem tego środowiska. Zrzeszenie było dla niego miejscem 
niezależnej działalności. Zdaniem profesora Józefa Borzyszkowskiego 
w ZKP od początku jego istnienia ujawniły się dwa zasadnicze nurty, nie-
wielkie grupy działaczy – niejako dwie orientacje – byłych zrzeszyńców, autono-
mistów kaszubskich, izolujących się od świata zewnętrznego i ludzi skupionych 
wokół Lecha Bądkowskiego, będącego rzecznikiem innej autonomii, krajowości, 
orientacji kaszubsko-pomorskiej, otwartości na współczesność i innych ludzi, np. 
pochodzących z Wileńszczyzny.   Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu 
udało się zachować swoją podmiotowość w czasach socjalizmu. Zda-
niem Borzyszkowskiego to również zasługa Bądkowskiego i całego 
środowiska, w którym stał się on jednym z najważniejszych liderów. 
Cezary Obracht – Prondzyński analizując dzieje ZKP  podkreślił, że 
zrzeszenie pełniło ważne funkcje w tym m.in.: reprezentanta grupy, 
obywatelską, programującą, opiniotwórczą, integracyjną, ochronną, 
innowacyjną, interpersonalną, pomocową, ekspansywną, edukacyjną 
i rozrywkową. Warto wskazać w tym miejscu, że powyższe funkcje 
organizacja pełniła również w czasach Bądkowskiego i także dzięki 
jego zaangażowaniu w działalność organizacji.

Należał również do jednego z inicjatorów i  twórców powstałego 
w roku 1962 Klubu Studenckiego Pomorania. Otaczał młodzież swoją 
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intelektualną opieką. Po kilkunastu latach, w 1978 roku, młodzi przyznali 
Bądkowskiemu Medal Stolema nazywany też Kaszubskim Noblem. Sto-
lem to wśród Kaszubów jednostka wybitna, z mitologii ludowej olbrzym, 
który przenosi nawet ogromne głazy – przeszkody. Takim olbrzymem 
z ogromnymi możliwościami był dla studentów Lech Bądkowski. 

Włączył się również w działalność Związku Literatów Polskich. 
Tworzył powieści, dramaty, uprawiał publicystykę. Wśród wielu pozycji 
jego autorstwa znajdują się również powieści historyczne, ukazujące 
dzieje Pomorza. 

Poza działalnością społeczną i twórczością literacką, zabierał także 
głos w sprawach politycznych. Nie wahał się mówić w trudnych chwi-
lach polskiej historii. Zamieścił wraz z Różą Ostrowską na łamach 
prasy trójmiejskiej protest związany z Marcem ’68. Zabierał głos m.in. 
drukując swoje ulotki z własnym komentarzem na bieżące wydarzenia 
w kraju np.  po uchwaleniu konstytucji PRL itp. Uczestniczył w proce-
sach politycznych, interweniował w sprawie więźniów politycznych np. 
w sprawie Błażeja Wyszkowskiego, składając do Rady Państwa wniosek 
o jego uwolnienie, podpisany przez 274 mieszkańców Gdańska. Nie 
wahał się występować przeciwko władzy nie tylko w roku 1980, ale 
i wiele lat wcześniej. Tak zapamiętało go wiele osób, wśród nich obec-
ny Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Marszałek wspominał: Lecha 
Bądkowskiego zapamiętałem przede wszystkim jako polityka. Po raz pierwszy 
spotkałem go pod koniec 1977 roku. Poszedłem do niego, nie znając go, wiedzia-
łem tylko, że jest pisarzem, z jego protestem w związku z wydarzeniami w Ra-
domiu i Ursusie. Takich indywidualnych protestów tutaj w Gdańsku, Trójmieście 
było niewiele. Między innymi w podobny sposób dotarłem do Andrzeja i Joanny 
Gwiazdów. Miałem kopię tego jego listu z adresem – Targ Rybny. Udałem się 
tam, przyznaję, z zaciekawieniem i podekscytowaniem. Był to człowiek należący 
niewątpliwie do ówczesnego establishmentu literackiego, który władza hołubiła 
i nagradzała. Wiedzieliśmy, że w Warszawie są niepokorni, ale że w Gdańsku, 
było to dla mnie i kolegów zaskoczeniem. Spotkanie wywarło na mnie bardzo 
pozytywne wrażenie.  

Najważniejsze wystąpienie Bądkowskiego miało miejsce w 1980 
roku, nie było ono zaskoczeniem. Wynikało bowiem z jego wcześniej-
szej działalności, nabytego doświadczenia.
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Po wybuchu Strajku w Stoczni Gdańskiej Bądkowski odwiedził 
strajkujących dwukrotnie. Drugiego dnia strajku (15 sierpnia) udał się 
po raz pierwszy pod bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, a po raz kolejny 
4 dnia strajku (17 sierpnia).

Następnie jako literat, działacz Związku Literatów Polskich przy-
gotował rezolucję pisarzy skierowaną do literatów, popierającą strajk. 
Trzecie jego wejście, jako przedstawiciela gdańskich pisarzy wraz z re-
zolucją literatów trójmiejskich, przeszło do historii. Dokument uchwa-
lili gdańscy ludzie pióra przy 3 głosach sprzeciwu. Dnia 21 sierpnia 
rezolucja została doręczona stoczniowcom. Na czele delegacji udał 
się do robotników Lech Bądkowski. Na wniosek Lecha Wałęsy - Prze-
wodniczącego strajkujących, odczytał ją przez mikrofon. Jego głos 
roznosił się poprzez radiowęzeł, słuchali go protestujący robotnicy 
w całej stoczni. Aleksander Hall  wspomniał, że każde słowo rezolucji 
było wyważone i posiadało samo w sobie wartość. Robotnicy przyjęli 
tekst oświadczenia owacyjnie. Jak wspomniała Henryka Dobosz, był to 
moment przełomowy. Stoczniowcy w odpowiedzi na pismo literatów 
odśpiewali hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”, a przy tym zachowy-
wali się tak, jakby pobłogosławił ich sam Mickiewicz albo Słowacki. 
Poparcie literatów było znaczące, było to bowiem pierwsze środo-
wisko intelektualne, które poparło strajk. Dla stoczniowców było to 
niezwykle ważne, bowiem poczuli poparcie polskiej inteligencji, która 
poparła protest zwykłych ludzi, zwykłych robotników. To podnosiło 
rangę strajku w oczach opinii publicznej, pokazywało że to coś więcej 
niż protest tylko robotniczy. 

Po odczytaniu rezolucji Bądkowskiego wybrano do Międzyzakłado-
wego Komitetu Strajkowego. W skład prezydium MKS wchodzili: prze-
wodniczący Lech Wałęsa, wiceprzewodniczący Andrzej Kołodziej i Bog-
dan Lis oraz członkowie Lech Bądkowski, Wojciech Gruszecki, Andrzej 
Gwiazda, Stefan Izdebski, Jerzy Kwiecik, Zdzisław Kobyliński, Henryka 
Krzywonos, Stefan Lewandowski, Alina Pieńkowska, Józef  Przybylski, 
Jerzy Sikorski, Lech Sobieszek, Tadeusz Stanny, Anna Walentynowicz, 
Florian Wiśniewski. Wśród doradców Komitetu znajdował się m.in. 
Tadeusz Mazowiecki. Następnego dnia, a więc 22 sierpnia, Bądkowski 
został rzecznikiem prasowym MKS. Jak sam wspomniał w wywiadzie 
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udzielonym Krzysztofowi Nowickiemu, od tego czasu miał niezwykle 
dużo pracy. 

Wałęsa wspominał moment przybycia delegacji literatów na czele 
z Bądkowskim następująco: Pisarzy w polskiej tradycji zawsze obdarzało 
się prawem moralnego przywództwa. I w tych kategoriach odebraliśmy ich po-
jawienie się jako poparcie dla nas, jako utwierdzenie słuszności naszej sprawy, 
jako świadectwo i tarczę. Tych kilkunastu ludzi tworzyło pomost z przeszłością, 
z całą naszą kulturą. Byliśmy w Stoczni, bez państwa, w wolnej republice, gdzie 
ład był tworzony przez nas samych, a państwowość istniała w zawieszeniu, lecz 
gdzie przyszłość przedstawiała się niejasno i groźnie. Obecność literatów jak gdyby 
nadawała naszemu przedsięwzięciu narodowy wymiar, dzięki nim poczuliśmy 
powiew historii. Pan Bądkowski został dokooptowany do prezydium MKS przy 
akompaniamencie owacji. W następnym zaś dniu został pierwszym rzecznikiem 
prasowym, a później „Solidarności”.

Następnie został jednym z negocjatorów uzgadniających porozu-
mienia gdańskie z rządem. Z ramienia MKS odpowiadał w rozmowach 
z rządem  za postanowienia dotyczące wolności słowa. Stał się jedną 
z ważniejszych osób w strajku sierpniowym w Stoczni Gdańskiej. Jako 
rzecznik oznajmiał światu co się dzieje w środowisku strajkujących. 
Został jednym z sygnatariuszy słynnych porozumień składających się 
z 21 punktów.  

Zdaniem bohatera artykułu, Porozumienia Gdańskie to wielkie 
zwycięstwo. Mówił: Moim zdaniem, Sierpień 80 ma rangę Powstania Naro-
dowego ery atomowej. I to jest nasze, tego nam nikt nie odbierze. Graliśmy o wiel-
ką stawkę. Bądkowski był zwolennikiem spokojnych i konsekwentnych 
działań. Solidarność była dla Niego nie tylko instytucją związkową, ale 
i ruchem społecznym, który miał promieniować na różne sfery życia 
w tym na kulturę i ekonomię. Uważał, że należy realizować i wcielać 
w życie to, co udało się uzgodnić już z władzą. Dlatego podjął stara-
nia o natychmiastowe powołanie rubryki „Samorządność” na łamach 
„Dziennika Bałtyckiego”. Podkreślał, że „Solidarność” powinna mieć 
od początku dostęp do wszelkich mediów tj. prasy, radia, telewizji.

Na tym etapie odniósł sukces i już 24 września 1980 roku powstała 
„Samorządność” jako pierwsze pismo „Solidarności”. Czasopismo stało 
się gazetą informacyjną ale i pismem otwarcie krytykującym to co było 
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naganne w ruchu. W redakcji zgromadził wokół siebie grono młodych 
dziennikarzy, ale również literatów, którzy dotąd nie istnieli w oficjalnym 
obiegu. Wśród młodych dziennikarzy „Samorządności” byli m.in. Maria 
Mrozińska, Henryka Dobosz, Janusz Wikowski, Wojciech Duda, Donald 
Tusk, Grzegorz Fortuna, Mariusz Wilk, Ewa Górska, Janusz Daszczyń-
ski oraz polscy poeci jak np. Zbigniew Herbert. Później w samorząd-
ności wydawano również publikacje m.in. Andrzeja Brauna, Zbigniewa 
Herberta, Czesława Miłosza. Teksty z Samorządności coraz częściej 
publikowano w prasie ogólnopolskiej oraz czytano w Radiu Wolna Eu-
ropa. Istotą Samorządności miało być także wprowadzenie do obiegu 
publiczny idei samorządu lokalnego i regionalnego.

Od 30 listopada  1981 roku „Samorządność” wychodziła jako oddziel-
ne, ogólnopolskie pismo o ogromnym nakładzie 250.000 egzemplarzy, 
który natychmiast się rozchodził. Jak wskazał Bądkowski na łamach 1. 
numeru samodzielnej gazety, w „Samorządności” z 30.11.1981 roku miała 
gościć tematyka dotycząca wszystkich zagadnień gnębiących polskie społe-
czeństwo. Ukazały się tylko trzy numery gazety, dalsze jej funkcjonowanie 
uniemożliwiło wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. 

Jesienią 1980 roku zrezygnował z funkcji rzecznika Solidarno-
ści. Poświęcił się odtąd tylko „Samorządności”. O swoim wycofaniu 
z działalności Związku mówił: Szybko skonstatowałem, że w stosunku do 
nakładu poświęcanego czasu mój wpływ był zgoła znikomy. Struktura organi-
zacyjna Związku była opanowana przez ludzi, z którymi nie miałem wspólnego 
języka. Mogłem tam być zaledwie tolerowany. W parę tygodni po Sierpniu napi-
sałem w liście do Wałęsy o pewnych rzeczach, które już wówczas były zauważalne, 
a które później stały się bardzo drastyczne. Uważałem, że mój dalszy udział 
nic nie wniesie, że nie warta skórka za wyprawkę. Natomiast cały mój wysiłek 
poszedł w kierunku powołania do życia samodzielnego pisma. W moim prze-
świadczeniu redagowanie takiego pisma, jakim była „Samorządność”, o zasięgu 
ogólnopolskim, w nakładzie wyjściowym 250 tysięcy, to było dużo więcej, aniżeli 
jałowe użeranie się z panami z aparatu w biurze regionalnym czy krajowym. 
Miałem swoją koncepcję, którą dopiero zacząłem realizować. Chciałem, w oparciu 
o „Samorządność”, stworzyć własny ośrodek. Było to zamierzenie całkiem realne, 
gdyby tygodnik ustabilizował się. Odtąd całą energię poświęcił powołaniu 
samodzielnego tygodnika. 
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Wybuch stanu wojennego przerwał pracę nad „Samorządnością”. 
Lech Bądkowski nie został internowany. W okresie stanu wojennego 
stanął na czele Komitetu Obrony Internowanych w Gdańsku. Coraz 
bardziej postępująca choroba uniemożliwiała dalszą działalność. Jesz-
cze przed śmiercią przygotował szkic wystąpienia noblowskiego dla 
Lecha Wałęsy. Nagroda dla Przewodniczącego bardzo go ucieszyła. 
Zmarł kilka tygodni później, w dniu 24 lutego 1984 roku. Jego pogrzeb 
stał się wielotysięczną manifestacją w Gdańsku. Pierwszą od chwili 
zarówno wprowadzenia jak i zakończenia stanu wojennego. 

Lech Bądkowski uchodzi za jednego z prekursorów polskiego sa-
morządu. Może się to wydawać dziwne, gdyż zmarł przecież w czasach 
PRL na 6 lat przed utworzeniem polskich samorządów w roku 1990. 
Tymczasem Lech Bądkowski napisał swój program decentralizacji pań-
stwa na emigracji, w Wielkiej Brytanii w roku 1945, mając zaledwie 
dwadzieścia kilka lat. Polski jeszcze wówczas nie było, znajdowała się 
pod okupacją niemiecką. Koncepcję pomorskiej samorządności zwał 
w duchu zachodnio-europejskim krajowością. Sformułował ideę i wi-
zję rozwoju małych ojczyzn, nie tylko pomorskiej, których bogactwo 
i różnorodność  mogą decydować o sile Rzeczypospolitej. 

Istotą samorządności według Bądkowskiego jest: koncepcja i prakty-
ka działalności społecznej i organizacyjnej, opartej o określoną grupę etniczną (lub 
zespół blisko pokrewnych grup), która w toku procesu historycznego i kulturowe-
go uformowała się w społeczność wewnętrznie spoistą i trwałą, wyróżniającą się 
wśród innych. Koncepcja ta zakłada samorządne rozwijanie i wzbogacanie życia 
dzielnicy zamieszkałej przez tę społeczność w ścisłym związku z innymi dzielni-
cami narodu i państwa oraz w podporządkowaniu nadrzędnym celom narodowej 
i państwowej wspólnoty.

Innymi słowy Bądkowski chciał utworzenia samorządów w dzisiej-
szym tego słowa znaczeniu. Twierdził, że będą się one rozwijać w opar-
ciu o współpracę z innymi dzielnicami państwa, a w celach nadrzędnych 
samorząd podporządkuje się państwu.  Zdaniem Bądkowskiego z zakre-
su stanowienia prawa w przypadku samorządu powinny być wyłączone 
ustawodawstwo, obrona i bezpieczeństwo państwa, polityka zagraniczna, 
planowanie i koordynacja gospodarki narodowej. Te powinny podlegać 
władzy ustawodawczej ogólnopolskiej. Taką rolę stanowi obecnie w Pol-
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sce sejm i senat, a pozostałe stanowienie prawa znajduje się w gestii 
samorządów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

Bądkowski pisał, że regionalizm – krajowość, a więc samorząd nie 
osłabia państwa, nie osłabia jego jedności, lecz go wzmacnia, dzięki 
uelastycznieniu struktur i upowszechnieniu odpowiedzialności – stanowi 
jego zbiorową zawartość i siłę. Pisał, że samorząd nie umniejsza dzia-
łania partii politycznych. Uważał, że na płaszczyźnie samorządu moż-
na i należy maksymalnie aktywizować najszersze rzesze społeczeństwa, 
ponieważ ta płaszczyzna – płaszczyzna samorządu daje społeczeństwu 
możliwość praktycznego i codziennego wpływania na życie lokalnej 
wspólnoty. Pisząc to był przekonany, że istotą rozwoju regionów będzie 
samorząd. Uczeń Bądkowskiego, Donald Tusk zafascynowany swoim 
mistrzem mówił na II Kongresie Kaszubskim w roku 1992, a więc dwa 
lata po wprowadzeniu samorządów w Polsce, że pierwszym etapem wybi-
jania się Pomorza na samorządność będzie nie bunt prowincji przeciw centrum, ale 
aktywne uczestnictwo w reformowaniu centrum. Trzeba zrobić wszystko, aby wpływ 
ruchów regionalnych i samorządowych oraz partii politycznych, dla których regio-
nalizm jest istotnym fragmentem  ich programu, na zmiany ustrojowe i gospodarcze 
był największy. Konieczne jest uczestnictwo regionalistów w debacie konstytucyjnej 
i w pracy nad innymi aktami legislacyjnymi. Tak długo bowiem, jak trwać będzie 
w Polsce centralistyczny model władzy, jak długo większość decyzji zapadać będzie 
w Warszawie – marzenie o państwie regionalnym pozostanie utopią.

Reformy samorządowej nie wprowadzono za życia Bądkowskiego. 
Pierwsze wolne wybory do rad gmin odbyły się 28 maja 1990 roku. 
Jego myśl została więc zrealizowana po śmierci. Dokonali tego jego 
następcy, wychowankowie, współpracownicy wśród których byli głów-
nie późniejsi parlamentarzyści z Pomorza: wśród nich Donald Tusk, 
Józef  Borzyszkowski, Kazimierz Kleina, Jan Wyrowiński i inni. Za-
biegał o aktywizację społeczeństwa w samorządach. Także i to oka-
zało się sukcesem. Temu celowi dziś służą również liczne organizacje 
pozarządowe, mające wpływ na codzienne zmiany w swoich gminach, 
powiatach, województwach. 

Dzisiaj po 20. latach uzyskania pełnej demokracji w Polsce, to wła-
śnie samorząd, o który zabiegał Bądkowski, jest najlepiej ocenianym 
polskim organem władzy. I tak jak pisał Bądkowski, to właśnie  w sa-
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morządzie mieszkańcy mają możliwość dosłownie codziennego wpły-
wania na życie lokalnej wspólnoty. 

Bądkowski to osoba niezwykle popularna w środowisku Gdańska 
i Pomorza. Pamięć o najwybitniejszym Pomorzaninie w Solidarności 
trwa od wielu lat. Często odbywają się w regionie sesje, wystawy, konfe-
rencje czy audycje radiowe, pokazujące jak bliska jest nadal, zwłaszcza 
na Pomorzu, postać Bądkowskiego. W roku 1988 w Toruniu miała miej-
sce sesja naukowa, poświęcona Bądkowskiemu, z udziałem Kazimie-
rza Przybylskiego,  Aleksandra Halla i Jana Wyrowińskiego - wówczas 
działacza Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Solidarności, a dzisiaj 
Wicemarszałka Senatu. W tym samym roku odsłonięto tablicę jemu po-
święconą, na Targu Rybnym w Gdańsku, w domu, w którym znajdowała 
się jego pracownia. W 1991 roku nadano szkole podstawowej w Luzinie 
imię Lecha Bądkowskiego. Druga szkoła jego patronatu - gimnazjum 
znajduje się w Gdańsku. Kolejne rocznice stały się okazją do wspo-
mnień, organizacji sesji popularnonaukowych i naukowych, wystaw.

W 25 rocznicę śmierci Senat kierowany przez Marszałka Bogdana 
Borusewicza przyjął okolicznościową uchwałę upamiętniającą Lecha 
Bądkowskiego. Tego samego dnia  zorganizowano również w Senacie 
wystawę „Autorytety : Lech Bądkowski”, którą otworzyli: Marszałek 
Senatu, uczeń Bądkowskiego – Premier Donald Tusk i Przewodniczą-
cy Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego – Kazimierz Kleina. Ko-
lejnym punktem tego dnia była konferencja zorganizowana w gmachu 
Senatu przez młodzież z Klubu Studenckiego Pomorania z Torunia.

Wspomniana wystawa została przygotowana przez Europejskie 
Centrum Solidarności wraz z partnerami tj.: Instytutem Kaszubskim 
w Gdańsku, Zrzeszeniem Kaszubsko – Pomorskim i Kaszubskim Ze-
społem Parlamentarnym.  Ekspozycja spotkała się z niespotykanym 
wręcz entuzjazmem. Po demontażu w Senacie zgłosiło się tak wiele 
instytucji chętnych do jej upowszechnienia, że często wystawa musiała 
być prezentowana krócej, niż zamierzali organizatorzy. 

Premier Donald Tusk we wprowadzeniu do katalogu ekspozycji 
napisał o Lechu Bądkowskim: Jeśli chcielibyśmy myśleć o Lechu Bądkowskim 
tylko jako o polityku bądź pisarzu, to – chcąc nie chcąc – zubażalibyśmy jego 
postać. Pisarzy jest wielu – mniej lub bardziej wybitnych, polityków na pewno za 
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dużo i niewielu wybitnych. Bądkowski był jeden. Był fenomenem, człowiekiem 
osobnym, z gatunku tych, o których mawia się, że zostali dotknięci przez Pana 
Boga. Jest ich niewielu, w swoim życiu spotkałem tylko jego. Nie widzę go ani na 
prawicy, ani na lewicy. Był działaczem kaszubskim zakochanym w swojej „ma-
łej ojczyźnie”, a jednocześnie w wielu refleksjach śmiało wykraczał poza granice 
Europy, zwracając wzrok ku Ameryce i Chinom. W swojej twórczości penetrował 
zakamarki średniowiecznych dziejów Pomorza, a równolegle z niecierpliwością 
oczekiwał na wydanie swojej współczesnej powieści politycznej („Huśtawka”), 
którą cenzura zatrzymała mu na prawie ćwierćwiecze. Z krwi i kości legalista 
ceniący tradycje pracy organicznej na Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku był 
zarazem publicystą publikującym w tzw. drugim obiegu („Bratniak”, „Zapis”). 
Był działaczem kaszubskim zakochanym w swojej „małej ojczyźnie”. Spotkałem 
Bądkowskiego po Sierpniu ‘80. Był to czas intensywnie przeżywanych doświadczeń 
politycznych. Zaprosił mnie do współpracy w redakcji „Samorządności”. Choć 
sprawy wielkie toczyły się w Stoczni Gdańskiej lub hali „Oliwia” podczas zjazdu 
„Solidarności”, dla mnie i moich przyjaciół (mieliśmy wówczas po dwadzieścia 
kilka lat) rzeczy najważniejsze działy się w jego pracowni na Targu Rybnym. 
Było w tym coś naprawdę niezwykłego, że starszy – zwłaszcza z naszej perspek-
tywy – człowiek potrafił nas „zaczarować”. Z uwagą wsłuchiwaliśmy się w jego 
słowa na zebraniach Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja, podczas 
rozmów redakcyjnych i spotkań towarzyskich. Wszystkie one były zaproszeniem 
do samodzielnego myślenia, podkreślały znaczenie niezależnego, suwerennego osądu 
świata – bez złudzeń i iluzji ideologicznych.

Ekspozycja została zaprezentowana w okresie od lutego 2009 
roku do listopada 2011 roku w 33 ośrodkach, w tym na uczelniach: 
Uniwersytecie Jagiellońskim; Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego; Uniwersytecie Mikołaja Kopernika; Uniwersytecie Szcze-
cińskim; Uniwersytecie Gdańskim i w Wyższej Hanzeatyckiej Szko-
le Zarządzania w Słupsku. Towarzyszyła obchodom Dnia Jedności 
Kaszubów w Bytowie w roku 2009. Odwiedziła instytucje kultury w:  
Gdańsku (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna), Kościerzynie 
(Muzeum Ziemi Kościerskiej), Gdyni (Ośrodek Kultury Kaszubsko-
-Pomorskiej), Bolszewie ( Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo), 
Tczewie (Fabryka Sztuk Centrum Wystawienniczo - Regionalne 
Dolnej Wisły),  Chojnicach (Chojnicki Dom Kultury), Brusach (Po-
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wiatowy Młodzieżowy Dom Kultury), Pelplinie (Miejska Bibliote-
ka Publiczna), Kosakowie (Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie), 
Przodkowie (Biblioteka Publiczna i Gminna), Przywidzu (Gminnym 
Ośrodku Kultury), Konarzynach (Gminny Dom Kultury), Łęgu 
(Ośrodek Kultury) i Rumi (Miejski Dom Kultury). Ponadto ekspono-
waliśmy wystawę w szkołach i ośrodkach związanych z kształceniem 
w: Luzinie (Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego), Gdańsku 
(Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Szkoła Podstawowa ), Lębor-
ku (Liceum Ogólnokształcące), Lipuszu (Zespół Szkół w Lipuszu), 
Łubianie (Zespół Kształcenia w Łubianie), Suchym Dębie (Zespół 
Szkół), Nowej Karczmie (Gimnazjum), Gdańsku Klukowie (Szkoła 
Podstawowa nr 82) oraz w Pruszczu Gdańskim i Łebie. Duża w tym 
zasługa szczególnie oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
i Klubu Studenckiego Pomorania, których działacze, niegdyś współ-
pracownicy lub uczniowie Lecha, podjęli się organizacji ekspozycji 
w wielu z powyższych miejscowości. 

Pamięć o Lechu Bądkowskim trwa. Nadal funkcjonuje jako au-
torytet dla regionalistów pomorskich, studentów z Pomoranii, dla 
osób zajmujących się samorządem, naukowców, ale i zwykłych ludzi. 
Świadczą o tym doświadczenia zdobyte podczas prezentowania eks-
pozycji w wyżej wskazanych miejscach. Niemal w każdym znalazła 
się osoba, która osobiście znała Lecha Bądkowskiego lub choćby 
z nim współpracowała. W Toruniu na przykład dyrektor biblioteki 
UMK podzielił się swoimi wspomnieniami, że jeździł do Gdańska 
w latach osiemdziesiątych XX wieku po bibułę na starówkę do Le-
cha Bądkowskiego. W Krakowie wystawę zwiedził syn przyjaciela 
Lecha Bądkowskiego – Macieja Słomczyńskiego. W Gdańsku Kluko-
wie proboszcz tamtejszej parafii mówił, że poznał bohatera artykułu 
w szkole średniej, kiedy nauczycielka zadała mu przeprowadzenie 
wywiadu z tym pisarzem. Proboszcz z Lipusza wspominał, że Bąd-
kowski gościł z wykładami w murach seminarium w Pelplinie. Wów-
czas był to rzadki przypadek. Bądkowski był dla wszystkich, doceniał 
ludzi z każdej sfery. Podczas montażu ekspozycji w Tczewie rozma-
wiał z nami starszy konserwator, który wzruszył się, kiedy zobaczył 
tablice z fotografiami Lecha. Z radością powiedział, iż Bądkowski 
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przyjeżdżał na Kociewie, i co więcej  - z każdym rozmawiał. Ludzie 
czuli się docenieni, że rozmawia z nimi regionalista, pisarz. Pewnie 
czuli się jak stoczniowcy, jakby przemawiał do nich sam Mickiewicz 
albo Słowacki. 

Po zakończeniu wystawy „Autorytety: Lech Bądkowski” w Senacie, 
ekspozycja odwiedziła niemal całe Pomorze i ważne ośrodki politycz-
ne i uniwersyteckie w Warszawie i Krakowie. Odwiedziła wszystkich, 
którzy chcieli ją zobaczyć. Bądkowski po raz kolejny dotarł i stał się 
przyczynkiem do dyskusji o dziejach, kulturze, samorządności i litera-
turze na Kaszubach i Pomorzu.

BiBLiografia:  
Bądkowski L., Twarzą do przyszłości, Gdynia 1990
Bądkowski L., Kaszubsko-pomorskie drogi, Gdynia 1990
Bądkowski L., Pomorska myśl polityczna, Londyn 1945
Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej 

„KOR”, wstęp i opracowanie Andrzej Jastrzębski, Warszawa-Londyn 1994
Pro memoria Lech Bądkowski (1920-1984), zebrał i opracował Józef  

Borzyszkowski, Gdańsk 2004
Zbierski P., Na własny rachunek. Rzecz o Lechu Bądkowskim, Gdańsk 2004
Kotlica J., Lech Bądkowski Rzecznik Rzeczpospolitej (z notatek do mono-

grafii), Pelplin Gdańsk, 2001
Autorytety: Lech Bądkowski, Gdańsk 2009
Obowiązek prawdy. Cztery rozmowy z Lechem Bądkowskim, Gdańsk 2004
Borzyszkowski J., Lech Bądkowski (1920 – 1984) -  żołnierz, pisarz 

i obywatel – rzecznik Kaszubów i samorządnej Rzeczpospolitej, www.
badkowski.pl

Tusk D., Pomorska idea regionalna, Pomerania, 1992, nr 6
Polak W., Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorzadny Związek 

Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie 
Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
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Uchwała 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 18 lutego 2009 r. 
w sprawie uczczenia pamięci Lecha Bądkowskiego

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 25. rocznicę śmierci 
Lecha Bądkowskiego wobec Jego wielkich zasług dla odro-
dzenia suwerennego państwa polskiego, wdzięczny za Jego 
świadectwo niezłomnego patriotyzmu i zaangażowania oby-
watelskiego, przypominając Jego bohaterską postawę w bitwie 
pod Narwikiem, pomny Jego szczególnego zaangażowania 
i zasług w rozwoju kaszubsko-pomorskiej myśli społecznej 
i politycznej, krzewionej zwłaszcza przez Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie, doceniając Jego starania o wyzwolenie dla 
dobra Polski potencjału drzemiącego we wspólnotach regional-
nych, pragnąc utrwalić pamięć o odważnym pisarzu i dzien-
nikarzu, któremu szczególnie bliska była tematyka morska 
i pomorska, podkreślając Jego szczególną rolę jako członka 
Prezydium i rzecznika prasowego Międzyzakładowego Ko-
mitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej oraz sygnatariusza 
Porozumień Sierpniowych w powstaniu NSZZ Solidarność, 
przypominając, ze Jego pogrzeb w atmosferze stanu wojenne-
go stał się manifestacją opozycji antykomunistycznej, składa 
hołd wybitnemu Pomorzaninowi pisarzowi, żołnierzowi, oby-
watelowi – rzecznikowi samorządnej Rzeczypospolitej.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZAŁEK SENATU
Bogdan BORUSEWICZ
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Edmund Wnuk-Lipiński

refleksJe kaszubskie

Kiedyś nieodżałowanej pamięci ks. Józef  Tischner powiedział, że 
jeśli jakiegoś skomplikowanego twierdzenia filozofa nie da się prze-
tłumaczyć na gwarę góralską, to nie warto takim twierdzeniem się 
zajmować, bo zapewne jest wyprane z istotnych treści. Jest w tym po-
wiedzeniu pewna prawda, która odnosi się także do kaszubszczyzny, 
a także każdej innej mniejszości kulturowo-językowej funkcjonującej 
w obrębie większej całości, jaką jest wspólnota narodowa. Prawda ta 
jest warta refleksji, jeśli przyjmiemy założenie, że mamy do czynienia 
z kulturą regionalną, która nie zastygła w przeszłości, lecz rozwija się 
razem z całą wspólnotą narodową. A założenie takie było z pewnością 
oczywiste dla ks. Tischnera w odniesieniu do górali. 

Wszystkie regionalne kultury stoją wobec tego samego dylematu: 
czy jedynie konserwować spuściznę przodków, czy też traktować kul-
turę małej ojczyzny jako trwały element codziennego życia. Wybranie 
pierwszego wariantu prowadzi do „skansenizacji” owej regionalnej 
kultury, jej zakrzepnięcia w tradycyjnych koleinach. W takim przy-
padku lokalna kultura (w tym także język) traci żywotność, staje się 
coraz bardziej wyizolowana ze sfery codzienności i przeobraża się 
w muzealny eksponat, świadectwo czasów bezpowrotnie minionych. 
Jest przez kolejne pokolenia traktowana jako osobliwość, ciekawostka 
historyczna, czy wreszcie – relikt, z którym nie ma się już żadnego 
emocjonalnego związku i który staje się nieistotny z punktu widzenia 
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potrzeb, aspiracji czy strategii życiowych ludzi zanurzonych w real-
nym życiu.

Drugi wariant oznacza, że kultura regionalna jest trwałym elemen-
tem codziennego bytowania, wytworzony przez nią język – naturalnym 
sposobem komunikowania się ludzi w sytuacjach codziennych, a nie 
tylko odświętnych. Jeśli tak, to musi być ona otwarta na zmiany, bo-
wiem życie społeczne jest pasmem zmian moderowanych względnie 
trwałymi normami i elementami tradycyjnego obyczaju. Musi zatem 
ona być otwarta na te zmiany, musi być zdolna do ich absorbowania, 
przetwarzania i włączania w obręb codziennych doświadczeń jedno-
stek. Jest to jednak zaledwie warunek konieczny, ale nie wystarczają-
cy. Gdyby bowiem kultura regionalna miała na tym poprzestać, miała 
by ona z definicji charakter wtórny; świeciłaby światłem odbitym, co 
na dłuższą metę i tak prowadziłoby do procesu nazwanego wcześniej 
„skansenizacją”. Zatem żywa i istotna dla ludzi kultura regionalna musi 
także być zdolna do tworzenia wartości i eksportowania ich w szerszy 
kontekst społeczno-kulturowy. Żywość kultury regionalnej nie może 
zależeć od sentymentu ludzi w niej wychowanych, bowiem jest to zbyt 
wątła podstawa jej rozwoju. Musi ona być funkcjonalna wobec co-
dziennych potrzeb ludzi w niej zanurzonych i musi zawierać gotowe 
odpowiedzi na ważne dla ludzi pytania. Tylko wtedy bowiem nie grozi 
jej uwiąd i degradacja do rzędu muzealnych osobliwości. 

Jedną z takich niesłychanie ważnych kwestii, na które odpowiada 
każda żywa kultura jest pytanie: kim jestem? Odpowiedź na to pyta-
nie określa naszą tożsamość społeczną. Dzięki temu jak definiujemy 
siebie w odniesieniu do innych, jesteśmy w stanie formułować cele 
naszego działania, wiemy czego w ramach tej tożsamości oczekuje od 
nas otoczenie społeczne, wiemy też, co wypada a czego nie wypada 
robić w określonej sytuacji. Wiemy to wszystko, bo nie mamy na ogół 
wątpliwości jak określić siebie w konkretnym kontekście społecznym. 
Czynnikiem, który wyposaża nas w tę wiedzę jest kultura. 

Każdy człowiek w ramach życia społecznego nabywa wiele roz-
maitych tożsamości, które akumulują się w naszej pamięci i aktywują 
w określonym kontekście społecznym. Kiedy spotykamy człowieka 
innej narodowości (np. Niemca, Francuza czy Rosjanina), aktywuje się 
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przede wszystkim nasza tożsamość narodowa, bo ona najwyraźniej 
odpowiada w tym kontekście na pytanie kim jestem dla siebie i czło-
wieka, którego spotykam. Kiedy razem z Francuzem przemierzam 
dżunglę afrykańską i spotykam przedstawicieli lokalnego plemienia, 
to i u mnie i u Francuza aktywuje się nasza wspólna tożsamość euro-
pejska, bo przede wszystkim ona w tym szczególnym kontekście nas 
określa. Kiedy jednak spotykam na festynie ludowym w Kościerzynie 
czy Bytowie Lwowiaka, Wilniuka, czy Górala, zazwyczaj aktywuje się 
moja tożsamość lokalna (np. kaszubska), bo ta właśnie tożsamość po-
zwala określić się kim jesteśmy wobec ludzi, których spotykamy na 
festynie. W tej konkretnej sytuacji tożsamość polska nie spełnia owej 
funkcji, bowiem nie ma mocy różnicującej, gdyż wszyscy spotykający 
się są Polakami. 

Pojawia się zatem pytanie, czy kultura kaszubska jest na tyle żywa, 
że jest czynnikiem formującym tożsamość lokalną ludzi w niej zanu-
rzonych i czy zarazem jest na tyle otwarta, że może być przyjmowana 
jako swoja przez ludzi, którzy nie są Kaszubami z urodzenia. Więcej na 
ten temat i w sposób bardziej usystematyzowany pisze w niniejszym to-
mie Cezary Olbracht-Prądzyński. Jednak nawet potoczne obserwacje, 
siłą rzeczy powierzchowne, prowadzą do wniosku, że tożsamość ka-
szubska po 1989 roku odradza się. I to nie tylko w starszym pokoleniu, 
które dziś może swobodnie kultywować lokalne tradycje, czy w części 
młodszego pokolenia, która z ciekawości poszukuje swoich korzeni. 
To wszystko jest oczywiście ważne, ale nie najważniejsze. Najistotniej-
sze jest bowiem tworzenie nowych wartości kulturowych w obrębie 
kaszubszczyzny (co świadczy o jej żywotności) oraz jakaś forma insty-
tucjonalizacji owej kultury (co zapewnia trwałość).  I jeszcze coś, co 
dało się zauważyć w okresie pierwszej Solidarności i później, w latach 
osiemdziesiątych, po wprowadzeniu restrykcji stanu wojennego i zde-
legalizowaniu Solidarności, z którą Kaszubi wiązali tak duże nadzieje 
na społeczną i kulturową emancypację. 

Doświadczenie pierwszej Solidarności było dla Kaszubów, podob-
nie jak dla reszty Polaków, niezapomnianą lekcją odzyskiwania podmio-
towości społecznej. W odróżnieniu od niektórych innych części kraju, 
gdzie wichry historii zniszczyły społeczności lokalne i potargały lokal-
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ne więzi społeczne, Kaszuby były regionem, który nie zrezygnował 
łatwo z podmiotowości i poczucia obywatelstwa, którego zasmakował 
po Sierpniu ’80. Wszak nie przypadkiem tam to się zaczęło i tam trwał 
tak silny, choćby tylko bierny, opór przed komunistyczno-wojskową 
„normalizacją”. Ten lud dawnego pogranicza polsko-niemieckiego, 
osiadły na tych ziemiach od wieków, nie tylko przeniósł do czasów wol-
ności swoją oryginalną kulturę i język (które udało się uchronić przed 
statusem jednej z wielu lokalnych osobliwości folklorystycznych), ale 
także utrzymał więzi społeczne, których system komunistyczny nie był 
w stanie do końca zniszczyć. 

Kiedy nastała wolność, pojawił się dylemat, czy ustąpienie ze-
wnętrznych ograniczeń dla rozwoju kaszubszczyzny nie spowoduje 
– paradoksalnie – erozji kultury kaszubskiej oraz lokalnej tożsamości 
wobec mnogości alternatyw kulturowych, które przyniosło ze sobą 
szerokie otwarcie się Polski na świat. Gdyby kultura kaszubska zastygła 
w lokalnej tradycji i nie miała zdolności absorbowania i przetwarzania 
nowych idei, straciłaby możliwość rozwoju i przestałaby być istotna 
dla młodszych pokoleń Kaszubów. Mam wrażenie, że tak się nie stało. 
Niech za incydentalną ilustrację tego twierdzenia posłuży fakt, że jakiś 
czas temu uczestniczyłem, wraz z przedstawicielami młodej inteligen-
cji kaszubskiej, w seminarium na Zamku w Bytowie. Seminarium to 
poświęcone było problematyce… literatury science-fiction pisanej i wyda-
wanej w języku kaszubskim. Akurat tego typu literatura, naszpikowana 
rozmaitymi neologizmami i wyrażeniami technicznymi, jest szczegól-
nym testem żywotności języka. Zamysł był więc bardzo ambitny, a sam 
fakt jego pojawienia się jest dla mnie dowodem, iż język ten żyje i roz-
wija się, podobnie jak wszystkie języki będące w codziennym użyciu. 

Zresztą nie tylko kaszubskość się odradza. Inne regiony kulturowe 
Polski również wykorzystują wolność do ożywienia lokalnych kultur, 
co w sumie składa się na różnorodność bogactwa polskiej kultury na-
rodowej. Kiedy w PRL-u przemierzałem Polskę, to w każdym jej za-
kątku spotkać można było te same przygnębiające pawilony sklepowe, 
wyposażone w marnej jakości standardowe produkty (jeśli je akurat 
dowieźli). Te same standardowe bloki mieszkalne budowane były wszę-
dzie, bez respektu dla lokalnej tradycji architektonicznej, te same treści 
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straszyły w gazetach centralnych i regionalnych i wreszcie – te same 
marne potrawy można było zamówić w „uspołecznionych punktach 
żywienia zbiorowego” (jak wtedy urzędowo nazywano restauracje), je-
śli akurat miało się szczęście i znalazło wolny stolik. Czy na Podhalu, 
czy na Kaszubach mielony z buraczkami był taki sam. Dziś jest inaczej. 

Dzięki wolności odżyły kultury lokalne. Odżyła też kultura ka-
szubska. Jest jeszcze wiele do zrobienia, by odbudować te kultury po 
dewastacji komunistycznej urawniłowki w biedzie, ale pierwszy etap 
odrodzenia jest już za nami. Teraz ogromnie dużo zależy od pokoleń, 
które wchodzić będą w dorosłe życie i przejmować odpowiedzialność 
za dalszy rozwój kraju. Jeśli kultura kaszubska dla tych, którzy czują 
się Kaszubami będzie istotnym elementem ich życia odświętnego i co-
dziennego, to można się spodziewać, że definitywnie wydobędzie się 
ona z folklorystycznego zaułka i stanie się ważnym elementem kultury 
ogólnopolskiej. Będzie można z dużą nadzieją spoglądać na przyszłość 
kaszubskiej kultury w globalizującym się świecie wówczas, gdy nowe 
pokolenia inteligencji kaszubskiej przy ognisku nad jeziorem będą roz-
prawiać o św. Augustynie, Kancie, Leibnitzu czy Kołakowskim w lo-
kalnym języku. Sprawdzi się wówczas to, o czym mówił ks. Tischner, 
bo okaże się, że ci filozofowie mają nam coś ważnego do powiedzenia 
także po kaszubsku. 

Warszawa, 20 listopada, 2011.
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Krzysztof  Piesiewicz

maGiCzne mieJsCe - maGiCzny Czas

To kawał życia spędzony na Kaszubach i z Kaszubami. Tak myślę 
– proste obliczenie – 40 lat po pięć, sześć tygodni – wychodzi prawie 
pięć lat. Zaczęło się to pod koniec lat sześćdziesiątych. Najpierw stu-
denckie wyprawy. Długa podróż do Pucka, potem rozklelotane auto-
busy do Karwii, następnie z plecakami długi marsz szeroką, piaszczy-
stą plażą do Dębek, mijając fantastyczne, ciągnące się na skarpie obok 
plaży sosnowe lasy. Tę drogę pamiętam do dziś. Niech ktoś mówi co 
chce, ale to najpiękniejsze plaże na świecie. Widziałem ich wiele, ale 
to światło, ten piasek, ten zapach morza – jedyny i niepowtarzalny. 
Dębki – drugie miejsce na ziemi po Warszawie, gdzie się urodziłem, 
tak ważne i tak mi bliskie. Miejsce zamieszkane przez Kaszubów. 
Niedaleko od Żarnowca, Krokowej, Wierzchucina, a gdzieś dalej 
Wejherowo, które po przyjedzie z Dębek robiło wrażenie metropo-
lii. Dębki wtedy były kaszubskie – tak zupełnie. Tylko kilka domów 
drewnianych, pobudowanych jeszcze przez kilku polskich inteligen-
tów w patriotycznym geście – bo tam, właśnie w Dębkach, rzeka 
Piaśnica wpadająca do morza tworzyła granicę polsko – niemiecką. 
No i wybudowana szkoła. Wzniesiono ją ze składek społecznych, aby 
dzieci tej biednej wioski – dzieci Kaszubów – mogły uczęszczać do 
polskiej szkoły.  Zbudowana w stylu charakterystycznym dla budyn-
ków warszawskiego Żoliborza oficerskiego. To tam gościnne rodziny 
Kaszubów udostępniały młodemu studentowi prawa w zasadzie cały 
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swój dom. Potem młodemu małżeństwu, a następnie przychodzącym 
na świat dzieciom. Tak po kolei: Budziszowie, Pestelensowie, Kuro-
wie, Detlafowie  no i długie lata Felknerowie. Ci ostatni to prawie 
rytualni rybacy. Rytualni, ponieważ wszystko odbywało się tak, jakby 
czas się zatrzymał. Ich rybacki dom, z charakterystycznym wejściem 
do ciągnącej się przez całą szerokość budynku sieni; w lewo wejście 
do kuchni – takiej kaflowej, z fajerkami, wiszącym pogrzebaczem, 
stołem, przykrytym kolorową ceratą. Wstawiano tam wtedy ze dwa 
łóżka i spały na nich moje dzieci. Z sieni w prawo wchodziło się 
do sypialni gospodarzy, którą zajmowałem ze swoją żoną. Pamiętam 
wczesne ranki - początkowo to były konie, później odgłosy zdezo-
lowanego traktora. Stary Felkner z synem o świcie szykowali się, aby 
wypłynąć w morze. Zarzucić, ale i zebrać sieci. Potem cały dzień roz-
plątywanie sieci. Uczestniczyliśmy w tym rytuale z całą rodziną, aby 
w nagrodę, gdzieś wieczorem otrzymać talerz z wyjętymi z wędzar-
ni, ciepłymi jeszcze flądrami. Takich ryb, o takim zapachu, o takim 
smaku nigdy już chyba nie spotkam. A przed domem siedział pan 
Jan – głowa rodziny. Siedział i gwarzył z przychodzącymi osobami, 
które chciały zdobyć z jego połowu wędzone ryby – wędzone na jego 
sposób. Ten sposób to było specjalne drzewo, doświadczenie wielu 
lat. Pan Jan siedział i trzymając zgiętą lewą rękę, posypywał u nasady 
kciuka tabakę.  Proponował, aby spróbować. Nigdy się na to nie zde-
cydowałem i choć tyle lat i miesięcy spędziłem w jego domu, do dziś 
nie wiem, jak ta tabaka „idzie“. Pamiętam jakąś fantastyczną życzli-
wość tych ludzi, ich spokój, otwartość. Nigdy nie słyszałem jakichś 
podniesionych głosów, jakichś rodzinnych kłótni. Jednocześnie czuło 
się ogromne życiowe doświadczenie, przez stykanie się z żywiołami 
przyrody. Pan Jan nigdy nie mylił się w prognozach pogody. Kiedy 
wieczorem mówił co będzie jutro na morzu i z morzem – to tak było. 

Żyłem wśród Kaszubów i pamiętam ich solidarną empatię. 
Rodziły się dzieci, inni umierali. Pamiętam pogrzeby – ciągną-
cy się długi marsz, a potem już samochody – jeszcze wtedy polną 
drogą, taką ubitą, ale jednak polną, marsz, kondukt do kościoła  
w Żarnowcu. Kościoła magicznego – kilkusetletnia budowla, w takim 
charakterystycznym dla tych okolic gotyku. 
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Myślę, że jeszcze przenikliwiej i z większym sentymentem i orga-
nicznym związaniem mogą o tej kaszubskiej przestrzeni mówić moje 
dorosłe już dzieci. To one gdzieś od połowy czerwca do początku 
września żyły wśród Kaszubów i z Kaszubami. Pamiętam jak na po-
dwórku przed domem przekrzykiwały się z „miejscowymi” słowami 
i zdaniami, których nie rozumiałem. Żartowaliśmy z żoną, że mamy 
dwujęzyczne dzieci. Jak już podrosły co nieco, trzeba było poszukiwać 
ich gdzieś przy nadmorskich lasach razem ze starym Felknerem, bo 
buszowały w zaroślach i budowały sobie szałasy z jego wnukami.

Dębki to Piaśnica. Rzeka przecudowna, wijąca się przez łąki, łąki 
jakich nigdzie nie spotkałem. Niestety, wszystko to podlega w tej chwili 
degradacji i niszczeniu. To na tych kilku kilometrach, między morzem 
a Odargowem, jakże często unosiły się te dębczańskie, niespotykane 
nigdzie indziej, charakterystyczne mgły. Bywało tak przed zachodem 
słońca. Białe płachty nad cudownymi łąkami, z niesamowitym, inten-
sywnym kolorem zieleni i tysiącami kolorowych, dzikich łąkowych 
kwiatów. I ten oddech. Zapach morza, odparowujących łąk, wiatru 
i łażące, niezliczone ilości bocianów.

Pomału, gdy wraz z rodziną nabyliśmy pierwszy samochód, objeż-
dżałem, obwąchiwałem całe Kaszuby. Zacząłem dostrzegać te sub-
telne różnice i podziały między Kaszubami – na tych wschodnich, 
zachodnich i tych wewnętrznych. Jedno jest pewne – to kraina mająca 
w sobie niebywałą magię, tożsamość, inność. Ta przestrzeń wciągała 
mnie z roku na rok. Początkowo poznawałem, zaprzyjaźniałem się 
z Kaszubami ciężkiej pracy, powiązanymi organicznie z miejscem 
i z przyrodą, w której żyli. Ludzi ciepłych, otwartych, bardzo dumnych 
i bardzo wytrwałych. Myślę również, że z ogromnym instynktem, bo 
widziałem jak łatwo wyłapywali nieszczerość – wyczuleni na nieau-
tentyczność – pojawiał się wtedy dystans, a może i nieufność. Kiedy 
minęły lata, z niesamowitym zdziwieniem, a może nie zdziwieniem, 
ale niedowierzaniem, obserwowałem jak ci ludzie potrafili szybko wy-
korzystać odzyskaną przez Polskę wolność. Co tu dużo mówić – ci 
moi przyjaciele Kaszubi to byli ludzie ciężkiej, mozolnej pracy, żyjący 
biednie. Osoby wielkiej godności, ale trudnych warunków bytowania. 
Jak szybko potrafili odnaleźć się w nowej wolnej rzeczywistości, jak 
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stali się zaradni. Pobudowali domy, wiedzieli jak to robić, jak organizo-
wać nowe życie, jak wykorzystać daną im szansę. To już wspomnienia 
przeszłości, kiedy biegało się do skleconego z desek „wychodka“. Ale 
może ważniejsze to, że ich wnuki chodzą do dobrych szkół, a więk-
szość dzieci ukończyło studia. 

Bywam niekiedy w Krokowej w pałacu – już wielokrotnie jego hi-
storia została opisana – zapraszany jestem na jakieś śluby, na jakieś oka-
zje – i widzę pięknych ludzi kultywujących tradycję, trzymających się 
swojego języka, no i niekiedy te stroje, jakże różne i charakterystyczne 
w stosunku do innych regionów Polski. 

Piszę o tym, bo zmieniające się Dębki, Minkowice, Karwia, Wierz-
chucino, Prusiewo, Choczewo, Wejherowo itd. to również moje do-
rastanie, dojrzewanie, moje życie. Chciałbym prosić, a może błagać, 
aby mieszkańcy tych terenów do upadłego walczyli o niezniszczenie 
ich pięknej przestrzeni. Pewnych rzeczy się potem nie da odwrócić, 
tak jak nie da się przywrócić cudowności znacznej części zdewastowa-
nych żarnowiecko – dębczańskich łąk. Myślę, że tak się dzieje, że wiele 
rodzin tam egzystujących od pokoleń dostrzegło, iż trzeba zatrzymać 
ten tzw. „postęp“. Jedno jest pewne – a przez te lata przemierzyłem 
troszeczkę dróg po świecie – tereny stanowiące ojczyznę Kaszubów 
to fenomen, to jakaś przepiękna dziwność, ale mająca w sobie rów-
nież pewną kruchość bardzo łatwą do zadeptania. Mam nadzieję, że 
hardość i przywiązanie do natury  i do tradycji ludzi tam będących na 
to zadeptanie nie pozwoli. Niech pamiętają również, że mają wiernych 
przyjaciół w takim myśleniu i w takim działaniu.

Nie wiem ilu ich jest, tych wiernych przyjaciół. Ja w swoim otoczeniu 
znam ich sporo. Wiem również z jakim podziwem obserwują ich wier-
ność tradycji przodków, ich z uporem trzymanie się własnego języka. 
To przecież chyba jedyna grupa, która wydała własny elementarz – ich 
odważne odkrywanie nowoczesności – nie złamało tradycji i wydaje się, 
że jest ona jeszcze silniejsza. Nie rozpływajcie się w tej przestrzeni, jak 
niektórzy nazywają „ponowoczesnej”, ale jeszcze raz błagam, z równą 
siłą pilnujcie krajobrazu. Tych wzniesień, wijących się dróg, jezior, jedy-
nego w swoim rodzaju wybrzeża. To przecież też kształtowało kaszub-
ską tożsamość. W tych sprawach nie tylko wiele osób Kaszubów podzi-



wia, ale jest także wielu sojuszników i przyjaciół. Myślę zresztą, że czym 
większe poczucie tożsamości, tym większe poczucie własnej godności.  
A to dopiero współtworzy większą otwartość na inność i tolerancję - 
ogranicza pewną dozę nieufności. 

Kaszuby – te okolice Dębek, Krokowej itd. – to również przestrzeń 
związana z czasem kiedy tam bywałem. To między innymi koniec lat 
siedemdziesiątych i lata osiemdziesiąte. To godziny spędzone wśród 
Kaszubów, z ludźmi, którzy naznaczyli wyraźnie swoja obecnością pol-
ską kulturę i polskie wspólnotowe życie a niekiedy przeszli do historii 
ostatnich kilkudziesięciu lat. Wystarczy choćby wymienić ks. Jerzego 
Popiełuszkę. Ale to już jest na „osobne opowiadanie“.
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Ks. Prof. Henryk Skorowski

niektóre asPekty etOsu kaszubóW

Każda społeczność regionalna, żyjąca na określonym terytorium 
charakteryzuje się zespołem wspólnych idei, wartości, przekonań, 
upodobań, wzorców  zachowań i postaw moralnych, które w osta-
teczności stają się jej ideałem i przewodnikiem. Całą tę rzeczywistość 
etyczną określa się pojęciem „etosu danej grupy lub wspólnoty”. 

Specyficzne i charakterystyczne dla społeczności kaszubskiej są 
takie wartości etyczno-moralne jak: religijność, patriotyzm, sprawie-
dliwość, miłość oraz solidarność.

Analiza charakterystycznych postaw moralnych Kaszubów pozwala 
uczynić bardziej pełnym i całościowym opis etosu Kaszubów. 

1. POstaWa Wiary

Czynnikiem składowym etosu Kaszubów jest ich postawa wiary 
i zawierzenia względem Boga. Wyrosła ona z tradycji, ale ma także 
swoje źródło w osobistych doświadczeniach niewystarczalności czy 
też małości człowieka. U podstaw zatem tej postawy leży doświad-
czenie zależności od Boga, do  którego zawsze w chwilach niebez-
pieczeństwa można zwracać się z prośbą o ratunek. Postawa wiary 
jest dla Kaszubów uznaniem istnienia Boga, następnie świadomością 



bytowej zależności od Niego, dalej poddaniem się Jemu oraz posłu-
szeństwem, które wyraża się w spełnianiu Jego nakazów . Takie jej 
rozumienie znajduje zewnętrzny wyraz w ich osobistej modlitwie, 
a także w licznych zbiorowych praktykach religijnych. Kaszubi mają 
poczucie wielkości Boga, Jego transcendencji, lecz równocześnie od-
legła jest im deistyczna myśl, że Bóg jest daleki od ich świata i nie 
interesuje się sprawami ich życia. Dla nich jest On Bogiem żywym 
i bliskim, Osobą, która miłuje człowieka, opiekuje się nim i przy-
chodzi z pomocą. Takie widzenie Boga jest wyznacznikiem postawy 
kultycznej względem Boga. Ich postawa kultyczna wyraża się zasad-
niczo w dwóch formach: w rozmaitych publicznych nabożeństwach 
oraz religijnym obchodzeniu uroczystości i świąt bądź rodzinnych, 
bądź całych wspólnot lub osad .

2. POstaWa PatriOtyzmu

Szczególną cechą etosu Kaszubów jest ich patriotyzm, czyli posta-
wa miłości ojczyzny, która nosi w życiu Kaszubów zawsze znamiona 
miłości ofiarnej, gotowej do poświęcenia i czynów heroicznych. Mi-
łość tę pojmują oni jako bezwzględną powinność obrony ojczyzny, jej 
dóbr, zwłaszcza wolności. Wyrazem postawy patriotyzmu Kaszubów 
jest ich walka w obronie wolności, udział w ruchu oporu i akcjach sa-
botażowych przeciw wrogom ojczyzny, ucieczka przed przymusowym 
wcielaniem do armii wroga i dezercja z armii, ratowanie i ukrywanie 
ludzi szczególnie wartościowych dla dobra ojczyzny, walka o zacho-
wanie języka polskiego, w związku z akcją antypolską zmierzającą do 
germanizacji ludności kaszubskiej, udział w uroczystościach przypomi-
nających wydarzenia z dawnych dziejów Polski organizowanych przez 
duchowieństwo polskie.
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3. POstaWa sPraWiedliWOśCi

Postawa sprawiedliwości dla Kaszubów polega przede wszystkim 
na poszanowaniu uprawnień drugiego człowieka do określonych dóbr. 
Szczegółowa realizacja tych uprawnień dokonuje się w oparciu o kon-
kretne normy, jakie ustanowiono w niewielkich maszoperiach, bądź 
w szerszej społeczności wiosek lub osad. Mają one charakter operatywny 
i pomocniczy, ponieważ kaszubscy rybacy mają świadomość, że istnieją 
określone prawa człowieka niezależnie od stanowionych ustaw, rozpo-
rządzeń czy wreszcie umów, a więc prawa, które niejako są prawami 
przysługującymi wszystkim ludziom. Sprawiedliwość jest więc formą 
bezwzględnego poszanowania uprawnień drugiego człowieka. Ma ona 
dla Kaszubów zawsze charakter bardzo konkretny, niemalże dotykalny. 
Dotyczy ona zarówno dóbr osobowych, jak i materialnych-rzeczowych.

Inną formą sprawiedliwości, jaką odnajdujemy u Kaszubów, jest  
sprawiedliwość  rozdzielcza, która  rządzi  stosunkiem pomiędzy spo-
łecznością a konkretną jednostką. Wyrazem tej sprawiedliwości jest 
podział produktów wspólnej pracy dokonywany w maszoperiach jak 
i dochodów za te produkty, cały system opieki i troski maszoperii nad 
wdowami i sierotami. Odnajdujemy w niej także formę sprawiedliwości 
prawnej, która rządzi stosunkiem jednostki do zbiorowości. W ramach 
tej sprawiedliwości dostrzega się spełnianie obowiązków wobec zbio-
rowości, jaką była maszoperia, osada, wioska, poszanowanie prawa tam 
stanowionego.

4. POstaWa miŁOśCi

Etos Kaszubów nie wyczerpuje się w postawie sprawiedliwości. 
Stosunki międzyludzkie, wartościowane i normowane etycznie przez 
Kaszubów, sprowadzają się także do postawy miłości. Adresatem po-
stawy miłości Kaszubów są członkowie ich rodzin, współtowarzysze 
i rodacy, przygodnie spotkani ludzie, a także w swoisty sposób wro-
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gowie. Zakres ludzi objętych postawą miłości wskazuje już na samą 
istotę miłości. Skoro wszyscy ludzie, nie wyłączając wrogów, są godni 
miłości i należy się im miłość, to ona musi polegać na bezinteresow-
nym uszanowaniu wartości człowieka. Miłość jest uznaniem niepo-
wtarzalnej wartości człowieka, jego godności. Różne jednak dobra 
człowieka — dobra materialne, witalne, duchowe — mogą domagać 
się poszanowania przez miłość.

Postawa miłości Kaszubów przybiera różne formy. W odniesieniu 
do własnej rodziny będzie się ona wyrażała przede wszystkim w trosce 
o materialne zapewnienie bytu wszystkim członkom rodziny. Postawa 
miłości wobec współtowarzyszy wyraża się w gotowości do ratowania 
i przychodzenia z pomocą w niebezpieczeństwie, we wsparciu mate-
rialnym lub duchowym. Inaczej mówiąc będzie to ogólna wrażliwość 
i otwarcie się na potrzeby kolegi. Przejawy tych form miłości zauważa 
się także w stosunku do ludzi obcych chociaż z mniejszym natężeniem.

Można także mówić o postawie miłości Kaszubów w odniesieniu 
do wrogów. Będzie się ona wyrażała w tym, aby nie dopuścić do po-
wstania i pielęgnowania w sobie pragnienia zemsty i nienawiści.

5. POstaWa sOlidarnOśCi

Historia Kaszubów znaczona długimi  okresami  wojen  i  niewoli oraz 
środowisko geograficzne w szczególny sposób uświadamiały im, że 
dobra osobowe człowieka, jakimi są: wiara, polskość, a także dobra 
witalne życia i wartości materialne będą zachowane i zostaną ocalone 
tylko wtedy, gdy podmiotem tych dóbr jest cała wspólnota. Kształ-
towana na tym gruncie postawa zabiegania o dobro wspólne innych 
i liczenie na udział w nim w postaci pomocy może tu być nazwana 
postawą solidarności.

W postawie solidarności Kaszubów jest na pierwszym miejscu 
uznanie wspólnego dobra. Świadomość i uznanie wspólnego dobra 
wyraża się we wspólnotowym ich działaniu. Jest to bowiem konse-
kwencja uznania i poznania tego, co jest dobrem wspólnym. Posta-



wę więc solidarności w życiu kaszubskich rybaków można określić 
jako postawę, która w swoim oddziaływaniu porządkuje działalność 
poszczególnych ludzi, zwracając ją ku dobru wspólnemu jako dobru 
społecznemu; które jest jednak także dobrem każdego.

W ramach postawy solidarności Kaszubów możemy mówić o so-
lidarności zawodowej wyrażającej się w odpowiedzialności za życie 
kolegi, za warunki bytowania jego i rodziny a także o pewnej więzi 
wspólnotowej łączącej Kaszubów z całą ludzkością, szczególnie w mo-
mentach tragedii, cierpień, przykrych niepowodzeń, które spotykają 
innych ludzi, nawet nieznanych. 

Przedstawione powyżej  niektóre aspekty etosu Kaszubów mają 
przynajmniej częściowo dać odpowiedź na pytanie: jak przedstawia się 
moralność ludzi zamieszkujących ziemię kaszubską w pasie nadmor-
skim i jakie jest jej empiryczne wyjaśnienie.  W odpowiedzi na pytanie 
o aksjologiczny wymiar wspólnoty regionalnej , tzn. o to, jakie wartości 
wydają się być szczególnie specyficzne dla tejże społeczności, należy 
stwierdzić, że jest ona przede wszystkim nośnikiem i gwarantem warto-
ści etyczno-moralnych. Szczególne znaczenie społeczności regionalnej 
w dzisiejszej dobie, dobie  relatywizmu etycznego i zagubienia czło-
wieka w świecie wartości należy widzieć w sferze stwarzania i zabez-
pieczania poszczególnym członkom wspólnoty szerokiej płaszczyzny 
wartości etyczno-moralnych.
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kaszuby Od kuChni

Fragmenty przewodnika „Kaszuby od kuchni”, który niebawem ukaże się drukiem
Autorzy: Piotr Ostrowski, Kazimierz Kleina 
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Niezwykły krajobraz, gościnni ludzie, fascynujące zwyczaje, język 
i kuchnia. To właśnie są Kaszuby! Kto raz je widział, pozostanie uwie-
dziony tym urokiem na zawsze. 

Stolicą Kaszub jest dziś bezsprzecznie Gdańsk. Tu ma swą głów-
ną siedzibę najpotężniejsza na Pomorzu organizacja - Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie. Posiada ona między innymi Dom Kaszubski 
oraz wydaje najważniejsze kaszubskie pismo - miesięcznik „Pome-
rania”. W Gdańsku odbywają się najważniejsze zjazdy i konferencje, 
wydawane są kaszubskie pisma i książki. Za to etnicznie największym 
kaszubskim miastem jest Gdynia, w której mieszka ponad 70 tysięcy 
Kaszubów – to prawie 30 procent mieszkańców. Nie zmienia to faktu, 
że także inne kaszubskie miasta od dawna aspirują do miana stolicy 
Kaszub, na przykład Kartuzy, czy Kościerzyna, która  w czasie zaboru 
pruskiego uchodziła za centrum kulturalne kaszubskiego regionu.  Tak, 
czy inaczej - jeśli chcemy posmakować i zobaczyć prawdziwe Kaszuby, 
pora wyjechać z  Trójmiasta!

Wiersz Maryli Wolskiej:

Siedem miast od dawna
Kłóci się ze sobą,
Które to jest z nich
Wszech Kaszub głową:
Gdańsk – miasto liczne,
Kartuzy śliczne,
Święte Wejherowo,
Lębork, Bytowo,
Cna Kościerzyna
I Puck – perzyna.
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Kaszubski dzień powszedni na wsiach i w miasteczkach nie należy 
do łatwych. Sami Kaszubi twierdzą, że zające są u nich wyższe od żyta, 
więc gdy skaczą przez pola, głowy wystają im z nad kłosów. Jest w tym 
sporo prawdy. Ziemia jest tu słaba, nieurodzajna i trudno jest wyżyć 
na Kaszubach z rolnictwa. Co ciekawe, mimo to Kaszubi rzadko się 
skarżą i nigdy nie uczestniczą w zbiorowych protestach czy blokadach 
dróg. Kaszuba nie ma czasu na protesty, bo ma dużo roboty - można 
się tu dowiedzieć. Tak jest od zarania dziejów. Kaszubi są pracowici, 
zaradni, schludni i kochają swoją ziemię. Pewnie dlatego tak trudno jest 
tu kupić działkę, nie wspominając o ziemi uprawnej. Ten kto sprzedaje 
i parceluje  gospodarstwo, w wielu zakątkach Kaszub nadal jest uzna-
wany za grzesznika i łotra. Kaszubską zaradność i pracowitość widać 
na każdym kroku. 

Kaszubi wykorzystują pod uprawę każdy skrawek ziemi. Na stro-
mych zboczach Szwajcarii Kaszubskiej zbóż nie uprawia się prawie 
wcale, za to ścielą się tu malownicze pastwiska ze stadami owiec i by-
dła. Kilka tysięcy tutejszych gospodarstw rolnych, w myśl kryteriów 
Unii Europejskiej, uznano za gospodarstwa górskie. Kaszubscy „góra-
le” na terenie Szwajcarii Kaszubskiej, czyli pomiędzy Bytowem i Kar-
tuzami, mogą zatem spodziewać się specjalnej pomocy finansowej. 
Część mieszkańców tej pięknej krainy latem żyje z turystyki, bo właśnie 
walory przyrodnicze przyciągają coraz większe rzesze letników z kraju 
i zagranicy.

Wielu Kaszubów, wzorem swych przodków, utrzymuje się także 
z rybołówstwa. Nic w tym dziwnego, skoro w regionie jest kilkanaście 
tysięcy jezior i stawów. Takich, które mają powyżej hektara, naliczono 
ponad tysiąc. Łowi się tu przede wszystkim leszcze, płocie, sieje, sie-
lawy, okonie, węgorze, liny, szczupaki, sandacze, a nawet trocie. Nie-
gdyś ryby z kaszubskich jezior sprzedawano na tradycyjnych targach 
w Gdańsku, Pucku czy Słupsku. Dziś smakosze i handlowcy przybywa-
ją co rano na liczne w regionie przystanie rybackie, by na miejscu kupić 
tanią i świeżą rybę. Te rybne targi to również atrakcja turystyczna, która 
w sezonie ściąga rzesze przyjezdnych smakoszy. 
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przepiS na lina - lëniôKa pò KaSzëbSKù według 
grażyny majKowSKiej ze SKrzeSzewa

1 kg lina, 75 dkg kwaszonej kapusty, 20 dkg włoszczyzny,  
1 cebula, 1 łyżka masła, 1 łyżka smalcu, 2 suszone grzyby,  
¾ szklanki śmietany, 2-3 liście laurowe, 5-6 ziaren ziela angiel-
skiego, mąka, sól.
Rybę należy oczyścić, pokroić na małe kawałki i osolić. Kapu-
stę, starte na tarce warzywa, przyprawy i grzyby ugotować do 
miękkości w 1 l wody. Cebulę podsmażyć na smalcu, zaś z ma-
sła i mąki zrobić zasmażkę. Do ugotowanej kapusty dodać 
rybę, cebulę i zasmażkę. Dusić  razem ok. 20 min. Na koniec 
wlać śmietanę i doprawić do smaku.

Zarówno na wybrzeżu Bałtyku, jak i na pojezierzu, mężczyźni 
trudniący się rybołówstwem budowali jeszcze na początku XX w. 
charakterystyczne szałasy i budy rybackie. Dla rybaków były one 
noclegownią i schronieniem w czasie niepogody podczas przybrzeż-
nych połowów na morzu, jak i na jeziorach. Szałasy o  sporych roz-
miarach  mogły pomieścić kilkunastu rybaków. Wewnątrz znajdowały 
się prycze i palenisko. Na pobrzeżu kaszubskim istniało kilkaset ta-
kich szałasów. Największe ich skupisko było w Boleńcu koło Łeby, 
zwanym kaszubską siczą. Rybacy z Kaszub przyjeżdżali tu zazwyczaj 
na dwa letnie miesiące, by łowić morskie ryby. Jak niesie wieść, do 
Boleńca wstęp mieli wyłącznie mężczyźni i nawet krótkie odwiedziny 
żon i dzieci były nie do pomyślenia. Grupa rybaków w Boleńcu była 
jedną z  popularnych w regionie maszoperii. Podobne wspólnoty 
powstawały już XV w. i były czymś w rodzaju pierwszych spółdzielni 
rybackich. Do maszoperii, którą rządził szyper, należeli zazwyczaj 
członkowie kilku zaprzyjaźnionych rodzin. Udziały w spółce były 
dzielone wedle wkładu pracy i posiadanego sprzętu – łodzi oraz sie-
ci. Zgodnie ze zwyczajem, tajemnicą pozostawało kto z kim i do 
jakiej maszoperii należy. Raz do roku rybacy obchodzili swoje święto 
i ewentualnie przyjmowali do spółki nowych udziałowców, oczywi-
ście popijając przy tym sznapsa. 
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Kaszubski słowniczek kulinarny: 
prażnica – jajecznica
szmórowóné – duszone (np. mięso)
plińce – placki ziemniaczane
pùrcle - pączki
eńtop – gęsta zupa jarzynowa z mięsem 
bùlwë – ziemniaki
pùlczi – ziemniaki w mundurkach
żôłté wrëczi - brukiew
bónk – fasola, zupa fasolowa
òbòna – skwarki, okrasa
brzadowô – zupa z suszonych owoców
czôrnina – czernina, zupa na kaczej krwi
zylc - galareta
worzta – kiełbasa
léber, léberka – pasztet, wątrobianka
pãpòrë – maślaki
peperlusczi – kurki (grzyby)
lëniôk – lin
pômùchel - dorsz
bańtka - flądra
wãgòrz – węgorz
slédz - śledź
kro - ikra

Pyszna kaszubska kuChnia

Kuchnia kaszubska jest prosta i smaczna. Warto ją poznać, ponieważ 
Kaszubi wymyślili kilkadziesiąt własnych potraw. Dla większości tu-
rystów najbardziej niezwykłą jest czernina (czôrnina) - zupa gotowana 
na kaczej lub gęsiej krwi, z dodatkiem warzyw, podrobów, suszonych 
owoców, śmietany i jakiejś smakowitej kostki. Nie jest to bynajmniej 
strawa kaszubskich wampirów! Rozcieńczona octem krew, wlana do 
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zupy, dodaje jej niepowtarzalnego delikatesowego smaku. Przy czer-
ninie zupa z żółwia to zwykła zalewajka. Równie wyśmienita jest zupa 
z żôłtëch wrëków, czyli z brukwi, z dodatkiem gęsiego lub wieprzowego 
mięsa, a także zupa z węgorza, która uwiodła niejednego smakosza. 

przepiS na Szmùrowónégò pòmùchla czyli pieczonego dorSza 
według roberta Kiedrowicza ze SłupSKa

Składniki: dorsz, boczek lub słonina, smalec, sól, pieprz, liść 
laurowy, ziele angielskie
W brytfannie ułożyć plastry boczku lub słoniny, a na nich 
ułożyć pokrojonego w dzwonka dorsza. Rybę doprawić solą, 
pieprzem, dodać liść laurowy i ziele angielskie. Dodać nieco 
tłuszczu (może być smalec) i zapiekać całość przez ok. 40 min.

Kaszubi jedzą wielkie ilości ryb, zarówno morskich, jak i słodkowod-
nych. Można by rzec, że ryby są w wielu zakątkach Kaszub podstawowym 
menu. Prawdziwym odkryciem jest kaszubska jajecznica na zasolonym 
węgorzu (prażnica z wãgòrzem), którą je się zazwyczaj z ziemniakami. Także 
tutejszy słony śledź w śmietanie i cebuli z ziemniakami w mundurkach, 
czyli slédz z pùlkama, nie ma sobie równych. Wybornie smakuje lin po ka-
szubsku, duszony w jarzynach i kwaśnej kapuście z dodatkiem suszonych 
grzybów. Nie sposób nie wspomnieć tu o mòrénkach, czyli sielawach. To 
smaczne ryby, łowione na głębokich wodach, a słynie z nich Jezioro Wdzy-
dze. Mòrénczi wyglądają jak szproty, a smaży się je na głębokim tłuszczu 
i spożywa chrupiące. Z kolei nad morzem najważniejszą rybną potrawą 
jest pòmùchel, czyli dorsz przyrządzany  na sto sposobów. Tę rybę od lat 
promuje słynny Festiwal Pomuchla w Łebie, a każdy Kaszuba wie, jak 
smakuje świeży dorsz kupiony prosto z burty rybackiej łodzi. 

Mieszkańcy regionu z wielką namiętnością zjadają również rybią 
ikrę, którą smaży się na patelni z dodatkiem cebuli i przypraw. Na 
wiejskich stołach często goszczą smażone na chrupko, lub też zapie-
kane z cebulą okonki i płocie. Popularne są też smażone i marynowane 
w occie śledzie lub okonie. 
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Warto wspomnieć, że świetną kuchnię mają nasi krewniacy za oce-
anem. Kaszubi z Barry’s Bay w Kanadzie, którzy są potomkami emi-
grantów z połowy XIX w., także chętnie jedzą ryby, potrafią wypiekać 
tradycyjne kaszubskie ciasta oraz chleb.

przepiS na pieczonego pStrąga tęczowego 
według davida ShuliSta, z barry’S bay. 

przeKazane przez matKę barbarę (KutchKoSKie) ShuliSt

Składniki:  duży pstrąg tęczowy, sok z cytryny, miękkie masło, sól 
i pieprz.
Oczyścić i umyć rybę. Dokładnie wytrzeć wewnątrz i na ze-
wnątrz. Posmarować wnętrze ryby sokiem z cytryny, miękkim 
masłem, oprószyć solą i pieprzem. Faszerować chlebem.
Farsz: chleb, szczypta cząbru, sól i pieprz do smaku, 1 mała 
pokrojona cebula, 1 łyżka masła
Chleb pociąć na małe kawałki, tak aby zmieścił się do środka ryby. 
Dodać cząber oraz sól i pieprz do smaku. Cebulę wymieszać z ma-
słem. Wymieszać składniki i umieścić w rybie. Rybę spiąć wyka-
łaczkami, zawinąć w folię aluminiową i piec w temperaturze180 oC 
przez 30 – 45 minut w zależności od wielkości ryby.

Oprócz ryb Kaszubi jadają bardzo dużo drobiu. Szczególnym 
wzięciem cieszy się tu gęsina, toteż w każdej wiejskiej zagrodzie ma-
szeruje stadko białych gęsi. W kilku zakątkach regionu przetrwała 
nawet ewangelicka tradycja spożywania pieczonej gęsi podczas świąt, 
a czasem nawet w wigilię Bożego Narodzenia. Nadal popularne są tu 
piersniczi – pierśniki, czyli wędzone piersi gęsie. Nazywa się je także 
półgęskami, ponieważ są tak wielkie, że każdy faktycznie stanowi 
prawie pół gęsi. Wedle starej tradycji najpierw pekluje się  je w zalewie 
z przyprawami, a później, po dwie związane razem, wędzi w dymie 
z jałowca i drewna owocowego. Z gęsiny do dziś kaszubskie gospo-
dynie preparują tradycyjną òbònã, czyli okrasę. Surowe mięso z gęsi 
siekają tasakiem, a następnie układają w glinianym garncu i zasypują 
solą. Przez całą zimę dodaje się je do różnych potraw, na przykład 
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do zup, do jajecznicy, do chleba, albo jako okrasę do ziemniaków 
popijanych maślanką. Pycha! 

Codzienną potrawą są także plińce, czyli placki z tartych bùlew czyli 
ziemniaków, kładzione na wodę lub mleko. Smaczne są także rënczôczi. 
To placki z mąki gryczanej, czasem jeszcze pieczone na rënkach czyli 
fajerkach płyty kuchennej. 

Pyszna i oryginalna zarazem jest kaszubska kiszka ziemniaczana. 
Przygotowuje się ją z dodatkiem kaszy gryczanej i słoniny lub boczku. 
Utarte drobno ziemniaki i sparzoną kaszę miesza się z jajkiem, cebulą 
i przyprawami i wyrabia się na jednolitą masę, a następnie upycha do 
grubych flaków lub woreczków. Takie kiszki gotuje się w solonej wodzie. 
Po ugotowaniu zazwyczaj kroi je się w plastry i smaży na słoninie. Do 
tradycyjnych dań tego typu należy także grucholec, czyli babka ziemnia-
czana, którą oczywiście podaje się na ciepło, np. z ogórkiem kiszonym.

Kaszubi słyną także z własnych wyrobów wędliniarskich. Robią 
pyszną kiełbasę, salceson, léberkã czyli pasztetową oraz zylc, czyli gala-
retę na nóżkach, oczywiście zakwaszaną octem.

przepiS na rëbiónKã czyli KaSzubSKą polewKę rybną 
według neclów z chmielna

Składniki: 1,5 i wody, 1 kg drobnych ryb słodkowodnych (np. 
płoci, karasi), 1 szklanka śmietany, 2 łyżki octu lub kwasek 
cytrynowy, 1 żółtko, 2 łyżki mąki, włoszczyzna, liść laurowy, 
ziele angielskie, sól i pieprz.
Oczyszczone ryby włożyć do wrzącego wywaru z włoszczyzną 
i przyprawami, zakwasić (po to, by ryby się nie rozgotowały na 
„wióry”), gotować  ok. 10 min. Ryby i warzywa wyjąć. Warzy-
wa pokroić w kostkę, zaś zupę zaprawić śmietaną i roztrzepaną 
mąką, a następnie zagotować. Do zupy dodać warzywa i roztarte 
z małą ilością wody żółtko. Podawać z makaronem lub gotowa-
nymi ziemniakami okraszonymi słoniną i smażoną cebulą.

Na licznych letnich festynach Kaszubki sprzedają pajdy chleba 
ze smalcem i skwarkami. Do stoisk tych zawsze ustawiają się długie 
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kolejki, bo też tutejszy szmôłt ze szpërkama nie ma sobie równych. 
Jest to okazja do skosztowania tradycyjnego chleba z domowego 
wypieku, warto więc stanąć w ogonku.  W ostatnich latach powstały 
też liczne kaszubskie karczmy i gościńce. Popularne są też domy 
i sale weselne, które nie są otwarte na co dzień, lecz mimo to bar-
dzo dobrze funkcjonują. Bardzo wiele kucharek pracuje w domu, 
przygotowując kaszubskie specjały zamówione na większe rodzinne 
uroczystości. Popularne domy weselne znajdują się w wielu zakąt-
kach regionu, między innymi w Krępie Kaszubskiej, Choczewie, 
Żukowie, czy Paczewie.

Większość popularnych kaszubskich potraw można oczywiście 
zjeść w tutejszych restauracjach, barach i smażalniach. Choć te ostat-
nie najchętniej serwują mało kaszubskiego pstrąga. Jeśli chce się za-
smakować prawdziwej kuchni, najlepiej odwiedzić tradycyjny kaszub-
ski dom, wybierając na przykład wczasy w prywatnych kwaterach 
z wyżywieniem lub w gospodarstwach agroturystycznych. Nie należy 
się jednak dziwić, gdy gospodarze zaczną przyjęcie od kùcha, czyli 
ciasta (zazwyczaj jest to placek drożdżowy) i kawy, a dopiero potem 
podadzą główne potrawy. Taki tu panuje zwyczaj! Miejscowi żartują, 
że jak się gość naje ciasta, to mało zje na obiad. 

Bardzo smaczne są tradycyjne kaszubskie rëchôcze, czyli ruchanki. 
Nie należy jednak przeceniać swoich możliwości i  zamawiać zbyt wielu 
ruchanek na raz, bo nawet rosły chłop szybko się nasyci. Dla ścisłości: 
jest to specjał kulinarny, który przypomina racuchy. 

Sporym zaskoczeniem dla turysty może się okazać kaszubska 
kawa, zwana brejką, którą miejscowi piją do kùcha i śniadania. Oto 
przepis sprzed wieku: „Ju kòcółk zastawiła wòdã w nim gòtëje i ze żëta 
spôlonégò kawã w niã wsëpùje, kładze w wszëtkò cykorëji spòré sztërë grëpë, 
pòtim fùse dużą łëżką zmniésziwô do kùpë, tej nã brejką leje w zbónk i za-
léwô mléczem wszëtkò jidze ji òd rãczi żëwò i ze szëczem”. Krótko mówiąc: 
Kaszubi namiętnie piją kawę zbożową z mlekiem. Oczywiście piją 
również prawdziwą kawę.
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przepiS na KaSzubSKie ruchanKi (rëchôcze) 
według jadwigi Kiedrowicz z bruS

Składniki: 2 ½ szklanki mąki, 15 dkg masła, 3 jaja, ¾ szklanki 
cukru, 1/2 szklanki mleka, 5-8 dkg drożdży, cukier waniliowy, 
tłuszcz do smażenia.
Najpierw należy przygotować rozczyn z drożdży: lekko pod-
grzać mleko, dodać drożdże, 2 łyżki mąki, 1 łyżkę cukru, do-
kładnie wymieszać i odstawić na chwilę do wyrośnięcia.
Do mąki należy dodać cukier, żółtka, gotowy rozczyn z droż-
dży i wyrobić. Następnie dodać roztopione masło oraz ubitą 
pianę z białek, dobrze wyrobić i pozostawić do wyrośnięcia. 
Gdy ciasto jest wystarczająco wyrośnięte należy formować 
małe placki i smażyć na dobrze rozgrzanym tłuszczu. Ruchan-
ki posypać cukrem pudrem lub podawać z konfiturami.  

Na całych Kaszubach spotkać można niewielkie ceglane lub ka-
mienne budowle. To piece chlebowe. Te murowane pomieszczenia 
budowano zazwyczaj w ogrodzie, w bezpiecznej odległości od zabu-
dowań, by nie zaprószyć ognia podczas wypieku. Jeszcze do niedaw-
na, co kilka dni, wypiekano w nich chleb, najczęściej dla kilku rodzin 
za jednym zamachem. W wielu wsiach przepis na chlebowe ciasto 
i sposób wypieku pieczywa był bardzo podobny: ciasto przygotowy-
wano z żytniej mąki z dodatkiem tartych ziemniaków i drożdży. Tech-
nologia domowego wypieku była prosta. Najpierw rozpalano w piecu 
drewno, a gdy niemal zupełnie się wypaliło, usuwano z jego wnętrza 
żar i popiół i wsadzano ciasto uformowane w sporych rozmiarów 
bochny. Dla dodania aromatu gospodynie wrzucały na rozgrzane 
kamienie suszone owoce. Piece  były używane także przez chorych 
i zmęczonych. Po wyjęciu wypieków, póki były gorące, nierzadko 
pełniły rolę… sauny.
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przepiS na dawny KaSzubSKi chleb babuni 
według auguStiny laginSKi z barry’S bay w Kanadzie

Składniki: 2 paczki drożdży, 2 szklanki letniej wody, 2 łyżeczki 
soli, 1 łyżeczka białego cukru, ¼ szklanki tłuszczu (smalec 
z boczku sprawi, że ciasto będzie kruche), 8 –10 szklanek mąki.
Drożdże rozpuścić z 2 łyżeczkami białego cukry w ½ szklance 
letniej wody. Zostawić do wyrośnięcia na 10 minut. Mąkę wsy-
pać do suchej dużej miski. Zrobić zagłębienie na środku mąki. 
Wymieszać 4 szklanki wody, 1 łyżeczką cukru, soli, tłuszcz 
i rozpuszczone drożdże, następnie dodać do mąki. Wymie-
szać, aby ciasto było miękkie. Dodawać tyle mąki, aby ciasto 
było twarde ale pulchne. Ciasto umieścić w wysmarowanej mi-
sce. Przykryć czystą ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do 
wyrośnięcia (tak aby dwukrotnie zwiększyło swoją objętość). 
Ugnieść ciasto i obrócić, zostawić do wyrośnięcia aż podwoi 
swoją objętość. Powtórzyć cały proces. 
Ciasto podzielić na 4 części, uformować bochenki i umieścić 
w wysmarowanych blaszkach. Nakłuć ciasto widelcem, aby 
uwolnić pęcherzyki. Formy z ciastem przykryć  czystą ście-
reczką i zostawić do wyrośnięcia na godzinę. Piec w 180 oC 
przez 50-60 minut. Wyjąć z formy i ostudzić. 
Bardzo ważne jest wyrabianie ciasta. Im ciasto będzie lepiej 
wyrobione, tym chleb będzie smaczniejszy.

kOlOrOWe kaszubskie strOJe

Z nielicznych przekazów i zapisków kronikarzy, a także ze starych 
rycin i obrazów etnografowie skompletowali tradycyjny strój kaszub-
ski. Do dziś nie przetrwał bowiem żaden szczegółowy opis regional-
nych szat, ani też jakikolwiek oryginalny egzemplarz garderoby. Kaszu-
bi przestali nosić swe tradycyjne stroje jakieś sto lat temu. Dopiero po 
ostatniej wojnie mieszkańcy powrócili do folkloru i zaczęli odtwarzać 
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tradycyjne ubiory, najczęściej na potrzeby zespołów ludowych. Dzi-
siejsze kaszubskie „kostiumy” w niemal wszystkich zakątkach regionu 
są do siebie podobne, a powstały podobno według wzoru dawnego 
stroju odświętnego.

Badacze odkryli, że dawne Kaszubki to prawdziwe strojnisie. Na 
przykład w XVII i XVIII w. nosiły rożne rodzaje koszul: z mankietami, 
wiązane kolorowymi tasiemkami, najczęściej z kryzą. Na nie wkłada-
ły obcisły, podkreślający talię gorset z aksamitu. Tradycyjnie nosiły 
dwie spódnice: jedną szeroką, za kolana i mocno marszczoną w pasie, 
zaś drugą, krótszą na wierzchu, wiązaną z tyłu jak fartuszek. Nosiły 
także wiązane pod szyją chusty, a na głowę zakładały słynne kaszub-
skie czepce. Było wiele rodzajów owych charakterystycznych nakryć 
głowy – od skromnych, płóciennych, po bogato zdobione, haftowane 
i obszywane jedwabiem, brokatem i tiulem. Najzamożniejsze Kaszubki 
zdobiły czepce haftem ze srebrnej lub złotej nici, stąd ich popularna 
nazwa – złotnice. Cały strój był zazwyczaj granatowo-biały z dodat-
kiem bordowych i  czarnych elementów.   Przedstawione na XVII w. 
obrazach, rysunkach i miedziorytach Kaszubki z okolic Gdańska były 
tak dobrze ubrane, że dzisiejsi polscy badacze wątpili w autentyczność 
tych wizerunków. Jednak ich wątpliwości rozwiał znany niemiecki ko-
stiumolog Franz Hottenroth, który odnalazł w kronikach zapisy po-
twierdzające wizerunek przedstawiony przez malarzy. Między innymi 
wskazał on na relację włoskich podróżników sprzed dwustu lat, którzy 
będąc na Pomorzu pisali, że Kaszubki ubierają się z nader wyszukanym 
smakiem, a dzięki strojnej odzieży budzą powszechny szacunek.

przepiS na marchewny pieprzniK, czyli pierniK z marchwi 
według haliny bobrowSKiej z głodnicy

1 kg mąki, 1 kostka margaryny, 2 jaja, ½ kg marchwi,  
2 szklanki cukru, 10 dkg rodzynków, 10 dkg migdałów, 10 
dkg orzechów, 3 torebki przypraw korzennych, 1 ½  łyżeczki 
sody oczyszczonej.
Margarynę utrzeć z cukrem na puszystą masę, a ucierając, do-
dawać po jednym jajku. Następnie powoli dosypywać mąkę 
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wymieszaną z przyprawą korzenną i sodą. Marchew należy 
utrzeć na bardzo drobnej tarce, dodać do ciasta i dobrze wy-
mieszać. Na koniec dodać bakalie.
Rodzynki, migdały i orzechy trzeba sparzyć, migdały i orzechy 
obrać ze skórek i pokroić. Piernik należy piec ok. 1 godz.

Mężczyźni na Kaszubach nosili się podobnie. Na koszulę z białego 
płótna wkładali najczęściej niebieską lub granatową kamizelkę albo ka-
ftan. Wkładali  spodnie do kolan, czasem  skórzane, zaś buty najczęściej 
wysokie z cholewami. Głowę nakrywali filcowym kapeluszem, a także 
- zazwyczaj zimą - śmieszną futrzaną czapą z nausznikami, opadającą 
na kark. Właśnie te czapki z baraniej skóry niezwykle intrygowały nie-
gdysiejszych podróżników. Wielu kronikarzy opisy kaszubskiego stroju 
zaczynało więc od „dziwnej czapy” noszonej przez tutejszych chłopów.

Słowniczek kaszubskiej garderoby:
Skòrznie - buty
mùca - czapka, zazw. futrzana 
wãps - kaftan
bùksë - spodnie 
liwk - kamizelka
sëknia - sukmana
 czitel - spódnica, suknia 
szertuch - fartuszek 
jupa, kabat - płaszcz (damski)
wiksówczi – pantofle

niezWykŁe rzemiOsŁO i sztuka

Siostrom zakonnym, które uczyły młode Kaszubki haftu w XVIII 
w., pewnie nawet się nie śniło, że zaprojektowane przez nie motywy tu-
lipanów staną się w przyszłości symbolem i najłatwiej rozpoznawalnym 
„znakiem firmowym” całych Kaszub. Pierwsze szkoły kaszubskiego 
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haftu prowadziły klasztory norbertanek w Żukowie i benedyktynek 
w Żarnowcu. Uczyły się w nich dziewczęta pochodzące ze szlachty, 
bogatego mieszczaństwa oraz rodzin gburskich. Ówczesne wzory - 
kwiaty  tulipanów, lilii, margaretek i stokrotek, a także owoce granatu, 
haftowano jednobarwnie  złotą lub srebrną nicią. W obu klasztorach 
powstawały przede wszystkim czepce dla kobiet. Popularny dziś ko-
lorowy haft pojawił się znacznie później, sto lat temu we Wdzydzach 
Kiszewskich, gdzie w 1909 r. powstała szkoła dla hafciarek. Otworzyła 
ją Teodora Gulgowska, która także we Wdzydzach, wraz z mężem Izy-
dorem, założyła w 1906 r. tak oblegany dziś przez turystów skansen 
kaszubski. Znana w całej Europie Szkoła Wdzydzka  słynie z bogatego 
wzornictwa i wspaniałych kolorów. Nieco inne są  hafty żukowskie, 
które mają zawsze siedem kolorów, oczywiście z przewagą tak lubiane-
go przez Kaszubów błękitu. Obecnie znane są także inne szkoły haftu: 
pucka, wejherowska, tucholska, chojnicka , człuchowska i bytowska. 
Wytwarzane tu obrusy i serwety uchodzą za jedne z najpiękniejszych 
w Europie, są także znane i cenione w Stanach Zjednoczonych. Nie-
stety, kaszubski haft jest nie tylko sławny, ale i piekielnie drogi. Nawet 
za niewielką serwetkę z małym wzorkiem trzeba zapłacić kilkadziesiąt 
złotych, zaś za porządny obrus nawet kilkaset. 

wafle KaSzubSKie wg. agnieSzKi maKurat z Krępy KaSzubSKiej

Składniki: 1 kg mąki tortowej, ½ kostki masła (ewentualnie mar-
garyny Kasia), 200 ml śmietany 30%, mleko, 7 jajek, 1 szklanka 
cukru, szczypta soli, proszek do pieczenia.
Żółtka ucieramy z cukrem. Dodajemy mleko, mąkę i śmietanę, 
szczyptę soli i proszek do pieczenia. Wszystko razem mieszamy do 
otrzymania odpowiedniej konsystencji średniej gęstości. Białko ubija-
my na sztywno i tak ubite białko dodajemy do ciasta mieszając łyżką. 
Wafle pieczemy w specjalnej, żeliwnej wafelnicy, obracanej na 
ogniu. Jeżeli takiej wafelnicy nie mamy to wafle pieczemy w wa-
felnicy elektrycznej. Podajemy na ciepło, bezpośrednio po upie-
czeniu. Możemy podawać z cukrem pudrem, bitą śmietaną i tru-
skawkami kaszubskimi, popijając kawą z mlekiem.  
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W całym regionie od wieków popularne jest plecionkarstwo. Ka-
szubi wyplatają przede wszystkim przedmioty nadające się do domo-
wego użytku, np. kosze, zazwyczaj z korzeni sosny i świerka oraz z wi-
kliny i słomy. Twórcy ludowi wyplatają także dzbanki, tace, miski na 
owoce i liczne ozdoby, które cieszą się „wzięciem” wśród turystów. 
Piękną pamiątką z Kaszub są także popularne kosze bùlewné. Dość 
prymitywne, ale solidnie wykonane z korzenia sosny, do dziś służą na 
wsi do zbierania bùlew, czyli ziemniaków. Gdzieniegdzie, specjalnie dla 
turystów, plecionkarze wytwarzają miniaturowe kosze bùlewné. 

Ciekawe są także kaszubskie instrumenty muzyczne, powstające od 
stuleci w tutejszych warsztatach. Kaszubi do dziś grają na różnych dzi-
wadłach, wcale lub rzadko spotykanych w innych regionach i krajach. 
Najśmieszniejszy jest burczybas, który tak dźwięczy, jak się nazywa. 
Jest to drewniana beczółka bez dna, z wierzchu obciągnięta skórą na 
wzór bębna. Pośrodku skóry umocowany jest długi ogon z końskiego 
włosia, który pociera się mokrymi dłońmi – toteż do gry potrzebny jest 
pojemnik z wodą. Taki burczący burczybas posiada oczywiście każda 
szanująca się kaszubska kapela. 

Innym typowym dla tego regionu instrumentem są diabelskie skrzyp-
ce. Diôchli bas ma dobre dwa metry wysokości, małe pudło rezonansowe 
i zazwyczaj dwie lub trzy struny z drutu oraz smyczek, który wygląda 
jak dziecięcy łuk. Jest także wyposażony w liczne brzękadła, np. perku-
syjne talerze, toteż ogólnie mówiąc służy do robienia hałasu, a ten czyni 
się stukając instrumentem o podłogę. Diabelskie skrzypce łatwo można 
rozpoznać dzięki nieodzownej masce gbura w kapeluszu, która zwieńcza 
gryf  tego pięknego instrumentu. Miniatury diabelskich skrzypiec można 
dziś kupić w każdym kaszubskim sklepie z upominkami.  

przepiS na czôrninã (czerninę), 
czyli KaSzubSKą zupę z Krwią według otylii SKiby z lubni

Składniki: 4 l wody, szklanka krwi z gęsi lub kaczki, podroby 
z gęsi lub z kaczki (najlepiej z dwóch ptaków), 15 dkg suszu 
owocowego, włoszczyzna, 1,5 łyżki mąki, ziele angielskie, liść 
laurowy, łyżka octu, cukier, sól, śmietana. 
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Suszone owoce należy moczyć przez ok. 2 godz. w zimnej 
wodzie. Włoszczyznę pokroić w kostkę, i razem z umytymi 
i oczyszczonymi podrobami i suszem owocowym gotować do 
miękkości na wolnym ogniu, dodać przyprawy. Mięso wyjąć 
z wywaru. Mąkę roztrzepać z krwią, dodając trochę wywaru 
i mieszając wlać do garnka, zagotować. Zupę przecedzić, dodać 
ocet, cukier, sól oraz obrane z kości mięso i pokrojone podroby. 
Na koniec dodać pół szklanki śmietany. Zupę przecedzić, po-
dawać z kluskami kładzionymi lub z ziemniakami, i wszystkimi 
składnikami zupy jak podroby pokrojone i susz owocowy. 

Znanym kaszubskim instrumentem jest także bazuna – drewniana 
trąba, wykonywana z młodej olchy lub klonu. Niegdyś służyła ona 
do porozumiewania się pasterzom i rybakom na jeziorach, którzy np. 
trąbili na alarm lub wzywali pomocy. Dziś bazuny posiadają nieliczne 
kapele i zespoły ludowe. Aby na niej zagrać trzeba jednak mieć niezłe-
go dmucha i potężne płuca. Znacznie łatwiej za to gra się na prostych 
instrumentach pasterskich, jak rëńczôk (brząkacz na kiju), sznëra (ter-
kotka) czy klekotka. Niegdyś w regionie bardzo popularne były także 
lutnie. Kaszubi mieli również swojego „Stradivariusa”. Słynnym lutni-
kiem był Paweł Ponke z Wejherowa, który budowy skrzypiec uczył się 
w najlepszym gdańskim warsztacie Karla Neumanna, a później kunsz-
tem znacznie przewyższył swego mistrza. Muzycy twierdzą, że jego 
skrzypce nie mają sobie równych i są stworzone dla wirtuozów. 

Kaszubscy twórcy ludowi i rzemieślnicy, podobnie jak w innych regio-
nach, zajmują się także tkactwem, malarstwem na szkle i rzeźbą w drewnie. 

Wielki rozgłos zyskała także kaszubska ceramika. Przede wszystkim 
za sprawą ponad stuletniego warsztatu Neclów w Chmielnie, który z po-
wodzeniem funkcjonuje do dziś i pozostaje w rękach rodziny. Wyroby 
z pracowni Neclów znane są w całym kraju i za granicą. Łatwo je roz-
poznać dzięki charakterystycznej kolorystyce (niebieskie, granatowe, brą-
zowe i kremowe) oraz typowym motywom, np.: kwiat bzu, tulipan, lilia, 
rozgwiazda i rybia łuska. Od 1993 r. w Chmielnie czynne jest Muzeum 
Ceramiki Neclów. Najstarszym na Kaszubach ośrodkiem garncarskim jest 
jednak Kościerzyna. W 1861 r. działało tam aż 18 garncarzy, którzy wytwa-
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rzali wyłącznie naczynia użytkowe. Właśnie w Kościerzynie swój warsztat 
ceramiczny otworzył Michał Necel, który później przeprowadził się do 
Chmielna i tam uruchomił działającą do dziś słynną pracownię. 

przepiS na ferKaSe według agnieSzKi goSz z SieraKowic

Składniki: wiejska kura, włoszczyzna z kapustą, podpieczo-
na na blasze cebula, pieprz, sól, cukier, cztery garście ryżu, 
3 szklanki mleka, łyżka masła; na sos: 3 łyżki mąki, 15 dag. 
masła, 3 szklanki rosołu, sok z cytryny, cukier, 0,5 szklanki 
śmietany, 5 żółtek, garść rodzynków. 
Ugotować rosół: kurę zalać zimną wodą, gotować na bardzo 
wolnym ogniu, dodać włoszczyznę, przyprawy. Ryż  zalać nie-
dużą ilością wody, podgotować, następnie zalać wrzącym mle-
kiem, posolić, dodać łyżkę masła, przykryć i wstawić do gorą-
cego piekarnika, aż sam dojdzie. Stopić kilka łyżek masła, dodać 
mąkę, zrobić jasną zasmażkę, rozprowadzić ją zimnym rosołem 
mieszać żwawo, aby nie było grudek, dodać resztę składników 
sosu. Sos powinien mieć słodko-kwaśny smak, na końcu dodać 
sparzone rodzynki. Na dużym półmisku układać wieniec z ryżu, 
w środek i dookoła ryżu układać pokrojoną na części kurę, ob-
lać wszystko sosem, resztę podając w sosjerce. Dekoracją mogą 
być warzywa wyjęte z rosołu, zwłaszcza marchewka i kapustka. 
Rosół zaś podajemy oddzielnie jak zwykle z domowym maka-
ronem w talerzu. Na Kaszubach jest to danie świąteczne, często 
weselne, podawane na początku uroczystości. 

zWyCzaJe, tradyCJe i Obrzędy    

Kaszubi mają tyle własnych obrzędów, że mogliby nimi obdaro-
wać niejeden region czy kraj. Po wielu latach milczenia Kaszubi stali 
się dzięki temu naszym najpoważniejszym obok górali  „folklorem 
eksportowym”. Na Pomorzu najważniejsze są oczywiście tradycje 
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związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Gwiôzdkã 
zwiastują chodzący w adwencie po wsiach gwiżdże. W barwnym 
orszaku maszerują dziad, baba, muzykant, niedźwiedź, turoń, ko-
zioł, baran, bocian i smętek. Gwiôzdka niesie kosz pełen podarków - 
słodyczy i orzechów, którymi obdziela wiejskie dzieciaki. W Wigilię 
także chłopi wychodzą ze swych zagród, by na polach i wokół za-
grody postawić małe drewniane krzyżyki i inne, czasem „magiczne” 
znaki, które mają gospodarstwo uchronić przed wszelakim złem: 
szkodą, nieurodzajem i chorobą, a także gryzoniami niszczącymi 
plony. Wigilijna wieczerza jest na Kaszubach zazwyczaj skromna. 
Najważniejsza jest zupa brzadowa z suszonych owoców z kluskami, 
która z powodzeniem zastępuje barszcz. Są także ryby, grzyby i kùch 
czyli ciasto. Świąteczne podarki bywają skromne, bo też Kaszubi 
są oszczędni jak Szkoci. Ciekawostką natomiast jest, że popularna 
świąteczna choinka na Kaszubach przyjęła się bardzo późno, bo 
dopiero po pierwszej wojnie światowej. Wcześniej była w wielu za-
kątkach regionu uznawana za przejaw germańskiej tradycji. 

przepiS na zupę brzadową 
według miroSława zwolSKiego z rzepnicy

Składniki: marchew, kilka suszonych grzybów, 10 dkg suszonych 
owoców (gruszki, jabłka, śliwki, wiśnie), 1 szklanka maślanki, 
szklanka śmietany, 2 łyżki mąki, cukier, sól, ziele angielskie.
W 3 litrach wody gotować około pół godziny marchewki, ziele 
angielskie, sól, wymoczone i posiekane grzyby oraz suszone owoce. 
Do maślanki i śmietany dodać mąkę i wymieszać, następnie wlać 
do zupy. Doprawić do smaku solą i cukrem. Podawać z gotowa-
nymi ziemniakami.

Sylwester jest na Kaszubach dniem dowcipów, płatania figlów i tak 
zwanych głupich żartów. Niejednemu chłopu w noc sylwestrową „skra-
dziono” drzwi od chałupy lub wrota od stodoły, albo też zapchano komin.

W Wielkanoc Kaszubi jeszcze dziś, starym zwyczajem, chodzą 
o świcie do strumienia, nad jezioro lub nad rzekę, aby symbolicznie 
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zmyć z siebie grzechy, choroby i... rzucone uroki. Śniadanie wielka-
nocne połączone jest zazwyczaj z obiadem, jednak nie gości na nim 
wielkanocny zając. Ci, którzy oczekują od niego podarków, muszą się 
uzbroić w cierpliwość i przede wszystkim uwić zajęcze gniazdo. Dzieci 
stawiają gniôzdka zrobione z siana lub słomy w ogrodzie, pod drzewem 
lub krzakiem. Dopiero nazajutrz, w lany poniedziałek, zając ukradkiem 
zostawia w nich prezenty. Tymczasem dyngus (dëgùsë) uchodzi Kaszu-
bom na sucho. Zamiast polewać się wodą, Kaszubi tłuką się rózgami 
z gałęzi jałowca, czyli dëgùją. Przez cały dzień chłopcy uganiają się za 
dziewczętami i smagają swe ofiary po nogach (niegdyś po goliźnie). 
Ten prastary zwyczaj słowiański przetrwał jedynie na Kaszubach, to-
też warto się tu wybrać także na Wielkanoc, by przeżyć z bliska ten 
niecodzienny spektakl. 

Jednym z najbardziej niezwykłych i prastarych obrzędów na Kaszu-
bach jest Ścinanie Kani. Zwyczaj ten najbardziej znany jest na północy, 
w okolicach Pucka. Kanię - ptaka drapieżnego, który wyglądem nieco 
przypomina sokoła, ścinano na św. Jana. Kania od zarania dziejów 
symbolizuje na Kaszubach wszelkie zło, choć nikt nie potrafi wyjaśnić, 
dlaczego padło właśnie na tego, bardzo pięknego ptaka. Na ceremonię 
przybywali niegdyś wszyscy mieszkańcy. Wójt i Rada Starszych odczy-
tywali wyrok obwiniając biedne ptaszysko o wszystko i skazywali kanię 
na śmierć przez ścięcie głowy. Kat czynił swoje, a następnie odbywał 
się uroczysty pochówek. W niektórych zakątkach Kaszub, gdy bra-
kowało kani, lub nie udało się jej schwytać, ścinano inne ptaszyska, 
czasem wronę, a nawet kurę. Cała ta okrutna ceremonia miała być 
prawdopodobnie przestrogą dla ludzi, bo też odczytujący wyrok za-
zwyczaj nawiązywał w swej mowie do spraw wiejskich i czynił aluzje 
do grzeszników i złoczyńców, zapowiadając, że grozi im równie sroga 
kara, jak Bogu ducha winnej kani. Etnografom nie udało się do tej 
pory jednoznacznie wyjaśnić pochodzenia, ani znaczenia tego maka-
brycznego obrzędu. 

Ciekawe zwyczaje towarzyszyły do niedawna także kaszubskim 
ślubom. W dniu zaślubin, jeszcze przed biesiadą weselną, para młoda 
i rodzice sporządzali zapisy. W zamian za przekazanie we władanie 
majątku młodym „dożywotnicy” sporządzali umowy o zabawnej cza-
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sem treści. Na przykład teść domagał się na piśmie regularnych dostaw 
piwa, sznapsu, gęsi i kaczek, a także ziarna i paszy dla swego inwenta-
rza. Teściowa nierzadko zawczasu ustalała najbardziej odległe kwestie, 
na przykład rodzaj własnej trumny i pochówku.

przepiS na zupę z żôłtëch wrëKów 
– czyli  z żółtej bruKwi według alicji goSz z  SieraKowic 

Składniki: około 1 kg mięsa gęsiego lub kaczego z kością, 1 kg bru-
kwi, 1 kg ziemniaków, włoszczyzna, 3 l wody, majeranek, sól, pieprz. 
Zagotować wodę, dodać mięso, włoszczyznę pokrojoną w pa-
seczki. Oczyścić brukiew, pokroić w paski, sparzyć, żeby stra-
ciła gorzki smak, dodać do zupy, gotować aż do miękkości. 
Kiedy mięso jest miękkie, wyjąć z wywaru, wrzucić natomiast 
ziemniaki pokrojone drobno. Doprawić majerankiem, solą i  
pieprzem. Zupę można przetrzeć lub zmiksować. Podaje się 
na talerzu z porcją mięsa z kością. Jest bardzo gęsta i pożywna. 

Jeden z najsłynniejszych kaszubskich zwyczajów to zażywanie tabaki. 
Jeszcze dziś używkę tę stosuje ponad 100 tysięcy mieszkańców regionu. 
Jak wielu jest tabaczników, wyszło na jaw w ostatnich kilku latach, gdy 
nieprzemyślaną treścią ustawy zakazano w Polsce sprzedaży i produkcji 
tabaki. Wówczas Kaszubi zaczęli głośno protestować, a gdy to nie po-
mogło, zmusili do działania kaszubskich posłów i senatorów. Prawo do 
powszechnego zażywania tabaki przywrócono dopiero po czterech latach, 
nowelizując ustawę. W czasie tej tabaczanej „prohibicji” Kaszubi przemy-
cali używkę z Niemiec lub produkowali ją własnym sumptem. Wielu, tak 
jak przed wiekami, znowu zaczęło uprawiać niewielkie poletka tytoniu. 
By uzyskać zeń kaszubską używkę, trzeba wysuszone liście tytoniu zmielić 
na pył, dodając również zmielone suszone owoce i liczne przyprawy, mię-
dzy innymi miętę. Tak spreparowaną tabakę Kaszubi z namaszczeniem 
wsypują do tabakierki zrobionej z rogu i zawsze noszą przy sobie. Przed 
zażyciem mówią: „chcemë le so zażëc”, sypią szczyptę na rękę między kciuk 
i wskazujący palec i mocno pociągają nosem. Zażywanie tabaki jest nie 
tylko „nałogiem”. Na Kaszubach ma ono znaczenie znacznie głębsze. Jest 
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elementem regionalnej kultury, gestem towarzyskim i przede wszystkim 
wielowiekową tradycją. W niektórych zakątkach Kaszub do dziś tabakę 
zażywa się w kościele podczas nabożeństwa. Ksiądz z ambony rozpoczyna 
ów rytuał, a wtórują mu wszyscy mężczyźni. Dopiero gdy skończy ostat-
ni, ksiądz kontynuuje mszę. Ten sympatyczny zwyczaj Kaszubi przenieśli 
nawet za ocean do Stanów Zjednoczonych i Kanady, gdzie w polskich 
parafiach do dziś kultywują go pomorscy emigranci.

przepiS na Szmórowaną gęś według marii Kleiny z łeby

Składniki: gęś, majeranek, sól, 2 szklanki kaszy gryczanej  
2 jaja, ½ kg. gotowanych ziemniaków, tłuszcz do obsmażenia, 
1 cebula, pieprz.
Natartą solą i majerankiem gęś nadziać mieszanką ugotowanej 
kaszy gryczanej i utłuczonych gotowanych ziemniaków (farsz 
przyprawić solą, pieprzem, majerankiem , dodać podsmażoną 
cebulę i surowe  jaja), zaszyć. Ułożyć w dużej brytfannie, ob-
smażyć z każdej strony, podlać odrobiną wody, po czym dusić 
pod przykryciem, co jakiś czas dolewając nieco wody, aby gęś 
cały czas znajdowała się w sporej ilości sosu (szmórowanié). Tym 
sosem należy co jakiś czas polewać gęś, żeby nie wyschła. Pie-
czenie i duszenie gęsi wymaga sporych umiejętności i cierpli-
wości, bowiem w przypadku dużego ptaka (6-7 kg) proces ten 
może trwać nawet 3 godziny. Wokół gotowej do spożycia gęsi 
można ułożyć posypane majerankiem  ziemniaki lub inne wa-
rzywa. Gęś szmórowónô i pieczona jest podawana na Kaszubach 
„od święta”, bowiem uchodzi za potrawę wyjątkową. W wielu 
zakątkach przetrwała jako potrawa podawana jedynie podczas 
Świąt Bożego Narodzenia i ważnych uroczystości rodzinnych.

Zażywanie tabaki wiąże się także z inną kaszubską tradycją - ro-
garstwem. Jest to rzemiosło niezwykle trudne, pracochłonne i niestety 
wymierające. W nielicznych już warsztatach powstają przede wszystkim 
tabakiery. Wykonuje się je z rogów bydlęcych, a jest to robota niezwy-
kle paskudna, bowiem zaczyna się od smażenia rogu na rozżarzonych 
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węglach. Prażone krowie rogi cuchną niemiłosiernie, a niestety trze-
ba ten proces uważnie nadzorować, ponieważ źle spreparowany róg 
może pęknąć przy wbijaniu na kopyto. Właśnie podczas naciągania 
rogu  na drewniany kołek uzyskuje się jego płaski kształt. Tabakierka 
jest z jednej strony zamknięta  denkiem, zaś z drugiej ma niewielki 
otwór, którym wysypuje się tabakę. Ów dziób zatykany jest drewnia-
nym kołeczkiem. Dziś warsztaty rogarskie można jeszcze odwiedzić 
w Sierakowicach, Gnieżdżewie, Głodnicy czy Brodnicy Dolnej. 

przepiS na KaczKę KaSzubSKą 
według danuty jaSiK z lędziechowa

Składniki: kaczka z wiejskiej zagrody, majeranek, sól, szklanka 
kaszy gryczanej, 2 jaja, 25 dag. ziemniaków surowych utartych 
i odciśniętych , tłuszcz do obsmażenia, 2 cebule, pieprz. 
Kaczkę oczyścić, umyć, osuszyć. Natrzeć porządnie solą i ma-
jerankiem, wykręcić kość szyjną, skórę szyi zachować dla na-
dzienia. Kaszę gryczaną podgotować, połączyć z masą ziem-
niaczaną, jajami, usmażoną cebulą, dużą dawką majeranku, 
pieprzu (farsz powinien być pikantny). Farsz dobrze wymie-
szać,  napełniać nim szyję i środek kaczki, zaszyć. Następnie 
przełożyć do brytfanki i podlać wodą. Piec bez przykrycia, 
w gorącym piecu ok. 1, 5 godz. Kaczkę należy często pole-
wać własnym sosem z pieczenia.  Pod koniec pieczenia kacz-
kę przykryć i zmniejszyć temperaturę. Podawać pokrojoną na 
części zachowując nadzienie, polać sosem zagęszczonym mąką 
ziemniaczaną. 

Jeśli o zwyczajach mowa, trzeba pamiętać, że Kaszubi, którzy słyną 
ze swego przedniego dowcipu, jeszcze do niedawna wybierali własnych 
królów. Elekcje „kaszubskich monarchów” odbywały się nawet za ko-
muny, co niektórym „władcom” przysporzyło wiele kłopotów. Tytuł 
Króla Kaszubów przyznawały różne środowiska, wyróżniając popu-
larnych działaczy regionalnych, z których największą bodaj sławę zy-
skał Antoni Abraham (1869-1923), wielki patriota kaszubski i działacz 
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niepodległościowy. Bywało i tak, że tytuł króla nosiło kilku Kaszubów 
jednocześnie, co zresztą mało kogo gorszyło. Niepokoił się natomiast 
pozbawiony humoru gdański aparat partyjny, zarzucając Kaszubom 
dążenia monarchistyczne, separatyzm i wrogość wobec komunizmu. 
Sprawą zajmował się nawet Komitet Centralny PZPR i Urząd Bezpie-
czeństwa. 

I jeszcze o władzy: kluka  albo klëka to tradycyjna kaszubska laska 
sołtysia, coś w rodzaju symbolu samorządności. Jeszcze na początku 
naszego stulecia przy pomocy kluki zwoływano wiejskie zabrania. 
Laska była przekazywana z ręki do ręki, od sąsiada do sąsiada, aż 
wróciła do sołtysa, co oznaczało, że do wszystkich dotarła wieść. 
Kluka była oczywiście wykonana z drewna i zazwyczaj zdobiona, na 
przykład zakończona głową kozła. Często symbolicznie przewiązy-
wano ją wstążką, na przykład czerwoną - zwiastując czyjeś zaślubiny, 
lub czarną, która donosiła o śmierci jednego z mieszkańców. Dziś 
„kleką” nazywane są także obwieszczenia lokalnych władz. 

Dodać trzeba, że Kaszubi mają również własnych diabłów: najważ-
niejszy to Pùrtk, ale także: Diôchéł, Lëcëper i Smãtk (Smętek). W języku 
kaszubskim są także diabelskie przekleństwa, zresztą tylko takie, bowiem 
Kaszubi nie znają żadnych wulgaryzmów. Jak chcą zakląć, mówią: „A biéj 
do Smãtka”, „Të Diôchle !”, „Të Smãtkù !”, „Niech cã Smãtk weznie”.

Kaszubskie miesiące:
stëcznik
gromicznik
strëmiannik
łżëkwiat
môj
czerwińc
lëpińc
zélnik
séwnik
rujan
lëstopadnik
gòdnik
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Kaszubi mają także swoje tradycyjne imiona. Są one wprawdzie po-
dobne do powszechnie znanych, jednak mają ciekawe i zabawne zdrob-
nienia i odmiany. Męskie: Pioter (Piotr), Józk (Józef), Franc (Franci-
szek), Tóna (Antoni), Ignac (Ignacy), Gùst (August), Alojz (Alojzy), 
Jank (Jan), Bòles (Bolesław), a także Jaromir i Barnim. Żeńskie: Mania 
(Maria), Jula (Julia), Móńka (Monika), a także Damroka, Dirsla i Mila-
da. Jak podaje „Nowy Bedeker Kaszubski” najwięcej, bo aż 18 zdrob-
nień ma imię Józef: Józk, Józefk, Józka, Józkola, Józul, Józulk, Józwa, 
Jófka, Jófk, Jazef, Jop, Jopk, Jopa, Jopka, Jocht, Jocha, Jefk i Jiftk.  

oKonie duSzone z KurKami wg. marii Kleiny z łeby

Składniki: 1 kg okoni najlepiej wielkości dłoni, 40 dag świe-
żych kurek, 200 ml słodkiej śmietany, 1 serek topiony natu-
ralny, 1 cebula, ½ świeżej papryki czerwonej, nać pietruszki, 
masło, olej, sól i pieprz
Sprawić okonie, umyć, osuszyć, posypać solą i pieprzem, odsta-
wić na 2 godz. Oczyszczone i umyte kurki podsmażyć na maśle 
z drobno posiekaną cebulą i czerwoną papryką posiekaną w ko-
steczkę. Okonie obtoczyć lekko w mące i obsmażyć z obu stron 
na oleju. Na patelni po smażeniu ryb rozprowadzić w odrobinie 
wody kostkę serka topionego. Gdy się całkowicie rozpuści do-
dać śmietanę, połączyć otrzymany sos z kurkami. Ułożyć ryby 
w żaroodpornym naczyniu, zalać sosem i zapiekać w piekarniku 
ok. 20 min. w temp. 180°C. Posypać natką pietruszki. Podawać. 

Jeśli Jest Język, Jest też literatura

Kaszubski to jedyny język regionalny w Polsce, co zapisane zostało 
w „Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regio-
nalnym”. Już przy pierwszym zetknięciu z nim łatwo można rozpoznać, że 
różnice między językiem polskim i kaszubskim są olbrzymie. Dla turysty 
kaszubski jest po prostu całkowicie niezrozumiały! Tym bardziej, że ję-
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Grzyby z Kaszubskich lasów
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zyków, jak wyliczył badacz Friedrich Lorentz, ma aż 76 gwar. Oznacza to, że 
czasem w dwóch sąsiadujących ze sobą wsiach mówi się tu nieco inną gwarą. 
Trzeba jednak rzec, że im dalej na południe, tym bardziej kaszubski staje się 
dla obcych zrozumiały, na przykład w Brusach kaszubski niewiele różni się 
od polskiego. Tymczasem w centrum i na północy, np. w Parchowie, Sie-
rakowicach, czy też w Pucku i na Helu mieszkańcy posługują się językiem, 
którego obcy, szczególnie przy szybkiej wymowie, ani w ząb nie pojmują.  

Kaszubski różni się od innych języków i gwar przede wszystkim grama-
tyką i słownictwem, w którym można rozpoznać naleciałości niemieckie 
(wśród nich wiele niemieckich archaizmów). Występuje w nim również czas 
zaprzeszły („jô  béł pòjachóny” – czyli „pojechałem” lub: „dze jô móm to 
pòłożoné ?” – „gdzie to położyłem?”). Kaszubski ma także inny niż polski 
akcent (ruchomy) i odmienną wymowę. Na alfabet kaszubski składają się 
34 litery, w tym takie, których nie ma w polskim alfabecie:  ã, é, ë, ò, ô, ù.  
Najciekawsze jest to, że statystyczny Kaszuba do niedawna nie potrafił 
czytać po kaszubsku, albo miał poważne kłopoty z odcyfrowaniem pi-
sanego języka literackiego. I odwrotnie – zdarzali się piszący po kaszub-
sku, którzy mieli problemy z językiem mówionym. Dzisiaj jest już inaczej, 
bowiem ponad 15 tysięcy dzieci i młodzieży uczy się w szkołach języka 
kaszubskiego.

Kaszubski słowniczek dla ciekawskich:
knôp - chłopak 
białka - kobieta, żona
gbùr - zamożny chłop
chëcz - chałupa
kòt - kot
sznaps - wódka
kòrnus - żytniówka (wódka)
bacher  - kubek
bersz   - piwo
bôt - łódź
chaja - huragan, sztorm, śnieżyca
wała - fala
kôłp - łabędź
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lelek - głupol
klëka - laska (sołtysia) 
klómpë - drewniaki, końskie buty
kòrczi, szlorë - drewniaki, chodaki 

Na całych Kaszubach samorządy wprowadzają podwójne na-
zwy ulic i miejscowości - w języku polskim i kaszubskim. Pierwsze 
były Ostrzyce w gminie Somonino, które odważyły się uczynić to 
już ponad dziesięć lat temu. Początkowo kaszubskie szyldy i nazwy 
wzbudzały sporo kontrowersji. Wkrótce jednak okazało się, że nie 
tylko satysfakcjonują one mieszkańców, ale też są niebywałą atrak-
cją turystyczną. Dzisiaj nikogo już nie dziwią kaszubskie nazwy na 
Kaszubach.

przepiS na zupę KaSzubSKą według iwony mielewczyK z oSowa

Składniki: 2-3 litry wody, pół kurczaka, 30 dkg wołowiny 
z tłuszczykiem, marchew, pietruszka, cebula, szklanka prze-
cieru ze świeżych pomidorów, 30 dkg kapusty białej, łyżka 
mąki, szklanka śmietany, kminek i sól. 
Ugotować rosół z mięsa, warzyw i przypraw. Poszatkować ka-
pustę, udusić z cebulą i kminkiem na maśle. Rosół przecedzić, 
zalać nim kapustę, dodać pokrojone warzywa, mięso, przecier 
pomidorowy, zaprawić śmietaną zmieszaną z mąką, krótko 
zagotować. Podawać z oddzielnie ugotowanymi ziemniakami. 
Inna wersja tej zupy: po ugotowaniu rosołu na końcu do-
dać pokrojoną na małe kawałki świeżą rybę morską bez ości 
i skóry. Zupę gotować już tylko 15 min. i jest gotowa.  

Kaszubi mają swoje „nuty”, zwane także kaszubskim abecadłem. 
Jest to treść starej piosenki zapisana w formie obrazkowej. Śpiewając, 
oczywiście po kaszubsku, wskazuje się na kolejne malunki „nut kaszub-
skich”. Ta zabawna piosenka, której autor pozostaje nieznany, powsta-
ła zapewne w czasie zaborów i miała za zadanie strzec rodzimą mowę 
przed zapomnieniem w latach silnej germanizacji. Być może była też 
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w owych czasach czymś w rodzaju mini elementarza dla najmłodszych. 
Dziś „nuty kaszubskie” można kupić niemal wszędzie i w różnej posta-
ci: drukowane na tablicach, naczyniach, koszulkach, czy też malowane 
i haftowane. Jest to  jedna z najpopularniejszych pamiątek wywożonych 
przez turystów z kaszubskiej krainy dziwów. 

Kaszëbsczé nótë czyli słynne kaszubskie nuty

To je krótczé, to je dłudżé
To  kaszëbskô stolëca
To są basë, to są skrzëpczi
To òznôczô Kaszëba

To je ridel, to je tëcz
To są chòjnë, widłë gnojné
To je prosté, to je krzëwé
To je tilné kòło wòzné

To są hôczi, to są ptôczi
To są prësczi półtrojôczi
To je klëka, to je wół
To je całé, a to pół

To je małé, to je wiôldżé
To są jinstrumeńta wszelczé

Oprócz „pisma obrazkowego” Kaszubi posiadają oczywiście także 
prawdziwy dorobek literacki. Pierwsze księgi wydane po kaszubsku uka-
zały się w XVI i XVII wieku. Najpierw w 1586 r. pastor Szymon Krofey 
z Bytowa przetłumaczył z niemieckiego na język kaszubski śpiewnik ko-
ścielny. Po nim w roku 1643 Michael Brügemann ze Smołdzina (zwany 
przez swych współczesnych także Pontanusem, a dziś Michałem Most-
nikiem) przetłumaczył na kaszubski katechizm dla ewangelików. 

Kaszubi wysłuchali ostatniego kazania w swym rodzimym języku 
w kościele w Główczycach w 1886 roku, kiedy to władze pruskie za-
kazały publicznego używania kaszubskiego. Dla mieszkańców regionu 
jest to data symboliczna, ponieważ od tego momentu rozpoczął się tu 
najintensywniejszy okres germanizacji.
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przepiS na Slédza z pùlKama czyli śledzia z bulwami w śmieta-
nie według KS. zenona mySzKa z łeby SKładniKi:

Kilka śledzi solonych, 2 cebule, szklanka śmietany, cukier, 
pieprz, kilka dużych ziemniaków. Dawniej używano octu do 
zakwaszenia potrawy obecnie często dodaje się sok z cytryny. 
Ziemniaki wyszorować, ugotować w łupinach. Śledzie wymo-
czyć, oczyścić i pokroić w dzwonka, skropić sokiem z cytryny, 
dodać pokrojoną drobno cebulę, zalać śmietaną, doprawić do 
smaku solą, pieprzem. Ugotowane ziemniaki przekroić na pół 
każdy, polać sosem i obłożyć śledziami, posypać szczypiorem.

Pierwszym piszącym po kaszubsku pisarzem i publicystą był Florian 
Ceynowa (1817-1881) ze Sławoszyna koło Pucka. Lekarz i aptekarz z za-
wodu i nie lada oryginał, brał udział w Wiośnie Ludów. Za przywództwo 
w zbrojnej organizacji w 1846 r. został skazany na karę śmierci, a potem na 
dożywocie. Dwa lata  później, podczas Rewolucji Marcowej, został jednak 
ułaskawiony przez króla pruskiego. Jak mawiali o nim jego współcześni, 
latami się nie strzygł i nie golił i absolutnie nie liczył się ze słowami. Nie 
miał też wielkiego talentu literackiego. Pisał za to wyłącznie po kaszubsku 
i czynił co tylko się dało, by zahamować proces germanizacji Kaszubów. 
Wydał wiele książeczek „do codziennego użytku”, w których umieścił mię-
dzy innymi alfabet kaszubski, przykazania i modlitwy, a także historyjki, 
porzekadła i przysłowia. Ceynowa chciał, by jego „Xążeczka dlo Kasze-
bov” (1850 r.) stała się małym podręcznikiem nauki języka. Wydawał także 
pierwsze kaszubskie czasopismo „Skôrb  kaszébskosłovjnskjé  móvé”. 

Kontynuatorem tego co rozpoczął Ceynowa był Hieronim Der-
dowski (1852-1902), który pochodził z Wiela. Po maturze wyjechał do 
Paryża, gdzie chciał studiować, jednak nie mając środków na utrzyma-
nie wrócił z Francji na Kaszuby... pieszo. Pisał liczne artykuły i opo-
wiadania, a słynął z wielkiego dowcipu. Jego humorystyczna powieść 
„O panu Czôrlińscim co do Pucka po secë  jechôł” miała sześć wydań 
i do dziś jest na Kaszubach bodaj najpopularniejszym utworem lite-
rackim. Derdowski, choć dowcipniś i prześmiewca, jest także autorem 
hymnu Kaszubów.
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przepiS na śledzie Smażone w zalewie octowej 
według miroSława reKowSKiego z lęborKa

Składniki: 10 śledzi, 4 cebule, mąka, olej, zalewa: 1 szklanka 
octu, 2 szklanki wody, 2 liście laurowe, po 5 ziaren ziela an-
gielskiego i pieprzu.
Śledzie obtoczyć w mące, usmażyć na oleju na zloty kolor,  
ostudzić. Zalewa: cebulę pokroić w plastry, dodać ocet, wodę 
i przyprawy. Gotować ok. 5 min., ostudzić i zalać usmażone 
śledzie. Odstawić w chłodne miejsce na co najmniej 4 godziny. 

Jedną z najpopularniejszych kaszubskich postaci jest Aleksander 
Majkowski (1876-1938), autor słynnych przygód Remusa („Żëcé i  przi-
godë Remùsa”), które wydano także po polsku, niemiecku i francusku. 
Zdaniem znawców literatury jest to najlepszy utwór napisany kiedykol-
wiek po kaszubsku. Majkowski, który z zawodu był lekarzem, stworzył 
w 1908 r. w swej rodzinnej Kościerzynie  „Gryf ”, jedno z najważniej-
szych kaszubskich czasopism. Napisał także „Historię Kaszubów”. 
Był ponadto przywódcą słynnego ruchu Młodokaszubów, działaczem 
społecznym i politykiem. Jednym z najbardziej płodnych i znanych 
współczesnych pisarzy kaszubskich był Jan Drzeżdżon (1937-1992 ), 
który pochodził z Domatowa koło Pucka. Pisał powieści, opowiadania 
i poezję.

Tymczasem Aleksander Labuda (1902-1981) to najpopularniejszy, 
choć niezwykle kontrowersyjny, kaszubski felietonista. Śmiało nazy-
wał Kaszubów narodem, zaś ich mowę językiem. Z tej też przyczyny 
przysporzył sobie tyle samo zwolenników, co wrogów. Jest on autorem 
„Słownika kaszubskiego” i „Zasad pisowni kaszubskiej”.       

Współczesnym mistrzem słowa kaszubskiego jest także nieżyjący 
już poeta Jan Trepczyk z Wejherowa (1907-1989). Jest on autorem 
słownika polsko-kaszubskiego, a także współzałożycielem Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Kaszubi doczekali się „swojego” literackiego Nobla. Tę prestiżową 
nagrodę, za całokształt twórczości, otrzymał w 1999 r. Günter Grass, 
wybitny pisarz niemiecki, którego matka była Kaszubką. Autor słynne-



go „Blaszanego bębenka” urodził się w 1927 r. w Gdańsku-Wrzeszczu. 
Miasto to na zawsze pozostało jego ojczyzną, do której bez przerwy 
powraca w swych powieściach. Na Kaszubach do dziś mieszkają jego 
krewni, on sam zresztą chętnie przyznaje się do swego kaszubskiego 
rodowodu i często odwiedza Gdańsk. 

przepiS na marynowane pieczarKi 
według babKi güntera graSSa z gdańSKa

„To jest smukła pieczarka polowa o anyżkowym zapachu, któ-
rą babka marynowała w occie dla pana inspektora dóbr koron-
nych”(G.Grass:”Turbot”) 
Składniki: 1 kg małych pieczarek, marchew, 4 szklanki wody, 
1 szklanka octu, 2 łyżki cukru, 2 łyżki soli, łyżeczka białej 
gorczycy, pieprz czarny
Pieczarki obrać, wrzucić na 5 min. do wrzątku i odcedzić. 
Marchew drobno pokroić, cebulkę również. Do każdego sło-
iczka włożyć trochę cebuli i marchwi, po łyżeczce gorczycy 
i na koniec pieczarki - po 25 dkg do każdego słoiczka. Wodę 
z octem, cukrem i solą zagotować. Gorącą zalewą wypełnić 
słoiki z pieczarkami, mocno zakręcić. Pasteryzować 20 min.

Fragmenty przewodnika „Kaszuby od kuchni”, który niebawem ukaże się drukiem
Autorzy: Piotr Ostrowski, Kazimierz Kleina 
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Łukasz GrzędziCki – urzędnik samorządowy i działacz regionalny, 
od 2011 prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

kazimierz kleina – polityk, senator IV, VII i VIII kadencji, poseł 
V kadencji, obecnie przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych, członek Komisji Gospodarki Narodowej, przewodniczący 
Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, działacz Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego.

krzysztOf kOrda – historyk, działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, pracownik Europejskiego Centrum Solidarności.

Cezary ObraCht-PrOndzyński – historyk, profesor, autor i współ-
autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu socjologii, historii i kultury 
kaszubskiej, prowadzi wykłady z zakresu socjologii, wybranych proble-
mów współczesnego świata i współczesnego społeczeństwa polskiego, 
wiceprezes Instytutu Kaszubskiego.

krzysztOf PiesieWiCz –prawnik, adwokat, polityk, senator II, IV, 
V, VI i VII kadencji, scenarzysta filmowy i współautor scenariuszy 
filmowych m.in. do filmów Krzysztofa Kieślowskiego.

Jerzy Treder – językoznawca, profesor, autor, współautor i redak-
tor kilkunastu publikacji 

z zakresu językoznawstwa polonistycznego, w swych badaniach na-
ukowych wiele miejsca poświęcił językowi kaszubskiemu i kaszubsz-
czyźnie literackiej.

ks. henryk skOrOWski – teolog, duchowny, salezjanin, profesor i rek-
tor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor 
publikacji z zakresu katolickiej nauki społecznej, socjologii i politologii.

edmund Wnuk-liPiński – socjolog, profesor, nauczyciel akademic-
ki, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu socjologii, pisarz fantastyki 
naukowej specjalizujący się w fantastyce socjologicznej, rektor Colle-
gium Civitas.
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infOrmaCJa 
O skŁadzie, zakresie zainteresOWań 

i dziaŁlnOśCi kaszubskieGO zesPOŁu ParlamentarneGO

Zespoły senackie i parlamentarne są apolitycznymi grupami skupia-
jącymi parlamentarzystów, tworzonymi do zrealizowania celów okre-
ślonych w ich regulaminach wewnętrznych. Cele działania zespołu, 
sposób działania oraz organizację wewnętrzną zespoły ustalają samo-
dzielnie. Zespoły działają na podstawie ustawy o wykonywaniu man-
datu posła i senatora oraz regulaminu Senatu i Sejmu. Władze zespołu 
mają obowiązek podania do wiadomości Prezydium Izby składu oso-
bowego zespołu oraz regulaminu wewnętrznego. Senatorowie obecnej 
kadencji uczestniczą w pracach ponad trzydziestu zespołów senac-
kich i parlamentarnych. Kaszubski Zespół Parlamentarny jest jednym 
z nich. Został utworzony w celu działanie na rzecz wszechstronnego 
rozwoju Kaszub i Pomorza. Do jego zadań należy wspieranie działań 
na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Kaszub i Pomorza, 
promocja i upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i języku Ka-
szub,  monitorowanie wprowadzania w życie ustawy o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, a także podejmowa-
nie inicjatyw i występowanie z wnioskami do organów Sejmu i Senatu 
w powyższych sprawach.

Zespołowi prze wodniczy senator Kazimierz Kleina, w skład wcho-
dzą ponadto senatorowie: Mieczysław Augustyn, Leszek Czarnobaj, 
Andrzej Kobiak, Sławomir Preiss, Edmund Wittbrodt, Jan Wyrowiń-
ski, Roman Zaborowski i Piotr Zientarski oraz posłowie: Dorota Ar-
ciszewska-Mielewczyk, Marek Biernacki, Jerzy Budnik, Stanisław Gaw-
łowski, Teresa Hoppe, Krystyna Kłosin, Magdalena Kochan, Stanisław 
Lamczyk, Kazimierz Plocie, Sławomir Rybicki, Donald Tusk.

W poprzedniej kadencji Parlamentu w pracach Zespołu brali także 
udział: senator Grażyna Sztark oraz posłowie – Stanisław Chmielew-
ski, Zdzisław Czucha, Danuta Jałowiecka, Jerzy Kozdroń, Jan Kulas, 
Witold Namyślak, Jarosław Sellin, Piotr Stanke, Łukasz Tusk, Jarosław 
Wałęsa, Jadwiga Zakrzewska oraz Anna Zielińska-Głębocka
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Zeszyty Zespołów Senackich

W obecnej, VII kadencji Senatu zostały wydane następujące Ze-
szyty Zespołów Senackich, dokumentujące zorganizowane przez nie 
konferencje:

1. Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy nowa 
era pomyślności kolei żelaznych ? (materiały z konferencji 20 
listopada 2009 r. ) 

2. Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych 
(materiały z konferencji 14 grudnia 2009 r. ) 

3. Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały z konferencji 1 grudnia 
2009 r. ) 

4. Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samo-
rządowych (materiały z konferencji 9 grudnia 2009 r. )  

5. Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP (materiały 
z konferencji 15 grudnia 2009 r. ) 

6. Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne (materiały 
z konferencji 14 grudnia 2009 r. ) 

7. Samorząd przyjazny seniorom (materiały z konferencji 5 listo-
pada 2010 r. ) 

8. Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kom-
petencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na konfe-
rencję 2 czerwca 2011 r. ) 

9. „Stan gospodarki wodnej w Polsce” – problematyka prawna 
i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) – materiały na 
konferencję 2 czerwca 2011 r. – wydanie II

10. „Rozwój ratownictwa drogowego” – materiały z konferencji 
25 listopada 2010 r. 

11. Społeczność kaszubska w Procesie przemian kultura–tożsa-
mośc-język

Serię Zeszytów Zespołów redagują:
Piotr Świątecki i Dorota Wojucka z Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu 



ERRATA

Str. 240 – uzupełnia się o wpis:
PioTR osTRowski – dziennikarz telewizyjny i radiowy. Prezes Radia 

Koszalin, autor artykułów i przewodników turystycznych po Skandynawii




