
Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 8. posiedzeniu Senatu 
w dniu 29 marca 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka oraz 
do prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska SA Juliusza Brauna 

Na fali przemian ustrojowych w Polsce powstał kaszubski magazyn telewizyjny „Rodnô Zemia” emito-
wany od 1990 r. w Telewizji Gdańsk. Program ten był bardzo popularny. W latach 2000–2005 regularnie 
oglądało go od 100 tysięcy do 150 tysięcy widzów. Niestety, po dwudziestu latach TVG postanowiła ten 
zasłużony program zdjąć z anteny. Tłumaczono to brakiem funduszy. Wpierw, przez co najmniej dwa lata, 
nagminnie zmieniano godziny emisji programu, skracano go oraz obniżano stawki za jego realizację, tak że 
w końcowym okresie redaktor programu Eugeniusz Ryczkowski realizował go praktycznie za darmo. 

Ostatecznie zaniechano emisji „Rodny Zemi”. 
Wiele szczegółów związanych z unicestwieniem programu odsłania nam Biuletyn Rady Języka Kaszub-

skiego z 2011 r., w którym opublikowano referat pod tytułem „Funkcjonowanie i kres telewizyjnego maga-
zynu kaszubskiego «Rodnô Zemia» (1990–2010)”. Przez ponad rok mieszkańcy regionu nieustannie dopomi-
nają się o reaktywację audycji. 

W ciągu dwudziestu lat istnienia programu powstało prawie tysiąc odcinków. Wzięło w nim udział kilka-
naście tysięcy rozmówców, głównie inteligencji kaszubsko-pomorskiej. Zasoby te stanowią największe ar-
chiwum języka kaszubskiego i wiedzy o nim. Wokół programu rodziły się różne inicjatywy o charakterze 
kulturalno-społecznym, na przykład zjazdy pisarzy kaszubskich w Wejherowie czy ożywienie kontaktów 
z Kaszubami z Kanady. Te kontakty wciąż są piękną lekcją polskiego patriotyzmu dla wszystkich mieszkań-
ców Pomorza i Polski. Trzeba podkreślić, że magazyn miał też duże znaczenie w zachowaniu i rozwoju języ-
ka kaszubskiego, utrwalał świadomość regionalną, jednocześnie konsekwentnie podkreślając polską tożsa-
mość narodową Kaszubów. Z kolei dla wielu osób o jeszcze nie w pełni zdefiniowanym poczuciu narodo-
wym i etnicznym program stawał się odniesieniem i źródłem wiedzy w tym zakresie, opartej na niepodwa-
żalnych historycznych związkach z Polską.  

Po zdjęciu magazynu z anteny obecność kaszubszczyzny w TVG wróciła do stanu sprzed 1990 r. W ostat-
nim czasie zauważamy coraz poważniejsze negatywne konsekwencje polityczne decyzji Telewizji Gdańsk 
z końca 2010 r. Świadectwem tego jest powstanie pierwszego w dziejach stowarzyszenia kaszubskiego o cha-
rakterze narodowym. Wyniki spisu powszechnego, w którym aż siedemnaście tysięcy osób podało przyna-
leżność narodową kaszubską, ugruntowują sens działania nowego stowarzyszenia. Dlatego apeluję o natych-
miastowy powrót programu „Rondô Zemia” na antenę pod dotychczasową redakcją. Program miał zawsze 
wysoką renomę. W tej chwili, kiedy u części Kaszubów na nowo pojawiają się pytania o własną tożsamość, 
konieczne jest przywrócenie mieszkańcom tego programu jako autorytetu w kształtowaniu ich świadomości 
narodowej i etnicznej i za jego sprawą umożliwienie pozyskania należytej wiedzy i odpowiedzi na wątpliwo-
ści kreowane przez nowe stowarzyszenie. 

W imieniu Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego i z jego upoważnienia zwracam się z pytaniem, jakie 
działania podejmuje Telewizja Polska, aby przywrócić program „Rodnô Zemia”. 
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