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rozmawia 
z Mieczysławem Strukiem 

marszałkiem 
województwa 
pomorskiego

W ciągu ostatnich lat 
nasz region 

przeszedł 
głęboką transformację
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Drodzy Kaszubi!

To już dwudziesty Zjazd Kaszubów i  dwudziesta okazja  
do wyjątkowego spotkania,  wspólnego świętowania  

i  dobrej  zabawy. Cieszy nas,  że z roku na rok  
przybywa uczestników zjazdu,  wśród których  

nie brakuje młodych ludzi .  To dowodzi ,  że nasza kultura  
i  tradycja pozostają żywe.

Dziękujemy za Wasze ogromne zaangażowanie  
i  odpowiedzialną pracę,  które przyczyniają się  

do pozytywnych zmian i  lepszego życia mieszkańców  
naszego regionu.

Życzymy wszystkim uczestnikom XX Światowego  
Zjazdu Kaszubów, by spędzi l i  ten czas we wspaniałej , 

przyjacielskiej  atmosferze.  Świętując razem pokażmy,  
że nie bez powodu wskazuje się na nas – Kaszubów,  

jako na przykład prawdziwego braterstwa i  przyjaźni .

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

Jan Kleinszmidt
Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego
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Za nami 20 lat sukcesów.
Teraz robi się niebezpiecznie…

Stoi Pan nie tylko na czele 
zarządu województwa, ale 
jest Pan również radnym 
województwa z najdłuż-
szym stażem. 
 — To prawda. Zasiadam 
w Sejmiku Województwa 
Pomorskiego od początku 
jego istnienia w 1998 roku. 
Zostałem radnym będąc 
jeszcze burmistrzem Ja-
starni. Wówczas dozwolone 
było łączenie funkcji. 

Na ile ważnym wydarzeniem 
dla społeczności Pomorza, 
w szczególności Kaszub, była 
reforma administracji wpro-
wadzona przez rząd  
Jerzego Buzka?

 — Utworzenie samorząd-
nych regionów to był wiel-
ki sukces. Dążenia do stwo-
rzenia swojego własnego re-
gionu były szczególnie sil-
nie tu, na Pomorzu. Kaszu-
bi i Kociewiacy, zjednocze-
ni wokół Zrzeszenia Ka-
szubsko–Pomorskiego, oka-
zali się wyjątkowo zdeter-
minowani do osiągnięcia 
tego celu. Do dzisiaj pa-
miętamy zawirowania wo-
kół liczby województw  
i granic każdego z nich. Cho-
ciaż ostatecznie idea Lecha 
Bądkowskiego — wybitnego 
przedstawiciela polskiej my-
śli samorządowej — o utwo-
rzeniu Pomorza Nadwiślań-

skiego nie urzeczywistni-
ła się, to jednak większość 
ziem, które wykazywały sil-
ne związki historyczne i et-
niczne została zjednoczo-
na w województwie pomor-
skim. Co najważniejsze dla 
społeczności kaszubskiej, 
udało się zjednoczyć Kaszu-
by w jednym województwie. 
Do ostatnich chwil waży-
ły się losy ziemi chojnic-
kiej i tylko upór mieszkań-
ców, działaczy zrzeszenia 
oraz samorządowców zde-
cydował o tym, że powiat 
chojnicki jest w granicach 
województwa pomorskie-
go. To właśnie na pamiątkę 
tego wydarzenia organizo-

wane są Zjazdy Kaszubów, 
a pierwszy odbył się właśnie  
w Chojnicach. I z tego sa-
mego powodu specjalny 
pociąg TransCassubia wy-
rusza co roku z Chojnic, 
symbolicznie łącząc nas  
wszystkich. 

Jakim regionem byliśmy 
wówczas, a jakim jesteśmy 
teraz?  
 — W ciągu ostatnich 20 lat 
nasz region przeszedł głębo-
ką transformację. Jesteśmy 
dziś diametralnie innym re-
gionem niż 20 lat temu. By-
liśmy województwem z wy-
sokim bezrobociem, mocno 
zacofanym pod względem 

infrastruktury. Byliśmy od-
cięci transportowo od resz-
ty kraju — zagrożeni wyklu-
czeniem komunikacyjnym.

A dzisiaj?
 — Reforma administracyj-
na powołująca regiony dała 
nam impuls do rozwoju, 
nową perspektywę patrze-
nia na interesy wspólnot te-
rytorialnych, nowe narzę-
dzia rozwiązywania ich pro-
blemów. Było to nowa szan-
sa, którą tutaj na Pomorzu 
wykorzystaliśmy. W okresie 
1998-2016 regionalny PKB 
wzrósł dwuipółkrotnie,  
a dochód rozporządzal-
ny na mieszkańca — blisko 

Co najważniejsze, udało się 
zjednoczyć Kaszuby 

w jednym województwie. 

20
 – TYLE LAT LICZY 
SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO
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Za nami 20 lat sukcesów...

dwukrotnie. W tym czasie 
liczba pracujących wzrosła  
o 21 proc., co daje najwyż-
szą dynamikę w Polsce. Bez-
robocie  jest obecnie na naj-
niższym poziomie w hi-
storii naszego wojewódz-
twa i jest jednym z najniż-
szych w Polsce. Od 1998 
roku liczba pasażerów ko-
rzystających z portu lotni-
czego w Gdańsku wzrosła 
prawie 10-krotnie, do po-
ziomu 4,6 mln osób w 2017 
roku. Dzięki inwestycjom  
w modernizację linii kole-
jowych, budowie Pomor-
skiej Kolei Metropolital-
nej mieszkańcy naszego re-
gionu najczęściej korzystają  
z transportu kolejowego. 
To pokazuje, jak rozwinę-
ła się pomorska gospodar-
ka, jak wzrosła dostępność 
i atrakcyjność regionu, ale 
także dowodzi, że  jesteśmy 
doskonałą destynacją dla 
nowych mieszkańców, stu-
dentów, inwestorów i tu-
rystów. To zasługa aktyw-
nych mieszkańców, przed-
siębiorców oraz samorzą-
dów i Unii Europejskiej. Bez 
środków pozyskanych z unii 
nie byłoby wielu ważnych  
projektów. 

Jakiej wielkości środki uda-
ło się pozyskać z Unii Euro-
pejskiej?
 — W okresie przedakcesyj-
nym województwo zdobyło 
ponad 670 mln zł. 
W kolejnych latach ak-
tywność pomorskich pod-
miotów jeszcze wzrosła.  
W okresie 2004-2006 po-
zyskano blisko 5,2 mld zł,  
a w perspektywie 2007-
2013 już ponad 21,1 mld zł. 
Gdyby uzupełnić te kwo-
ty o blisko 13,1 mld zł za-
kontraktowanych w ramach 
trwającego okresu progra-
mowania 2014-2020, to wi-

dać wyraźnie, jak dużym 
impulsem rozwojowym jest 
obecność w UE. Od 1999 
roku zrealizowano na Po-
morzu kilkadziesiąt tysięcy 
unijnych projektów i są to 
przedsięwzięcia we wszyst-
kich gminach. Odkąd sa-
morząd województwa od-
powiada za politykę roz-
woju regionalnego i wy-
datkowanie funduszy eu-
ropejskich, przeznaczali-
śmy znacznie więcej środ-
ków na głowę mieszkańca 
w powiatach oddalonych od  
Trójmiasta niż w Gdańsku 
i w Gdyni. Niezwykle istot-
ny jest dla nas zbilansowany 
rozwój obszarów wiejskich 
oraz obszarów miejskich.  
W województwie pomor-
skim zawsze staraliśmy się 
równomiernie rozdzielać 
środki na rozwój w mia-
stach i na obszarach wiej-
skich, w metropolii i poza nią

Jakie są najważniejsze wy-
zwania dla województwa 
na najbliższe lata?
 — Realizacja konsekwent-
nej polityki w najważniej-
szych obszarach. Po pierw-
sze, gospodarka i rynek pra-
cy. Obecnie możemy być 
dumni zarówno z malejącej 
liczby bezrobotnych, jak i ro-
snącej liczby zatrudnionych. 
Według rankingu „Indeks 
Millenium 2018”, jesteśmy 
trzecim najbardziej inno-
wacyjnym województwem 
w Polsce. Nie możemy zwal-
niać tempa, dlatego kon-
sekwentnie inwestujemy  
w podnoszenie kwalifikacji 
pracowników, wspieramy 
zakładanie własnych dzia-
łalności gospodarczych, po-
nad 380 mln zł przezna-
czamy na rozwój szkolnic-
twa zawodowego w woje-
wództwie. Dla przedsiębior-
ców chcących rozwijać swo-

ją działalność stworzyli-
śmy projekt Pomorski Bro-
ker Eksportowy, w ramach 
którego wsparcie finansowe 
otrzyma co najmniej 1800 
pomorskich firm. Rozwój 
gospodarczy nie jest moż-
liwy bez inwestycji w infra-
strukturę drogową i kolejo-
wą. Już teraz ze środków re-
gionalnego programu ope-
racyjnego modernizowane 
są dwie linie kolejowe: 207 
(Gardeja — Malbork) oraz 

130 mln zł
 – TYLE 
WYDAMY 
NA  NOWE 
POCIĄGI

Martwi mnie  
antysamorządowa polityka  
obecnego rządu.
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Budowa PKM to jeden z największych sukcesów ostatnich lat 

Promenada w Stężycy
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te kolejny miliard, z tego 
700 mln zł zostanie wydane 
na inwestycje. Są to środki, 
które zostaną przeznaczo-
ne na inwestycje w szpita-
lach w naszym regionie, np. 
w Wejherowie, Gdyni czy 
Gdańsku, ale również szpi-
talach powiatowych w Puc-
ku, Bytowie czy Chojnicach. 
Dzięki tym inwestycjom po-
wstaną nowe bloki opera-
cyjne i oddziały szpitalne, co 
poprawi komfort pracy per-
sonelu medycznego i kom-
fort pacjentów. Wprowadzi-
my również system e-Zdro-
wie. Nie zapominamy o pro-
gramach profilaktycznych, 
na które przeznaczamy pra-
wie 80 mln zł. Wychodzimy 
z założenia, że lepiej jest za-
pobiegać chorobom niż je le-
czyć.

Plany bardzo ambitne, a czy 
widzi Pan jakieś zagrożenia 
dla województwa, dla jego 
jedności?
 — Martwi mnie antysamo-
rządowa polityka obecne-
go rządu. Utworzenie sa-
morządów było jednym  
z największych sukcesów po  
‘89 roku. Odbieranie samo-
rządom kompetencji, wyni-
kające z braku zaufania pro-
wadzenie polityki w kontrze 
do nich nie jest rzeczą dobrą. 
Mam wrażenie, że obecne 
władze nie rozumieją jednej 
podstawowej rzeczy, że wła-
dze centralne i samorządy 
stanowią część całości, którą 
jest państwo polskie. Rów-
nie niepokojący jest stan re-
lacji polskiego rządu z Unią 
Europejską. Wcześniej roz-
mawialiśmy o finansowym 
wymiarze UE. Niestety, po 
roku 2020 najprawdopo-
dobniej czeka nas znaczne 
uszczuplenie środków unij-
nych nie tylko na politykę 
spójności. Unia to również 

wspólnota wartości, w któ-
rej zasady wolności, demo-
kracji, równości, państwa 
prawnego, jak również po-
szanowania praw człowie-
ka, w tym praw osób należą-
cych do mniejszości są fun-
damentem. Ponieważ powo-
li wchodzimy w okres kam-
panii wyborczej, należy spo-
dziewać się kolejnego nie-
bezpiecznego, również dla 
Kaszubów, tematu powoła-
nia województwa środkowo-
pomorskiego.  

  

405 (Miastko — Słupsk — 
Ustka). Niedawno podpisa-
na została umowa na elek-
tryfikację Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej. Nie za-
pominamy również o zaku-
pie nowego taboru. Za po-
nad 130 mln złotych zaku-
pimy 5 elektrycznych zespo-
łów trakcyjnych. 

Według badań, dla Polaków 
jedną z najważniejszych 
rzeczy jest zdrowie, więc nic 

dziwnego, że stan służby 
zdrowia zawsze budził wie-
le emocji. Co z inwestycjami 
w szpitalach podległych sa-
morządowi województwa?
 — Od początku istnienia 
województwa to jeden z na-
szych priorytetów. Od 2006 
roku poniesione przez woje-
wództwo  nakłady na służbę 
zdrowia wyniosły około mi-
liarda złotych. W obecnym 
programie regionalnym 
realizujemy projekty war-
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tyle złotych łącznie 
pozyskało Pomorze 
z Unii Europejskiej

1 mld
tyle złotych 
wyniosły nakłady 
na służbę zdrowia 
od 2006 roku

4,6 mln
tylu pasażerów w 2017 r.  
obsłużył port lotniczy 
w Gdańsku

UNIA
W LICZBACH

39,4 mld 

Budowa PKM to jeden z największych sukcesów ostatnich lat 

Protest przeciwko łamaniu przez rząd Konstytucji RP
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Aleksandra Chalińska

Jesteśmy w pomorskim i tak powinno pozostać

To już XX Zjazd Kaszubów. 
Są one corocznie organizo-
wane dla uczczenia zjedno-
czenia Kaszub w granicach 
samorządowego wojewódz-
twa pomorskiego. Sejmik 
Województwa Pomorskiego 
zbliża się więc do 20-lecia 
swojej działalności. Jakie 
znaczenie dla integracji te-
renów województwa pomor-
skiego miała wspólnota ka-
szubska? 
— Trzeba przypomnieć, że 
podjęcie decyzji w 1998 r.  
o wytyczeniu granic sa-
morządowego wojewódz-
twa pomorskiego poprze-
dziło wiele wyliczeń, symu-
lacji, analiz, liczono środ-
ki, przygotowywano kadry, 
konstruowano oprzyrządo-
wanie prawne – był to pro-
ces bardzo silnie uspołecz-
niony, w który angażowały 

się społeczności lokalne i re-
gionalne. Szczególnie zde-
terminowana okazała się 
wspólnota kaszubska zor-
ganizowana w środowisku 
Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego. Wprowadzono 
wówczas w Polsce 16 woje-
wództw, a nie jak było przed 
1975 r. 17 – czyli nie wskrze-
szono województwa kosza-
lińskiego, w którego skład 
wchodziły zachodnie Ka-
szuby. Jestem z ziemi by-
towskiej i doskonale wiem, 
jak konsekwentnie nasza lo-
kalna społeczność zabiega-
ła o bycie w jednym regionie 
ze stolicą w Gdańsku, w któ-
rego skład miały wejść  też 
Kartuzy, Kościerzyna, Lę-
bork, Wejherowo, Człuchów 
czy Chojnice. Przecież By-
tów te postulaty zgłaszał od 
1946 r. Na I Zjeździe Zrze-

szenia Kaszubskiego w 1956 
r. delegaci ziem bytowskiej 
i chojnickiej domagali się 
włączenia do województwa, 
którego władze będą miały 
siedzibę w Gdańsku. Udało 
się to osiągnąć w 1998 r. Od 
samego początku środowi-
sko kaszubskie było bardzo 
zaangażowane w powoła-
nie tego województwa i sta-
ło się jego spoiwem. Ma to 
kapitalne znaczenie dla in-
tegracji mentalnej miesz-
kańców różnych ziem two-
rzących nasz region. Ambi-
cją Kaszubów było zjedno-
czenie Kaszub i to się przy-
najmniej administracyjnie 
udało. Ale to był tylko śro-
dek do celu. Przez prawie 
już dwie dekady w naszym 
regionalnym parlamencie 
— Sejmiku Województwa 
Pomorskiego — konfronto-

waliśmy się z trudnymi wy-
zwaniami i godzeniem nie-
kiedy sprzecznych racji. 
Czyniliśmy to i tak powin-
niśmy robić to dalej, pamię-
tając, że naszym podstawo-
wym zadaniem jest wpro-
wadzenie tego wojewódz-
twa do pierwszej ligi regio-
nów w Polsce, do pierwszej 
trójki województw w Polsce. 
To jest zadanie rozwojowe, 
które stoi przed nami. I za 
to zadanie rozwojowe będą 
rozliczały nas następne po-
kolenia.

Pana poprzednik, prof. 
Brunon Synak, zarówno 
jako socjolog jak i społecz-
nik wskazywał na możli-
wość wyzwolenia pozytyw-
nej energii płynącej z tożsa-
mości zarówno kaszubskiej, 
jak i kociewskiej dla budo-

wy pozycji Pomorza. Czy to 
się udało?
— Mam olbrzymi szacu-
nek dla spuścizny prof. Sy-
naka i dorobku intelektu-
alnego który pozostawił.  
W Sejmiku zasiadał od 1998 
do 2010, a w tym w latach 
2002–2010 będąc jego prze-
wodniczącym. Jest posta-
cią nie do zastąpienia. Ka-
szubska tożsamość ciągle się 
zmienia i rozwija. Na niej, 
na tym stabilnym rdzeniu, 
w dużej mierze zbudowa-
no oblicze pomorskiego sa-
morządu, którego herbem 
jest przecież kaszubski Gryf. 
Korzysta z niej Pomorze.  
I kiedy widzę rzesze małych 
mieszkańców Kaszub na 
meczach w Ergo Arenie czy 
nowoczesnych stadionach, 
basenach, boiskach, uczą-
cych się w dobrze wyposa-
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 rozmawia 
z Janem Kleinszmidtem, 
przewodniczącym Sejmiku 

Województwa Pomorskiego

 Jan Kleinszmidt: Mam olbrzymi szacunek dla spuścizny Brunona Synaka i dorobku intelektualnego, który pozostawił (na zdjęciu ze zmarłym w 2013 r. profesorem) 
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żonych szkołach albo tysią-
ce ludzi codziennie podróżu-
jących Pomorską Koleją Me-
tropolitarną, w której sukces 
jeszcze kilka lat temu wielu 
nie wierzyło, to utwierdzam 
się w przekonaniu, że wyty-
czony przez laty kierunek jest 
słuszny. Mamy kolejne ma-
rzenia lepszych połączeń dro-
gowych czy wskrzeszenia re-
gularnych połączeń kolejo-
wych, np. Bytowa z Trójmia-
stem. Chociaż jako samo-
rząd regionalny mamy nie-
kwestionowane osiągnięcia, 
to przed nami kolejne wy-
zwania: poprawa spójno-
ści transportowej wojewódz-
twa, podniesienie jakości ży-
cia, wzmocnienie bazy po-
datkowej na przyszłość, zna-
lezienie punktu równowa-
gi między dynamiką metro-
polii a wzmocnieniem roz-
woju pozostałych części wo-
jewództwa. Jako mieszka-
niec dawnego województwa 
słupskiego i Kaszuba jasno 
chcę powiedzieć: jesteśmy w 
województwie pomorskim  
i tak powinno pozostać. 
Uważam, że w naszym regio-
nie wytworzyły się takie wię-
zi i relacje, których nie wol-
no niszczyć kolejnymi po-
działami. Tworzona przez 
nas wszystkich i tych z Choj-
nic, Słupska, Lęborka, Kar-
tuz, Tczewa czy Gdańska, 
niezależnie od tego jakie są 
nasze genealogie, wspólno-
ta regionalna jest wartością,  
o która warto zabiegać,  
w którą warto inwestować  
i którą warto chronić. Miałem 
tę okazję przez jedną kaden-
cję być zastępcą prof. Synaka, 
a od 2010 r. jestem przewod-
niczącym Sejmiku. Kursu nie 
zmieniamy. Chcemy łączyć w 
działaniu. Na Pomorzu jest 
miejsce dla wszystkich, któ-
rzy swoją pracowitością, ta-
lentami i kreatywnością chcą 
budować pomyślność nasze-
go regionu - na Kaszubach 
jednak spoczywa szczególna 
odpowiedzialność.

Który ze zjazdów Kaszubów, 
Pana zdaniem, był najlep-
szy?
— Świetnie, że zjazdy odby-
wają się każdego roku w in-
nej miejscowości. To dosko-
nała okazja do zaprezento-
wania się gospodarzy i lep-
szego poznania się. Ma to 
walor edukacyjny i uczestni-
cy sami się łapią na tym, że 
dzięki zjazdom wiele się do-
wiadują o Pomorzu. A region 
jest różnorodny i ciekawy. 
Swój szczególny klimat ma 
pociąg Transcassubią. Zjaz-
dy łączą i integrują. Cieszy 
wzajemna życzliwość uczest-
ników. Każdy zjazd był sta-
rannie przygotowany, miał 
też swoją specyfikę. Moje-
mu sercu najbliższy był zjazd  
w Bytowie w 2009 r., sym-
patycznie było w Lęborku  
w 2011 r. i na szczęście nie 
padało, za to atmosfera była 
doskonała, we Władysławo-
wie też było wyjątkowo. Do-
brze, że w 2019 r. zaczyna-
my nową serię i wracamy ze 
zjazdem do Chojnic. Kaszu-
by i Pomorze przez te dwa-
dzieścia lat poszło do przo-
du i przeżyło okres prosperi-
ty. To w dużej mierze zasługa 
też roztropnego zaangażo-
wania wielu przedstawicie-
li społeczności kaszubskiej.  
Z tego cieszmy się na  
XX Zjeździe Kaszubów  
w Luzinie!

JAN KLEINSZMIDT 
Urodzony 3 stycznia 1965 roku 

w Kołczygłowach. Z wykształcenia 
elektronik. Pracuje w rodzinnym 

przedsiębiorstwie. Prowadzi 
firmę produkującą materiały 

budowlane, która od lat ma ugrun-
towaną pozycję na regionalnym 

rynku, działając głównie 
na terenie od Ustki przez Słupsk 

i Lębork po Człuchów. 
Aktywny w życiu publicznym. 

W latach 1998-2002  
radny Bytowa.  Radny wojewódz-
twa pomorskiego od 2006 roku 

z okręgu nr 1 obejmującego daw-
ne województwo słupskie i powiat 

chojnicki. W latach 2007-2010  
wiceprzewodniczący Sejmiku  
Województwa Pomorskiego.  

A od 2010 roku 
przewodniczący Sejmiku.

Prywatnie mąż Bożeny z domu 
Żmuda-Trzebiatowskiej (29 lat sta-

żu małżeńskiego). Żona pracuje 
w Bytowie jako fizjoterapeutka. 

Mają dwóch synów: Damiana  
(27 lat) i Radosława (22 lata).  

Synowie kontynuując rodzinne tra-
dycje, podobnie jak dziadek i ojciec, 
także pracują w branży budowlanej. 

Od lat całą rodziną uczestniczą  
w dorocznych zjazdach rodu Trze-
biatowskich, którego obecność na 
Pomorzu sięgają 500 lat. Za dzia-

łalność samorządową 
wyróżniony został Medalem  

im. Księcia Bogusława X. Jest za-
palonym fotografikiem, lubi książki 
historyczne, szczególnie o tematy-

ce gospodarczo-politycznej,  
a także o Kaszubach. 

Sierakowice są absolutnym rekor-
dzistą dziecięcych statystyk od lat. 
Właśnie tam rodzi się najwięcej dzieci 
nie tylko w województwie, ale w i ca-
łej Polsce. 

Podczas gdy średnia krajowa współ-
czynnika urodzeń żywych to 10,5, wo-
jewódzka 11,8, w gminie Sierakowice 
wyniosła ona 13,8 w 2017 r. Liczby te 
oznaczają, ile dzieci rodzi się na 1000 
mieszkańców w ciągu roku.

— Od zawsze cenimy tradycyjny mo-
del rodziny, w której jest co najmniej 
czworo dzieci, są rodzice i dziadkowie. 
Każdy ma do spełnienia swoją rolę – 
mówi Tadeusz Kobiela, wójt Sierako-
wic. — Wielodzietna rodzina to naj-
wyższa wartość, największe dobro.  
A ludzie na Kaszubach się po prostu 
kochają — dodaje ze śmiechem. Wójt 
podkreśla, że większość inwestycji w 
gminie zdeterminowana jest fenome-
nem wciąż przybywających dzieci. Są 
budowane boiska do gry w piłkę noż-
ną, place zabaw, hale sportowe i lo-
dowiska. We wrześniu 2018 r. zosta-
nie otwarte drugie przedszkole samo-
rządowe, w którym znajdzie się miej-

sce dla 200 maluchów. Ma być bardzo 
nowoczesne i przyjazne najmłodszym 
Kaszubom.

Wieś kaszubska to coraz rzadziej tra-
dycyjna wieś rolnicza, w której przy-
daje się każda para rąk do pracy. Ta-
kich sytuacji jest coraz mniej, jednak 
jest to region z drobną działalnością 
przedsiębiorczą, np. gospodarstwa-
mi agroturystycznymi lub usługa-
mi. — Dzieci mogą stanowić wsparcie 
dla tego rodzaju aktywności — mówi 
dr Arkadiusz Peisert, socjolog Wy-
działu Nauk Społecznych Uniwersy-
tetu Gdańskiego. — W całym regionie 
czuć też pewną poprawę gospodarczą 
i wzrost zamożności. Jednak ponad 
wszystko znaczenie ma trwanie tra-
dycyjnego modelu rodziny. Ludzie za-
wierają małżeństwa i rzadko się roz-
wodzą. Nawet jeśli w rodzinie nie ma 
dużo dzieci, to każdy ma przynajmniej 
jedno dziecko — wyjaśnia. Socjolog 
podkreśla także, że Kaszubi znani są z 
lokalnego patriotyzmu. Powoduje on, 
że ludzie chcą utrzymać „kaszubskość” 
i chcą, by było ich więcej.

Część Kaszub stała się także sypial-
nią Trójmiasta. Spotkamy tam mło-
dych ludzi, których nie stać na ku-
pienie mieszkania w centrum miasta, 
dlatego przenoszą się na obrzeża. I za-
kładają rodziny. Dojazd nikomu nie 
przeszkadza, bo dobra komunikacja 
przybliża miejskie szkoły, przedszko-
la, kina czy galerie handlowe. W za-
mian mieszkańcy mają na wyciągnię-
cie ręki rajskie walory turystyczne ka-
szubskich lasów i jezior. Kaszuby stały 
się bardzo modne.

Bo my się kochamy

Aleksandra Chalińska

Dlaczego na Kaszubach rodzi się  
najwięcej dzieci?

Naszym podstawowym 
zadaniem jest wprowadzenie 

tego województwa 
do pierwszej ligi 

regionów w Polsce.
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Tomasz Słomczyński 
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Sołtys Rytla kończy żałobę

Siedzi przede mną słynny 
sołtys Rytla. 

— Nie. Raczej: sołtys słyn-
nego Rytla
 
Marszałek Mieczysław 
Struk zachęca wszystkich, 
by wakacje spędzali u was, 
na terenach po nawałnicy.

— Należy się cieszyć, 
że marszałek taką inicja-
tywę podjął. To faktycz-
nie jest nam potrzebne. 
Nie wszyscy mają świado-
mość, może to jeszcze dość 
mocno nie wybrzmiało, że 
po nawałnicy z 11 sierpnia 
ubiegłego roku dla wie-
lu ludzi biznes turystycz-
ny się skończył. Ale teraz 
może się zacząć na nowo. 
Do końca 2017 roku rze-
ka Brda i Kanał Brdy były  
zamknięte dla ruchu kaja-
kowego. A kajakarze są, za-
wsze byli, poważnym źró-
dłem dochodu dla lokal-
nych firm. Jeśli ktoś zaj-
muje się wynajmowaniem 
kajaków, organizowaniem 
spływów i nagle w szczycie 
sezonu dowiaduje się, że 

do końca roku jest bez do-
chodu – to tak, jakby ktoś 
panu powiedział, że w tym 
roku już nie dostanie pan 
pensji. 

Potrzebujecie turystów...
— Zależy nam na tury-

stach, którzy... przepra-
szam, nie chcę nikogo ob-
razić..., którzy nas odwie-
dzą nie tylko, żeby upra-
wiać turystykę katastro-
ficzną, ale też poczuć się  
w nowej rzeczywistości. 

Pojęcie „turystyka katastro-
ficzna” jest tu w Rytlu żywe. 

—  W sierpniu, po nawał-
nicy przyjeżdżały do nas 
tysiące ludzi, żeby poma-
gać. Ale przyjeżdżali też 
tacy, którzy chcieli oglądać 
tragedię. Niejednokrotnie 
słyszałem wtedy: „zabierz 
tych ludzi, bo przecież my 
zasuwamy, tniemy te drze-
wa, jest niebezpiecznie...” 

Była w Was złość na ludzi, 
którzy robili sobie selfie  
z Waszą tragedią w tle?

— Chcieliśmy pokazać 
wszystkim, że budujemy 
więź wynikającą z chęci 
niesienia pomocy, a przy-
jeżdżanie i robienie sobie 
zdjęć... Droga nr 22 Choj-
nice – Rytel korkowała się 
przez tych, którzy parko-
wali gdzie popadnie, żeby 
sobie cyknąć fotkę. 

Można sobie wyobrazić tu-
rystów, którzy będą chcieli 
przyjechać tu, by przekonać 
się o sile żywiołu. 

— Tak, ale w tym momen-
cie nie mówimy już o tury-
styce katastroficznej, ale  
o turystyce mającej na celu 
poznanie, zdobycie nowe-
go doświadczenia. Może 
także chodzić o to, żeby 
przekonać się o tym, co siła 
natury może zrobić rów-
nież u mnie, w każdej innej 
części Polski.  

Paradoksalnie więc – na-
wałnica może stanowić 
również coś w rodzaju szan-
sy dla ludzi żyjących z tu-
rystów?

— Tak, to jest szansa na 
turystykę pozytywną. Żało-
ba po stracie bliskiej osoby 
w Kościele katolickim trwa 
rok. My też chcemy zakoń-
czyć już naszą żałobę, po-
mimo że patrzymy na to, 
i nas to przytłacza. Ktoś 
może powie „Co to za po-
równanie?”. Ale dla mnie 
ten las był naprawdę bli-
ski sercu, więc teraz, gdy 
go nie ma, czuję stratę. Ale 
kończymy żałobę, mówimy 
– dobra, stało się, chcemy 
już iść do przodu, odbu-
dowywać. Więc pomóżcie 
nam w odbudowie, a już 
nie pogłębiajmy tej trau-
my. 

Jakie na przykład?
— W pierwszą rocz-

nicę nawałnicy, 11 
sierpnia tego roku, 
odbędzie się całodnio-
we wydarzenie. Nazwali-
śmy je:  „Pokonaj nawałni-
cę”. Będziemy od rana od-
dawać krew, rejestrować 
dawców szpiku, potem bę-
dzie bieg rocznicowy – na 

11 kilometrów, będą też 
wyścigi rolkarzy po tere-
nach nawałnicowych. Po-
tem odbędzie się część 
koncertowa, której gwiaz-
dą wieczoru będzie grupa 
Dżem. Wszystko zakończy 
się pokazem laserowym  
w godzinie, która dla nas 
jest symboliczna – o 22.35, 
bo wtedy zatrzymał się ze-
gar na wieży kościelnej. 
To jest taka nasza godzina 
„zero”. Cały ten dzień ma 
być formą podziękowania 
wszystkim ludziom, którzy 
do nas przyjeżdżali.

Spójrzmy przez pryzmat 
kogoś, kto planuje urlop. 
Przyjedzie do Rytla, a tu za-
kaz wstępu do lasu?

— Od 1 stycznia 2018 
roku rzeka Brda i Ka-
nał Brdy na całej długo-
ści są udostępnione dla ru-
chu wodnego. Drogi pro-
wadzące do miejscowości, 
przebiegające przez tereny 
dotknięte nawałnicą, też są 
udostępnione. Można więc 
tu do nas przyjechać, zoba-

rozmawia z sołtysem Rytla 
Łukaszem Ossowskim 

Od 1 stycznia 2018 roku 
rzeka Brda i Kanał Brdy 

na całej długości 
są udostępnione 

dla ruchu wodnego.
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Sołtys Rytla kończy żałobę
czyć ogrom zniszczeń, ale 
też spędzić czas ciekawie  
i aktywnie. A trzy kilometry 
stąd stoi las, więc i do lasu 
na grzyby nie mamy aż tak 
daleko...  

Nie musi więc być nudno.
— Przyjechali do nas Ka-

sia i Maciej Marczewscy, 
autorzy znanego bloga po-
dróżniczego Ruszaj w Dro-
gę. Maciej popłynął Kana-
łem Brdy - siedemdziesiąt 
centymetrów wody pod ka-
jakiem, nie głębiej, spokoj-
ny nurt, dwanaście metrów 
szerokości, jak najbardziej 
spacerowa trasa. Po wszyst-
kim mówi: „Czegoś takie-
go jeszcze nie widziałem. 
Najpierw tysiące połama-
nych drzew, widać, że leża-
ły w wodzie, a potem nagle 
– jakby eksplodowała pięk-
na zieleń – bo kawałek dalej 
nic się nie stało, huragan nie 
zniszczył lasu”. 

Czy doświadczenia z sierp-
nia zeszłego roku zamierza 
Pan wykorzystać w przy-
szłości? 

— Chciałbym aby,  
w Rytlu powstało coś w rodza-
ju akademii dla osób, które  
w sytuacjach kryzysowych 
angażują się w pomoc. Cho-
dzi o to, żeby wypracować 
sposób postępowania, któ-
rego dzisiaj nie ma. Profe-
sjonalne centra zarządzania 
kryzysowego działają swoim 
torem, a to co my proponuje-
my, to rzecz odrębna. To by-
łoby takie centrum szkolenia 
dla liderów, wolontariuszy, 
ochotników, harcerzy, któ-
rzy w ogromnej liczbie przy-
jeżdżali do nas po nawałnicy.

  
Czy zamierza Pan startować 
w zbliżających się wyborach 
samorządowych?

—Nie, nie mam takich 
planów.

Ale dla mnie ten las był 
naprawdę bliski sercu,  

więc teraz, gdy go nie ma,  
czuję stratę. Ale kończymy 

żałobę, mówimy – dobra,  
stało się, chcemy już iść  

do przodu, odbudowywać.

Rok 
po nawałnicy
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Zainteresowania badaczy tą 
problematyką sięgają kilku-
set lat, a do świata nauki eu-
ropejskiej wprowadził je sze-
rzej w drugiej dekadzie XIX w. 
gdański pastor i językoznaw-
ca Krzysztof Celestyn Mron-
gowiusz, który prowadził m.in. 
badania nad mową Kaszubów 

z powiatu słupskiego. W śro-
dowisku polskich naukowców 
większe zainteresowanie ka-
szubszczyzną wywołało dopie-
ro wydanie drukiem przez Ste-
fana Ramułta w 1893 r. w Kra-
kowie pomnikowego dzieła pt. 
„Słownik języka pomorskiego, 
czyli kaszubskiego”. Otrzymał 

za to wyróżnienie w konkursie 
im. Samuela Bogumila Linde-
go organizowanym przez tam-
tejszą Akademię Umiejętności.  
W tym opracowaniu Ramułt 
udokumentował tezę, że język 
kaszubski jest odrębnym języ-
kiem słowiańskim, zaś Kaszubi 
– jedyną pozostałością plemion 

pomorskich osiadłych niegdyś 
na południowym wybrzeżu 
Bałtyku pomiędzy dolną Wisłą 
a dolną Łabą, wyróżniającą się 
od pozostałych Słowian. Spra-
wa kaszubska nabrała szczegól-
nego znaczenia zaraz po I woj-
nie światowej, kiedy sami Ka-
szubi opowiedzieli się za łącz-

Udało się. Dziś to jedyny taki język
Natalia Kłopotek-Główczewska

Województwo pomorskie 
jest jedynym w Polsce, 

które pochwalić się może, 
że na jego obszarze 

tradycyjnie używany jest 
język regionalny — język 

kaszubski. 

nością z odradzającym się pań-
stwem polskim. Skomplikowa-
ne realia narodowościowe, wy-
znaniowe i językowe Pomorza 
Gdańskiego, leżącego na pogra-
niczu polsko-niemieckim, zmie-
niły się po II wojnie światowej. 
Wielkie migracje i przesiedlenia 
będące jej wynikiem stworzy-
ły nową rzeczywistość. Pomimo 
zawieruch dziejowych Kaszubi 
jednak na Pomorzu zachowali 
swoje siedziby i ciągłość funkcjo-
nowania. Aspiracje tej społecz-
ności spowodowały upodmio-
towienie Kaszubów  po odzy-
skaniu przez Polskę pełnej su-
werenności w wyniki transfor-
macji w przełomowym 1989 r.  
W III RP kaszubszczyzna weszła 
do życia publicznego i przeżywa 
odrodzenie.
Po 1989 r. władze publiczne za-
częły otwarcie uznawać mowę 
Kaszubów – autochtonicznej 
ludności Pomorza,  za odręb-
ny język, przez co mógł on być 
wprowadzany w szkolnictwie, 
mediach publicznych i oficjal-
nych dokumentach administra-
cyjnych. Przyczyniło się do tego 
włączenie się osób pochodzą-
cych ze środowiska kaszubskie-
go w życie partii i ugrupowań 
politycznych piastujących waż-
ne funkcje decyzyjne na szcze-
blu państwowym i regionalnym. 
Dopiero w pierwszej połowie lat 
90. XX w. w pierwszych szkołach 
na Pomorzu zaczęto uczyć języ-
ka kaszubskiego. W szkolnictwie 
podstawowym prekursorem  
w tej dziedzinie była mała pla-
cówka  w Głodnicy (w ówcze-
snym województwie gdań-
skim), a w szkolnictwie średnim 
— utworzone wówczas Kaszub-
skie Liceum Ogólnokształcące 
w Brusach (w ówczesnym wo-
jewództwie bydgoskim). W wy-
niku reformy administracyjnej 
państwa Kaszuby znalazły się w 
granicach samorządowego wo-
jewództw pomorskiego. Pozy-
tywnie wpłynęło to na realiza-
cję ambicji kulturalnych tego re-

W III RP kaszubszczyzna 
weszła do życia publicznego 

i przeżywa odrodzenie. Jerzy Mordawski, Atlas z dziejów Pomorza i jego miszkańców — Kaszubów. Gdańsk 2017
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gionu. Wraz z przeprowadza-
ną wówczas reformą oświaty i 
aspiracjami Polski do członko-
stwa w Unii Europejskiej za-
częło upowszechniać się szerzej 
nauczanie języka kaszubskiego. 
Propagujące ten kierunek dzia-
łania środowisko skupione wo-
kół Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego opracowywało kolej-
ne programy nauczania, wyda-
wało podręczniki, organizowało 
szkolenia kadry nauczycielskiej 
itp. W żadnym innym polskim 
regionie nie wykonano w spo-
sób zorganizowany takiej pra-
cy. Obecnie języka kaszubskie-
go w szkołach jako przedmio-
tu dla chętnych wraz z historią 
regionu uczy się w wojewódz-
twie pomorskich już ponad 20 
tys. dzieci i młodzieży. W 2005 
r. polski parlament uznał ję-
zyk kaszubski za język regional-
ny – jedyny w Rzeczypospolitej 
uchwalając: „Za język regional-
ny w rozumieniu ustawy, zgod-
nie z Europejską Kartą Języ-
ków Regionalnych lub Mniej-
szościowych, uważa się język, 
który:
   1) jest tradycyjnie używa-
ny na terytorium danego pań-
stwa przez jego obywateli, któ-
rzy stanowią grupę liczebnie 
mniejszą od reszty ludności tego  
państwa;
   2) różni się od oficjalnego języ-
ka tego państwa; nie obejmuje 
to ani dialektów oficjalnego ję-
zyka państwa, ani języków mi-
grantów.

Dzięki ustawie z 2005 r. możli-
we stało się wprowadzanie do-
datkowych tradycyjnych nazw 
miejscowości w języku kaszub-
skim na Pomorzu. Prekurso-
rem tego stali się mieszkańcy 
gminy Stężyca, którzy na swoim 
terenie w Szymbarku w lipcu 
2008 r. postawili pierwsze ofi-
cjalne tablice z nazwami miej-
scowości w języku kaszubskim. 
Przez następna dekadę już  
w 25 gminach Pomorza wpro-
wadzono urzędowo dodatko-
we tradycyjne nazwy miast i wsi 
w języku regionalnym. Stały się 
one dla turystów widocznym 
znakiem, że przebywają na te-
renie, gdzie ludność miejscowa 
posługuje się dwoma językami: 
urzędowym (polskim) i regio-
nalnym (kaszubskim).    
W 2009 r. Polska ratyfikowa-
ła Europejską kartę języków re-
gionalnych lub mniejszościo-
wych, wymieniając tylko ję-
zyk kaszubski jako język regio-
nalny. Województwo pomor-
skie jest jedynym, na którego 
obszarze używany jest język re-
gionalny. W wypadku Kaszub  
w procesie dziejowym zauwa-
żalny jest związek pomiędzy pro-
cesami decentralizacją państw 
i umacnianiem samorządności 
a upodmiotowieniem Kaszu-
bów i ich języka oraz kultury. 
Wraz z rozwojem samorządno-
ści rosła aktywność obywatel-
ska i pojawiły się kolejne aspira-
cje związane z kaszubszczyzną.            

Udało się. Dziś to jedyny taki język

Akcja filmu rozpoczyna się 
w roku  1900  i rozgrywa 
się w naszym wojewódz-
twie, m.in. na Kaszubach 
Północnych, w okolicach 
Pucka, Wejherowa, Pia-
śnicy, Jastarni, Helu, Lipu-
sza, Jeziora Żarnowieckie-
go oraz ujścia rzeki Piaśni-
cy (Dębki i Gdańsk).  
Janusz Gajos o swojej roli: 
— Bazyli Miotke, które-

go w tym filmie odtwa-
rzam, to walczący o pol-
skość tych ziem przywód-
ca Kaszubów, wzorowany 
na osobie Antoniego Abra-
hama, nazywanego królem  
Kaszubów. 
Obraz pokazuje losy Pola-
ków i Niemców zamiesz-
kujących tereny naszego 
województwa na tle wy-
darzeń historycznych i ich 
wpływ na sytuację ówcze-
snych Kaszubów. Widz śle-
dzi czasy zaborów, I woj-
ny światowej, międzywoj-
nia i II wojny światowej 
z ukazaną po raz pierw-
szy na ekranach zbrod-
nią w Lasach Piaśnickich.  
To właśnie niezekrani-
zowany dotąd mord jest 
szczególnie ważnym ele-
mentem poznawczym dla 
młodych odbiorców. 
Dzięki filmowi uczniowie 
poznają historię wielu Po-
laków i Niemców, a tak-
że Kaszubów, którzy nie-
rzadko byli traktowani 
jako odrębna grupa. W ob-
razie wykorzystano język 

kaszubski jako jedyny ję-
zyk grupy etnicznej w Pol-
sce, który ma status języka  
regionalnego. 
Plany zdjęciowe były two-
rzone z wykorzystaniem 
oryginalnych elemen-
tów geograficznych cha-
rakterystycznych dla na-
szego regionu. Wszystkie 
te działania budują tożsa-
mości regionalną. Daje to 
możliwość promocji regio-
nu, a w szczególności Ka-
szub, nie tylko ze wzglę-
du na miejsce akcji czy bo-
haterów posługujących się 
językiem kaszubskim, ale 
także ukazując historię tej 
ziemi, stanowiącą zarazem 
obszerny fragment historii 
Polski.
— Scenariusz dał mi moż-
liwość zrobienia filmu 
epickiego, a więc gatunku 
filmowego, który od daw-
na jest nieobecny na na-
szych ekranach. Film opo-
wiada historię dwóch hi-
storycznych antagonistów: 
Kaszuba Bazylego Miotke 
i hrabiego Hermanna von 

Kraussa. Z racji zamiesz-
kania musieli żyć w przy-
jaznej koegzystencji, któ-
rą powoli niszczyła wiel-
ka historia, na co nie mie-
li wpływu. Zagrożenie zbli-
żało się z kilku stron, zaś 
oni mogli je jedynie obser-
wować. Trudne stosunki 
Prus z niepodległą Polską 
budowały konflikty, któ-
re później odcisnęły się tak 
tragicznie na losach moich 
bohaterów – mówi reżyser 
Filip Bajon.
Producentami filmu są 
Olga Bieniek i Mirosław 
Piepka, a mecenasem fil-
mu został samorząd wo-
jewództwa pomorskiego. 
Scenariusz wspólnie stwo-
rzyli Mirosław Piepka i 
Michał Pruski oraz histo-
ryk Marek Klat. W obsa-
dzie aktorskiej, oprócz Ja-
nusza Gajosa,  zobaczymy 
m.in. Kamillę Baar, Ma-
riannę Zydek, Sebastia-
na Fabijańskiego, Borysa 
Szyca.
„Kamerdyner” trafi do kin 
21 września 2018 roku.

Nawet Janusz Gajos 
mówi po kaszubsku

Dorota Kulka

Wkrótce do kin trafi  
„Kamerdyner”.   

Zobaczymy w nim…   
mówiącego  

po kaszubsku  
Gajosa. Produkcję wsparł 

samorząd województwa 
pomorskiego.
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