Stowarzyszen ie Osób
Narodowości Kaszu bskiej
ul. Mirecki ego 12/ 3
81-229 Gdyni a

info@kaszebsko.com

tel.: (+48) 793 764 079

Gdynia, 15 listopada 2017 r.

Pan
Dariusz Drelich
Wojewoda Pomorski

Szanowny Panie Wojewodo,
11 listopada 2017 r., podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości w Gdańsku,
wygłosił Pan przemówienie, w którym ujawnił Pan swój sposób rozumienia państwa
i tworzącej je wspólnoty narodowej. Z przestrogą, by nikomu nie przyszło do głowy „podważać
jedności terytorialnej Polski”, zwrócił się Pan „do każdego z obywateli Pomorza, również do
tego, który nazywa siebie przedstawicielem mniejszości etnicznej i regionalistą”. Przywołał Pan
kontekst szkocki i kataloński i, w odniesieniu do państwa polskiego, powiedział Pan: „Każdy
zamach na jego jedność jest zamachem na suwerenność polityczną całości jaką stanowi
państwo.” Następnie zauważył Pan, że „Pomorze ma prawo korzystać z pomocy państwa
polskiego, lecz także ma obowiązek państwo polskie wspierać i pozostawać z nim
w nieustannej jedności – tak, jak kończyna pozostaje niezmiennie częścią ciała, niezależnie od
swojej specyfiki.” Po tych słowach padło z Pańskich ust zdanie: „Samorząd jest rzeczą słuszną,
ale jako oddolna organizacja administracji publicznej stanowiącej część administracji
państwowej, a nie jako zaczyn separatyzmu.”
Szanowny Panie Wojewodo,
Kaszëbskô Jednota, jako organizacja pozarządowa uznająca prawo narodu kaszubskiego
do odrębności oraz własnej tożsamości w ramach wieloetnicznego społeczeństwa tworzącego
jeden organizm państwowy, jakim jest Rzeczpospolita Polska (nasza deklaracja ideowa jest
dostępna tu: http://kaszebsko.com/kim-jestesmy-i-jakie-sa-nasze-cele.html) poczuła się
zaniepokojona słowami Pana Wojewody. W związku przytoczonymi powyżej stwierdzeniami,
zwracamy się do Pana z prośbą, jako do urzędnika państwowego mającego dostęp do
informacji, do których przeciętny obywatel dostępu nie posiada, by ujawnił Pan opinii
publicznej kto z Pomorzan, która organizacja społeczna lub też który z samorządów
na Pomorzu działają przeciwko suwerenności państwa polskiego i są zaczynem separatyzmu.
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Szanowny Panie Wojewodo,
Jeśli okazałoby się, że nie posiada Pan, opartych o źródła, informacji, o których ujawnienie
prosimy, zwracamy się do pana z gorącym apelem, by nie rzucał Pan w przyszłości podobnych
podejrzeń na któregokolwiek z obywateli Pomorza, czy też pomorskie organizacje społeczne
i samorządy. Gdyby Pana wypowiedź z dnia 11 listopada 2017 r. była jedynie swoistą krytyką
poglądów innych niż Pańskie, prosimy, by kierował się Pan ideą płynącą z Pana własnych słów,
pochodzących z wspominanego wystąpienia: „Obchodzimy więc dziś święto wolności naszego
państwa i społeczeństwa: wolności stanowienia prawa i prowadzenia polityki, które służą
społeczeństwu polskiemu i które wynikają z jego dążeń.” Wierzymy, że czasy, w których
społeczeństwo polskie miało być jednolite i kroczące w jedynie słusznym kierunku mamy już
za sobą dzięki wysiłkowi ludzi Solidarności.
Z poważaniem,
Zarząd Kaszëbsczi Jednotë
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