POLACY O KASZUBACH – OSTATNIE DWA STULECIA (cz. 25)
W niniejszym odcinku zamieszczam fragment artykułu Sławomira Siereckiego (1924-2012),
gdańskiego pisarza, dziennikarza i scenarzysty filmowego. Artykuł opublikowano na łamach Wieczoru
Wybrzeża (nr 66 z 2, 3, 4 IV 1982).

Sławomir Sierecki, podobnie jak autor artykułu prezentowanego w poprzedniej części (tj. 24), nie
akceptuje kaszubskości Güntera Grassa i jemu podobnych: Nie było i nie ma Kaszubów Niemców; mogą być
najwyżej Niemcy pochodzenia polskiego z Kaszub. Według Siereckiego Kaszuba może być tylko Polakiem.
Co ciekawe, nie dostrzega przy tym żadnej sprzeczności ze stwierdzeniem zawartym na wstępie artykułu:
Czuję się po trosze warszawiakiem, bo na Pradze się urodziłem, kaliszaninem – bo w Kaliszu upłynęła moja
młodość. I czuję się Kaszubą – bo tu spędziłem największą część mojego życia. Na szczęście nikt nie każe mi
wybierać co wolałbym najbardziej [podkreślenie moje – D.Sz.], wszystko to są bowiem ziemie od tysiąca lat
nasze, rodzinne, polskie. W dalszej części artykułu napisał wręcz (znowu w kontekście Grassa): Pochodzić
skądś, a być kimś – to dwie różne sprawy. Aż chciałoby się zapytać autora: jak do tego ma się tytuł
artykułu?! Widocznie każdy może być Kaszubą, byleby nie był Niemcem! Przy okazji autor ukazuje –
pisząc o tysiącletniej polskości Kaszub – swoisty polski imperializm. Należałoby w tym miejscu
przypomnieć,
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w granicach Polski co najwyżej 150 lat, z których połowa przypada na okres po 1945 roku!
Sierecki odnosi się także do dyskutowanego wówczas na łamach prasy gdańskiej wątku – edukacji
w języku kaszubskim: Życie ma swoje prawa i nikomu, żadnemu z młodych chłopców kaszubskich, nie
zabroni fascynowania się stylem „soul”, tak jak nie zabroni mu chodzenia w dżinsach. Fizyki i chemii nie
będzie się uczył ten chłopiec po kaszubsku, bo jest to dialekt wprawdzie piękny, warty pamięci, rozwijania
w podejmowanych próbach literackich, ale ograniczony funkcjonalnie. Zaś w zakończeniu artykułu
dodawał: Pisałem już na łamach »Wieczoru«, że sami inicjatorzy nie bardzo wiedzą jak miałoby to
wyglądać, a ja przy całym entuzjazmie dla tej ziemi i jej tradycji napisałem w ubiegłym roku to samo, co

dziś powtórzę: Moja córka idzie w tym roku po raz pierwszy do szkoły w Sopocie. Chcę żeby kochała
Kaszuby, ale uważałbym za nonsens, gdyby na pierwszej lekcji zamiast na przykład »To jest As, As to pies
Ali« zaczęto ją uczyć – »To je krótczi, to je dłudżi (…)«.

Szkoła na Głodnicy (w niej na początku lat 90. XX w. rozpoczęto nauczanie języka kaszubskiego)
(Źródło: http://strona.kaszebsko.nazwa.pl/uploads/szkola_glodnica.jpeg)

Nie minęło nawet dziesięć lat od napisania tych słów, gdy – z inicjatywy nauczyciela Witolda
Bobrowskiego – kilkanaście dzieci w szkole na Głodnicy, zaczęło uczyć się języka kaszubskiego. Dziś tę
naukę pobiera ponad 19 tys. uczniów. Chemii czy fizyki wprawdzie jeszcze nie naucza się po kaszubsku, ale
jest już podręcznik do tego pierwszego przedmiotu. Dzisiaj idziemy dalej i dostrzegamy potrzebę tworzenia
szkół z kaszubskim jako wykładowym. Choć może są i tacy, którzy dzisiaj nie mogą sobie tego wyobrazić.

