POLACY O KASZUBACH – OSTATNIE DWA STULECIA (cz. 28)
W ostatnim odcinku cyklu przedstawiam kilkadziesiąt komentarzy internetowych do
artykułów,

które

ukazały

http://www.trojmiasto.pl,

się

w

ostatnich

www.onet.pl

oraz

latach

na

następujących

www.interia.pl.

W

portalach:

prezentowanych

komentarzach zachowuję oryginalną pisownię i interpunkcję, a także sposób stosowania
spacji

oraz

zastosowane

wyróżnienia

tekstu

(za

wyjątkiem

wytłuszczeń,

które

zlikwidowałem). Nie podaję też żadnych danych identyfikujących autorów komentarzy (nick,
adres mailowy, czy imię i nazwisko). Dobierając komentarze starałem się zachować proporcje
między negatywnymi a pozytywnymi, ale nie czyniłem tego w sposób drobiazgowy.
Tym razem nie zamierzam odnosić się do prezentowanych wypowiedzi. Pragnę
jedynie zwrócić uwagę na to, że internetowe komentarze na temat Kaszubów nie cieszą się
szczególnym zainteresowaniem ze strony socjologów. A chyba na to zasługują...
1) P. Szczerba, Truskawki już są, ale na kaszubską odmianę trzeba poczekać
(http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Truskawki-juz-sa-ale-na-kaszubskaodmiane-trzeba-poczekac-n102260.html; 05 VI 2016 r.)
• Jak zwykle kaszubom coś nie pasuje. Zawsze się znajdzie jakiś powód, żeby ceny
wywindować. Jak nie za zimno to za ciepło, za sucho albo za mokro. Truskawka
z kaszub droższa od truskawki z Hiszpanii?
• Stop !! Za dużo "kaszubszczyzny" w trójmieście !!!
…………………………………………………………………………………………………
2) Km, Wraca spór o kaszubskie witacze
(http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Wraca-spor-o-kaszubskie-witaczen86533.html; 5 I 2015 r.)
• Glupie kaszuby z kartuz sie pusza, obludni wredni ludzue z kartuz i okolic, pacholki
hitlerowskie, niech sobie ten napis wezma i w du..... wsadza i tak ich nikt nie lubi.
Dla mnie kaszuby to Koscierzyna :-)
• Przeszkadzały mi na początku gdyż nie lubię propagandowego naginania
rzeczywistości. Kaszubów którzy jawnie deklarują swoją odrębność narodowościową
jest garstka. Wtedy właśnie (ok. 2011) ich liczba zaczęła jakby gwałtownie "rosnąć"
(w ich prasie, rozgłośni, itd.) dochodziła już zdaje się w ich mniemaniu do 500 000.
Ostatni spis ludności pokazał jak jest naprawdę. I te witacze mogą sobie stać, szkoda

na nie blachy. Liczba Kaszubów będzie topniała z roku na rok - jest to normalne
i żadni działacze, sympatycy, ani kolejne "stolice" niczego tu nie zmienią. Pozostaje
jeszcze pytanie jak wiele historycznie i geograficznie Gdańsk ma wspólnego
z Kaszubami jako krainą geograficzną, ale na ten temat powinni się wreszcie
wypowiedzieć specjaliści, a nie prowincjonalni politykierzy. Pozdrawiam trzeźwych.
• Kaszubi do obory, tam wasze miejsce wsiuny.
• Kaszub z wsiunem niema nic wspólnego...Kaszub to pochodzenie, a wsiun to ktoś taki
jak ty, czyli osoba, która nie potrafi tego odróżnić.
• Lebork i Slupsk nigdy nie byly i nie sa Kaszubami. Od 1918 roku byly to tereny
lezace w granicach Niemiec, a nie Polski. Dopiero po 45 zaczeto tu (na tzw. Ziemie
Odzyskane) przesiedlac ludnosc z Kresow Wschodnich oraz od 47 roku przymusowo
przesiedlano tez Ukraincow w ramach akcji Wisla. Potomkowie tych przesiedlencow
ze wschodu nosza wschodnie nazwiska, konczace sie m.in. na -wicz czy –uk.
• a kto by chciał dotykać brudnych i chlejących Kaszubów.
• Kaszubi w herbie powinni mieć flaszkę, psa na łańcuchu, księdza któremu d*pę liżą,
a herb w kształcie buraka ,bo tym oni są.
• Wszelkie kaszubskie napisy jako zarodek lokalnego nacjonalizmu powinny być
usunięte z przestrzeni publicznej. Kaszubski powinien być kultywowany w domenie
tradycji kulturowych. Msza po kaszubsku to też jakieś nieporozumienie. Nie powinno
się stwarzać sytuacji dzielących lokalne społeczności. Tu jest Polska i wszystko
powinno być po polsku. Znany wszystkim kaszubski rudy oszust mówił -"Polskość to
nienormalność". Wiec jak komuś Polska nie pasuje to niech w.y.p.i.e.r .... .
• A mnie bardzo podobają się Kaszubki i dlatego na zakupy jeżdżę z Gdańska do
Kościerzyny. Są pracowite, grzeczne, i lubiące porządek.
• NIE CIERPIĘ KASZUBÓW , bo rozmnażają sie jak króliki , są wsiochami, żle
traktują zwierzęta ,a rozmodlone ,az sie robi niedobrze. Uważają też ,że nie są
polakami tylko kaszubami ,a to mnie śmieszy . Psy głodne na łańcuchach i pseudo
hodowle to u nich norma, br,br,. wstyd ,brak słów Wszelkie obelgi od nich mam
gdzieś ,a więc se plujcie do bólu.
…………………………………………………………………………………………………
3) Patsz, Kaszubi przetłumaczyli Facebooka
(http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Kaszubi-przetlumaczyli-Facebooka-n61026.html;
8 VIII 2012)

• Kaszubki są piękne :)
• Kaszubski bełkot... Gwara kaszubska powoduje nowotwory i alergie, ma wpływ na
nośność kur i plony zbóż (jak wiadomo na Kaszubach tradycyjnie nędzne)a na
dodatek

wywołuje

biedę

(kryzys

gospodarczy)

wszędzie

gdzie

dociera.

Rozpowszechnianie jej w Internecie jest podstawową przyczyną trwającego
światowego kryzysu gospodarczego. Założyć im firewalla.
I tyle...
• A tak bez ironii...... to czy kaszubi to nie Polacy że muszą mieć wszystko tłumaczone
na ichniejsze? Żyjemy w Polsce więc czemu nie używać polskiego tylko wymyślać?
A jak już muszą tego swojego slangu używać więc postawmy przejścia graniczne
i niech o wizy na wjazd do Polski się starają! No bo przecież do EU przystąpiła Polska
a nie Kaszubowo.
• Znowu dzielenie społeczeństwa Polskiego na jakieś mniejsze grupki? Ciekawe kto
się takimi głupotami zajmuje i za jakie pieniądze... Mam znajomych na Kaszubach.
Dziadkowie zarówno od strony mojego kolegi ojca jak i matki czyści Kaszubi - mówią
po

Kaszubsku

biegle.

Matka-

Nie

umie

kaszubskiego

ni

w

ząb..

Ojciec - Nie umie kaszubskiego...Dzieci, kompletnie nie umieją kaszubskiego...
• No, no., no... Kaszubom język pisany stworzyli Niemcy i Polacy w XIX i XX w.
Dlaczego więc od zawsze piśmienni ludzie z Gdańska mieliby się utożsamiać
z analfabetami? Może Adamowicz odpowie, dlaczego?
• Kaszubi przetłumaczyli Facebooka" ogromną pracę wykonali, komendy po angielsku
zna każdy kto kożysta z internetu, Jeszcze jedna niepotrzebna robota wykonana przez
kaszubów dla... no właśnie dla kogo ?
• w sumie biedne ludziki z nich chcieliby czymś zabłysnąc nawet sobie fejsa tłumaczą
na jakąś grypsere wiją sie ,wysilają i czort jeden wie po co oni to robią?przecież
mieszkaja w Polsce i mają Polskie dokumenty tożsamości.
• Z tymi 90% procentami to prawie masz rację, bo ludność się przemieszała i w sumie
większość to ludność napływowa. Nie zmienia to jednak faktu, że rdzenni mieszkańcy
Gdańska mają w dużej mierze korzenie kaszubskie, a pierwsi władcy Pomorza
Gdańskiego

uznawani

są

za

Kaszubów

(Sambor,

Świętopełk,

etc.).

Sam uważam sie za gdańszczanina, a moje korzenie na Pomorzu Gdańskim sięgają
XVIII wieku. Dażę Kaszubów wielką estymą, a najwięcej złego na ich temat mają

ludzie, którzy nic na ich temat nie wiedzą. Zresztą słowa Hymnu Polskiego napisał
Józef Wybicki, mieszkaniec Kaszub, który nauki pobierał u Jezuitów w Gdańsku ;)
• a ja z 5 pokolenia jestem Gdańszczanką i żadną kaszubką nie jestem!po co te podziały
w jednym kraju? takie "rewelacje"jak te nie powinny byc podawane na trojmiescie bo
trojmiasto to Gdańsk-Gdynia i Sopot a nie Kaszuby.
• odlaczyc ich od Polski i wporwadzic paszporty posr*ny narod.
• Nie cierpię kaszubów są chamscy.
• Cały ten "język" to zlepek słów z języka polskiego i niemieckiego. Sorry kaszebszci
Winetou (a raczej skwaw) ale Brzmienie tego "języka" - dla kogoś, kto nie nie ma do
niego sentymentu - jest zwyczajnie paskudne. Przeciętny mieszkaniec Gdańska więcej
zrozumie z węgierskiego filmu w oryginalnej wersji językowej niż z audycji Radia
Kaszebe. Kaszubom mówimy oczywiście TAK ale "językowi" kaszubskiemu
zdecydowane NIE!!!! Kultura terenów kaszubskich, to kwintesencja wielowiekowej
biedy tych ziem. Kaszubi są ponadto wyjątkowo nabożni. Historia powszechna pełna
jest dowodów na to, że ludy mocno zapatrzone w swoich szamanów, a...! przepraszam
kapłanów, to ludy ciemne i biedne. Nie tylko Ameryka Łacińska... Zażywanie tabaki
jest wprawdzie mniej szkodliwe niż palenie tytoniu ale też jest nałogiem i ma swoje
konsekwencje zdrowotne. Jej połączenie z alkoholem nie jest tak niewinne jak myśli
przeciętny mieszkaniec Kościerzyny czy Kartuz.
• wytacznie granic??? ludzie o co wy się spieracie.? przecież kaszubski, gwara śląska
czy góralska świadczy o naszej oryginalności na świecie. to jest to co nas wyróżnia
wśród innych. gadka o robieniu jakichś granic, o paszportach jest bezsensowna.
wyśmiewanie się z Kaszubów to mało dorosłe i oryginalne zachowanie. nie rozumiem
Was. kaszubi to odmieńcy? na jakiej podstawie to stwierdzacie? jeszcze gorsze jest
wypieranie się tego skąd się pochodzi.. zastanówcie się nad sobą. ludzie!! a potem się
dziwicie, że na świecie dzieją się dziwne rzeczy, a sami nie umiecie doceniać tego co
macie..
• wszystkim, którzy krytykują Kaszubów, uważają ich za ludzi biednych, zacofanych
itp., proponuję przejechać się na Kaszuby i na własne oczy się przekonać jak jest
naprawdę. Bredzenie głupot na forum internetowym nie świadczy zbyt dobrze
o poziomie intelektualnym autorów tych postów. Najlepiej wszystko skrytykować, to
czego

nie

rozumiecie

jest

złe,

zacofane

i

powinno

się

Przez takich ludzi jak Wy czasem wstydzę się tego, że jestem Polką.

tego

zakazać.

• Kaszubi sami sobie szkodza niestesty przez to ze sa...tutaj nalezy przemiczec.
Dlaczego? Dlatego ze caly swoj dorobek kulturalny jaki posiadaja pokazuja jako
ceche odrebnosci lub innosci a nie jako tradycje. Pokazywanie sie ze jest sie "innym"
zle swiadczy o samym sobie.
• Jako nie-Kaszuba !! Nie jestem Kaszubą, więc muszę się ostro odciąć od tego
prostactwa i obszczekiwania ludu, który miał już własną państwowość wtedy, kiedy
jeszcze o Polsce nikt nie słyszał. BRACIA KASZUBI, PRZEPRASZAM ZA TYCH
PROSTAKÓW !! Czy tego przesiedleńcy chcą czy nie, Gdańsk jest stolicą
dzisiejszych okrojonych Kaszub, bo zawsze nią był. Jeśli szanowni przesiedleńcy nie
mają zamiaru się asymilować w kierunku tutejszej prawowitej kultury, to tylko o ich
poziomie źle świadczy ! Kochani Kaszubi, macie tu dobitny obraz tego, co sobą
reprezentują

po-Polacy,

bo

takich

już

Polakami

nie

można

nazywać.

Dobrze, że pojawiło się ileś wpisów odcinających się od prostactwa, co napawa
ostrożnym optymizmem.
• Kaszuby TAK ale Kaszubi? W tym społeczeństwie wiocha nie tylko słomą z obory
wystaje; kultury u nich nie widziałem-smród przetrawionego alkoholu, jazda autem
w

pozycji

na

lewym

boku,

bez

świateł,wyprzedzanie

na

trzeciego,

tam straż miejska nie ma bytu?-bo żniwo zebrałaby imponujące,do tego zero patroli
policji, samowolka totalna lepiej niech ktoś wreszcie weźnie się za to tałatajstwo
w Sulęczynie bo tam nawet parkują na przejsciu do pieszych,fakt ,że turyści też jak
"pępki

świata"

parkują

-ale

jednak

kartuskie

rejestracje

królują.

A do "elity" z miasta w kredytowanych furach niech nauczy się jaśnie hrabiostwo
z nosami w chmurach ,że auto to nie rower i na chodniku czy wąskiej stromej ulicy
w Sulęczynie nie zostawia się pojazdu by stanąć w kolejce po bułki czy do mięsnego.
• No, no., no... Kaszubom język pisany stworzyli Niemcy i Polacy w XIX i XX w.
Dlaczego więc od zawsze piśmienni ludzie z Gdańska mieliby się utożsamiać
z analfabetami? Może Adamowicz odpowie, dlaczego?
………………………………………………………………………………………………
Ślązacy i Kaszubi złożą wspólny wniosek o uznanie mniejszości
http://fakty.interia.pl/polska/news-slazacy-i-kaszubi-zloza-wspolny-wniosek-o-uznaniemniejszosc,nId,913068; 3 III 2012)

• Kaszub to niemiec, ślązak już nie. Kaszubów rdzennych jest znikoma ilość, reszta to
robi tylko dla swoich celów, stanowiska, wyłudzanie dodatkowych pieniędzy z
budżetu pańśtwa.
• Kaszuby żreją Polski chleb, Polska ziemia ich żywi i jeszcze im krzywda, niech się
razem ze śląskiem przyłączą do niemiec ,płakać po nich nie bedziemy!
• Nie ma języka kaszebskiego ani śląskiego. Są to gwary. Język musi mieć swoją
literaturę a oni nie mają. Skoro nie ma języka nie ma też narodowości.
• Trochę mi wstyd , za tych którzy mają się za Polaków i jak sami mówią "obrońcami
Polski". W złości obrażają innych. A chyba tak nie powinno być. To, że ludność,
rdzenna ludność ziem, które mają tożsamość kulturową, język i obyczaje to chyba
dobrze. To ich spuścizna i chwała im za to, że przez tyle lat utrzymali ją. Ale nie
zgadzam się z ich zapędami. Może to doprowadzić jak za Krzywoustego, Polska
z dzielnic? jak sobie wyobrażacie podział ziem? To śmierdzi wojną domową. Wiem że
to dość przesadzone słowa ale czyż nie nazbyt realne? Wszystkie regiony zaczną się
domagać swojej autonomii? Polska to nie kraj który był zlepiony z rożnych
narodowości, to nie dawny ZSRR czy Jugosławia. Nie lepiej poprzestać na krzewieniu
kultury i traktować to jako folklor, spuścizna wszystkich?
• Moja noga już nie stanie na Kaszubach. Nie chcę spędzać wakacji wśród obcych.
Wyrazy pogardy. Proponuję bojkot turystyczny wszystkim, którzy czują się Polakami
i leży im na sercu dobro Ojczyzny.
•

ciekawe ile takich kalek umysłowych odezwie się na wzmiankę, że są ludzie, którzy
po wielu wiekach upominają się o swoje prawa.

•

I znowu jakaś hołota chce rozszarpywać tą biedną Ojczyznę od środka, tym razem
kaszubsko-śląska hołota, której tzw. język to wykoślawiona niegramatyczna
polszczyzna wymieszana z lumpenproletariackimi naleciałościami pruskimi. Moi
przodkowie pochodzą z Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii ale nigdy bym
nie nazwał się inaczej jak Polakiem, a bardzo wielu moich przodków pracowało
i oddało zdrowie a nawet życie Polsce, nie po to żeby jakaś prostacka swołocz ją teraz
niszczyła. Trzeba nazwać po imieniu, to co robią, to jest zdrada. To bardzo
niebezpieczne działanie mogące w przyszłości dać argumenty seperatystom czy np.
Niemcom, którzy zawsze rościli sobie prawa do tej ziemi. Proponuję przypomnieć
sobie sprawę Gdańska przed wojną. Tak się zaczyna, małymi krokami wewnętrzne
rozsadzanie państwa.

•

Trzeba być ślepym żeby nie widzieć tej kreciej polityki. Spis ludności, nachalna
promocja i finansowanie kaszubskiego, kaszubskości, kaszubszczyzny do obrzygania,
popieranie swoich w regionie i na szczeblu państwowym, do tego doszło, że
w polskiej szkole dzieci nic nie mające wspólnego z kaszubskością zmusza się do
nauki tego języka i kultywowania obyczajów. Absurd gdy tym czasem ta sama ekipa
uuówa ze szkół naukę polskiej historii i drastycznie ogranicza polską literaturę
zwłaszcza tą patriotyczną i historyczną. Trzeba być ślepym, każdy kto popiera tą ideę
jest albo GŁUPCEM albo zdrajcą.

• Dziadostwo wiejskie, które tylko krasnale stawiać umie w ogródkach i haftować, to
szczyt ich możliwości intelektualnych nooo może jeszcze pograć na harmonii
i podreptać w pielgrzymce uzurpuje sobie jakieś prawa. Efekty rządów tego
ograniczonego dziadostwa możemy zobaczyć choćby dzisiaj-śmierć 16 osób
w katastrofie kolejowej etc..
• Za kilka srebrników kaszubi i kryptoślązaki/ czytaj szwaby/ chcą sprzedać Polskę,
kolejny raz.
• Jak słyszę ten kaszubski bełkot jak spod budki z piwem to nie wiem czy śmiać się czy
płakać, prostactwo, zawiść, zakłamanie, pazerność, dziecioróbstwo i naciąganie
państwa na zasiłki, to cechy, które dominują wśród tej mniejszości etnicznej pożal się
Boże.
•

CZY KTOS Z WAS PAMIETA JESZCZE SPRAWE SERBSKIEGO KOSOWA ?
Zaczelo sie wlasnie od takich malo znaczacych dzialan .Najpierw uznanie mniejszosci
.Potem okregi autonomiczne.Reszte pewnie pamietacie . Ktos powie ,ze tamta
sytuacja byla inna.Ze co prawda Slask opiera sie granicami o sasiadow z zachodu ,ale
Kaszubi ??? Przypominam w tym miejscu sprawe Prus i pozniejszych zadan naszych
"dziejszych przyjaciol",dotyczacych tzw."korytarza". Znowu ktos powie,ze nne czasy
i sytuacja polityczna . Czy tak na prawde ? Pomyslcie ! Zeby kiedys nasze dzieci ,nie
mowily ,ze to nasza wina .

•

Co to za glupoty wymyslaja.Przeciez oni sa polakami.A ja pochodze z Mazur to ma
nalezec do mniejszczosci mazurskiej??????

•

Byłem Polakiem, jestem Polakiem i będę Polakiem! Komu moja Ojczyzna Polska nie
podoba się, niech wypier dala stąd gdzie chce! Nikt tu fałszywych Kaszubów, czy
jakiś brudasów ślonzoków nie trzyma!!

•

co tu tak naprawdę chodzi? Czego oni chcą - autonomii śląska i kaszub, podziału
dzielnicowego Polski ? To już przerabialiśmy w naszej historii, nic dobrego z tego nie
wynikło, ale niektórzy jednak chcą powtórki. Jako naród nie pozwólmy na to!!

• Jestem z Małopolski, ale bardzo lubię Ślązaków i Kaszubów. To są bardzo fajni
i solidni ludzie i cieszę, że żyjemy we współnym państwie! Autonomia mi nie
przeszkadza, choć uważam, że każdy region powinien mieć samodzielność
i autonomię w zakresie rozwoju regionalnego! Nie podoba mi się ingerencja rządu RP
do każdej dziedziny życia - cóż w Warszawie mogą wiedzieć, co jest istotne dla
danego regionu? Już przed wojną część Śląska, należąca do Polski miała autonomię
i to się sprawdziło! Wiem, że przed wojną były plany rozszerzenia autonomii na inne
regiony Polski! Niestety wojna i późniejsze rządy komunistyczne zniweczyły te plany!
Teraz nadszedł czas, aby ponownie pomyśleć o autonomii wszystkich regionów
Polski! Można zacząć od Śląska, ale to powinno dotyczyć całego kraju!
………………………………………………………………………………………………
(wg), Kaszubi to ludzie pracowici i ceniący tradycje
http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/kaszubi-to-ludzie-pracowici-i-ceniacytradycje/540e6; 17 VII 2013).
• Żyję wśród kaszubów od 50 lat i wiem, że dla rodziny zrobią wszystko, ale poza tym
nikt się nie liczy.. Lubią bardzo dużo pić i balować , piją i balują codziennie,
z wszystkiego robią balangę, imprezę. I nikt nie zaprzeczy mi , bo mieszkam w środku
kaszub i mam ich przez tyle lat na co dzień. Osobiście nic do nich nie mam, nikt nie
jest święty, ale dobrze, że nie jestem kaszubem :)
• LENIE, ZŁODZIEJE, KŁAMCY, OSZUŚCI I KOMBINATORZY !! !! a tradycje
maja jedną: NABIĆ sobie kabzę ZA WSZELKĄ CENĘ !! Tyle o kaszubach :(
• a ja mam inne doświadczenie - może niektórzy są pracowici, ale są też kanciarzami
i po trupach robią karierę.
• śledź nie ryba, kaszub nie człowiek!uparci, leniwi i "katoliccy" tak, że w łamaniu tzw.
przykazań czy popełnianiu tzw. grzechów osiągnęli już mistrzostwo świata!

