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Dejowi ùchwôlënk 

7. Òglowégò Zéńdzeniégò Kaszëbsczi Jednotë 

 

Preambùła  

Hewò je nasza pòliticznô programa, jakô je fuńdameńta dzejaniów stowôrë Kaszëbskô Jednota 

na przédné lata. Më jesmë bùtenrządową òrganizacją, jakô je apartnô òd równo jaczi pòliticzny partie. 

Më prowadzymë swòjã pòlitikã, co mô służëc rozkòscérzaniémù nôrodnégò pòczëcégò Kaszëbów 

ë bùdowaniémù kraftnégò, samòrządnégò pòmòrsczégò wòjewództwa. Jinteresëje nas kùlturowô 

aùtonomiô Kaszëbów ë spòlëznowi (òbëwatelsczi) región, jaczégò swiądã bãdzemë twòrzëlë wëcmanim 

z wszëtczima mieszkeńcama wòjewództwa: Pòlôchama, spòlëznama taczima jak Kòcewiôcë, 

pòmòrsczima Niemcama, czë Ùkrajińcama. Chcemë bëc jednotą dlô Pòmòrzégò! 

 

Dlôcze je nót dzejac razã? 

Më wszëtcë widzymë, że centralisticzné dzejanié w Pòlsce mô corôz to wikszi syg. Pòmôgô 

temù globalizacjô, jak téż jindiwidualizacjô, bò òbadwa zjawiszcza są młodzama znikwieniégò lëdzczi 

solidarnoscë. Le tak nie darwô bëc! Më wszëtcë ni mùszimë bëc zrównóny pòd centralnyma rządama. 

Më móżemë sã zjednac w rozmajitoscë dlô Pòmòrzégò. 

Jidze ò wëbiér tegò, co je dlô nas na pierszim placu. Mô to bëc òdrzucenié swòji historie 

ë kùlturë, naszégò ôrtu żëcégò, starë ò pòmòrską spòlëznã, ò wôrtnotë ë przédné pòkòlenia? W tim 

sztóce, czej tak mało naszich pieniądzy (kò doch wspiarcé gòspòdarczi z Eùropejsczi Ùnie wnetka sã 

skùńczi) òstôwô tu tak na Pòmòrzim, je drãgò sztôłtowac pòczëcé lëdzy, jich pòzdrzatk na jinëch, na 

gòspòdarkã, kùlturã, krôjòbrôz, kùreszce nawetka regionalną rësznotã. 

Kaszëbsczi jãzëk ë kùltura jesz dërch są żiw, le że jich jistnienié je zagrożoné. Kòżdé dzejanié, 

co mô je zachòwac ë dac rozwij, je reglameńtowóné przez ceńtralné rządowé minysterstwò. Ju czësto 

nick sã nie robi dlô zachòwaniégò nôrodny apartnoscë Kaszëbów. Jistno je z regionalną swiądą 

Kòcewiôków, a téż òglową pòmòrską apartnoscą. Naje regionalné samòrządzënowé wëszëznë na ti 

niwie ni mają wnetka nick do gôdaniégò – tak w òdniesenim do jãzëka ë kùlturë Kaszëbów, jak téż na 

przikłôd w sprawie wprowadzeniégò regionalny edukacje do szkòłów. To mùszi sã zmienic. Nama je 

nót nowëch lëdzy, jaczi mdą òdpòwiadac za te ë jinszé dzéle najégò żëcégò. 

mailto:info@kaszebsko.com
http://www.kaszebsko.com/


 

Stowarzyszen ie Osób  

Narodowości Kaszubskiej  
 

u l .  M i r e c k i e g o  1 2 / 3   

8 1 - 2 2 9  G d y n i a  
 

info@kaszebsko.com  tel.: (+48) 793 764 079 

 

 

Kaszëbskô Jednota 
KRS: 0000393418 

 www.kaszebsko.com 

Më nie brëkùjemë dirigeńtów, co nie znają ë nie rozmieją nôrodnégò pòczëcégò Kaszëbów 

ë regionalny swiądë mieszkeńców pòmòrsczégò wòjewództwa. Òni są dobri w medialnëch jigrach, 

a lëdzy mają za analfabetów zanôlégającëch òd òglowòpòlsczich telewizjów. Òne nama gôdają, że më 

so nie dómë radë bez ceńtralnëch rządów, co przez paje òglowòpòlsczich partiów sygają do kòżdégò 

wòjewództwa, wiele krézów, a nawetka gminów. Równak to je łża, jakô niese za sobą pòwôżné 

nôsladë. To òne ju na wiedno mògą znikwic Kaszëbów ë wszëtczich tëch, chtërny mają Pòmòrzé za 

swòjã tatczëznã. Żebë sã òbronic më brëkùjemë taczi rësznotë, jakô më tuwò bédëjemë. 

 

Pòjta wszëtcë z nama! 

Chto je za mòcnym, samòrządnym Pòmòrzim, jaczégò przedstôwcowie zarządzywają wikszim 

dzélã wërobionëch w regionie pòdatków ë mają starã ò jegò kòżdostarnowi, spòlëznowò-gòspòdarsczi 

rozwij; 

chto je procëm taczim spòlëznowim ë gòspòdarsczim praktikóm, jaczé wzmòcniwają 

warszawsczé ceńtrum ë pòmiésziwają znaczënk najégò pòmòrsczégò regionu;  

chto je procëm całownémù pòdpòrządkòwaniémù sã naszich gbùrów ë rëbôków taczi 

eùropejsczi pòlitice, jakô nie widzy regionalnëch òsoblëwòsców gòspòdarzeniégò ë fëszowaniégò;  

kògò mierzy, że w eùropejsczim zjednanim w nôwikszim dzélu jidze ò pòlitikã ë financowé 

geszeftë państwów, a eùropejsczé regionë, lëdzkô solidarnosc, kùlturë ë jãzëczi bezpaństwòwëch 

nôrodów są dopiérze na drëdżim, abò trzecym placu;  

ten niech jidze z nama. Rôczimë wszëtczich, co chcą, bë nasz región, państwò ë Eùropa bëłë dlô 

lëdzy!  

 

 

 

Prowadnik        Protokùlańt 

                         Karól Róda                 Artur Jabłońsczi 
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