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Kaszëbskô Jednota
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej
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Szanowna Pani
Szanowny Pan
Kandydaci na posłów w okręgach wyborczych nr 25 i 26 oraz na
senatorów w okręgach 62, 63, 64, 65, 66
w wyborach parlamentarnych 2015 r.
Kaszëbskô Jednota jest stowarzyszeniem osób chcących aktywnie uczestniczyć
w życiu narodu kaszubskiego i uznających jego prawo do odrębności oraz własnej
tożsamości w ramach wieloetnicznego społeczeństwa tworzącego jeden organizm
państwowy, jakim jest Rzeczpospolita Polska. W ostatnim Narodowym Spisie Powszechnym
z 2011 roku, 233 tysięcy obywateli zadeklarowało swoją przynależność do wspólnoty
kaszubskiej, z czego 18 tysięcy zadeklarowało narodowość kaszubską.
By członkowie i sympatycy stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota, których liczba
w mediach społecznościowych przekracza 3100 osób (facebook.com/Kaszebi) zaś licznik ich
odwiedzin na naszych portalach internetowych oscyluje średnio wokół 8-10 tysięcy odsłon
miesięcznie (www.kaszebsko.com, www.naszekaszuby.pl),
wyboru

w

zbliżających

się

październikowych

mogli

wyborach

dokonać

właściwego

parlamentarnych,

prosimy

o odpowiedź na pytania zawarte w przesłanej Państwu ankiecie. Wypełniony i podpisany
dokument prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@kaszebsko.com –
najpóźniej do 1 października. Państwa odpowiedzi niezwłocznie opublikujemy w naszych
mediach.
Kaszëbskô Jednota promuje udział obywateli w życiu publicznym, społecznym
i gospodarczym. Szczególnie zależy nam na tych, którzy realizują swoje aspiracje życiowe
w środowiskach lokalnych i zainteresowani są wszechstronnym rozwojem Pomorza. Dążymy
do upowszechniania i zachowania, szczególnie wśród młodzieży, postaw obywatelskich.

Opowiadamy się za silnymi samorządnymi regionami i wspieramy decentralizację
jako sposób rządzenia krajem. Naszym celem jest rozwój Pomorza, jako wielokulturowego
regionu o znaczącym potencjale społeczno-gospodarczym, zdolnego chronić zasoby energii
społecznej i indywidualnej wszystkich jego mieszkańców.

Pytania do kandydatów w wyborach parlamentarnych 2015 r.
1. Czy, wobec wyników spisu powszechnego z 2011 roku, w którym 233 tysiące osób
złożyło deklarację przynależności do wspólnoty Kaszubów, a jedynie 108 tysięcy
zadeklarowało znajomość języka kaszubskiego, jest Pani/Pan za przyznaniem
Kaszubom statusu mniejszości etnicznej?
TAK

NIE*

2. Czy, wobec niezbywalnego prawa każdego do zachowania własnej kultury i historii
oraz troski o nie, jest Pani/Pan za tworzeniem przez Kaszubów własnych,
samodzielnych i niezależnych instytucji kultury i placówek naukowo-badawczych?
TAK

NIE

3. Czy wobec faktu, iż kolejne pokolenia Kaszubów mają prawo do edukacji opartej na
nauczaniu własnego języka, historii i geografii, jest Pani/Pan za możliwością
wprowadzenia na poziomie szkoły podstawowej regionalnego programu nauczania w
języku kaszubskim obejmującego wszystkie przedmioty szkolne?
TAK

NIE

Jestem za tym, żeby dzieci miały możliwość nauki języka
kaszubskiego oraz kultywowania swoich tradycji, ale nie kosztem
znajomości języka polskiego. Doskonała znajomość tego ostatniego
będzie im niezbędna do życia w całym państwie.

4. Czy opowiada się Pani/Pan za obligatoryjnością wprowadzenia języka, historii
i geografii kaszubskiej do procesu kształceniowo-wychowawczego na Kaszubach?
TAK

NIE

5. Czy jest Pani/Pan za przyznaniem samorządowi województwa pomorskiego
kompetencji w sprawie formułowania (tworzenia) programów nauczania dla szkół
wszystkich szczebli w regionie, uwzględniających dziedzictwo kulturowe i historyczne
takich wspólnot, jak Kaszubi?
TAK

NIE

6. Czy jest Pani/Pan za rozwijaniem Etnofilologii kaszubskiej, jako samodzielnego
kierunku na Uniwersytecie Gdańskim, bez względu na to, czy liczba osób tam
studiujących będzie rosła, czy też malała?
TAK

NIE

Jestem przeciwny, ale nie wynika to z mojej niechęci do tego
kierunku, ile do mnożenia kierunków w ogóle. W mojej wizji szkolnictwo
wyższe powinno skupiać się jedynie na kilku podstawowych kierunkach i
dopiero w ramach nich studenci będą mogli robić specjalizacje. Na
Uniwersytecie Gdańskim zorganizowanym takim kształcie chętnie bym
zobaczył prężny instytut zajmujący się kulturą Kaszubów.
7. Czy jest Pani/Pan za stworzeniem w regionalnych mediach publicznych – Polskim
Radiu Gdańsk i w gdańskim oddziale Telewizji Polskiej – redakcji kaszubskich,
w których dziennikarze Kaszubi realizować będą cotygodniowe programy w języku
kaszubskim w wymiarze minimum 2 godziny w przypadku radia oraz minimum
30 minut w przypadku telewizji?
TAK

NIE

8. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem zasady współodpowiedzialności finansowej
państwa za niepubliczną rozgłośnię radiową jaką jest Radio Kaszëbë i kaszubskie
programy w niepublicznej telewizji?
TAK

NIE

9. Czy opowiada się Pani/Pan za silnymi samorządnymi regionami i wspierać będzie
decentralizację jako sposób rządzenia krajem?

TAK

NIE

Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jest zbyt
ogólny.

Jedne

problemy

najskuteczniej

rozwiązuje

się

na

poziomie

samorządowym, inne krajowym, a jeszcze inne – na poziomie unijnym czy
wręcz globalnym. Wszystko zależy od ich rodzaju.
10. Czy jest Pani/Pan za taką decentralizacją finansów publicznych, która da faktyczną
samodzielność finansową jednostkom samorządu terytorialnego wszystkich szczebli?
TAK

NIE

11. Czy jest Pani/Pan za budową na Pomorzu elektrowni jądrowej?
TAK

NIE

12. Czy jest Pani/Pan za rozszerzeniem możliwości uzyskiwania energii z czystych
i odnawialnych źródeł (OZE)?
TAK

NIE

13. Czy jest Pani/Pan za takim rozwiązaniem, aby województwo pomorskie miało
znaczący udział w podziale zysków uzyskiwanych z rozwijającej się gospodarki
w regionie, a przyszłości być może także z wydobycia surowców takich jak gaz
ziemny, sól, czy inne?
TAK

NIE

14. Czy będzie Pani/Pan wspierać rozwój ośrodków pielęgnacyjnych oraz szpitali na
terenie województwa pomorskiego, w taki sposób, aby zwiększyć dostępność
mieszkańców do usług opiekuńczych i medycznych? Jak powinien wyglądać system
opieki zdrowotnej w województwie pomorskim?
TAK

NIE

…Zgodnie z założeniem programowym partii Razem chcemy postawić na usługi publiczne,
czyli skończyć z komercjalizacją służby zdrowia. Chcę zwiększyć dostępność lekarzy i
pielęgniarek poprzez zwiększenie pensji i liczby miejsc na kierunkach medycznych. Chcę
również doprowadzić do likwidacji składki zdrowotnej, bowiem służba zdrowia powinna być
finansowana bezpośrednio z budżetu państwa. To są zmiany na poziomie krajowym, ale
Pomorze bezpośrednio je odczuje…
15. Czy będzie Pani/Pan zainteresowany wsparciem rozwoju sieci dróg wodnych,
kolejowych i lądowych w województwie pomorskim? Jakie Pani/Pana zdaniem są
w tej kwestii priorytety dla Kaszub i województwa pomorskiego? Proszę je opisać.
TAK

NIE

…Przede wszystkim : rozwój kolei. Całe województwo powinno być być pokryte siecią
regularnych, tanich, dostępnych połączeń kolejowych. Tak żeby niezależnie, czy ktoś
mieszka w Trójmieście, czy w głębi województwa, miał podobny dostęp do pracy czy kultury.
Jest to niezbędny element rozwoju regionu. ....
16. Czy Pani/Pana zdaniem Gdański Obszar Metropolitarny jest rozwiązaniem dobrym
dla całego obszaru Kaszub? Proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedź.

TAK

NIE

…Dla mieszkańców Trójmiasta i okolic – na pewno. Istnieje jednak obawa, że dalsze regiony
pozostaną w odstawce. Nie można do tego dopuścić, czemu ma służyć gęsta siatka
lokalnych połączeń kolejowych. Niczego nie zaznaczyłem, ponieważ nie ma jasnej
odpowiedzi na to pytanie…
17. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem własnego znaku dla produktów z Kaszub, który
potwierdził by ich jakość i solidność w krajowej i międzynarodowej skali?
TAK

NIE

18. Co zamierza Pani/Pan zrobić z obecną sytuacją na rynku pracy? Jakie rozwiązania
należałoby wprowadzić, żeby ludzie nie pracowali za place minimalną lub na tzw.
„umowach śmieciowych”?. Jak obniżyć koszty pracy, by pracodawcom opłacało się
prowadzić działalność gospodarczą w sposób transparentny?

……Zamierzam podwyższyć płacę minimalną do 15 złotych w przypadku umów na na czas
nieokreślony oraz 20 złotych w przypadku pozostałych – tak aby pracodawcom nie opłacało
się zatrudniać ludzi na "śmieciówkach". Nad przestrzeganiem standardów zatrudnienia
będzie działała prężna inspekcja pracy, wyposażona w szerokie uprawnienia. Kary za
łamanie praw pracowniczych będą uzależnione od obrotów firmy, tak żeby były one bolesne
nie tylko dla małych przedsiębiorców, ale także wielkich korporacji. Obniżanie kosztów pracy
nie jest moim celem, bowiem są one dużo niższe niż na Zachodzie, także procentowo.
Aczkolwiek mali przedsiębiorcy na pewno się ucieszą, że składki na ZUS zamierzam
uzależnić od dochodów; obecna sztywna stawka faworyzuje tych największych.………
19. Jaki jest Pani/Pana stosunek do problemu przyjmowania uchodźców w Polsce i na
Pomorzu?
…Wszystkim ludziom w potrzebie należy się pomoc. To jest bezwzględny imperatyw
moralny. Przy czym jako "pomoc" rozumiem nie tylko doraźne zakwaterowanie czy
zapewnienie wyżywienia, ale również pomoc w zaadoptowaniu się do warunków w
Poslce. Wśród uchodźców są zarówno ludzie wykształceni (czasem nawet na polskich
uczelniach, bowiem wielu Syryjczyków studiowało w Polsce), jak i prości. Wobec niżu
demograficznego i masowej emigracji ludzie ci będfą mogli wypełnić lukę pokoleniową. Z
pożytkiem dla nasz wszystkich……
20. Jakie działania na rzecz społeczności kaszubskiej zamierza Pani/Pan podjąć jako
poseł/senator?
…Przede wszystkim – zamierzam zwiększyc dofinansowanie kultury regionalnej. Miejscowe
ośrodki, wyposażone w środki pieniężne, najlepiej będa wiedziały, na co je przeznaczyć.
Oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad transparentności. …

……………Michał

Smętek……………….

……………………
imię i nazwisko
*Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi.

podpis

