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Kaszëbskô Jednota
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej
81-229 Gdynia
ul. Mareckiego 12

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

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

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

TAK
10. Czy jest Pani/Pan za taką decentralizacją finansów publicznych, która da faktyczną
samodzielność finansową jednostkom samorządu terytorialnego wszystkich szczebli?

TAK

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

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

TAK
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
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
Przez 3 lata podczas 200 wykładów „Stop dla raka i GMO” w województwie pomorskim
przekonuję władze gmin do wprowadzenia powszechnego systemu Teleopieki, lekarzy i
pacjentów do korzystania z badań profilaktycznych finansowanych przez NFZ, które obecnie
nie są wykorzystywane. W szpitalach trzeba systemowo wprowadzić wszystkie znane i
skuteczne na świecie metody leczenia chorób cywilizacyjnych, nowotworów, SM i zakazać
stosowania szkodliwych, choć reklamowanych przestarzałych leków. Potrzebna jest
edukacja pro-zdrowotna w szkołach.

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
Kaskada dolnej Wisły czeka od lat 60 na budowę. To najlepszy szlak transportowy i
niewykorzystane źródło energii odnawialnej, podobnie jak górskie rzeki Pomorza: Radunia,
Słupia, Wda

czy Łupawa. Obecnie planowana jest Obwodnica Metropolitalna, której

przebieg nie gwarantuje „odkorkowania” Żukowa. Jako kandydat na burmistrza Żukowa
proponowałem wariant zachodni, który połączony w Gminie Szemud z Drogą Kaszubską
rozwiązałby problem. Podobna sytuacja dotyczy drogi w kierunku Władysławowa. Powstała
linia kolejowa łącząca Gdańsk z Kartuzami.
Czy Pani/Pana zdaniem Gdański Obszar Metropolitarny jest rozwiązaniem dobrym dla
całego obszaru Kaszub? Proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedź.

NIE
Gdański Obszar Metropolitarny jest rozwiązaniem dobrym tylko dla Trójmiasta.
Samorządowcy kaszubscy stale narzekają na brak korzyści dla wsi naszego regionu.
16. 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
Od kilku lat namawiam producentów do tej działalności
17. 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?
Składka na ZUS w wysokości 200 zł, likwidacja NFZ i ubezpieczenie zdrowotne dobrowolne
z ZOZ-em. Zwolnienie z płacenia ZUS do osiągnięcia dochodu minimalnego przez osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Podatek ryczałtowy np. 200 zł miesięcznie.
Decentralizacja podatków i przeznaczenie ich na tworzenie nowych miejsc pracy.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

18. Jaki jest Pani/Pana stosunek do problemu przyjmowania uchodźców w Polsce i na
Pomorzu?
Powinniśmy pomagać przede wszystkim Polakom mieszkającym na wschodzie.
Poznałem w Syrii polskojęzyczne rodziny, wielu Syryjczyków studiowało u nas.
Powinniśmy przyjmować kulturowo bliskich nam uciekinierów. Jestem przeciwny
sprowadzaniu islamistów, którzy będą chcieli narzucić nam swoje reguły, czego
przykładem jest Francja. UE czyli Niemcy popełnili błąd

otwierając granice bez

konsultacji i głosowania.
19. Jakie działania na rzecz społeczności kaszubskiej zamierza Pani/Pan podjąć jako
poseł/senator?
Moja dotychczasowa działalność to promocja Kaszub i Pomorza poprzez piosenki, Teledysk
„Tu na Kaszubach” czy „Dzięki ci Bałtyku”, wydawanie płyt CD z muzyką kaszubską,
promocja zdrowej i regionalnej żywności, turystyki i agroturystyki, odnawialnych źródeł
energii, społeczna promocja zdrowia podczas 3-letnich wykładów „Stop dla raka”odwiedziłem 100 miejscowości na Kaszubach.

Tomasz Dorniak
imię i nazwisko
*Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi.
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