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Kaszubski etnotank, zainicjowany w gronie Instytutu Kaszubskiego, a więc w śro-
dowisku akademickim, został pomyślany jako projekt, skupiający osoby zaintere-
sowane ekspercką wiedzą na temat Kaszubów. Słowo „ekspercka” zostało tu użyte 
nieprzypadkowo – oznacza bowiem chęć tworzenia wiedzy użytecznej publicznie, 
bazującej na badaniach naukowych (odwołującej się do nich), ale również uważnie 
przyglądającej się, komentującej i odwołującej się do debaty publicznej toczącej się 
w społeczności kaszubskiej i jej dotyczącej.

Z tego też względu wokół etnotanku skupiają się osoby nie tylko z kręgu akade-
mickiego, ale także związane z ruchem kaszubsko-pomorskim, pracujące w instytu-
cjach kultury, samorządach, edukacji, biznesie itd. Wspólnie chcemy się zastanawiać 
przede wszystkim nad współczesną sytuacją Kaszubów, ale także nad uwarunko-
waniami, które będą przesądzały o naszej przyszłości.

Z tego względu jako temat pierwszego opracowania w ramach etnotanku przyję-
liśmy kaszubskie innowacje społeczne. Wydawać się to może czymś wielce nieoczy-
wistym, skoro Kaszubi i Kaszuby raczej kojarzą się z folklorem, tradycyjną kulturą, 
haftem, może strojami, kuchnią, turystyką, historią, zabytkami itd. To wszystko jest 
oczywiście dla nas bardzo ważne. Ale jeden z powojennych liderów ruchu kaszubsko
-pomorskiego, Lech Bądkowski stale napominał, abyśmy stali twarzą ku przyszło-
ści. Kierując się tą zasadą, postanowiliśmy najpierw podjąć próbę określenia, czym 
w warunkach kaszubskich są innowacje społeczne (o tym jest w części pierwszej). 
Następnie przywołaliśmy szereg inicjatyw – projektów, działań, instytucji itd., które 
uznaliśmy za ważne i innowacyjne, a więc takie, z którymi wcześniej nie mieliśmy 
do czynienia, takie, które są kreatywne, są świadectwem odważnych poszukiwań 
i dowodem na to, że stale pojawiają się nowe pomysły na to, jak chronić, rozwijać, 
zmieniać kaszubską kulturę. Jednak nie tylko ją, bo te inicjatywy ułożyliśmy w kil-
ka grup, zaczynając od edukacji i języka, a na sporcie i rozrywce kończąc.

Jest przy tym także jeszcze jeden powód, dla którego właśnie od takiego tematu 
zaczynamy, co można jednak odnieść do całej inicjatywy etnotanku. Chcemy mia-
nowicie przełamywać utrwalone stereotypy dotyczące Kaszubów i naszej kultury. 
Idzie tu więc o pokazanie, że ruch kaszubski był zawsze kreatywny – od czasów 

WSTĘP,  CZYLI  
DL ACZEGO POWSTAŁ  

TEN R APORT
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Floriana Ceynowy nie bano się podejmować nowych inicjatyw, wytyczać nowych 
dróg rozwoju, animować nowe projekty, często śmiałe i kontrowersyjne. W zasadzie 
można powiedzieć, że ten ruch był największą społeczną innowacją na Kaszubach. 
I tak się dzieje do dzisiaj, a te innowacje obejmują różne pokolenia, kręgi zawodo-
we i społeczne, dzieją się w różnych miejscach, korzystają z nowych technologii, 
ale towarzyszą im także nowe idee i formułują one nowe cele społeczne. Ich zasięg 
jest oczywiście zróżnicowany, podobnie jak formy działania i zmiana społeczna, 
jaką wywołują. Wspólne jednak jest to, że są to projekty wychylone ku przyszłości, 
a to w pełni współgra z ideą etnotanku.

Zapraszamy do lektury!
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Pojęcie innowacji społecznych jest dzisiaj jednym z chętniej przywoływanych 
w dyskursie publicznym, przy czym wcale nie odnoszą się one wyłącznie do sfery 
wykorzystywania nowoczesnych technologii w zarządzaniu publicznym, biznesie 
czy też w kreowaniu działań w sferze kulturalnej. Niekiedy przywołuje się je także, 
analizując obszary –wydawałoby się tak odległe, jak ruchy etniczne czy regional-
ne. Dotyczy to rownież, tego, co się działo na Pomorzu1. I w tym kontekście warto 
zadać sobie pytanie, czym jest innowacja społeczna w odniesieniu do Kaszub i Ka-
szubów?

Pierwszym założeniem przy charakteryzowaniu innowacji społecznych jest to, 
że mają one służyć wywołaniu zmiany społecznej oraz minimalizowaniu kosztów, 
związanych z nimi (i to bynajmniej wcale nie przede wszystkim kosztów finanso-
wych, lecz także mentalnych, społecznych, środowiskowych itd.). W tym sensie in-
nowacje społeczne służą adaptacji, dostosowaniu się do dynamicznie zmieniającego 
się otoczenia. Zmiana może też dotyczyć różnych rzeczy – niekiedy są to produkty 
czy też usługi (i można to odnosić także do kultury, edukacji itd.), ale może odnosić 
się do zmian w umiejętnościach, nawykach, stylach działania, procedurach itd.

Z tego też względu nie można mówić o innowacjach społecznych wyłącznie 
w kategoriach adaptacyjnych, gdyż jednocześnie, bazując na ludzkiej pomysło-
wości i kreatywności, ich zadaniem jest tworzenie nowatorskich przedsięwzięć, 
nastawionych na polepszenie jakości życia poszczególnych osób i grup (np. zawo-
dowych) czy też społeczności (lokalnych, regionalnych, etnicznych, mniejszościo-
wych). Przy tym tę jakość życia odnosić należy nie tylko do wymiaru materialnego, 
konsumpcyjnego, lecz do wszelkich innych, w tym np. do edukacji, możliwości roz-
wijania i ochrony własnej kultury, środowiska, krajobrazu etc. Od razu więc widać, 
jak ważne są to kwestie z perspektywy środowisk etnicznych, mniejszościowych 
czy też regionalnych.

1 Więcej zob. C. Obracht-Prondzyński, Regionalizm na Pomorzu – spokój rezerwatu czy ryzyko społecz-
nych innowacji?, „Rocznik Gdański”, t. LXXVII-LXXVIII, 2018, s. 113‒122.

CZYM SĄ INNOWAC JE  
SPOŁECZNE  –  KONTEKST K ASZUBSKI
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Innowacje mają często charakter eksperymentalny, tj. wprowadzają unikal-
ne i zarazem jednorazowe rozwiązania, niekiedy na wielką skalę, a czasami tylko 
w wymiarze lokalnym. Ponieważ są eksperymentem, rodzą pewne ryzyko (np. po-
rażki, wywołania kontrowersji, generowania kosztów), ale też ich efekt końcowy 
często trudno w pełni przewidzieć. W przypadku kultury kaszubskiej najlepszym 
na to dowodem jest haft, opracowany przez Teodorę Gulgowską. Gdy tworzyła ona 
swoje pierwsze pomysły na początku XX w., nikt z pewnością się nie spodziewał, 
że w ciągu dwóch, trzech pokoleń haft stanie się jednym z najsilniejszych wyznacz-
ników kaszubskiej tożsamości, symbolem, który jest najszybciej i najpowszechniej 
identyfikowalnym elementem kultury kojarzonym z Kaszubami.

Podsumowując, aby można było mówić o jakimś przedsięwzięciu, że zasługuje 
ono na miano innowacji społecznej, muszą zostać spełnione pewne warunki, nie 
tylko odnośnie oryginalności i eksperymentalnego charakteru. Równie ważne jest, 
aby innowacje angażowały partnerów reprezentujących różne sektory (publiczny, 
społeczny i prywatny; gospodarki, kultury, edukacji etc.), czyli powinny one two-
rzyć nowe relacje i związki oparte na współpracy oraz służyć aktywizacji i integra-
cji społecznej. W tym sensie innowacje społeczne są zwykle działaniem grupowym 
– nawet jeśli wymyśla i kreuje je jakaś jedna (wybitna) osoba, to aby stały się one 
„społeczne”, muszą przybrać wymiar wspólnotowy.

Powinny one też korzystać z możliwości nowych technologii lub też twórczo i kre-
atywnie wykorzystywać technologie dawne.

Najistotniejsze jednak jest to, aby odpowiadały one na istotne potrzeby społeczne. 
Zresztą, jeśli tak się nie stanie, to innowacja się nie upowszechni, a więc nie wpłynie 
na jakość życia itd. Z tego też względu istotnym jest, aby charakteryzowały się cią-
głością bądź przynajmniej były przedsięwzięciem niejednorazowym.

Współcześnie przykładów innowacji społecznych można podawać bardzo wiele, 
np. system mikrokredytów, pozwalający na wydźwignięcie się z nędzy tysięcy, jeśli 
nie milionów ludzi na świecie, couchsurfing, funkcjonowanie licencji Creative Com-
mons, system Fair Trade etc. Wyzwaniem staje się oczywiście wirtualizacja, media-
tyzacja i marketyzacja innowacji, spychająca je w sferę konsumpcjonizmu (a jednym 
z najbardziej kontrowersyjnych problemów jest to, czy innowacje społeczne mogą 
mieć nie tyle wymiar ekonomiczny, ile służyć zarobkowaniu, a więc być nastawione 
na osiąganie efektu komercyjnego).

Innowacje zatem są nieoczywiste, bazują na kreatywności indywidualnej i mą-
drości zbiorowej, są zróżnicowane terytorialnie i środowiskowo, wywołują wielo-
kierunkowe zmiany, prowadzą do powstania nowych sfer społecznej aktywności, 
kreują nowe „produkty” (od aktywności ekonomicznej zaczynając, a na kulturze, 
edukacji, sporcie i rozrywce kończąc). Intensyfikują zdolności ludzi do działania, 
tworzą nowe jego formy i przynoszą nieoczekiwane efekty. Nie brakuje przykładów 
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na to, że mają emancypacyjny charakter, dając społecznościom dotąd zmarginalizo-
wanym, dyskryminowanym, słabszym itd. nowe narzędzia do wzmacniania wła-
snej podmiotowości.

Wywołują oczywiście także różne reakcje. Często na początku jest to wyśmiewa-
nie, opór, odrzucanie. Albo odwrotnie – uznanie, że coś jest „oczywiste”, zatem nie 
należy się na tym skupiać, przejmować, wspierać.

Wszystkie powyższe uwagi można łatwo odnieść do kaszubskiego doświadcze-
nia. Jakże z różnymi reakcjami spotykał się choćby F. Ceynowa czy później młodo-
kaszubi, a to, co proponowali, miało przecież w realiach kaszubskich i pomorskich 
bardzo innowacyjny charakter, służąc również kulturowej emancypacji Kaszubów. 
W tym sensie można stwierdzić, że na Kaszubach innowacje rodziły się z determi-
nacji, niezgody na warunki, w jakich Kaszubom przyszło żyć, z chęci poszukiwania 
najbardziej adekwatnych sposobów adaptacji do zmieniających się realiów oraz eks-
perymentowania z nowymi rozwiązaniami, pozwalającymi np. na ochronę i rozwój 
własnego języka. Charakterystyczne jest również to, że były to innowacje kreowane 
oddolnie, w autentycznym ruchu społecznym, a przy tym podejmowane przez kolej-
ne pokolenia. Należy zaznaczyć, że dotyczyły one głównie sfery kulturowej, w tym 
kwestii językowych, ale nie ograniczały się wyłącznie do nich, gdyż tym, co było 
i jest nadal ważne w naszym kręgu, to umiejętność łączenia istniejących elementów, 
budowania pomostów pomiędzy różnymi środowiskami, branżami, sektorami i in-
stytucjami.

Z tego względu za kaszubskie innowacje społeczne współcześnie uznajemy te 
wszystkie działania, projekty i przedsięwzięcia, które – choć nader często bazują 
na zastanej kulturze – kreują nowe rozwiązania, poszukują nowoczesnych form 
wyrazu, animują nowe pomysły, wykorzystują dostępne technologie, „odpamiętują” 
dawne formy kultury, ale reinterpretują je i przekazują w nowy sposób. A przede 
wszystkim bazują na pomysłowości i kreatywności, na synergii i współpracy róż-
nych osób i środowisk, na nieustannie odnawianej energii społecznego aktywizmu, 
twórczym wysiłku i poszukiwaniu najlepszej odpowiedzi na wyzwania, jakie sta-
wia przed kaszubską społecznością współczesność.



15

K ASZUBSKIE  
INNOWAC JE EDUK ACYJNE  

I  NAUKOWE

Gdyby szukać sfery, w której w ostatnim czasie zaszły największe zmiany, to z całą 
pewnością byłaby nią edukacja. Wkrótce poświęcimy jej w ramach etnotanku osob-
ne opracowanie, ale poniżej przywołujemy te fakty, inicjatywy, projekty i działania, 
które składają się na nowe oblicze edukacyjnej aktywności Kaszubów.

• Nauczanie kaszubskiego w szkołach na każdym etapie edukacji
W 2022 roku Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ustanowiło dzień 7 września 

Dniem Edukacji Kaszubskiej. Stało się to niejako na pamiątkę trzech dekad kaszub-
skiej edukacji formalnej. 7 września 1991 roku przyjęto Ustawę o systemie oświa-
ty, która otwierała furtkę dla nauczania języka kaszubskiego w ramach edukacji 
w szkole. Pierwszymi szkołami, które skorzystały z tej możliwości, były Szkoła Pod-
stawowa w Głodnicy i Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach. O trzech de-
kadach formalnego nauczania języka kaszubskiego podczas pierwszych obchodów 
Dnia Edukacji Kaszubskiej opowiedziała Danuta Pioch (treść wystąpienia dostępna 
jest na: https://kaszubi.pl/news/view/ustanowiono-dzien-edukacji-kaszubskiej).

Język kaszubski nauczany jest na każdym etapie nauczania – od przedszkola do stu-
diów licencjackich (patrz: Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim) 
i podyplomowych. Od 2005 roku istnieje możliwość zdawania egzaminu matural-
nego (pisemnego i ustnego) z języka kaszubskiego. W 2017 roku otwarto pierwszą 
dwujęzyczną szkołę, której obok języka polskiego naucza się w języku kaszubskim 
(zob. Pierwsza szkoła dwujęzyczna).

Linki do źródeł:
http://skarbnicakaszubska.pl/jezyk-kaszubski-w-szkole/
https://www.cen.gda.pl/download/2019‒08/162.pdf
https://gdansk.tvp.pl/49955636/odc-20092020
https://kaszubi.pl/news/view/ustanowiono-dzien-edukacji-kaszubskiej

• Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim
Studia licencjackie na kierunku etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdań-

http://skarbnicakaszubska.pl/jezyk-kaszubski-w-szkole/
https://www.cen.gda.pl/download/2019-08/162.pdf
https://gdansk.tvp.pl/49955636/odc-20092020
https://kaszubi.pl/news/view/ustanowiono-dzien-edukacji-kaszubskiej
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skim otwarto w 2014 roku. Uruchomienie nowego kierunku było odpowiedzią 
na zapotrzebowanie na nauczycieli języka kaszubskiego i nastąpiło dzięki stara-
niom kaszubskich naukowców oraz ówczesnego dziekana Wydziału Filologiczne-
go, prof. Andrzeja Ceynowy. Opiekę nad kierunkiem od lat sprawuje dr Justyna 
Pomierska. Kierunek jest dofinansowany z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Ma kształcić nauczycieli kaszubistów, ale także kaszubskich dzia-
łaczy społecznych i kulturalnych czy dziennikarzy. Od 2014 roku nie uruchomiono 
studiów jedynie w roku akademickim 2018/2019, co spotkało się z protestami zorga-
nizowanymi i popieranymi przez różne organizacje i działaczy kaszubskich. Kieru-
nek ma profil praktyczny, część zajęć odbywa się także poza uczelnią. Na początku 
kierunek oferował dwie specjalności – nauczycielską oraz animacyjno-medialną. 
Praktyka jednak pokazała, że zazwyczaj otwierana była ta pierwsza. Obecnie moż-
na wybrać specjalność nauczycielską oraz język kaszubski w praktyce kulturowej. 
Dodatkowo absolwenci powinni mieć uprawnienia do nauczania także języka pol-
skiego. Niestety, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i na-
uce skomplikowała kwestię uprawnień przysługujących absolwentom etnofilologii 
kaszubskiej, m.in. narzucając obowiązek ukończenia obu stopni studiów w ramach 
jednego kierunku, by móc uczyć w szkołach. Tymczasem na kierunku tym wciąż 
realizowane są tylko studia licencjackie.

Linki do źródeł:
https://fil.ug.edu.pl/wydzial_filologiczny/instytuty/instytut_filologii_polskiej/et-

nofilologia_kaszubska
https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20222023/etnofilologia_

kaszubska-stacjonarne-i_stopnia
http://skarbnicakaszubska.pl/etnofilologia-kaszubska/
http://archiwum.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/373
http://archiwum.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/774
http://archiwum.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/912
https://dziennikbaltycki.pl/dzialacze-wykladowcy-i-pomorzanie-protestowali

-przed-uniwersytetem-gdanskim-przeciwko-likwidacji-etnofilologii-kaszubskiej/
ar/13499871

• Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy
Kolejny przykład to edukacja dorosłych w wariancie kaszubsko-pomorskim, czy-

li działania i doświadczenia Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, który działa 
od 1982 roku. Bazuje on z jednej strony na tradycyjnych rozwiązaniach skandynaw-
skich, ale jednocześnie jego aktywność silnie zakorzeniona jest w lokalnej specyfice, 
szukając odpowiedniej formy działania, która przynosiłaby najlepszy efekt w na-

https://fil.ug.edu.pl/wydzial_filologiczny/instytuty/instytut_filologii_polskiej/etnofilologia_kaszubska
https://fil.ug.edu.pl/wydzial_filologiczny/instytuty/instytut_filologii_polskiej/etnofilologia_kaszubska
https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20222023/etnofilologia_kaszubska-stacjonarne-i_stopnia
https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20222023/etnofilologia_kaszubska-stacjonarne-i_stopnia
http://skarbnicakaszubska.pl/etnofilologia-kaszubska/
http://archiwum.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/373
http://archiwum.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/774
http://archiwum.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/912
https://dziennikbaltycki.pl/dzialacze-wykladowcy-i-pomorzanie-protestowali-przed-uniwersytetem-gdanskim-przeciwko-likwidacji-etnofilologii-kaszubskiej/ar/13499871
https://dziennikbaltycki.pl/dzialacze-wykladowcy-i-pomorzanie-protestowali-przed-uniwersytetem-gdanskim-przeciwko-likwidacji-etnofilologii-kaszubskiej/ar/13499871
https://dziennikbaltycki.pl/dzialacze-wykladowcy-i-pomorzanie-protestowali-przed-uniwersytetem-gdanskim-przeciwko-likwidacji-etnofilologii-kaszubskiej/ar/13499871
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szych realiach. Przykładem takiego rozwiązania może być „wędrujący uniwersytet 
ludowy” lub też uniwersytet koncentrujący się na pracy z seniorami ze środowisk 
wiejskich, a jednocześnie podkreślający znaczenie wielokulturowości. Obecnie KUL 
w Wieżycy skupia się przede wszystkim na różnorodnej ofercie edukacyjnej. Jedny-
mi z najnowszych inicjatyw KUL-u są ULKA – „Uniwersytet Ludowy dla Kobiet Ak-
tywnych” – oraz Wiejskie Kuźnie Pamięci. W swoich progach KUL organizuje także 
wernisaże, warsztaty oraz dyskusje. Obecnie prezesem zarządu fundacji KUL jest 
Mariusz Mówka, zaś wiceprezeską i inspiratorką wielu prokobiecych działań jest 
Sulisława Borowska. Fundacja posiada także radę powołaną przez Zarząd Główny 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Wszystko to przesądza, że mamy do czynienia 
z unikatowym działaniem w skali ogólnopolskiej, a dowodem na to była też organi-
zacja w lipcu 2022 r. I Ogólnopolskiego Festiwalu Uniwersytetów Ludowych.

Linki do źródeł:
https://kul.org.pl/
https://kaszubi.pl/media/view/reportaz-o-kaszubskim-uniwersytecie-ludowym

• Wiejskie Kuźnie Pamięci
Wiejskie Kuźnie Pamięci zostały zainicjowane w Kaszubskim Uniwersytecie Lu-

dowym w Wieżycy w pandemicznym 2020 roku i kontynuowane były w kolejnych 
latach. Projekt ma na celu integrację społeczności tzw. miejscowych” i „przyjezd-
nych” wokół inicjatywy upamiętniania. WKP utworzono w Hopowie-Sławkach, 
Mściszewicach, Kościerskiej Hucie, Chmielnie. Na początku inicjatywa była reali-
zowana dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Kultury Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, a obecnie jest kontynuowana ze środków w ramach Pro-
gramu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020‒2030 Narodowe-
go Instytutu Wolności.

Linki do źródeł:
https://kul.org.pl/wkp-3/
https://kul.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/PUBLIKACJA-Kuznie-KUL-com-

pressed.pdf

• Uniwersytet Ludowy w Kartuzach 
Został założony w 2022 roku, a inicjatorami powstania placówki są dwie organi-

zacje: Fundacja Kaszuby oraz Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby. Inauguracja dzia-
łalności miała miejsce w czerwcu tego roku. To już drugi UL na terenie powiatu 
kartuskiego, a obie wymienione organizacje ściśle ze sobą współpracują. Jedną z ini-
cjatyw kartuskich jest Klub Kobiet Kaszubskich.

https://kul.org.pl/
https://kaszubi.pl/media/view/reportaz-o-kaszubskim-uniwersytecie-ludowym
https://kul.org.pl/wkp-3/
https://kul.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/PUBLIKACJA-Kuznie-KUL-compressed.pdf
https://kul.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/PUBLIKACJA-Kuznie-KUL-compressed.pdf
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Linki do źródeł:
https://www.facebook.com/uniwersytetludowywkartuzach/
http://www.kartuzy.pl/aktualnosc/kultura/1445-uniwersytet-ludowy-w-kar-

tuzach-juz-dziala
https://www.zawszepomorze.pl/uniwersytet-ludowy-w-kartuzach-otwarty-no-

wa-oferta-edukacyjna-dla-doroslych

• Fundacja Inspirujące Przykłady
Fundacja Inspirujące Przykłady powstała w 2018 roku z inicjatywy Leszka 

Szmidtke i Macieja Grabskiego. Zadaniem organizacji jest wskazywanie młodym 
ludziom, stojącym przed wyborem dalszej ścieżki edukacji, dostępnych możliwo-
ści. Fundacja realizuje ten cel poprzez pokazywanie młodzieży, która do Gdańska 
przyjeżdża często z bardzo małych i odległych miejscowości w regionie, od we-
wnątrz firm i organizacji działających na różną skalę. Wraz ze Zrzeszeniem Ka-
szubsko-Pomorskim Inspirujące Przykłady organizowała program Wanoga na 32. 
piętro realizowany, jak wskazuje nazwa, na 32. piętrze budynku Olivia Star w Oli-
via Business Center w Gdańsku. Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych w tym 
wypadku prowadzone były w języku kaszubskim. Jak opisują organizatorzy, 
warsztaty te tworzone są jako swoista nagroda dla osób korzystających z możli-
wości nauczania i uczenia się języka kaszubskiego w szkołach. Spotkania miały 
na celu zarówno pobudzić wyobraźnię i kreatywność uczestników, jak i być lekcją 
kaszubskości we współczesnym świecie.

Linki do źródeł:
http://inspirujaceprzyklady.org.pl/o-fundacji/
http://inspirujaceprzyklady.org.pl/o-fundacji/wanoga-na-32-pietro/

• Pierwsza szkoła dwujęzyczna
Pierwsza dwujęzyczna szkoła z polskim i kaszubskim jako językami wykła-

dowymi powstała w 2017 roku w Wejherowie. Naja Szkòła jest prywatną szkołą 
podstawową, działającą na prawach szkoły publicznej. Została założona na inspi-
rującym przykładzie baskijskiej szkoły o nazwie „Baztan Ikastola” (czyli „nasza 
szkoła” właśnie). Celem przedsięwzięcia jest nauka języka poprzez imersję ( „zanu-
rzanie”). Właśnie dlatego część przedmiotów jest nauczana bezpośrednio w języku 
kaszubskim. Ponadto placówka kładzie nacisk na naukę innych języków, rozwój 
umiejętności i zdobywanie wiedzy w oparciu o pedagogikę Montessori oraz nowe 
technologie. Założycielem szkoły jest Artur Jabłoński.

https://www.facebook.com/uniwersytetludowywkartuzach/
http://www.kartuzy.pl/aktualnosc/kultura/1445-uniwersytet-ludowy-w-kartuzach-juz-dziala
http://www.kartuzy.pl/aktualnosc/kultura/1445-uniwersytet-ludowy-w-kartuzach-juz-dziala
https://www.zawszepomorze.pl/uniwersytet-ludowy-w-kartuzach-otwarty-nowa-oferta-edukacyjna-dla-doroslych
https://www.zawszepomorze.pl/uniwersytet-ludowy-w-kartuzach-otwarty-nowa-oferta-edukacyjna-dla-doroslych
http://inspirujaceprzyklady.org.pl/o-fundacji/
http://inspirujaceprzyklady.org.pl/o-fundacji/wanoga-na-32-pietro/
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Linki do źródeł:
http://najaszkola.eu/organizatorzy/
https://gdansk.tvp.pl/50388557/odc-18102020

• Letnia Szkoła Języka Kaszubskiego
Letnia szkoła języka kaszubskiego, kultury i historii Kaszub to dwa tygodnie in-

tensywnej nauki kaszubszczyzny oraz wiedzy o regionie organizowane na przeło-
mie czerwca i lipca. Zajęcia językowe podzielone są na dwie grupy – osób począt-
kujących i zaawansowanych. Niejednokrotnie uczestnicy biorą udział w kursie 
ponownie. Często też pochodzą z różnych części Polski, a nawet spoza kraju. W pro-
gramie znaleźć można nie tylko lekcje języka kaszubskiego, ale także warsztaty czy 
spotkania z kaszubskimi animatorami kultury i wycieczki czy nawet tradycyjny 
już spływ kajakowy. Organizatorem projektu jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 
a pomysłodawcą Łukasz Grzędzicki.

Linki do źródeł:
http://skarbnicakaszubska.pl/zapisz-sie-na-viii-letnia-szkole-jezyka-kaszubskiego

-kultury-i-historii-kaszub/
https://www.youtube.com/watch?v=ZgOkZ1bHTW8&t=13s

• Warsztaty regionalne „Remusowa Kara”
Organizowane od kilkunastu lat czterodniowe warsztaty regionalne dla uczniów 

szkół średnich mają na celu popularyzować wiedzę o regionie oraz codzienne uży-
wanie języka kaszubskiego przez młodzież. Klub Studencki „Pomorania” oraz Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie co roku zabierają uczestników w inny zakątek Kaszub. 
Podczas „Remusowej Kary” uczestnicy poznają język i literaturę kaszubską, różne 
dziedziny sztuki i rękodzieła oraz spotykają się z działaczami i animatorami kultu-
ry kaszubskiej. Niejednokrotnie byli uczestnicy warsztatów po rozpoczęciu studiów 
w Trójmieście dołączają do Klubu Studenckiego „Pomorania”.

Linki do źródeł:
https://pomorania.com/remusowa-kara/
https://www.youtube.com/watch?v=asCs7JK3kuc
https://youtu.be/ZIPLo1B7-to
https://www.youtube.com/watch?v=Nn_joiMcfqI&t=1001s
https://youtu.be/EiOnu9hHpQA

• Akademia Kształcenia Zawodowego
Akademia Kształcenia Zawodowego została założona w 1997 roku, a jej jedynym 

http://najaszkola.eu/organizatorzy/
https://gdansk.tvp.pl/50388557/odc-18102020
http://skarbnicakaszubska.pl/zapisz-sie-na-viii-letnia-szkole-jezyka-kaszubskiego-kultury-i-historii-kaszub/
http://skarbnicakaszubska.pl/zapisz-sie-na-viii-letnia-szkole-jezyka-kaszubskiego-kultury-i-historii-kaszub/
https://www.youtube.com/watch?v=ZgOkZ1bHTW8&t=13s
https://pomorania.com/remusowa-kara/
https://www.youtube.com/watch?v=asCs7JK3kuc
https://youtu.be/ZIPLo1B7-to
https://www.youtube.com/watch?v=Nn_joiMcfqI&t=1001s
https://youtu.be/EiOnu9hHpQA
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akcjonariuszem jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. AKZ prowadzi kształcenie 
ustawiczne, szkolenia, aktywizacja zawodowa oraz doradztwo, które skierowane 
są do osób bezrobotnych, zmieniających prace czy doskonalących się zawodowo. 
W ofercie można znaleźć kursy zawodowe czy szkolenia doskonalące nauczycieli. 
Corocznie AKZ przekazuje właścicielowi firmy dywidendę, dzięki czemu ZKP, będą-
ce największą w Polsce organizacją pozarządową zrzeszającą Kaszubów, pozyskuje 
dodatkowe środki na działalność statutową.

Linki do źródeł:
https://akademie.com.pl/wp/

• Instytut Kaszubski
Instytut Kaszubski jest stowarzyszeniem ludzi nauki, działającym w Gdańsku 

od 1996 roku. Skupia ponad 150 osób głównie z trójmiejskiego i pomorskiego (Słupsk, 
Toruń, Szczecin, Bydgoszcz) środowiska akademickiego, ale także z innych ośrod-
ków w Polsce (Warszawa, Poznań, Kraków, Olsztyn, Wrocław itd.) oraz z zagranicy 
(Kanada, Dania, Estonia, Czechy, Niemcy, Japonia). Są w tym gronie osoby o kaszub-
skich korzeniach, ale i takie, które sympatyzują z ruchem i społecznością kaszubską. 
Podstawowym zadaniem Instytutu jest organizowanie prac badawczych nad Kaszu-
bami i popularyzowanie ich efektów; wzbogacanie i rozwijanie ruchu kaszubsko
-pomorskiego, integrowanie kaszubskiego środowiska naukowego oraz podejmowa-
nie prac na rzecz jego rozwoju, wspieranie działań edukacyjnych itd. W minionym 
ćwierćwieczu Instytut wydał setki publikacji naukowych (w tym rocznik naukowy 
„Acta Cassubiana”, „Bibliotekę Pisarzy Kaszubskich” etc.), zorganizował wiele kon-
ferencji i zrealizował szereg projektów badawczych, w tym .m.in. dotyczące historii 
Kaszubów czy też Gniazdo gryfa. Słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kul-
tury (obecnie przenoszony do sieci w formie kaszubopedii). Instytut jest pierwszą 
naukową organizacją działającą w ramach ruchu kaszubskiego i jednym z niewielu 
przykładów takich organizacji w środowiskach etnicznych i mniejszościowych.

Linki do źródeł: 
instytutkaszubski.pl

https://akademie.com.pl/wp/
http://instytutkaszubski.pl
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• Standaryzacja języka kaszubskiego
Dokładnie 13 maja 1996 roku zespół ds. oświaty Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-

go po długich latach dyskusji ustalił ujednolicone zasady pisowni kaszubskiej, o któ-
rą można było oprzeć zarówno formalną edukację, jak i redakcję tekstów. W skład 
wspomnianego grona wchodzili: prof. Edward Breza, Eugeniusz Gołąbek, Eugeniusz 
Pryczkowski, Renata Mistarz, Katarzyna Kiedrowska-Zagozdon, Brunon Cierocki, 
Stanisław Janke, Artur Jabłoński, dr Róża Wosiak-Śliwa, Jaromira Labudda, Kazi-
mierz Klawiter, Maria Krauza i Wanda Lew-Kiedrowska – przewodnicząca zespołu. 
Dzięki standaryzacji kilka pokoleń osób uczących się języka kaszubskiego w szko-
łach poznało język literacki, ujednoliconą pisownię i gramatykę, przy jednoczesnym 
uznaniu różnorodności powiązanej z miejscowymi formami, jak w przypadku „nor-
dowego” bylaczenia.

Po około dwóch dekadach od standaryzacji pisowni coraz wyraźniej słychać jed-
nak głosy niektórych środowisk, które uważają, że przyjęta pisownia nie była naj-
lepszą, jaką można było ustanowić. Najmocniej te argumenty podnoszą Maciej Bań-
dur (m.in. autor tłumaczenia Małego księcia na język kaszubski w wersji nieopartej 
o standaryzowaną kaszubszczyznę) oraz Artur Jabłoński. Nadal jednak obowiązu-
je przyjęte w 1996 roku rozwiązanie, zgodnie z którym wydawane są podręczniki 
szkolne, słowniki, kluczowe opracowania dzieł literatury kaszubskiej etc.

Linki do źródeł:
http://skarbnicakaszubska.pl/kaszubszczyzna-od-dialektu-do-jezyka/
https://www.cen.gda.pl/download/2019‒08/162.pdf
https://kaszubi.pl/news/view/ustanowiono-dzien-edukacji-kaszubskiej

• Rada Języka Kaszubskiego
26 sierpnia 2006 roku przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim powołano Radę 

Języka Kaszubskiego. Działanie to było owocem uchwalenia w tym samym roku 
„Strategii rozwoju języka i kultury kaszubskiej”. RJK ma za zadanie czuwać nad 
standaryzacją języka kaszubskiego i rozstrzygać wątpliwości językoznawcze, m.in. 

JĘZYK  JAKO SFER A  
POSZUKIWAŃ  

INNOWACYJNYCH

http://skarbnicakaszubska.pl/kaszubszczyzna-od-dialektu-do-jezyka/
https://www.cen.gda.pl/download/2019-08/162.pdf
https://kaszubi.pl/news/view/ustanowiono-dzien-edukacji-kaszubskiej


22

poprzez podejmowanie uchwał. Członkami RJK są językoznawcy, nauczyciele języ-
ka kaszubskiego, osoby pracujące z językiem na co dzień. Wybierani są na kadencje 
3-letnie. Co roku wydawany jest w dwujęzycznej formie (po kaszubsku i po polsku) 
„Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego”, w którym znaleźć można uchwały RJK oraz 
referaty językoznawcze jej członków. W ramach RJK działa także internetowa po-
radnia języka kaszubskiego.

Linki do źródeł:
https://kaszubi.pl/news/view/ustanowiono-dzien-edukacji-kaszubskiej
https://rjk.org.pl/about

• Strategia ochrony i rozwoju języka i kultury kaszubskiej
Po raz pierwszy w dziejach ruchu kaszubskiego został przygotowany taki doku-

ment i przyjęty przez Radę Naczelną Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w marcu 
2006 r. Było to następstwo przyjęcia Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicz-
nych oraz języku regionalnym w 2005 roku. W strategii przyjęto cztery priorytety, 
dotyczące edukacji, promowania i wspierania języka kaszubskiego, ochrony dzie-
dzictwa kultury oraz wzmocnienia pozycji języka kaszubskiego w sferze publicz-
nej. Celem nadrzędnym było zaś „„uczynienie języka kaszubskiego zdolnym do samo-
dzielnego i trwałego rozwoju”. Po kilkunastu latach, w 2021 roku, przystąpiono do jej 
aktualizacji, uwzględniając zmieniony kontekst społeczny, kulturowy, prawny, po-
lityczny.

Linki do źródeł:
http://skarbnicakaszubska.pl/wp-content/uploads/2016/10/Strategia-ochrony-i

-rozwoju-j%C4%99zyka-i-kultury-kaszubskiej.pdf
https://www.kaszubi.pl/news/view/strategia-ochrony-i-rozwoju-jezyka-i-kultury

-kaszubskiej

• Tablice dwujęzyczne
Na podstawie Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku re-

gionalnym z 6 stycznia 2005 roku mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczno-
ści posługujące się językiem regionalnym mają możliwość używania tablic z na-
zwami geograficznymi w wersji dwujęzycznej. Warunkiem jest jednak min. 20% 
mieszkańców deklarujących tożsamość kaszubską w Narodowym Spisie Powszech-
nym lub też przeprowadzenie odpowiednich konsultacji społecznych. Nazwy geo-
graficzne to nie tylko nazwy na rogatkach miejscowości – dwujęzyczne mogą być 
także nazwy ulic czy nazwy stacji kolejowych. Duże nadzieje są wiązane także 
z dwujęzycznymi nazwami na wciąż powstającej Trasie Kaszubskiej, czyli drodze 
ekspresowej S6.

https://kaszubi.pl/news/view/ustanowiono-dzien-edukacji-kaszubskiej
https://rjk.org.pl/about
http://skarbnicakaszubska.pl/wp-content/uploads/2016/10/Strategia-ochrony-i-rozwoju-j%C4%99zyka-i-kultury-kaszubskiej.pdf
http://skarbnicakaszubska.pl/wp-content/uploads/2016/10/Strategia-ochrony-i-rozwoju-j%C4%99zyka-i-kultury-kaszubskiej.pdf
https://www.kaszubi.pl/news/view/strategia-ochrony-i-rozwoju-jezyka-i-kultury-kaszubskiej
https://www.kaszubi.pl/news/view/strategia-ochrony-i-rozwoju-jezyka-i-kultury-kaszubskiej


23

Linki do źródeł:
https://dziennikbaltycki.pl/na-kaszubach-przybywa-dwujezycznych-nazw-miej-

scowosci-gminy-za-nowe-tablice-nie-placa/ar/777097
https://www.zawszepomorze.pl/trasa-kaszubska-po-kaszubsku-beda-tablice-in-

formacyjne
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,28459803,trasa-kaszubska

-chca-dwujezyczynych-tablic-na-nowej-drodze.html
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,27337228,dwujezyczne-tablice

-maja-bledy-kaszubski-watchdog-robi-inwentaryzacje.html

• Kaszubskie Dyktando
Projekt zapoczątkowany w 2012 r., który w Szczecinie w 2021 r. miał już dwudzie-

stą edycję. Co roku odbywa się ono w innej miejscowości, ale zawsze bazuje na wy-
branych utworach literatury kaszubskiej, przyczyniając się do jej popularyzacji. 
Głównym jednak celem jest upowszechnianie umiejętności pisania po kaszubsku, 
przy czym rywalizacja rozgrywa się w różnych kategoriach wiekowych. Laureaci 
zdobywają tytuły Mésterów Kaszëbsczégò Pisënkù.

Linki do źródeł:
https://ug.edu.pl/news/pl/2165/kaszebscze-diktando-po-raz-20-laureaci-z-ug
http://skarbnicakaszubska.pl/dyktando-kaszubskie/

• Konkurs na kaszubskie słowo roku
Konkurs na kaszubskie słowo roku to coroczny plebiscyt organizowany przez 

Fundację Kaszuby od stycznia 2021 roku, mający na celu wyłonienie najpopularniej-
szych wśród Kaszubów słów, wyrażeń i określeń dominujących w debacie publicznej 
na Kaszubach w kończącym się roku. Konkurs organizowany jest w formule całko-
wicie internetowej, co oznacza, że zarówno zgłoszenia do konkursu, przyjmowane 
przez formularz elektroniczny na stronie internetowej fundacji, jak i późniejsze gło-
sowanie, przeprowadzane w ankiecie na profilu organizacji na Facebooku, są prze-
prowadzane w całości online. Celem konkursu jest przy tym również upowszechnia-
nie informacji o języku kaszubskim i jego żywotności. I należy podkreślić, że pomysł 
na taki wybór kaszubskiego słowa roku wywołał szerokie zainteresowanie mediów 
nie tylko w regionie, ale też w mediach ogólnopolskich. W 2021 roku takim słowem 
był spisënk, co wiązało się z przeprowadzanym w tym roku Narodowym Spisem 
Powszechnym. Rok wcześniej było to słowo larwa, co oznaczało maseczkę, ubieraną 
na twarz w okresie pandemicznym.

Linki do źródeł:
https://fundacjakaszuby.org/wp-content/uploads/Kaszebscze-Slowo-Roku-

https://dziennikbaltycki.pl/na-kaszubach-przybywa-dwujezycznych-nazw-miejscowosci-gminy-za-nowe-tablice-nie-placa/ar/777097
https://dziennikbaltycki.pl/na-kaszubach-przybywa-dwujezycznych-nazw-miejscowosci-gminy-za-nowe-tablice-nie-placa/ar/777097
https://www.zawszepomorze.pl/trasa-kaszubska-po-kaszubsku-beda-tablice-informacyjne
https://www.zawszepomorze.pl/trasa-kaszubska-po-kaszubsku-beda-tablice-informacyjne
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,28459803,trasa-kaszubska-chca-dwujezyczynych-tablic-na-nowej-drodze.html
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,28459803,trasa-kaszubska-chca-dwujezyczynych-tablic-na-nowej-drodze.html
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,27337228,dwujezyczne-tablice-maja-bledy-kaszubski-watchdog-robi-inwentaryzacje.html
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,27337228,dwujezyczne-tablice-maja-bledy-kaszubski-watchdog-robi-inwentaryzacje.html
https://ug.edu.pl/news/pl/2165/kaszebscze-diktando-po-raz-20-laureaci-z-ug
http://skarbnicakaszubska.pl/dyktando-kaszubskie/
https://fundacjakaszuby.org/wp-content/uploads/Kaszebscze-Slowo-Roku-2021-regulamin-1.pdf
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2021-regulamin-1.pdf
https://www.facebook.com/FundacjaKaszuby/
https://fundacjakaszuby.org/

• Język kaszubski w mediach społecznościowych
O Kaszubach i w języku kaszubskim o sprawach codziennych można poczytać 

i posłuchać także w mediach społecznościowych. Portale i aplikacje, takie jak: Fa-
cebook, Instagram, TikTok czy Twitter to miejsca w Internecie, na których pisze się 
i mówi również po kaszubsku, co niewątpliwie może bardziej trafiać do młodych 
odbiorców. Jednymi z najpopularniejszych kont prowadzących komunikację po ka-
szubsku bądź dwujęzycznie są: Kaszubska Influencerka, InstaKaszubka czy Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie.

Linki do źródeł:
http://radiokaszebe.pl/kaszubska-influencerka-zdobywa-coraz-wieksza-popular-

nosc/
https://www.instagram.com/kaszubskainfluencerka/
https://www.instagram.com/kaszubi.pl/
https://www.instagram.com/instakaszubka/

• Internetowy Słownik Polsko-Kaszubski
Inicjatywa Fundacji Kaszuby powstała jako rozwinięcie animowanego przez 

tę fundację projektu na Kaszubskie Słowo Roku oraz prowadzonego na portalu 
Facebook profilu edukacyjnego Słownik polsko-kaszubski / Pòlskò-kaszëbsczi sło-
wôrz. W planach jest przygotowanie darmowego, dostępnego za pośrednictwem 
Internetu słownika języka kaszubskiego, obejmującego w początkowej fazie roz-
woju projektu ok. 25 tysięcy haseł w parze językowej kaszubski-polski, w póź-
niejszych etapach rozwoju projektu autorzy zakładają również dodanie tłuma-
czeń na języki angielski, niemiecki i ukraiński. Finansowanie projektu oparte 
jest o model crowdfundingowy za pomocą prowadzonej na portalu zrzutka.pl 
internetowej zbiórki darowizn oraz dzięki wsparciu Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Linki do źródeł:
https://zrzutka.pl/5xw6zz
https://fundacjakaszuby.org/index.php/2022/05/25/isjk/
https://www.facebook.com/Sloworz

• Kaszubski alfabet Braille’a
W 2021 roku kaszubski alfabet Braille’a został stworzony przez amerykań-

https://fundacjakaszuby.org/wp-content/uploads/Kaszebscze-Slowo-Roku-2021-regulamin-1.pdf
https://www.facebook.com/FundacjaKaszuby/
https://fundacjakaszuby.org/
http://radiokaszebe.pl/kaszubska-influencerka-zdobywa-coraz-wieksza-popularnosc/
http://radiokaszebe.pl/kaszubska-influencerka-zdobywa-coraz-wieksza-popularnosc/
https://www.instagram.com/kaszubskainfluencerka/
https://www.instagram.com/kaszubi.pl/
https://www.instagram.com/instakaszubka/
https://zrzutka.pl/5xw6zz
https://fundacjakaszuby.org/index.php/2022/05/25/isjk/
https://www.facebook.com/Sloworz
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skiego studenta informatyki, Harrisa Mowbraya. Student ten przez kilka mie-
sięcy studiował także na Uniwersytecie Jagiellońskim i to właśnie wtedy wpadł 
na pomysł stworzenia tego alfabetu dla języka kaszubskiego. Teraz kluczowym 
zadaniem jest jego upowszechnienie.

Linki do źródeł:
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,26876462,powstal-kaszubski-al-

fabet-braille-a-stworzyl-go-student-informatyki.html

• Kaszubski język migowy
To projekt, który jest w fazie „startowej”. Zainicjowany został przez uczest-

ników III edycji Letniej Szkoły Języka Kaszubskiego wraz z Tomaszem Fopkem. 
Przygotowali oni system migowy samogłosek kaszubskich, tj. liter a, ą, ã, e, ë, 
é, i, o, ò, ó, u, ù oraz y. Następnie system ten zilustrowano krótkimi filmami 
na YouTube, w których pokazywano także przykładowe słowo z wybraną samo-
głoską.

Linki do źródeł:
https://www.youtube.com/watch?v=rLnsTqevy5o
https://www.youtube.com/watch?v=if3yfQo4iDo
https://www.youtube.com/watch?v=3TmVr6H1rI4
https://www.youtube.com/watch?v=e43yO8RyQUk

• Kaszubski układ klawiatury w Google G-Board
Gboard to opracowana w maju 2016 roku wirtualna klawiatura na smartfony 

z systemami operacyjnymi Android i iOS, stanowiąca alternatywę dla domyślnej, 
systemowej klawiatury telefonu, oferująca obecnie wsparcie językowe i słowniko-
wą bazę wyrażeń dla 916 języków z całego świata. Z okazji Europejskiego Dnia Ję-
zyków Google wypuścił w 2018 roku aktualizację dodającą wsparcie językowe dla 
europejskich języków regionalnych, mniejszościowych i zagrożonych wymarciem, 
w tym m.in. języka kaszubskiego, walijskiego, korsykańskiego, luksemburskiego 
i innych. Zarówno lista obsługiwanych języków jak i baza słownikowa są stale 
poszerzane.

Linki do źródeł:
https://support.google.com/gboard/answer/6380730?hl=pl&co=GENIE.Platfor-

m%3DAndroid#zippy=%2Cznajdowanie-obs%C5%82ugiwanych-j%C4%99zy-
k%C3%B3w

https://blog.google/around-the-globe/google-europe/how-gboard-helping-eu-
ropean-languages-digital-age/

https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,26876462,powstal-kaszubski-alfabet-braille-a-stworzyl-go-student-informatyki.html
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,26876462,powstal-kaszubski-alfabet-braille-a-stworzyl-go-student-informatyki.html
https://www.youtube.com/watch?v=rLnsTqevy5o
https://www.youtube.com/watch?v=if3yfQo4iDo
https://www.youtube.com/watch?v=3TmVr6H1rI4
https://www.youtube.com/watch?v=e43yO8RyQUk
https://blog.google/around-the-globe/google-europe/how-gboard-helping-european-languages-digital-age/
https://blog.google/around-the-globe/google-europe/how-gboard-helping-european-languages-digital-age/
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• Kaszubska klawiatura na komputery (Windows i Linux)
W Internecie funkcjonują trzy niezależne od siebie układy klawiatury obsługu-

jące pisownię kaszubską. Pierwszym układem jest opracowana w 2007 roku przez 
Piotra Formellę klawiatura polsko-kaszubska obejmująca polskie i kaszubskie 
znaki specjalne oraz klawiatura wyodrębniona, obejmująca tylko znaki kaszub-
skie. Klawiatury te, dostępne na portalu naszekaszuby.pl są obsługiwane przez 
większość komputerów z systemem Windows. Drugim układem jest klawiatura 
autorstwa Marka Kwidzińskiego dostępna na portalu kaszubia.com – ten układ ob-
sługiwany jest przez komputery z systemami operacyjnymi Windows, MacOS oraz 
Linux. Wszystkie układy klawiatur są możliwe do pobrania za darmo ze stron in-
ternetowych. Z dzisiejszej perspektywy narzędzie to wydaje się wręcz niezbędne 
do działania w ramach języka kaszubskiego – dla nauczycieli, dziennikarzy, dzia-
łaczy, twórców internetowych, ale także dla zwykłych użytkowników kaszubsz-
czyzny.

Linki do źródeł:
http://www.naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=191
http://pl.kaszubia.com/komputery-i-internet/kaszubska-klawiatura/

http://www.naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=191
http://pl.kaszubia.com/komputery-i-internet/kaszubska-klawiatura/
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• Klub Kaszubskich Kobiet
Klub Kaszubskich Kobiet w Kartuzach jest oddolną inicjatywą mieszkanek Kar-

tuz, Edyty Szulist i Aleksandry Cieszyńskiej. Klub tworzy bezpieczną przestrzeń, 
w jakiej kobiety z Kaszub mogą wymieniać się doświadczeniami zawodowymi i biz-
nesowymi, nabywać i poszerzać swoje kompetencje oraz rozwijać umiejętności. 
Projekt zrzesza kobiety, które reprezentują różne zawody i życiowe doświadczenia. 
Oferuje warsztaty, szkolenia i cykle spotkań oraz realizuje projekty feministyczne 
skupiające się tworzeniu przestrzeni typowo kobiecej. Celem projektu jest też poka-
zanie, że kobiety mogą realizować wspólne interesy, dbając jednocześnie o swoje 
własne potrzeby.

Linki do źródeł:
https://expresskaszubski.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/38980_powstal-klub-ka-

szubskich-kobiet-panie-chca-rozwijac-i-pielegnowac-zainteresowania.html
https://www.facebook.com/klubkaszubskichkobiet/?_rdr
https://gak.gda.pl/budowanie-pewnosci-siebie/

• Otwarte Kaszuby
Kartuskie Otwarte Kaszuby zostały oficjalnie założone w 2018 roku, choć grono 

wokół nich skupione działało już od 2017 roku. Celem stowarzyszenia jest działal-
ność na rzecz regionu. Jednak w ostatnim czasie organizacja jest szczególnie aktyw-
na na polu pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Jednym z najważniejszych 
przedsięwzięć było przetłumaczenie na język kaszubski oraz wydanie w 2018 roku 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Linki do źródeł:
https://otwartekaszuby.pl/o-nas/
https://otwartekaszuby.pl/konstytucja-po-kaszubsku/
https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/7495

AKTYWNOŚĆ
SPOŁECZNA

https://expresskaszubski.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/38980_powstal-klub-kaszubskich-kobiet-panie-chca-rozwijac-i-pielegnowac-zainteresowania.html
https://expresskaszubski.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/38980_powstal-klub-kaszubskich-kobiet-panie-chca-rozwijac-i-pielegnowac-zainteresowania.html
https://www.facebook.com/klubkaszubskichkobiet/?_rdr
https://gak.gda.pl/budowanie-pewnosci-siebie/
https://otwartekaszuby.pl/o-nas/
https://otwartekaszuby.pl/konstytucja-po-kaszubsku/
https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/7495
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• Strajk Kobiet na Kaszubach
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, uznającego 

zabieg aborcji z powodu ciężkiego uszkodzenia płodu za niezgodny z konstytucją 
rozpoczęła się kolejna, największa fala protestów. Strajk Kobiet nie ograniczał swo-
jego zasięgu do dużych miast. Kobiety z mniejszych miast wyszły na ulice, na któ-
rych nie były anonimowe. Działo się to także w miejscach, w których większość 
głosujących oddawało głos na partię rządzącą, co, jak podkreślali komentatorzy, 
wymagało odwagi i wyjścia ze strefy komfortu, przez co miało nieco odmienny 
charakter od sytuacji w dużych miastach i metropoliach. Fala protestacyjnych mar-
szy i wieców przetoczyła się także przez miasta i niekiedy nawet wsie na Kaszu-
bach, sygnalizując zachodzące w tym środowisku ważne zmiany mentalne, ideowe 
i pokoleniowe.

Linki do źródeł:
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,26440888,nie-tylko-trojmiasto

-na-pomorzu-strajkuje-takze-bastion-pis-u.html
https://wejherowo.naszemiasto.pl/protest-kobiet-w-malym-trojmiescie-kaszub-

skim-przemarsz/ar/c1‒7971533
https://pomorskie.eu/strajk-kobiet-na-pomorzu-protesty-w-zwiazku-z-zaostrze-

niem-prawa-aborcyjnego/

• ULKA – „Uniwersytet Ludowy dla Kobiet Aktywnych”
ULKA to projekt polegający na zrzeszeniu aktywnych kobiet reprezentujących 

różne profesje i aktywności. W ramach inicjatywy kobiety z Kaszub współpracowa-
ły i wymieniały się doświadczeniami, ale najważniejsze, że spotykały się raz w mie-
siącu i przygotowywały mikroprojekty. Po sukcesie pierwszej edycji postanowiono 
zrealizować kolejną, a oprócz zrealizowanych projektów efektem bezpośrednim 
było też zwiększenie się aktywności kobiet w lokalnych społecznościach, włączanie 
się w życie publiczne, przejmowanie nowych ról społecznych. I jednocześnie kry-
tyczne spojrzenie na dotychczasowe praktyki, np. na to, jak postrzegane i do czego 
„wykorzystywane” są panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Emancypacja i zyskiwanie 
poczucia podmiotowości to ważny cel tego projektu i jego multiplikacji w działa-
niach kobiet.

Linki do źródeł:
https://kul.org.pl/ulka/
https://tvn24.pl/premium/feminizm-na-wsi-kola-gospodyn-wiejskich-nie-chca

-brac-udzialu-w-organizowanych-dla-nich-turniejach-6145601

https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,26440888,nie-tylko-trojmiasto-na-pomorzu-strajkuje-takze-bastion-pis-u.html
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,26440888,nie-tylko-trojmiasto-na-pomorzu-strajkuje-takze-bastion-pis-u.html
https://wejherowo.naszemiasto.pl/protest-kobiet-w-malym-trojmiescie-kaszubskim-przemarsz/ar/c1-7971533
https://wejherowo.naszemiasto.pl/protest-kobiet-w-malym-trojmiescie-kaszubskim-przemarsz/ar/c1-7971533
https://pomorskie.eu/strajk-kobiet-na-pomorzu-protesty-w-zwiazku-z-zaostrzeniem-prawa-aborcyjnego/
https://pomorskie.eu/strajk-kobiet-na-pomorzu-protesty-w-zwiazku-z-zaostrzeniem-prawa-aborcyjnego/
https://kul.org.pl/ulka/
https://tvn24.pl/premium/feminizm-na-wsi-kola-gospodyn-wiejskich-nie-chca-brac-udzialu-w-organizowanych-dla-nich-turniejach-6145601
https://tvn24.pl/premium/feminizm-na-wsi-kola-gospodyn-wiejskich-nie-chca-brac-udzialu-w-organizowanych-dla-nich-turniejach-6145601
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• Progresywne Kaszuby
Progresywność można rozumieć na różne sposoby. Jednym z nich jest przykła-

dowo podkreślanie nowoczesnego i zarazem odważnego, twórczego i niekiedy ob-
razoburczego podejścia do dziedzictwa kulturowego (choćby w sferze designu albo 
w muzyce). Po rozstrzygnięciu jednego z konkursów napisano: Jesteśmy wdzięczni 
za twórcze i kulturotwórcze Państwa działania na rzecz nowego, progresywnego spoj-
rzenia na tradycyjne wzornictwo haftu kaszubskiego w duchu szeroko pojmowanego 
etnodesignu. Ale progresywność odnosi się także do działań równościowych. Osoby 
ze społeczności kaszubskiej są aktywne i widoczne przy okazji organizowanych 
również na Pomorzu takich inicjatyw o charakterze równościowym i progresyw-
nym. Przykładowo na trójmiejskich Marszach Równości od niedawna można za-
uważyć transparenty w języku kaszubskim oraz osoby niosące kaszubskie flagi. 
Kaszubskie hasła były też widoczne podczas organizowanych protestów w ramach 
Strajku Kobiet. Wszystko to składa się na istotne sygnały zmian zachodzących w tej 
społeczności.

Linki do źródeł:
https://www.youtube.com/watch?v=8B5z5BLBSMM

• Kaszubsko-ukraińskie działania
Współpraca między społecznością kaszubską a mniejszością ukraińską rozwijała 

się przez wiele lat, szczególnie na ziemi bytowskiej. Świadectwem tego było choć-
by powstanie wspólnej książki kucharskiej kaszubsko-ukraińskiej czy też wspólne 
kursy haftu. Jednak sytuacja nabrała zupełnie nowego wymiaru wraz z początkiem 
inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Kaszubi masowo i aktywnie włączyli się we wsparcie 
uchodźców z Ukrainy. Już 1.03.2022 roku prezes ZKP Jan Wyrowiński opublikował 
wezwanie, zachęcające Kaszubów do aktywnego wspierania Ukraińców w obliczu 
narastającego konfliktu, dwa tygodnie później odezwa ta została poparta również 
uchwałą Rady Naczelnej ZKP, w której organ ten wyraził pełną solidarność z Ukrainą 
jako ofiarą nieuzasadnionej agresji rosyjskiej. Solidarności z narodem ukraińskim 
poświęcone zostały najważniejsze kaszubskie imprezy masowe: zarówno Dzień Jed-
ności Kaszubów, który w lokalnych obchodach – m.in. w Lęborku – łączony był z 
manifestacją solidarności z Ukraińcami, jak i XXIII Światowy Zjazd Kaszubów, 
który zorganizowano pod hasłem „Kaszubi Ukrainie”. Nie brakuje też inicjatyw 
oddolnych, takich jak organizowane przez stowarzyszenie Otwarte Kaszuby zbiórki 
potrzebnych artykułów dla rodzin uchodźczych w Kartuzach i wiece poparcia „Ka-
szubi solidarni z Ukrainą”. A takie projekty można by przywołać w zasadzie w każ-
dym mieście, gminie czy nawet sołectwie na Kaszubach. Do czego dochodzi również 
ogromna gościnność – tysiące uchodźców zamieszkało na Kaszubach, dołączając 

https://www.youtube.com/watch?v=8B5z5BLBSMM
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tym samym do przebywających tutaj już wcześniej migrantów zarobkowych oraz 
mieszkającej od 1947 roku, czyli od Akcji „Wisła” mniejszości ukraińskiej. Zbliże-
nie ludności kaszubskiej i ukraińskiej zaowocowało już teraz wymianą kulturową, 
przejawiającą się m.in. we wspólnych biesiadach, koncertach, warsztatach (przy-
kładowo zrealizowane we wrześniu 2022 roku w muzeum we Wdzydzach kaszub-
sko-ukraińskie warsztaty rękodzieła). Warto nadmienić, że wojna w Ukrainie, choć 
przyspieszyła kaszubsko-ukraińskie zbliżenie kulturowe, nie była jego początkiem. 
Przykładowo, dzięki współpracy bytowskiego samorządu ze Związkiem Ukraińców 
w Polsce j. ukraiński jest nauczany w bytowskiej Szkole Podstawowej Nr 5 jako język 
mniejszościowy już od 1988 roku. A wiele inicjatyw kaszubsko-ukraińskich zostało 
zrealizowanych w i przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy

Linki do źródeł:
https://brusy.pl/turysta/informacje-teleadresowe/wypozyczalnia-kajakow/arty-

kul/14218-swiatowy-zjazd-kaszubow-w-brusach-zapraszamy-30-lipca
https://przegladonline.pl/przeglad-leborski/kaszubi-z-ukraina/
https://kaszubi.pl/news/view/apel-prezesa-zkp-jana-wyrowinskiego
https://kaszubi.pl/news/view/vi-posiedzenie-rn-zkp-w-gdansku
https://zkaszub.info/kartuzy-zbiorka-dla-ukrainy-w-ulach-ruszyla-pelna-para/
https://zukowo.naszemiasto.pl/na-rynku-w-kartuzach-odbyl-sie-wiec-kaszubi-so-

lidarni-z/ar/c1‒8807445
https://kurierbytowski.com.pl/artykul/biesiada-kaszubsko-ukrainska/1310310
http://www.sp5.bytow.pl/doc/3
https://www.kaszubi.pl/messages/view/dzien-jednosci-kaszubow-i-ukraincow

• Nowe kaszubskie imprezy masowe
W środowisku kaszubskim zawsze organizowano wiele wydarzeń i przedsię-

wzięć, mających charakter eventów. Niektóre z nich są tradycyjnymi elementami 
związanymi z rytuałami rolniczymi (np. Òżniwinë), inne nawiązują do specyfiki 
upraw (np. Truskawkobranie) lub wiążą się z kulturą rybacką. Ale w ostatnich la-
tach pojawiły się dwa duże, cykliczne i zupełnie nowe przedsięwzięcia, które łączą 
funkcję symboliczno-tożsamościową z towarzysko-zabawową.

Pierwszą z nich jest Dzień Jedności Kaszubów – święto obchodzone corocznie 
19 marca na pamiątkę pierwszej pisemnej wzmianki o Kaszubach w bulli papieża 
Grzegorza IX z 1238 r. Organizuje się je od 2004 roku, a jego obchody, odbywające się 
co roku w innym mieście, koordynowane są przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. 
Stałym punktem każdego Dnia jest turniej gry w baśkę oraz bicie rekordu w jedno-
czesnej grze na akordeonie. Ten dzień jest też okazją do manifestowania kaszub-
skich symboli i kolorów – dzięki staraniom Fundacji Kaszuby tego dnia kaszubskie 

https://brusy.pl/turysta/informacje-teleadresowe/wypozyczalnia-kajakow/artykul/14218-swiatowy-zjazd-kaszubow-w-brusach-zapraszamy-30-lipca
https://brusy.pl/turysta/informacje-teleadresowe/wypozyczalnia-kajakow/artykul/14218-swiatowy-zjazd-kaszubow-w-brusach-zapraszamy-30-lipca
https://przegladonline.pl/przeglad-leborski/kaszubi-z-ukraina/
https://kaszubi.pl/news/view/apel-prezesa-zkp-jana-wyrowinskiego
https://kaszubi.pl/news/view/vi-posiedzenie-rn-zkp-w-gdansku
https://zkaszub.info/kartuzy-zbiorka-dla-ukrainy-w-ulach-ruszyla-pelna-para/
https://zukowo.naszemiasto.pl/na-rynku-w-kartuzach-odbyl-sie-wiec-kaszubi-solidarni-z/ar/c1-8807445
https://zukowo.naszemiasto.pl/na-rynku-w-kartuzach-odbyl-sie-wiec-kaszubi-solidarni-z/ar/c1-8807445
https://kurierbytowski.com.pl/artykul/biesiada-kaszubsko-ukrainska/1310310
http://www.sp5.bytow.pl/doc/3
https://www.kaszubi.pl/messages/view/dzien-jednosci-kaszubow-i-ukraincow
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barwy powiewają m.in. na gdańskiej Górze Gradowej czy na warszawskim Pałacu 
Kultury i Nauki.

Linki do źródeł:
https://www.kaszubi.pl/news/view/vivat-cassubia-w-sopocie
https://www.kaszubi.pl/news/view/dzien-jednosci-kaszubow3
https://fundacjakaszuby.org/index.php/2022/03/17/djk_2022/
http://szwajcaria-kaszubska.pl/item/3204-dzien-jednosci-kaszubow-dzen-jednote

-kaszebow-19‒03‒2022

Drugim przedsięwzięciem jest Światowy Zjazd Kaszubów – zarazem najstarsza 
i największa kaszubska impreza masowa. Jest ona organizowana przez Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie co roku od 1999 na pamiątkę reformy administracyjnej, która 
pozwoliła na skupienie wszystkich kaszubskich terenów w obszarze jednego woje-
wództwa. Impreza organizowana jest przy współpracy z lokalnymi samorządami, 
a jej gospodarzem jest za każdym razem inna pomorska gmina. Wydarzeniu towa-
rzyszy szereg stałych punktów programu, do których wśród najważniejszych zali-
czyć można przejazd przez całe Pomorze na miejsce imprezy pociągu Transcassubia, 
okolicznościowe koncerty, kaszubski jarmark czy mszę świętą z kaszubską liturgią 
słowa.

Linki do źródeł:
https://www.kaszubi.pl/events/view/xxiii-swiatowy-zjazd-kaszubow-w-brusach
https://www.kaszubi.pl/media/view/23-swiatowy-zjazd-kaszubow-odbedzie-sie

-w-brusach
https://www.radioglos.pl/wiadomosci/regionalne/10025-kartuzy-beda-organizo-

wac-xxiv-swiatowy-zjazd-kaszubow-w-2023-r

• Działania ekologiczne
Inicjatywy proekologiczne i skupione wokół środowiska naturalnego są re-

alizowane w większym lub mniejszym stopniu przez wszystkie stowarzyszenia 
skupiające społeczność kaszubską. Odpowiednie zapisy widniejszą także w statu-
tach tych organizacji, np. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego czy też Kaszubskiej 
Jednoty, ale też organizacji lokalnych (np. Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologicz-
ne czy zarejestrowane niedawno stowarzyszenie pod nazwą Instytut Ochrony 
Krajobrazu Pomorza). Na edukacji ekologicznej i szerzeniu świadomych postaw 
prośrodowiskowych skupiają się też takie jednostki, jak: Kaszubski Uniwersytet 
Ludowy czy Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Grupy Działania, parki krajobra-
zowe i narodowe, Lasy Państwowe, szkoły etc. Nie brakuje na Kaszubach również 

https://www.kaszubi.pl/news/view/vivat-cassubia-w-sopocie
https://www.kaszubi.pl/news/view/dzien-jednosci-kaszubow3
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https://www.kaszubi.pl/events/view/xxiii-swiatowy-zjazd-kaszubow-w-brusach
https://www.kaszubi.pl/media/view/23-swiatowy-zjazd-kaszubow-odbedzie-sie-w-brusach
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https://www.radioglos.pl/wiadomosci/regionalne/10025-kartuzy-beda-organizowac-xxiv-swiatowy-zjazd-kaszubow-w-2023-r
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działań skupionych wokół zrównoważonego rolnictwa, a jedną z pierwszych tego 
typu inicjatyw była Fundacja Polska Farma Ekologiczna „Ecofarm”, która od lat 
90. XX w. prowadzi na Kaszubach dwa gospodarstwa, w Wyczechowie i Małkowie, 
nastawione na ekologiczną, zrównoważoną produkcję mleka i mięsa w oparciu 
o duński model rolnictwa, przy zachowaniu miejsc pracy dla ludności kaszubskiej 
dotkniętej likwidacją byłych PGR. Dziś rolnictwo ekologiczne jest oczywiście już 
dużo bardziej rozwinięte.

Linki do źródeł:
https://ekofarma.pl/
http://www.lgrkaszuby.pl/projekty-zrealizowane-przez-lgr-kaszuby.html
https://www.gowork.pl/blog/34-sroda-z-kaszubskim-uniwersytetem-ludowym

-edukacja-kultura-i-ekologia/
http://archiwum.kaszubi.pl/images/dodatkowe/dokumenty/Statut%20ZKP%20

2014.pdf
http://www.kaszebsko.com/kaszebsko-jednota-statut.html

• Wioski tematyczne
Na terenie Kaszub prowadzonych jest kilka wiosek tematycznych – projektów 

nakierowanych na ożywienie gospodarki wiejskiej poprzez skupienie mieszkań-
ców wokół działań nakierowanych na konkretny temat lub produkt. Takimi miej-
scami na Kaszubach są m.in. prowadzona przez Stowarzyszenie Loko-Motywa 
Wioska Ziół i Kwiatów we wsi Mikorowo, dbająca o zachowanie zabytkowego cha-
rakteru kaszubskiej wsi miejscowość Juszki, Wioska Kaszubska Swornegacie, czy 
też skupiająca się na działalności artystycznej Wioska Fantazji w Karwnie.

Linki do źródeł:
https://gops.czarnadabrowka.com.pl/index.php/37-ogolne/224-mikorowo-wio-

ska-ziol-i-kwiatow
https://magazynkaszuby.pl/2016/06/wies-juszki-muzeum-nieoczywiste-wciaz-

normalnie-sie-zyje/
https://www.farmer.pl/fakty/jak-polska-wies-stala-sie-kraina-fantazji,63377.

html

• Kaszubski Związek Pracodawców
Kaszubski Związek Pracodawców to założona w 2011 roku organizacja zrzesza-

jąca kaszubskich przedsiębiorców – początkowo w okolicach Żukowa, a obecnie 
na terenie całych Kaszub. Działalność KZP to przede wszystkim stworzenie pola 
do dyskusji i wymiany doświadczeń dla pracodawców i przedsiębiorców z Pomo-

https://ekofarma.pl/
http://www.lgrkaszuby.pl/projekty-zrealizowane-przez-lgr-kaszuby.html
https://www.gowork.pl/blog/34-sroda-z-kaszubskim-uniwersytetem-ludowym-edukacja-kultura-i-ekologia/
https://www.gowork.pl/blog/34-sroda-z-kaszubskim-uniwersytetem-ludowym-edukacja-kultura-i-ekologia/
http://archiwum.kaszubi.pl/images/dodatkowe/dokumenty/Statut%20ZKP%202014.pdf
http://archiwum.kaszubi.pl/images/dodatkowe/dokumenty/Statut%20ZKP%202014.pdf
http://www.kaszebsko.com/kaszebsko-jednota-statut.html
https://gops.czarnadabrowka.com.pl/index.php/37-ogolne/224-mikorowo-wioska-ziol-i-kwiatow
https://gops.czarnadabrowka.com.pl/index.php/37-ogolne/224-mikorowo-wioska-ziol-i-kwiatow
https://magazynkaszuby.pl/2016/06/wies-juszki-muzeum-nieoczywiste-wciaz-normalnie-sie-zyje/
https://magazynkaszuby.pl/2016/06/wies-juszki-muzeum-nieoczywiste-wciaz-normalnie-sie-zyje/
https://www.farmer.pl/fakty/jak-polska-wies-stala-sie-kraina-fantazji,63377.html
https://www.farmer.pl/fakty/jak-polska-wies-stala-sie-kraina-fantazji,63377.html
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rza, promowanie kooperacji i wspólnych inicjatyw, ale także działalność charyta-
tywna i prospołeczna. KZP skupia obecnie w swoich szeregach ponad 200 małych 
i średnich firm.

Linki do źródeł:
http://zwiazekpracodawcow.pl/

http://zwiazekpracodawcow.pl/
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• Nowy kaszubski etnodizajn
Haft kaszubski i jego szkoły stały się punktem wyjścia do tworzenia mody czy wy-

stroju wnętrz. To już nie tylko kaszubskie stroje świetlicowe ozdobione haftami czy 
haftowane białe koszule. Wymalowane we wzory kaszubskie są zarówno tramp-
ki, koszulki, torby bawełniane, jak i porcelana, obrazy, ściany czy instalacje świetl-
ne. Kaszubska porcelana kojarzy nam się przede wszystkim z Zakładem Porcelany 
„Lubiana” w Łubianie, ale i wzory stosowane w nim od lat zyskały również wersję 
bardziej stonowaną kolorystycznie. Z kaszubską modą i wystrojem kojarzymy m.in. 
sklepy Farwa w Kościerzynie, NaLudowo, MadeInKaszëbë, Galerię Sztuki Kaszub-
skiej w Gdańsku czy Galerię Neubauer w Kartuzach. W 2004 roku w „Nordzie” Iwo-
na Joć pisała o „Kaszubach w dżinsach”, nie w strojach świetlicowych. Nowy kaszub-
ski etnodizajn zdaje się być urzeczywistnieniem tego konceptu. Ale działania wokół 
niego przyjmują też bardziej zinstytucjonalizowane formy. W 2012 roku odbyła się 
konferencja „Fokljo”, a jej bezpośrednią kontynuacją jest projekt realizowany przez 
Fabrykę Sztuki z Redy pt. Międzynarodowy Konkurs Kaszubskiej Sztuki Wizualnej 
„Cassubia Visuales”. W 2022 roku odbywa się już ósma jego edycja. Ale są też inne 
przedsięwzięcia realizowane pod hasłem kaszubskiego etno designu, np. w Koście-
rzynie czy też Chojnicach. Swoją rolę w tym ruchu odgrywają również muzea, szcze-
gólnie skansen we Wdzydzach Kiszewskich, który nawiązuje do spuścizny Teodory 
i Izydora Gulgowskich, ale jednocześnie poszukuje i dokumentuje nowe projekty. 
Wyrazem połączenia tych dwóch perspektyw jest wystawa ulokowana w karczmie 
z Rumi, na wejściu do skansenu, gdzie na dole znajduje się opis pomysłów i działań 
Gulgowskich, a na piętrze unikatowa, antropologiczna wystawa stawiająca pytanie 
co dziś jest kaszubskie i gromadząca bardzo różnorodne i ciekawe zbiory również 
współczesnego kaszubskiego designu.

Link do źródeł:
https://culture.pl/pl/artykul/etnodesign-odpowiedz-na-masowosc-pytanie-o-toz-

samosc
http://naludowo.pl/folk-motywy/bo-kaszuby-moga-byc-modne-kaszubski-dizajn
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https://culture.pl/pl/artykul/etnodesign-odpowiedz-na-masowosc-pytanie-o-tozsamosc
https://culture.pl/pl/artykul/etnodesign-odpowiedz-na-masowosc-pytanie-o-tozsamosc
http://naludowo.pl/folk-motywy/bo-kaszuby-moga-byc-modne-kaszubski-dizajn-farwa-sklep-koszulki-kaszebe-wzory-motywy-na-ubraniach.html
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-farwa-sklep-koszulki-kaszebe-wzory-motywy-na-ubraniach.html
http://berda.pl/o-autorce/
https://farwa.pl/
http://galerianeubauer.pl/galeria.php?nr=2
https://pismofolkowe.pl/artykul/etnodesign-4116
http://stowarzyszenie.kaszubi.eu/2022/08/warsztaty-kaszubski-etnodizajn.html
http://stowarzyszenie.kaszubi.eu/2022/08/kaszubski-etnodizajn-w-nowym-klin-

czu.html
https://www.instagram.com/doch.jo/
https://magazynkaszuby.pl/2017/05/kaszubski-design/
https://www.miastokoscierzyna.pl/asp/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-ka-

szubski-design,156,artykul,1,3150
https://www.zawszepomorze.pl/kaszebsko-moda-z-kaszebsczi-szafe-czyli-etno

-design-na-kaszubach
https://pomorskie-prestige.eu/slowlife/rekodzielo/kaszubskie-rekodzielo-moda

-na-lokalny-design/
https://www.facebook.com/KaszubskiDesign/
https://fabrykakultury.pl/repertuar/viii-miedzynarodowy-konkurs-kaszubskiej

-sztuki-wizualnej-cassubia-visuales/
https://www.miastokoscierzyna.pl/asp/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-ka-

szubski-design,156,artykul,1,3150

• Kaszubszczyzna w sztuce – teatr i film
Motywy kaszubskie oraz język coraz częściej goszczą w tzw. mainstreamie – za-

równo teatralnym, jak i filmowym. W XX wieku przykładów takich realizacji było 
kilka (m.in. postać Kaszuby w Tragedii o bogaczu i Łazarzu z 1968 roku w reż. Tade-
usza Minca w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku czy film „Kaszëbë” z 1971 roku w reż. 
Ryszarda Bera). Scenicznie XXI wiek zaoferował widzom spektakle „Remus” w Te-
atrze Miniatura z 2014 roku w reż. Remigiusza Brzyka, „Przygody Remusa” w Teatrze 
Miejskim im. W. Gombrowicza w Gdyni z 2019 roku w reż. Krzysztofa Babickiego, 
„Nieczułość” Teatru Wybrzeże w Gdańsku z 2021 roku w reż. Leny Frankiewicz czy 
koncert „(Po)morskie opowieści” Teatru Muzycznego w Gdyni z 2022 roku. Ponadto 
amatorskie zespoły coraz częściej mają okazję gościć na deskach Teatru Wybrzeże. 
Najnowszymi przykładami są „Sąd (Nie)ostateczny” z 2020 roku w reż. Felicji Baski-
-Borzyszkowskiej (wcześniej wystawiony w Teatrze Miniatura” w 2009) czy „Ścina-
nie kani” w reż. Marii Krośnickiej z Regionalnego Teatru Dramatycznego z Luzina 
(wystawienie w 2022 roku). Należy też wspomnieć o jednym z najbardziej popular-
nych filmów z wątkiem, a nawet językiem kaszubskim, wyświetlanych w całych 
kraju – „Kamerdynerze” z 2018 roku w reż. Filipa Bajona.
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https://www.facebook.com/KaszubskiDesign/
https://fabrykakultury.pl/repertuar/viii-miedzynarodowy-konkurs-kaszubskiej-sztuki-wizualnej-cassubia-visuales/
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https://www.miastokoscierzyna.pl/asp/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-kaszubski-design,156,artykul,1,3150
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Linki do źródeł:
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/11390/tragedia-o-bogaczu-i-lazarzu
https://www.filmweb.pl/film/Kasz%C3%ABb%C3%AB-1970‒35984
https://teatrminiatura.pl/pl/repertuar/detail/352/remus/
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/73056/przygody-remusa
https://www.teatrwybrzeze.pl/spektakle/nieczulosc
https://muzyczny.org/pl/spektakle/199-.html
https://kultura.trojmiasto.pl/Sad-nieostateczny-po-kaszubsku-imp120619.html
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Lech-Badkowski-Sad-nieostateczny-insceni-

zacja-dramatu-w-Teatrze-Wybrzeze-wstep-wolny,a,163323
https://kaszubi.pl/news/view/spektakl-scinanie-kani
https://www.filmweb.pl/film/Kamerdyner-2018‒752130

• Liturgia kaszubska w Kościele katolickim
Kaszubska liturgia ma swój początek w latach 80. XX w. Po raz pierwszy taką mszę 

św. odprawił ks. Franciszek Grucza w 1983 roku, zaś w 1986 roku ks. Marian Miotk 
po kaszubsku odprawił mszę dostępną dla szerszego grona wiernych i ogłoszoną 
publicznie. Wśród księży mających zasługi w tej materii wymienia się również m.in. 
ks. Bogusława Głodowskiego, ks. Edmunda Skierkę czy ks. Stanisława Bacha. O ka-
szubską liturgię zabiegali także kaszubscy działacze, zdając sobie sprawę, że obec-
ność języka w kościele katolickim zarówno spopularyzuje publiczne posługiwanie 
się kaszubszczyzną, jak i dokona jej nobilitacji. W celu odprawiania mszy po kaszub-
sku przetłumaczono najważniejsze księgi Biblii oraz lekcjonarz.

Linki do źródeł:
http://www.mojestrone.pl/kaszubszczyzna-w-liturgii-kosciola/
https://www.diecezja.gda.pl/artykuly/duszpasterstwo-kaszubow/historia-mszy-z

-kaszubska-liturgia

• Kaszubskojęzyczne media
Prasa, radio i telewizja – we wszystkich tych środkach przekazu, w różnych pro-

porcjach, możemy odbierać treści kaszubskie i w języku kaszubskim. Miesięcznik 
„Pomerania” wydawany jest od 1963 roku przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie. W Radiu Gdańsk działa redakcja kaszubska, którą kieruje Tatiana Slowi. 
Redakcja realizuje Magazyn Kaszubski ,,Na bôtach ë w bòrach”, serwis informa-
cyjny ,,Klëka” i Stację Kaszuby. Działające od 2004 roku Radio Kaszëbë nie tylko 
realizuje część audycji po kaszubsku, ale także emituje kaszubskojęzyczne rekla-
my. TVP 3 Gdańsk od lat 90. XX w. realizowało różne programy kaszubskie, m.in. 
serie: „Rodna Zemia”, „Kaszëbë”, „Tedë jo”, „Wiedno Kaszëbë” czy „Farwë Kaszëb”. 

https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/11390/tragedia-o-bogaczu-i-lazarzu
https://www.filmweb.pl/film/Kasz%C3%ABb%C3%AB-1970-35984
https://teatrminiatura.pl/pl/repertuar/detail/352/remus/
https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/73056/przygody-remusa
https://www.teatrwybrzeze.pl/spektakle/nieczulosc
https://muzyczny.org/pl/spektakle/199-.html
https://kultura.trojmiasto.pl/Sad-nieostateczny-po-kaszubsku-imp120619.html
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Lech-Badkowski-Sad-nieostateczny-inscenizacja-dramatu-w-Teatrze-Wybrzeze-wstep-wolny,a,163323
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Lech-Badkowski-Sad-nieostateczny-inscenizacja-dramatu-w-Teatrze-Wybrzeze-wstep-wolny,a,163323
https://kaszubi.pl/news/view/spektakl-scinanie-kani
https://www.filmweb.pl/film/Kamerdyner-2018-752130
http://www.mojestrone.pl/kaszubszczyzna-w-liturgii-kosciola/
https://www.diecezja.gda.pl/artykuly/duszpasterstwo-kaszubow/historia-mszy-z-kaszubska-liturgia
https://www.diecezja.gda.pl/artykuly/duszpasterstwo-kaszubow/historia-mszy-z-kaszubska-liturgia
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Obecnie emitowany jest program „Tedë jo”, w czwartki w programie „Dzień do-
bry, tu Gdańsk”. Około 10 minut czasu antenowego przeznaczonych jest na rozmo-
wy o kaszubskich inicjatywach, a w niedzielę o 10:10 emitowane są kaszubskie 
reportaże. Wiele programów kaszubskich emituje także Twoja Telewizja Morska 
z Wejherowa, a do 2020 roku swoje audycje po kaszubsku emitowała pokrewna 
Twoja Telewizja Religijna. W latach 2010‒2012 działała też stacja telewizyjna CSB 
TV.

Linki do źródeł:
http://www.miesiecznikpomerania.pl/
https://www.facebook.com/pomerania.kaszuby
https://www.facebook.com/Audycje-kaszubskie-w-Radiu-Gda%C5%84sk- 

190456180983116/
http://radiokaszebe.pl/
https://gdansk.tvp.pl/41865145/farw-kaszb
https://gdansk.tvp.pl/668639/ted-jo
https://telewizjattm.pl/nasze-programy/105-kaszuby-od-kuchni.html?play=on
https://telewizjattm.pl/nasze-programy/61-na-goscenie.html?play=on
ht t ps:// telew izjat t m.pl /nasze -prog ramy/62-godome-po -kaszebsku.ht-

ml?play=on
https://telewizjattm.pl/nasze-programy/111-skarbe-kaszeb.html?play=on
https://satkurier.pl/news/58465/csb-tv-z-regularna-emisja.html
https://satkurier.pl/news/75218/kaszubska-csb-tv-zakonczyla-nadawanie.html
http://radiokaszebe.pl/jak-powstalo-radio-kaszebe/

• Knégobùs
Knégòbùs to projekt Radia Kaszëbë zainicjowany w 2014 roku. Inicjatywa za-

kładała odwiedzanie kaszubskich miejscowości busem wypełnionym kaszubsko-
języcznymi książkami i organizację spotkań dotyczących literatury kaszubskiej. 
Knégòbùs miał odwiedzić 58 miejscowości na Kaszubach. Projekt miał na celu 
promocję rodzimej literatury przede wszystkim wśród młodych odbiorców. Ko-
ordynowała go Natalia Landowska. Knégòbùs jeździł po Kaszubach do 2015 roku.

Linki do źródeł:
https://www.facebook.com/knegobus/
https://polskicaravaning.pl/dzial/9-niezwyklostki/artykuly/kaszubski-kamper

-zksiazkami,51770
https://miasto.reda.pl/2014/knegobus-radia-kaszebe-redzie/
https://www.cen.gda.pl/download/2019‒08/162.pdf

http://www.miesiecznikpomerania.pl/
https://www.facebook.com/pomerania.kaszuby
https://www.facebook.com/Audycje-kaszubskie-w-Radiu-Gda%C5%84sk-190456180983116/
https://www.facebook.com/Audycje-kaszubskie-w-Radiu-Gda%C5%84sk-190456180983116/
http://radiokaszebe.pl/
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https://gdansk.tvp.pl/668639/ted-jo
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https://telewizjattm.pl/nasze-programy/61-na-goscenie.html?play=on
https://telewizjattm.pl/nasze-programy/62-godome-po-kaszebsku.html?play=on
https://telewizjattm.pl/nasze-programy/62-godome-po-kaszebsku.html?play=on
https://telewizjattm.pl/nasze-programy/111-skarbe-kaszeb.html?play=on
https://satkurier.pl/news/58465/csb-tv-z-regularna-emisja.html
https://satkurier.pl/news/75218/kaszubska-csb-tv-zakonczyla-nadawanie.html
http://radiokaszebe.pl/jak-powstalo-radio-kaszebe/
https://www.facebook.com/knegobus/
https://polskicaravaning.pl/dzial/9-niezwyklostki/artykuly/kaszubski-kamper-zksiazkami,51770
https://polskicaravaning.pl/dzial/9-niezwyklostki/artykuly/kaszubski-kamper-zksiazkami,51770
https://miasto.reda.pl/2014/knegobus-radia-kaszebe-redzie/
https://www.cen.gda.pl/download/2019-08/162.pdf
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• Dungeons of the Amber Griffin
Powstająca gra komputerowa Dungeons of the Amber Griffin to projekt niezależ-

nego studia Frozengem, które tworzy ją przy współpracy z Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Projekt został dofinansowany ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury – państwowego funduszu celowego. Powstaje też przy wsparciu środków zbie-
ranych na ten cel na międzynarodowej platformie crowdsourcingowej Kickstarter. 
Format gry nawiązywać będzie do klasycznych produkcji z gatunku dungeon crawler 
(czyli gry opartej fabularnie o eksplorację lochów, jaskiń, labiryntów etc.), a jej fabuła 
nawiązywać będzie do kaszubskich legend i baśni. Gra zostanie wydana równolegle 
w językach polskim, angielskim i kaszubskim i dostępna będzie na największej plat-
formie cyfrowej dystrybucji gier, jaką jest Steam. Sama strona internetowa twórców 
dostępna jest w całości w języku kaszubskim, a nad merytoryczną stroną projektu 
czuwają kaszubscy regionaliści związani z wejherowskim MPiMKP. Warto nadmie-
nić, że za warstwę muzyczną projektu odpowiada zespół Percival Schuttenbach, zna-
ny m.in. z autorstwa ścieżki muzycznej do uznanej na świecie gry Wiedźmin 3.

Linki do źródeł:
https://www.ppe.pl/news/303047/dungeons-of-the-amber-griffin-przeniesie-nas-na

-kaszuby-rpg-polskiego-studia-na-pierwszym-zwiastunie.html
https://www.gry-online.pl/newsroom/polskie-rpg-dungeons-of-the-amber-griffin

-zabierze-graczy-na-kasz/z2225ed
https://dungeons-griffin.com/zespol.html
https://store.steampowered.com/app/1764280/Dungeons_of_the_Amber_Griffin/
https://www.facebook.com/DungeonsGriffin
https://www.gamepressure.com/games/dungeons-of-the-amber-griffin/z463d7
https://www.facebook.com/muzeumwwejherowie/posts/pfbid02ag7w8F2cy-

LGdHu6A96q4vjziRqv8d6yCJAg9uK8EkqXatghHpF4yhbaPSu7WCjKLl

• Baśka
Spod tak zwanej strzechy do sfery publicznej – tak można opisać drogę baśki, ka-

szubskiej gry karcianej. Niewątpliwie osobą zasłużoną w tej kwestii był Mirosław 
Ugowski. Jak wspomina jego żona, Bożena Ugowska, pierwszy raz spotkał się z grą 
w baśkę i lisa u niej w domu rodzinnym. Zapragnął nie tylko nauczyć się tych gier, 
ale także je popularyzować, by umiejętność grania w baśkę i lisa nie zanikła zupeł-
nie. I Mistrzostwa w Baśkę Oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego odbyły się 
w Lubaniu 19 czerwca 2005 roku, gdy prezesem oddziału ZKP w Nowej Karczmie był 
właśnie Mirosław Ugowski. Turnieje, które odbywały się później, miały dużo szer-
szy zasięg – były to bowiem m.in. Masters Kaszëbë, Masters Pomorze, Mistrzostwa 

https://www.ppe.pl/news/303047/dungeons-of-the-amber-griffin-przeniesie-nas-na-kaszuby-rpg-polskiego-studia-na-pierwszym-zwiastunie.html
https://www.ppe.pl/news/303047/dungeons-of-the-amber-griffin-przeniesie-nas-na-kaszuby-rpg-polskiego-studia-na-pierwszym-zwiastunie.html
https://www.gry-online.pl/newsroom/polskie-rpg-dungeons-of-the-amber-griffin-zabierze-graczy-na-kasz/z2225ed
https://www.gry-online.pl/newsroom/polskie-rpg-dungeons-of-the-amber-griffin-zabierze-graczy-na-kasz/z2225ed
https://dungeons-griffin.com/zespol.html
https://store.steampowered.com/app/1764280/Dungeons_of_the_Amber_Griffin/
https://www.facebook.com/DungeonsGriffin
https://www.gamepressure.com/games/dungeons-of-the-amber-griffin/z463d7
https://www.facebook.com/muzeumwwejherowie/posts/pfbid02ag7w8F2cyLGdHu6A96q4vjziRqv8d6yCJAg9uK8EkqXatghHpF4yhbaPSu7WCjKLl
https://www.facebook.com/muzeumwwejherowie/posts/pfbid02ag7w8F2cyLGdHu6A96q4vjziRqv8d6yCJAg9uK8EkqXatghHpF4yhbaPSu7WCjKLl
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Polski czy Europy, które przyciągają graczy z różnych zakątków Polski i kontynentu. 
Utworzono Stowarzyszenie Federacja Kaszëbë Baszka – Lës, któremu wiele lat prze-
wodniczył M. Ugowski, a także Polskie Stowarzyszenie Baśki czy poszczególne ligi tej 
gry. Sam był autorem dwóch podręczników Baśka. Kaszubska gra karciana. Historia 
i zasady gry oraz Lës. Kaszubska gra karciana. Historia i zasady gry.

Link do źródeł:
http://www.kaszebe-baszka.pl/
https://psbaski.pl/
http://www.bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/show-content/publication/3047/

edition/2786/?format_id=2
https://gdansk.tvp.pl/50603055/odc-01112020

• Akademia Bajki Kaszubskiej
Coroczna akcja organizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Radio 

Gdańsk. Celem tej kampanii społecznej jest promocja języka oraz literatury i kultury 
kaszubskiej wśród najmłodszych. Do czytania bajek i baśni co roku zaprasza się oso-
by funkcjonujące w środowisku kaszubsko-pomorskim oraz osoby znane i rozpozna-
walne w kraju. Efektem akcji są płyty CD z czytanymi bajkami oraz Bajkowy Festyn 
Rodzinny organizowany we wrześniu w Kościerzynie.

Linki do źródeł:
http://akademiabajkikaszubskiej.pl/
https://gdansk.tvp.pl/63823111/swiat-kaszubskich-bajek

• Cassubia Cantat
Festiwal Cassubia Cantat, organizowany przez Muzeum Zachodniokaszubskie w By-

towie, bytowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Bytowskie Centrum 
Kultury od 2010 roku, jest tylko jednym z przykładów innowacyjnych poszukiwań 
artystycznych i kulturowych w sferze muzyki (można jeszcze przywołać choćby Ka-
szubski Festiwal Polskich i Światowych Przebojów w Lipnicy czy też, mający zupełnie 
inny charakter, cykl „Spotkania z Muzyką Kaszub”, realizowany od wielu lat przez Wi-
tosławę Frankowską w muzeum w Wejherowie). Ideą Cassubii Cantat jest odkrywanie 
i aranżowanie na nowo tradycyjnych kaszubskich pieśni ludowych nagranych pod-
czas Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego w latach 1950‒1954. Część materiału z tejże 
Akcji została po wielu latach zdigitalizowana i umieszczona na płycie pt. „Cassubia 
Incognita”. Po kilku latach jako materiał wyjściowy zaczęto używać także opubliko-
wanych rejestracji pieśni „Cassubia Incognita Novum”, pochodzących ze śpiewnika 
prof. Łucjana Kamieńskiego Pieśni Ludu Pomorskiego. Pieśni z Kaszub południowych 

http://www.kaszebe-baszka.pl/
https://psbaski.pl/
http://www.bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/show-content/publication/3047/edition/2786/?format_id=2
http://www.bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/show-content/publication/3047/edition/2786/?format_id=2
https://gdansk.tvp.pl/50603055/odc-01112020
http://akademiabajkikaszubskiej.pl/
https://gdansk.tvp.pl/63823111/swiat-kaszubskich-bajek
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(Toruń 1936). Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie w czasie konkursu min. 
trzech utworów we własnej aranżacji. Po każdej edycji festiwalu wydawana jest płyta 
z nowymi, współczesnymi wersjami utworów.

Linki do źródeł:
http://muzeumbytow.pl/cassubia-cantat/
http://muzeumbytow.pl/cassubia-cantat-2022/
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Cassubiana/Acta_Cassubiana-r2012-t14 
Acta_Cassubiana-r2012-t14-s99‒124/Acta_Cassubiana-r2012-t14-s99‒124.pdf

http://muzeumbytow.pl/cassubia-cantat/
http://muzeumbytow.pl/cassubia-cantat-2022/
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Cassubiana/Acta_Cassubiana-r2012-t14/Acta_Cassubiana-r2012-t14-s99-124/Acta_Cassubiana-r2012-t14-s99-124.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Cassubiana/Acta_Cassubiana-r2012-t14/Acta_Cassubiana-r2012-t14-s99-124/Acta_Cassubiana-r2012-t14-s99-124.pdf
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• Kaszëbë Runda
Rajd rowerowy Kaszëbë Runda to cykliczna impreza sportowa organizowana 

przez sopockie stowarzyszenie RowerOver, zajmujące się organizacją imprez sporto-
wych: maratonów rowerowych, sztafet, biegów i triathlonów promujących lokalny 
folklor i region, w którym się odbywają. Maraton rowerowy Kaszëbë Runda organi-
zowany jest od 2005 r. przy współpracy z urzędem miasta w Kościerzynie i odbywa 
się na trzech dystansach: magister (dystans 65 km), doktor (dystans 120 km) i profe-
sor (dystans 200 km) – wszystkie trzy trasy rozpoczynają się i kończą na kościerskim 
rynku i przebiegają przez tereny środkowych i południowych Kaszub, a wzdłuż 
trasy uczestnicy mają możliwość skosztowania tradycyjnych kaszubskich potraw 
w przygotowanych w tym celu punktach odpoczynku.

Linki do źródeł:
https://kaszeberunda.pl/
ht tps://w w w.facebook.com/Kaszebe-Runda-szosow y-maraton-rowero -

wy-202863956943105]

• Kaszubski Triathlon
Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kaszubskim Triathlonie odbywają się 

w Ciemnie w powiecie bytowskim. Dotychczas odbyło się 9 edycji zawodów. 
Uczestnicy zmagań musieli kolejno przepłynąć 800 metrów kajakiem, przeje-
chać rowerem 14 kilometrów i przebiec 5 kilometrów. Wszystko to w scenerii 
jeziora Kamieniczno.

Linki do źródeł:
https://www.facebook.com/kaszubskitriathlon/
https://kurierbytowski.com.pl/artykul/ix-kaszubski-triathlon/1329888?fbclid=I-

wAR0kENNz0eteM_XdSyOd2SiWhWf47VUpV_EDlijBSfhtwdl6KqyOjZvae88
https://kalendarztriathlonowy.pl/kaszubski-triathlon-2022
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• Kaszubski mecz Trefla
Kaszubski mecz to inicjatywa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Stowarzy-

szenia Trefl Pomorze organizowana od 2016 roku. Co roku na mecz siatkówki lub 
koszykówki zapraszani są uczniowie uczący się języka kaszubskiego oraz laure-
aci konkursu plastycznego „Aktywne Kaszuby”. Mecz kaszubski z 2021 roku zo-
stał nagrodzony w kategorii „Lokalna Inicjatywa Sportowa” podczas Gali Sport 
Biznes Polska. W niektórych edycjach inicjatywie towarzyszyła kampania pro-
mocyjna, w której sportowcy zapraszali na mecz, używając kaszubskich słów.

Linki do źródeł:
https://treflgdansk.pl/mecz-kaszubski-14-listopada-ze-zwyciezca-siatkarskiej-ligi

-mistrzow/
https://treflgdansk.pl/mecz-kaszubski-nagrodzony-na-arenie-ogolnopolskiej/

• Bùczka
Buczka to kaszubska zespołowa gra sportowa, której korzenie sięgają XIX wieku. 

Celem Buczki jest zdobycie punktu poprzez skierowanie piłki za pomocą specjalne-
go kija do wyznaczonego pola. W lipcu 2019 roku powołano Kaszubską Ligę Buczki, 
w której regularnie mecze rozgrywają między sobą zespoły z Luzina, Brus, Strze-
bielina i Żukowa. Liga działa przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie i poza meczami ligowymi organizuje również towarzyskie 
i pokazowe mecze przy okazji m.in. takich imprez jak Dzień Jedności Kaszubów czy 
Światowy Zjazd Kaszubów.

Linki do źródeł:
https://lzs.pl/2019/08/21/wystartowala-kaszubska-liga-buczki/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100058297075804

• Bëtowskô Gòńba
Automobil Koszaliński zorganizował dotychczas 7 edycji rundy Rajdowych Mi-

strzostw Polski Zachodniej pod nazwą „Bëtowskô Gòńba” ( „Bytowska Gonitwa”). 
Runda w Bytowie jest jednym z kilku etapów mistrzostw, pozostałe odbywają 
się m.in. w Koszalinie, Karlinie czy Świdwinie. Jednak jedynie bytowski etap nosi 
nazwę kaszubskojęzyczną.

Linki do źródeł:
http://www.bytowskagonitwa.pl/
https://www.facebook.com/bytowskagonitwa/
http://www.ak-koszalinski.pl/

https://treflgdansk.pl/mecz-kaszubski-14-listopada-ze-zwyciezca-siatkarskiej-ligi-mistrzow/
https://treflgdansk.pl/mecz-kaszubski-14-listopada-ze-zwyciezca-siatkarskiej-ligi-mistrzow/
https://treflgdansk.pl/mecz-kaszubski-nagrodzony-na-arenie-ogolnopolskiej/
https://lzs.pl/2019/08/21/wystartowala-kaszubska-liga-buczki/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100058297075804
http://www.bytowskagonitwa.pl/
https://www.facebook.com/bytowskagonitwa/
http://www.ak-koszalinski.pl/
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Analizując wybrane kaszubskie innowacje społeczne, można dostrzec kilka wy-
różniających się aspektów.

Po pierwsze, coraz więcej działań dotyczy kobiet i jest przez nie planowana oraz 
organizowana (co koreluje z generalną obserwacją aktywności społecznej w Pol-
sce). Naszym zdaniem nie jest to jednak szczytowy moment tego typu działalności 
i mamy nadzieję, że takich inicjatyw będzie jeszcze więcej. Należy przy tym anali-
zować, dokumentować i upowszechniać wiedzę o tych działaniach co też w niedłu-
gim czasie w ramach działań etnotanku zrobimy.

Po drugie, trzeba doceniać lokalne projekty, które stają się innowacjami 
społecznymi i poprawiają sytuację środowiska lokalnego, ale z czasem 
upowszechniają się i zaczynają oddziaływać na całą społeczność kaszubską. Tak 
przecież było z edukacją, która zaczynała się jako seria lokalnych inicjatyw, a dziś 
tworzy złożony i rozbudowany system. Jednak podobnych przykładów można przy-
wołać więcej, choć i tutaj potrzebna jest popularyzacja i upowszechniania cieka-
wych rozwiązań i innowacyjnych inicjatyw, aby mogły się one stać powszechnym 
wzorcem.

Z tego też względu najliczniejszą grupą innowacji, które opisaliśmy, są działa-
nia powiązane z edukacją i językiem kaszubskim. Nie powinno to dziwić, zwa-
żywszy na to, że ruch kaszubski zawsze się na tych dwóch sferach koncentrował. 
Tym jednak, co jest nowe i co stało się w ostatnich latach, to gwałtowny rozwój 
procesów instytucjonalizacji w edukacji (szczególnie w kontekście nauki języka ka-
szubskiego), przy jednoczesnej rosnącej fali różnego rodzaju inicjatyw oddolnych, 
wykraczających poza kwestie językowe i kulturowe (np. doszkalanie w zakresie 
kompetencji liderskich, animacyjnych, wymiana doświadczeń etc.). 

Zauważalny jest również progres w dziedzinie kultury i sztuki oraz rozrywki, 
ale na pewno nie można powiedzieć, iż potencjał, który tkwi w tych sferach został 
w pełni wykorzystany. Ciekawym zjawiskiem przy tym jest rozwijanie kaszubskiej 
kultury, sztuki i rozrywki przez pasjonatów spoza zinstytucjonalizowanego ruchu 
kaszubskiego, co może się przyczynić do wykreowania nowych pomysłów kulturo-
wych i ich popularyzacji.

KLUCZOWE KONKLUZJE  
I  REKOMENDAC JE
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Interesujące są także zmiany w zakresie życia społecznego. Obecnie trudno już 
utożsamić Kaszubów ze stereotypowym wizerunkiem tradycjonalistycznego ka-
tolika o konserwatywnym nastawieniu, przywiązanego do tradycji i związanego 
ze środowiskiem wiejskim. Oczywiście, nadal wiele takich osób jest, ale świat spo-
łeczny Kaszubów uległ ogromnej transformacji pod wpływem czynników global-
nych oraz zmian, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku. Widać to choćby w przywo-
łanym na początku aktywizmie kobiet. Nie zawsze są to zmiany przez wszystkich 
akceptowane, a u niektórych wywołują one wręcz reakcje lękowe, prowadzące 
do przekonania, że „Kaszubi giną”. Tyle tylko, że hasło to słyszymy już od ponad stu 
lat, a nadal jesteśmy. Poza tym to nie pierwszy przypadek, gdy dochodzi do tak głę-
bokiej zmiany społecznej. W sumie można nawet stwierdzić, że Kaszubi nieustan-
nie byli poddawani wpływom czynników modernizujących, a teraz mamy do czy-
nienia z kolejną odsłoną tego procesu. Co niesie oczywiście ryzyka, ale też tworzy 
zupełnie nowe możliwości.

Dlatego innowacje w sferze społecznej i kulturowej muszą podążać z”duchem 
czasu”, nie ograniczając się jedynie do nowych technologii czy skupiając się na no-
wych trendach. Są zresztą działania, które oznaczają niejako rewitalizację trady-
cji, np. sportowych czy użytkowych. Tu jest ogromny obszar kreatywnych działań, 
możliwości i wyzwań.

Widoczne jest też coraz częstsze używanie social mediów do realizacji oraz pro-
mocji kaszubskich inicjatyw. To, co wydaje się oczywiste w tej sferze, nie jest jednak 
jeszcze dostępne. Pożądaną innowacją mogłoby być stworzenie kaszubskojęzycznej 
wersji Facebooka (takie starania w przeszłości już podjęto) oraz kaszubskojęzycznej 
nakładki na mobilne systemy operacyjne – w obu wypadkach istnieje już bowiem 
np. wersja śląska – czy opcji z językiem kaszubskim w Google Tłumaczu.

Na tym przykładzie widać, że potrzebna jest synergia wiedzy branżowej (posia-
danie doświadczenia i wiedzy eksperckiej z danej dziedziny) z doświadczeniami 
wynoszonymi z działań i społecznego zaangażowania. Potrzeba środowiskowego 
networkingu, czyli utrzymywania kontaktów z osobami oraz instytucjami posia-
dającymi tę branżową wiedzę, a jednocześnie prezentującymi odmienne punkty 
widzenia, co wiąże się z różnorodnością form ich zaangażowania. Do tego docho-
dzi konieczność wzmacniania umiejętności diagnozowania problemów i trendów, 
w jakich funkcjonuje nasza społeczność oraz analizowania zmian zachodzących 
w otoczeniu i rysowaniu scenariuszy na przyszłość (temu będzie służył realizowany 
przez etnotank pierwszy etniczny foresight Kaszubi 2050 – scenariusze przyszłości).

Równie ważne jest włączanie w proces kreowania innowacji tych, którzy mają 
z nich później korzystać, skłonność do eksperymentowania i zgoda na ryzyko (nie 
możemy się obawiać zachowań, które mogą nas na początku dziwić, może nawet 
bulwersować – trzeba testować różnorodne formy aktywności).
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Jednym słowem potrzebna jest odwaga w szukaniu i kreowaniu nowych form 
ruchu kaszubskiego, kaszubskiej twórczości artystycznej, naukowej, literackiej itd., 
w wynajdowaniu nowych metod aktywizacji społecznej i tworzeniu nowych narzę-
dzi integracji.

W tym kontekście poważnym wyzwaniem jest szukanie bazy społecznej dla ka-
szubskiego ruchu etnicznego, ale i szerzej regionalizmu pomorskiego. Czy jest (była? 
będzie?) nią inteligencja? Klasa średnia? A może wyspecjalizowani urzędnicy i pra-
cownicy publiczni? Do tego samorządowcy i politycy? Jak też będą przebiegały zmia-
ny pokoleniowe?

Analiza przywołanych przykładów pokazuje, że nieustannie pojawiają się oso-
by i środowiska, które widzą w kaszubskości ogromny potencjał, którzy się z nią 
identyfikują, ale też chcą ją rozwijać wedle własnych wyobrażeń i w zgodzie ze swo-
imi kompetencjami. To każe myśleć o przyszłości z nadzieją i optymizmem. Bo ci 
nowi aktorzy społeczni potrafią silnie mobilizować opinię publiczną, skupiać osoby 
o wysokim kapitale kulturowym, społecznym i relacyjnym oraz podejmować cie-
kawe, oryginalne inicjatywy. Ich rola np. w sferze edukacyjnej czy też kulturalnej 
będzie rosła, bo na tle ogólnego kryzysu edukacji ta, która odnosi się do kaszubsko-
ści, będzie tym bardziej musiała kreować atrakcyjne formy, aby zachęcić następne 
pokolenia do nauki np. języka kaszubskiego. 

Z tego względu kluczową rekomendacją, jaką można sformułować dla środowiska 
kaszubskich animatorów, aktywistów i innowatorów jest, abyśmy zadbali o odpo-
wiedni poziom kultury innowacyjności i współpracy. Abyśmy wspierali kreatyw-
ność i tworzyli przestrzeń dla jej efektów. Do tego potrzebujemy dobrej komunikacji 
oraz chęci przekraczania środowiskowych granic, zaciekawienia tym, co się dzieje 
w innych niż nasze gronach i umiejętności wykorzystania wiedzy eksperckiej, któ-
ra powstaje w samym środowisku kaszubskim o i wokół niego (głównie w kręgach 
akademickich, ale nie tylko tutaj).

Aby to było możliwe konieczne jest dobre rozpoznanie, diagnostyka i dokumen-
tacja nowych zjawisk i inicjatyw w sferze społecznej. W związku z tym z pewno-
ścią za jakiś czas powrócimy do niniejszego raportu i będziemy go aktualizowali, 
prosząc wszystkich Czytelników, aby traktowali go jako zaledwie wprowadzenie 
do tematyki, a nie „dzieło zamknięte”. To tym ważniejsze, że już z tego opracowania 
wynika szereg bardzo konkretnych postulatów i zadań, wśród których kluczowe 
znaczenie mają:

– systematyczna dokumentacja i upowszechnianie informacji o nowych inicjaty-
wach i projektach, dziejących się na Kaszubach, zwłaszcza wtedy, gdy mają one 
duży potencjał innowacyjności (potrzebny jest innowacyjny pomysł na dokumen-
towanie innowacyjnych projektów);
– wspieranie etnofilologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim, w tym roz-



48

strzygnięcie kwestii prawnej związanej z obowiązkiem kształcenia nauczycieli 
na poziomie studiów magisterskich w tej samej dyscyplinie (obecnie nie ma stu-
diów II stopnia na tym kierunku i jego powstanie wydaje się być wielce wątpliwe);
– upowszechnianie aktywności lokalnej (edukacyjnej i animacyjnej), z wykorzy-
staniem modelu wypracowanego w ramach uniwersytetów ludowych;
– upowszechnienie użycia opracowanej kaszubskiej wersji alfabetu Braille’a, 
a to oznacza także np. wydanie kluczowych dzieł literatury kaszubskiej w tej 
wersji czy też wprowadzanie napisów w przestrzeni publicznej z użyciem tego 
alfabetu;
– dokończenie projektu kaszubskiego języka migowego;
– rozwijanie inicjatyw upowszechniających używanie języka kaszubskiego, ale 
też popularyzujących sam fakt istnienia tegoż języka poprzez działania sieciowe 
(na wzór Kaszubskiego Słowa Roku);
– doprowadzenie do finału projektu internetowego słownika polsko-kaszubskie-
go;
– realizacja projektu kaszubopedii;
– rozwijanie form edukacji skierowanych do środowiska pozaszkolnego (Letnia 
Szkoła Języka Kaszubskiego, warsztaty Remusowa Kara i inne tego typu) oraz 
szkolnego, ale skupionych na wzmacnianiu kapitału kulturowego i relacyjnego 
(na wzór działań fundacji Inspirujące przykłady);
– dokończenie projektu naukowego i wydawniczego pt. Historia Kaszubów (bra-
kujący tom II);
– kontynuowanie działań związanych ze standaryzacją języka (głównie poprzez 
decyzje Rady Języka Kaszubskiego);
– doprowadzenie do sytuacji, gdy we wszystkich gminach na Kaszubach będą 
funkcjonowały podwójne nazwy miejscowości;
– aktualizacja Strategii ochrony i rozwoju języka i kultury kaszubskiej oraz zadba-
nie o wdrożenie jej postanowień;
– rozwijanie inicjatyw, mających na celu aktywizowanie i integrowanie róż-
nych środowisk, które rozpoczynają działalność w środowisku kaszubskim, 
w tym szczególnie projektów kobiecych, jako zupełnie nowych działań w kręgu 
kaszubskim;
– kreowanie pomysłów na kolejne wioski tematyczne, tudzież innych inicjatyw, 
jako ważnego sposobu na ożywianie i wzmacnianie lokalnych społeczności;
– rozwijanie inicjatyw związanych z kaszubskim etnodizajnem, ale jednocześnie 
podejmowanie krytycznej refleksji nad jego wartością kulturową i estetyczną;
– dbanie o utwierdzanie obecności języka kaszubskiego w dotychczasowych sfe-
rach życia społecznego (edukacji, animacji kulturalnej, liturgii kościelnej, me-
diach itd.), ale jednocześnie nieustanne poszukiwanie nowych form tej obecności 
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(np. poprzez rozwój kaszubskiego języka naukowego czy też kaszubskiego języka 
prawniczego – na wzór tłumaczenia Konstytucji RP czy wcześniej także ustawy 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym);
– rozwój niezwykle popularnych gier komputerowych, które odwołują się do ka-
szubskiego kontekstu i wykorzystują język kaszubski, co daje szansę na dotarcie 
do młodszego pokolenia i pokazanie mu, że kultura kaszubska może być atrakcyj-
na;
– w jeszcze większym niż dotychczas stopniu wykorzystywanie kaszubskich ele-
mentów w procesie organizacji i popularyzacji wydarzeń sportowych, jako szan-
sy na dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców z przekazem dotyczącym języka 
i kultury Kaszubów.
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