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1 .  WSTĘP

Remedium na zmienną polską rzeczywistość, labilność opinii, planów i rozstrzy-
gnięć polityków zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, są różnorod-
ne plany rozwojowe, programy operacyjne, programy rozwoju, polityki oraz strate-
gie rozwoju. To właśnie te ostatnie są podstawą prac planistycznych i rozwojowych, 
planowania i wydatkowania środków budżetowych dla samorządu województwa 
oraz organów władzy na szczeblu powiatowym czy też gminnym1.

Podobnie skonstruowane do dokumentów instytucji samorządowych są również 
strategie rozwoju lokalnych grup działaniach, grup rybackich, czy też, co staje się 
coraz częstszą praktyką – zwłaszcza w przypadku korporacji międzynarodowych – 
strategie rozwoju przedsiębiorstw2.

To właśnie w tego rodzaju dokumentach autorzy niniejszego raportu postanowili 
doszukiwać się relacji, planów wsparcia dla rozwoju, a często utrzymania kaszub-
skości, promocji regionu i produktów z Kaszub oraz działań wzmacniających po-
czucie odrębności, kulturowego bogactwa u samych Kaszubów. Skoro to właśnie te 
dokumenty są podstawą dla dalszych działań, dla ujmowanego wprost wydawania 
pieniędzy na określone cele, to stają się one wykładnią, wedle której możliwe jest 
prognozowanie zmian związanych ze wsparciem oraz współdziałaniem danej jed-
nostki z innymi na rzecz rozwoju kultury kaszubskiej, czy też szerzej – promocji 
marki regionalnej Kaszub.

1 Podstawy dla sporządzania strategii rozwoju jednostek samorządowych zostały ujęte w zapisach ustawy 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.).

2 Strategie dotyczące polityki rozwoju przedsiębiorstw często noszą różne nazwy, bywają nazywane pla-
nami rozwoju, planami/strategiami odpowiedzialnego rozwoju i na ogół powiązywane są także z prośrodowisko-
wymi działaniami.
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2 .  ZAKRES PRZESTRZENNY 
ANALIZ Y

Zakres przestrzenny niniejszej analizy stanowi obszar Kaszub etnicznych, 
sprecyzowany przez dr. J. Mordawskiego3 jako Kaszuby etniczne (czyli obsza-
ry, na których społeczność kaszubska to od 30% do 90% populacji danej gminy). 
Szczególny nacisk położono na ich centrum językowe, czyli część województwa 
pomorskiego, w której w 20-leciu międzywojennym oraz przez kilkanaście lat 
po II wojnie światowej praktycznie cała społeczność kaszubska posługiwała się ro-
dzimą mową (ryc. 1). Analizie poddano dokumenty strategiczne województwa po-
morskiego, a także wszystkie strategie rozwoju powiatów, jak i strategie rozwoju 
gmin leżących na obszarze zdefiniowanym jako Kaszuby etniczne.

Ryc. 1. Podział i granice Kaszub
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Mordawski, Geografia Kaszub…, 2018.

3 Z racji na to, iż dokumenty strategiczne sporządzane są dla obszaru całej gminy granice, opracowania 
Kaszuby i Kaszubi w pomorskich strategiach rozwoju (ryc. 1) zostały uogólnione do granic danej gminy, pomimo 
iż w opracowaniach naukowych oraz w ww. publikacji J. Mordawskiego (2018) dotyczą one np. tylko północnej 
części gminy wiejskiej Chojnice (Kaszuby etniczne), czy też centralnej i zachodniej części gminy wiejskiej Pruszcz 
Gdański (Kaszuby historyczne).
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Należy zauważyć, iż występuje ścisła korelacja pomiędzy granicami centrum języ-
kowego Kaszub etnicznych a granicą z czasów 20-lecia międzywojennego pomiędzy 
odrodzoną Rzeczpospolitą Polską a Niemcami4. Ślady dawnych podziałów widoczne 
są do dzisiaj nie tylko w przestrzeni, ale także w podziale etnicznym i kulturowym 
mieszkańców5. Większość gmin województwa stanowiących centrum językowe Ka-
szub etnicznych (ryc. 1.) to obszary należące do II RP, zaś w pewnym uogólnieniu, 
tereny położone ówcześnie na obszarze Niemiec, a następnie Rzeszy, w XXI w. stano-
wią obszar li tylko Kaszub etnicznych bądź też Kaszub historycznych.

3.  DI AGNOZ A SY T UAC JI

Wszystkie dokumenty poddano diagnozie ujętej w porządku powiązanym z jed-
nostkami samorządu terytorialnego, tj. wpierw dokument wojewódzki (3.1.1. Sa-
morząd Województwa Pomorskiego), następnie w kolejności alfabetycznej strategie 
powiatowe z uwzględnieniem gminnych polityk rozwoju (3.1.2. Powiaty i gminy). 
Lokalne Grupy Działania są tematem kolejnego podrozdziału (3.2. Lokalne Grupy 
Działania), diagnoza zapisów dokumentów strategicznych wybranych przedsię-
biorstw działających na Kaszubach stanowi element trzeciego podrozdziału (3.3. 
Przedsiębiorstwa), zaś trójmiejskich uczelni wyższych czwartego podrozdziału (3.4. 
Instytucje nauki).

3.1.  D okumEnT y S a moR z ą D o w E
Analizie poddano łącznie strategie rozwoju 47 gmin, 9 powiatów ziemskich, 3 po-

wiatów grodzkich, tj. Gdyni, Sopotu i Gdańska oraz obowiązującą i poprzednią stra-
tegię rozwoju województwa pomorskiego. Z racji rozłożonej na różne lata publikacji 
obecnie obowiązujących dokumentów (od 2004 do 2022 r.), zmienianą w tym okresie 
podstawę prawną, jak i podejście autorów strategii, analizie pod względem zawartości 
poddawano zarówno zapisy uwarunkowań, o ile takie były elementem dokumentu, jak 
i najważniejszej dla celów niniejszej analizy – części kierunkowej, opisującej wizję, 
cele strategiczne i planowane przez dany samorząd działania na kolejne lata.

4 Od 1933 r. oficjalna nazwa kraju brzmiała: Rzesza Niemiecka.
5 Zobacz też: Pomorskie ślady granicy, H. Obracht-Prondzyńska, https://www.instytutkaszubski.pl/single

-post/prezentacja-dr-in%C5%BC-arch-hanny-obracht-prondzy%C5%84skiej-pt-pomorskie-%C5%9Blady-granicy
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3.1 .1 .  Sam orząd Wo je WództWa PomorSkiego

Najważniejszym dokumentem o roli strategicznej w Pomorskiem jest Strategia Roz-
woju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030). Określa on kierunki rozwoju ca-
łego województwa pomorskiego i stanowi wykładnię do tworzenia szczegółowszych 
zapisów, takich jak np. regionalne programy strategiczne. Zawarte w nim nieliczne 
tezy diagnostyczne, dotyczące kaszubskości opisują m.in. nie w pełni wykorzystany 
potencjał oparty o mniejszości narodowe, religijne i grupy etniczne stanowiące „mo-
zaikę Kaszub, Kociewia, Powiśla, Żuław i innych części regionu”.

Zauważony został także, istotny z punktu widzenia promocji marki Kaszub, atut 
związany z rynkiem żywności o tradycyjnym charakterze. Podkreślono, że spośród 
prawie 200 produktów ujętych na Liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi zdecydowana większość pochodzi z Kaszub6. Nie bez znacze-
nia pozostaje także fakt uznania za jeden z filarów atrakcyjności turystycznej Pomo-
rza wysokiego odsetka terenów leśnych i licznych jezior na obszarze m.in. Kaszub.

W części kierunkowej SRWP 2030, czyli ukierunkowującej działania Samorządu 
Województwa Pomorskiego, jednostek organizacyjnych, a także będącej wykładnią 
dla programów niższego rzędu (w tym związanych z kierowaniem dofinansowania 
unijnego bądź krajowego do pomorskich gmin, stowarzyszeń, przedsiębiorstw), za-
uważono zasadność zachowania i rozwoju języka regionalnego jako istotnego wy-
różnika województwa. Niniejszy cel operacyjny (2.1. Fundamenty edukacji) został 
ukierunkowany tematycznie do m.in. rozwoju edukacji regionalnej i etnicznej oraz 
– co istotne dla sprawy kaszubskiej – zachowania i rozwoju języka regionalnego (ka-
szubskiego).

Należy przyjąć założenie, iż zapisy kolejnego z celów, tj. celu operacyjnego „2.3. Ka-
pitał społeczny podkreślające istotę realizacji przedsięwzięć służących zachowaniu 
dziedzictwa materialnego i niematerialnego regionu, a także ogromny potencjał słu-
żący budowie kapitału społecznego Pomorza”, są w sposób pośredni nawiązaniem 
do kultury i tożsamości kaszubskiej. Choć brak w celu 2.3. bezpośrednich odniesień 
do Kaszub, to trudno byłoby pominąć je w realizacji jego założeń.

Poprzedni względem SRWP 2030 dokument – Strategia Rozwoju Województwa Po-
morskiego 2020 (SRWP 2020) już w początkowym rozdziale poświęconym wnioskom 
z analizy sytuacji społeczno-gospodarczej podkreśla istotną rolę gmin kaszubskich, 
jaką pełnią w kształtowaniu dodatnich współczynników przyrostu naturalnego wo-
jewództwa pomorskiego w 2010 r., tj. roku sporządzania SRWP 2020. Trend na ko-

6 Są to m.in.: kiszka kaszubska, czernina kaszubska, śledź po kaszubsku, węgorz wędzony po kaszubsku, 
pulki kaszubskie, plince kaszubskie, zupa brzadowa, kaszubska jajecznica na węgorzu, polewka grzybowa po ka-
szubsku, kaszubski chleb żytni na ziemniakach itd. (Pełna lista produktów regionalnych znajduje się na stronie 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12)

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12
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rzyść Kaszub utrzymuje się także w 2022 r., niemniej jednak osłabł na sile, a procesy 
starzenia się społeczeństwa przyspieszyły także w Pomorskiem, stąd zapewne brak 
szczególnego podkreślenia siły demograficznej Kaszub w obecnie obowiązującej 
SRWP 2030.

Podobnie jak SRWP 2030 poprzednia strategia województwa kładła nacisk 
na dziedzictwo kulturowe „Kaszub, Kociewia, Powiśla, Żuław i innych części re-
gionu” jako istotny czynnik rozwoju lokalnego oraz na rosnące znaczenie regio-
nalnych produktów kulinarnych i żywności ekologicznej oraz stymulowanie ak-
tywności społecznej, tudzież dbałość o zachowanie różnorodności kulturowej 
w Pomorskiem.

3.1 .2.  PoWiaty i  gminy
3.1 .2.1 .  PowIaT byTowSkI

W powiecie bytowskim analizie poddano dokument na szczeblu powiatowym 
oraz strategie rozwoju siedmiu z dziesięciu gmin, tj. gminę miejsko-wiejską Bytów 
oraz gminy wiejskie: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Lipnica, Parchowo, Studzie-
nice i Tuchomie. Pozostałe jednostki (Kołczygłowy, Miastko, Trzebielino) leżą w gra-
nicach Kaszub historycznych, przez co ich związek z kaszubskością jest znacznie 
mniejszy.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Bytowskiego na lata 
2015‒2022 podkreśla, iż obszar ten jest specyficzny językowo, społecznie, etnicz-
nie i religijnie. Zaznaczono, iż Kaszubi są najliczniejszą grupą wśród mieszkań-
ców powiatu, choć dzisiaj ich sąsiadami są także Polacy z innych niż Pomorze 
Gdańskie części kraju, jak też Ukraińcy. Autorzy strategii wskazali, iż dziedzic-
two Kaszub zaowocowało powstaniem w powiecie dwóch muzeów: Muzeum 
Zachodniokaszubskiego w Bytowie oraz Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie. 
Oparta na potencjale kulturowym, obok potencjału przyrodniczego, według 
jednej z wizji rozwoju oraz misji strategicznej będzie rozwijać się turystyka 
w powiecie bytowskim. Potencjał, jaki niesie ze sobą wielokulturowość regionu, 
a co się z tym wiąże i kaszubskość części z jego mieszkańców, jest zauważany w sze-
regu priorytetach (jak np. Priorytet II: Kapitał ludzki oraz Priorytet III: Kapitał spo-
łeczny) i stanowi treść kierunków działań opartych o wdrażanie projektów kultu-
ralno-edukacyjnych, akcje promocyjno-marketingowe oraz wspieranie promocji 
agroturystki, lokalnego rzemiosła i szeroko pojętego dorobku kulturowego od kuli-
nariów, po sztuki wizualne, muzykę, rzeźbę, baśnie i legendy.

Z kolei w Strategii Rozwoju Gminy Bytów na lata 2015‒2025 poza uwarunkowa-
niami rozwoju takimi jak ww., tj. potencjał Muzeum Zachodniokaszubskiego, czy 
też imprez kulturalnych organizowanych przez lokalny oddział Zrzeszenia Kaszub-
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sko-Pomorskiego, należy zauważyć, iż w wykazie zadań inwestycyjnych do 2025 r. 
zawarto zarówno ochronę i wykorzystanie na cele kulturowe bądź turystyczne za-
sobów materialnych historycznego dziedzictwa, eksponowanie walorów przyrod-
niczych i historycznych świadczących o kaszubskości ziem gminy Bytów, czy też 
podejmowanie działań edukacyjnych, wzmacniających tradycje kaszubskie.

W dokumencie strategicznym gminy Borzytuchom podkreśla się walory przyrod-
nicze i krajobrazowe gminy, wspomina o objętej ochroną konserwatorską zabudo-
wie wsi, walorach kulturowych w „postaci licznych mniejszości kulturowych i na-
rodowych”, zaś w części kierunkowej wśród licznych celów jest ten kładący nacisk 
na rozwój oferty kulturalnej, ale nie ma w nim wzmianki o Kaszubach, kaszubsko-
ści, za wyjątkiem fragmentu fotografii prezentującej dzieci w strojach kaszubskich 
na stronie tytułowej Strategii Rozwoju Gminy Borzytuchom na lata 2014‒2020 (ryc. 2).

Ryc. 2. Strona tytułowa Strategii Rozwoju Gminy Borzytuchom na lata 2014‒2020
Źródło: Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 27 marca 2015 roku 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Borzytuchom na lata 2014‒2020.

Do szeroko pojętego, atrakcyjnego zaplecza kulturowego Kaszub odwołu-
je się gmina Czarna Dąbrówka, która poszukuje swojej szansy w wykorzysta-
niu go do celów turystycznych przy współudziale walorów przyrodniczych, 
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takich jak: duża lesistość, bogactwo jezior, sieci szlaków turystycznych. Dostrze-
ga również wartość i potrzebę zachowania dawnych układów przestrzennych 
i obiektów zabytkowych.

Strategia Rozwoju Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2023‒2030 to także dokument, 
który w celu operacyjnym związanym z kapitałem ludzkim kierunkuje działa-
nia m.in. na „organizację wydarzeń promujących lokalną tradycję i kulturę”, czy też 
„wspieranie oferty kulturowej gminy”.

Solidnie do kaszubszczyzny odniesiono się w Strategii Rozwoju Gminy Lipnica 
do roku 2030, gdzie wśród mocnych stron lokalnej społeczności zauważyć można: 
„znajomość języka kaszubskiego wśród mieszkańców, obecność tradycji kaszub-
skiej oraz silne poczucie lokalnej tożsamości, patriotyzmu lokalnego”. Kaszub-
skość uwidacznia się także w wizji rozwoju gminy, mówiącej o tym, iż „Lipnica 
w 2030 roku to miejsce przyjazne wszystkim mieszkańcom, w pełni wykorzystu-
jącym swoje walory przyrodnicze, szczycącym się swoją tradycją kaszubską, 
z silnie rozwiniętą infrastrukturą społeczno-gospodarczą z poszanowaniem za-
sad zrównoważonego rozwoju”. W części kierunkowej lipnickiego dokumen-
tu założono wykorzystanie potencjału drzemiącego w historii i kulturze gminy 
i jej mieszkańców, poprzez np. promocję kultury i języka kaszubskiego, co ciekawe, 
także w przestrzeni publicznej w formie dwujęzycznych tablic nazw ulic, miejsco-
wości itp.

Autorzy dokumentu gminy Lipnica zaproponowali także materialne odniesienie 
się do historii Kaszub w postaci stworzenia „koncepcji utworzenia państwowego 
muzeum Kresów Zachodnich II Rzeczypospolitej w oparciu o bogatą historię gminy, 
w tym np. wydarzenia związanego z tzw. wojną palikową”, czyli skuteczną walką 
ludności kaszubskiej z ustaleniami traktatu wersalskiego, w wyniku której granice 
Polski zostały przesunięte na zachód o ok. 10 km względem pierwotnych założeń7.

Lektura Strategii Rozwoju Gminy Parchowo na lata 2015‒2022 sprowadza 
wnioski na temat obecnej w gminie kaszubskości do corocznego zlotu motocy-
kli (MotoFolk Kaszuby), który promuje gminę i region Kaszub głównie poprzez 
swoją nazwę oraz do Izby Regionalnej w Gołczewie wypełnionej zbiorami et-
nograficznymi w postaci na ogół narzędzi i sprzętu codziennego użytku, wyko-
rzystywanych dawniej przez Kaszubów. Do tego podkreślono, iż w Parchowie 
i Nakle mocną stroną jest silna kultura regionalna, ale już dla pozostałych so-
łectw stanowiących w zapisach dokumentu „obszar problemowy nr 2” walor ten 

7 W wyniku buntu Kaszubów związanego z niesprawiedliwym ich zdaniem przebiegiem nowo powstałej 
granicy pomiędzy II RP a Niemcami, doszło do interwencji przedstawicieli lokalnej społeczności w Międzynaro-
dowej Komisji Granicznej w Toruniu. W wyniku tego wydarzenia do Polski przyłączono Upiłkę, Brzozowo, Wie-
czywno, Rosochę, czyli wioski leżące dzisiaj na terenie gminy Lipnica, Żychce i Ciecholewy to obszar dzisiejszej 
gminy Konarzyny oraz Jezioro Charzykowskie (gm. Chojnice).



14

uszczegółowiono do formy: „silnie rozwinięta kultura regionalna – kultywo-
wane tradycje kultury kaszubskiej”. Dodatkowo wizję gminy na rok 2022 ujęto 
w zdaniu, iż gmina Parchowo będzie (z obecnej perspektywy należałoby napisać: 
„powinna być”): „Obszarem aktywnych zawodowo i społecznie mieszkańców, za-
pewniającym dogodne warunki do życia i samodoskonalenia, a także wykorzystu-
jącym tradycję i kulturę kaszubską oraz walory krajobrazowe do rozwoju turystyki 
i rekreacji”. Na ile wizja ta została wypełniona, a ujęte w celu operacyjnym tury-
styczne wykorzystanie walorów dziedzictwa kulturowego i naturalnego związane-
go z położeniem na Kaszubach, należałoby ocenić już w innym opracowaniu.

W Strategii Rozwoju Gminy Studzienice 2015‒2024 walor kaszubskości jest obecny 
zarówno w opisie uwarunkowań rozwoju gminy, jak też w części kierunkowej. Pod-
kreślono, iż atrakcyjność Studzienic nie ogranicza się do walorów li tylko przyrodni-
czych związanych z Kaszubami Jeziornymi, ale i do kulturowych, które „związane 
są z położeniem na historycznym terenie Kaszub Jeziornych”8, a także obecności 
nadal używanego na obszarze gminy „jedynego żywego języka regionalnego w Pol-
sce”, czyli kaszubskiego, którego rolę podkreślono w dokumencie w sposób istotny 
i obszerny.

Dokument strategiczny Studzienic odwołuje się też do aktywnej promocji muzy-
ki kaszubskiej w postaci zespołów kultywujących kulturę i muzykę regionu: grupy 
młodzieżowej oraz zespołu dziecięcego.

To właśnie walory naturalne i kulturowe, wyraźnie wskazywane w strate-
gii Studzienic jako rdzennie kaszubskiego, postrzegane są jako jedna z głównych 
szans na rozwój gminy w oparciu o funkcje turystyczne i rekreacyjne. Celem ich 
wzmocnienia postanowiono przedsięwziąć działania oparte o „wzbogacenie oferty 
kulturalnej, propagowanie kultury kaszubskiej oraz możliwości spędzania wolne-
go czasu” w postaci m.in.: edukacji regionalnej dzieci i młodzieży, wprowadzenia 
nazewnictwa dwujęzycznego, promocję kultury kaszubskiej i koordynację działań 
w zakresie kulturalnym.

W wyniku realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gminy Studzienice 2015‒2024 
w przedmiotowej gminie założono, iż wypromowana zostanie kultura kaszubska 
w kraju i za granicą, zaś jej udział w życiu społecznym gminy pozostanie zachowany.

Jako ostatnia z gmin powiatu bytowskiego (pozostałe 3 leżą poza granicami obsza-
ru Kaszub etnicznych) przeanalizowana została Strategia Rozwoju Gminy Tuchomie 
na lata 2021‒2030, w której Kaszubom jako regionie i Kaszubom jako mieszkańcom 
zamieszkującym go od wieków poświęcono niewiele miejsca (jedynie w diagnozie 
do strategii, niestanowiącej dokumentu strategicznego sensu stricto). Gmina sta-
wia m.in. na: „promowanie i naukę regionalizmów, poprzez organizację lokalnych 

8 Geograficznie obszar gminy Studzienice to miejsce styku Pojezierza Bytowskiego i Borów Tucholskich. 
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wystaw, występów amatorskich (…), warsztatów rękodzieła, zajęć kulinarnych oraz 
na organizację konkursów, warsztatów, spotkań dotyczących lokalnej historii i tra-
dycji”, co sprawia, że dla potencjalnego odbiorcy spoza województwa lub też nie-
posiadającego wiedzy nt. Kaszub, kwestia, że za pojęciem wspomnianych regiona-
lizmów, lokalnej historii i tradycji kryje się kaszubskość, może być nieodgadniona.

3.1. 2 . 2 .  P o w I aT Cho jnICk I

Według zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025 „ważnym 
atutem powiatu jest przynależność do regionu kulturowego Kaszub”, dlatego też 
strategie: miasta Chojnice, gminy wiejskiej Chojnice, gminy miejsko-wiejskiej Brusy 
oraz gminy wiejskiej Konarzyny poddano analizie.

Wątek kaszubski przejawia się jako zaleta powiatu chojnickiego, którego „waż-
nym atutem (…) jest przynależność powiatu do regionu kulturowego Kaszub”. Au-
torzy strategii w zapisach kierunkowych dokumentu uznali „dbałość o stan i pro-
mocję lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz promocję dziedzictwa kulturowego 
i historycznego powiatu” wraz z szerzeniem aktywności w obszarze kultury za cele 
szczegółowe stojące do osiągnięcia przed powiatem.

Przytoczone cele w połączeniu z wiedzą, iż powiat chojnicki w większości (za wy-
jątkiem gminy Czersk) leży w obrębie Kaszub etnicznych (ryc. 1.) pozwalają wysnuć 
twierdzenie, iż działania związane z kaszubskością były, są i będą realizowane w ra-
mach wypełniania ww. treści aktywnościami i wydatkowaniem funduszy.

Z kolei dokument strategii powstały na poziomie miasta Chojnice9 w zakresie ka-
szubskości charakteryzuje się wzmianką, iż Chojnice to miasto położone na pogra-
niczu Kaszub oraz tzw. Ziem Północnych, tym samym jego społeczność określona 
została jako zróżnicowana kulturowo, ale też zintegrowana i zakorzeniona w re-
gionie (działa w nim Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie). Wart zauważenia jest fakt 
uznania symboli kaszubskich za łączące miasto z innymi gminami powiatu chojnic-
kiego wraz ze wzmianką, iż te przechowywane są w prowadzonych na terenie Choj-
nic muzeach i pozostałych instytucjach kultury. Pozostałe zapisy Strategii rozwoju 
miasta Chojnice do roku 2030 odnoszące się do kultury mają charakter ogólny i brak 
w nich informacji o kaszubszczyźnie.

Nieco lepiej sytuacja w odniesieniu do Kaszub prezentuje się w zapisach (za-
równo uwarunkowaniach, jak i kierunkach rozwojowych) Strategii Rozwoju 
Gminy Chojnice na lata 2021‒2030. Podkreślono w niej, iż północna część gminy 
to część regionu kulturowego południowej części Kaszub (zamieszkałej przez Za-

9 Strategia rozwoju miasta Chojnice do roku 2030.
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boraków), zaś kultura kaszubska jest tam uznawana za mocną stronę, obecna 
i widoczna w postaci kultywowanych tradycji, wytwarzanego rękodzieła, naucza-
nego języka kaszubskiego i kuchni. Lokalną „stolicą” kultury kaszubskiej są, zgod-
nie z zapisami strategii, Swornegacie – miejscowość, w której funkcjonują Wiejski 
Dom Kultury, organizujący spotkania z muzykami i twórcami kaszubskimi oraz Ka-
szubski Dom Rękodzieła Ludowego z ofertą w postaci warsztatów z plecionkarstwa 
i wyrobu ceramiki.

W strategii gminy Chojnice podkreślono także emblematyczny charakter Ka-
szubskiej Marszruty i Parku Narodowe „Bory Tucholskie”, stanowiących kluczowy 
element rozpoznawalności gminy i mających być podstawą dla dalszego rozwoju 
turystyki, co też doskonale koresponduje z działaniem związanym ze wzmacnia-
niem funkcji marketingowej gminy Chojnice, zgodnie z którym rozwinięciu ule-
gnie marka gminy jako destynacji turystycznej, zostaną prowadzone działania 
„w kierunku wprowadzenia dwujęzycznych nazw miejscowości, w języku kaszub-
skim jako pomocniczym” oraz poprawie ulegnie współpraca w ramach LGD i LGR10. 
Co istotne, upowszechnione w gminie wiejskiej Chojnice ma zostać dziedzictwo kul-
turowe Kaszub, a także nauczanie języka kaszubskiego w szkołach.

Ściśle do problematyki Kaszubów i Kaszub odniesiono się w Strategii Rozwoju Mia-
sta i Gminy Brusy na lata 2021‒2030, opisując położenie Brus jako fragment podregio-
nu Kaszub, na terenie Ziemi Zaborskiej. Podkreśla się, że 554 uczniów ze wszystkich 
10 szkół podstawowych uczęszczało w roku szkolnym 2018/2019 na lekcje języka 
kaszubskiego.

Kaszubskość buduje też rosnącą (zdaniem autorów strategii) atrakcyjność tury-
styczną gminy w postaci obiektów, takich jak: Chata Kaszubska im. Józefa Chełmow-
skiego, Skansen Józefa Chełmowskiego11, czy nawet Szlak Kaszubski im. J. Rydzkow-
skiego, Kaszubska Marszruta, Partyzancki Szlak Turystyczny im. J. Gierszewskiego 
itd.

Przywiązanie do kultury kaszubskiej oraz silna tożsamość kulturowa mieszkań-
ców uznane zostały jako jeden z największych atutów gminy miejsko-wiejskiej Bru-
sy, zaś „rozwój edukacji regionalnej i etnicznej, w tym języka kaszubskiego wraz 
z promocją kultury kaszubskiej” oraz z rozwojem marketingu terytorialnego, siłą 
rzeczy opartego na kaszubskiej tożsamości, za jedne z kluczowych zadań stojących 
przed gminą i jej mieszkańcami do 2030 roku.

10 Lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich.
11 By choć trochę poznać osobowość Józefa Chełmowskiego, warto oddać się lekturze Księgi życia 

i śmierci człowieka autorstwa J. Chełmowskiego, dostępnej w formie cyfrowej pod adresem: http://chelmowski.
chojnicemuzeum.pl/usable/books/ksiega-zycia-i-smierci/start.html#features/
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W Strategii Rozwoju Gminy Konarzyny do roku 2030 tematu dziedzictwa kaszub-
skiego, czy też kaszubskości, sensu stricto nie poruszono. Gmina stawia nacisk m.in. 
na rozwój infrastruktury technicznej, drogowej, turystycznej, a także np. oferty kul-
turalnej „nakierowanej na odbiorcę – turystę”, przez co można odnieść wrażenie, 
że w pewnych aspektach dokumentu strategii brakuje spojrzenia na mieszkańca 
gminy, o próbie zadbania o dziedzictwo kulturowe Kaszub nawet nie wspominając.

3.1. 2 .3.  P o w I aT CzłuCho w Sk I

Powiat człuchowski wg J. Mordawskiego12 (2018) w niewielkim fragmencie, a do-
tyczącym gminy Koczała zalicza się do Kaszub etnicznych (ryc. 1). Stąd też lekturze 
poddano dokumenty Partnerskiej Strategii Rozwoju Powiatu Człuchowskiego na lata 
2021‒2030 oraz Strategii Rozwoju Gminy Koczała na lata 2016‒2025. W obu dokumen-
tach próżno szukać śladów choćby próby odwołania się do Kaszub, za to np. w doku-
mencie gminnym przeczytamy o akcji kolonizacyjnej Krzyżaków w XIV w., dowie-
my się nieco na temat potopu szwedzkiego w XVII w., rozbiorów Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, czy też o I wojnie światowej.

3.1. 2 .4.  P o w I aT gD a ńSk I

W powiecie gdańskim, którego wbrew nazwie miastem powiatowym nie jest 
Gdańsk, a Pruszcz Gdański, wyróżniamy zgodnie z przyjętą w tym opracowaniu 
metodologią jedną gminę leżącą w granicach Kaszub etnicznych – Przywidz (ryc. 1).

Dokumentem polityki rozwoju na poziomie powiatu jest Program Rozwoju Powia-
tu Gdańskiego do roku 2020+, w której w sposób ogólny nawiązano do mocnej strony 
w postaci dziedzictwa kulturalnego i historycznego powiatu. Zapisy dokumentu nie 
odnoszą się w żaden sposób do kaszubskości; ewentualną korzyścią może być mądre 
wykorzystanie przez władze Przywidza działań strategicznych w zakresie rozwoju 
oferty muzealno-wystawienniczej oraz wyeksponowania dziedzictwa historyczno- 
kulturowego powiatu, dzięki którym byłoby możliwe wzmocnienie kaszubskiego 
dziedzictwa w Przywidzu.

Gmina Przywidz nie posiada aktualnej strategii rozwoju. Przyjęty w 2004 r. Plan 
Rozwoju Lokalnego Gminy Przywidz w związku z tym, iż nie obejmuje aktualnych 
projektów rozwojowych i nie był przedmiotem analizy w trakcie sporządzania ww. 
dokumentu powiatowego oraz nie jest odniesieniem do aktualnych prac gminy spra-

12 J. Mordawski, Geografia Kaszub, Gdańsk 2018.
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wozdawanych w corocznym Raporcie o stanie gminy Przywidz, nie został wzięty pod 
uwagę w niniejszej analizie.

3.1. 2 .5.  P o w I aT k a RT u Sk I

Powiat kartuski to położony w samym centrum Kaszub etnicznych powiat, w któ-
rym odsetek ludności uważającej się za Kaszubów jest najwyższy, a zarazem jest 
to jednostka poddawana procesowi suburbanizacji wskutek napływu ludności miej-
skiej głównie z Trójmiasta do wiosek gminy Żukowo i w mniejszym stopniu gminy 
Kartuzy. Wszystkie gminy powiatu kartuskiego to tzw. centrum językowe Kaszub 
(ryc. 1), a należą do nich gminy miejsko-wiejskie: Kartuzy i Żukowo oraz gminy wiej-
skie: Chmielno, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca i Sulęczyno.

Dokumentem strategicznym na szczeblu powiatowym jest Strategia Rozwoju Po-
wiatu Kartuskiego do roku 2030, która podobnie jak opisane poniżej strategie gmin 
niniejszego powiatu skupiona jest głównie na tym, czym są Kaszuby, kim są Kaszu-
bi, jakie bogactwa niesie tamtejsza ziemia oraz jakie wyzwania stoją przed miesz-
kańcami. Już od samego wstępu autorzy Strategii utożsamiają pojęcie Kaszub z po-
wiatem kartuskim, nie definiując oczywiście Kaszub jako obszaru ograniczonego 
li tylko do Kartuz i okolicy.

Marka Kaszub uwidacznia się na każdej stronie dokumentu. Duma z piękna 
krajobrazu Szwajcarii Kaszubskiej utożsamianej z mezoregionem Pojezierza Ka-
szubskiego, obfitość jezior, a wśród nich uznane w Strategii za najatrakcyjniej-
sze: Jezioro Raduńskie Górne i Jezioro Raduńskie Dolne, jezioro Mausz, czy też Je-
zioro Ostrzyckie, do tego możliwość uprawiania kajakarstwa, żeglarstwa, a zimą 
także narciarstwa na stokach licznych wzgórz wraz z przytoczoną na wstępie le-
gendą o stworzeniu Kaszub, czynią strategię powiatu kartuskiego wizytówką re-
gionu. Liczne odniesienia do bogactwa kultywowanej przez mieszkańców kultu-
ry kaszubskiej, żywego języka, odradzającego się piśmiennictwa, muzyki, nadal 
praktykowanych obyczajów, haftu, rękodzieła, architektury oraz przekazu mię-
dzypokoleniowego czynią powiat rozpoznawalnym i unikalnym w całym kraju. 
Do najważniejszych miejsc na mapie Kaszub autorzy strategii zaliczyli: Muzeum 
Kaszubskie im. F. Tredera w Kartuzach, CEiPR w Szymbarku, Muzeum Ceramiki 
Kaszubskiej Neclów w Chmielnie. Podkreślono także rolę Żukowskiej Szkoły Haftu 
Kaszubskiego, oddziałującej na wzornictwo całych Kaszub, licznych zespołów folk-
lorystycznych, czy też konkursu prozy i poezji kaszubskiej „Rodnô Mowa”.

Głównym celem rozwoju powiatu jest realizacja założeń misji: „Powiat kartuski 
miejscem dobrego życia, innowacyjnym i zrównoważonym, bogatym pięknem 
krajobrazu oraz kaszubskiej tradycji” i, w oparciu o nie, budowania rozpoznawal-
nej marki powiatu kartuskiego pod hasłem: „Powiat kartuski Perłą Kaszub”. Stąd też 
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wśród priorytetów rozwojowych i zadań postawionych przed samorządem powiato-
wym znajdują się odniesienia do wzmacniania edukacji z zakresu nauczania języka 
kaszubskiego, a także jego ożywiania w przestrzeni publicznej, wspierania i dziele-
nia się kulturą kaszubską, wsparcia rozwoju lokalnych twórców kultury wraz z pro-
mocją ich działalności, rozwijania agroturystyki i infrastruktury czasu wolnego, 
a nawet kreowania nowoczesnych sposobów korzystania z mediów, kultury i sztuki. 
Zwrócono także uwagę na potrzebę pakietyzacji produktów turystycznych (takich 
jak np. Szlak Remusa) poprzez m.in. budowanie współpracy z partnerami zewnętrz-
nymi, a także szersze włączanie mieszkańców w działania społeczne i kulturalne.

Do działań wpisano również tworzenie tematycznych parków kulturowych, 
a także ochronę historycznej panoramy krajobrazu kulturowego Kaszub, co w pew-
nych aspektach może się wzajemnie wykluczać, a w niektórych obszarach powiatu 
jest nawet niewykonalne.

Za istotne dla edukacji prowadzonej w powiecie uznano instytucje Kaszubskiego 
Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy, Kartuskiego Centrum Kultury oraz Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. Dwie z nich są szczególnie istotne dla realizacji iście pozytywi-
stycznego zadania związanego z dbaniem o wzrost zainteresowania regionem i poczu-
ciem tożsamości wśród młodych Kaszubów. Kaszubskość powiatu po zrealizowaniu 
zapisów Strategii będzie przejawiać się nawet dzięki realizacji zadania związanego 
z rozwijaniem „postaw przedsiębiorczych opartych o zasoby kultury materialnej 
i duchowej Kaszub”.

Można uznać, iż to, co kaszubskie, to, co winno być nośnikiem marki Kaszub w Polsce 
i w Europie, znaleźć można w strategii rozwoju powiatu kartuskiego.

Każda z gmin powiatu kartuskiego w zapisach swojej strategii13, podobnie jak 
samorząd powiatowy, odnosi się do wyjątkowego połączenia walorów natural-
nych i kulturowych zwanych Szwajcarią Kaszubską. W dokumentach tych gmin 
podkreślana jest także dobra w skali kraju sytuacja demograficzna, czy też brak 
uciążliwego dla środowiska przemysłu. Wszystkie gminy kładą także nacisk na sze-
roko pojęty rozwój i propagowanie lokalnej kultury kaszubskiej, a także niema-
terialnego wyznacznika tożsamości etnicznej, czyli żywego na co dzień w tych 
gminach języka kaszubskiego. Gminy dostrzegają znaczenie lokalnego rzemiosła 
kaszubskiego w postaci rzeźbiarstwa, malarstwa na szkle, ceramiki, a także haftu 
czy nawet wyrabiania tabakierek. Wszystkie te aspekty każda z gmin przekuwa 
w walory turystyczne mające napędzać rozwój lokalnej branży wypoczynkowej 
i rekreacyjnej.

13 Analizie poddano dokumenty: Strategię Rozwoju Gminy Chmielno 2023‒2030, projekt Strategii Rozwo-
ju Gminy Kartuzy 2040, Strategię Rozwoju Gminy Przodkowo 2012‒2020, Strategię Rozwoju Gminy Sierakowi-
ce 2014‒2024, Strategię Rozwoju Gminy Somonino na lata 2020‒2029, Strategię Rozwoju Gminy Stężyca na lata 
2014‒2025, Strategię Rozwoju Gminy Sulęczyno 2015‒2025, Strategię Rozwoju Gminy Żukowo 2040.
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W dokumentach strategii gmin powiatu kartuskiego dostrzega się także potrze-
bę ochrony zachowanych obiektów zabytkowych, począwszy od kościołów, daw-
nych zborów ewangelickich, założeń dworko-pałacowych, poprzez młyny, kuźnie, 
leśniczówki, szkoły, poczty, zajazdy. Podkreśla się, iż obiekty te podlegają ochronie 
prawnej, są ważne kulturowo, ale, co równie istotne jak w przypadku gminy Siera-
kowice, zauważono, iż krajobraz kulturowy tworzy także charakter osadnictwa, jak 
i określony sposób użytkowania przestrzeni. W zapisach Strategii Rozwoju Gminy 
Stężyca na lata 2014‒2025 dostrzeżono średniowieczne korzenie dawnego osiedla ka-
szubskiego. W Strategii Rozwoju Gminy Chmielno 2023‒2030 w ramach celu związa-
nego z aktywizacją lokalnej społeczności zawarto działanie związane z integracją 
„mieszkańców poprzez stworzenie na terenie gminy wioski/wiosek tematycznych 
w oparciu o lokalne tradycje kaszubskie”. W dokumencie kartuskim zwrócono z ko-
lei uwagę na postępującą urbanizację, która przekształciła gminę z obszaru o roz-
proszonym kaszubskim osadnictwie jednodworczym na w dużej mierze obszar za-
budowy nowoczesnej często o charakterze miejskim lub podmiejskim.

Sulęczyno w zapisach swojej strategii odnosi się także do funkcjonowania Teatru 
Młodych Gotów przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie, który w swoim re-
pertuarze ma „Iliadę kaszubską”, tj. przedstawienie ukazujące różnorodność postaci 
mitologii kaszubskiej. Strategie Sulęczyna i Sierakowic to także odwołania do obrzę-
dów i zwyczajów, w prawdzie w formie wzmianki, iż zaginęło witanie wiosny czy 
ścinanie kani, ale przetrwała np. pusta noc czy zażywanie tabaki. Z kolei dokument 
chmieleński zawiera cel operacyjny mający za zadanie organizację m.in. warszta-
tów związanych z kulturą kaszubską, jak np. z malarstwa, plecionkarstwa, gotowa-
nia czy też szkutnictwa.

Dokument Żukowa kładzie nacisk na miasto jako centrum kaszubskiego wzor-
nictwa stanowiącego trzon lokalnej, gminnej kultury, zaś Kartuzy według zapisów 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy 2040 to stolica Kaszub.

Wizje rozwoju gmin powiatu kartuskiego charakteryzują następujące hasła lub 
ich fragmenty odwołujące się do kaszubskości14:

• „Gmina Chmielno w 2030 roku jest gminą, która: aktywizuje i integruje lokal-
ną społeczność, z zachowaniem kultury i tradycji kaszubskiej”

• „Gmina Somonino w 2029 roku to obszar aktywnych i zintegrowanych miesz-
kańców wspieranych przez samorząd, kultywujących tradycje kaszubskie”

• „Sulęczyno gminą atrakcyjną turystycznie, kultywującą kaszubskie tradycje 
kulturalne, zapewniającą wysoki poziom życia mieszkańców, dbałość o czyste 

14 W wizjach strategii Kartuz, Przodkowa, Sierakowic i Stężycy brak takich odniesień.
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środowisko naturalne i sprzyjające warunki dla rozwoju przedsiębiorczości”
• „Gmina Żukowo 2040 – dumna z lokalnej tożsamości oraz przyjazna i otwarta 

na zmiany”.
Wyżej wymienione wizje rozwoju wskazują, iż już na etapie tworzenia często jed-

no- lub kilkuzdaniowych haseł mających być celem, do którego lokalne samorządy 
i ich społeczności będą zmierzać lub aktualnie zmierzają, pojawiają się bezpośred-
nie nawiązania do lokalnego, jakże silnego dziedzictwa kaszubskiego.

3.1. 2 .6.  P o w I aT ko Ś CIER Sk I

Powiat kościerski to jednostka samorządu terytorialnego, w skład której wchodzi 
osiem gmin: miasto Kościerzyna oraz gminy wiejskie: Dziemiany, Karsin, Koście-
rzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa. Wszystkie z wymienionych 
gmin leżą w granicach centrum językowego Kaszub etnicznych (ryc. 1).

Dokumentem przeanalizowanym na poziomie powiatu kościerskiego jest Strategia 
rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi kościerskiej na lata 2010‒2025. Analiza SWOT 
w niej zawarta w części poświęconej mocnym stronom powiatu odnosi się do walo-
rów kulturowych – szczególnie kultury kaszubskiej, która w połączeniu z warunka-
mi przyrodniczymi, sprzyjającymi rozwojowi turystyki i rekreacji (zwłaszcza tere-
nem wokół Jeziora Wdzydzkiego, rzeki Wdy i szeregiem innych atrakcji), stanowią 
dobrą podstawę do tworzenia marki regionu. Zwrócono również uwagę na potencjał 
truskawki kaszubskiej jako produktu unikalnego mogącego promować ten obszar.

Strategia upatruje w kulturze kaszubskiej, uzupełnionej o elementy kociewskie 
i borowiackie, szansy na budowę „małej ojczyzny”, zamieszkiwanej przez ludzi po-
siadających silne poczucie wspólnoty. Z dokumentu wynika, że ziemia kościerska 
ma możliwości, by wykorzystywać rosnący popyt na turystykę, szczególnie wiej-
ską i agroturystykę oraz na produkty ekologiczne, tradycyjne czy kulturowe oparte 
o tożsamość regionu (owocujące kreowaniem marek regionalnych w różnych ob-
szarach gospodarki i kultury). Działania te powinny być budowane w ramach sieci 
współpracy poszczególnych branż gospodarki, np. w ramach „Kaszubskiego pier-
ścienia” (programu organizacji i rozwoju turystyki wspólnego dla powiatów bytow-
skiego, chojnickiego, kartuskiego, kościerskiego i lęborskiego) czy Lokalnych Grup 
Działania.

Misja strategii rozwoju powiatu sformułowana m.in. na podstawie powyższych 
czynników brzmi: „Nasze działania koncentrujemy na budowaniu nowoczesnego, 
zdrowego, aktywnego i zintegrowanego społeczeństwa, którego fundamentem jest 
tożsamość regionalna oparta o kulturę i tradycję kaszubskie, uzupełniona o różno-
rodność innych elementów kulturowych występujących na obszarze Ziemi Kościer-
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skiej. Budując wizerunek naszego regionu, dla zaakcentowania jego oryginalności 
oraz wykorzystania i wzmocnienia najsilniejszego wyróżnika kulturowego, jakim 
jest tożsamość kaszubska, używamy sloganu (hasła) marketingowego – Ziemia ko-
ścierska – serce Kaszub. Dbamy przy tym o zachowanie i pielęgnowania pozosta-
łych elementów kulturowych występujących na obszarze Ziemi Kościerskiej”. Jako 
jeden z głównych celów operacyjnych obszaru „Zasoby ludzkie i zintegrowane spo-
łeczeństwo” wymieniono „Wzmacnianie tożsamości regionalnej i integrację społe-
czeństwa obszaru”. Dokument nie zawiera jednak informacji na temat zakładanych 
konkretnych działań zmierzających do jego osiągnięcia.

Czynnikami mogącymi zaburzać ten proces, wymienionymi jako największe 
słabości ziemi kościerskiej, są m.in.: niewystarczająca promocja gospodarcza i tu-
rystyczna obszaru, opór wobec propozycji wspólnych działań, nadmierny indywi-
dualizm blokujący wiele inicjatyw, co, w połączeniu z małą aktywnością mieszkań-
ców, może skutkować stopniowym zmniejszaniem się atrakcyjności kaszubszczyzny 
i tradycji. To z kolei, według autorów dokumentu, grozi osłabieniem tożsamości kul-
turowej mieszkańców, szczególnie u młodych ludzi, których choć w powiecie jest 
coraz więcej (wysoki w skali kraju przyrost naturalny), muszą mierzyć się ze słabo 
rozwiniętym rynkiem pracy, czy niewystarczająco dobrą polityką mieszkaniową. 
Realnym zagrożeniem jest więc odpływ młodzieży kończącej edukację do większych 
ośrodków miejskich (głównie Trójmiasta).

Gminy Dziemiany, Nowa Karczma i Lipusz powołują się na ww. strategię, nie dys-
ponując osobnym dokumentem, w odróżnieniu od Liniewa i Karsina, które stworzy-
ły własne opracowania będące uzupełnieniem zapisów Strategii Ziemi Kościerskiej. 
W obu można dostrzec zapisy na temat pożądanych kierunków rozwoju, łączących 
dziedzictwo kulturowe (kaszubsko-kociewskie) i przyrodnicze:

• planowanie i zarządzanie rozwojem przestrzennym w harmonii ze środowi-
skiem przyrodniczym i kulturowym oraz zachowanie tożsamości kulturowej 
miejscowości (Liniewo),

• rozwój i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz środowiska przyrodniczego 
(Karsin),

• w dokumentach nie umieszczono informacji precyzujących działania dotyczą-
ce rozwoju kaszubszczyzny.

Największy ośrodek miejski powiatu w Strategii Rozwoju Miasta Kościerzyna 
na lata 2014‒2020 (prace nad dokumentem aktualnym do roku 2030 trwają) jako 
swoje wiodące atuty w obszarze „społeczność” wymienia m.in.: tradycję i kulturę 
kaszubską, bogate dziedzictwo kulturowe miasta oraz utożsamianie się lokalnej 
społeczności z miejscem zamieszkania. Wspólnie z dużym potencjałem historycz-
nym, atrakcyjnością krajobrazową oraz architekturą centrum Kościerzyny stano-
wią one bazę do kształtowania tożsamości regionalnej oraz patriotyzmu lokalnego. 
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Strategia zakłada, że wymienione mocne strony mogą mieć swój udział w promocji 
regionu. Szansą jest również ogólnopolska moda na lokalne produkty i tradycyjną 
żywność, z których miasto mogłoby być znane.

Zauważoną słabą stroną są bowiem problemy z wykorzystaniem w promocji in-
westycyjnej miasta pracy opartej o kulturę Kaszub. Autorzy nie doprecyzowują tre-
ści tego zapisu, można więc domniemywać, że dotyczy on pracy, rękodzieła ludowe-
go i artystycznego.

Zwrócono również uwagę na brak wyrazistości Kościerzyny na tle innych miej-
scowości całego regionu Kaszub, stąd też w założonym głównym celu strategicznym 
„Ranga regionalnego ośrodka aktywności gospodarczej” pojawia się cel szczegóło-
wy z propozycją budowy marki Kościerzyny jako całorocznego ośrodka aktywności 
turystycznej z proponowanymi kierunkami działań, które miałby ułatwić wyko-
rzystanie zasobów, również kulturowych, dla rozwoju strefy usług w tym sektorze. 
Strategia zakłada również utworzenie „sieci zintegrowanych szlaków (szlak sakral-
ny, muzealny, kuchni kaszubskiej) oraz tworzenie na podstawie kompleksowych 
produktów turystycznych, a także uzyskanie statusu uzdrowiska, tym samym roz-
wój strefy usług uzdrowiskowych i zdrowotnych, jako nowej marki identyfikującej 
miasto i region”.

3.1. 2 .7.  P o w I aT l ęb oR Sk I

Powiat lęborski to obszar złożony z dwóch miast, tj.: Lęborka i Łeby oraz trzech 
gmin wiejskich: Cewic, Nowej Wsi Lęborskiej i Wicka. Lębork, Nowa Wieś Lęborska 
oraz Cewice to jednostki administracyjne leżące w granicach Kaszub etnicznych, 
zaś Łeba oraz Wicko to li tylko Kaszuby historyczne. Z racji na niniejsze zróżnico-
wanie w granicach powiatu lęborskiego, analizie poddano strategie rozwoju tych 
gmin powiatu, które leżą w granicach Kaszub etnicznych oraz strategii powstałej 
na szczeblu powiatowym.

Interesujące informacje z punktu widzenia kaszubskości zawierały wyniki an-
kiety, przeprowadzonej na potrzeby diagnozy Strategii rozwoju powiatu lęborskiego 
na lata 2021‒2027 wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. W odpowiedzi na py-
tanie o poczucie tożsamości – „Kim czuję się w pierwszej kolejności? ” badani (głów-
nie mieszkańcy Lęborka i Nowej Wsi Lęborskiej) nazywali siebie Polakami, potem 
Pomorzanami i Europejczykami; przynależność kaszubską zadeklarowało 11,93% 
młodzieży. Zapytano również o chęć uczestnictwa w różnych wydarzeniach kultu-
ralnych, jedynie 3% respondentów zadeklarowało, że chętnie oglądałoby spektakle 
folklorystyczne (najwięcej wskazań dotyczyło wydarzeń związanych z kulturą ma-
sową).
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W części dokumentu poświęconej analizie SWOT oraz misji powiatu temat ka-
szubszczyzny jest nieobecny. Pojawiają się ogólne sformułowania odnoszące się 
do potrzeby rozwoju kultury czy agroturystyki. Założono, że w 2027 r. „Mieszkańcy 
stanowią zintegrowaną wspólnotę, dumną ze swojego dziedzictwa i chętnie manife-
stującą swoją tożsamość”, a powiat będzie skupiał się na wykorzystywaniu swojego 
„morskiego” charakteru, rozwijając profil turystyczno-rolniczy i usługowy.

Kultura kaszubska pojawia się w zapisach celu strategicznego: „Wzmacnianie 
potencjału społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwijanie potencjału kapitału 
ludzkiego i społecznego oraz rozwój instytucjonalny” oraz przypisanym jemu dzia-
łań ujętych jako: „Budowanie i rozwój tożsamości lokalnej mieszkańców powiatu 
w oparciu o kulturę lokalną, zwłaszcza kaszubską”. W dokumencie nie doprecyzo-
wano jednak ww. działań, ograniczając się do zapisu o stałej, powtarzalnej ofercie 
kulturalnej dla mieszkańców.

Nieco bardziej konkretne zapisy pojawiają się m.in. w Strategii Rozwoju Gminy Ce-
wice na lata 2017‒2022, która już w opisie zawiera odwołania do kaszubskiej historii 
i współczesne sposoby kultywowania tradycji. Dokument wymienia prężnie działa-
jące i osiągające duże sukcesy zespoły folklorystyczne oraz dziedzictwo materialne, 
zaznaczając, że do jednych z najważniejszych działań tamtejszego ośrodka kultury 
należy „utrwalanie tradycji regionalnych oraz popularyzacja osiągnięć regionu Zie-
mi Kaszubskiej”. Zauważono jednak, że większość mieszkańców posiada niewielką 
wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego oraz historii regionu; nie jest również 
wystarczająco wykorzystywany potencjał lokalnych twórców. Autorzy strategii 
w celu operacyjnym „Wzrost poziomu tożsamości i wspólnoty lokalnej” umieszczają 
więc propozycje konkretnych działań mających na celu poprawę sytuacji:

• Powołanie grupy tematycznej promującej historię i tradycje lokalne gminy. 
Organizacja konkursów, warsztatów, spotkań dotyczących lokalnej historii 
i tradycji. Promowanie i nauka regionalizmów poprzez teatr amatorski, chór, 
warsztaty rękodzieła, zajęcia kulinarne. Działalność animacyjna GCK oparta 
o tradycje kaszubskie i regionalne. Utworzenie Gminnego Centrum Wolonta-
riatu. Powołanie Lokalnej Szkoły Liderów/Koła Młodych Animatorów.

Z kolei Nowa Wieś Lęborska jako jeden ze swoich priorytetów rozwoju w obszarze 
społecznym do roku 2030 widzi wzrost poziomu tożsamości lokalnej i przywołuje 
propozycje kierunków, którymi gmina ma podążać (m.in. promowanie regionali-
zmów poprzez działania twórcze, grupy tematyczne, działalność animacyjną placó-
wek kultury). W dokumencie nie znalazł się jednak zapis, który odnosiłby się stric-
te do kultury kaszubskiej, podobnie jak w Strategii Rozwoju Miasta Lębork na lata 
2021‒2030, gdzie zapisów dotyczących szeroko pojętej kaszubskości nie ma.
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3.1. 2 .8.  P o w I aT P uCk I

Powiat pucki to jednostka administracyjna złożona z siedmiu gmin, w tym sze-
ściu (gmin wiejskich: Kosakowo, Krokowa i Puck; gmin wiejsko-miejskich: Jastarnia 
i Władysławowo oraz miasta Puck) leżących na obszarze Kaszub etnicznych oraz 
jednej, tj. miasta Hel, znajdującej się w granicach kaszub historycznych (ryc. 1).

Jak zauważają autorzy Strategii Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016‒2025, kultura 
kaszubska jest jednym z najważniejszych elementów składających się na specyfikę 
regionu. Wielokrotnie w tekście podkreślana jest jej „unikatowość” i rosnące znacze-
nie w kontekście szans na rozwój obszaru. Wspólnie z „morskością” i rybackością 
ma stanowić podstawę do wzmacniania kapitału ludzkiego, ale również stymulacji 
lokalnej przedsiębiorczości, dla której szansami są wciąż rosnące znaczenie alter-
natywnych sposobów spędzania wolnego czasu (m.in. turystyka kulinarna i kul-
turowa) oraz coraz większe zainteresowanie wytworami lokalnych rzemieślników. 
Konieczne jest więc wypracowanie wspólnej marki ziemi puckiej, oferującej kom-
pleksowe, wyjątkowe i szeroko rozpoznawalne produkty turystyczne, których ka-
szubszczyzna stanowi istotną część („Cel strategiczny: Poprawa konkurencyjności 
gospodarki ziemi puckiej”), co miałaby znacząco wpłynąć m.in. na wydłużenie se-
zonu turystycznego.

Stolica powiatu – miasto Puck powołuje się we własnym dokumencie strategicz-
nym (uchwalonym na lata 2015‒2025) na regionalizm kaszubski jako mocną stronę 
obszaru turystyki; wskazuje na obecną na jego terenie unikatową kulturę północ-
nych Kaszub oraz przedstawia kalendarz wydarzeń, w których pojawiają się wątki 
kaszubskie. Charakteryzuje również działalność Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go. Cele strategiczne miasta w obszarze „Puck jako marka turystyczna” nie zawiera-
ją jednak nawiązań do kultury kaszubskiej, jedynie sformułowanie: „Turystyczne 
wykorzystanie walorów historycznych i przyrodniczych Zatoki Puckiej”.

Gminę wiejską Puck, jak wynika ze strategii opracowanej na lata 2021‒2030, mają 
zamieszkiwać mieszkańcy „świadomi ekologicznie i otwarci na turystykę, którzy 
kultywują lokalne tradycje i tworzą zintegrowaną społeczność”. Zauważono, że wy-
sokie walory terenu północnych Kaszub (zabytki, architektura, lokalna działalność 
kulturowa, wieś Rzucewo) są potencjałem do rozwoju tzw. slowturismu, opierające-
go się na wypoczynku w mniej popularnych miejscach i skierowanego do bardziej 
wymagających turystów. Zabiegiem mającym wpłynąć na osiągnięcie tego celu są: 
edukacja dzieci i młodzieży na temat tradycji i historii regionu, promowanie lokal-
nych produktów oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Trendy globalne wskazujące na lokalność, kontrastującą z postępującą globaliza-
cją, znajdują swojego odzwierciedlenie również w Strategii rozwoju gminy Włady-
sławowo 2030. Jak piszą jej autorzy: „Lokalność jest synonimem tego, co bardziej au-
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tentyczne, wartościowe i lepsze”, a w gminie Władysławowo z pojęciem tym należy 
utożsamiać zwrócenie się ku kulturze kaszubskiej i powrót do natury, stąd też jed-
nym z najważniejszych wyzwań przed nią stojących to wzmocnienie roli regionali-
zmu, kultury i tradycji kaszubskiej. Zaproponowano następujące kierunki działań:

• „podtrzymywanie tradycji i rozpowszechnianie języka kaszubskiego wśród 
mieszkańców gminy, zwłaszcza dzieci i młodzieży; podsycanie dumy z bycia 
Kaszubą;

• utworzenie wielofunkcyjnego miejsca kultury wyposażonego m.in. w prze-
strzeń wystawienniczą (muzealną), kawiarnię, scenę na występy artystyczne, 
taneczne, skecze, koncerty”.

Obowiązującym dokumentem strategicznym Jastarni jest sporządzona 
w 2002 r. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Jastarni, wedle której ówcze-
sna gmina miejska, a obecnie już gmina miejsko-wiejska Jastarnia stawia sobie 
za jeden z celów zachowanie kultury rybackiej, pielęgnowanie tradycji regional-
nych, w tym w oparciu o nauczanie języka i haftu kaszubskiego. Działania te mają 
na celu m.in. powstrzymanie zidentyfikowanej w dokumencie słabości związanej 
z zanikaniem języka kaszubskiego w przestrzeni gminy, a zarazem wykorzystaniem 
wewnętrznej siły w postaci regionalizmu. Gmina postrzega swoją szansę w rozwoju 
turystyki morskiej i wspólnej z sąsiednimi gminami promocji Kaszub przy wyko-
rzystaniu walorów przyrodniczych i geograficznych, czy też bogactwa kultury i tra-
dycji kaszubskiej.

Strategia Rozwoju Gminy Krokowa na lata 2021‒2030 wskazuje w analizie SWOT 
na dziedzictwo kulturowe oraz przynależność do lokalnych i regionalnych stowa-
rzyszeń jako mocne strony obszaru, a sama gmina w 2030 r. ma być dumna ze swojej 
tradycji. Jednocześnie w żadnym jej miejscu nie pojawia się odniesienie do kultu-
ry kaszubskiej ani Kaszubów. Dokument zwraca uwagę na problemy obszaru prze-
strzenno-środowiskowego, jakimi są:

• zagrożenie degradacją spójnego, historycznie wykształconego układu zabu-
dowy wsi, szczególnie poprzez ekspansywną zabudowę letniskową i pseudo-
mieszkaniową (zapis odnosi się najprawdopodobniej do tradycyjnej zabudowy 
kaszubskiej, olenderskiej oraz pruskiej);

• zagrożenie utratą wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego.
Mogą one wpływać m.in. na utratę specyfiki i tożsamości miejscowości wchodzą-

cych w skład gminy, osłabienie więzi mieszkańców z miejscem zamieszania (w kon-
sekwencji odpływem ludności, również wskutek presji turystów) czy na osłabienie 
kontaktów życia społecznego.

Kierunki rozwojowe gminy Krokowa odnoszą się więc głównie do działań plani-
stycznych i architektonicznych związanych z utrzymaniem lub odtworzeniem hi-
storycznych układów ruralistycznych, wskazują również konieczność rozwoju rol-
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nictwa opartego o produkcję żywności ekologicznej oraz agroturystyki. Pojawiają 
się również zapisy odnośnie promowania tradycji i kultury lokalnej, bez wskazywa-
nia konkretnych działań.

Gmina Kosakowo w Strategii Rozwoju do roku 2030, z perspektywą 
do 2040 poświęca kaszubszczyźnie wiele miejsca, opisując m.in. dedykowa-
ne jej działania, miejsca i wydarzenia. Już we wstępie dokument informuje, 
że ochrona wartości przyrodniczo-kulturowych to priorytet, a gmina od lat rozwija 
cenne kulturowo miejsca bez szkody dla środowiska naturalnego (np. inwestując 
w przystań rybacką w Mechelinkach). Według analizy SWOT kultura kaszubska 
wraz z dużym poczuciem tożsamości „starych” mieszkańców gminy, rybackością 
i „morskością” to niewątpliwy atut gminy. Towarzyszą jej bogaty kalendarz imprez 
kulturalnych i aktywne Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz działanie łączące 
kulturę z przedsiębiorczością (np. skansen rybacki w Mechelinkach). Zauważono 
również, że gmina stoi jednak przed dużymi wyzwaniami, związanymi z osiedla-
niem się ludności napływowej, słabo integrującej się z miejscową ludnością. Wsku-
tek tych procesów wsie tracą swój charakter, nasila się zjawisko „umiastowienia” i, 
jak zauważają autorzy dokumentu, nowi, młodzi mieszkańcy nie są zainteresowani 
kultywowaniem kultury kaszubskiej. Z każdym kolejnym rokiem traci na znaczeniu 
również kultura rybacka, stając się coraz bardziej marginalną i lokalną.

Dostrzegalnym wyzwaniem dla gminnej polityki jest więc potrzeba integracji au-
tochtonicznych mieszkańców z ludnością napływową, a tym samym budowanie po-
czucia tożsamości lokalnej oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarczej w za-
kresie turystyki, w czym kultura kaszubska miałaby być pomocna. Widać to m.in. 
w następujących celach strategicznych gminy:

• „rozbudowie infrastruktury kulturalnej (działających już obiektów, wiejskich 
świetlic, budowa dużo obiektu scenicznego na ok. 500 osób w Kosakowie, utwo-
rzenie Izby Regionalnej w oparciu o zgromadzone przez bibliotekę publiczną 
materiały),

• promocji agroturystyki,
• tworzenie pakietów turystycznych, marek turystycznych i przetwórstwa lo-

kalnego, nawiązujących m.in. do kaszubskiego i rybackiego dziedzictwa kul-
turowego,

• wspieranie zabiegów umacniających tożsamość regionalną z zachowaniem 
kaszubskiego dziedzictwa historycznego”.

3.1. 2 .9.  P o w I aT w E jhER o w Sk I

Powiat wejherowski złożony jest z siedmiu gmin wiejskich, tj.: Choczewa, Gnie-
wina, Linii, Luzina, Łęczyc, Szemudu oraz gminy Wejherowo oraz trzech gmin 
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miejskich, czyli: Redy, Rumi i Wejherowa. Obszar jest wewnętrznie zróżnicowany. 
Gmina Choczewo to Kaszuby historyczne i nie została wzięta pod uwagę przy anali-
zie. Gminy Gniewino oraz Łęczyce to Kaszuby etniczne, zaś Linia, Luzino, Szemud, 
gmina Wejherowo oraz jednostki tzw. Małego Trójmiasta Kaszubskiego15 stanowią 
centrum językowe Kaszub etnicznych w powiecie.

Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego na lata 2021‒2030 w zakresie tematyki 
kaszubskiej skupia się głównie na opisie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie (wymienionego w analizie SWOT jako jedna z naj-
ważniejszych mocnych stron regionu), opisując dostępne w nim zbiory oraz zajęcia 
i wydarzenia organizowane w ramach jego działalności. Jeden z celów operacyj-
nych założenia: Wysoka sprawność administracji i rozwój współpracy międzysektoro-
wej czyni dbanie o tożsamość kulturową za pomocą zaleceń: promocji regionalizmu 
i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego.

Z kolei w Strategii Miasta Wejherowa obowiązującej do roku 2033 autorzy zauwa-
żają duży potencjał turystyczny miasta, związany z aspektem kulturowym, który 
należy wykorzystywać i wzmacniać, by ośrodek miejski miał szansę stworzyć uni-
katowy w skali regionu profil dla odwiedzających go turystów. Stąd też w założo-
nych na najbliższe lata kierunkach działania pojawiają się zalecenia związane z ini-
cjowaniem „wydarzeń budujących tożsamość lokalną i kulturową, w szczególności 
kaszubską oraz rozwojem turystyki w oparciu o dziedzictwo kulturowe”.

Co warte zauważenia, sami mieszkańcy mają świadomość swojej tożsamości; 
w przeprowadzonej wśród nich ankiecie, w której trzeba było dokończyć zdania 
„Wejherowo to miasto...” 22,3% wskazań brzmiało „kaszubskie” (N – 440 kwestio-
nariuszy). Język i kultura kaszubska towarzyszą im bowiem na co dzień w radiu, 
szkołach, komunikacji miejskiej czy choćby w promowanej przez miasto literaturze 
i licznych tematycznych wydarzeniach.

Rumia i Reda mają świadomość swoich kaszubskich korzeni, gdyż w obu ich stra-
tegiach pojawiają się wątki związane z kulturą ludową i koniecznością jej dalszego 
podtrzymywania. Reda ogranicza się do sformułowania celu operacyjnego, jakim 
jest „Patriotyzm lokalny i zachowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub”, wskazując 
jako kierunki działań promowanie lokalnych liderów i inicjatyw wykorzystujących 
elementy tradycji regionu. Rumia określa swoje priorytetowe cele w tym zakresie 
jako „inspirowanie i wspieranie kultury ludowej i amatorskiej, prowadzenie wielo-
stronnej edukacji kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej 
dzieci i młodzieży”. Jak wynika z analizy, jedną z największych słabych stron miasta 

15 Redy, Rumi i Wejherowa.
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Rumi jest bowiem niskie poczucie przynależności lokalnej spowodowane masowym 
osiedlaniem się ludności napływowej.

Wydawałoby się, że silnie zurbanizowana, często o miejskim i podmiejskim cha-
rakterze i znacznym dodatnim saldzie ludności, gmina wiejska Wejherowo w za-
pisach Strategii Rozwoju Gminy Wejherowo na lata 2022‒2030 w sposób ogólny lub 
nieznaczny odniesie się do korzeni tych ziem. Jednak już na etapie analizy SWOT 
podkreślono, iż mocną stroną tej gminy wiejskiej jest „podnoszenie walorów kul-
turowo-turystycznych przez wysoką tożsamość kulturową związaną z kaszubsz-
czyzną”, zaś szanse postrzega się we działaniach mających na celu wzmacnianie 
poczucia tożsamości lokalnej opartej o kaszubskość m.in. poprzez przekaz między-
pokoleniowy. Także na szczeblu misji rozwojowej gminy w jednym z trzech punk-
tów położono nacisk na: „poszanowanie tradycji regionalnej”. Schodząc do szczegó-
łów, w założonych poszczególnych kierunkach działań w formie dość konkretnej 
ujęto m.in.: „stworzenie koncepcji lokalnego produktu turystycznego gminy zwią-
zanego np. ze Szlakiem kuchni kaszubskiej”, czy też „wykorzystanie unikatowych 
wątków związanych z tożsamością kaszubską i historią regionu do promocji gminy 
(…) ”. Twórcy strategii, a po jej uchwaleniu w 2021 r. również lokalny samorząd, po-
wzięli także zobowiązania realizacji kierunków związanych z rozwojem edukacji 
regionalnej i etnicznej oraz wsparcie „działalności zespołów folklorystycznych i lu-
dowych oraz twórców lokalnych kultywujących tradycje i obyczaje”.

Opis poczucia dumy z pochodzenia i chęci podtrzymywania swej tożsamości sta-
nowi istotną część Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Szemud (ważnej 
do roku 2025). Zwrócono uwagę na szereg działań promocyjnych mających wpływ 
na dużą rolę kultury kaszubskiej wśród mieszkańców: finansowanie nauki języka, 
własną witrynę internetową, działanie wydawnictwa lokalnego „Lesok” oraz funk-
cjonowanie stowarzyszeń kultywujących tradycję (m.in. zespołów artystycznych, 
kół gospodyń wiejskich). Aż 58% mieszkańców wyrażających swoje zdanie w an-
kiecie ocenia ten aspekt działalności gminy bardzo dobrze lub dobrze, tylko 7% 
źle. Na podstawie analizy SWOT sformułowano wizję rozwoju, w której w 2025 r. 
„Kaszubska gmina Szemud to gmina pielęgnująca tradycje przodków i tożsamość 
kulturową (…). Atuty przyrodnicze, geograficzne i kulturowe oraz bogata oferta tu-
rystyczna zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających turystów”. Stąd też jako 
priorytety rozwojowe nakreślono integrację mieszkańców i wzmacnianie współ-
pracy zewnętrznej poprzez kultywowanie tradycji i tożsamości Kaszub oraz wspar-
cie i tworzenia produktów lokalnych. Wskazano również kluczowe przedsięwzięcia 
do realizacji.

Na ogromną rolę i szansę dla kaszubszczyzny zwracają również uwagę zapisy 
dokumentów strategicznych gmin Linia i Luzino. W obu strategiach rozwoju dzie-
dzictwo kulturowe stanowi duży atut, z którym należy wiązać rozwój wchodzących 
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w ich obręb miejscowości. Oba dokumenty szczegółowo opisują sposoby popula-
ryzacji kultury kaszubskiej, m.in. działalność lokalnych stowarzyszeń czy wyda-
rzenia promujących tradycję. Zarówno w strategii Luzina, jak i Linii dostrzeżono 
jednak większą potrzebę integracji i zainteresowania tą kulturą mieszkańców, dla-
tego w celach strategicznych obu dokumentów pojawiają się zapisy związane ze:

• „wspieraniem i propagowaniem rozwoju kultury i integracji społecznej jako 
podstawy wzrostu tożsamości lokalnej za pomocą działania: promocja regio-
nu poprzez popularyzację i rozwój kultury kaszubskiej” (gmina Linia),

• wzrostem „poziomu tożsamości lokalnej za pomocą działania: Powołanie 
grupy tematycznej promującej historię i tradycje Gminy. Organizacja kon-
kursów, warsztatów, spotkań dotyczących lokalnej historii i tradycji terenu 
Gminy. Promowanie i nauka regionalizmów poprzez teatr amatorski, chór, 
warsztaty rękodzieła, zajęcia kulinarne. Działalność animacyjna GOK oparta 
o tradycje kaszubskie” (gmina Luzino).

W Strategii Rozwoju Gminy Linia na lata 2015‒2022 zwrócono uwagę na koniecz-
ność wykreowania unikalnego produktu: „Kontekst globalnych trendów eko-
nomicznych sugeruje ukierunkowanie zmian na poszukiwanie luk rynkowych 
o charakterze lokalnym i regionalnym w kontekście tworzenia marki lokalnej. 
Celem jest budowanie marki w otoczeniu poprzez oryginalne przedsięwzięcia 
kulturalne, które z jednej strony powinny przełożyć się na wzrost zainteresowa-
nia Gminą Linia i Kaszubami wśród odwiedzających, a z drugiej przyczynić się 
do wzrostu zamożności mieszkańców i w konsekwencji wykreować wewnętrzny 
popyt na rynku”. Jak piszą autorzy strategii, kultura kaszubska wraz ze swoją bazą 
w postaci kuchni, rzemiosła czy pszczelarstwa świetnie się do tego nadaje.

Gmina Łęczyce z racji swojego położenia w mikroregionie historyczno-kulturo-
wym – na Ziemi Lęborskiej – w swojej strategii powołuje się na wielokulturowość. 
Pojawiają się wątki kaszubskie, ale tylko w kontekście miejscowości Dąbrowa Brze-
zieńska i Strzebielino oraz informacji, że wsie wchodzące w jej obręb historycznie 
zamieszkiwali Kaszubi. Sam kierunek działań gminy sformułowany jest ogólnie 
jako „Ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Strategia Rozwoju Gminy Gniewino do roku 2025 nie zawiera odniesień do kul-
tury kaszubskiej, zwraca jednak uwagę, że na poczucie tożsamości mieszkańców 
miał wpływ potężny czynnik – decyzja władz PRL-u o zlokalizowaniu na jej tere-
nie dwóch wielkich inwestycji energetycznych: elektrowni szczytowo-pompowej 
oraz jądrowej. Tym samym przez lata gmina stała się placem budowy przyciąga-
jącym pracowników z całej Polski, co miało znamienny wpływ na mentalność jej 
mieszkańców i rozmycie się lokalnej tożsamości. W dokumencie zwrócono uwagę, 
że również dzisiaj część walorów kulturowych gminy nie jest właściwie utrzyma-
na, a miejscowości prawie zupełnie utraciły swój rolniczy charakter.
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3.1.2.10. TRójmIaSTo (gDańSk, gDynIa, SoPoT)

Z racji na specyficzną i ogólną formę zapisu treści strategii w Gdańsku, Gdyni 
i Sopocie, zapisy ich dokumentów zostały ujęte w jednym podrozdziale.

Co ciekawe, choć w sferze publicznej bardzo rzadko spotykane, Gdynia to cen-
trum językowe Kaszub etnicznych, zaś Gdańsk i Sopot leżą na obszarze Kaszub 
etnicznych (ryc. 1). Na ile ten podział ma swoje odzwierciedlenie w strategiach 
rozwoju niniejszych miast?

Część kierunkowa gdyńskiej strategii16 to m.in. postawienie nacisku na stwo-
rzenie nowoczesnej oferty kulturalnej Gdyni poprzez „wspieranie działań kultu-
ralnych promujących bałtycki i kaszubski charakter miasta”, w czym wydatnie 
może pomóc realizacja celu związanego z przyciąganiem wykwalifikowanych 
pracowników spoza Gdyni. Ma być on zrealizowany poprzez system zachęt umoż-
liwiających podjęcie pracy osobom zamieszkałym poza Gdynią, zwłaszcza na obsza-
rze Kaszub. I o ile pracę w Gdyni będą podejmować ludzie obyci z kulturą kaszub-
ską, wychowani w jej otoczeniu i z chęcią do jej dalszego kultywowania, to kolejne 
kroki związane z realizacją obu ww. gdyńskich celów będą dla siebie niczym ak-
celerator zmian.

Sopot w Strategii Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022‒2030 odnosi się do czasów 
przekształcenia podmiejskiej osady-kąpieliska w uzdrowisko na przełomie XIX 
i XX w. W Gdańsku przeczytać można ogólnie o kilkudziesięciu prowadzonych 
przez miasto instytucjach kultury, istotnych obszarach i obiektach o kluczowym 
znaczeniu dla historii, z których każdy przecież jest również istotny, często współ-
tworzony przez Kaszubów, przy czym z racji na przyjętą formę dokumentu, auto-
rzy nie odnoszą się tutaj do historii i dziedzictwa kulturowego, a także pochodze-
nia mieszkańców w sposób pogłębiony.

3.2.  lok alnE gRuPy DzIał anIa
Lokalne Grupy Działania (LGD) to organizacje stanowiące rodzaj partnerstwa 

terytorialnego zrzeszającego przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i go-
spodarczego, działającego lokalnie na określonym obszarze, najczęściej kilku sąsia-
dujących ze sobą gmin.

16 Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030.
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Ryc. 3. Lokalne Grupy Działania na tle granic Kaszub historycznych
Źródło: opracowanie własne.

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (PLGR) z siedzi-
bą we Władysławowie to inicjatywa obejmująca wszystkie gminy powiatu puckiego 
(ryc. 3). Strategia rozwoju na lata 2021‒2027 jest aktualnie sporządzana17. Opracowa-
no i opublikowano diagnozę obszaru funkcjonowania PLGR18 sporządzoną na po-
trzeby strategii, w której to za przejaw niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
uznano mieszkańców obszaru działania grupy, czyli Kaszubów z Nordy. Podkreślo-
no aktywność i rolę Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w kultywowaniu tradycji 
kaszubskiej, takiej jak np. wydarzenia: Kaszubskie Łodzie pod Żaglami w Chału-
pach, Światowy Zjazd Kaszubów, Dzień Jedności Kaszubów czy Obchody Zaślubin 
Polski z Morzem.

17 Stan na 2 grudnia 2022 r.
18 Pełna nazwa dokumentu to: Diagnoza obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Północnokaszubska Lo-

kalna Grupa Rybacka na potrzeby Lokalnej strategii rozwoju na lata 2021‒2027 oraz Rybackiej lokalnej strategii 
rozwoju na lata 2021‒2027.
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W diagnozie podniesiono także kwestię kulinariów jako nośnika kaszubskości, 
wskazując zarazem na słabą ich słabą stronę w postaci niewielkiej liczby potraw 
wpisanych na listę produktów regionalnych oraz podmiotów należącej do sieci Culi-
nary Heritage19.

Członkami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga są gmi-
ny Linia, Luzino, Szemud oraz Łęczyce (ryc. 3), zaś aktualnym dokumentem strate-
gicznym jest Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kaszubska Droga, 
w której temat Kaszubów i kaszubskości wielokrotnie zaakcentowano. W strategii 
zauważono potrzebę podejmowania działań mających za zadanie integrować spo-
łeczność lokalną, często osadzoną w silnej tradycji kaszubskiej i posługującą się języ-
kiem kaszubskim, ze wzrastającą liczbą ludności napływowej. Podkreślono potrzebę 
promowania tradycyjnych zawodów, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i arty-
stycznego, w tym haftu20, czyli czynności, w których znajomością i przysłowiowym 
fachem w ręku mogą poszczycić się w większości osoby starsze. W rozdziale dia-
gnostycznym odnotowano, iż w Linii, Luzinie i Szemudzie kaszubski jest językiem 
pomocniczym, co przejawia się m.in. w postaci dwujęzycznych nazw miejscowości, 
przywołano także wyniki spisu powszechnego z 2011 r. dla Linii, Luzina i Szemudu 
z odsetkiem ludności posługującej się kaszubskim (powyżej 20%) oraz przyznającej 
się do narodowości kaszubskiej (przynajmniej 10%). Zwrócono uwagę na to, iż gmi-
na Linia jest obszarem, w którym organizowane są wykraczające nawet poza gra-
nice województwa pomorskiego konkursy haftu kaszubskiego, jednak jest to jedna 
z niewielu mocnych stron grupy.

Z wad i słabych stron zauważonych przez autorów strategii Kaszubskiej Drogi 
wyróżnić można brak oferty turystycznej i „odpowiedniej promocji atrakcji kultu-
rowych obszaru oraz tradycji kaszubskich”, zaś z mocnych stron ujętych w anali-
zie SWOT na uwagę zasługują: „atrakcyjność przyrodniczo-turystyczna obszarów 
(walory krajobrazowe, czyste środowisko), bogate dziedzictwo kulturowe, większa 
świadomość społeczna dotycząca (…) kultury, tendencje do odtwarzania ginących 
(tradycyjnych) zawodów i rzemiosł, tendencje do rozwoju kultury i podtrzymania 
tradycji Kaszub”, rozwijającą się kulturę kaszubską, czy też „tendencje do wykorzy-
stywania potencjału zasobów lokalnych”.

W części kierunkowej autorzy strategii rozwoju LGD Kaszubska Droga „wsparciu 
tradycji i kultury kaszubskiej, produktów lokalnych” oraz promocji obszaru LGD 
poświęcili jeden z celów szczegółowych. Środkami do realizacji niniejszych zapisów 

19 Stan na 2 grudnia 2022 r. to 4 pozycje. (źródło: https://www.culinaryheritage.net/locations)
20 Haft w dokumencie opisano jako „najszerzej znaną i najpowszechniej uprawianą dziedzinę kaszubskiej 

sztuki ludowej”. 
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mają być publikacje promujące Kaszubską Drogę, w tym odnoszące się do kultu-
ry kaszubskiej, a także kampanie marketingowe, imprezy reklamujące obszar gmin 
LGD oraz promocja produktów lokalnych.

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż Lokalna Grupa Działania obejmuje 
wszystkie gminy powiatu lęborskiego (z wyłączeniem Lęborka) oraz 3 gminy wiej-
skie powiatu wejherowskiego, tj.: Choczewo, Gniewino oraz Wejherowo (ryc. 3.). 
LGD opublikowało już nowo sporządzoną diagnozę21, zaś Lokalna Strategia Rozwoju 
na lata 2023‒2027 jest aktualnie sporządzana.

Co ciekawe, autorzy dokumentu powołują się na podział Kaszub wg Jana Mordaw-
skiego, odnosząc się do zapisów z uznaniem i zaznaczeniem, że granice pomiędzy 
Kaszubami etnicznymi a Kaszubami historycznymi przebiega przez LGD Bursztyno-
wy Pasaż, co uwidacznia się poprzez liczną społeczność kaszubską i ożywioną dzia-
łalnością „turystyczno-kulturalną związaną z promocją kaszubszczyzny” na obsza-
rze gmin Wejherowo, Gniewino i Nowej Wsi Lęborskiej.

 Za instytucje mające największy wpływ na kulturę całego obszaru LGD uzna-
no Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie jako 
„centrum propagowania literatury (…), kultury i sztuki kaszubskiej w regionie, 
co ma swoje przełożenie na rozwój kaszubszczyzny w (…) gminach powiatu wejhe-
rowskiego” oraz muzeum w Lęborku skupione głównie na popularyzacji wystaw 
archeologicznych regionu. Podkreślono też, że gminne ośrodki kultury gmin człon-
kowskich w swojej działalności kulturalnej i artystycznej w niewielkim stopniu 
nawiązują do kaszubszczyzny, w przeciwieństwie do lokalnych kół gospodyń wiej-
skich, które biorą „aktywny udział w organizacji dożynek oraz innych inscenizacji 
i obrzędów lokalnych, prowadzą zespoły muzyczne, teatry oraz warsztaty z ręko-
dzieła”.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby swoim za-
sięgiem obejmuje 9 gmin Szwajcarii Kaszubskiej (nazwy utożsamianej z obszarem 
działania niniejszej LGD), tj. całego powiatu kartuskiego oraz gminy Przywidz z po-
wiatu gdańskiego (ryc. 3). Dokumentem strategicznym stowarzyszenia jest Lokalna 
Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016‒2024.

Strategia w części diagnostycznej w tematyce Kaszub i kaszubskości nawiązuje 
do znacznej liczby zjawisk i obszarów, począwszy od ukształtowania terenu, znacz-
nych powierzchniowo kompleksów leśnych, wysokiej jeziorności i różnorodności 
form prawnej ochrony przyrody – czyli cech charakterystycznych Szwajcarii Ka-
szubskiej.

21 Pełna nazwa dokumentu to: „Diagnoza obszaru Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż na potrzeby opraco-
wania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023‒2027”.
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Rzadkim w analizowanych strategiach, ale zauważonym w niniejszej strategii, 
jest fakt rosnącej antropopresji, tj. negatywnego wpływu człowieka na środowisko, 
wynikającej w głównej mierze ze „zbyt silnej presji turystycznej, nasilającej się tu-
rystyki, zwłaszcza wypoczynkowej w okresie letnim czy intensywnego rozwoju za-
budowy letniskowej nad brzegami zbiorników”, najczęściej występującego w cen-
tralnej części Pojezierza Kaszubskiego.

Jako drugi po środowisku naturalnym element decydujący o wewnętrznej spójno-
ści obszaru LGD uznano dziedzictwo kulturowe i położenie w sercu Kaszub. Odniesio-
no się zarówno do początków używania terminu Kaszuby, historii regionu oraz jego 
etniczności, podkreślając przy tym, że obszar działania Turystycznych Kaszub uznaje 
się za najbardziej rdzenny, gdzie odsetek ludności używającej języka kaszubskiego jest 
najwyższy w skali kraju, zaś „liczba ludności kaszubskiej stanowi ponad 80% miesz-
kańców”. Za inne ważne elementy kultury kaszubskiej kultywowane i propagowane 
na obszarze LGD przyjęto: „siedmiobarwny haft oparty na dorobku żukowskich nor-
bertanek, wyroby ceramiczne wielobarwne i czarne, rzeźbę i malarstwo na szkle, 
muzykę kaszubską, śpiew, taniec, lokalne kapele, zespoły ludowe pieśni i tańca, obrzę-
dy ludowe, tabakę, a także budownictwo drewniane zrębowe lub ryglowe”. Opisano 
również bogactwo różnorodnych zabytków architektury wraz z Zespołem Poklasztor-
nym Kartuzów w Kartuzach oraz Zespołem Poklasztornym Norbertanek w Żukowie 
oraz funkcjonowanie muzeów, izb regionalnych i tym podobnych obiektów, na czele 
z Muzeum Kaszubskim im. F. Tredera w Kartuzach, Muzeum Ceramiki Kaszubskiej 
w Chmielnie czy Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.

Z drugiej zaś strony do słabych stron charakteryzujących powiat kartuski oraz 
gminę Przywidz zaliczono stopniowy zanik, głównie wśród młodych ludzi – kul-
tywowania tradycji kaszubskich, w tym posiadania umiejętności posługiwania się 
językiem kaszubskim oraz niewielką świadomość mieszkańców, a także turystów 
co do walorów kulturowych regionu.

W dokumencie podkreślono problematykę braku współpracy w zakresie organi-
zacji wspólnych wydarzeń kulturalnych o charakterze odnoszącym się do kultu-
ry kaszubskiej. Jak napisano, „w odniesieniu do innego typu działań promocyjnych 
ograniczają się one do operacji realizowanych przez poszczególne samorządy gmin 
i obejmują obszar danej gminy”.

Podsumowując tematykę kultury w LGD Turystyczne Kaszuby, autorzy strategii 
podnieśli tezę, iż jedynymi instytucjami, które zajmują się obecnie skoordynowaną 
promocją obszaru całego regionu są: Lokalna Grupa Działania – jako organizacja po-
zarządowa oraz Starostwo Powiatowe w Kartuzach.

Z zakresu produktów tradycyjnych zarejestrowanych na terenie LGD wskazano 
45 pozycji, a wśród nich m.in.: bitki dominikańskie, czarny salceson, kaszankę po ka-
szubsku czy kiełbasę – wòrsztę. Truskawka kaszubska (kaszëbskô malëna), to jako 



36

jedyny na obszarze LGD produkt wpisany przez Komisję Europejską do Rejestru 
Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Rejestru 
Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności. Obraz licznie reprezentowanych pro-
duktów lokalnych burzy słabo rozwinięte przetwórstwo lokalnych produktów oraz 
brak przetwórstwa truskawki kaszubskiej, jak też brak miejsca oferującego dostęp 
do większej liczby ww. produktów, wskutek czego „poziom urynkowienia i komer-
cjalizacji przetwórstwa produktów lokalnych” jest bardzo niski.

Ważnymi miejscami serwującymi wyroby kulinarne bazujące na kaszubskiej 
tradycji i lokalnych produktach są obiekty należące do Europejskiej Sieci Regional-
nego Dziedzictwa Kulinarnego na obszarze Szwajcarii Kaszubskiej, reprezentowa-
ne przez kilka restauracji i gospodarstw agroturystycznych oraz masarnię.

W związku z powyższymi mocnymi i słabymi stronami podjęto się w strategii 
zdefiniowania celów głównych, celów szczegółowych i przedsięwzięć. Z tej pierw-
szej grupy liczącej 4 pozycje, aż 2 dotyczą kaszubskości w sposób bezpośredni, tj.:

„Cel główny 1: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub i rozwój rynku pro-
duktów lokalnych,

Cel główny 2: Poprawa atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej”.
Pierwszy z celów został sprecyzowany w oparciu o 2 cele szczegółowe, tj.: ochronę 

i „propagowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz poprawę dostępu do prze-
tworzonych produktów lokalnych”. Cel główny 2. podzielono na 3 cele szczegóło-
we, tj.: szeroko pojętą ochronę środowiska naturalnego, poprawę „dostępu miesz-
kańców i turystów do wysokiej jakości usług turystycznych i okołoturystycznych, 
w tym usług innowacyjnych oraz wzrost rozpoznawalności regionu Szwajcarii Ka-
szubskiej”.

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi swoim obszarem obej-
muje 13 gmin (9 gmin z powiatu bytowskiego i 4 gminy powiatu słupskiego) poło-
żonych w zachodniej części Kaszub etnicznych i środkowo-zachodniej części wo-
jewództwa pomorskiego. Tylko 2 gminy (Parchowo i Studzienice) leżą na obszarze 
centrum językowego Kaszub etnicznych, zaś 4 na terenie Kaszub etnicznych (Bo-
rzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka i Tuchomie) (ryc. 3).

Zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2016‒2023 
ujmują obszar jako miejsce styku kultur polskiej, kaszubskiej, niemieckiej, żydow-
skiej i ukraińskiej. Podkreśla się, iż Kaszubi jako rdzenni mieszkańcy Pomorza 
to „najliczniejsza i najbardziej wyróżniająca się grupa zamieszkująca LGD Part-
nerstwo Dorzecze Słupi, a ziemia ta zachowuje do dziś swoją specyfikę językową, 
społeczną, etniczną i religijną. Dziedzictwo historyczne i kulturowe daje m.in. 
możliwość rozwoju turystyki kwalifikowanej (edukacyjnej, historycznej) oraz pro-
duktów turystycznych”. W strategii zapisano, iż atrakcyjne krajobrazowo obszary, 
zasoby wodne, walory przyrodnicze, bogate dziedzictwo kulturowe to wyjątkowo 
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duża możliwość do wykorzystania potencjału regionu w rozwoju turystyki lokal-
nej, z zastrzeżeniem, iż już obecnie południowa część LGD rozwija się turystycznie 
w oparciu o wysoką jeziorność oraz kulturę kaszubską postrzeganą jako mocna 
strona obszaru.

Z obszarem Dorzecza Słupi związane jest także wytwarzanie produktów wpisa-
nych na Listę Produktów Tradycyjnych, a wśród nich kaszubskie potrawy, takie 
jak: okrasa z gęsiny/òbòna, czarne salceson/blutka, hylyng opiekany z cebulą/śledź 
po kaszubsku, śledzie marynowane w oleju, truskawka kaszubska, ruchanki, ka-
szubski sernik z ziemniakami, kuch z kruszonką itd. Istotnym elementem dla lokal-
nego wytwarzania i promowania produktów był realizowany przez LGD konkurs 
związany z nadaniem certyfikatu marki lokalnej Zielone Serce Pomorza22 oraz kon-
kurs kulinarny „Kuchnia Dorzecze Słupi”, które pozwoliły zidentyfikować szereg 
ciekawych, tradycyjnych potraw. Podobnie jak w przypadku sąsiedniej LGD z po-
wiatu kartuskiego w strategii Dorzecza Słupi zauważono problem z rozpowszech-
nieniem sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych, których zakup na co dzień 
jest w większości przypadków niemożliwy.

Cześć kierunkowa strategii oparta jest na 2 celach głównych, czyli na celu pierw-
szym: „Wzmocnienie lokalnej społeczności poprzez budowę i rozwój kapitału spo-
łecznego, poprawę jakości życia i zachowanie dziedzictwa kulturowego” oraz na celu 
drugim: „Przyspieszenie rozwoju gospodarczego przez wykorzystanie lokalnych za-
sobów”. Zarówno oparcie działań LGD o kapitał społeczny, jak i o lokalne zasoby, 
stanowią szansę dla potencjału kaszubskiego dziedzictwa, przedsiębiorstw promu-
jących kaszubskie wyroby czy też szerzej: kaszubskiej kultury sensu stricto.

Lokalna Grupa Działania Stolem obejmuje obszar gmin Dziemiany, Karsin, Ko-
ścierzyna, Lipusz i Nowa Karczma, czyli w całości teren Kaszub etnicznych (ryc. 3). 
Dokumentem strategicznym jest Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 
Stolem na lata 2016‒2023, w której podkreśla się, iż to obszar kultury i tradycji ka-
szubskiej zwany „Sercem Kaszub”23. Kultury, której kultywowaniem, zgodnie z zapi-
sami dokumentu, zajmują się w sposób szczególny koła gospodyń wiejskich (KGW).

Do najważniejszych miejsc związanych z lokalną tożsamością zaliczono Muzeum 
– Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach 
Kiszewskich, położony nad zespołem rynnowych Jezior Wdzydzkich zwanych także 
„Kaszubskim Morzem”. Co zastanawiające, to Kalwarię Wielewską i Muzeum Hym-
nu Narodowego w Będominie opisano jako miejsca, które również warto odwiedzić, 

22 W konkursie nagrodzono także za wyroby rękodzielnicze, organizację imprez i wydarzeń oraz cieka-
wych inicjatyw. 

23 Doprecyzowując, to cały powiat kościerski nosi miano Serca Kaszub, nie tylko 5 gmin LGD Stolem. 
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a przecież trudno sobie wyobrazić Kaszuby bez wiary, Kaszubów bez kalwarii, tak 
jak Polski bez Kaszub i bez hymnu narodowego.

Podobnie jak w większości wcześniej opisanych strategii powstałych w regionie 
Kaszub i tutaj jako mocną stronę postrzega się walory przyrodnicze i krajobrazo-
we, czyste środowisko naturalne, brak dużych i szkodzących środowisku zakładów 
przemysłowych oraz dziedzictwo kulturowe i historyczne, a także jego formy nie-
materialne.

Warto także podkreślić, iż walory związane z kaszubskością z obszaru LGD Sto-
lem mają być, tudzież – są rozwijane, w oparciu o sformułowane w strategii konkret-
ne przedsięwzięcia, jak np.:

• „Przedsięwzięcie 1.1.1. Zachowanie, utrwalanie i promocja dziedzictwa lokal-
nego, w tym lokalnych produktów i usług,

• Przedsięwzięcie 1.2.2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktu-
ry społeczno-kulturalnej służącej inicjatywom lokalnym,

• Przedsięwzięcie 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lo-
kalne zasoby”,

• czy też: „Przedsięwzięcie 2.2.1. Rozwój przetwórstwa lokalnego poprzez two-
rzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego”.

• Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia, wbrew nazwie, leży w nieznacz-
nej części w obrębie Kaszub etnicznych (gminy: Liniewo i Stara Kiszewa) (ryc. 
3). Pozwalałoby to oczekiwać, iż wątki kaszubskie zarówno w uwarunkowa-
niach, jak też w kierunkach rozwoju LGD, będą w pewien sposób obecne. Tym-
czasem z treści dokumentu wynika, iż LGD Chata Kociewia to teren li tylko 
Kociewia, zaś Kaszuby postrzegane są jako konkurencja, począwszy od licz-
by miejsc noclegowych, poprzez ogólnie ujętą konkurencję w walce o turystę, 
Świadczą o tym m.in. przytoczone wnioski z etapu konsultacji społecznych 
projektu strategii, jak np.:

„W opinii mieszkańców, wysoka rozpoznawalność i wyrobiona marka tego regio-
nu w kraju i za granicą oraz dobre i stale rosnące zagospodarowanie turystyczne po-
wodują, iż jako region sąsiadujący z Kociewiem i posiadający podobne walory przy-
rodnicze, Kaszuby mogą stanowić dużą konkurencję dla oferty Kociewia”;

• „ (…) mieszkańcy solidarnie wskazywali na dużą i rosnącą konkurencję w za-
kresie rozwoju usług turystycznych, rekreacyjnych i kulturowych ze strony 
regionów sąsiednich, w tym przede wszystkim Kaszub”;

• „Wyrobiona marka regionu, dobre zagospodarowanie turystyczne i posiadane 
wybitne walory przyrodnicze powodują, że Kaszuby stanowią obecnie region 
konkurencyjny dla Kociewia, zwłaszcza w kontekście rywalizacji o turystów 
z Trójmiasta”.



39

Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy jest w trakcie sporządzania aktualne-
go dokumentu strategii. Poniższe sprawozdanie oparto o zapisy Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2016‒2023 dla obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działa-
nia Sandry Brdy. LGD leży na obszarze gmin wiejskich: Chojnice, Lipnica i Konarzy-
ny oraz gmin wiejsko-miejskich Brusy i Czersk. Za wyjątkiem Czerska, wszystkie 
z gmin leżą w granicach Kaszub etnicznych (ryc. 3).

Jednym z wyróżników Sandrów Brdy jest jedna z najwyższych w kraju lesistości, 
o średniej dla gmin LGD Sandry Brdy równej 53%, wraz z Rezerwatem Biosfery Bory 
Tucholskie. Wysoka lesistość wynika z położenia na obszarze Borów Tucholskich 
i Równiny Charzykowskiej porozcinanej dolinami Brdy i jej dopływów. Podkreśla 
się także, iż to obszar od wieków zamieszkany przez Kaszubów po wschodniej stro-
nie LGD zwanych Zaborakami, zaś w części zachodniej Borowiakami, zaś w czę-
ści północnej Gochami. Istotnym walorem lokalnej kaszubskości według autorów 
strategii jest funkcjonujące w Brusach pierwsze w Polsce Kaszubskie Liceum Ogól-
nokształcące, Kaszubski Zespół Folklorystyczny Krëbane oraz organizowany przez 
tenże Międzynarodowy Festiwal Folklory „Dni Kultury Kaszubskiej”. Podkreślono 
także niewykorzystaną spuściznę po byłym mieszkańcu gminy Brusy, wybitnym 
twórcy – Józefie Chełmowskim, promotorze zanikającej na Pomorzu sztuki malowa-
nia na szkle.

W dokumencie podkreślono wysoką wartość, jaką stanowią tradycyjne produk-
ty wytwarzane na obszarze LGD, począwszy od wytworów sztuki hafciarstwa ka-
szubskiego, poprzez plecionkarstwo i koszykarstwo, rzeźbę, snycerstwo, malarstwo 
(w tym malarstwo na szkle) po wyrób tradycyjnych narzędzi i ludowych instrumen-
tów muzycznych.

Gdzieś pomiędzy kamiennymi kręgami w Odrach, akweduktem w Fojutowie 
a szeregiem grodzisk i stanowisk archeologicznych, swoje miejsce w przestrzeni 
mają drewniane kościoły, wykonane przez miejscowych cieśli, stanowiące zdaniem 
autorów strategii „perłę architektury budownictwa ludowego na Kaszubach”.

Za rozpoznawalne produkty turystyczne uznano: rzekę Brdę i sieci ścieżek rowe-
rowych pn. „Kaszubska Marszruta”, których popularność wzrośnie wraz z realiza-
cją następujących celów szczegółowych (istotnych też dla kaszubskości):

• „1.2 – Zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez wykorzystanie lokalnych za-
sobów i potencjałów;

• 1.3 – Utrzymanie wysokich walorów przyrodniczych obszaru i ochrona środo-
wiska”.

Niestety, brak jest planów, założeń związanych z wykorzystaniem bogactwa kul-
turowego Kaszub w tym obszarze, wykraczającego poza wspomnianą powyżej gmi-
nę Brusy.
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W zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działa-
nia Ziemi Człuchowskiej oraz nowo sporządzonej Analizy potrzeb i potencja-
łu obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej temat Kaszub i kaszub-
skości nie istnieje. Zapisy dokumentów strategicznych LGD Ziemi Człuchowskiej 
poddano analizie ze względu na położenie przynależnej jemu gminy Koczała 
w granicach Kaszub etnicznych (ryc. 3).

3.3.  P R zED SIębIoR ST wa
W poszukiwaniu śladów kaszubskości w strategiach, strategicznych kierun-

kach rozwoju, zobowiązaniach, misjach przedsiębiorstw (dla uproszczenia zwa-
nych dalej: strategiami) wybrano te, których siedziby znajdują się w obszarze 
Kaszub etnicznych (ryc. 1) bądź też na Kaszubach etnicznych prowadzona jest 
ich działalność, np. produkcyjna, lecz ich siedziby mogą znajdować się w innej 
części Polski czy nawet świata. Pracy researchowej poddano wpierw strony in-
ternetowe przedsiębiorstw z listy 100 największych firm na Pomorzu opubliko-
wanej przez „Dziennik Bałtycki”, a wśród nich m.in.: Bałtykgas Sp. z o.o., Energę 
SA, Eurocast Sp. z o.o., Grupę Ergo Hestia, Grupę Lotos SA, Jysk Sp. z o.o., LPP 
SA, Mowi Poland SA, Oceanic SA, Plichta Sp. z o.o., TREFL SA, Viterra Polska Sp. 
z o.o.24 Następnie przeanalizowano dostępne strategie firm należących do Ka-
szubskiego Związku Pracodawców25, Pracodawców Pomorza26, a także innych 
przedsiębiorstw wybranych metodą ekspercką przez autorów niniejszego rapor-
tu27.

Niestety, wśród „wielkich” w Pomorskiem właściwie brak jest tych przedsię-
biorstw, które swoją markę budowałyby w oparciu o lokalizację na Kaszubach, 
czy to ze względu na walory przyrodnicze, kulturowe, tradycję przekazywaną 

24 https://dziennikbaltycki.pl/top-100-oto-najwieksze-firmy-na-pomorzu-liderzy-sprzedaja-za-miliardy/ar/
c3‒15870505

25 Pełna lista przedsiębiorstw należących do Kaszubskie Związku Pracodawców znajduje się pod adresem: 
https://zwiazekpracodawcow.pl/lista-firm/

26 https://pracodawcypomorza.pl/exnt/czlonkowie
27 W tym m.in.: Almar Sp. z o.o., Balex Metal Sp. z o.o., BAT Sp. z o.o., BCT Gdynia Sp. z o.o., BeckmannVolmer 

Technology Sp. z o.o., BEST SA, Danfoss Poland Sp. z o.o., ETOS SA, GRAAL SA, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej Sp. z o.o., Farm Frites Poland SA, Goodvalley Sp. z o.o., Gościcińska Fabryka Mebli Sp. z o.o., LAGUNA 
Fabryka Okuć SA, Libet SA, PGE Energia Ciepła SA, Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” SA, Porta KMI Poland 
SA, RICHERT Katarzyna Richert, RWE Renewables Poland Sp. z o.o., Rockfin Sp. z o.o., Spółdzielcza Kasa Oszczęd-
nościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka, WIBO Adamczak Sp. z o.o., WIKĘD Sp. z o.o. Sp. k., Zakłady Mięsne Nowak 
Sp. j., Zakłady Mięsne Skiba SA, Zdrojewscy Sp. z o.o. Sp. k., ZiajaLtd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., ZOELLER 
TECH Sp. z o.o.
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z pokolenia na pokolenie, pracowitość mieszkańców, czy też z powodów w pełni 
marketingowych. Temat kaszubskość nie istnieje. W większości, jeśli firmy bu-
dują swoją markę w oparciu o „lokalność”, to jest to rynek lokalny w ujęciu glo-
balnym, czyli ograniczony granicami nie powiatu czy województwa, ale całego 
kraju – Polski. I właśnie do Polski odnoszą się głównie największe z pomorskich 
przedsiębiorstw.

Największa firma odzieżowa Europy Środkowo-Wschodniej i właściciel sze-
regu marek, czyli LPP SA z siedzibą w Gdańsku buduje swoją pozycję w oparciu 
o polskie korzenie, o Polskę jako miejsce założenia tej firmy rodzinnej, płacenia 
podatków i zarazem najważniejszego obszaru rozwoju przedsiębiorstwa.

Ryc. 4. Zakładka „O nas” witryny internetowej LPP SA
Źródło: https://www.lpp.com/o-nas/lpp-to-polska-firma-odziezowa
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Hasła o „firmie rodzinnej”, „polskiej firmie odzieżowej”, „solidnej polskiej fir-
mie rodzinnej” to fundament budowania marki przez LPP SA zarówno w strategii, 
corocznych sprawozdaniach zrównoważonego rozwoju, czy też ESG Factsheet28. 
LPP podkreśla także w ramach podjętych zobowiązań fakt wsparcia inicjatyw 
międzysektorowych, które inicjują „pozytywne zmiany społeczno-gospodarcze 
w środowisku lokalnym lub w skali całego województwa pomorskiego”.

Jeden z największych producentów kosmetyków w województwie, czyli Ziaja 
Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. z Gdańska, krótko nadmienia, iż: „W fir-
mie Ziaja produkcja farmaceutyków i kosmetyków odbywa się w standardzie 
GMP (Good Manufacturing Practice For Medicinal Products). Zakłady położone 
są w ekologicznej strefie ujęcia wody pitnej na Kaszubach. Urządzenia, pomiesz-
czenia oraz pracownicy objęci są ścisłym monitoringiem mikrobiologicznym 
i środowiskowym”29.

Z kolei wśród małych i średnich przedsiębiorstw wyróżnia się Patrizia Aryton 
Sp. z o.o.30 z Chmielna, budujące swoją markę m.in. na lokalizacji w Szwajca-
rii Kaszubskiej, krainie „około 700 jezior, rzek, dzikich plaż i gęstych malowni-
czych lasów, uznawanej za jedną z najpiękniejszych w Polsce” (ryc. 4).

Promocji i nawiązań do przyrody Kaszub jest więcej, jak np. „Większość na-
szego zespołu kreatywnego budzi się rano w pulsującym mieście. Przedziera się 
przez korki, sygnalizacje świetlne, żeby dojechać do siedziby firmy zlokalizowa-
nej w samym sercu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Takie otoczenie pra-
cy działa na naszą wrażliwość, a połączenie wielkomiejskiej mody z pracownią 
w zaciszu stymuluje kreatywność”.

28 ESG Factsheet (z ang. Environmental, Social, CorporateGovernance) to arkusz informacyjny (ang. fact-
sheet) zawierający zbiór pozafinansowych wskaźników opartych o ład środowiskowy, społeczny i korporacyjny 
(źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.pwc.pl/pl/artykuly/esg-zmienia-sektor-finansowy-i-pozo-
stale-branze.html)

29 źródło: https://pl.ziaja.com/poznaj-firme-ziaja/produkcja
30 https://patrizia.aryton.pl/content/4-o-nas
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Ryc. 5. Fragment witryny internetowej firmy Patrizia Aryton
Źródło: https://patrizia.aryton.pl/content/4-o-nas

Kolejnymi firmami, obok przedsiębiorstw o profilu turystycznym, które wprost od-
wołują się do Kaszub i ich przyrody, tradycji kulinarnych, są producenci żywności. Pro-
ducent wód mineralnych i napojów Nata Minerale Sp. z o.o. ze swoim zakładem produk-
cyjnym ulokowanym w Borkowie (gm. Żukowo) promuje się hasłem „Jakość w sercu 
Kaszub”, Zakłady Mięsne Nowak z Jankowa Gdańskiego (gm. Kolbudy)  posiadają linię 
produktów o nazwie „Z kaszubskiej wędzarni”, zaś etykiety wyrobów stylizowane 
są we wzory haftu kaszubskiego i opatrzone nazwą w języku kaszubskim (ryc. 6).

Ryc. 6. Elementy graficzne haftu kaszubskiego na opakowaniach produktów  
wędliniarskich ZM Nowak

Źródło: https://zmnowak.pl/z-kaszubskiej-wedzarni/
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Podobnie markę Kaszub wykorzystują Zakłady Mięsne Skiba SA z Chojnic. 
Jako potwierdzenie tezy niech świadczy cytat ze strony internetowej producenta31: 
„Miłość do tradycyjnych kaszubskich smaków, chęć przekazania ich następnym 
pokoleniom, a także nieustanny rozwój i odkrywanie nowych receptur — to siła 
naszej firmy oraz gwarancja wysokiej klasy oferowanych przez nas wyrobów. Już 
od ponad ćwierć wieku dostarczamy na Państwa stoły najsmaczniejsze wędliny oraz 
wyselekcjonowane mięsa najwyższej jakości. (…) Każdy nasz produkt to fragment 
kaszubskiej historii, to podróż w krainę niezwykłego, wyjątkowego smaku. Tak za-
chwycającego, jak miejsce, w którym znajduje się nasz zakład — przepiękny region 
Polski Kaszuby”.

Warto także zauważyć, iż większość przeanalizowanych przedsiębiorstw mimo 
nieposiadania strategii rozwoju lub nieuwzględniania w nich pewnych działań lo-
kalnych, aktywnie wspiera lokalne akcje charytatywne, drużyny sportowe, czy też 
uczestniczy w wydarzeniach wolontariackich. I tak przykładowo Trefl SA poprzez 
swoje Stowarzyszenie Trefl Pomorze i przy współpracy Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego oraz klubów sportowych spod znaku Trefla organizuje mecze kaszubskie 
w sopocko-gdańskiej Ergo Arenie. W trakcie takiego wydarzenia rozbrzmiewają 
po sobie „Hymn Kaszub” oraz Mazurek Dąbrowskiego, zaś wśród kilku tysięcy kibi-
ców połowa to dzieci, które przyjechały z kaszubskich gmin.

Ryc. 7. Rozpoczęcie meczu kaszubskiego (Trefl Gdańsk – LUK Lublin) 11 listopada 2022 r.
Źródło: https://gdansk.naszemiasto.pl/mecz-kaszubski-w-ergo-arenie-siatkarze-trefla-gdansk/ga/

c2‒9084487/zd/77064149

31 Źródło: https://zmskiba.pl/o-nas/
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Reasumując, pomorskie firmy rzadko posiadają opublikowane strategie rozwoju 
i z kilkoma wyjątkami w ogóle w swoich akcjach marketingowych nie odnoszą się 
do Kaszub i Kaszubów. Z drugiej strony niesprawiedliwym byłoby niezauważenie 
sponsoringów pomorskich drużyn sportowych, szkółek młodzików czy też lokal-
nych stowarzyszeń. Grupa Trefl to właściciel klubu koszykarskiego Trefl Sopot oraz 
czołowego w Polsce klubu siatkarskiego Trefl Gdańsk. Firma Richert pełni rolę jedne-
go ze sponsorów strategicznych Gdańskiego Klubu Żużlowego Wybrzeże, Okręgowe 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z Gdyni wspiera m.in. rumską dru-
żynę piłkarską Orkan Rumia, Eko Color Sp. z o.o. z Bytowa obok kilkunastu innych 
firm wspiera aktywnie Bytovię Bytów, Almar Sp. z o.o. z Kartuz, Porta KMI Poland 
SA z Bolszewa (gm. Wejherowo), Ziaja Sp. z o.o. z Gdańska to sponsorzy żeglarstwa, 
Almar także zajęć z piłki nożnej dla dzieci, zaś Ziaja wspiera również szermierkę. 
Duże firmy jak Drutex związane są umowami sponsoringowymi z szeregiem dru-
żyn, dyscyplin i wydarzeń sportowych na Pomorzu, ale i w skali ogólnopolskiej. 
Co istotne, za każdą z drużyn seniorskich kryją się liczne drużyny młodzieżowe 
i juniorskie oraz szkółki dla dzieci.

Lokalne przedsiębiorstwa biorą też aktywny udział we wsparciu imprez kultural-
nych i szeroko pojętej sztuki. Bytowski Drutex to wielokrotny sponsor Zjazdu Kaszu-
bów, podobnie jak Bałtycki Terminal Kontenerowy BCT z Gdyni czy składy budow-
lane BAT z Sierakowic. Grupa Kapitałowa LOTOS to mecenas Teatru Muzycznego im. 
D. Baduszkowej w Gdyni i Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Bank Rumia Spółdzielczy 
dofinansowuje Jarmark Kaszubski w Rumi itd.

3.4.  InST y T uC jE n auk I
Z zakresu pomorskiej nauki, zarówno Strategia Politechniki Gdańskiej 2020‒2030, 

Strategia Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte na lata 2021‒2025, 
Strategia Rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na lata 2020‒2024, jak i Strategia 
Rozwoju Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2019‒2025, nie odnoszą się w żaden 
sposób do regionalizmów, Kaszub, kaszubskości czy też dziedzictwa kulturowego 
Pomorza. Z kolei Uniwersytet Gdański (UG) w swoim dokumencie strategicznym32, 
zapewne też z racji pełnienia funkcji nie tylko naukowej, ale i kulturotwórczej, do-
strzega swoją rolą w holistycznie postrzeganym rozwoju Kaszub i całego Pomorza. 
Już w pierwszych słowach Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dr. hab. J.P. Gwizdały 

32 Strategia Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2020‒2025.
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podkreślona została regionalna tożsamość uczelni i jej ważna rola „w działaniach 
na rzecz ochrony i rozwoju języka kaszubskiego, propagowania myśli społecznej 
i politycznej regionu oraz utrwalania w społeczeństwie wiedzy o tradycji”.

W związku z podkreślonymi w dokumencie ambicjami UG do bycia uczelnią 
o charakterze otwartym, społecznie odpowiedzialnym i zaangażowaną sformuło-
wano Cel strategiczny 3, czyli otwartość, społeczna odpowiedzialność i zaangażowa-
nie uniwersytetu. W jego ramach powstały 4 cele operacyjne, w tym Cel operacyjny 
2. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego modelu wsparcia działalności na rzecz 
upowszechniania nauki i kultury, z działaniami opartymi m.in. o „zwiększenie ak-
tywności eksperckiej i opiniotwórczej Uczelni na poziomie regionalnym, w tym Po-
morza i Kaszub, krajowym i międzynarodowym” oraz „organizację i mecenat przed-
sięwzięć kulturalnych, międzykulturalnych i artystycznych”.
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4.  W NIO SK I  I  KONK LU Z JE
W sumie przeanalizowano 50 strategii gmin województwa pomorskiego, 9 strate-

gii powiatów ziemskich, 2 strategie województwa (aktualną i obowiązującą do roku 
2020), 5 strategii uczelni wyższych, 9 strategii lokalnych grup działania oraz witryny 
internetowe ok. 250 przedsiębiorstw działających na obszarze województwa pomor-
skiego. Zebrane i uznane za najistotniejsze treści z poddanych analizie dokumen-
tów zaprezentowano w rozdziale 3. Jego lektura w połączeniu z wiedzą ekspercką 
pozwoliły na postawienie tezy o dość negatywnym wydźwięku: Kaszuby i Kaszubi 
w lokalnych strategiach rozwoju są obecni w węższym terytorialnie zakresie, 
niż wskazywałyby na to granice Kaszub etnicznych (ryc. 8).

Ryc. 8. Wynik analizy zapisów strategii rozwoju gmin na tle granic Kaszub etnicznych
Źródło: opracowanie własne.

Zdaniem autorów niniejszej publikacji, gminy, które nie ujęły tematyki kaszub-
skiej sensu stricto w swoich strategiach rozwoju, z racji na swoje peryferyjne wzglę-
dem centrum Kaszub etnicznych położenie, strukturę społeczną, procesy migracji 
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ludności, jak np. w Gniewinie lat 80., związane z napływem pracowników z całej 
Polski do budowy dużych inwestycji infrastrukturalnych, przechodzą proces odcho-
dzenia od kultury i języka kaszubskiego obecnych w życiu codziennym do formy 
związanej co najwyżej z folklorem i muzealnictwem. Nieco odmienna sytuacja jest 
w Liniewie i Starej Kiszewie, które wbrew podziałowi Kaszub J. Mordawskiego przy-
jętemu w tym opracowaniu, a zgodnie z wnioskami ze strategii rozwoju LGD „Chata 
Kociewia” są regionem Kociewia, postrzegającym w obszarze kaszubskim konku-
rencję w sferach np. rozwoju turystyki i zabiegania o turystę.

Dodatkowo należy stwierdzić, iż w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 
2030, pomimo że zamierzeń kierunkowych odnoszących się do Kaszub jest niewiele, 
to nie brakuje odwołań (zapewne słusznych) do ograniczonych działań instytucji 
centralnych: „Nie zauważa się także możliwości płynących ze zróżnicowania kultu-
rowego regionu, wynikających m.in. z obecności kultury i społeczności kaszubskiej”.

Silny i jednoznaczny przekaz oparty o podkreślenie szeroko pojętej kaszubskości 
z jej językiem, tradycjami, sztuką – w aktualnym funkcjonowaniu i przyszłym roz-
woju gospodarczym, społecznym i kulturowym – stanowi największą zaletę strate-
gii rozwoju gmin leżących głównie w powiecie kartuskim, czyli w gminach, w któ-
rych mieszkańcy w zdecydowanej większości są z pochodzenia Kaszubami, a język 
kaszubski funkcjonuje w przestrzeni publicznej.

Często powtarzanym w strategiach samorządowych przedsięwzięciem, które lo-
kalne samorządy zobowiązały się realizować, jest rozwój edukacji regionalnej i et-
nicznej, w większości występujący na równi z dbałością o trwanie i rozwój języka 
kaszubskiego. Tego typu działania charakteryzują jednostki samorządu terytorial-
nego niezależnie od szczebla (wojewódzki, powiatowy, gminny), jak też ich położe-
nia na mapie Kaszub, a także Uniwersytet Gdański, już na wstępie obowiązującej 
strategii podkreślający rolę Kaszub w jego funkcjonowaniu. Edukacja regionalna 
jest też elementem zapisanym w planowanych przedsięwzięciach Lokalnych Grup 
Działania.

Istotnym, choć wyjątkowym w skali Kaszub, wydaje się być inicjatywa gminy Lip-
nica z powiatu bytowskiego, w której strategii autorzy zaproponowali materialne 
odniesienie się do historii Kaszub w postaci stworzenia „koncepcji utworzenia pań-
stwowego muzeum Kresów Zachodnich II Rzeczypospolitej”. Jeśliby realizacja takie-
go pomysłu się powiodła, zaś sama instytucja powstała przy wsparciu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to byłaby szansa na stworzenie nowej, nowocze-
snej i aktywnej regionalnie w krzewieniu historii i kultury Kaszub jednostki, być 
może o potencjale oddziaływania znacznie większym niż li tylko granice powiatu 
bytowskiego.

W zapisach strategii gmin powiatu kartuskiego dostrzega się potrzebę ochrony 
zachowanych obiektów zabytkowych, podkreślając, iż miejsca te podlegają ochro-
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nie prawnej, są istotne kulturowo, przyczyniają się do tworzenia krajobrazu kul-
turowego oraz charakteru osadnictwa, a nawet określonego sposobu użytkowania 
przestrzeni. O ile polityka gmin przedstawiających tak ambitne i szczytne założenia 
będzie spójna i racjonalna, a formy nowo powstającej zabudowy ściśle określone 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i dopasowane do uwa-
runkowań wynikających z zachowanych obiektów zabytkowych.

Swego rodzaju motorem gospodarczym w skali mikro, np. dla poszczególnych 
sołectw, może być ukierunkowanie działań na ubogacenie listy produktów tra-
dycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi kolejnymi produktami charak-
terystycznymi dla poszczególnych obszarów Kaszub wraz ze wsparciem dla ich 
dystrybucji, którego dotychczasowy brak został wyartykułowany w dokumentach 
strategicznych kilku LGD czy też powiatu kościerskiego. Także zapisy strategii po-
wiatu puckiego, w tym jego poszczególnych gmin, potwierdzają potrzebę stymula-
cji przedsiębiorczości poprzez promocję alternatywnych sposób spędzania wolnego 
czasu, za przykład podając m.in. turystykę kulinarną.

Autorzy przeanalizowanych strategii nie poruszyli tematu nadal istniejącego, 
choć słabnącego z kolejnymi latami, potencjału demograficznego i wysokiego w skali 
kraju przyrostu naturalnego, głównie w gminach powiatów kartuskiego i częściowo 
wejherowskiego (Luzino, Reda, Szemud, gm. Wejherowo) oraz puckiego (gm. Puck, 
Kosakowo). Nie uwzględnia się też tematyki związanej z próbą wstrzymania procesu 
starzenia się lokalnych społeczeństw, jeśli już temat postępującej starości i słabną-
cego potencjału demograficznego jest poruszany, to tylko w odniesieniu do działań 
mających za zadanie przygotować infrastrukturę społeczną do realizacji nowych 
ról w postaci np. uruchamiania klubów seniora w gminach, lecz bez podejmowania 
próby odmłodzenia społeczności. Sytuacja ta generuje zagrożenie, iż w przyszłości 
Kaszuby, z najmłodszego i z najwyższym przyrostem naturalnym w kraju regionu, 
dołączą do średniej ogólnopolskiej, charakteryzującej się spadkiem liczby mieszkań-
ców, szybko starzejącym się społeczeństwem i całkowitą zmianą hierarchii potrzeb 
lokalnych społeczności.

Większość samorządów obszaru Kaszub etnicznych w dokumentach strategicz-
nych odnosi się do wyjątkowych walorów naturalnych i krajobrazowych związa-
nych ze znacznym urozmaiceniem mezoregionalnym obszaru. Począwszy od Mierzei 
Helskiej, Wybrzeża Słowińskiego, Wysoczyzny Żarnowieckiej, Pobrzeża Kaszub-
skiego na północy i północnym-wschodzie, poprzez Pradolinę Łeby i Redy, a następ-
nie obszar Pojezierzy Kaszubskiego i Bytowskiego w części środkowej, po Równinę 
Charzykowską i Bory Tucholskie na południu – region tworzy jeden z najbardziej 
urozmaiconych na Niżu Europejskim.

Walory te w połączeniu z bogactwem kulturowym mają zostać przez większość 
gmin i powiatów przekute w konkretną i spójną ofertę turystyczną (której brak jest 
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wielokrotnie podkreślany w strategiach), zintegrowaną sieć szlaków mającą napę-
dzać rozwój lokalnej branży wypoczynkowej i rekreacyjnej. Tu warto także posta-
wić pytanie, czy rozbudowa bazy turystycznej oraz wzrostu ruchu turystycznego 
nie zniszczy krajobrazu, nie sprawi, że Jeziora Raduńskie czy też np. Jezioro Ostrzyc-
kie nie staną się zbiornikami otoczonymi niekontrolowaną zabudową wielkogaba-
rytową jak w przypadku hoteli, czy też nielegalną i często równoznaczną z zanie-
czyszczaniem okolicy ściekami i odpadami komunalnymi – zabudową letniskową.

W dokumentach strategicznych gmin będących beneficjentami procesów subur-
banizacyjnych, tj. Kosakowa, Szemudu czy Żukowa, ujęto ustalenia świadczące o po-
trzebie i dążeniu do integracji ludności rdzennej (na ogół kaszubskiej) z ludnością 
napływową głównie z Trójmiasta, co wzmocniłoby proces budowania poczucia toż-
samości lokalnej.

Obiektywne odniesienie się w sposób kompleksowy chociażby do przeanalizowa-
nych strategii jednostek samorządu terytorialnego, z racji na bardzo ogólną formę 
i pozostawiającą szerokie pole do interpretacji treść ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju33 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym34, jest niemożliwe. Skrajnie różny czas powstania przeanalizo-
wanych strategii od 2002 do 2022 r., czyli sporządzanych w oparciu o bardzo różne 
uwarunkowania wewnętrzne, zewnętrzne i megatrendy, ale też o zmienne przepi-
sy prawne, sprawiają, iż trudno przyjąć jednoznaczną ocenę, że ogólny charakter 
zapisów konkretnej strategii np. jak w sytuacji zapisów Strategii Rozwoju Powiatu 
Chojnickiego do roku 2025, gdzie postawiono nacisk m.in. na „dbałość o stan i pro-
mocję lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz promocję dziedzictwa kulturowego 
i historycznego powiatu” – trudno uznać za błędny. Niemniej jednak z punktu wi-
dzenia tożsamości regionalnej obszaru Kaszub każde uściślenie konkretnych celów, 
działań, zamierzeń gminy, powiatu, województwa czy lokalnych grup działania 
przyczyni się do ułatwienia oceny rezultatów wykonanych działań, uszczegółowie-
nia ich wskaźników oraz skierowania środków finansowych do konkretnie opisane-
go w danej strategii obszaru. Uszczegółowienie strategii rozwoju wiąże się z jednej 
strony z większym ryzykiem (tym większym, im większa i bardziej różnorodna jest 
społeczność danego samorządu) niewpisania przyjętych celów strategicznych oraz 
kierunków działań podejmowanych dla ich osiągnięcia w zaproponowane przez in-
stytucje wyższego rzędu, programy regionalne, krajowe i unijne. Z drugiej zaś strony 
sprawia, że polityka przyjęta w danym dokumencie, a odnosząca się do sprecyzowa-

33 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 
z późn. zm.).

34 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).
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nych grup mieszkańców, realizacji działań kulturowych czy też społecznych wyka-
zanych enumeratywnie kultur, tradycji, obrzędów, języków, sprawi, że odbiór i oce-
na strategii rozwoju są ułatwione, zaś, np. trwałość kulturowa tradycji kaszubskich 
w gminie X, zagwarantowana w formie zapisów dokumentu, a następnie prawdopo-
dobnie finansowania i realizacji jego założeń.
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