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Szanowny Panie Prezesie!
Spis powszechny ludnoœci jest bardzo dobrym narzêdziem umo¿liwiaj¹cym pozyskanie na najni¿-

szych szczeblach podzia³u administracyjnego kraju szczegó³owych danych o jego mieszkañcach. Spis
porusza wiele zagadnieñ ludnoœciowych, które s¹ niezwykle istotne z punktu widzenia zarówno zaspo-
kojenia potrzeb informacyjnych, jak i poznawania zmian w procesach demograficznych i spo³ecznych.

Wœród wielu tematów badawczych przewidzianych w formularzu NSP 2011, który ka¿dy Polak bê-
dzie musia³ wype³niæ w przysz³ym roku, jest równie¿ temat narodowoœci i jêzyka. Zgodnie z notatk¹
uzupe³niaj¹c¹ do spisu: „Przynale¿noœæ osób do mniejszoœci narodowych, etnicznych lub spo³ecznoœci
pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym […] bêdzie ustalana na podstawie posiadania obywatelstwa pol-
skiego oraz deklaracji narodowoœciowej lub dotycz¹cej pos³ugiwania siê jêzykiem regionalnym (kaszub-
skim)”. Niemniej jednak w wyniku próbnego spisu powszechnego, który zosta³ przeprowadzony na
terenie kilkunastu gmin w Polsce, w tym tak¿e w gminie Puck, powy¿sza tematyka badawcza i kon-
strukcja formularza budz¹ wiele w¹tpliwoœci spo³ecznoœci kaszubskiej.

W pytaniu 17. formularza spisu powszechnego na rok 2011 ka¿dy z nas mo¿e wybraæ tylko jedn¹ op-
cjê odpowiedzi, a w zwi¹zku z tym okreœliæ siê jako Kaszuba lub jako Polak. Niestety, nie ma takiej mo¿-
liwoœci, aby udzielaj¹c odpowiedzi, zdeklarowaæ zarówno to¿samoœæ narodowoœciow¹, jak i etniczn¹.

Sytuacja taka jest sprzeczna z mentalnoœci¹ osób maj¹cych kaszubskie korzenie. Na Kaszubach po-
wszechne jest stanowisko, i¿ ka¿dy z nas jest Kaszubem a jednoczeœnie Polakiem. Obie te deklaracje
w spo³ecznoœci Kaszub s¹ zarówno naturalne, jak i g³êboko ze sob¹ powi¹zane. Dlatego te¿ niew³aœciwe
zdaje siê byæ takie konstruowanie formularza, które uniemo¿liwia udzielenie odpowiedzi w tak wa¿nej
kwestii w sposób zgodny z w³asnym sercem, sumieniem, przekonaniami i tradycjami.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Prezesa z zapytaniem: czy nie by³oby w³aœciwe takie skon-
struowanie pytania dotycz¹cego narodowoœci, aby odpowiadaj¹c na nie, mieæ mo¿liwoœæ podania zaró-
wno przynale¿noœci narodowoœciowej, jak i etnicznej, a jednoczeœnie, aby te dwie deklaracje by³y ze
sob¹ zbie¿ne i nie wyklucza³y siê wzajemnie?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina




