
Warszawa, dnia 12.03.2020 r.  

 

 

Protokół drugiego posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego 

 

 

W Senacie, z inicjatywy senatora Kazimierza Kleiny, przewodniczącego Kaszubskiego 

Zespołu Parlamentarnego, 12 marca 2020 r. została otwarta wystawa „Autorytety. Lech 

Bądkowski” poświęcona temu wybitnemu działaczowi, pisarzowi, współtwórcy Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego w 36. rocznicę jego śmierci. Ekspozycję przygotowało Europejskie 

Centrum Solidarności. W posiedzeniu zespołu uczestniczył Marszałek Senatu VII kadencji, 

pan Jan Wyrowiński oraz dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, pan 

Basil Kerski. Uczestnicy posiedzenia nawiązali do projektu uchwały Senatu RP w 100. 

rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego. Urodzony 24 stycznia 1920 roku w Toruniu, należał 

do pokolenia Pomorzan, które mogło chłonąć patriotyczne wychowanie w polskiej szkole. 

Był publicystą, polemistą i autorem powieści o tematyce pomorskiego średniowiecza. 

Uzyskał członkostwo Związku Literatów Polskich, był też członkiem polskiego PEN-Clubu. 

Po roku 1956 należał do głównych działaczy Zrzeszenia Kaszubskiego, przemianowanego 

później na Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. W czasie strajku stoczniowców gdańskich  

w 1980 roku wszedł w skład Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, którego był 

rzecznikiem prasowym. Został jednym z twórców porozumienia sierpniowego. Zmarł  

24 lutego 1984 roku w Gdańsku. Jego pogrzeb stał się manifestacją przedstawicieli środowisk 

działających na rzecz obalenia ustroju totalitarnego w Polsce.  

W dalszej części posiedzenia dyrektor Kerski poinformował jego uczestników, że  

29 stycznia 2007 roku podpisano porozumienie intencyjne, dotyczące utworzenia instytucji 

kultury pod nazwą „Europejskie Centrum Solidarności” (ECS) w Gdańsku. Sygnatariuszami 

porozumienia byli: Kazimierz Michał Ujazdowski – Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska, Jan Kozłowski – Marszałek 

Województwa Pomorskiego, Janusz Śniadek – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność”, Jan Langer – zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” oraz Bogdan Lis – prezes Fundacji Centrum Solidarności. Celem utworzenia 



Centrum było, aby ideały ruchu Solidarność – demokracja, społeczeństwo otwarte i solidarne, 

kultura dialogu – zachowały swoją atrakcyjność i aktualność. Chcemy zachować w pamięci 

Polaków i Europejczyków, mówił dyrektor Kerski, doświadczenie Solidarności jako 

pokojowej europejskiej rewolucji, aby we wspólnocie europejskich demokracji Solidarność 

była ważną częścią mitu założycielskiego Europy. Dążymy do tego, aby Solidarność była 

źródłem inspiracji i nadziei dla tych, którzy nie żyją w społeczeństwach otwartych  

i demokratycznych.  

W dalszej części posiedzenia omówiono działania zespołu w roku bieżącym. 

Członkowie zespołu postanowili podejmować działania, aby droga ekspresowa  

łącząca Szczecin z Gdańskiem została nazwana „Drogą kaszubską”. Zgłoszona została też 

propozycja, aby jesienią br. zorganizować w Senacie spotkanie z pisarzami młodego 

pokolenia, którzy opisują życie w regionie Kaszub.  

(P.B.) 

 


