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Protokół czwartego posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego 

 

         W dniu 14 kwietnia 2021 r. w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie 

Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego. W trakcie posiedzenia odczytany i zaakceptowany 

został projekt dezyderatu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP w 

sprawie edukacji kaszubskiej, dotyczący: 

- zmiany standardu kształcenia nauczycieli  języka kaszubskiego, która umożliwiłaby 

po ukończeniu studiów I stopnia etnofilologii kaszubskiej (specjalność 

nauczycielska) prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim, odbycie studiów II 

stopnia na innym kierunku, 

-  zwiększenia kwoty dofinansowania istniejącego od 2015 roku na Uniwersytecie 

Gdańskim kierunku etnofilologia kaszubska i wydłużenie czasokresu jego 

przyznawania na cały, trwający 3 lata, cykl kształcenia, 

-  zapewnienia nauczycielom języka kaszubskiego doradztwa przedmiotowego, 

-  poszerzenia oferty podręczników przedmiotowych i książek pomocniczych do nauki 

języka kaszubskiego oraz istotne zwiększenie ich nakładu, 

-  wsparcia projektu kompleksowych badań ewaluacyjnych edukacji kaszubskiej, 

-  stworzenia platformy e-learningowej dla edukacji kaszubskiej, 

-  umożliwienia uczniom obcokrajowcom nauki języka kaszubskiego. 

Przewodniczący Zespołu, senator Kazimierz Kleina poinformował, że Senat RP 

otrzyma w darze od prof. Tomasza Sobisza, pomorskiego artysty rzeźbiarza, popiersie 

Marszałka Senatu w latach 1930-1935, Prezydenta RP na Uchodźstwie, Władysława 

Raczkiewicza.  Był on także  w latach 1936-1939 wojewodą pomorskim – wybitnym 

samorządowcem, zaangażowanym w gospodarczy rozwój regionu, który nie tylko 

doprowadził do powiększenia województwa pomorskiego, ale też przyczynił się wygaszania 

konfliktów etnicznych. Popiersie Prezydenta Raczkiewicza stanie w czerwcu 2021 r. na II  

piętrze, obok sali  jego imienia.  

Senator Kleina przekazał  informację o działaniach związanych z  budową w Gdańsku 

pomnika Lecha Bądkowskiego, polskiego i kaszubskiego pisarza, dziennikarza, tłumacza, 



działacza politycznego, kulturalnego i społecznego. Był uczestnikiem strajku sierpniowego w 

Stoczni Gdańskiej, krzewicielem myśli samorządowej i wychowawcą młodego pokolenia 

gdańskiej opozycji demokratycznej w PRL. W listopadzie ub.r. Rada Miasta Gdańska 

przyjęła uchwałę w sprawie postawienia pomnika. Z inicjatywą postawienia pomnika Lecha 

Bądkowskiego wystąpiły wspólnie trzy organizacje: Gdański Komitet Obywatelski, 

Stowarzyszenie „Społeczny Komitet Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w 

Gdańsku” oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, które złożyło formalny wniosek i podjęło 

się gromadzenia środków na sfinansowanie pomnika. Zgodnie z ustaleniami, wnioskodawcy  

pokryją koszty stworzenia pomnika, natomiast miasto sfinansuje zagospodarowanie 

otoczenia. W tej chwili trwa procedura związana z uzyskaniem wszystkich pozwoleń na 

budowę, wybrane jest już miejsce - skwer przy gdańskim kościele św. Jana, na którym stanie 

pomnik. Rozstrzygniecie konkursu na projekt pomnika będzie miało miejsce w lipcu br.  

Członkowie Zespołu zostali zaproszeni do wzięcia udziału w jego uroczystym odsłonięciu 

pod koniec tego lub na początku przyszłego roku.  

W związku z trwającym spisem powszechnym, przewodniczący Zespołu, senator 

Kazimierz Kleina poprosił członków Zespołu o rozpropagowanie w swoich regionach, w 

mediach społecznościowych, być może w prasie, promowania tożsamości kaszubskiej i 

języka kaszubskiego wśród osób, które będą się spisywać. Niezwykle cenne jest przyznanie 

się do swojej tożsamości, pokazanie, że  jest ona ważna, że więź tożsamościowa łączy, a nie 

dzieli.  

Na koniec, senator Kazimierz Kleina poinformował, że na październik planowane jest w 

Senacie uroczyste odsłonięcie wystawy poświęconej Pomorzu. Ma ona stanąć w parlamencie 

w 65. rocznicę odrodzenia ruchu kaszubskiego i będzie mieć podobną formułę, jak 

prezentowana w 2006 roku w Sejmie wystawa „Kaszubi – kultura i język”. 
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