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Protokół trzeciego posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego 

 

 

Dnia 14 czerwca 2012 r. o godzinie 12.30 w sali 179 odbyło się posiedzenie 

Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego. Przewodniczący Zespołu – senator Kazimierz 

Kleina przekazał zebranym publikację „Społeczność kaszubska w procesie przemian”, 

wydaną w ramach cyklu Zeszytów Zespołów Senackich. 

Poseł Teresa Hoppe poinformowała o wynikach wizyty członków Komisji 

Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Kaszubach – w Żukowie i w Kościerzynie.  

W czasie spotkań poruszone zostały dwa istotne tematy, dotyczące mediów i edukacji. 

Podkreślono, iż choć język kaszubski dobrze się rozwija, to wciąż widoczny jest problem  

z kształceniem kadry nauczycielskiej. Przekazano informację, iż od 1 października 2013 

roku na Uniwersytecie Gdańskim utworzony zostanie wydział kaszubistyki. Pojawiła się też 

możliwość emisji programów kaszubskich na antenie Radia Gdańsk. Prezes Radia 

zadeklarował utworzenie w internecie całodobowego radia kaszubskiego.  

Ksiądz Henryk Skorowski, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

poinformował o utworzeniu na Uniwersytecie Centrum Dialogu Międzykulturowego 

i Międzyreligijnego, obejmującego tematykę – emigracji i migracji, kultur afrykańskich 

oraz regionalistyki. Zakład Regionalistyki współpracuje z Warszawskim Oddziałem 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.  

Senator Andrzej Grzyb przekazał informację o planowanej konferencji, poświęconej 

współczesnemu regionalizmowi, która odbedzie się w Senacie pod koniec 2012 roku. Jej 

tematem będzie stan teraźniejszy i przyszłość regionalizmu w Polsce. Współorganizatorami 

konferencji będą oba Zespoły Parlamentarne – Kaszubski i Kociewski.  

Ustalono, iż na jedno z następnych posiedzeń zaproszony zostanie Prezes Głównego 

Urzędu Statystycznego, z prośbą o zaprezentowanie wyników spisu powszechnego. 

Poinformowano również, iż Radio Kościerzyna wraz z Muzeum Hymnu 

Narodowego w Będominie zwróciły się do parlamentarzystów z postulatem wprowadzenia 

obchodów Dnia Hymnu Narodowego. Postulat ten zyskał akceptację, prowadzone są w tej 



sprawie prace legislacyjne, tak by po uchwaleniu zmian 2 maja obchodzony był jako Dzień 

wszystkich symboli narodowych. Przewodniczący zespołu poinformował zebranych  

o przebiegu uroczystości, w których wziął udział wraz z wicemarszałkiem Senatu – Janem 

Wyrowińskim. Uroczystości te odbyły się w Borowym  Młynie k/Bytowa w rocznicę tzw. 

„wojny palikowej”, czyli walki Kaszubów o  ziemię przy wyznaczaniu granicy polsko-

niemieckiej w roku 1920. Organizatorzy uroczystości otrzymali z rąk wicemarszałka 

Wyrowińskiego i senatora Kleiny medal Senatu.  

W kolejnym punkcie porządku poruszono temat wystawy „Pomorze Zachodnie – 

nasza tożsamość”, której otwarcie w Sejmie zaplanowane jest na 25 kwietnia 2012 r. Nad 

całością czuwa pani poseł Magdalena Kochan. 

Uczestniczący w posiedzeniu ksiądz profesor Henryk Skorowski, rektor 

Uniwersytetu in. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprosił członków 

Zespołu do udziału w Wielkopostnym Spotkaniu 28.03.2012 r. w podziemiach 

kamedulskiego Kościoła na Bielanach. Przekazał też informację o innych ważnych 

spotkaniach odbywających się na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, do udziału w 

których serdecznie zachęcał. Nawiązując do mającego miejsce na UKW wykładu biskupa 

Solarczyka nt. duchownych w Parlamencie II Rzeczypospolitej zaproponował, aby podobny 

wykład, ale z uwzględnieniem pryzmatu kaszubskiego, odbył się również w Senacie lub 

Sejmie. 

Zaproponowano, aby na jedno z kolejnych posiedzeń Parlamentarnego Zespołu 

Kaszubskiego zaprosić ministra Włodzimierza Karpińskiego – Sekretarza Stanu  

w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, odpowiedzialnego za sprawy mniejszości 

narodowych, i temu spotkaniu poświęcić więcej czasu. 

Zaproponowano również, aby kolejne posiedzenie Zespołu poświęcić problemom 

rybackim, których syntetyczny obraz przedstawiłby członkom Zespołu wiceminister 

rolnictwa – Kazimierz Plocke. 
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