
Warszawa, dnia    kwietnia 2013 r.  

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności w 2012 roku 

 

Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego 

 

 

Kaszubski Zespół Parlamentarny został utworzony 17 listopada 2011 roku, w celu 

wspierania działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Kaszub i Pomorza, 

promocji i upowszechniania wiedzy o historii, kulturze i języku Kaszub oraz monitorowania 

wprowadzania w życie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku 

regionalnym.  

 

Członkowie Zespołu wzięli udział w uroczystościach, które 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 Jana Wyrowińskiego i senatora Kazimierza Kleiny medal Senatu.  

Na kolejnym posiedzeniu 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 również 

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. 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. 

Dnia 25 kwietnia 2012 r. wicemarszałek Cezary Grabarczyk otworzył w Sejmie 

wystawę „Z kaszubsko-słowiańskich i polskich losów Pomorza Zachodniego Ekspozycję, 

zorganizowaną z inicjatywy Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, przygotował 

Szczeciński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wspólnie z Archiwum Państwowym 

w Szczecinie. Zaprezentowano na niej dokumenty archiwalne ukazujące wiele ciekawych, a 

często szerzej nieznanych faktów z historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. Prezentowane 

materiały pochodzą ze zbiorów szczecińskich instytucji: Archiwum Państwowego, Muzeum 

Narodowego i Książnicy Pomorskiej. 

Dnia 3 października 2012 r. w Senacie marszałek Bogdan Borusewicz otworzył w 

gmachu Senatu wystawę „Kaszuby polskie – Kaszuby kanadyjskie”. Po raz pierwszy 

wystawę pokazano 2 lipca 2012 r. w ambasadzie kanadyjskiej w Warszawie z okazji 

Narodowego Święta. Składają się na nią zdjęcia ukazujące wiejską wspólnotę, znaną jako 

„polsko-kaszubskie serce Kanady”, a także fotografie przedstawiające piękne zakątki 

polskiego Pomorza Wschodniego, zamieszkanego przez Kaszubów. To już druga wystawa w 

Senacie prezentująca kaszubskie osadnictwo w Kanadzie. Poprzednią, dokumentującą historię 

wychodźstwa Kaszubów, przygotowaną przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 

zaprezentowano w 2008 r. Charge d'affaires Kanady zapowiedział, że wystawa zostanie także 

pokazana w Królewskim Muzeum Ontario w Toronto. Jego zdaniem, ekspozycja jest 

wspaniałym przykładem współpracy Polaków i Kanadyjczyków, a także silnych związków 

łączących oba kraje. 

W siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Starbieninie odbyła się 

uroczysta prezentacja zeszytu zespołów senackich nr 12/2012 "Społeczność kaszubska  

w procesie przemian. Kultura, tożsamość, język", pod redakcją senatora Kazimierza Kleiny  

i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego. Zeszyt powstał z inicjatywy Kaszubskiego Zespołu 

Parlamentarnego, a wśród autorów tekstów znaleźli się naukowcy, politycy i ludzie kultury. 

Prezentację poprowadził prof. Józef Borzyszkowski, historyk, senator II kadencji. Przedstawił 

sylwetki autorów, przybliżył tematykę poszczególnych części publikacji. Jak wskazał, 

wydawnictwo jest dowodem na możliwość niezwykle szerokiego spojrzenia na sprawy 



kaszubskie. W spotkaniu wzięli udział autorzy tekstów zamieszczonych w publikacji i osoby 

zainteresowane problematyką kaszubską.  

Dnia 19 grudnia 2012 r. Zespół zorganizował Kaszubskie Spotkanie Adwentowe 

połączone z występem wirtuoza gitary klasycznej - Janusza Strobla i towarzyszącej mu 

wokalistki - Anny Stankiewicz. Spotkanie zakończyła projekcja pierwszej części filmu  

„Quo Vadis Homo” pt. „Apokalipsa a lęki” wg scenariusza i w reżyserii Macieja 

Woźniakiewicza. 
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