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Sprawozdanie z działalności w 2013 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.  

 

Zespół zorganizował konferencję w dniu 19 lutego oraz posiedzenia w dniach: 6 marca, 

17 kwietnia i 15 maja 2013 r.  

 

Zespół współuczestniczył w organizacji konferencji pt. "Czy jest miejsce dla 

regionalizmów w kontekście integracji europejskiej ?. Konferencja została zorganizowana  

z inicjatywy Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, Parlamentarnego Zespołu 

Kociewskiego i Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego we współpracy  

z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Krajową Radą Ruchu 

Stowarzyszeń Regionalnych RP. Konferencja odbyła się 19 lutego 2013 r. Uczestnicy 

konferencji podejmowali próby zdefiniowania regionalizmu, proponowali, aby spojrzeć na to 

zagadnienie z perspektywy różnych wspólnot lokalnych - Śląska, Pomorza. Mówili o miejscu 

problematyki regionalnej w programach edukacyjnych. Przypomniano też historię aktywności 

polskiego ruchu regionalnego - jego wpływ na stan świadomości narodowej i poziom 

organizacji społecznej Polaków w okresie zaborów oraz rolę istotnego elementu życia 

politycznego w II Rzeczpospolitej. Niektórzy dyskutanci odnieśli się również do szerszej 

problematyki wspólnot ludzkich, na przykład wpływu portali społecznościowych na więzi 

społeczne. Zgodzono się, że regionalna różnorodność jest bogactwem. Daje bowiem ożywczą 



możliwość zmian, a także szansę funkcjonowania współczesnych społeczeństw, opartego na 

wymianie wartości, prowadzącego do bogacenia się w wymiarze duchowym i materialnym. 

Jak podkreślano, wspieranie regionalizmu służy ochronie wartości szczególnie cennej dla 

Polaków od pokoleń - wolności. Szacunek dla odrębności, umiejętności współżycia mimo 

różnic, tolerancja dla innych to składniki wartościowej tradycji Rzeczypospolitej, zasługującej 

na przypominanie, eksponowanie i kultywowanie. 

 

Dnia 6 marca 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu, z udziałem pani Lucyny Nowak 

– zastępcy dyrektora Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy Głównego 

Urzędu Statystycznego, która zapoznała uczestników z wynikami badań problematyki 

przynależności narodowo - etnicznej ludności Polski. Dnia 26 lipca 2012 roku Główny Urząd 

Statystyczny opublikował szczegółowy raport z wynikami spisu, które pokazały między 

innymi, że z możliwości wyrażenia podwójnej tożsamości etnicznej skorzystało 917 tys. osób. 

Okazało się, że w trakcie badania uzyskano ponad 200 różnorodnych rodzajów identyfikacji 

przynależności zarówno do grup narodowych i etnicznych, jak i etno-regionalnych, 

regionalnych, a nawet lokalnych (co było efektem elastycznej formuły pytań). W spisie 

ludności z 2011 roku odnotowano także – po raz pierwszy w historii spisów – deklaracje 

przynależności regionalnych: kociewską, góralską oraz wielkopolską. Wśród 233 tys. ogółu 

osób deklarujących przynależność kaszubską, 216 tys. stanowiły takie, które zadeklarowały 

przynależność polsko-kaszubską, zaś 16 tys. – wyłącznie kaszubską przynależność.  

 

Dnia 17 kwietnia 2013 r. odbyło się spotkanie zespołu z przedstawicielami środowiska 

kaszubskiego, zorganizowane wspólnie z Międzynarodowym Centrum Dialogu 

Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie. Spotkanie pt. „Wiosenne drogowskazy” poświęcone było myślom Daga 

Hammarskjölda, Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w latach 1953 

– 1961, zawartym w jego książce „Drogowskazy”. Myśli, recytowane na spotkaniu przez 

Olgierda Łukaszewicza, przy akompaniamencie gitarowym Janusza Strobla, to zbiór przeżyć, 

doświadczeń i poglądów na życie człowieka i polityka, który pośmiertnie nagrodzony został 

Pokojową Nagrodą Nobla. Są one również refleksją nad szacunkiem dla życia, moralnością, 

konfrontacją z postawami etycznymi w ciągu całej życiowej wędrówki.  

 

Dnia 15 maja 2013 r. odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego 

z udziałem Pana Janusza Reitera, byłego ambasadora RP w Niemczech, obecnie Prezesa 



Centrum Stosunków Międzynarodowych. Spotkanie poświęcone było stosunkom polsko-

niemieckim. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zaproszony gość przekazał członkom zespołu 

syntetyczną informację na temat tego, jak dziś wyglądają relacje pomiędzy Polską  

i Niemcami oraz innymi krajami. Podkreślił, że nie ma między Polską a jej zachodnim 

sąsiadem zasadniczych  różnic interesów. Niemiecka potęga gospodarcza jest dla nas 

korzystna, nie konkurujemy z nią na rynkach światowych, a jedynie ją uzupełniamy. Również 

w sferze polityki nie ma żadnych istotnych sprzeczności interesów. Po wysłuchaniu 

ambasadora, w drugiej części spotkania członkowie zespołu mogli zadawać pytania  

i wymienić się poglądami na temat rozwoju nauki niemieckiej i przygotowania absolwentów 

uczelni do działań na dzisiejszych rynkach gospodarczych, na temat współpracy pomiędzy 

Europą a USA oraz wpływu niemieckiej polityki krajowej na stosunki polityczne z Polską  

i innymi państwami Unii Europejskiej.  

 

 

Przewodniczący 

 

Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego 

 

Kazimierz Kleina 

 

 


