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Dnia 19 czerwca 2013 r. o godzinie 16.00 w sali nr 179 w Gmachu Senatu RP odbyło 

się trzecie w tej kadencji posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego. Posiedzenie 

poświęcone było dwudziestopięcioleciu wydawanego na Kociewiu kwartalnika - 

Kociewskiego Magazynu Regionalnego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady 

Programowej kwartalnika. Kociewski Magazyn Regionalny jest najstarszym spośród trzech 

periodyków ukazujących się na Kociewiu. Wydawany jest od 1986 roku przez Kociewski 

Kantor Edytorski będący Sekcją Wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. 

Kwartalnik jest pismem społeczno-kulturalnym popularyzującym wiedzę o Kociewiu. 

Publikowane w „Magazynie” artykuły dotyczą historii, kultury, tradycji i obyczajowości 

regionu. Na łamach kwartalnika ukazuje się również poezja twórców kociewskich. Część 

artykułów przygotowywana jest przez historyków i badaczy związanych z ośrodkami 

akademickimi w Gdańsku, Toruniu i Bydgoszczy. Ukazało się już 81 wydań kwartalnika. Jest 

to ważne źródło pozyskiwania wiedzy o regionie, jego kulturze i gwarze. Powstało już ponad 

50 prac magisterskich poświęconych Kociewiu, przygotowywane są 2 rozprawy doktorskie. 

Ich autorzy często odwołują się do artykułów, które ukazały się w Kociewskim Magazynie 

Regionalnym. Opisując historię poszczególnych miast na Pomorzu, wielu historyków 

wykorzystuje informacje zawarte w kwartalniku. Sprawy poruszane w „Magazynie” są 

częstokroć przywoływane i kontynuowane w czasopismach o zasięgu ponadregionalnym.  

Zespół planuje zorganizowanie konferencji popularnonaukowej, która pokazałaby jak 

czasopiśmiennictwo regionalne funkcjonuje w Polsce. Prezentowane byłyby trzy czasopisma: 

Kociewski Magazyn Regionalny, Pomerania i Śląsk. Uczestnicy posiedzenia zgodnie 

podkreślali, że dobrze jest pokazać naszą narodową tożsamość w powiązaniu z konkretnymi 

miejscami, w których żyjemy.  

 



Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego senator Andrzej Grzyb oraz 

przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego senator Kazimierz Kleina 

postanowili wystosować pismo do Ministra Edukacji Narodowej zawierające apel  

o wprowadzenie do programu nauczania lekcji regionalizmu.  

Dnia 20 września 2013 r. w Tczewie odbędą się obchody dwudziestopięciolecia 

Kociewskiego Magazynu Regionalnego. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu 

Kociewskiego senator Andrzej Grzyb zaapelował do uczestników posiedzenia o aktywny 

udział w tej uroczystości.  
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