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Sprawozdanie z działalności w 2013 roku 

Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego 

 

 

Parlamentarny Zespół Kociewski został utworzony 21 grudnia 2011 roku, w celu 

inicjowania działań Sejmu i Senatu na rzecz poprawy jakości aktów normatywnych 

dotyczących problematyki regionalnej, w szczególności Kociewia jak i całego Pomorza,  

a także wszechstronnego rozwoju gospodarczego, kulturowego i społecznego Kociewia  

i regionów ościennych. 

 

Członkowie zespołu otrzymywali kolejne numery kwartalnika „Kociewski Magazyn 

regionalny”.  

Zespół współorganizował konferencję pt. "Czy jest miejsce dla regionalizmów w 

kontekście integracji europejskiej?”. Konferencja odbyła się 19 lutego 2013 r. 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. Uczestnicy 

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

zagadnienie z perspektywy różnych wspólnot lokalnych, np. 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 cennej tradycji Rzeczypospolitej, zasługującej na 

przypominanie, eksponowanie i kultywowanie. 

 

Natomiast dnia 19 czerwca 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu poświęcone 

dwudziestopięcioleciu wydawanego na Kociewiu kwartalnika „Kociewski Magazyn 

Regionalny”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Programowej kwartalnika, 

którzy przedstawili historię tego czasopisma. „Kociewski Magazyn Regionalny” jest 

najstarszym spośród trzech periodyków ukazujących się na Kociewiu. 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. Jest to ważne źródło pozyskiwania wiedzy o regionie, jego kulturze i gwarze.  

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 warto pokazywać naszą narodową 

tożsamość w powiązaniu z tożsamością regionalną. Przewodniczący Parlamentarnego 

Zespołu Kociewskiego oraz przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego 

wystosowali pismo do Ministra Edukacji Narodowej zawierające apel o wprowadzenie do 

programu nauczania lekcji regionalizmu.  

Parlamentarny Zespół Kociewski objął patronatem oraz udzielił pomocy w wydaniu 

książki Katarzyny Sturmowskiej, przedstawiającej sylwetkę i twórczość kociewskiej poetki 

ludowej Franciszki Powalskiej z Pinczyna, której dorobek ujrzał światło dzienne po niemal 

czterdziestu pięciu latach. Publikacja ta stanowi ważną pozycję w dorobku regionalnym i 

posłuży upowszechnieniu i rozwojowi kultury Kociewia, stając się również ważnym źródłem 

faktów historycznych na temat dziejów pinczyńskiej wsi.  

Wśród inicjatyw Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego znajduje się również zbiórka i 

przekazywanie książek do miejskich bibliotek publicznych z terenu Kociewia. Publikacje 

poświęcone są głównie tematyce regionalnej i pomorskiej. W 2013 roku książki przekazano 

do bibliotek w Tczewie, Pruszczu Gdańskim i Świeciu.  

 W dziedzinie sportu Zespół wspierał organizację ważnego wydarzenia sportowego na 

Kociewiu – XXIV Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej w Starogardzie Gdańskim. 

Turniej odbył się w dniach 31 maja-2 czerwca 2013 roku i został objęty honorowym 



patronatem marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza oraz przewodniczącego 

Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego senatora Andrzej Grzyba.  

 

 

Przewodniczący 

 

Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego 

 

Andrzej Grzyb 


