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Protokół z 2. posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego 

 

 

 

W dniu 29 stycznia 2015 r. odbyło się drugie posiedzenie Kaszubskiego Zespołu 

Parlamentarnego.  

Senator Kazimierz Kleina - przewodniczący Zespołu - przekazał jego członkom 

zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniu Verba Sacra "DEKALOG 966+2015", w 

kolegiacie w Wejherowie w dniu 1 lutego 2016 r, w trakcie którego Księgę Wyjścia czytać 

będzie w języku kaszubskim Danuta Stenka.  Jest to cykliczna impreza odbywająca się od 12 

kwietnia 2015 r. w ramach specjalnego cyklu z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski. 

Przewodniczący Zespołu zachęcił również do wzięcia udziału w uroczystościach  96. 

Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, które odbędą się 10 lutego w Pucku. 

Kolejnym punktem posiedzenia było ustalenie planu pracy na 2016 r. Zaproponowano, 

aby podobnie jak w latach ubiegłych pod patronatem Zespołu zorganizować wystawę, tym 

razem poświęconą nowym ideom ruchu kaszubskiego.  

W ramach swoich zadań Zespół zaplanował również spotkania z przedstawicielami 

poszczególnych resortów w zakresie projektów inwestycyjnych oraz kulturalnych dla Kaszub 

i Pomorza. Na spotkaniu z ministrem infrastruktury  poruszone mogłyby być takie tematy jak 

m.in. inwestycje drogowe i kolejowe (w tym postęp prac przy budowie trasy kaszubskiej czy 

kwestie przekopu Mierzei Wiślanej). W trakcie spotkania z przedstawicielem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji  Zespół chciałby otrzymać informacje na temat celów i 

priorytetów w zakresie środków finansowych przeznaczanych przez resort na mniejszości 

narodowe i etniczne. Podobne spotkanie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego 

dotyczyć by mogło inwestycji i zadań kulturalnych finansowanych przez resort na terenie 

Kaszub i całego Pomorza. W drugim  półroczu 2016 r. zaplanowano także spotkanie z 

ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, poświęcone kondycji polskiej 

gospodarki morskiej.  

Przewodniczący Zespołu poprosił jego członków o objęcie patronatem budowy, a 

następnie uroczystości odsłonięcia pomnika pomordowanych na Pomorzu w II wojnie 

światowej, który stanąć ma w Toruniu. Kolejnym patronatem objęta miałaby zostać akcja 



przygotowania strategii, ochrony, promocji i rozwoju języka kaszubskiego przez samorząd 

województwa pomorskiego. Członkowie Zespołu wyrazili poparcie dla objęcia patronatem 

obu przedsięwzięć.  

W trakcie dyskusji zaproponowano, aby do planu pracy na ten rok dopisać jeszcze 

spotkanie dotyczące działań  niezbędnych do utrzymania dorobku urbanistyczno-

kulturowego, do zachowania tradycyjnego budownictwa regionalnego i wpisania go w 

nowoczesną architekturę Pomorza.  

Członkowie Zespołu jednogłośnie podjęli decyzję o uhonorowaniu i wyrażeniu 

podziękowań za pracę  na rzecz regionu dla senatora II kadencji Józefa Borzyszkowskiego, w 

70. rocznicę jego urodzin. 
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