
Warszawa, dnia 16 października 2008 r.

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Dnia 15 października 2008 r. w sali nr 179 w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie

Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego. Po oficjalnym otwarciu posiedzenia i powitaniu

zgromadzonych parlamentarzystów przewodniczący Zespołu, senator Kazimierz Kleina,

podsumował dotychczasowe osiągnięcia Zespołu.

W 2008 roku Kaszubski Zespół Parlamentarny zorganizował przy współpracy

z Uniwersytetem im. Kardynała Wyszyńskiego oraz Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim

konferencję na temat ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Karty Języków Regionalnych

i Mniejszościowych. Zespół zorganizował także wystawę „Kaszubi w Kanadzie”, której

towarzyszyła konferencja Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

na temat 150. rocznicy I osadnictwa kaszubskiego w Kanadzie, podczas której miało miejsce

wystąpienie Ambasadora Kanady. Senator Kazimierz Kleina przekazał wyrazy uznania

dla zaprzyjaźnionego Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego za zorganizowanie wystawy

„Kociewie Nieznane”.

W sprawach merytorycznych dotyczących przyszłej pracy Zespołu przedstawiono

następujące tematy:

1) sprawozdanie senatora Kazimierza Kleiny z wizyty u przedstawicieli Kaszubów

w Kanadzie.

2) propozycję spotkania z Panią Minister Edukacji Narodowej Katarzyną Hall w celu

omówienia edukacji regionalnej z uwzględnieniem oceny nauki języka kaszubskiego

w szkołach.

3) propozycję zaproszenia Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary

Kudryckiej w celu omówienia powstania Katedry Języka Kaszubskiego celem

kontynuacji studiów nad językami mniejszościowymi.

4) zaproponowano przeprowadzenie badań lokalnych przez Burmistrzów i Wójtów

na temat nauki języków mniejszościowych w szkołach znajdujących się w regionie

kaszubskim.



5) podjęto dyskusję na temat zorganizowania w 2009 roku konferencji na temat idei

regionalizmu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europie.  Szczególnym wydarzeniem,

które byłoby inspiracją dla wystawy i konferencji będzie obchodzona w przyszłym

roku, 25 rocznica śmierci ojca regionalizmu gdańskiego Lecha Bądkowskiego,

sygnatariusza Porozumień Gdańskich z sierpnia 1980 r.

6) kolejna koncepcja rozwinięcia tematyki regionalnej dotyczyła zorganizowania

wystawy o tematyce kaszubskiej w Brukseli na jesieni 2009 roku, bądź na wiosnę

2010 roku.

7) kaszubski Zespół Parlamentarny postanowił zwrócić się do Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji z prośbą o informacje na temat realizacji ustawowego wymogu

powoływania do rad programowych przedstawicieli mniejszości narodowych,

etnicznych oraz osób posługujących się językami regionalnymi.

Podczas omawiania spraw bieżących Zespół postanowił wspomóc wraz

ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim reaktywację szczecińskiego oddziału Zrzeszenia

Kaszubsko – Pomorskiego.

Parlamentarzyści należący do Zespołu planują także współorganizowanie w czerwcu

2009 roku Pielgrzymki Ludzi Morza z Helu do Pucka.

Zespół rozważył możliwość wystąpienia do Marszałka Senatu z propozycją

zaproszenia na spotkanie opłatkowe senatorów warszawskiego chóru specjalizującego

się w śpiewaniu kolęd kaszubskich.

Przewodniczący Zespołu złożył oficjalne podziękowania parlamentarzystom, którzy

podczas składania oficjalnych oświadczeń nawiązywali do tradycji i kultury kaszubskiej.

Pod koniec posiedzenia przyjęto akces o Zespołu Pana posła Sławomira Rybickiego.


