
Warszawa, dnia 24 września 2009 r.

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie

Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego. Tematem posiedzenia było omówienie

i przygotowanie obchodów 90 rocznicy zaślubin odrodzonej Polski z morzem. Uroczystość

odbędzie się w dniach 10 i 11 lutego 2010 roku.

Gośćmi na posiedzeniu byli pan Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony

Danych Osobowych i przedstawiciel Warszawskiego Oddziału Zrzeszenia

Kaszubsko – Pomorskiego, pan doktor Ryszard Stolmann, rektor Wyższej Szkoły

Techniczno – Ekonomicznej w Szczecinie i prezes Szczecińskiego oddziału  Zrzeszenia

Kaszubsko – Pomorskiego, oraz, jako goście specjalni, przedstawiciele młodzieży z Koła

Młodych Kaszubów z Gimnazjum im. Ziemi Kaszubskiej z Goręczyna wraz z opiekunami,

panią Elżbietą Bugajną, i panem Karolem Ducherem, dyrektorem Zespołu Szkół

w Goręczynie imienia Ziemi Kaszubskiej.

Senator Kazimierz Kleina, przewodniczący Zespołu, po otwarciu posiedzenia i powitaniu

gości oddał głos pani Weronice Baran, Przewodniczącej Koła Młodych Kaszubów, która

podziękowała za umożliwienie wizyty w parlamencie i przybliżyła zgromadzonym

okoliczności powstania oraz działania Koła. Młodzież ze szkoły im. Ziemi Kaszubskiej żywo

interesuje się kulturą i sztuką swojej małej ojczyzny, co znajduje wyraz w licznych

projektach, od wydawania własnej gazetki po kręcenie reportaży i filmów. Senatorowie

wyrazili swoje uznanie dla inicjatywy młodych gości, złożyli wpis w kronice Koła i przyjęli

wydanie specjalne redagowanej przez uczniów gazety „Nasza Chёcz”, oraz publikację

wydaną z okazji 25 lat Oddziału ZK-P w Somoninie, „Kaszёbsczim jesmё lёdã”. Spotkanie

z młodzieżą kaszubską zakończono pamiątkową fotografią.

Pan doktor Ryszard Stolmann, rektor Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej

w Szczecinie i prezes Szczecińskiego oddziału  Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego

zrelacjonował obchody Dnia Kaszubskiego w Szczecinie, połączone z obchodami roku Lecha

Bądkowskiego. Obchody odbyły się dnia 16 maja 2009 r. Doktor Stolmann omówił także
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obchody 50-lecia ZK-P oraz poinformował o umowie patronackiej zawartej z Polską Żeglugą

Morską nadającej nowemu statkowi typu masowiec nazwę „Kaszuby”. Omówiono wstępne

założenia przyszłorocznych obchodów Dni Kaszubskich, połączonych z sesją naukową

o historii, kulturze i sztuce Kaszubów szczecińskich z wykorzystaniem reliktów pisma

i wzornictwa. Przy tej okazji podkreślono sięgający XXIII wieku związek Kaszubów

ze Szczecinem, wyrażony nie tylko w historii książąt kaszubskich, lecz i w heraldyce. Doktor

Stolmann przedstawił bliżej profil Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej

w Szczecinie, jedynej, niepublicznej Uczelni, która kształci inżynierów na potrzeby szeroko

pojętej motoryzacji, na trzech kierunkach studiów: Transport, Edukacja

Techniczno-Informatyczna oraz Europeistyka na  wydziałach: Transportu Samochodowego

i Europeistyki. Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczne w Szczecinie, przy współpracy

z Politechniką Lwowską, planuje przyjęcie na studia grupy młodzieży ukraińskiej polskiego

pochodzenia.

Pan Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

i przedstawiciel niedawno utworzonego Warszawskiego oddziału Zrzeszenia

Kaszubsko – Pomorskiego w imieniu prezesa, ks. prof. dr hab. Henryka Skorowskiego

zaprosił Zespół Kaszubski na powakacyjne spotkanie Zrzeszenia, w dnia 30 września 2009 r.

Poinformował także, że obchody 90 rocznicy zaślubin Polski z morzem będą świętowane

także w Warszawie.

Członkowie Zespołu szeroko przedyskutowali plany uczczenia 90 rocznicy zaślubin Polski

z morzem. Jako główny element obchodów w Warszawie zaproponowano zorganizowanie

tematycznej wystawy w gmachach Parlamentu. Po zakończeniu ekspozycji wystawa mogłaby

być prezentowana na Pomorzu. Rozważano w tym celu nawiązanie współpracy

z: Prezydentem Miasta Gdyni, Starostą Puckim, Biblioteką Publiczną w Gdańsku, Muzeum

Miasta Gdyni, Muzeum Ziemi Puckiej i Centralnym Muzeum Morskim. Przewodniczący

Zespołu, senator Kazimierz Kleina poinformował o korespondencji prowadzonej

z Prezydentem Miasta Gdyni i Starostą Puckim w sprawie obchodów 90 rocznicy zaślubin

Polski z morzem.

Z ramienia Zespołu do nadzorowania spraw związanych z obchodami oddelegowano

senatorów: Kazimierza Kleinę, Edmunda Wittbrodta i Jana Wyrowińskiego oraz posła Jana

Kuleszę.  Zespół planuje wybrać autora scenariusza wystawy.
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Kolejną propozycją, która spotkała się z pełną aprobatą Zespołu buło stworzenie wspólnego

projekt uchwały okolicznościowej, która mogłyby zostać przyjęta przez obydwie

izby, wzorem uchwały dotyczącej 70 rocznicy zaślubin Polski z morzem.

W ramach obchodów zaproponowano objęcie przez Zespół patronatem kawalkady

kawalerzystów z Torunia, którzy co roku odtwarzają historyczny marsz śladem oddziałów

Wojska Polskiego pod dowództwem generała Józefa Hallera.

Kolejną propozycją uczczenia 90 rocznicy zaślubin Polski z morzem jest zorganizowanie

dyskusji plenerowych dotyczących przeszłości i przyszłości Polski na morzu, z udziałem

młodzieży, studentów oraz profesorów z Akademii Morskiej w Szczecinie, Gdyni

i profesorami Uniwersytetu Gdańskiego.

Zespół wyraża otwartość na wszelkie pomysły i uwagi dotyczące obchodów. Należy je

zgłaszać przewodniczącemu Zespołu, senatorowi Kazimierzowi Kleinie.

W kwestiach formalnych, do zespołu przyjęto akces pani poseł Agnieszki Pomaski.








