
Warszawa, dnia 2 czerwca 2011 r.

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Dnia 25 maja 2011 r., o godzinie 19.00 w sali 176 odbyło się posiedzenie Kaszubskiego

Zespołu Parlamentarnego poświęcone problematyce edukacji kaszubskiej i nauce języka

kaszubskiego. Na posiedzenie zaproszona została minister edukacji, pani Katarzyna Hall.

Na wstępie posiedzenia przewodniczący zespołu - senator Kazimierz Kleina omówił

przebieg Dni Kaszubskich w Szczecinie, w trakcie których sejmik województwa

zachodniopomorskiego przyjął kilka ważnych dla społeczności kaszubskiej uchwał. Senator

poinformował uczestników posiedzenia, że zarówno władze województwa kujawsko-

pomorskiego jak i województwa zachodniopomorskiego zaakceptowały propozycję,

by biegnącą z Gdańska do Szczecina drogę nazwać „Trasą Kaszubską”. Senator Kazimierz
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Kleina poinformował także o sukcesie kaszubskiej drużyny hokejowej Griffen, która zdobyła

mistrzostwo w hokeju Narodów Kanady.

Następnie omówiono plany Zespołu na rok bieżący i następny. Przygotowywana jest

wystawa „Pomorze Zachodnie – Nasza Tożsamość”, która w czerwcu będzie wystawiona

w Szczecinie, a po okresie wakacyjnym zostanie zaprezentowana w Senacie. Wystawa

akcentuje słowiańskie korzenie Pomorza Zachodniego w kontekście jego różnorodności

kulturowej. Na dzień 23 lipca 2011 roku planowany jest zjazd Kaszubów w Lęborku.

Na 2012 rok zaplanowano konferencję poświęconą tematom wspólnym dla całego Pomorza.

Senator Kazimierz Kleina wyjaśnił również, z jakich przyczyn nie doszło do spotkania

przedstawicieli Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego z prezydentem RP Bronisławem

Komorowskim.

Przewodniczący Zespołu poprosił następnie panią minister Hall o objaśnienie, jakie

fundusze są przekazywane na naukę języka kaszubskiego i jak ocenia się wykorzystywanie

tych środków. Pani minister poinformowała, że raz w roku, we wrześniu, szkoły przekazują

ministerstwu szczegółowe informację ilu jest uczniów uczących się języka kaszubskiego

i na podstawie tych danych zostaje wyliczona i przekazywana subwencja dla placówki. Pani

minister zaznaczyła różnice między dotacją, która jest przekazywana na określony cel

i rozliczana, w odróżnieniu od subwencji, której wykorzystania nie trzeba było jak dotąd

dokumentować. Dopiero w nowej ustawie stworzony zostanie mechanizm rozliczenia
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realizacji świadczeń na które przekazano subwencję. Mimo spadku liczby młodzieży ogółem

z roku na rok systematycznie przybywa uczniów uczących się języka kaszubskiego. Obecnie

jest to kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży. Korzystnymi skutkami ubocznymi tego

zjawiska, poza odrodzeniem języka, jest promocja i rozwój kultury kaszubskiej, integracja

środowiska oraz promocja regionu. Realnym zagrożeniem jest sposób wykorzystywania

subwencji, gdyż w opinii pani minister, obecnie nie ma mechanizmów pozwalających

skontrolować sposób ich spożytkowania. Wiadomo jednak, że są przypadki, w których

subwencje na naukę języka kaszubskiego pozwalają przetrwać małym szkołom.

Co ciekawe, zainteresowanie językiem kaszubskim wykracza daleko poza Pomorze, jest on

wykładany także w Poznaniu i Krakowie. W miastach tych pisana była również matura z tego

języka. Oddzielnym poruszonym zagadnieniem była kwestia szkolnictwa zawodowego, oraz

jego finansowania. Problematyczne jest zwłaszcza organizowanie praktyki

u rzemieślników, gdyż nie wszystkie szkoły są w stanie samodzielnie organizować warsztaty

dla swoich uczniów. Zakwestionowano działanie Ochotniczych Hufców Pracy jako

dyspozytora funduszy na szkolenie zawodowe. W odniesieniu do opracowywanych zmian

ustawy o systemie oświaty poruszono kwestię dowożenia do szkół dzieci z odległości

mniejszej niż 3 km oraz zniżek cen na przejazdy dzieci. Zaproponowano opracowanie

poselskiego projektu w tej kwestii.

Podsumowując spotkanie senator Kazimierz Kleina ze względu na ilość interesujących

tematów związanych z systemem edukacji zaproponował kolejne posiedzenie z udziałem pani

minister Katarzyny Hall. Pani minister wyraziła chęć bliskiej współpracy z Zespołem.

W przyszłości planowane jest również posiedzenie z udziałem pana premiera Donalda Tuska.
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