
Kaszubski Zespół Parlamentarny Warszawa, dnia 8 kwietnia 2010 r. 

 

Prezydium Senatu  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Sprawozdanie z działalności w 2009 r. 

 

Zgodnie z postanowieniami, jakie zapadły podczas 25. posiedzenia Prezydium Senatu  

16 września 2008 r., dotyczącymi przedstawiania corocznych sprawozdań z prac zespołów 

senackich i parlamentarnych, prezentujemy sprawozdanie z działalności Kaszubskiego 

Zespołu Parlamentarnego. 

Zespół został utworzony 14 listopada 2007 roku w celu działania  

na rzecz wszechstronnego rozwoju Kaszub i Pomorza. Cele te mają być realizowane przede 

wszystkim poprzez wspieranie działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Kaszub 

oraz promocję i upowszechnianie wiedzy o kulturze, języku i historii Kaszub. 

 

W Zespole zrzeszonych jest 23 Parlamentarzystów, w tym 4 Senatorów. Pracami 

Zespołu kieruje Przewodniczący, Senator Kazimierz Kleina. 

 

W 2009 roku odbyły się 2 posiedzenia Zespołu, w dniach 23 września i 17 grudnia. 

Ponadto członkowie Zespołu uczestniczyli w otwarciu wystawy poświęconej Lechowi 

Bądkowskiemu oraz wzięli udział w Mszy Świętej w Kaplicy Sejmowej wygłoszonej  

w języku kaszubskim.  

Członkowie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego uczestniczyli w organizacji  

i uroczystości otwarcia wystawy fotograficznej pt. Autorytety; Lech Bądkowski. Wystawa 

została odsłonięta w środę 18 lutego 2009 r. - w 25 rocznicę śmierci Lecha Bądkowskiego, 

ojca regionalizmu gdańskiego, sygnatariusza Porozumień Gdańskich z sierpnia 1980 r. 
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Efektem prac Zespołu było wydanie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Uchwały  

w sprawie uczczenia pamięci Lecha Bądkowskiego w 25 rocznicę śmierci, opublikowanej w 

Dzienniku Urzędowym  Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z 2009 r. nr 11, poz. 136.  

W dniu 19 marca 2009 r. w Kaplicy Sejmowej odprawiona została Msza Święta w intencji 

szybkiej beatyfikacji księdza biskupa Konstantego Dominika. Konstanty Dominik (ur. 1870 r. 

zm. 1942 r.) był pierwszym biskupem – Kaszubem w odrodzonej Polsce, odznaczonym za 

działalność społeczną w II Rzeczpospolitej KrzyŜem Komandorskim Orderu Odrodzenia 

Polski. Msza była celebrowana przez księdza profesora Henryka Skorowskiego - prorektora 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i księdza profesora Wojciecha 

Necla. Jedno z czytań mszalnych odprawiono w języku kaszubskim - czytał je 

przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego senator Kazimierz Kleina.  

W naboŜeństwie uczestniczyły delegacje Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z Gdyni, 

Gdańska, śukowa i Warszawy oraz posłowie i senatorowie. Była to pierwsza msza  

z elementami kaszubskimi odprawiona w Kaplicy Sejmowej. 

 

Zespół objął honorowy patronat nad obchodami „Dnia Jedności Kaszubów”, który miał 

miejsce dnia 22 marca 2009 roku w Bytowie. 

 

Kaszubski Zespół Parlamentarny omawiał przygotowanie obchodów 90 rocznicy zaślubin 

odrodzonej Polski z morzem (uroczystość odbyła się w dniach 10 i 11 lutego 2010 roku).  

Zespół przyjął w parlamencie młodzieŜ działającą w Kole Młodych Kaszubów, w szkole im. 

Ziemi Kaszubskiej. Podczas spotkania omówiono obchody Dnia Kaszubskiego w Szczecinie, 

połączone z obchodami roku Lecha Bądkowskiego. Obchody odbyły się dnia 16 maja 2009 r. 

Uczestnicy spotkania omówili program obchodów 50-lecia Zrzeszenia Kaszubsko - 

Pomorskiego oraz zostali poinformowani o umowie patronackiej zawartej z Polską śeglugą 

Morską, zapewniającej nadanie  nowemu statkowi typu masowiec nazwę „Kaszuby”.  

Zespół zapoznał się z informacją Ministerstwa Środowiska na temat kierunków  

i nakładów finansowych na rozpoczęte i planowane działania, zmierzające do szeroko 

pojmowanej ochrony środowiska na terenie Pomorza. Omawiano zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe obszaru od Gdańska aŜ po Elbląg.  

 

Zespół przeanalizował inwestycje w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-

ściekowej. Zespół rozpatrzył problemy związane z realizacją programu Natura 2000. Omówił 
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wstępne załoŜenia przyszłorocznych obchodów Dni Kaszubskich, połączonych z sesją 

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

pisma i wzornictwa. 

 

Gośćmi Zespołu byli:  

pan Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  

i przedstawiciel Warszawskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, pan doktor 

Ryszard Stolmann, rektor WyŜszej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej  

w Szczecinie i prezes Szczecińskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, 

przedstawiciele młodzieŜy z Koła Młodych Kaszubów z Gimnazjum im. Ziemi Kaszubskiej  

z Goręczyna wraz z opiekunami, panią ElŜbietą Bugajną, i panem Karolem Ducherem, 

dyrektorem Zespołu Szkół w Goręczynie imienia Ziemi Kaszubskiej, pani Weronika Baran 

Przewodnicząca Koła Młodych Kaszubów.  

 

 

Przewodniczący 

(–) 

Kazimierz Kleina 


