
Parlamentarny Zespół Kociewski 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 Parlamentarnego 

Zespołu Kociewskiego. 

Zespół został utworzony 7 lutego 2008 roku w celu inicjowania działań Sejmu  

i Senatu na rzecz poprawy jakości aktów normatywnych, dotyczących problematyki 

regionalnej Pomorza, w szczególności Kociewia, a takŜe wszechstronnego rozwoju 

gospodarczego, kulturowego  i społecznego Kociewia i regionów ościennych. 

 

W Zespole zrzeszonych jest 16 Parlamentarzystów, w tym 5 Senatorów. Pracami Zespołu 

kieruje Przewodniczący, Senator Andrzej Grzyb. 

 

W 2009 r. odbyły się 2 posiedzenia Zespołu, w dniach: 5 marca i 23 września. Ponadto 

członkowie Zespołu uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy 

poświęconej senatorowi z okresu Dwudziestolecia Międzywojennego - księdzu Feliksowi  

Boltowi. Zespół wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 

zorganizował w dniu 15 grudnia konferencję na temat samorządów lokalnych na śuławach 

Wiślanych w III RP.  

 

Na posiedzeniu zespołu w dniu 5 marca 2009 r. Przewodniczący Zespołu senator Andrzej 

Grzyb dokonał prezentacji nowego Elementarza Gwary Kociewskiej Gadómy po naszamó, 

który powstał przy współpracy Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego. Elementarz pod 

redakcją Mirosławy Möller i Grzegorza Ollera będzie wykorzystywany podczas prowadzenia 
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lekcji języków regionalnych. Przewodniczący Zespołu powiadomił zebranych o prośbie Rady 

Miasta Skórcz, dotyczącej nadsyłania pisemnych wraŜeń i impresji z wizyty w tym mieście. 

Członkowie Zespołu zostali równieŜ powiadomieni o wznowieniu ksiąŜki wybitnego 

polskiego archeologa Gotfryda Ossowskiego pt. Prusy Królewskie. Zabytki przedhistoryczne 

Ziem Polskich. Uroczyste spotkanie promujące to wydarzenie odbędzie się na Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

Podczas posiedzenia w dniu 23 września Przewodniczący Zespołu senator Andrzej Grzyb 

poinformował członków zespołu o przygotowaniach do wmurowania tablicy upamiętniającej 

księdza Feliksa Bolta, posła i senatora w okresie międzywojennym. Uroczyste odsłonięcie 

tablicy w BarłoŜnie – miejscu urodzenia Feliksa Bolta - planowane było na 11 listopada 2009 

r. Przewodniczący poinformował członków Zespołu o planowanym w Tleniu zjeździe 

samorządowców i organizacji pozarządowych z Kociewia, podczas którego uzgodnione 

zostaną szczegóły planowanego w maju 2010 r. IV Kongresu Kociewskiego. Członkowie 

Zespołu zostali poinformowani o podjęciu działań zmierzających do opracowania i wydania 

drukiem Kroniki Świętego Zakonu Cystersów w Pelplinie. Parlamentarny Zespół Kociewski 

będzie dąŜył do powołania zespołu naukowego, który zweryfikuje tłumaczenie Kroniki z 

łaciny i opracuje naukowo jej tekst, będzie teŜ zabiegał o uzyskanie niezbędnych środków 

finansowych u Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego oraz grantu z Komitetu Badań 

Naukowych.  

 

Zespół ufundował marmurową tablicę pamiątkową poświęconą postaci Senatora  

z okresu Dwudziestolecia Międzywojennego księdza Feliksa Bolta. Tablica została odsłonięta 

11 listopada 2009 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w BarłoŜnie,  

w dwunastą rocznicę nadania szkole imienia księdza Senatora Feliksa Bolta.  

 

Dnia 15 grudnia 2009 r. Parlamentarny Zespół Kociewski i Parlamentarny Zespół ds. Dróg 

Wodnych i Turystyki Wodnej zorganizowały konferencję na temat samorządów lokalnych na 

śuławach Wiślanych w III RP, podczas której przedstawiono  zebranym strategiczny program 

"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe śuław do roku 2030" a wiceminister 

rolnictwa Kazimierz Plocke omówił sytuację rolnictwa w tym regionie. Uczestnicy 

konferencji dyskutowali równieŜ o elektrowniach wiatrowych na terenie śuław.  
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Zespół wspierał lokalne inicjatywy kulturalne i artystyczne, takie jak wyjazd grupy 

folklorystycznej z Kociewia na konkurs muzyki lokalnej w Helsinkach, wydanie albumu 

poetycko – fotograficznego „PejzaŜ serdeczny Kociewia”, uroczystość obchodów  

50 - lecia istnienia zespołu artystycznego  „Piaseckie Kociewiaki”, czy uroczystości  

w 10 rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Kociewiu. 

 
 

Gośćmi Zespołu byli; 

wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke, przedstawiciele administracji i władz 

samorządowych śuław oraz przedstawiciele szkolnictwa, kultury i artyści kociewscy. 

 

 

 

Przewodniczący 
 

(–) 

Andrzej Grzyb 


