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Sprawozdanie z działalności w 2010 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 6 Senatorów. Pracami 

Zespołu kieruje Przewodniczący, Senator Andrzej Grzyb. W wyniku tragicznej katastrofy 

lotniczej pod Smoleńskiem dnia 10 kwietnia 2010 r. zginęło dwóch zasłuŜonych dla Polski, 

Pomorza i Kociewia, członków Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego: śp. poseł RP Maciej 

PłaŜyński oraz poseł RP Arkadiusz Rybicki. 

 

 W 2010 r. odbyło się jedno posiedzenie Zespołu, w dniu 12 kwietnia. Ponadto 

członkowie Zespołu uczestniczyli w IV Kongresie Kociewskim oraz w wydarzeniach na 

Kociewiu, które tworzyły Kociewski Rok Kongresowy. Zespół wraz z WyŜszym Seminarium 

Duchownym w Pelplinie, Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim oraz 

specjalnie powołanym komitetem naukowym zorganizował w dniu 27 listopada konferencję 

poświęconą Kronice Świętego Zakonu Cystersów w Pelplinie. Niniejsza konferencja została 

objęta patronatem honorowym członków Zespołu. 

 



 Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego w dniu 12 kwietnia 2010 r. 

omówiono projekt zorganizowania w Senacie wystawy upamiętniającej utworzenie na 

ziemiach polskich pierwszego obozu koncentracyjnego – KL Stutthof. Prezydium Senatu na 

66. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r. wyraziło zgodę na zorganizowanie wystawy „Stuthof 

był pierwszy” w Senacie w maju 2011 r. Jednocześnie Prezydium Senatu nie wyraziło zgody 

na dofinansowanie przez Kancelarię Senatu wydania katalogu wystawy w wersjach polskiej 

i angielskiej. Przewodniczący Zespołu senator Andrzej Grzyb powiadomił zebranych 

o planowanej organizacji Kociewskiego Roku Kongresowego. Zgodnie z postanowieniami 

podjętymi na posiedzeniu członkowie Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego objęli to 

wydarzenie patronatem oraz włączyli się w organizację wydarzeń kulturalnych związanych 

z Kongresem Kociewskim. 

 

 Parlamentarny Zespół Kociewski sprawował patronat nad Kociewskimi Warsztatami 

Regionalnymi w Osieku, które miały miejsce w dniach 22-24 kwietnia. W przedsięwzięciu 

wzięło udział 30 osób, byli to studenci z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Warsztaty zorganizowało 

Studenckie Koło Naukowe „Mozaika” z Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

 Parlamentarny Zespół Kociewski przeprowadził konkurs pod hasłem „Młodzi dla 

Kociewia”. Konkurs został rozstrzygnięty dnia 18 maja, a jego laureatami zostali Kociewiacy 

młodego pokolenia, szczególnie zasłuŜeni na rzecz pracy dla swojego regionu.  

 11 czerwca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie 

odbył się III Konkurs Marynistyczny pod patronatem Zespołu. Współorganizatorem 

wydarzenia była Akademia Morska w Gdyni. W rywalizacji uczestniczyły trzy tczewskie 

licea. Celem konkursu było zachęcenie młodzieŜy do poznawania morskich tradycji Polski 

oraz uświadomienie, jak waŜnym elementem gospodarki jest wykorzystanie potencjału 

Bałtyku oraz ochrona jego unikalnego środowiska naturalnego. 

 Z kolei w marcu Zespół objął swoim patronatem konkurs "Poszukiwanie zaginionych 

słów gwary kociewskiej". Został on zorganizowany przez Dziennik Bałtycki, Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim oraz Koło Naukowe Mozaika Uniwersytetu 

Gdańskiego.  

 

 Kontynuacja działań zmierzających do opracowania i wydania Kroniki Świętego 

Zakonu Cystersów w Pelplinie stanowiła w roku 2010 przedmiot działalności 



Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego. Został powołany zespół naukowy, który zweryfikuje 

tłumaczenie kroniki z łaciny, opatrzy je niezbędnym aparatem naukowym oraz zabiega 

o uzyskanie niezbędnych środków finansowych. Zespół badawczy tworzą naukowcy 

z Gdańska, Torunia i Poznania oraz Pelplina. Dnia 27 listopada 2010 r. Parlamentarny Zespół 

Kociewski zorganizował konferencję naukową na temat kroniki pelplińskiej, podczas której 

przedstawiono liczne szczegóły na temat dzieła, dawne kontakty cystersów z innymi 

zakonami, a takŜe miejscową ludnością. Uczestnicy konferencji dyskutowali równieŜ nad 

kształtem dalszej pracy grupy badawczej, zmierzającej do opublikowania dzieła w przeciągu 

dwóch lat. Referaty przedstawione w trakcie konferencji zostaną opublikowane w połowie 

roku 2011 jako specjalny numer rocznika muzealnego Rydwan, który jest wydawany przez 

Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. 

 

 Parlamentarny Zespół Kociewski udzielał swojego wsparcia lokalnym inicjatywom 

o charakterze regionalnym. Wśród nich naleŜy wskazać XVII Przegląd Kociewskich 

Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczyni Kociewia w Piasecznie. 

 

Gośćmi Zespołu byli: 

przedstawiciele świata nauki, administracji i władzy lokalnej oraz przedstawiciele 

szkolnictwa, kultury i artyści kociewscy. 

 

 

Przewodniczący 

 

Andrzej Grzyb 


