
Warszawa, dnia 18 grudnia 2008 r.

Protokół z trzeciego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego

Dnia 17 grudnia 2008 r. o godzinie 16.30 w sali 176 Gmachu Senatu odbyło się trzecie

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego. W trakcie posiedzenia jego członkowie

zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu za rok 2008 oraz przyjęli wstępny

plan działań na rok 2009.

1.  Sprawozdanie z działalności w 2008 r.

1. W dniach 1 – 11 maja 2008 r. z wizytą na Pomorzu gościła czterdziestopięcioosobowa

grupa młodzieży ukraińskiej oraz Polaków z Ukrainy, zaproszonych przez ojców z

Domu Zakonnego Karmelitów Bosych. Zespół udzielił organizacyjnego, finansowego

i merytorycznego wsparcia tej inicjatywie.

2. Członkowie zespołu uczestniczyli w Jarmarku Dominikańskim.

3. Zespół zainicjował, we współpracy z Politechniką Gdańską, konkurs na projekty

domów indywidualnych, które nawiązują do tradycyjnej zabudowy na Kociewiu.

Zespół ufundował dwie nagrody w tym konkursie.

4. Parlamentarny Zespół Kociewski w czasie swojej działalności w roku 2008

obejmował patronatem wszystkie godne uwagi i ważne dla regionu projekty i

konkursy, takie jak Konkurs im. Romana Landowskiego oraz Zaduszki Kociewskie.

5. W Gmachu Senatu, z inicjatywy Zespołu została zorganizowana  w dniach 24

września – 3 października 2008 r. wystawa  zdjęć Tomasza Babinka „Kociewie

nieznane”, na którą składały się 22 fotogramy przedstawiające krajobrazy ziemi

kociewskiej. Uroczystego otwarcia dokonał 24 września o godzinie 12.30 Marszałek

Senatu Bogdan Borusewicz. W otwarciu wystawy wzięli udział przedstawiciele władz

Starogardu Gdańskiego. Otwarciu wystawy towarzyszyły występy zespołów

ludowych. Zorganizowano też drobny poczęstunek.

6. Również we wrześniu 2008 r. odbyło się w Parlamencie spotkanie Kociewiaków.



7. W ciągu całego roku Zespół w ramach bieżącej działalności brał udział w

odbywających się w Gdańsku i Warszawie spotkaniach z władzami samorządowymi

powiatów kociewskich,

8. Rozpoczęto prace nad Encyklopedią Kociewską – najbliższym etapem będzie

wniesienie uwag do konspektu.

9. Sprawozdanie z działalności zostało przyjęte przez członków Zespołu jednogłośnie.

2. Na 2009 rok Parlamentarny Zespół Kociewski zaplanował:

- realizację tych działań, których nie udało się dokończyć lub zrealizować w roku bieżącym,

- organizację konferencji „Żuławy 2009”  w gmachu Sejmu lub Senatu,

- zorganizowanie wiosną 2009 r. w Leśniczówce Czarna koło Skórcza spotkania Zespołu

z przedsiębiorcami, którego celem ma być omówienie problemów, z jakimi borykają się

właściciele małych lokalnych tartaków,

- wsparcie wyjazdu grupy folklorystycznej z Kociewia na konkurs folkowy w Helsinkach,

- wsparcie wydania albumu fotograficzno-poetyckiego „Pejzaż serdeczny Kociewia” ,

-  wsparcie obchodów pięćdziesięciolecia zespołu „Piaseckie Kociewiaki”,

- upamiętnienie dziesięciolecia pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II na Kociewie,

wydanie publikacji okolicznościowej,

- zorganizowanie na jesieni w Gniewie lub Pelplinie konferencji na temat integracyjno-

społecznego oddziaływania autostrady na Kociewie. Konferencję tę poprzedziłoby

wcześniej, np. w maju spotkanie z Ministrem Infrastruktury,

- upamiętnienie pomnikiem w Starogardzie Gdańskim Kazimierza Deyny.


