
UCHWAŁA NR XXX/500/97 
RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 29 stycznia 1997 roku 
 
 
 
w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE 

ZASŁUGI DLA GDYNI” - Medal nr 9 
 
 
 
 Działając na podstawie § 2 w zw. z § 4 Regulaminu Medalu im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu 
Miasta Gdyni (Monitor Rady Miasta Gdyni nr 13/96, poz. 129), Rada Miasta Gdyni uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1 

 
Rada Miasta Gdyni postanawia nadać - na uroczystej sesji z okazji Święta Miasta w dniu 10 
lutego - Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” - 
Oddziałowi Gdyńskiemu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - za kultywowanie tradycji, 
szerzenie znajomości koltury kaszubsko-pomorskiej i budzenie zamiłowania do niej. 
 

§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   



UZASADNIENIE 

 

 Na Walnym Zjeździe działaczy kaszubskich w Gdańsku dnia 2 grudnia 1956 roku 
powołano do życia Zrzeszenie Kaszubskie. Zarząd Główny Zrzeszenia podjął uchwałę o 
powstawaniu komitetów organizacyjnych oddziałów Zrzeszenia. 

 12 grudnia 1956 r. odbyło się zebranie organizacyjne gdyńskich działaczy 
kaszubskich, na którym powołano Zarząd Oddziału Zrzeszenia Kaszubskiego w Gdyni i 
wybrano Zarząd Oddziału. 

 Odtąd Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubskiego, przekształconego w 1964 roku w 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie dzielił dole i niedole całego Zrzeszenia, współuczestnicząc 
w osiąganiu statutowych celów: 

• szerzenia znajomości kultury kaszubsko-pomorskiej i tworzenia zamiłowania do niej, 

• kształtowania poczucia dumy z wkładu Pomorza i Kaszub w skarbnicę ogólnonarodową, 

• pobudzenia szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju gospodarczego, 
społecznego i kulturalnego Pomorza. 

 Nie trzeba dodawać, jakie znaczenie dla lokalnych społeczności ma realizacja 
przedsięwzięć zmierzających do osiągnięcia tych celów. 

 Klimat sprzyjający działalności organizacji pozarządowych po 1956 roku nie trwał 
długo. Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, jak i całe Zrzeszenie, 
poddawano coraz ściślejszej kontroli partyjno-administracyjnej prowadzącej aż do narzucania 
prezesów i członków Zarządów. Ówczesna „polityka kulturalna” doprowadziła niemalże do 
zaniku działalności. 

 W 1980 roku liczba członków Oddziału Gdyńskiego spadła do kilkunastu osób. Wtedy 
jednak, na fali przemian posierpniowych, dzięki inicjatywie ks. prałata Hilarego Jastaka i 
entuzjazmowi grona osób, głównie spośród gdyńskich stoczniowców-Kaszubów nastąpiło 
odrodzenie działalności Oddziału, którego nie zdołał zahamować nawet stan wojenny. 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie nie przystąpiło do PRON-u, co należy przypisać w znacznej 
mierze determinacji Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia. 

 Starania różnych środowisk lokalnych, rdzennych Kaszubów i tych wszystkich, którzy 
wybrali Gdynię, Kaszuby, Pomorze jako swoją małą ojczyznę, stały się siłami napędowymi 
ożywienia działalności Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, co dało się 
zauważyć szczególnie po 1986 roku. 

 Obecnie Gdyński Oddział Zrzeszenia liczy 150 aktywnie działających członków. 

 Nie sposób wymienić wszystkie inicjatywy i przedsięwzięcia, które dla dobra 
gdyńskiej społeczności podjęli członkowie Zrzeszenia. Krzewieniu lokalnego patriotyzmu 
służy szczególnie działalność klubowa pielęgnująca kaszubskie tradycje kulturalne, sztukę 
ludową - hafciarstwo, obrzędy, śpiew chóralny i taniec; także organizowanie zabaw i choinek 
dla dzieci, Dni Śledzia, odczytów i wieczornic. Niezmiernie ważne jest pielęgnowanie języka 
kaszubskiego. Integracyjna rola licznych mszy świętych odprawianych w języku kaszubskim 
oraz zaangażowanie miejscowego duchowieństwa w działalność Zrzeszenia są godne 
szczególnego podkreślenia. 



 Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego dba o ocalenie od zapomnienia 
chlubnej przeszłości oraz wybitnych i zasłużonych dla Polski, Pomorza i Kaszub postaci. 
Staraniom Zrzeszenia należy przypisać wykonanie nagrobka Antoniego Abrahama i 
wmurowanie tablicy pamiątkowej Jana Radtkego. Konkurs na pomnik Antoniego Abrahama 
doprowadzi wkrótce do godnego uczczenia pamięci wielkiego syna Ziemi Kaszubskiej. 

 Zrzeszenie przyczyniło się do wzbogacenia i uświetnienia obchodów 70-lecia Gdyni. 

 Uważamy, iż nadanie Gdyńskiemu Oddziałowi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za Wybitne Zasługi dla Gdyni” będzie godną 
nagrodą za dotychczasową działalność na rzecz społeczeństwa naszego miasta. 

 Wniosek złożył Klub Radnych Unii Wolności. Komisja Statutowa na posiedzeniu w 
dniu 6 stycznia 1997 postanowiła zarekomendować Radzie tę kandydaturę. 


