
UUCHWAŁA NR 195/XVII/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2016 roku 

 

w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej  

 

Na podstawie § 3 załącznika do Uchwały Nr 1027/XL/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 

listopada 2009 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dziedzin i form 

działań promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego w związku z § 6 pkt 4 Statutu Województwa 

Pomorskiego (tj. Uchwała Nr 541/XL/02 z dnia 25 marca 2002r., Dz. Urz. W.P. Nr 39 poz.905 z późn. zm.)
1
.  

 

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Sejmik Województwa Pomorskiego ustanawia rok 2016 – Rokiem Pomorskiej Wspólnoty 

Obywatelskiej.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

                Przewodniczący  

    Sejmiku Województwa Pomorskiego 

  

 

                         Jan Kleinszmidt  

  

                                                           
1
Zmiany tekstu jednolitego Statutu Województwa Pomorskiego zostały ogłoszone w Dz. Urz. W. P. z 2004 r.  

Nr 56 poz. 1095, Dz. Urz. W. P. z 2006 r. Nr 80 poz. 1691, Dz. Urz. W. P. z 2008 r. Nr 76 poz. 1993, Dz. Urz. W. P. z 

2013 r. poz. 3157. 



 

UZASADNIENIE 

 

Art. 1 ustawy o samorządzie województwa stanowi: „Mieszkańcy województwa tworzą z mocy 

prawa regionalną wspólnotę samorządową”. Budowanie twórczej wspólnoty jest jednak procesem 

długotrwałym, którego nie da się przeprowadzić odgórnym nakazem ustawodawcy. Zdajemy sobie 

sprawę, że stabilny rozwój naszego województwa możliwy jest tylko w oparciu o świadomą swoich 

celów i wierzącą we własne siły pomorską wspólnotę obywatelską. Ogłaszając rok 2016 - Rokiem 

Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej - pragniemy zwrócić uwagę na potrzebę ciągłego budowania  

i umacniania wspólnoty regionalnej, którą łączyłoby nie tylko zamieszkiwanie terytorium tej samej 

jednostki administracyjnej, ale także współpraca i współodpowiedzialność za Pomorze stające 

„twarzą ku przyszłości”
2
. Chcemy wzmacniać związek emocjonalny Pomorzanina (świadomego 

swoich moralnych praw i obowiązków obywatela) z regionem w którym żyje.  Do tego konieczne 

jest lepsze poznanie i refleksja nad jego historią, kulturą i tradycją. Może być ona źródłem inspiracji 

do działania i aktywności obywatelskiej na rzecz wspólnoty lokalnej, regionalnej i państwowej. 

W 2016 r. obchodzić będziemy szereg rocznic doniosłych wydarzeń historycznych, a w tym  

550 rocznicę II pokoju toruńskiego, w wyniku którego znaczna część obecnego województwa 

pomorskiego przyłączona została jako Prusy Królewskie do Polski. Rocznice te są okazją do 

zwrócenia uwagi na specyfikę dziejów naszego regionu. Jedną z cech wyróżniających go na tle 

innych polskich regionów była duża aktywność obywatelska i pozytywistycznie rozumiana 

umiejętność samoorganizacji mieszkańców, przekładająca się na oddolny rozkwit życia 

społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu. Dała ona o sobie znać chociażby w okresie 

zaboru pruskiego, kiedy to społeczeństwo polskie Pomorza przeciwstawiło się germanizacji  

(szczególnie w drugiej połowie XIX i na początku XX w.), a także w dwudziestoleciu 

międzywojennym, kiedy włączono się w odbudowę niepodległej Polski czego doskonałym 

symbolem jest Gdynia (obchodząca w 2016 r. 90 - lecie nadania praw miejskich).  Na takim tle 

widzimy też zrodzoną w 1980 r., jako masowy ruch obywatelski „Solidarność”, wysoko ceniącą 

sobie wartości takie jak wolność i samorządność.  

Ogłaszając Rok Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej chcemy przywołać pamięć tych najlepszych 

naszych tradycji. Powinny być one dla nas współczesnych powodem do dumy i źródłem kolejnych 

inspiracji. Chcemy aby w większym stopniu na ich eksponowaniu skoncentrowały się działające  

w regionie instytucje kultury, aby odwoływano się do nich w programach nauczania w szkołach  

i innych placówkach oświatowych, a także aby czerpały z nich organizacje pozarządowe. 

Inicjatywa ogłoszenia 2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej ma wzmocnić 

identyfikacje mieszkańców województwa pomorskiego z naszym regionem, zachęcać do 

pełniejszego poznania i utożsamiania się z jego symbolami i osiągnięciami. Przysłuży się on dalszej 

integracji różnych środowisk w ramach województwa pomorskiego.        

      

     

                  

                                                           
2
 Nawiązanie do książki Lecha Bądkowskiego pt. „Twarzą do przyszłości. Kaszubsko-pomorskie drogi”, jednego  

z prekursorów pomorskiej myśli regionalnej. 


