
The State Pomeranian Review
Free regional monthly
ISSN 2450-1255, issue 63
grudzień 2018

Wiecha nad nowym  
skrzydłem szpitala na Zaspie

Dyplomaci  
odwiedzili Pomorze

10 22

Świątecznie – z Gdyni do Gdańska 
przejechała na motocyklach 
kawalkada Mikołajów!

Przegląd Samorządowy

cztery pory roku

z życia samorządów

Konwent Starostów  
rozpoczął nową kadencję 



6 Z życia samorządów
Konwent Starostów rozpoczął nową kadencję y

Na miłość boską, pracujmy razem!   y

Debata Młode Miasto Gdańsk

Wiecha nad nowym skrzydłem szpitala na Zaspie y

Kuratorium szkoli samorządowców y

 
12 Cztery pory roku

Z Gdyni do Gdańska przejechała na motocyklach  y

kawalkada Mikołajów

Stoczniowi krwiodawcy z gdańskiej „Remontowej”   y

ratują życie i zdrowie innych ludzi

Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych   y

– Lubań 2018

16 Nauka, edukacja, biznes
Cechy atrakcyjnego miejsca pracy... y

Publikacje pracowników WSSE w sprzedaży  y

20 Kulturalne życie towarzyskie
Historia, która łączy, nie dzieli  y

Świąteczne pocztówki, czy przejdą do historii?  y

Weekend z Eugeniuszem Kwiatkowskim   y

– gra miejska i toast czekoladą

22 Wiadomości z Pomorskiego
     Urzędu Wojewódzkiego

Dyplomaci odwiedzili Pomorze y

Spis treści

Przegląd Samorządowy Pomorze
ISSN 2450-1255
Wydawca: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku 
ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
tel: 506 319 090
redakcja@wsse.edu.pl
http://przegladsamorzadowy.wsse.edu.pl

Redakcja: Agnieszka Józwowska (red. naczelna), Anna Kłos, Jerzy Uklejewski
Opracowanie graficzne i skład: StudioA, studioa@onet.pl,
www.facebook.com/fotogniew
Druk: Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego sp. z o.o.
ul. Gazety Tczewskiej 1; 83-110 Tczew; tel. 501215119; e-mail: bok@zgdruk.eu
Zastrzegamy sobie prawo do zmian tytułów i opracowania redakcyjnego 
tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Znajdź nas jak chcesz, 
gdzie chcesz i kiedy chcesz

Najnowsze wydania „Przeglądu Samorządowego Pomorze”
najszybciej dostępne na:

5 przegladsamorzadowy.wsse.edu.pl

f @PSPomorze

P przeglad_samorzadowy_pomorze

N przeglad_samorzadowy_pomorze

PRZEGLĄD SAMORZĄDOWYPRZEGLĄD SAMORZĄDOWYPRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

Boże Narodzenie
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Do Konwentu należą jeszcze 
przedstawiciele powiatów 
grodzkich, czyli: Gdańska, 

Gdyni, Sopotu i Słupska. Tradycją 
jest, że na pierwszym w nowej kaden-
cji posiedzeniu, konwent odbywa się 
w mieście, z którego pochodzi dotych-
czasowy przewodniczący. Był nim 
Mirosław Czapla – starosta malborski. 
Rozpoczął od powitania gości, w ich 
liczbie wicemarszałka pomorskiego 
– Ryszarda Świlskiego, który również 
odniósł sukces w ostatnich wyborach 
samorządowych, czyli nie tylko prze-
dłużył swą kadencję na następnych 
5 lat, ale też awansował (w poprzedniej 
kadencji był członkiem zarządu), należy 
też do żelaznej trójki pomorskich władz 
samorządowych – w składzie: marsza-
łek Mieczysław Struk, wicemarsza-
łek Wiesław Byczkowski i właśnie on. 
Wicemarszałek Świlski często bywa 
w tzw. terenie i niewątpliwie ciekaw był 
zarówno z jakimi problemami borykają 
się starostowie jak też z kim przyjdzie 
mu współpracować.

Prezentacja nowych szefów powia-
tów. Wybór władz Konwentu
Każda z tych osób krótko przedsta-
wiła swe dotychczasowe dokonania, 
jak również priorytety na przyszłość. 
Okazało się, że większość ma już za 
sobą doświadczenia samorządowe. 
Następnie przeprowadzono wybory 
nowych władz Konwentu. Głosowa-
nia były jednomyślne. W ich wyniku 
przewodniczącym właśnie rozpoczę-
tej kadencji został starosta malborski 
Mirosław Czapla, a na jego zastępców 
wybrano Jerzego Godzika – starostę 
kwidzyńskiego, oraz Gabrielę Lisius 
– starostę wejherowskiego. Ustalono, 
że organizatorem pierwszego w no-
wym roku konwentu, który odbędzie 
się w I kwartale 2019 roku, będzie sta-
rosta pucki Jarosław Białk. 
Dokonano także wyboru delegatki 
Konwentu Pomorskiego do zarządu 
Związku Powiatów Polskich. Została 
nią ponownie Janina Kwiecień – b. sta-
rosta kartuski. Pierwsze Walne Zebra-
nie tego ogólnopolskiego gremium 
odbędzie się w Warszawie 16 stycznia 
2019 roku.

Aktualności
Podczas malborskiego posiedze- y
nia samorządowcy wysłuchali 
informacji na temat finansowania 
służby zdrowia w 2019 roku, 
przedstawionej przez dyrektor 
Pomorskiego Oddziału Woje-
wódzkiego NFZ, Elżbietę Ruciń-
ską-Kulesz. Dyskusja dotyczyła 
wciąż zbyt małych funduszy na 

Konwent Powiatów rozpoczął nową kadencję
Nowo wybrani starostowie pomorscy zebrali się na pierwszym w tej kadencji posiedzeniu 7 grudnia 2018 roku w Malborku. Zaproszono 
także tych, którzy byli nimi w poprzedniej kadencji. Zmian jest sporo. W gronie 20 włodarzy powiatów ziemskich, nowych jest 9. 

funkcjonowanie szpitali powiato-
wych. P. Dyrektor ripostowała, że 
ryczałty na ich funkcjonowanie 
województwo pomorskie i tak ma 
jedno z najwyższych w kraju, co 
nie znaczy że wystarczające. Ich 
zwiększenie wymagałoby pod-
niesienia składki zdrowotnej, na 
co rząd się póki co nie zdecyduje 
ze względu na niezadowolenie 
społeczne.
Z regionalnym planem działania  y
na rzecz zatrudnienia na przyszły 
rok zapoznała obecnych Joanna 
Witkowska, dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Gdańsku. 
Na życzenie wojewody Dariusza  y
Drelicha odczytano stanowisko 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego w sprawie przekształceń 
w obszarze pieczy zastępczej. 

Od prawej: wicemarszałek Ryszard Świlski, przewodniczący Konwentu, 
starosta malborski Mirosław Czapla, wiceprzewodniczący – starosta 
kwidzyński Jerzy Godzik

Od prawej: Stefan Skonieczny – starosta gdański, Mirosław Augustyn – starosta tczewski, Kazimierz Chyła – starosta starogardzki, 
Alicja Zajączkowska – starosta lęborski
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Przewodniczący Konwentu –  y
Mirosław Czapla przekazał apel 
Pomorskiego Ośrodka Rehabili-
tacji Dzikich Zwierząt OSTOJA, 
mieszczącego się w Pomieczynie 
(w powiecie kartuskim), o wspar-
cie finansowe działań. Prośbę tę 
wsparła gorąco Janina Kwiecień, 
b. starosta kartuski, podkreślając, 
że prowadzony przez szefową 
ośrodka Beatę Rydelek placówka, 
bardzo aktywnie działa na rzecz 
ochrony przyrody, osłaniając 
dzikie zwierzęta – szczególnie 
gatunki zagrożone wyginięciem, 
prowadząc w razie potrzeby ich 
rehabilitację. Ostoja przyjmuje 
podopiecznych z całego woje-
wództwa, nie pytając o granice 
administracyjne, więc jak najbar-
dziej zasługuje na wsparcie.
Odczytano i jednogłośnie popar- y
to apel marszałka pomorskiego 
Mieczysława Struka, który ma 
być skierowany do władz central-
nych, dotyczący weryfikacji decy-
zji rządu o przejęcie Grupy Lotos 
przez PKN Orlen. To ew. przejęcie 
godzi w rozwój pomorskich gmin, 
powiatów i miast, w konsekwencji 
w rozwój całego regionu. Wpływy 
z podatku CIT zasilają co roku bu-
dżety samorządów kwotą ponad 
60 mln zł, Grupa Lotos zatrudnia 
ok. 5 tys. osób, jest mecenasem 
kultury i sponsorem pomorskich 
klubów sportowych. 
Starosta wejherowska Gabriela  y
Lisius przedstawiła działania 
skierowane do minister finansów 
Teresy Czerwińskiej, dotyczące 
odszkodowań za straty poniesio-
ne w wyniku letniej nawałnicy 
z ub. roku. Dotyczyły zwolnienia 
z konieczności płacenia podat-
ku od tych odszkodowań także 
w roku 2019. Ponieważ procedury 
ubiegania się o odszkodowania 
są długie i skomplikowane, nie 
wszyscy poszkodowani zdążą ze 
złożeniem wniosków do końca br.
Starosta Mirosław Czapla zgłosił  y
problem dzikiej zwierzyny nisz-
czącej uprawy. Do obowiązków 
starosty należy wydawanie zgód 
na odławianie lub odstrzał tych 
zwierząt. Problem w tym, że sta-
rostwa nie mają funduszy, aby za 
te działania Polskiemu Związkowi 
Łowieckiemu zapłacić. Postuluje 
zatem, aby wystąpić do wojewody 
pomorskiego z apelem o dofinan-
sowanie tych działań. Wniosek 
otrzymał jednogłośne poparcie.

 Na zakończenie dla uczestników kon-
wentu zagrała na hang drumie Ma-
ria Kochańska, tegoroczna finalistka 
programu „Mam talent”, a zaśpiewały 
Patrycja Fabiańska i Jolanta Duda ze 
Studia Wokalnego Balbiny.

anna Kłos

Od lewej: Bogdan Łapa – starosta kartuski, Marek Szczepański  
– starosta chojnicki

Od prawej: Jarosław Białk – starosta pucki, Alicja Żurawska – starosta kościerski, Gabriela Lisius – starosta wejherowski

Od lewej: Barbara Ogrodowska – wicestarosta nowodworski, Jacek Gross – starosta nowodworski 

Od prawej: Maciej Rusek – pełnomocnik prezydenta Sopotu ds. kontaktów samorządowych, Kazimierz Szewczun – wicestarosta 
sztumski, Sylwia Celmer – starosta sztumski

Od lewej: Aleksander Gappa – starosta człuchowski, 
Paweł Lisowski – starosta słupski
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Przed nami Boże Narodzenie!
Na świat przyszedł Odkupiciel, który dla nas ludzi poświęcił życie.

Prowadziła Go siła Boga Ojca i wiara,
której nikt nie mógł skruszyć .

Ta właśnie wiara dała Polakom moc by zerwać kajdany niewoli.

Dziś z dumą, z wysoko podniesionym czołem
możemy świętować 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

Życzę spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,
dobrego Nowego 2019 Roku

i radości w naszej wspólnej, pięknej Rzeczpospolitej!

Dariusz Drelich 
Wojewoda Pomorski

Jej organizatorem było nie tylko 
Kuratorium, ale też Związek 
Gmin Pomorskich, który apelował 

o liczną frekwencję samorządowców. To 
oni właśnie, w świetle ustawy obowią-
zującej od 1 września 2018 roku, otrzy-
mali uprawnienia, które obligują ich do 
podejmowania działań i decyzji, od któ-
rych będą zależały nie tylko materialne 
sprawy związane z funkcjonowaniem 
szkół szczebla podstawowego i przed-
szkoli, ale też uzyskali wpływ na dobór, 
działania i karierę nauczycieli. Wielu 
samorządowców wydelegowało pra-
cowników bezpośrednio zajmujących 
się oświatą, ale część jednak pofatygo-
wała się osobiście. 
Program konferencji obejmował nastę-
pujące tematy:
1. Ocena pracy dyrektora szkoły/pla-

cówki - nowe regulacje. Dyrektor/
nauczyciel - wnioski z nadzoru 
pedagogicznego. Zagadnienia 
te przedstawiła kurator Monika 
Kończyk. 

2. Powierzenie stanowiska dyrektora 
szkoły/placówki publicznej w dro-
dze konkursu - wybrane zagad-
nienia. Nowe regulacje omówiła 
Elżbieta Zajączkowska-Matejko, 
radca prawny Kuratorium.

3. Kwalifikacje pedagogiczne. 
O zmianach w tej dziedzinie poin-
formowała Jolanta Pawlak – dyr. 
Wydziału Organizacji i Prag-
matyki Zawodowej Nauczycieli 
(Kuratorium). 

4. Obowiązki jednostek samorządu 
terytorialnego wobec ucznia 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi wyszczególniła 
Iwona Tanewska (z tego samego 
Wydziału). 

5. Gośćmi byli przedstawiciele firmy 
Vulcan oferujący wsparcie proce-
sów zarządzania oświatą z wyko-
rzystaniem systemów elektronicz-
nych. Referował te możliwości 
Mirosław Adamczyk - kierownik 
Działu Rozwoju Rynku.

Refleksje 
Choć nowe przepisy obowiązują już od 
ponad 3 miesięcy, wciąż budzą wątpli-
wości i kontrowersje, słusznie zatem, 
aby wyjaśnić je u źródła – rozumowały 
władze Związku Gmin Pomorskich, or-
ganizując konferencję. Pierwszą istotną 
zmianą jest przedłużenie kadencji dy-
rektorów placówek oświatowych (szkół 
i przedszkoli) do 5 lat, zatem tyle, ile 
od październikowych wyborów trwać 
będzie kadencja samorządów. Regula-
cje Karty Nauczyciela od 1 września br. 
dotyczą wszelkich placówek oświato-
wych (także niepublicznych) zarówno 
edukacji szkolnej jak przedszkolnej. 

Kuratorium szkoli samorządowców
W dniu 12. grudnia 2018 r. w Auli "Polskie Niebo" dawnego Gimnazjum Polskiego w Gdańsku 
przy ul. Jana Augustyńskiego 1, odbyła się konferencja pt. „Edukacja w województwie pomorskim".

więc pojawiła się możliwość zwolnie-
nia dyrektorów z obowiązku prowa-
dzenia lekcji. Decyzję w tej kwestii 
pozostawiono Radom Pedagogicznym. 
W dużych miejscowościach nie będzie 
z tego powodu problemów, natomiast 
mogą się pojawić w małych wiejskich 
szkołach, szczególnie, gdy dyrektor 
jest specjalistą w którejś z unikalnych 
dziedzin. 
Jest zalecenie w nowych przepisach, 
szczególnie istotne:
„Na ocenę pracy nauczyciela i dyrek-
tora szkoły nie mogą mieć wpływu 
jego przekonania religijne i poglądy 
polityczne a także odmowa wykonania 
przez niego polecenia służbowego, gdy 
odmowa taka wynikała z uzasadnione-
go przekonania, że wydane polecenie 
było sprzeczne z dobrem ucznia albo 
dobrem publicznym”. Tylko czy da się 
to udowodnić?

anna Kłos
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P. Kurator przedstawiła dane staty-
styczne, z których wynika, że od roku 
szkolnego 2013/14 liczba uczniów 
w pomorskich szkołach się zmniejsza, 
natomiast nauczycieli rośnie. W efekcie 
w szkolnictwie podstawowym prze-
ścignęliśmy standardy unijne, ponie-
waż tam na 1 nauczyciela przypada 
14 uczniów a u nas 11. Jeśli chodzi 
o edukacje ponadpodstawową, osią-
gnęliśmy poziom unijny – 11 uczniów 
na nauczyciela. 
Dużo istotnych zmian nastąpiło w pro-
cesie awansów zawodowych nauczycie-
li, co, podobnie jak zadania związane 
z zarządzaniem szkołą, zwiększyło 
obciążenie dyrektorów placówek. Do-
szły do tego obowiązki dotyczące 
współdziałania z władzami samorzą-
dów i innymi podmiotami w terenie, 

Na pierwszym planie Janusz Goliński – wójt Gminy Cedry Wielkie

Samorządowcy. Od prawej Bogdan Łapa – starosta kartuski, Bernard Grucza 
– wójt Gminy Sulęczyno, w tym samym rzędzie siedział też starosta gdański 
Stefan Skonieczny
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Pechowe Młode Miasto 
Od początku miało pod górkę. Zosta-
ło utworzone przez Zakon Krzyżacki 
w 1380 roku na terenach na północny 
wschód od Głównego Miasta, przy 
ujściu Motławy do Martwej Wisły, 
prawdopodobnie w rejonie dzisiejszych 
ulic Robotniczej, Jaracza oraz zbiegu 
Jana z Kolna i Gdyńskich Kosynie-
rów. Krzyżacy zainwestowali sporo 
grosza. Długość otaczających murów 
określono na 1290 m, sfinansowali po-
łowę kosztów budowy ratusza i innych 
miejskich budynków, (za co później 
pobierali połowę dochodów Młode-
go Miasta). Pomimo poparcia Zako-
nu, nie udało się osiągnąć głównego 
celu założenia Młodego Miasta, nie 
stało się ono konkurencją dla wcze-
śniej zbudowanych części Gdańska. 
Gdańszczanie nie lubili Krzyżaków i po 
ich wypędzeniu po wojnie trzynasto-
letniej, za aprobatą króla Kazimierza 
Jagiellończyka, rozebrali Młode Mia-
sto. Mieszkańcy zostali przesiedleni. 
Niemniej, nie chcąc narażać się Panu 
Bogu, Kościół św. Bartłomieja oraz 
klasztor karmelitów zostały umieszczo-
ne na Starym Mieście. Przez następne 
wieki opuszczony teren nie był użyt-
kowany – stanowił przedpole obronne 
dla Gdańska. W drugiej połowie XIX 
wieku zaczęła się europejska rewolucja 
przemysłowa. Powstały na tym ob-
szarze stocznie: Stocznia Klawitterów 
(w 1827), Stocznia Cesarska (w 1850) 
i Stocznia Schichaua (w 1890). Dwie 
ostatnie zostały później połączone 
i przekształcone w Stocznię Gdańską. 
Jej dość intensywna działalność do-
trwała do lat 90-tych XX wieku, gdy 
stało się jasne, że produkcja stoczniowa 
na całym tym terenie jest nie do utrzy-
mania, działalność stoczniowa zaczęła 

Na miłość boską, pracujmy razem!
Teoretycznie, wszyscy są tego samego zdania – tereny postoczniowe w Gdańsku trzeba zagospodarować, pamiętając zarówno  
o ich wartościach historyczno-zabytkowych jak potrzebach współczesności, tylko każda strona inaczej to pojmuje, więc trwa impas, 
i wciąż daleko do praktycznej realizacji szczytnego celu. Pokazała to dobitnie 30 listopada br. debata na Politechnice Gdańskiej, 
zorganizowana przez Pracodawców Pomorza, której moderatorem był Zbigniew Canowiecki – prezydent tej organizacji. 

się zwijać a Młodym Miastem zaczęto 
nazywać tereny postoczniowe, które 
potencjalnie mogą stać się dużą, prężną 
i atrakcyjną częścią ścisłego centrum 
Gdańska. Niestety znów zaczęły się 
schody. Na Politechnice dyskutowano 
czy pójdą w górę, czy w dół.

Trójkąt niekoniecznie złoty: nauka, 
administracja i biznes
W auli Politechniki przy dwu skrzy-
dłach stołu konferencyjnego usiedli 
naprzeciw siebie: z prawej przedsta-
wiciele środowisk naukowych, z le-
wej – biznesu, inwestorzy Młodego 
Miasta. W centrum – (prócz mode-
ratora – Zbigniewa Canowieckiego), 

z historii wartości niematerialnych, 
oraz materialnych (istniejącej na tych 
terenach struktury obiektów oraz stocz-
niowej przestrzeni krajobrazu). Agnieszka 
Kowalska – wojewódzka konserwator 
zabytków – podkreślała, że ochrona 
materialnych nośników pamięci, czyli 
w przypadku stoczni budynków przemy-
słowych, infrastruktury i sprzętu, jest na 
terenach po Stoczni Gdańskiej ważniejsza 
od potrzeby zmian, czyli budowy nowej 
dzielnicy Gdańska. Bartosz Skaldawski 
(przedstawiciel Ministerstwa Kultury) 
informował o staraniach jego urzędu 
o wpisanie terenów postoczniowych na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Według niego, wniosek w tej sprawie 
powstanie do lutego 2019 r., a zostanie 
rozpatrzony do końca czerwca 2020 r.

Inwestorzy tworzą wspólny front
Obecnie jest 20 różnych właścicieli 
dawnych terenów postoczniowych, 
w znakomitej większości to pod-
mioty prywatne. Postanowili oni się 
zjednoczyć:
– Uzgodniliśmy wspólną deklarację, 
została ona podpisana, definiuje w jaki 
sposób mamy zamiar działać wspólnie 
jako inwestorzy i interesariusze – poin-
formował Krzysztof Sobolewski, prezes 
spółki Shipyard City Gdańsk, która jest 
właścicielem znacznej części terenów 
postoczniowych, co do których właśnie 
toczy się procedura wpisu do rejestru 
zabytków. Procedura wpisu została 
wszczęta 4 grudnia ubiegłego roku 
(dla części terenów postoczniowych), 
my ten rok spędziliśmy bardzo praco-
wicie, mamy wiele opracowań, została 
wykonana analiza przestrzenna, ale nie 
mamy możliwości, aby porozmawiać ze 
stroną rządową, zaprezentować czego 
oczekujemy i co możemy zaoferować. 
Czujemy się ignorowani.

Podliczanie strat
W czasie debaty prof. Krystyna Dzi-
worska z Katedry Inwestycji i Nieru-
chomości Uniwersytetu Gdańskiego 
przedstawiła twarde dane, które po-
kazują rozmiar strat materialnych, 
wynikających z istniejącego stanu. 
W kontekście społecznym to zanie-
dbania w utrwalaniu dziedzictwa histo-
rycznego, przez co mieszkańcy i turyści 
z niego nie korzystają, nie poznają go. 
Tracona jest aktywność obywatelska, 
społeczeństwo nie może wykorzystać 
kreatywności, jaka mogłaby się na tym 
obszarze rozwijać.
Prezydent Paweł Adamowicz: – Na 
terenie Młodego Miasta może powstać 
1 milion 400 tysięcy metrów kwadrato-
wych nowej powierzchni, z tego 20 pro-
cent byłyby to mieszkania. Czyli 15–20 
tysięcy osób mogłoby tam zamieszkać. 
Są tam rezerwy terenowe pod budowę 
szkoły, żłobka, nawet był pomysł na re-
zerwację terenu dla kościoła, ale hierar-
chowie ostatecznie się z tego wycofali. 
Tak, miasto Gdańsk chce się rozwijać, 
te tereny powinny być pełne nowych 
mieszkańców. Pogodzenie dziedzictwa 

Fo
t. 

An
na

 K
ło

s
Fo

t. 
An

na
 K

ło
s

Fo
t. 

An
na

 K
ło

s
Fo

t. 
An

na
 K

ło
s

Fo
t. 

An
na

 K
ło

s

Fo
t. 

An
na

 K
ło

s
ze współczesną architekturą jest moż-
liwe. Ale w procedurze uzyskania po-
zwolenia na budowę potrzebne jest 
uzyskanie zgody konserwatora. Władza 
administracji rządowej jest ogromna, 
tymczasem koniunktura nigdy nie trwa 
wiecznie. Już teraz widać, że tereny 
postoczniowe nie załapią się na obec-
ną koniunkturę i będziemy czekać na 
kolejną. Czy to dobrze dla miasta? Że 
nie powstają nowe miejsca pracy, nie 
przybywa nowych mieszkańców Gdań-
ska z całej Polski i zagranicy? Gdańsk 
traci w ten sposób szansę. To się nie 
odtworzy. Inwestorzy nie mają jak się 
odezwać, bo ustawiają się w kolejce do 
pani konserwator i – w szkolnej termi-
nologii – nie mogą jej „podpadać”.

Obietnice władzy
To nie jest miejsce, które powinno 
być tylko zrewitalizowane – mówił 
Bartosz Skaldawski, p.o. dyrektora 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 
– Musimy pamiętać, że jest ono wy-
jątkowe dla mieszkańców Gdańska, 
Polski, Europy, a nawet całego świata 
ze względu na to, że ruch Solidarno-
ści, który został tu zapoczątkowany 
miał wpływ na zmiany geopolityczne. 
Chcielibyśmy o tych wyjątkowych 
wartościach mówić nie tylko w kraju, 
ale także na świecie, by historia tego 
miejsca została zapamiętana. Dlate-
go trwają prace nad wpisaniem tego 
terenu na Listę Światowego Dziedzic-
twa. Wniosek i plan zarządzania tym 
terenem musi być złożony do 1 lute-
go 2019 roku. Decyzja zapadłaby na 
przełomie czerwca i lipca 2020 roku. 
Będziemy się starali udowodnić, że 
Stocznia Gdańska jest wyjątkowym 
przykładem rozwoju przemysłu stocz-
niowego na tym terenie. Z naszego 
punktu widzenia najważniejsze są 
wartości związane z ruchem Solidar-
ności. Korzyścią z uzyskania tytułu 
jest wielki prestiż. Są badania, które 
pokazują, jak duży wpływ na rozwój 
takiego terenu ma uzyskanie tytułu 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Najpierw musi być zakończenie wpisu 
do rejestru, dopiero potem będzie 
możliwe dyskutowanie na temat za-
gospodarowania materii zachowanej 
na tych terenach. 

prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, 
marszałek pomorski Mieczysław Struk, 
wojewódzka konserwator zabytków 
Agnieszka Kowalska i przedstawiciel 
Ministerstwa Kultury oraz dyrektor 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
Bartosz Skaldowski. 
Władzom Gdańska marzy się nowoczesna 
dzielnica biurowo-mieszkaniowa. Wła-
ściciele prawie całości terenów – pry-
watni inwestorzy – chcą i rewitalizować 
i budować. Państwowe służby ochrony 
zabytków prowadzą działania, które mają 
na celu wpisanie większości postocznio-
wych terenów do rejestru zabytków (co 
częściowo już wykonano), uzasadniając 
to koniecznością ochrony, wynikających 

Debacie przysłuchiwali się prominentni goście. Od prawej: senator Antoni Szymański, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, 
europoseł Jarosław Wałęsa, b. rektor PG prof. Janusz Rachoń, senator Sławomir Rybicki

Od lewej: prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Zbigniew Canowiecki – 
moderator, szef Pracodawców Pomorza

Strona naukowców, Z tyłu dyr. Pracodawców Pomorza Tomasz Limon

Od prawej Jan 
Zacharewicz – 

pełnomocnik zarządu 
Pracodawców 

Pomorza, właściciel 
Biura Doradztwa 
Ekonomicznego 

i Prawnego

Marszałek Mieczysław Struk i Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców 
Pomorza

Od lewej Kazimierz Koralewski – radny gdański, wiceprzewodniczący Klubu PiS

Pesymistyczne podsumowanie
To już trzecia konferencja na temat 
Młodego Miasta, a ja jestem pełen 
najgorszych obaw, bo wypowiedzi pana 
prezydenta, pani konserwator i dyrek-
tora Instytutu Dziedzictwa Narodowe-
go jasno pokazują, że raczej niewiele 
się zmieni. Istnieje wieloletni konflikt 
i nie ma chęci osiągnięcia kompromisu. 
Bez tego nie dojdziemy do żadnych 
konstruktywnych wniosków – pod-
sumował prof. Antoni Taraszkiewicz, 
architekt. – Pozwolę sobie na pewien 
sarkazm: uważam, że należy na jakiś 
czas zawiesić nawę Młode Miasto, 
bo w tej chwili nie jest to ani miasto,  
ani młode.

anna Kłos
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Wykonawcą inwestycji jest firma 
Alstal z Inowrocławia. Zapro-
siła ona, wraz z władzami 

Copernicusa –27 listopada br. na uro-
czyste zawieszenie wiechy na powsta-
jącym obiekcie. Pierwsi pacjenci będą 
tam przyjmowani na początku 2020 r. 
Najważniejszymi gośćmi uroczysto-
ści byli: marszałek Mieczysław Struk 
i debiutująca w nowej roli Agnieszka 
Kapała – Sokalska – od 26 listopada br. 
nowa członkini zarządu Pomorskiego 
Urzędu Marszałkowskiego.

Szpital na miarę XXI wieku
W nowym skrzydle szpitala będzie 
nowy blok operacyjny z ośmioma sa-
lami operacyjnymi, w tym hybrydową 
(lekarze różnych specjalności mogą jed-
nocześnie operować pacjenta) oraz sala 
wybudzeniowa. Będą też dwa oddziały 
szpitalne – urologiczny i urazowo-or-
topedyczny, przeniesione z głównego 
budynku, wraz z salami zabiegowymi. 
Dzięki temu będą mogły rozluźnić się 
tam inne oddziały. 
– Dziękuję wszystkim zaangażowa-
nym w rozbudowę szpitala, zarówno 
pracownikom spółki Copernicus, jak 
i firmie budowlanej Alstal – powiedział 
marszałek Mieczysław Struk. – To 
ogromna inwestycja i dużo pracy trzeba 
było wykonać i jeszcze trzeba będzie 
włożyć, aby powstał ten budynek. Jako 
samorząd województwa pomorskiego 
chcemy, aby był to szpital XXI wieku. 
Mamy świadomość, że będzie on służył 
nie tylko Pomorzanom, ale i mieszkań-
com innych województw.
Piotr Kwiatkowski – dyrektor Oddziału 
Grupy Alstal w Gdańsku, zadeklarował, 
że nie przewiduje żadnych opóźnień. 
Wiecha jest symbolicznym zwień-
czeniem wysokości budynku. Teraz 
rozpocznie się montowanie dachu, in-
stalowanie stolarki okiennej i prace wy-
kończeniowe. Tak, aby budynek oddać 
zgodnie z umową, czyli na koniec 2019 

Wiecha nad nowym skrzydłem szpitala na Zaspie
Przez szereg lat Szpital im. św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie sprawiał wrażenie zgrzebnego, ponieważ był niedoinwestowany 
– stwierdził prezes COPERNICUSA – Dariusz Kostrzewa. To się zmieniło od czasu utworzenia naszej spółki, której jest częścią. 
Obecnie realizujemy wielką inwestycję – jego rozbudowę o dodatkowe skrzydło.

roku. Na początku 2019 roku budowa 
ma osiągnąć stan surowy zamknięty. 

Koszt projektu
Wartość całej inwestycji to ponad 
83 mln zł, z czego prawie 47 mln zł 
wynosi dofinansowanie ze środków 
UE, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014–2020, samorząd 
województwa dołożył ze swego budżetu 

blisko 32 mln zł, a spółka Copernicus 
prawie 5 mln zł. Projekt otrzymał dofi-
nansowanie unijne w ramach poprawy 
dostępności do wysokiej jakości specja-
listycznych usług zdrowotnych celem 
leczenia chorób cywilizacyjnych dla 
mieszkańców Pomorza.

Dla pacjentów
W tym trzykondygnacyjnym budyn-
ku, powstającym na tyłach szpitala, 
na parterze będą oddziały chirurgii 
urazowo-ortopedycznej i urologii. Na 
oddziale urologicznym znajdzie się 
29 łóżek z salą zabiegowo-operacyjną 
i salą endoskopii urologicznej. Zosta-
nie też kupiony aparat rentgenowski 
z ramieniem C oraz tor wizyjny lapa-
roskopowy. Oddział chirurgii urazowo-
ortopedycznej będzie miał 39 łóżek. 
Na piętrze powstanie blok operacyjny 
z ośmioma salami z zapleczem opera-
cyjnym. Będą na nim przeprowadzane 
m.in. operacje ginekologiczne i kardio-
chirurgiczne. Można będzie operować 
więcej pacjentów – nawet o 5–10 tys. 
rocznie. Na pewno nastąpi poprawa 
jakości i komfortu leczenia. W ramach 
bloku znajdą się sale chirurgii ogól-
nej, ortopedii, urologii, ginekologii, 
wielospecjalistyczna sala do zabiegów 
w trybach nagłych, sala kardiochirur-
giczna hybrydowa z zapleczem oraz 
6-stanowiskową salą wybudzeń. Od-
działy zostaną zaopatrzone w nowy 
sprzęt m.in. stoły operacyjne, aparaty 
do znieczulania, tor wizyjny laparo-
skopowy, lampy zabiegowe i opera-
cyjne, aparaty USG i RTG, respirato-
ry, pompy infuzyjne i defibrylatory. 
Zewnętrzną częścią inwestycji będzie 
przebudowa układu komunikacyjne-
go przy szpitalu oraz budowa nowych 
miejsc parkingowych – powstanie 
ich łącznie 75, wszystkie służyć będą 
ułatwieniu dostępu do szpitala przez 
pacjentów i będą bezpłatne.

anna Kłos

Honorowi goście uroczystości. Od lewej: Zbigniew Canowiecki – wieloletni 
przewodniczący Rady Społecznej tego szpitala, prezydent Pracodawców 
Pomorza, marszałek Mieczysław Struk, członkini zarządu Urzędu 
Marszałkowskiego Agnieszka Kapała – Sokalska, b. wicemarszałek Paweł 
Orłowski, wiceprzewodnicząca sejmiku pomorskiego Hanna Zych-Cisoń, 
wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk

Podwieszanie wiechy

Wiceprezesi Copernicusa: Krzysztof Wójcikiewicz 
(ds. medycznych) i Piotr Wróblewski 
(ds. ekonomicznych, zarządzający Szpitalem 
św. Wojciecha)

Ekipa Alstalu: od prawej: dyr. Oddziału Gdańsk Piotr 
Kwiatkowski, członek zarządu Grupy Budowlanej Alstal Zbigniew 
Litkowski, kierownik projektu rozbudowy szpitala na Zaspie 
Hubert Pizon

Od lewej: Ewa Karamon – z-ca dyr. ds. medycznych Szpitala 
w Malborku, Zbigniew Krzywosiński – dyr. ds. medycznych 
w Szpitalu na Zaspie, Krzysztof Wójcikiewicz – wiceprezes 
Copernicusa

Nasze zaproszenie kierujemy do każdego, niezależnie od czasu i etapu przerwania 
kształcenia, studiowanego kierunku czy specjalności, a także bez względu na 
miejsce rozpoczętych wcześniej studiów. Doradzimy w wyborze właściwego 

kierunku i atrakcyjnej specjalności, dostosujemy organizację i warunki 
studiowania do potrzeb, możliwości i sytuacji życiowej każdego studenta.

Dokończ u nas
rozpoczęte niegdyś studia

ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
tel.: 58 500 52 22 / 881 777 974
email: info@wsse.edu.pl

www.wsse.edu.pl

UCZELNIA WYRÓŻNIONA PRESTIŻOWYMI, 
OGÓLNOPOLSKIMI NAGRODAMI
ZA NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE I SKUTECZNE ZARZĄDZANIE
przez „Monitor Rynkowy” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”
i „Monitor Biznesu” w „Rzeczpospolitej”
oraz przez Polską Agencję Przedsiębiorczości
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Start odbył się na gdyńskim 
skwerze Kościuszki, meta zaś 
przy Stadionie Energa Gdańsk. 

Co ważne, pogoda dopisała. Przejazd 
na motocyklach, quadach i skuterach 
Mikołajów, śnieżynek, elfów, choć 
zrobił sporo hałasu, ale za to wniósł 
do Trójmiasta dużo uśmiechu, rado-
ści i koloru. Przejazdowi towarzyszył 
wesoły nastrój; mieszkańcy Trójmiasta 
entuzjastycznie witali motocyklistów 
odzianych w stroje św. Mikołaja, dla 
nich to wyjątkowa okazja zobaczyć 
tak dużą liczbę motocykli i Mikołajów 
w jednym miejscu.
To już 16. edycja charytatywnego 
przejazdu Mikołajów na motocyklach. 
Wszystko zaczęło się w 2003 roku. 
Wtedy na trójmiejski szlak wyjechało 
9 moto-mikołajów. Z roku na rok było 
ich już coraz więcej. Dotychczasowy 
rekord to ponad 2,5 tysiąca Mikołajów 
na motocyklach, quadach i skuterach. 
Ale jak powiedzieli nam organizatorzy 
przejazdu, to ile Mikołajów zjawi się 
na starcie, to zależy przede wszystkim 
od pogody.
Celem tej wielkiej parady Mikołajów 
jest pomoc dzieciom w trudnej sytuacji 
materialnej, maluchom z domów dziec-
ka i tym, które przebywają w szpita-
lach lub cierpią na choroby zagrażające 
ich życiu. Dlatego każdy uczestnik, 

Z Gdyni do Gdańska przejechała na motocyklach 
kawalkada Mikołajów
Było głośno i radośnie; blisko 2 tysiące 
osób uczestniczyło 2 grudnia  
w barwnej kawalkadzie Mikołajów.

żeby móc wziąć udział w imprezie 
musiał wpłacić cegiełkę w wysoko-
ści minimum 25 zł. Zebrane środki 
są przeznaczone na ciepłe posiłki dla 
wychowanków ośrodków szkolno-wy-
chowawczych na Pomorzu. Co roku, 
Mikołaje obdarowują też paczkami 
dzieci z trójmiejskich szpitali i domów 
dziecka. W tym roku zebrano ponad 
50 tys. złotych.
A jak było w Gdyni na starcie parady 
Mikołajów mówią nam zamieszczone 
zdjęcia.

Jerzy Uklejewski

Jerzy Pilarski, prezes stoczniowego 
Klubu Honorowych Dawców Krwi 
w swoim wystąpieniu podkreślił 

m.in., że honorowi krwiodawcy pracu-
jący w stoczni należą do wyjątkowych 
pracowników, ponieważ – mimo wyko-
nywania ciężkiej pracy w trudnych 
warunkach – znajdują czas na to, aby 
oddać krew, na którą oczekuje wielu 
chorych.
Wieloletni krwiodawcy stoczniowego 
klubu starają się oddawać krew syste-
matycznie, zawsze też można liczyć na 
ich pomoc w sytuacjach szczególnie 
trudnych. – Kiedy w okresie letnim 
brakowało krwi, zarząd Klubu zwrócił 
się z apelem o jej oddanie. Reakcja na 
apel z waszej strony była natychmiasto-
wa – mówił Jerzy Pilarski. – W imieniu 
własnym jak i zarządu Klubu chcę bar-
dzo serdecznie podziękować wszystkim 
krwiodawcom oddającym honorowo 
krew za zaangażowanie, wsparcie i zro-
zumienie w każdej sytuacji. Wasza 
postawa i zrozumienie jest szczególnie 
cenne.
W tym roku 26 stoczniowych krwio-
dawców oddało ponad 31 litrów krwi 
w tym 3558 ml płytek krwi, 4200 ml 
osocza.
Liczba członków Klubu wynosi obecnie 
87 krwiodawców. Warto przypomnieć, 
że członkiem Klubu jest krwiodawca 
oddający krew minimum 2 razy w roku 
i opłacający składkę. 
Wyróżniającym się krwiodawcom wrę-
czono odznaki, dyplomy i medale. 
W dalszej części zebrania były krótkie 
wystąpienia zaproszonych gości. Głos 
zabrał m.in. Andrzej Blok, prezes Za-
rządu Rejonowego Polskiego Czerwo-
nego Krzyża w Gdańsku: – Chciałbym 
w imieniu Zarządu Rejonowego PCK 
w Gdańsku oraz Rady Okręgowej Hono-
rowego Krwiodawstwa Województwa 
Pomorskiego złożyć serdeczne podzię-
kowania na ręce prezesa Remontowej 
SA i przedstawicieli działających tu 
związków zawodowych. Ten piękny 
jubileusz w stoczni był możliwy w du-
żej mierze właśnie dzięki Wam! Ko-
chane krwiodawczynie i krwiodawcy 
– gratuluję i dziękuję za oddawaną 
bezinteresownie krew – ten wspaniały 
dar życia!
– Praca stoczniowca jest ciężka, specjali-
styczna i wymagająca, i dotyczy to każdej 
grupy zawodowej w Remontowej. Biorąc 
to pod uwagę, tym bardziej fantastyczne 
i imponujące jest to, że jesteście jeszcze 

Stoczniowi krwiodawcy z gdańskiej „Remontowej” 
ratują życie i zdrowie innych ludzi
Minęło 45 lat istnienia Klubu Honorowych Dawców 
Krwi przy Gdańskiej Stoczni Remontowa im. Józefa 
Piłsudskiego SA. Na tę okoliczność stoczniowi 
krwiodawcy spotykali się by podsumować swoje 
dokonania.

w stanie poświęcać się innym, oddawać 
bezinteresownie cząstkę siebie – czy-
li krew. Naprawdę jestem dumny, że 
mogę być prezesem tak dobrej firmy, 
w której grupa krwiodawców jest tak 
liczna. Niezmiennie budzi mój podziw, 
jak zaczynacie mówić o liczbie litrów 
oddawanej przez Was krwi – to dla mnie 
niepojęte, piękne i szlachetne. Dziękuję 
za tę godną podziwu i naśladowania 
postawę. Dalej róbcie to co dotychczas. 
Jeszcze raz dziękuję i serdecznie gratuluję 
wszystkim honorowym krwiodawcom. 
Życzę Wam zdrowia i wytrwałości – 
powiedział Michał Habina, prezes Re-
montowa SA
Wiktor Tyburski, dyrektor Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Gdańsku powiedział do 
zebranych: – Mimo intensywnych 
badań nadal nie udało się znaleźć 
substytutu krwi, i ludzka krew ciągle 
jest niezastąpiona. Nie byłoby skom-
plikowanych operacji, przeszczepów 
narządów, ratowania życia – słowem, 
współczesna medycyna nie mogłaby 
niczego zrobić gdyby nie krew, którą 
oddajecie, jako honorowi krwiodaw-
cy. Trzeba doceniać ludzi, którzy z po-
trzeby czynienia dobra przychodzą 
do punktu krwiodawstwa i oddają to, 
co mają najcenniejsze. Wszystko po 

to żeby ratować innych, kiedy przyj-
dzie taka potrzeba. Pozwólcie, że za 
ten dar ukłonię się przed Wami i ser-
decznie podziękuję, że przynosicie do 
nas krew i pozwalacie, żebyśmy mogli 
produkować produkty lecznicze, które 
ratują zdrowie i życie. Proszę – róbcie 
to nadal.
Magda Walczak, dyrektor Pomorskiego 
Oddziału Okręgowego PCK w Gdańsku 
też zwróciła się do stoczniowców: – 
Należycie do niewielkiej grupy ludzi, 
która bezinteresownie pomaga innym, 
dzielicie się tym, co jest najcenniejsze 
– życiem, bowiem zgodnie z hasłem 
„Krew = życie” – Wy oddając krew, 
dajecie innym życie. Mam ogromny 
szacunek dla was i to dla mnie za-
szczyt, że mogę się z wami spotkać 
i podziękować Wam, za to co robicie. 
Generalnie to nie jest takie oczywiste, 
że jedni ludzie pomagają innym, a Wy 
mimo tego, że macie bardzo ciężką, 
wyczerpującą pracę, bezinteresownie 
pomagacie innym. W imieniu tych 
ludzi, którym pomogliście i pomaga-
cie, wyrażam swój osobisty, wielki 
szacunek za waszą działalność. Za to, 
jak dużo dobrego robicie z całego ser-
ca dziękuję jako dyrektor PCK i jako 
zwykły człowiek.

Jerzy Uklejewski

Jerzy Pilarski, prezes stoczniowego Klubu Honorowych  
Dawców Krwi zaprezentował roczny dorobek Klubu

Stoczniowi 
krwiodawcy 
spotkali się 

w Sali Tradycji 
Remontowej SA

Wyróżniającym się krwiodawcom wręczono odznaki,  
dyplomy i medale
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Olimpiada przebiegała w dwóch 
etapach:

Etap I – eliminacje powiatowe  y
zorganizowano 15 listopada 
2018 r. w każdym powiecie  
województwa pomorskiego. 
Etap II – to finał wojewódzki,  y
który odbył się 12 grudnia 2018 
r. w Pomorskim Ośrodku Doradz-
twa Rolniczego w Lubaniu. Udział 
w nim wzięli zwycięzcy z powia-
tów. Najpierw rozwiązywali testy 
pisemne. Po podliczeniu wyników 
przez Jury, 5 najlepszych zmierzy-
ło się w eliminacjach ustnych. 

Rozgrywki ustne
Odbyły się one przy dużym zainte-
resowaniu i dopingu widowni, oraz 
w obecności przedstawicieli władz wo-
jewódzkich i instytucji rolniczych. 
Gości powitał i przedstawił dyrektor 
PODR Andrzej Dolny. Najpierw Józefa 
Sarnowskiego – członka zarządu w Po-
morskim Urzędzie Marszałkowskim, 
który był dyrektorem PODR w czasach, 
gdy siedziba tej instytucji mieściła się 
w Gdańsku, a swe życie zawodowe od 
początku związał z rolnictwem (począt-
kowo w woj. kujawsko-pomorskim),
W pierwszym rzędzie gości zasiedli 
jeszcze: Krzysztof Pałkowski – z-ca dyr. 
Departamentu Środowiska i Rolnictwa 
w Pomorskim Urzędzie Marszałkow-
skim, Karol Narloch – dyr. Pomorskiego 
Oddziału Regionalnego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Sławomir Niecko – prezes Pomorskiego 
Centrum Hurtowego Renk, Krzysztof 
Jaszczak – dyr. Oddziału Terenowego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
w Pruszczu Gdańskim i Zenon Bistram 
– prezes Pomorskiej Izby Rolniczej. 
Większość z nich była sponsorami 
nagród dla finalistów konkursu. 
Konkurs przeprowadzało Jury w skła-
dzie: Ewa Szymańska (przewodniczą-
ca), Maria Gwiazda, Sławomir Bleszyk, 
Grzegorz Manowski, i Daniel Roszak. 
5 zwycięzców eliminacji pisemnych 
wylosowało kolejność odpowiedzi. 
Skierowane do nich pytania dotyczyły 

Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów 
Rolnych – Lubań 2018
To już tradycja. Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Lubaniu, starając się o podnoszenie 
wiedzy i kwalifikacji zawodowych młodych rolników, 
organizuje Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. 
Tak było i w tym roku. Najpierw odbywały się eliminacje 
powiatowe, potem ich zwycięzcy spotkali się na 
wojewódzkim finale w Lubaniu w dniu 12. grudnia 
2018 roku. Do udziału w konkursie zaproszeni byli młodzi 
producenci rolni oraz uczniowie lub studenci posiadający 
lub współgospodarzący w gospodarstwie rolnym. 
Górną granicę wiekową ustalono na 35 lat. 

następujących dziedzin: produkcja rol-
na, produkcja zwierzęca, ekonomika, 
odnawialne źródła energii i ochrona 
środowiska, bezpieczeństwo i higiena 
pracy. Za każdą odpowiedź można było 
uzyskać od 1 do 5 punktów. 
Po podsumowaniu zdobytych punktów 
okazało się, że absolutnym zwycięzcą 
został Marcin Janczuk gospodarujący na 
100 ha w Gminie Prabuty w powiecie 
kwidzyńskim. Jego odpowiedzi były tak 
pełne i wyczerpujące, że już w trakcie 
konkursu nawet kibice na sali nie mieli 
wątpliwości, kto zajmie I miejsce. Nic 
dziwnego. Jest to świeży absolwent 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie (z kierunku rolnictwa). Po-
przednio uczeń Technikum Rolniczego 
w Kisielicach, który już wtedy zwyciężał 
w rozmaitych konkursach (ale w Woje-
wództwie Warmińsko-Mazurskim, bo 
tam zlokalizowana jest szkoła). W Wo-
jewództwie Pomorskim zgłosił się do 

rywalizacji po raz pierwszy. Wieś, w której 
mieszka i gospodaruje, leży na krańcach 
naszego województwa. Otrzymał takie 
mnóstwo nagród rzeczowych, że mie-
liśmy wątpliwości, czy się zmieszczą 
w samochodzie, którym przyjechał. Inni 
też zostali bogato obdarowani. 
Kolejne miejsca zajęli: 
II – Bartłomiej Leszka – Mierzeszyn, 
powiat gdański, 
III – Michał Lenkiewicz – Nowe Gro-
nowo – powiat człuchowski, 
IV Wojciech Klein – Barłomino – po-
wiat wejherowski, 
V Mateusz Szuba – Mierzeszyn – po-
wiat gdański.
Zanim doszło do fetowania zwycięzców, 
przeprowadzono losowanie prezentów 
przez wszystkich finalistów, tak że nikt 
z nich nie wrócił do domu z pustymi 
rękoma. Wśród sponsorów wyróżnił 
się Wojciech Tram – przedstawiciel 
BGŻ BNP Paribas (ekspert ds. agro) 
z Oddziału w Bydgoszczy.
Tak więc można powiedzieć, że Boże 
Narodzenie młodzi rolnicy będą mieli 
na bogato, pierwsze prezenty od Świę-
tego Mikołaja już dostali – i trzeba 
przyznać, mocno na nie zasłużyli.

anna Kłos

Pośrodku – zwycięzcy Olimpiady. Od lewej: Mateusz Szuba, Michał Lenkiewicz, Marcin Janczuk, 
Bartłomiej Leszka, Wojciech Klein. Za nimi sponsorzy. Od lewej: Wojciech Tram (BGŻ BNP PARIBAS), 
Andrzej Dolny (PODR), Krzysztof Pałkowski (Pom. Urząd Marszałkowski), Sławomir Niecko (Centrum 
Hurtowe RENK), Józef Sarnowski (Pom. Urząd Marszałkowski), Zenon Bistram (PIR), Krzysztof Jaszczak 
(KOWR), obok nich członkowie Jury

Jury. Od lewej: Sławomir Bleszyk, Maria Gwiazda, Ewa Szymańska, Grzegorz 
Manowski, Daniel Roszak

Zdobywca I miejsca Marcin Janczuk i góra nagród 
dla niego
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Zwierzaki to nie pluszaki!  
Paulina Reglińska
Wydawnictwo: 
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
OPIS: Temat publikacji jest bardzo nowatorski. Książka 
może być wykorzystywana dodatkowo przez nauczycieli 
w ramach edukacji przyrodniczej na przełomie całego 
roku szkolnego. Dzięki treści książeczki, kreatywnym 
ćwiczeniom, interesującym kartom pracy, edukacyjnym 
wierszom łatwo wpadającym w ucho dzieci uczą się 
empatii, odpowiedzialności i odpowiedniego podejścia 
do zwierząt. W mojej placówce na pewno zostanie 
wdrożona od nowego roku szkolnego. 
(z recenzji Małgorzaty Szulist, dyrektora Przedszkola 
Artuś)

Niektóre publikacje pracowników WSSE w Gdańsku 
Życie System biologiczny  
Stanisław Zięba, 
Wydawnictwo: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Wyższa Szkoła 
Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Opis: Książka Księdza Profesora Stanisława 
Zięby znakomicie wpisuje się w nurt rosnącego 
zainteresowania szeroko rozumianą problematyką 
nauk o życiu. Autor podjął wielonurtową próbę 
scharakteryzowania fenomenu życia od strony 
zarówno przesłanek filozoficznych, jak i empirycznych 
ukazując przekonywająco, iż mamy do czynienia 
z obszarem wiedzy, którego nie da się ani 
jednoznacznie opisać, ani nawet prosto zdefiniować. 
(z recenzji prof. dra hab. Andrzeja B. Legockiego)

Czynnik ludzki w lotnictwie  
(samoloty, śmigłowce, szybowce)  
Człowiek, możliwości i ograniczenia  
– uwarunkowania psychofizjologiczne  
Tomasz Smolicz, Ryszard Makarowski
Wydawnictwo: AKAM
OPIS: Minęło ponad sto lat lotnictwa, w którym to 
okresie uwaga fachowców skierowana była niemal 
wyłącznie na doskonalenie maszyny latającej 
zwanej statkiem powietrznym. Rozwój wiedzy 
o człowieku w samolocie, poznanie jego możliwości 
i słabości, doskonalenie jego cech koniecznych w tej 
współpracy, dodatkowo jeszcze w obcym rodzajowi 
ludzkiemu środowisku, pozwala przesunąć dalej 
tę granicę rozwoju lotnictwa, a także zwiększyć 
bezpieczeństwo już istniejącego latania.  
Właśnie takiemu celowi ma służyć ta publikacja.

Teoretyczne podstawy wychowania, 
Przedłożenie zagadnień  
Marek Marczewski
Wydawnictwo: 
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
OPIS: Prezentowane problemy są wyjątkowo aktualne 
i logicznie dobrane. Autor opracowania prezentuje 
bardzo dobrą znajomość warsztatu badawczego 
w naukach społecznych, a prezentowane tematy 
zostały przedstawione wnikliwie i na wysokim 
poziomie merytorycznym. 
(z recenzji dra hab. Tadeusza Sakowicza)

Pedagogika rodziny,  
podejście interdyscyplinarne  
Janusz Mariański, Marek Marczewski
Wydawnictwo:
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
OPIS: Zamysł Redaktorów dotyczący ukazania 
żywotności pedagogiki rodziny w wymiarze 
multidyscyplinarnym, a może nawet inter czy 
transdyscyplinarnym, został zrealizowany. W pracy 
bowiem ukazano w sposób spójny i komplementarny 
najważniejsze konteksty dla pedagogiki rodziny, 
a mianowicie: metodologiczno-postulatywny, 
antropologiczno-personalistyczny, społeczno-
kulturowy, kulturowo-filozoficzny, psychologii 
pozytywnej, wychowawczo-socjalizacyjny,  
rozwoju osobistego, pedagogiczno-pastoralny. 
(z recenzji dra hab. Sławomira Chrosta)

Pedagogika rodziny, podejście systemowe  
Tom 1: Familiologia  
Marek Marczewski (Redaktor naczelny), 
Roman Gawrych, Danuta Opozda,  
Tadeusz Sakowicz, Adam Salak
Wydawnictwo: 
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
OPIS: Recenzowana praca jest rezultatem 
rozległych badań. Świadczy to o perfekcji autorów 
niniejszego studium w manifestowaniu swej 
erudycji. Prezentowany tu rezultat eksploracji trzeba 
uznać za zbiór ciekawych rozpraw i przyczynków 
poruszających kwestie szczegółowe, które nie 
znalazły dotąd miejsca w fachowych monografiach. 
(z recenzji Ks. prof. dra hab. Edwarda Walewandera)

Pedagogika rodziny, podejście systemowe  
Tom 2: Wychowanie rodzinne  
Marek Marczewski (Redaktor naczelny), 
Roman Gawrych, Danuta Opozda,  
Tadeusz Sakowicz, Paweł Skrzydlewski
Wydawnictwo:  
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
OPIS: Podjęta w pracy problematyka naukowa 
może się poszczycić swoją niemałą historiografią. 
Praca powinna trafić do rąk rodzin, zwłaszcza 
młodych. Każdemu zainteresowanemu problematyką 
pedagogii rodziny książka ta potrafi wiele powiedzieć. 
Recenzowana praca zasługuje na pełne uznanie. 
(z recenzji Ks. prof. dra hab. Edwarda Walewandera)Pedagogika rodziny,  

podejście systemowe  
Tom 3: Wychowanie do rodziny  
Marek Marczewski (Redaktor naczelny), 
Roman Gawrych, Danuta Opozda,  
Tadeusz Sakowicz, Paweł Skrzydlewski
Wydawnictwo:  
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
OPIS: W pracy podjęto bardzo ważny temat: 
wychowanie do rodziny, który cieszy się coraz 
większym zapotrzebowaniem. Dokonano w niej 
diagnozy kondycji badanej problematyki  
i podano szereg konkretnych prób rozwiązań  
trudnych zagadnień, z którymi borykają się  
młodzi ludzie nie tylko w Polsce, zanim podejmą 
decyzję założenia rodziny. 
(z recenzji Ks. prof. dra hab. Edwarda Walewandera)

Wprowadzenie
Każda kadra kierownicza zainteresowana 
rozwojem swojej organizacji poszukuje 
czynników, które czynią ją atrakcyjną 
nie tylko dla klientów obserwujących ją 
z zewnątrz ale, a może przede wszystkim 
dla jej pracowników jako ich miejsca 
pracy. Od nich to bowiem zależy stopień 
zaangażowania w realizację misji i zwią-
zanych z nią celów organizacji. Oni to 
przecież stanowią jej rdzeń, którego jakość 
ma bezpośredni wpływ na efektywność 
poszczególnych działań. W niniejszym 
artykule zostaną przedstawione główne 
kryteria, dzięki którym udaje się pozyskać 
i zatrzymać w organizacji najbardziej 
utalentowanych i przedsiębiorczych 
pracowników. Kryteria te zostały zawarte 
w 12-stu pytaniach będących efektem 
ustaleń grupy badawczej pracującej m.in. 
w jednej z amerykańskich firm w stanie 
Maryland, a jej wyniki zaprezentowano 
w książce ,,Po pierwsze: złam wszelkie 
zasady” autorstwa Marcusa Buckinghama 
i Curta Coffmana, która to publikacja stała 
się podstawą opracowania niniejszego 
artykułu.

Test dwunastu pytań, jako narzędzie 
badań atrakcyjności miejsca pracy
Jak się okazuje, według autorów ww. 
publikacji, do oceny atrakcyjności 
miejsca pracy może wystarczyć dwa-
naście, zdawałoby się prostych pytań. 
Nie dotyczą one oczywiście wszyst-
kiego, czego chcielibyśmy dowiedzieć 
się o istniejącej organizacji, ale do-
starczają one najwięcej informacji, i to 
informacji najważniejszych. Pozwalają 
w skuteczny sposób ocenić główne 
czynniki decydujące o tym, czy praca 
w danych zakładzie może przyciągać, 
zaangażować i utrzymać w organizacji 
najbardziej utalentowanych i przedsię-
biorczych pracowników. Oto one:
1. Czy wiem, czego oczekują ode 

mnie w pracy?
2. Czy mam do dyspozycji materiały 

i sprzęt niezbędny do prawidłowe-
go wykonania pracy?

3. Czy codziennie mam w pracy 
możliwość wykonywania tego, co 
potrafię najlepiej?

4. Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni 
poczułem się choć raz doceniony 
lub czy byłem pochwalony za 
swoją pracę?

5. Czy szefowi lub komuś innemu 
w pracy na mnie zależy, czy ktoś 
zauważa mnie jako osobę?

6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca 
mnie do tego, abym się dalej 
rozwijał?

7. Czy w pracy liczy się moje zdanie?
8. Czy misja mojej firmy daje mi po-

czucie, że praca, którą wykonuję, 
jest ważna?

Cechy atrakcyjnego miejsca pracy...
DR ROMAN GAWRyCH, Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

9. Czy moi współpracownicy są we-
wnętrznie zdeterminowani, by 
wykonywać swoją pracę na najwyż-
szym poziomie?

10. Czy mam w pracy swojego najlep-
szego przyjaciela?

11. Czy w ciągu ostatnich sześciu mie-
sięcy rozmawiałem z kimś o postę-
pach, jakie poczyniłem?

12. Czy miałem w pracy możliwość 
dokształcania się i rozwoju?

Na pierwszy rzut oka pytania te wyda-
ją się bardzo proste, to jednak po do-
kładniejszej ich analizie można dojść 
do wniosku, iż są bardzo intrygujące 
i celne. To dzięki nim można najprościej 
i najdokładniej ocenić jakość miejsca 
pracy. Ktoś, kto potrafi stworzyć takie 
warunki, że pracownicy odpowiedzą 
twierdząco na wszystkie dwanaście py-
tań, to znaczy, że potrafi stworzyć idealne 
miejsce pracy.

Test 12 pytań w praktyce – analiza 
przypadku
W tej części artykułu zostaną przedsta-
wione wybrane wyniki badań przeprowa-
dzone w dwóch amerykańskich sklepach, 
które uplasowały się na dwóch przeciw-
nych krańcach rankingu. Pracownicy 
tych jednostek zostali poproszeni o poda-
nie odpowiedzi na każde z pytań w skali 
od 1 do 5, gdzie ,,1” oznaczało ,,absolutnie 
się nie zgadzam”, a „5” – ,,całkowicie się 
zgadzam”. Uzyskane wyniki, gdzie liczby 
podane w kolumnach oznaczają w pro-
centach liczbę odpowiedzi ,,5” na każde 
z pytań zamieszczono w tabeli.
Z przedstawionych danych wynika, że 
występują istotne różnice pomiędzy 

było z pytaniem o posiadanie w pracy 
przyjaciela – w sklepie A uznawało, że go 
posiada 33% a w sklepie B zaledwie 10% 
itd. Z ogółu przeprowadzonych badań 
wynikają m.in. następujące wnioski:
Sklepy, należące z punktu widzenia 
pracowników do 25% najlepszych, rocz-
nie osiągały sprzedaż średnio o 4,56% 
wyższą od budżetowanej, podczas gdy, 
te które znalazły się wśród 25% najgor-
szych, osiągały sprzedaż o 0,84% poniżej 
budżetu. W praktyce różnica w rocznych 
obrotach tych dwóch grup wynosiła 
około 104 milionów dolarów.
Porównanie rachunków wyników ujaw-
niło, że czołówka sklepów (pierwsze 
25%) zamknęła rok zyskiem niemal 
o 14% wyższym od budżetowanego, 
a sklepom, które znalazły się na końcu 
rankingu, do realizacji zaplanowanego 
zysku zabrakło 30%
Poziom rotacji pracowników był bardzo 
zróżnicowany. Co roku każdy ze skle-
pów z czołówki zachowywał średnio 
o 12 pracowników więcej niż sklepy 
z końca listy. Oznacza to, że cała 25% 
czołówka w ciągu roku zachowywała 
o tysiąc pracowników więcej, niż gru-
pa 25% najgorszych. W konsekwencji 
znacznie pomniejszało to koszty zwią-
zane z zatrudnieniem i doskonaleniem 
pracowników.
Podsumowując: lepsze wyniki pracy 
osiągano tam, gdzie pracownicy od-
powiadali pozytywnie na zadawane 
dwanaście pytań, co wiązało się z tym, 
że ich menedżerowie potrafili zyskać 
zaangażowanie pracowników, a ci 
przyczyniali się do osiągania lepszych 
wyników.

Podsumowanie
Zaprezentowane pokrótce narzędzie 
badawcze określane jako „Test dwu-
nastu pytań” wydaje się być bardzo 
przydatnym w pracy współczesnego 
menedżera. Zauważyć należy, że py-
tania te, choć mogą wydawać się jako 
banalnie proste, to jednak są w stanie 
wydobyć cenne informacje związane 
z oceną organizacji dokonaną przez 
jej pracowników. Tu nadmienić należy, 
że zostały one wyodrębnione z wielu 
milionów propozycji i pomysłów. Na 
uwagę zasługuje to, że ostatecznie nie 
znalazły się w nich pytania o płace, 
apanaże, o zarządzających najwyższego 
szczebla czy strukturę organizacyjną. 
Nie oznacza to jednak, że nie są to 
kwestie nieważne – wprost przeciwnie. 
Ludzie jednak – jak się okazuje – wyżej 
cenią inne wartości, dzięki którym czują 
się bardziej związani z organizacją, co 
w konsekwencji przekłada się na wyniki 
ich pracy, a te z kolei również i na ich 
uposażenie finansowe.

Zagadnienia dotyczące  
poszczególnych pytań

Odpowiedzi 
w % prac. 

Odpowiedzi 
w % prac.

Wiem, czego ode mnie oczekują 69 41
Materiały i wyposażenie 45 11
Codziennie robię, co potrafię najlepiej 55 19
Wyrazy uznania w ciągu ostatnich 7 dni 42 20
Szefowi/komuś na mnie zależy 51 17
Zachęta do rozwoju 50 18
Postęp w ciągu ostatnich 6 miesięcy 48 22
Liczy się moje zdanie 36 9
Misja/cel firmy 40 16
Współpracownikom zależy na jakości pracy 34 20
Najlepszy przyjaciel 33 10
Możliwość nauki i rozwoju 44 24

ocenami pracowników obu sklepów. I tak 
np. w sklepie A 51% pracowników odpo-
wiedziało, że czują się tam szanowanymi 
osobami, gdzie w sklepie B uznało tak 
tylko 17%. W sklepie A 55% uznawało 
że każdego dnia mają szansę robić to, co 
potrafią najlepiej, w sytuacji gdy w sklepie 
B tylko 19% oceniło pytanie z tym związane 
na ,,5”. W innych kwestiach też różnice 
były spore. Na pytanie, czy liczy się twoje 
zdanie w sklepie A 36% odpowiedziało, że 
tak a w sklepie B zaledwie 9%. Podobnie 
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Kurs Menedżera Gastronomii 
Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania zakładów 
gastronomicznych. Na naszym kursie dowiedzą się Państwo o wszystkich elementach 
składających się na pracę kierownika restauracji, pubu czy baru. Wśród prowadzących 
specjaliści, którzy na co dzień prowadzą różne obiekty gastronomiczne.
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: zarządzanie personelem, organizacja 
procesu dostaw, programy informatyczne w gastronomii, inwentaryzacja – zakres i zasady, 
bezpieczeństwo sanitarne, podstawy zarządzania komunikacją marketingową, nowoczesne 
formy promocji, elementy pracy baristy, kelnera, sommeliera, finansowe aspekty 
funkcjonowania gastronomii, elementy projektowania zakładów gastronomicznych.
Przedmiotem zajęć praktycznych jest: 

Technika obsługi konsumenta.• 
Pokaz i omówienie prawidłowego zastosowania wyposażenia zakładu • 
gastronomicznego – zasady doboru zastawy stołowej (porcelana, szkło, sztućce, 
bielizna stołowa).
Serwowanie usług restauracyjnych – prezentacja, technika i zasady.• 
Serwowanie usług barowych – prezentacja, technika i zasady.• 
Zasady zachowania personelu sali konsumenckiej.• 
Ocena menedżerska – sposób i zasady oceniania usług gastronomicznych.• 

Po ukończeniu kursu absolwenci otrzymują certyfikat w języku polskim i angielskim.

Kurs Menedżera Hotelarstwa
Podczas szkolenia jego uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nowoczesnych metod 
i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim, stosowanych aktualnie 
w dużych grupach kapitałowych oraz międzynarodowych systemach hotelowych.
Szkolenie prowadzi kadra naukowa WSTiH, specjaliści oraz kadra menedżerska 
aktualnie zarządzająca hotelami.
Program kursu:
1.  Specyfika hotelarstwa
2.  Zarządzanie jakością w obiektach hotelarskich
3.  Uwarunkowania prawne hotelarstwa
4.  Zarządzanie strefą SPA w obiektach hotelarskich
5.  Podstawy rachunkowości zarządczej w hotelarstwie
6.  Organizacja pracy i zarządzanie personelem
7.  Zarządzanie środkami trwałymi
8.  Marketing i Sprzedaż
9.  Turystyka biznesowa
10. Kreowanie i ocena inwestycji w hotelarstwie

Kursy specjalistyczne w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa
WSTiH oferuje dedykowane kursy zamknięte dla firm i osób prywatnych w wybranych przez Państwa specjalizacjach. 

Umożliwiamy zdobycie niezbędnych kwalifikacji, które pomogą uczestnikom kursu w rozwoju zawodowym i zdobyciu doświadczenia.

Proponujemy m.in. kursy: Menedżer gastronomii; Menedżer hotelarstwa; Zarządzanie turystyką w regionie;  
Kurs języka polskiego dla Cudzoziemców; Organizacja Eventów; Menedżer Turystyki Wiejskiej; Obsługa Turysty Medycznego; Barista; Kelner; 

Sommelier; Pilot wycieczek; Przewodnik turystyczny po Trójmieście; Steward/Stewardessa; Kreowanie profesjonalnego wizerunku

Informacje o pozostałych  
kursach znajdują się na stronie www.wstih.pl 

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 
ul. Miszewskiego12/13; 80-239 Gdańsk; tel. 58 520-26-14 w. 165

wstih@wstih.pl

Organizacja Eventów 
Celem kursu jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy z zakresu 
organizacji eventów. Dlatego też zaprosiliśmy do współpracy ekspertów-
praktyków, osoby związane zawodowo z branżą eventową i organizacją 
spotkań od wielu lat. Wykłady oparte będą przede wszystkim na case studies 
i doświadczeniu wykładowców i prowadzone będą w formie warsztatów. 
Ponadto uczestnicy kursu będą mieli możliwość przeżycia jak wygląda 
organizacja eventów w praktyce. Wśród poruszanych zagadnień będzie m.in. 
event jako narzędzie biznesowe, sztuka prezentacji, nowe trendy w eventach. 
Kurs został objęty patronatem „Pomerania Business Meetings”, jednostki 
działającej w strukturach "Pracodawców Pomorza", której działalność 
dedykowana jest podmiotom tworzącym lokalną branżą eventową – 
agencjom, działom eventowym w przedsiębiorstwach i korporacjach 
oraz podwykonawcom eventowym.

Zarządzanie turystyką w regionie 
Nowoczesne zarządzanie destynacją turystyczną to zadanie, przed którym 
stoją samorządy gmin i województw. 
Celem naszego kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu 
zarządzania turystyką w gminie, aby przyczyniła się ona do zwiększenia 
zadowolenia zarówno turystów jak i samych mieszkańców. Poprzez kurs 
chcemy przyczynić się do realizacji Regionalnego Programu Strategicznego 
w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej „Pomorska Podróż 2020”. 
W szczególności jest to oferta skierowana do kluczowych partnerów 
w zakresie priorytetu 2.3. „Rozpoznawalny turystyczny wizerunek regionu” 
oraz 2.2. „Oferta czasu wolnego”.
Tematyka zajęć: rola samorządu w rozwoju turystyki, efekty rozwoju turystyki 
w regionie, fundusze europejskie i ich wykorzystanie na rzecz turystyki, 
marketing miejsc, sieciowy produkt turystyczny,  
zarządzanie destynacją.
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Peter Jacob Deurer przybył do 
Gdańska w 1942 r. jako jeden 
z trzyosobowej grupy konserwa-

torów zabytków. Ich zadaniem była 
inwentaryzacja historycznych obiek-
tów – zarówno od strony zewnętrznej 
jak wyposażenia wnętrz. Wykonali 
fotografie, rysunki a nawet filmy. Kiedy 
zbliżał się front, ich zadaniem stało 
się zabezpieczenie dóbr kultury przed 
zniszczeniem. Budowli wywieźć z mia-
sta się nie dało, ale cenne wyposaże-
nie wnętrz zdemontowali, spakowali 
i rozwieźli po terenie Kaszub i Żuław. 
Poukrywali po klasztorach, dworach 
i parafiach. Kiedy zdobycie Gdańska 
stało się faktem, jeden z nich pozostał 
w mieście (z narażeniem życia), czeka-
jąc na przyjazd polskich konserwato-
rów, którym wręczył spis informujący 
co gdzie jest. Dzięki temu, mamy np. 
Wielki Piec, choć Dwór Artusa jesz-
cze w latach 60-tych był bez dachu 
a na posadzce rosły młode brzózki. 
Sporządzona przez niemieckich spe-
cjalistów dokumentacja obejmowała 
24 tomy, poświęcone osobno poszcze-
gólnym kościołom, Domowi Uphagena, 
Dworowi Artusa i innym budowlom. 
Wykonali 4 takie zestawy, m.in. dla 

Historia, która łączy, nie dzieli
Muzeum Gdańska otrzymało w darze bogatą dokumentację ukazującą Wolne Miasto Gdańsk tuż przed zagładą wiosny 1945 roku, miasto, 
które przestało istnieć. To ponad 1200 starych filmów i zdjęć historycznych budowli i wnętrz – gdańskich kościołów, Domu Uphagena, 
Dworu Artusa i innych budowli, wykonanych przez Petera Jacoba Deurera i jego zespół w latach 1942-1945. Zdjęcia przekazał 22 listopada 
br. prof. Wolfgang Deurer, syn Petera, wielki miłośnik Gdańska, który odwiedził po II wojnie światowej nasze miasto ponad 200 razy. 

władz Wolnego Miasta Gdańska, dla 
Ministerstwa Kultury w Berlinie, dla 
fuhrera. Jacob Deurer nieoficjalnie spo-
rządził jeszcze kopię dla siebie (czego 
nie było mu wolno) i przeszmuglował 
ją na zachód ostatnim statkiem, który 
wypłynął z Nowego Portu pod koniec 
marca 1945 roku ta jedyna kopia oca-
lała. Przez powojenne lata była zako-
pana w ogrodzie Deurerów w Wesel. Po 
śmierci ojca Wolfgang Deurer, z zawodu 
architekt i konserwator zabytków, prze-
kazał liczącą 22 tomy dokumentację 
rządowi polskiemu. Możemy dziś ją 
zobaczyć w Archiwum Państwowym 
w Gdańsku.

Część zdjęć i filmów, użytych do przy-
gotowania tamtej publikacji, w łącznej 
liczbie 1212 sztuk, została przekazana 
przez prof. Wolfganga Deurera, 22 li-
stopada 2018 r. w Sali Wielkiej Wety 
Ratusza Głównego Miasta, do zbiorów 
Muzeum Gdańska. W uroczystości 
uczestniczyła konsul generalna Nie-
miec w Gdańsku Cornelia Pieper i pre-
zydent Gdańska Paweł Adamowicz. 
Wolfgang Deurer, który w naszym mie-
ście spędził kilka lat w czasie wojny będąc 
dzieckiem, po wojnie nawiązał bardzo 
ścisłe i przyjacielskie kontakty z profe-
sorami Politechniki Gdańskiej, nawet 
zdobył na tej uczelni w 1982 r. doktorat 
(drugi, bo pierwszy miał z Niemiec). 
Jest autorem obszernej i wyczerpującej 
treściowo publikacji „Gdańsk i jego ko-
ścioły. Dokumentacja 56 zabytkowych 
istniejących i nieistniejących kościołów 
Gdańska”, Podczas wykładu w Ratuszu 
Głównego Miasta opowiedział o swej 
pracy przy rekonstrukcji, zniszczonych 
przez naloty aliantów, zabytkach Wesel 
– miasta leżącego między Kolonią a Am-
sterdamem. Od 2001 jest wykładowcą 
z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie 
Fryderyka Schillera w Jenie. 

anna Kłos

Prof. Wolfgang Deurer 
i dyr. Muzeum Gdańska 
Waldemar Osowski
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Wysyłanie takich pocztówek 
było rodzinną tradycją. Trzeba 
było taką pocztówkę zapisać, 

nakleić znaczek pocztowy, pójść na 
pocztę i wrzucić do skrzynki na listy, 
a potem mieć nadzieję, że nasza karta 
nie zagubi się gdzieś po drodze, wśród 
milionów innych kart. Szczególne natę-
żenie pocztówkowy ruch osiągał przed 
Bożym Narodzeniem. Wówczas przez 
Polskę przewalała się istna lawina świą-
tecznych pocztówek opatrzonych napi-
sem „Wesołych Świąt”. Były one bardzo 
różne: religijne, świeckie, ładne i brzyd-
kie, fotograficzne i graficzne wydawane 
przez po-państwowe wydawnictwa 
i przez prywatne drukarnie.
W latach 60. i 70. XX wieku ich pro-
jekty opracowywali najwybitniejsi 

Świąteczne pocztówki, czy przejdą do historii?
Kto teraz jeszcze wysyła – na okoliczność grudniowych świąt – życzenia na prostokątnych, barwnych pocztówkach? Są jeszcze takie 
osoby, ale jest ich coraz mniej. W dobie komputerów, telefonów komórkowych życzenia wysyłamy pod adresem e-mailowym, wysyłamy 
sms-y, aktywni jesteśmy na facebooku, messengerze... i tak zamiast pocztówek ze znaczkiem pocztowym wysyłamy elektronicznie 
świąteczne życzenia. I jak tak dalej będzie, barwne świąteczne pocztówki przejdą do historii.

polscy ilustratorzy: Szancer, Kilian, 
Wilkoń, Uszacka, Truchanowska, Czaj-
kowska, Orłowska-Gabryś, Gutsche, 
Heidrichowie, Jaworowski, Grabiański, 
Majchrzak, Pokora, Stanny, Rychlicki, 
Butenko i dziesiątki innych znakomi-
tych autorów. 
Ten bardzo ciekawy, a dzisiaj już 
nieco zapomniany rozdział w dzie-
jach polskiej grafiki został zapre-
zentowany na czasowej wystawie 
w Muzeum Miasta Gdyni, wystawie 
zatytułowanej „Wesołych Świąt”. 
Na wystawie zaprezentowano bli-
sko 1000 świątecznych pocztówek 
pochodzących z prywatnego zbioru 
dr Jacka Friedricha, dyrektora gdyń-
skiego muzeum oraz ok. 250 ory-
ginalnych projektów świątecznych 
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pocztówek pochodzących z różnych 
prywatnych źródeł.
– Nie jestem typowym kolekcjone-
rem pocztówek świątecznych – mówi 
dr J. Friedrich – zbierałem je ze względów 
poznawczo – naukowych, interesuje mnie 
polskie powojenne projektowanie czyli 
polska szkoła ilustracji, a w tym mieści 
się też graficzne projektowanie pocztó-
wek. Zbierałem te pocztówki też z myślą 
o przyszłej wystawie, no i wystawa taka 
została teraz w naszym muzeum otwar-
ta. Mam nadzieję, że wizualna i ikono-
graficzna różnorodność pocztówek, ich 
pomysłowość, nieraz i humor, sprawią 
naszym widzom wiele przyjemności 
i radości.
Wystawa „Wesołych Świąt” w gdyńskim 
muzeum czynna będzie do 17 lutego.

 Jerzy Uklejewski

W Muzeum Miasta Gdyni na wystawie „Wesołych Świąt” zaprezentowano blisko 1000 świątecznych pocztówek i ok. 250 oryginalnych projektów

To nie pierwsze takie nasze 
spotkanie pod pomnikiem 
E. Kwiatkowskiego. W ubie-

głym roku zaprosiliśmy osoby uczestni-
czące w obchodach na część nieoficjalną 
– toast gorącą czekoladę. We wcześniej-
szych latach uczestnicy bardzo szybko 
rozchodzili się do domów. Grudniowa 
pogoda nie zachęcała do uczestnictwa. 
Ustawiliśmy namiot z gorącą czekoladą. 
Przy kubku pysznego napoju można 

Weekend z Eugeniuszem Kwiatkowskim  
– gra miejska i toast czekoladą

było się ogrzać, wymienić opiniami 
i poznać. Rozmawialiśmy o Gdyni, 
jej teraźniejszości, historii i przyszło-
ści, wszystko przez pryzmat dokonań 
i planów Jubilata. Pomysł okazał się 
strzałem w dziesiątkę i chcemy to nie 
tylko kontynuować, ale również rozwi-
jać – mówi Lechosław Dzierżak, radny 
miasta, współorganizator wydarzenia 
W przeddzień wydarzenia, czyli w sobo-
tę 29 grudnia, odbędzie się gra miejska 

„Sekretna Gdynia Kwiatkowskiego”. To 
wydarzenie z pogranicza zabawy detek-
tywistycznej i historycznej wycieczki dla 
wszystkich mieszkańców i miłośników 
Gdyni, niezależnie od wieku. Uczestni-
cy, dzięki wskazówkom ze specjalnych 
kart-map będą odnajdowali przedmioty 
oraz notatki dotyczące historycznych 
miejsc Gdyni, związanych z Eugeniuszem 
Kwiatkowskim. 

(Ju)

30 grudnia, to urodziny Eugeniusza Kwiatkowskiego, autora koncepcji rozwoju handlu morskiego i budowniczego portu w Gdyni.  
Z okazji 130. rocznicy jego urodzin Parlament Studentów WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przygotował weekend z atrakcjami – 
edukacyjną grę miejską: „Sekretna Gdynia Kwiatkowskiego” oraz urodzinowy toast gorącą czekoladą przed pomnikiem  
przy ul. 10 Lutego 16 w Gdyni, gdzie uroczyście złożone zostaną kwiaty. W obu wydarzeniach udział wezmą krewni Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, wciąż mieszkający w Gdyni. Uroczystości te odbędą się w weekend 29–30 grudnia 2018 roku.

Z okazji zbliżających

się świąt Bożego Narodzenia,

tak szczególnych w polskiej tradycji

składam wszystkim Mieszkańcom Województwa Pomorskiego

najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia i rodzinnego ciepła.

Niech Nowy 2019 Rok

przyniesie wiele radości, pomyślnych zdarzeń

i dobrych perspektyw na przyszłość.

Starosta Malborski 

 

 

Mirosław Czapla
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Cieszymy się, że Pomorze jako 
polskie okno na świat i pol-
ska brama otwarta na świat, 

budzi szerokie zainteresowanie na 
całym świecie(…). Wszystkich Pań-
stwa witam z wielką radością, ale 
pozwólcie, że w roku 100-lecia odzy-
skania niepodległości ze szczegól-
nym wzruszeniem, powitam eksce-
lencje reprezentujące kraje, których 
zmagania i trud poniesiony w walce 
o niepodległość był równie wielki 
jak nasz. Z wielkim współczuciem 
i zrozumieniem pamiętamy również 
o wszystkich tych, którzy dłużej niż 
my Polacy walczyli o odzyskanie wol-
ności i niepodległości. 
Na Pomorze przyjechali dyplomaci 
z wszystkich kontynentów: z Argen-
tyny, Cypru, Holandii, Iraku, Irlan-
dii, Izraela, Libii, Maroko, Mołdawii,  
Nowej Zelandii, Panamy, RPA, Serbii, 

Dyplomaci odwiedzili Pomorze
Trzydziestu czterech przedstawicieli z 19. misji dyplomatycznych akredytowanych w Polsce - przyjechało na Wybrzeże. Wizyta, podczas 
której dyplomaci – ambasadorowie, chargé d’affaires, sekretarze ambasad – odwiedzili m.in pomorskie przedsiębiorstwa, spotkali się 
z rektorami uczelni, zwiedzili muzea i podziwiali zabytki – trwała kilka dni. Gospodarzem wizyty był wojewoda pomorski Dariusz Drelich. 
Uroczyste powitanie w dniu 23. listopada br. odbyło się w Centrum Edukacji Morskiej w Gdańsku. Wojewoda powiedział:

Słowenii, Sri Lanki, Szwajcarii, 
Tajlandii, Turcji i Wietnamu. 
Wojewoda przedstawił im krótkie kom-
pendium wiedzy o regionie. Mówił 
o położeniu geograficznym Gdańska, 
o Wiśle spinającej polskie regiony, o go-
spodarce morskiej z podkreśleniem 
rozwoju portów Trójmiasta, o wolno-
ściowych tradycjach Gdańska. Wyraził 
nadzieję, że pobyt dyplomatów przyczy-
ni się do promocji Gdańska i Pomorza 
w krajach, które oni reprezentują.
Tego samego dnia dyplomaci zwie-
dzili wystawę „Łodzie ludów świata” 
w Narodowym Muzeum Morskim, 
a w Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku spotkali się z rektorami trójmiej-
skich uczelni. Program zwieńczyła 
wizyta w Muzeum Bursztynu i spacer 
po najpiękniejszych zakątkach Głów-
nego Miasta.
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Przemawia wojewoda Dariusz Drelich

Przedstawiciele misji dyplomatycznych

Chwil pełnych śmiechu i radości,

Wiary, nadziei i odwagi, szczęścia i miłości,

Własnego skrawka ziemi i skrawka nieba,

Odpoczynku i nabrania dystansu.

Z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia

Starosta
Pucki

Jarosław Białk

Przewodniczący
Rady Powiatu

Adam Zażembłowski
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Wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

Październik
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

Listopad
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

Maj
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

Czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

Sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

Styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

Luty
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 1 2 3

Marzec
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

25 26 27 28 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

1 Sty. Nowy Rok

6 Sty. Trzech Króli
(Objawienie Pańskie)

21 Kwi. Wielkanoc

22 Kwi. Poniedziałek
Wielkanocny

1 Maja Międzynarodowe
Święto Pracy

3 Maja Święto Konstytucji 3
Maja

9 Cze. Zesłanie Ducha
Świętego (Zielone
Świątki)

20 Cze. Boże Ciało

15 Sie. Święto Wojska
Polskiego,
Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi
Panny

1 Lis. Wszystkich Świętych

11 Lis. Narodowe święto
Niepodległości

25 Gru. Boże Narodzenie
(pierwszy dzień)

26 Gru. Boże Narodzenie (drugi
dzień)

Legenda

Kalendarz 2019ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk • tel.: 58 500 52 22 / 881 777 974
email: info@wsse.edu.pl • www.wsse.edu.pl

Uczelnia wyróżniona prestiżowymi, ogólnopolskimi nagrodami 
za nowoczesne kształcenie i skUteczne zarządzanie
przez „Monitor Rynkowy” w „Dzienniku Gazecie Prawnej” i „Monitor Biznesu”  
w „Rzeczpospolitej” oraz przez Polską Agencję Przedsiębiorczości


