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Listopad piękny w swych kolorach jesieni, ciepły, złoty, polski. Tegoroczny
wyjątkowy dzięki Narodowemu Świętu Niepodległości, jednemu z najważniejszych
świąt państwowych. Podczas obchodów święta 11 listopada czciliśmy pamięć
tych, dzięki którym po 123 latach zaborów, nasz kraj odzyskał suwerenność.
Tych, dzięki którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść
kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej oraz dać podwaliny rozwojowi
ekonomicznemu i gospodarczemu kraju. Ale ten listopad był wyjątkowy – wyznaczał
szczególną datę – setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W całym
kraju uroczyście obchodzono tę wyjątkową rocznicę.
W tym wydaniu ukazujemy obchody mające miejsce w Cedrach Wielkich, Gdyni
czy też piękną uroczystość mającą miejsce w Gdańsku. W wigilię 100. Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w Kościele pw. Świętej Trójcy w Gdańsku
odbyła się prapremiera POP Oratorium „Wschód Zachodu”. Koncert ten powstał
z inicjatywy Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha i był specjalnym prezentem
dla Polski od całego Pomorza w jubileuszowym roku.
Warto zauważyć, że rok 2018 to również setna rocznica uzyskania czynnego
i biernego prawa wyborczego przez Polki – jednych z pierwszych w Europie.
Chcąc nadać właściwą rangę pamięci o kobietach, które można nazwać „Matkami
Niepodległości” oraz pokazać, że za odzyskaniem niepodległości stały też kobiety
– liderki i bohaterki drugiego planu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kongres Kobiet
postanowiło jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości Ojczyzny święcić
w Gdańsku, który zawsze uchodził za symbol niezależności, swobody i solidarności.
O wydarzeniu przeczytacie w artykule „Kongres Kobiet promuje herstorię” – czym
jest „herstoria”? Wyjaśnienie znajdziecie właśnie w tekście.
„Wybudowany blisko 100 lat temu, stał się pod wieloma względami oknem na
świat dla wolnej Polski.” O czym mowa? O Porcie Gdynia, który niebawem również
będzie obchodził swoje setne urodziny. Na tę okazję podjęto się inwestycji, o której
rozmawialiśmy z prezesem Portu Gdynia Adamem Mellerem w temacie z okładki
– Na 100-lecie Portu Gdynia Budujemy Port Na Morzu!
Listopad był też gorący za sprawą drugiej tury wyborów samorządowych.
8. listopada obserwowaliśmy przebieg ostatniej, uroczystej sesji Rady Miasta Gdańska,
zwołanej pod hasłem uczczenia Stulecia Odzyskania Niepodległości, pożegnalnej
dla części radnych. Zapraszamy do lektury spostrzeżeń jakie jej towarzyszyły.
Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzin nas na naszej stronie oraz
w social mediach gdzie jesteśmy bardzo aktywni.

przegladsamorzadowy.wsse.edu.pl
@PSPomorze
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podejściowego do głębokości do 16,5
metra i przede wszystkim budowa
Portu Zewnętrznego. Tak w skrócie
przedstawia się najbliższa przyszłość
Portu Gdynia. Decyzją z Marka Gróbarczyka, ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej, z dnia 18 maja
2017 r. uwzględniającą nasze marzenia i postulaty, otrzymaliśmy „zielone
światło” na przygotowanie do budowy
Portu Zewnętrznego. Obecnie wybraliśmy już konkretny projekt przyszłego
Portu Zewnętrznego. Została także
podpisana umowa z Uniwersytetem
Gdańskim, który wykona inwentaryzację przyrodniczą na terenach przeznaczonych pod budowę Portu Zewnętrznego – stanowi kolejny istotny krok
zbliżający nas do celu.

Na 100-lecie Portu Gdynia

Budujemy port
na morzu

Czy Port Gdynia musi „wyjść”
w morze?
?– Dzięki
Portowi Zewnętrznemu całko-

Rozmowa z Adamem Mellerem, prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

I

nżynier Tadeusz Wenda w latach
dwudziestych XX wieku był wizjonerem projektując port na piaskach
rybackiej wioski Gdynia. Jego dzieło
wyprzedzało epokę. Port Gdynia stał
się motorem gospodarczym II Rzeczypospolitej. Wybudowany blisko 100 lat
temu, stał się oknem na świat dla wolnej Polski. Teraz przeżywa swój drugi
rozkwit – mówi Adam Meller, prezes
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. –
Dziś budujemy port na morzu. „Zielone
światło” otrzymaliśmy od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej.

Najpierw był sam pomysł
powstania portu…
?– Tak
potężna i rewolucyjna inwe-

stycja jak port budowany od zera, nie
powstaje z dnia na dzień. Najpierw, jak
zawsze, była myśl, i ona zaistniała, nie
tylko w umysłach przywódców RP, ale
i społeczeństwa zaraz po odzyskaniu
niepodległości i wrzuceniu do Bałtyku pierścienia przez generała Józefa
Hallera. To było marzenie ówczesnych
Polaków, ale musiało trochę potrwać
zanim przeobraziło się w czyny.

Wystartowano skromnie?
– Przede wszystkim odważnie. Wy?obrażamy
sobie ile było pracy, aby trzy

kawałki RP zszyć w jeden organizm,
w dodatku zmęczone i zrujnowane
I wojną światową. Mimo to już w czerwcu 1920 roku inż. Wenda raportował, że
po lustracji kilku ewentualnych lokalizacji, proponuje nizinę między dwiema
wioskami: Gdynią a Oksywiem. Już pod

koniec tego samego roku, rozpoczęła
się budowa prowizorycznego portu
o nazwie Tymczasowy Port Wojenny
i Schronisko dla rybaków. 23 września
1922 roku ustawa o budowie prawdziwego, narodowego portu w Gdyni
została przyjęta przez Sejm – i tę datę
przyjmuje się za początek istnienia
Portu Gdynia.
Potem inwestycja nieco
przyhamowała...
?– Niełatwo
było wysupłać aż tak

Dzięki Portowi
Zewnętrznemu
całkowicie zmieni się
krajobraz gdyńskiego
portu – powstaną
nowe terminale
i węzły komunikacyjne.

ogromne pieniądze z pustawego budżetu państwa. Dopiero gdy 4 lipca
1924 roku rząd podpisał umowę z Konsorcjum Francusko-Polskim, budowa
nabrała rozpędu. Nawiasem mówiąc, to
była chyba pierwsza inwestycja w polskich dziejach powstająca w modnej
dziś formule PPP.

Kiedy zatem będziecie święcić
jubileusz?
?– Główne
uroczystości odbędą się

we wrześniu 2022 roku. Natomiast
w roku 2018 aktywnie włączyliśmy
się w obchody 100-lecia niepodległości Polski organizując m.in. wystawę
historyczną eksponowaną w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej. I tak 2 października br.
odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Port Gdynia – Sztandarowa
Inwestycja Polski Niepodległej”, zorganizowanej przez MGMiŻŚ oraz
Zarząd Morskiego Portu Gdynia.
W otwarciu wystawy wzięli udział:
Marek Gróbarczyk – minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

wiceminister Grzegorz Witkowski
oraz Mariola Chojnacka – dyrektor
generalny MGMiŻŚ. Wśród gości znaleźli się też: poseł Dorota Arciszewska
– Mielewczyk – przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej; posłowie: Jerzy
Materna, Wojciech Szarama i Jerzy
Wilk. Zaszczyciły nas też obecnością
potomkinie twórców portu – Julita
Maciejewicz – Ryś, wnuczka premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz
Hanna Wenda – Uszyńska, wnuczka inż. Tadeusza Wendy, z którymi
utrzymujemy stały kontakt. One tez
przekazały nam rodzinne pamiątki,
m.in. garnitur, laskę i wieczne pióro
premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego,
order Legii Honorowej, wieczne pióro,
aparat fotograficzny, binokle inż. Tadeusza Wendy. Eksponaty można oglądać w gmachu ministerstwa jeszcze
do 30 listopada br. Odkupiliśmy też od
wnuczki artysty 33 akwarele Stefana
Szmaja, malarza ekspresjonisty (jednocześnie doktora okulistyki), który
dokumentował proces powstawania
portu oraz wpływające do niego statki.
Kolekcję przekazaliśmy jako depozyt
do Muzeum Miasta Gdyni.
do współczesności
– obecnie Zarząd Morskiego
? Wróćmy
Portu Gdynia S.A. pracuje nad

realizacją wielkich inwestycji…
– Przed nami takie zdania jak budowa nowego publicznego terminala
promowego, nowa obrotnica, przebudowa portowych nabrzeży i pogłębienie basenów portowych oraz toru

wicie zmieni się krajobraz gdyńskiego
portu – powstaną nowe terminale i węzły komunikacyjne. Jest to inwestycja
bardzo potrzebna zarówno z punktu
widzenia społeczności lokalnej, ze
względu na przyszłe nowe miejsca
pracy, jak również z perspektywy gospodarki narodowej, gdyż przyczyni
się do podniesienia znaczenia portów
polskich na regionalnych i światowych
rynkach. Niewątpliwie powstanie Portu Zewnętrznego to również zwiększenie wolumenu towarów obsługiwanych
przez gdyński port. Nasz port nie ma
wolnych terenów na rozwój na lądzie.
Jest wciśnięty między śródmieście
Gdyni od południa, wielkie dzielnice
mieszkaniowe od północy i ważne
arterie komunikacyjne (drogową i kolejową) od zachodu. Koncepcja budowy Portu Zewnętrznego przełamuje
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bariery ograniczające dalszy rozwój
Portu Gdynia i stwarza podstawy do
sprawnego oraz efektywnego funkcjonowania w przyszłości. Inwestycja
wzmocni potencjał przeładunkowy
i zapewni konkurencyjność Portu Gdynia z innymi portami, nie tylko Bałtyku, także basenu Morza Północnego
i Adriatyckiego oraz Śródziemnego.
O ile port powiększy swój
obszar?
?– Dziś
Port Gdynia zajmuje 240 hekta-

Sam Port Zewnętrzny,
według naszych
szacunków, da
700 nowych miejsc
pracy, pozwoli
też na powstanie
ok. 7,5 tys. nowych
etatów w branży
około portowej.

rów. Nowy terminal to obszar w postaci
180 hektarów. Tym samym prawie
podwoimy wielkość portowych terenów. Port Zewnętrzny będzie swoistym
przedłużeniem nabrzeży: Szwedzkiego
i Śląskiego. Pirs Węglowy będzie początkiem nowego terminala o długości
prawie 3 km długości. Nowe wejścia
Portu Zewnętrznego posiadać będzie
szerokość 300 m. Nasz projekt koncepcyjny budowy Portu Zewnętrznego,
poprzez swoją innowacyjność i wielkość, porównywalny jest z pomysłem
budowy Portu w Gdyni z lat dwudziestych XX wieku.

będą możliwości
przeładunkowe Portu
? Jakie
Zewnętrznego...

– Najważniejszą częścią Portu Zewnętrznego ma być terminal kontenerowy
z możliwością przeładunku – w pierwszym wariancie – dwóch milionów
TEU. W przygotowywanym projekcie
przewiduje się rezerwę terenu na kolejne
0,5 miliona TEU. Port Zewnętrzny będzie
posiadał nabrzeże o długości 2500 m
i szerokości 700 metrów, a maksymalna
wielkość obsługiwanych kontenerowców
sięgać będzie 30 tys. TEU (o długości
490 m i szerokości 72 m). To oczywiście
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przyszłość, choć wcale nie odległa, bo
przewiduje się, że takie powstaną już po
2020 roku. Na razie największy kontenerowiec mierzy niemal 400 m długości
i ma 58,8 m szerokości. Może zabrać
maksymalnie na pokład 21413 TEU.
Tej wielkości jednostki mają zanurzenie
co najmniej 16 metrów i na ich przyjęcie
będzie gotowy nasz nowy terminal.
Każdego miesiąca odnotowujemy wzrost
przeładunków, co tylko i wyłącznie jest
potwierdzeniem konieczności realizacji
tej inwestycji. Plany obejmują również
powstanie terminalu LNG, który będzie
służył do bezpośredniego bunkrowania
statków, przypływających do Portu
Gdynia. Będzie także miejsce na małą
elektrownię LNG, która zapewni dostawy elektryczności dla całego Portu
Zewnętrznego, czyniąc go niezależnym
od podmiotów z zewnątrz.
o pieniądzach na
bieżące portowe inwestycje...
?– NaPomówmy
3,28 mld euro są szacowane inwe-

stycje w rozbudowę portu w Gdyni oraz
infrastrukturę poprawiającą do niego
dostęp. Jako zarząd portu zamierzamy
zainwestować 1,8 mld EUR. Najwięcej,
bo aż 1,15 mld EUR, pochłonie budowa
portu zewnętrznego na Bałtyku i niezbędnej infrastruktury. Prawie 360 mln
EUR będzie kosztować dostosowanie
dostępu morskiego do nowej infrastruktury na rozszerzonych terenach.
Przeprowadzony zostanie również kolejny etap przebudowy nabrzeży. Port
poprawi też przepustowość układów
torowych na swoim terytorium. Jeśli
zrealizujemy te wszystkie inwestycje,
będziemy w przypadku przeładunku
kontenerowego na poziomie Hamburga. Proszę zwrócić uwagę, ile jeszcze
jest do zrobienia. Planowane inwestycje
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mają umocnić pozycję gdyńskiego
portu nie tylko na Bałtyku, ale także
na lądzie, czyli w segmencie dostaw
i przeładunku na tzw. zapleczu. Ponad
70 mln EUR będzie kosztować jego
integracja z zapleczem. Źródłem finansowania są pieniądze własne ZMPG,
pieniądze z wieloletniego programu
budowy modernizacji i utrzymania
infrastruktury zapewniającej dostęp do
portów i przystani morskich, pieniądze
z Funduszu Spójności i instrumentu
CEF. Port Zewnętrzny ma powstać, jako
inwestycja realizowana w procedurze
partnerstwa publiczno-prywatnego,
dlatego o jego ostatecznym kształcie
zdecyduje ZMPG po rozmowach z konkretnym partnerem.

i Handlu S. A. podczas I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą –
PAIH Expo 2018, odbywającego się
niedawno na PGE Narodowym. Dzięki
realizowanym przez PAIH programom
ekspansji na rynki perspektywiczne,
mamy sporą szansę na znalezienie
odpowiedniego inwestora dla kluczowego z punktu widzenia rozwoju
Portu Gdynia projektu, jakim jest Port
Zewnętrzny. Bardzo dobrze rozwija się
długoletnia współpraca z gdyńskim
Urzędem Morskim. Na przykładzie
Portu Gdynia widać, że współpraca
ta przynosi wręcz wyśmienite efekty.
Dla dalszego rozwoju Portu Gdynia
rola, jaką spełnia Urząd Morski jest
trudna do przecenienia.

Port Gdynia liczy
na wsparcie instytucji
? Czy
państwowych?

Portowe inwestycje wpłyną też
rozwój Gdyni...
?– Tona
również inwestycja bardzo po-

– Jak najbardziej. Podpisaliśmy porozumienie z Polską Agencją Inwestycji

na nowe miejsca pracy i przychody
do budżetu miasta (14,4 mln w 2017
r.), jak i z perspektywy gospodarki
narodowej. Sam Port Zewnętrzny,
według naszych szacunków, da 700
nowych miejsc pracy, pozwoli też na
powstanie ok. 7,5 tys. nowych etatów
w branży około portowej. Wraz z rozwojem Portu Zewnętrznego i przeładunkiem planowanych 2,5 mln TEU,
roczne przychody budżetu Państwa
z opłat celno-skarbowych, takich jak
akcyza, VAT i cło, wzrosną o ok 4,4
mld zł. Warto zaznaczyć, że już za
2017 r. ZMPG odprowadził do Skarbu
Państwa ok 6,57 mld zł, co stanowi
ok. 1,87% założonego budżetu kraju
na rok 2017. Zatem wszyscy jesteśmy
zainteresowani tym, aby przychylić
nieba, usunąć kłody dla rozwoju naszego portu.
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Dokończ u nas
rozpoczęte niegdyś studia
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.

Rozmawiała: Anna Kłos

trzebna, zarówno z punktu widzenia
społeczności lokalnej – ze względu

Prezent na stulecie Portu Gdynia

Rozbudowa linii kolejowej 201
(z Gdyni do Bydgoszczy przez Kościerzynę)

Ta inwestycja idealnie wpisuje się w jubileusz stulecia istnienia Portu w Gdyni. Przed II wojną światową Konsorcjum francuskopolskie, budujące ten port, podciągnęło jednocześnie linię kolejową do Maksymilianowa k. Bydgoszczy, omijającą Wolne
Miasto Gdańsk, która umożliwiała ruch towarów z i do gdyńskiego portu. Obecnie też nie ma ważniejszej sprawy, jeśli chodzi
o dostęp lądowy do tego portu, niż rozbudowa i renowacja owej linii. Dobrze, że rozumieją to też władze centralne. Niejako
w prezencie na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały ze spółką MGGP umowę
na opracowanie dokumentacji projektowej dla prac na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna, czyli linii kolejowej nr 201.

Co jest w projekcie?
Projekt obejmuje modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 201 w województwach: kujawsko-pomorskim
oraz pomorskim, na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna. PLK wybudują 53 km nowego toru między

Fot. Gudella | Depositphotos

P

race projektowe w ramach zadania
zatytułowanego „Prace na alternatywnym ciągu transportowym
Bydgoszcz – Trójmiasto, Etap II” zaplanowano do końca 2019 roku. Budowa
przewidziana jest w latach 2020–2023 r.
Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Jak wiemy, za początek Portu Gdynia
przyjmuje się datę 23 września 1922
roku, kiedy Sejm RP podjął decyzję
o budowie portu w rybackiej wiosce
Gdynia, ale już wcześniej – w roku 1920
rozpoczęto budowę prowizorycznego portu o nazwie „Tymczasowy Port
Wojenny i Schronisko dla Rybaków”.
Zatem przebudowa linii 201 rozpocznie
się dokładnie w stulecie tej inwestycji,
a cały projekt będzie zrealizowany na
stulecie portu.

Maksymilianowem a Zaroślem oraz
zelektryfikują ponad 103 km linii. Wymienionych będzie łącznie ok. 115 km
torów i 146 rozjazdów. Wartość umowy
to prawie 22,1 mln zł netto. Efektem
szeroko zakrojonych prac ma być m.in.
podniesienie możliwości transportowych i prędkości eksploatacyjnej trasy.
W ramach prac wybudowane zostaną i zmodernizowane perony na

15 stacjach i przystankach. Czas
przejazdu na trasie Maksymilianowo
– Kościerzyna skróci się tylko o ok.
kwadrans, ale ruch towarowy z gdyńskiego portu uzyska trasę alternatywną
wobec obecnie wykorzystywanej linii
kolejowej przez Gdańsk i Tczew. Linia
ta dochodzi do kresu swych możliwości ze względu na szybki wzrost tonażu towarów docierających do portów
w Gdańsku i Gdyni, konieczności udostępniania linii do szybkiego przejazdu
pociągom pendolino, oraz istniejącego
wąskiego gardła linii między Pruszczem Gdańskim a Pszczółkami (3 tory
zamiast 4).
Po modernizacji trasy pomiędzy Maksymilianowem a Kościerzyną pociągi
pasażerskie pojadą o 40 km/h szybciej
niż obecnie, czyli z prędkością do 140
km/h, a składy towarowe z prędkością
do 120 km/h.
Szybszą i sprawniejszą podróż zapewni
modernizacja 142 obiektów inżynieryjnych. Poziom bezpieczeństwa zwiększy
przebudowa i wyposażenie w nowe
urządzenia 57 przejazdów kolejowodrogowych oraz modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym
i telekomunikacyjnych.
Anna Kłos – na podst. inf. z PKP PLK

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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Rada Miasta Gdańska
po staremu i po nowemu
Młodzież z Polskiej Społecznej Szkoły w Baranowiczach (na Białorusi), przyglądająca się sesji z balkonów w sali Rady, pokazała jak trzeba śpiewać polski hymn. Nasi tradycyjnie mieli
zamiar zakończyć po pierwszej, góra drugiej zwrotce, młodzi Białorusini pełnym głosem odśpiewali cztery. Byli oni gośćmi prezydenta Pawła Adamowicza i VII LO im. Józefa Wybickiego.
Jak informuje dyr. tej szkoły Marcin Hintz, przyjeżdżają do Gdańska już po raz czwarty. Zwiedzili ECS, Muzeum II Wojny Światowej, gdańskie Główne Miasto, Malbork i Westerplatte. Wzięli
też udział we wspólnym z uczniami VII LO uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Obserwowaliśmy, 8. listopada 2018 r., przebieg ostatniej, uroczystej sesji Rady Miasta Gdańska,
zwołanej pod hasłem uczczenia Stulecia Odzyskania Niepodległości, pożegnalnej dla części radnych
(prawie połowa składu Rady została wymieniona). Oto, co zauważyliśmy...

Spotkanie nestorów.
Gościem pożegnalnej
sesji była posłanka
do Sejmu Małgorzata
Chmiel, która gdańską
radną po raz pierwszy
została w 1994 roku
i była nią przez kilka
kadencji – aż do 2014,
potem została zesłana
do Sejmu. Tutaj z ustępującym przewodniczącym Rady Bogdanem Oleszkiem

Od drugiej tury wyborów na prezydenta Gdańska, jej zwycięzca, Paweł
Adamowicz, demonstrował wyłącznie zadowolone, uśmiechnięte oblicze,
nam udało się zauważyć jak łzę ociera. Ciekawe z jakiego powodu?
Może smutek stąd, że już nie będzie mógł współpracować z Bogdanem
Oleszkiem jako przewodniczącym Rady. Ten przewodniczący kadencji III,
IV, V, VI, i VII będzie musiał się posunąć na ławce radnych i ustąpić swój
zaszczytny kawałek radnej Koalicji Obywatelskiej (PO i Nowoczesna) –
Agnieszce Owczarczak. To rezultat podziału w wyborach na dwa komitety
– PO z Nowoczesną i Komitet Pawła Adamowicza. Ponieważ pierwsza
grupa poparła w II turze wyborów Pawła Adamowicza, należą się jej
dowody wdzięczności. Wiceprzewodniczącymi zostali: Beata Dunajewska
(Komitet P. Adamowicza „Wszystko dla Gdańska”), Piotr Gierszewski
(PiS), Mateusz Skarbek (Komitet Obywatelski, czyli PO + Nowoczesna).
Współpraca prezydenta Adamowicza z Radą ogólnie będzie trudniejsza,
ponieważ zamiast dwu obozów, będzie miał w Radzie trzy: własny
(6 radnych), PO-N – które opuścił (16 radnych) i opozycję, czyli PiS (12).

Jak wiadomo, blondynki mają
w życiu łatwiej. Brunetka Żaneta
Geryk (z prawej) niestety
nie weszła w skład Rady nowej
kadencji. Obok siedzące blondi
nawet się dowartościowały. Beata
Wierzba, choć nie będzie w Radzie
(nie startowała), nie żałuje, bo prócz
stanowiska dyrektora w Pomorskiej
Szkole Rzemiosł, ma wiele innej
roboty, uczy innych, jak uczyć,
natomiast Emilia Lodzińska zdobyła
procentowo największa liczbę
głosów w wyborach.

Nie będzie radnym Grzegorz Strzelczyk (PiS), który nie chciał startować do Rady z powodu
obowiązków zawodowych na stanowisku prezesa firmy Lotos Petrobaltic. Niemniej będzie
wiedział co się na sesjach dzieje, ponieważ radną została jego małżonka Elżbieta. Mówi,
że niepotrzebnej już togi nie sprzeda ani nie podaruje z dwu powodów – trudno będzie
znaleźć innego radnego o tak potężnych gabarytach, a poza tym jeszcze może się przydać.
Ma rację. Do Rady po 16. latach nieobecności wrócił Waldemar Jaroszewicz, który był już
radnym w latach 1998–2002.

Nowym radnym,
który na pewno da
się zauważyć będzie
Andrzej Stelmasiewicz,
który „z niczego”
stworzył Oliwski
Ratusz Kultury,
placówkę tętniącą
życiem

Dotychczasowy przewodniczącego Klubu PiS Kazimierz Koralewski (na I planie), funkcję tę
pełniący od 2010 roku (z przerwami), będzie wiceprzewodniczącym. Fotel przewodniczącego
odstąpił Kacprowi Płażyńskiemu – przegranemu konkurentowi Adamowicza do fotela prezydenckiego. Za nim widoczny jest Jacek Teodorczyk (PiS), który w nowej kadencji radnym nie
będzie. W okręgu VI, gdzie, zajmując od 12 lat pierwsze miejsce na liście, zawsze reprezentował w Radzie PiS, tym razem z numerem jeden wystartował Dawid Krupiej – asystent poselski
wiceministra Jarosława Sellina. Nowy radny zawodowo operuje głosem – w operze, jako lektor
w radiu i konferansjer w telewizji, zanosi się zatem, że nową kadencję Rady zaliczy śpiewająco.

Z życia samorządów
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Starostowie pomorskich powiatów

Fot. Anna Kłos

Pracami powiatu kieruje zarząd powiatu. Wynika to wprost z przepisów ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Jednak bardzo ważną funkcję w powiecie odgrywa starosta, którego wybiera rada powiatu bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Dopiero na wniosek starosty wybiera się pozostałą część zarządu. Odwołanie
lub rezygnacja starosty jest równoznaczna z rezygnacją lub odwołaniem całego zarządu. Jak zatem widać zarząd jest ciałem
kolegialnym jednak najważniejszą rolę w nim odgrywa starosta, który z mocy przepisów prawa jest przewodniczącym zarządu.
Starosta jednak oprócz tych zadań wykonuje inne zadania przewidziane w ustawie o samorządzie powiatowym- opracowuje
plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. ma także szereg
uprawnień w wypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Starosta powołuje i odwołuje kierowników jednostek mu
podległych, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Starosta Pucki

Starosta Wejherowski

Gabriela Lisius

Nowa Rada z nowym – starym prezydentem

Uroczyste rozpoczęcie nowej kadencji RMG

Po

W pierwszych słowach swojego wystąpienia podziękował wszystkim
gdańszczanom i gdańszczankom za
udział wyborach.
– Mamy przebudzenie obywatelskie
w Polsce samorządowej. To bardzo
ważny sygnał dla Gdańska, będę pamiętał te 129683 głosów, by promować
postawy obywatelskie wśród mieszkańców – codziennie my, samorządowcy, zdajemy egzamin z naszego
mandatu. Mandat to zaufanie, a więc
więź z wyborcami, z tymi, co na nas
głosowali, jak i tymi, co na nas nie
głosowali. Obywatelskość to nie tylko
płacenie podatków, co też jest ważne, ale też akt wyborczy. Przed nami
ważne wyzwanie: aby jak najwięcej
mieszkańców wzięło udział w polskich

Starostwo Powiatowe w Pucku

Starosta Kartuski

Starosta Gdański

Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Starostwo Powiatowe
w Pruszczu Gdańskim

Bogdan Łapa

Pierwsza sesja Rady Miasta Gdańska była bardzo uroczysta. Odbyła się 19. 11. 2018 r, zgodnie z tradycją, w Wielkiej Sali Wety Ratusza
Głównego Miasta. Sesję otworzył Bogdan Oleszek – wieloletni przewodniczący, ale już ustępujący. Marek Horodniczy wręczył radnym
zaświadczenia o wyborze. Najmłodszy wiekiem radny – Jan Perucki – odczytał tekst ślubowania. Radni złożyli ślubowanie, wybrano też
przewodniczącą rady i zastępców.
głosowaniu przewodniczącą
Rady Miasta Gdańska VIII
kadencji została Agnieszka
Owczarczak. Otrzymała 28 głosów
„za”, trzy osoby wstrzymały się od
głosu. Była ona jedyną kandydatką na
to stanowisko.
Następnie radni wybrali wiceprzewodniczących Rady Miasta, zostali
nimi: Beata Dunajewska z Wszystko
Dla Gdańska (Komitet Pawła Adamowicza), Mateusz Skarbek z Koalicji
Obywatelskiej (PO plus Nowoczesna) oraz Piotr Gierszewski z Prawa
i Sprawiedliwości.
Piątą kadencje swoich rządów na stanowisku prezydenta Gdańska Paweł
Adamowicz rozpoczął od przysięgi na
Biblię Gutenberga.

Jarosław Białk

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Stefan Skonieczny

Starosta Nowodworski

Starosta Lęborski

Krzysztof Kapusta

Alicja Zajączkowska

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

Starostwo Powiatowe w Lęborku

przyszłorocznych jesiennych wyborach
parlamentarnych oraz majowych do
Parlamentu Europejskiego.
Dodał, że bardzo by chciał wiele punktów swego programu wspólnie zrealizować, szczególnie tych dotyczących
potrzeb mieszkańców, przedszkola,
drogi nie są partyjne, nie mają logo
partyjnego.
Nowi gdańscy radni to: Kacper Płażyński, Andrzej Skiba, Waldemar Jaroszewicz, Joanna Cabaj, Kamila Błaszczyk,
Przemysław Malak, Krystian Kłos,
Anna Golędzinowska, Karol Rabenda,
Romuald Plewa, Jan Kanthak, Elżbieta
Strzelczyk, Łukasz Bejm, Jan Perucki,
Karol Ważny, Dawid Krupiej, Andrzej
Stelmasiewicz.

Starosta Słupski

Starosta Malborski

Starostwo Powiatowe w Słupsku

Starostwo Powiatowe w Malborku

Mirosław Czapla

Paweł Lisowski

Starosta Bytowski

Starosta Sztumski

Leszek Waszkiewicz

Sylwia Celmer

Starostwo Powiatowe w Bytowie

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Anna Kłos

Starosta Człuchowski

Starosta Kwidzyński

Starostwo Powiatowe w Człuchowie

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Jerzy Godzik

Aleksander Gappa
Fot. Maciej Kosycarz / KFP

Starosta Chojnicki

Starosta Tczewski

Marek Szczepański

Mirosław Augustyn

Nowe prezydium Rady. Od lewej: Mateusz Skarbek, Agnieszka Owczarczak,
Beata Dunajewska, Piotr Gierszewski

Fot. Anna Kłos

Fot. Anna Kłos

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Nowa przewodnicząca Rady Agnieszka Owczarczak

Starostwo Powiatowe w Tczewie
Starosta Kościerski

Alicja Żurawska

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Starosta Starogardzki

Kazimierz Chyła
Starostwo Powiatowe
w Starogardzie Gdańskim
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Nowi radni Sejmiku Województwa Pomorskiego
W sejmiku wojewódzkim

W poniedziałek 19 listopada br. odbyła
się pierwsza sesja nowo wybranego
sejmiku województwa pomorskiego,
podczas której miał zostać wybrany
przewodniczący i jego 3 zastępców.
Mimo że wydawało się, iż sesja dla
radnych Komitetu Obywatelskiego (PO
plus Nowoczesna), którzy zdobyli 18
mandatów, będzie czystą formalnością,
na sali powiało grozą. Zanosiło się na
zamach stanu. Sprawcą zamieszania
był radny Dariusz Męczykowski, który
swego czasu opuścił PO dla PSL-u, a po
ostatnich październikowych wyborach
zaczął zakulisowo montować pro pisowską opozycję, która mogłaby przejąć władzę w sejmiku (czyli praktycznie
w województwie pomorskim), mimo
wygranej KO w wyborach. W tym celu
wystarczyło zdobyć poparcie 17 radnych. PiS miał ich 13, PSL – 2. Zamachowiec starał się brakujących wyjąć
z KO. Sytuacja była groźna, ponieważ
głosowanie na przewodniczącego sejmiku musi być tajne. Zatem, jak widać
na zdjęciach, obecni na sali parlamentarzyści ad hoc zrobili narady wojenne.
W końcu w podobny sposób PiS przejął
władzę w sejmiku śląskim.
Marszałek Mieczysław Struk też nie
lekceważył niebezpieczeństwa, już
wcześniej zapowiedział, że wystąpi
o ochronę antykorupcyjną. Mówił
o podejrzeniach, że radni mogą ulegać propozycjom korupcyjnym. Zwrócił się więc do prokuratury i organów
ścigania „o objęcie radnych sejmiku
województwa pomorskiego tarczą
antykorupcyjną”.
KO na przewodniczącego sejmiku zgłosiła kandydaturę Jana Kleinszmidta,
który pełnił tę funkcję przez ostatnie
cztery lata. Kandydatem PiS był Dariusz Męczykowski, który startował
z list Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Jeszcze przed głosowaniem Piotr Zwara

Fot. Anna Kłos

Nieudany zamach stanu.
Struk – tryumfator

3. Victoria. Kurz walki już opadł. Od lewej: wicemarszałek Ryszard Świlski,
wicemarszałek Wiesław Byczkowski, marszałek Mieczysław Struk, radny PO
Jerzy Kozdroń – to on wygłosił laudację na cześć marszałka M. Struka

]] Oto radni nowej kadencji:
Koalicja Obywatelska: Danuta Wawrowska, Jan Kleinszmidt,
Leszek Bonna, Iwona Mielewczyk, Wiesław Byczkowski,
Andrzej Struk, Piotr Wittbrodt, Andrzej Bartnicki,
Karolina Szczygieł, Mieczysław Struk, Hanna Zych-Cisoń,
Grzegorz Grzelak, Agnieszka Kapała-Sokalska, Ryszard Świlski,
Danuta Rek, Sylwia Laskowska-Bobula, Zenon Odya
i Jerzy Kozdroń
Prawo i Sprawiedliwość: Sebastian Irzykowski,
Jerzy Barzowski, Mirosława Kaczyńska, Roman Dambek,
Aleksandra Jankowska, Kazimierz Klawitter, Anna Gwiazda,
Karol Guzikiewicz, Piotr Karczewski, Magdalena Sroka,
Piotr Zwara, Arwid Żebrowski, Marta Cymańska
Polskie Stronnictwo Ludowe: Dariusz Męczykowski,
Józef Sarnowski

z PiS przekonywał, że wybrany z list
PSL kandydat został zgłoszony przez
grupę radnych, a nie przez klub PiS.
Tymczasem wszyscy, którzy podpisali
się pod jego kandydaturą, byli z PiS.

Bez niespodzianek i bez
PiS-u w prezydium
Ostatecznie Jan Kleinszmidt otrzymał
19 głosów, a Dariusz Męczykowski –
14.Wybrano również wiceprzewodniczących sejmiku. Zostali nimi: Hanna
Zych-Cisoń z KO i Grzegorz Grzelak
z KO, oraz Józef Sarnowski z PSL.
Wszyscy otrzymali 19 głosów „za”. A to
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Odsłonięcie pomnika w Cedrach Wielkich –
symbolu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości

oznacza, że jedyny kandydat PiS – Piotr
Karczewski, były wojewoda – nie zasiądzie w prezydium. Przewodniczącym
klubu radnych Koalicji Obywatelskiej
został Ryszard Świlski, a Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Barzowski.
W pierwszej sesji sejmiku wojewódzkiego uczestniczyło 33 radnych, w tym
13 debiutantów.

W dniu 13 listopada 2018 r. odbyły się gminne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, podczas których odsłonięto
pomnik uwieczniający to wydarzenie. Do obchodów tego niezwykłego jubileuszu na zaproszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie przybyli
m.in. Ks. Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, Pan Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski, Pan Ryszard Świlski –
Członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Tydzień później – wybory marszałka
i zarządu

U

roczystość rozpoczęła się mszą
świętą w kościele parafialnym pw. Św. Aniołów Stróżów
w Cedrach Wielkich koncelebrowaną
przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia
oraz księży z Dekanatu Żuławy Steblewskie. Po uroczystej mszy świętej
wszyscy uczestnicy wydarzenia przeszli pod pomnik.
Postawiony pomnik to symbol 100
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, ma upamiętniać zarówno
tych, którzy sto lat temu wywalczyli
wolność, jak i tych, którzy przez cały
ten okres strzegli naszej ojczyzny.
Uwieńczeniem uroczystości było jego
odsłonięcie przez Pana Janusza Golińskiego – Wójta Gminy Cedry Wielkie
i zaproszonych gości, a następnie poświęcenie go przez Ks. Arcybiskupa
Metropolitę Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia i złożenie pod nim wieńców.
Na zakończenie uroczystości wręczone zostały medale upamiętniające tę
niezwykłą rocznicę wyróżniając lokalnych działaczy za wkład na rzecz
rozwoju małej ojczyznę – Gminy Cedry
Wielkie.

Tym razem rozbujane fale emocji już
się uspokoiły. Sprawujący funkcję
marszałka województwa od ośmiu lat
Mieczysław Struk (PO) nie miał żadnego kontrkandydata. W głosowaniu
tajnym zdobył on 20 głosów –18 głosów
radnych Koalicji Obywatelskiej, jeden
głos radnego Polskiego Stronnictwa
Ludowego Józefa Sarnowskiego i ...
jeden głos ze znakiem zapytania: zagłosował na niego Dariusz Męczykowski? Czy ktoś z PiS-u? Przeciwko
zagłosowało 13 radnych, tylu, ile liczy
klub PiS. Z miejsca w prezydium sejmiku zrezygnował Józef Sarnowski
(PSL) Szybko się wyjaśniło dlaczego.
Mieczysław Struk zaproponował radnym 4 kandydatury do swego nowego
zarządu: na wicemarszałka – Wiesława
Byczkowskiego (PO), na II wicemarszałka – Ryszarda Świlskiego (PO),
członkami zarządu zostali: Agnieszka
Kapała-Sokalska z Nowoczesnej i Józef
Sarnowski z PSL.
Wynik głosowania został entuzjastycznie przyjęty. Brawo bili radni i parlamentarzyści KO oraz licznie przybyła
publiczność, w tym wielu urzędników
marszałka, którzy przysłuchiwali się
obradom sejmiku. Kolejka gratulantów
była tak długa jak „za komuny”, kiedy
coś „rzucano” w sklepie mięsnym lub
AGD. Tylko PiS-owcy nie brali udziału
w ogólnej wesołości, czemu trudno
się dziwić. Jednak może nie wszystko
stracone, bo jest vacat na stanowisku
wiceprzewodniczącego sejmiku.

Uroczyste otwarcie
odcinka drogi ekspresowej S7

Anna Kłos

W dniu 31.10.2018 r., po blisko 3-letnim okresie oczekiwań, został
udostępniony 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 Koszwały –
Elbląg. W uroczystym otwarciu uczestniczył Pan Janusz Goliński – Wójt
Gminy Cedry Wielkie, który podziękował Panu Markowi Chodkiewiczowi
pełniącemu funkcję Wiceministra Infrastruktury i Budownictwa, wszystkim
pracownikom GDDKiA w Gdańsku oraz wykonawcy za to, że pomimo
wielu trudności, udało się w terminie oddać główny ciąg jezdny.

Narada wojenna PO

Fot. Anna Kłos

Fot. Anna Kłos

W
Narada wojenna PiS-u

trakcie prac drogowych, polegających m.in. na ustabilizowaniu gruntu, wbito ponad
18 000 metalowych pali o długości
ok. 15 m. Koszt budowy tylko wyżej
wymienionego odcinka to ponad
1,6 mld zł, a jego finansowanie pochodziło ze środków UE.
Dla Gminy Cedry Wielkie to niezwykle
ważna inwestycja, która może przysporzyć wiele korzyści i w zdecydowany

sposób przyspieszyć jej rozwój gospodarczy. Dla ożywienia terenów
wzdłuż tej drogi w br. uchwalone zostało Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy. Przystąpiono również do zmiany miejscowego

planu zagospodarowania miejscowości Cedry Małe i Cedry Wielkie, aby
przyciągnąć inwestorów. W dalszym
ciągu prowadzone będą prace na drogach dojazdowych do poszczególnych
miejscowości.

cztery pory roku

100. Gdyńskie urodziny
Niepodległej
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Za marszałkiem podążali włodarze Gdyni z Wojciechem Szczurkiem, prezydentem miasta

Gdyńską Paradę otwierał jadąc historycznym mercedesem... Marszałek Józef Piłsudski

A że Gdynia to też Kaszuby, nie zabrakło przedstawicieli tej grupy społeczeństwa
wraz z Oddziałem Gdynia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Wielka Parada zaczynała się od Dworca PKP, wiodła ul. 10 Lutego a kończyła się na
Skwerze Kościuszki, podziwiali ją mieszkańcy Gdyni serdecznie witając ich uczestników

Ugrupowania polityczne też wzięły udział w paradzie, na zdjęciu władze Prawa
i Sprawiedliwości z posłami Januszem Śniadkiem i Marcinem Horałą na czele

W paradzie licznie wzięły udział gdyńskie kluby sportowe,
a na zdjęciu młodzi hokeiści z klubu HUKS „Niedźwiadki”

Gdynia, to słynny Teatr Muzyczny, członkowie tego teatru
oczywiście również pokazali się na Wielkiej Paradzie

Koniec parady, to prezentacja leciwych, ale jak najbardziej
na chodzie, samochodów różnej marki

Tekst i zdjęcia: Jerzy Uklejewski

Punktem kulminacyjnym gdyńskich obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę była
Wielka Parada. Wzięło w niej udział tysiące mieszkańców Gdyni. Miała ona charakter historyczny i skupiony
na gdyńskości, bez żadnych podtekstów politycznych. Była to parada pełna entuzjazmu, radości, wszyscy
cieszyli się, że od 100 lat Polska jest Niepodległa. A jak było na Paradzie, niechaj mówią nam zdjęcia.

Cztery pory roku
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kończąc ten rodzaj modlitwy błogosławieństwem Boga Wszechmogącego
i apelem o pokój między narodami.

Śpij kolego w ciemnym grobie...
Na cmentarnym wzgórzu byli też obecni
przedstawiciele władz pomorskich –
w imieniu wojewody Tomasz Gieszcz
– dyrektor Biura Wojewody, gdańskich
– wiceprezydent Piotr Kowalczuk i radni Teresa Wasilewska oraz Andrzej
Kowalczys, delegaci francuskiej armii
(wchodzący w skład delegatury NATO
w Bydgoszczy), oraz kombatanci: byli
żołnierze Legii Cudzoziemskiej, przybyli
z Warszawy członkowie Stowarzyszenia
I Armii Francuskiej „Ren i Dunaj” oraz
delegaci Okręgu Gdańskiego Związku
Piłsudczyków RP. Obecni byli też mieszkający w Gdańsku obywatele Francji
i mieszkańcy miasta. Uroczystości ku
czci pochowanych w Gdańsku żołnierzy
francuskich mają zawsze uroczystą
wojskową oprawę. I tym razem obecna
była kompania reprezentacyjna oraz
orkiestra Marynarki Wojennej RP. Ale:
Nie zabierajcie chłopców na wojnę...
Anna Kłos

Przedstawiciele Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy I Armii Francuskiej „Ren i Dunaj”– prezes Zygmunt Włodarczyk i prezes honorowy
Jan Skowron. Działają oni na rzecz ocalenia od zapomnienia polskich żołnierzy – ochotników, którzy w momencie wybuchu II wojny
światowej byli we Francji – emigranci z czasów dwudziestolecia międzywojennego. Zgłaszali się do armii francuskiej (innej
nie było), aby walczyć z faszystami. Najbardziej wsławili się w ostatnich latach wojny walcząc na linii Ren – Dunaj (stąd nazwa).
W listopadzie 1945 roku część tych oddziałów wróciła do Polski, gdzie od razu zostali rozformowani i skierowani do innych zadań.
Obecnie Stowarzyszenie skupia, prócz nielicznych już kombatantów, także członków ich rodzin.

Delegacja Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP z ppłk. Tadeuszem Pluto na czele

I byłeś wolny grobie pokoleń...
Słowa poety – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – nawiązujące do odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918, wyjątkowo dobrze
pasują do miejsca, gdzie 12 listopada 2018 roku odbyły się uroczystości upamiętniające setną rocznicę zakończenia I wojny światowej.
To Wojskowy Cmentarz Francuski w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 35. Rzeczywiście grób pokoleń. Na dwóch hektarach
powierzchni mieści się 1,5 tys. grobów. Około jedna trzecia pochowanych jest zidentyfikowana, pozostałe groby są bezimienne.
Gdzie są chłopcy z tamtych lat?
Na żołnierski poszli szlak...

Od lewej dyr. Biura Wojewody Tomasz Gieszcz

Wieniec od korpusu francuskiego

Gdzie mogiły z dawnych lat?
Czas zatarł ślad?

Gdzie żołnierze z tamtych lat?
Tam gdzie w polu krzyża znak...
11 listopada to jedna z najważniejszych
rocznic w historii Polski, bo to symboliczna data odzyskania niepodległości, ale też zakończenie okrutnego
konfliktu militarnego, czyli I wojny
Światowej. Główne uroczystości europejskie odbyły się w Paryżu, prezydent

Przemawia ambasador Francji w Warszawie Pierre Levy

Wiceprezydent Piotr Kowalczuk i radna Teresa Wasilewska

Pamięć o poległych jednak nie umarła.
Rozejm 11 listopada 1918 r. położył kres
bratobójczym walkom pierwszej wojny
światowej, kilkuletniemu konfliktowi,
w którym jeden naród stanął przeciw
drugiemu narodowi, w błotnistych okopach, pełnych łez i krwi. Tym burzom
ognia i stali, które grzmiały rozdzierając
najspokojniejsze niebo. Tym pooranym
pociskami polom bitew, wszechobecnej
śmierci – przypomniał o tym metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź,

Przy symbolicznych
trzech białych krzyżach
francuscy dyplomaci,
konsulowie honorowi
(Szwecji – Magdalena
Pramfelt i Turcji –
Serdar Davran), radni
gdańscy – Teresa
Wasilewska i Andrzej
Kowalczys

Fot. Wiesław Malicki, Anna Kłos

Cmentarz został założony w roku 1967
z okazji wizyty w Gdańsku generała
Charles' de Gaulle'a. Pochowano tu
szczątki Francuzów po ekshumacjach
z całej Polski – ofiar I i II wojny światowej – żołnierzy, jeńców, cywilów. Obok
siebie spoczywają żołnierze różnych
narodów i wyznań – chrześcijanie, muzułmanie, wyznawcy judaizmu. Miejsca
pochówku oznaczone są w większości
prostymi białymi krzyżami, ale też
symbolami religijnymi innych wyznań.
Kiedy urządzano cmentarz okazało
się, że w tym miejscu był już wcześniej cmentarz poległych z poprzednich wojen, szczególnie ofiar wypraw
napoleońskich.

Francji Emmanuel Macron zaprosił
na nie najważniejszych światowych
przywódców. Gdańskie obchody miały
miejsce w poniedziałek, 12 listopada,
wzięli w nich udział przedstawiciele
francuskiego korpusu dyplomatycznego. Obecny był ambasador Francji
w Polsce Pierre Lévy, a także konsul
honorowy w Trójmieście Alain Mompert. W części centralnej cmentarza
znajdują się ogromne trzy krzyże
i to właśnie pod tym symbolicznym
pomnikiem uczestnicy uroczystości
złożyli wieńce.
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20 października w Wyższej
Szkole Społeczno-Ekonomicznej
w Gdańsku odbyła się uroczysta
inauguracja roku akademickiego
2018/2019. W trakcie uroczystości
studenci pierwszego roku
złożyli ślubowana natomiast
absolwenci odebrali dyplomy
z rąk prof. zw. dr hab. Zbigniewa
Endlera, dr inż. Sławomira Niecko,
prof. WSSE oraz mgr Magdaleny
Krajewskiej. Rektor WSSE
dr Roman Gawrych wręczył również
absolwentom nagrody za największe
osiągnięcia w minionym roku.

Wręczenie dyplomów absolwentom WSSE od lewej: dr inż. Sławomir Niecko, prof. WSSE, prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler
oraz mgr Magdalena Krajewska

Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole
Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

O

prócz studentów i kadry uczelni,
w uroczystości udział wzięli
zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: Janusz Śniadek – Poseł
na Sejm RP, Tomasz Gieszcz – Dyrektor Biura Gabinetu Wojewody Pomorskiego, Przedstawiciele Zarządu FSNT
NOT w Gdańsku z profesor dr hab.
inż. Bożenną Kawalec-Pietrenko na
czele, Mecenas Kacper Płażyński,
dr inż. Władysław Ambroziak, dr Grzegorz Grzelak – Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego,
mgr Jan Zacharewicz – Prezes spółki
„Uczelnia”, założyciela Wyższej Szkoły

Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku,
Danuta Makowska – Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska oraz
Barbara Rewienska – postać znana
w Gdańsku i ceniona za działalność
patriotyczną.
„Rozpoczyna się nowy rok akademicki.
Nowy rok kształcenia i badań. Nowy
rok odkryć naukowych i rodzących się
pasji. Nowy rok trudnej i wytężonej,
a zarazem pięknej i fascynującej pracy
intelektualnej” – tymi słowami rozpoczął swój list do społeczności Wyższej
Szkoły Społeczno-Ekonomicznej Prezydent RP Andrzej Duda. W trakcie

Ciekawym akcentem było również wykonanie utworów Anny German i Anny Jantar przez
studentki Uczelni: Katarzynę Kobielę i Agnieszkę Liachowicz. Na zdjęciu Katarzyna Kobiela.

uroczystości odczytano również listy
nadesłane przez Marszałka Sejmu RP
Marka Kuchcińskiego oraz Marszałka
Senatu RP Stanisława Karczewskiego.
Głos zabrali również zaproszeni goście
życząc Uczelni sukcesów w nowym
roku akademickim.
O tym, iż wychowanie do tolerancji i w duchu tolerancji stało się zasadniczym motywem współczesnej
pedagogiki mówił prof. zw. dr hab.
Zbigniew Endler – Prorektor ds. Strategii i Rozwoju w Wyższej Szkole
Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku
w swoim wykładzie inauguracyjnym

Wśród gości był również Janusz Śniadek – Poseł na Sejm RP.

Barbara Rewienska – postać znana w Gdańsku i ceniona
za działalność patriotyczną oraz dr Grzegorz Grzelak –
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego

Zaproszeni goście

„Pedagogika i zarządzanie a problem
tolerancji w XXI wieku”.
Ciekawym akcentem było również wykonanie utworów Anny German i Anny
Jantar przez studentki Uczelni: Katarzynę Kobielę i Agnieszkę Liachowicz.
Rektor WSSE dr Roman Gawrych
dziękując zebranym za obecność podkreślił, że to dzięki nim możliwe było
zaprezentowanie potencjału i dorobku
Uczelni, jej zdolnych i ambitnych Studentów, dalszych planów i zamierzeń,
jak też ukazanie piękna polskich tradycji i zwyczajów akademickich.
Agnieszka Józwowska
Fot. Sebastian Prusik, Michał Lach

Najlepsze życzenia dla społeczności WSSE przekazał Tomasz
Gieszcz – Dyrektor Biura Gabinetu Wojewody Pomorskiego.

Fot. Michał Lach i Sebastian Prusik

Uroczysta
immatrykulacja

Nauka, edukacja, biznes

Przegląd Samorządowy

dr Andrey Lymar, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Zasady nowoczesnego zarządzania
i ich implikacje

Zadania samorządów terytorialnych
w organizacji procesów społecznych

Podstawowe pojęcia
Pierwsza z wymienionych zasad dotyczy standaryzacji, pojmowanej jako rodzaj normalizacji zmiennej losowej, w wyniku której zmienna
uzyskuje średnią wartość oczekiwaną zero
i odchylenie standardowe jeden, a mówiąc
prościej jest to normalizacja, wprowadzanie
jednolitych norm, np. w przemyśle, czy ujednolicanie procesów produkcji. Druga zasada
dotyczy specjalizacji, która odnosi się do
wyodrębniania pewnych dziedzin życia oraz
dokonywania ściślejszego podziału pracy lub
funkcji, czy też zdobywania biegłości w jakiejś
dziedzinie, np. w medycynie. Następna z zasad
dotyczy celowości rozumianej jako świadome
zmierzanie do celu lub przydatności czegoś/
kogoś do jakichś potrzeb. Ważną też kwestią
w zasadach zarządzania jest hierarchia rozumiana jako kolejność rzeczy, zagadnień od
najważniejszych do najmniej ważnych, jak
też w przypadku hierarchii władzy określa
się nią stosunki nadrzędności i podrzędności
występujące na terenie każdej organizacji.
Tworzy ona pewien ład organizacyjny, bez
którego nie byłoby możliwe precyzyjne określenie, kto komu podlega i jak są zgrupowane
rozmaite funkcje, zwłaszcza zaś decyzyjne
i kontrolne. Na strukturę hierarchiczną władzy
w różnych organizacjach składa się zawsze
wiele elementów.
Kolejną kwestią w zasadach nowoczesnego
zarządzania jest planowanie i kontrola.
Planowanie najczęściej rozumiane jest

jako proces ustalania celów i odpowiednich
działań/sposobów, by je osiągnąć. Mówiąc
bardziej szczegółowo, jest to projektowanie
przyszłości, jakiej się pragnie oraz skutecznych środków jej organizacji. Z kolei kontrola to sprawdzanie czegoś, zestawianie stanu
faktycznego ze stanem wymaganym lub
nadzór nad kimś/czymś. Ostatnią z prezentowanych zasad zarządzania jest problematyka
wynagrodzenia zewnętrznego. Wiąże się
ona najczęściej z płacą, zapłatą, czyli ogółem
wydatków pieniężnych i innych świadczeń
wypłacanych pracownikom z tytułu zatrudnienia. Obejmuje wypłaty pieniężne, inne
świadczenia oraz wartość tzw. świadczeń
w naturze (towary, materiały, usługi itp.) lub
ekwiwalenty wypłacane pracownikom lub
innym osobom fizycznym przez pracodawcę
za wykonaną na jego rzecz pracę.

Zastosowanie i celowość poszczególnych
zasad nowoczesnego zarządzania
W interesujący sposób zagadnienie to zaprezentowali Gary Hamel i Bill Breen w wymienionej wyżej książce Zarządzanie jutra
przedstawiając to w formie tabeli poniżej.
Z przedstawionych w tabeli zasad nowoczesnego zarządzania wynika, że zostały one
sformułowane głównie w celu kształtowania
zachowania ludzi w organizacjach. W praktyce chodzi o ich zdolność do adaptacji do
istniejących warunków i potrzeb społecznych.

Zasady nowoczesnego zarządzania
Standaryzacja

Specjalizacja (zadań
i funkcji)
Celowość
Hierarchia
Planowanie i kontrola

Wynagrodzenie
zewnętrzne

Przegląd Samorządowy

Dr Roman Gawrych, Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Od co najmniej stu lat istnieją zasady, które mają zastosowanie w zarządzaniu. Reguły te zostały sformułowane na początku
XX wieku przez grupę pionierów wielu teorii zarządzania, jak Henri Fayol, Lyndall Urwick, Luther GuUick czy Max Weber. Mimo różnic
w filozoficznych podstawach ówczesnego zarządzania, co do niektórych kwestii byli oni zgodni. Zbieżność ta nie może dziwić, choćby
z uwagi na to, że każdy z nich zastanawiał się głównie nad tym, w jaki sposób maksymalizować produktywność i efektywność wielkich
organizacji, a które to zagadnienia do dziś są aktualne. Do reguł charakteryzujących nowoczesne zarządzanie już wówczas zaliczono:
standaryzację, specjalizację, celowość, hierarchię, planowanie i kontrolę oraz wynagrodzenie zewnętrzne. W niniejszym opracowaniu
zostaną one w sposób bardzo ogólny scharakteryzowane oraz wskazane zostaną miejsca i celowość ich zastosowania. Dokonano tego
głównie w oparciu o książkę Zarządzanie jutra oraz słowniki naukowe, zawierające wyjaśnienia związanych z nimi pojęć.

Zasada
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Zastosowanie
Minimalizowanie różnic przez stosowanie
standardowych warunków i metod pracy

Cel

Zachowanie ekonomii w dużej skali
wydajności produkcyjnej, niezawodności
i jakości
Grupowanie podobnych działań
Obniżenie stopnia złożoności działalności
w modułowych jednostkach organizacyjnych i przyspieszenie szkolenia
Ustalanie jasnych celów przez cele pośrednie Doprowadzenie do zgodności działań
i zastosowanie pomiaru
jednostkowych z odgórnymi założeniami
Tworzenie piramidy władzy opartej na
Utrzymanie kontroli nad szeroko zakrojoną
ograniczonej rozpiętości kontroli
działalnością
Planowanie popytu, zasobów budżetowych Zapewnienie regularności i przewidywalności
działań oraz ich zgodności z planem
i harmonogramu zadań, a następnie
realizowanie ich i wprowadzanie poprawek
do planu
Zmotywowanie pracowników do wysiłków
Zapewnienie wynagrodzenia finansowego
oraz dostosowania się do zasad i standardów
dla jednostek lub zespołów za określone
osiągnięcia

Niektórzy jednak uznają, że zasady te mimo
posiadania zalet mogą ograniczać rozwój
organizacji. Przykładem jest choćby wąska
specjalizacja ograniczająca wiedzę interdyscyplinarną i nieprowadzącą do przełomów
w nauce czy wprowadzaniu innowacji. Innym
przykładem może być standaryzacja, która
może prowadzić do niezdrowego upodobania
konformizmu, w którym wszystko co nowe
postrzegane jest jako niebezpieczne. Grozić
to może odchodzeniem z pracy twórczych
i przedsiębiorczych osób. Podobnie może
być w przypadku drobiazgowego planowania
i skrupulatnej kontroli, co zajmuje dużo czasu
i utrudnia przewidywanie dogłębnych potrzeb
otoczenia. Za niebezpieczną można też uznać
nadmierną wiarę w skuteczność realizacji celów
jedynie poprzez wynagradzanie finansowe,
nie zwracając uwagi na dostrzeganie mocy
sprawczej misji i pasji, jako mechanizmów
sprzyjających efektywności ludzkiej pracy.

Podsumowanie
Mimo iż wskazane zasady nowoczesnego
zarządzania służą celom podwyższania produktywności, to jednak wiążą się one z przewidywalnością zachowań organizacji, co może
wykorzystywać konkurencja. Może wynika
to z tego, że proces tak pojmowanego nowoczesnego zarządzania dąży do uregulowania wszystkiego co nieregulowalne, choćby
w odniesieniu do nieposłusznych, czy mało
twórczych pracowników. Wydaje się ponadto,
że zasady te zmierzają do osiągnięcia powtarzalności osiąganej dzięki standardom,
kontroli, planom czy procedurom, co znacznie
ułatwia bieżące zarządzanie. Przekonanie to
może wynika
z tego, iż pomagają one na bieżąco dostrzegać
i poprawiać zaistniałe odstępstwa od normy,
opracowywać i realizować znane lub podobne
projekty, czy zmniejszać szanse na konflikty
z przełożonymi. W praktyce może chodzić
o to, iż zasady te w rękach biurokratów mogą
pomagać w bieżącej kontroli wykorzystywanej
niekiedy zbyt często we współczesnym zarządzaniu. Należy jednak pamiętać, że żyjemy
i pracujemy w coraz bardziej nieprzewidywalnym świecie, w którym nieprzewidywalni
ludzie wykorzystują nieprzewidywalne środki
by wprowadzać nieprzewidywalne produkty
i usługi, które przynoszą im nieprzewidywalne zyski.
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Najczęściej samorządy terytorialne wspominają o obecności społeczeństw lokalnych w trakcie przygotowania i prowadzenia kampanii
wyborczych. To jest zrozumiałe z punktu widzenia logicznego, uzasadnione tym, że bez procedutry wyborów nie następuje proces
realizacji zadań i zobowiązań wobec społeczeństwa. Drugim czynnikiem, który motywuje aktywność samorządów staje się problem
rozwiązywania od czasu do czasu różnych bieżących zadań, np. w sytuacjach kryzysowych.

P

raktycznie bez uwagi ze strony organów władz pozostaje problem aktywnego
wdrażania zadań, które w ten lub inny
sposób są powiązane z procesem kreowania
społeczeństwa, z opracowaniem obrazu społeczeństw lokalnych, z tworzeniem zadań
odzwierciedlających podstawowe żądania obywateli, a w tym takich zadań, które umożliwią
im stworzenie podstaw do samodzielnego
rozwoju społecznego. Mówimy o konieczności
zaangażowania się organów władz samorządowych do działań organizacji społecznych.
Zwróćmy uwagę na to, że nie chodzi tu o różnego rodzaju działania propagandowe, lub
o liczne często dość drogie imprezy masowe,
opierające się na promowaniu lokalnych tradycji lub kultury społecznej. Wymienione
działania są związane bardziej z historią społeczeństwa, z uświadomieniem przeszłości.
Zmierzamy w naszej wizji ku temu, co jest
bardziej związane z teraźniejszością i najbliższą przyszłością konkretnego regionu powiatu,
gminy, dzielnicy miejskiej lub wiejskiej.
Należy dodatkowo przyznać, że podstawy
prawne, charakterystyczne dla każdego oddzielnego państwa lub regionu, nie mogą
być jedynym decydującym czynnikiem przy
organizacji procesów społecznych. Duża rolę
odgrywa w tym aspekt intelektualny oraz
moralny. Pod pojęciem „aspekt intelektualny”
rozumiemy poziom gotowości/umiejętności
i wiedzy organów władzy, ich poziom kompetencji w sprawie prowadzenia analizy stanu
społeczeństwa, prognozowania i zapobiegania
wszelkim działaniom skierowanym przeciwko
społeczeństwu lokalnemu. Natomiast aspekt
moralny jest ściśle związany z poczuciem
odpowiedzialności, z osobistym zainteresowaniem w tworzeniu bezpiecznej i komfortowej
przestrzeni społecznej.

Procesy społeczne i zadania samorządów
Teorie socjologiczne kwalifikują fenomen
procesów społecznych ze względu na różne
czynniki, co ilustruje rysunek 1.
Każdy z czynników w pewnym sensie może
być związany z zadaniami stającymi przed
samorządem. Każdy rodzaj działań wymaga
rozwiazania konkretnego problemu w oparciu o stan rzeczywisty tej czy innej sytuacji
i uzależniony jest od poziomu kompetencji
tzw. city-menegera.
Na poziomie wpływu (oddziaływania) samorządu terytorialnego częściej mówimy
o współpracy z różnymi grupami społecznymi,
o organizacjach społecznych, z którymi bezpośrednio kontaktuje się samorząd. W teorii
korzystamy z takich pojęć jak In-groupe („My”
– moja rodzina, mój profesjonalny zespół, moja
firma, moja wspólnota religijna) i Out-groupe

Rysunek 1
przedmiotu (ludzkość, społeczeństwo, organizacja,
duża grupa, mała grupa itp.)
stopnia uregulowania
(naturalne, przyrodniczo-historyczne, zarządzane)

proces społeczny według
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zakresu kierunku
(progresywne lub regresywne)
rozpoznawania
(jawne, ukryte czyli latentne)
czasu trwania
(krótkoterminowe, długoterminowe)
poziomu przebiegu
(makro-, mezo- i mikroprocesy)
relacji podmiot-przedmiot
(naturalne, społeczne)

(„Oni” – grupa zewnętrzna – wszystkie inne
grupy). Ciekawe, że takie zjawisko jak lokalny
patriotyzm jest związane przede wszystkim
z pojęciami „mój – nasz”. Ten sposób postrzegania przestrzeni społecznej opiera się na
przyswajaniu wiedzy transmitowanej przez
rodzinę, instytucje społeczne, organizacje
kultury i edukacji, a również skorygowane
przez pryzmat lokalnych relacji, typowej tradycji komunikacji społecznej w konkretnej
miejscowości.
Historia przebiegu procesów społecznych
zna liczne przykłady tego, że lokalna kultura
i tradycja występuje jako priorytetowa już
poza swoimi zwykłymi granicami, stając się
czasami główną reprezentacją państwa lub
całego narodu. Ten proces powoduje przepływ
elit lokalnych na poziomy państwowe – przeniesienie regionalnych tradycji i specyficznego
podejścia do toku procesów społecznych już
na bardziej wysokim szczeblu. Natomiast na
poziomie lokalnym proces rozwoju społecznego wchodzi w stan „śpiączki”, bo przydatne
do aktywnych działań elity lokalne przeszły
na inny poziom. Przykrą prawdą jest to, że
nie zawsze te elity nadają się i do pracy na
makro-poziomie.
Wracając na poziom lokalny, w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na to, na jakich
zasadach rozwijają się procesy wewnętrzne,
na ile każda z istniejących grup społecznych
jest otwarta na współpracę z innymi członkami grupy. Przede wszystkim warto jest
przypomnieć takie pojęcie jak – solidarność
społeczna. Drugie ważne zagadnienie – to,
jakie podejścia – konstruktywne lub destruktywne – dominują w grupie społecznej i w całej wspólnocie lokalnej przy podejmowaniu
wspólnych działań lub okazywaniu samej
chęci do współpracy.
Nie skupiamy się tu na teorii dystansu społecznego w grupach społecznych, rozpatrywanego np. przez E. Bogardusa i przez innych
naukowców. Bardziej zależałoby nam na tym,

żeby zwrócić uwagę na moment zewnętrznej
organizacji procesu społecznego przez różne
organizacje społeczne i władze lokalne.

Podsumowanie
Zewnętrzne sterowanie i kreowanie polega
na zdolności organów samorządowych do
kompetentnej oceny obecnego stanu wspólnoty
lokalnej, a poza tym do formułowania aktualnych
celów i planowania szeregu zadań, związanych
z ustanowieniem i przebiegiem procesów
społecznych na lokalnym poziomie. Mówiąc
wprost, chodzi o to, żeby władze lokalne zaczęły
przygotowywać dla mieszkańców programy
obejmujące aktualne cele i perspektywy życiowe.
Znaczy to, że organy samorządowe, zwłaszcza
jednostki strukturalne odpowiadające za rozwój
społeczny, powinny nie tylko rozwiązywać na
bieżąco trudne zadania, ale uaktualniać proces
opracowania działań strategicznych. Lokalna
strategia społeczna nie może ograniczać siebie
wyłącznie realizacją projektów lub programów,
które są przeważnie ograniczone w czasie
i finansach. żadna słuszna inicjatywa, żadna
pozytywna intencja, żaden konstruktywny pomysł nie mogą być skutecznie realizowane, kiedy
brakuje chęci lub umiejętności strategicznego
planowania. Opinie różnych ekspertów, liczne
rekomendacje i plany, muszą być od podstaw
zorientowane na realizację strategicznego celu,
dostatecznie konkretnie sformulowanego i akceptowanego przez społeczeństwo. Dla każdego
regionu musi być opracowana własna strategia,
dotycząca interesów każdej stałej lub pojawiącej
się grupy społecznej. Na przykład może to być
strategia dla młodzieży, dla ludzi starszych, osób
niepełnosprawnych lub imigrantów. Podstawową zasadą tu jest prawdziwość i dostępność
informacji, powszechna transmisja wiedzy na
temat problemu i proponowanych sposobów jej
rozwiązania. Głównym celem takiego zbioru
strategii musi być wyznaczenie działań na rzecz
osiągniecia wszechstronnego dialogu społecznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
Bariery skutecznego rozwiązania problemu
to głownie: braki w harmonizacji norm prawnych, braki w harmonizacji relacji społecznych
i wartości, zawyżone obustronne oczekiwania,
nierówny podział szans, tradycjonalizm w podejściach (historyczny lub ideologiczny).
I ostatnia uwaga. Każda strategia lub model
potrzebuje złożonego mechanizmu dla jej
realizacji, ponieważ niebezpieczne jest pozostawanie na etapie dobrych intencji lub ambitnych
planów. Każda grupa społeczna i wspólnota
lokalna już na wstępnym etapie potrzebują
poczucia sukcesu, na fundamencie, którego
rozwijają swoją świadomość zaangażowania
w czymś znaczącym, przejawiają się empatia
i początki solidarności społecznej.
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Józef Piłsudski patronem szkół w Gdańsku

Malarski plener w krainie Leonarda da Vinci

Historia zobowiązuje. Technikum nr 2 oraz Branżowa
Szkoła I stopnia nr 2, wchodzące w skład Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
w Gdańsku, otrzymały w piątek, 23 listopada, imię
Marszałka Józefa Piłsudskiego. To kontynuacja dziejów
tej placówki edukacyjnej, która zmieniała siedzibę
i profile kształcenia, ale nie patriotyczne tradycje
wychowania młodzieży. W pierwszej siedzibie CKU
nr 1 – przy ul. Augustyńskiego 1, w latach 1922–1939
mieściło się jedyne w Wolnym Mieście Gdańsku
Gimnazjum Polskie, które w 1935 roku otrzymało
za patrona właśnie Marszałka. CKU nr 1, w którego
skład obecnie wchodzą obie wyróżnione szkoły, imię
marszałka Józefa Piłsudskiego nosi od 2002 r.

Pamiętacie pewnie fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, w którym Hrabia mówi w rozmowie z Telimeną: „Co się tycze
malarstwa, do obrazu trzeba punktów widzenia, grupy, ansemblu i nieba,Nieba włoskiego! Stąd też w kunszcie peizażów Włochy
były, są, będą ojczyzną malarzów”. Pewnie aby sprawdzić słuszność owej tezy, tegorocznego lata grupa polskich artystów, współpracujących od lat z warszawską Galerią Quadrilion, wybrała się na plener do Toskanii – regionu Michała Anioła i Leonarda da Vinci.
Wśród nich znalazł się reprezentant Pomorza – Włodzimierz Szpinger z Sopotu. Podzielił się z nami refleksjami i wspomnieniami.

Fot. Anna Kłos

Odsłonięcia popiersia marszałka J. Piłsudskiego dokonali: gen Stanisław Śliwa i szef Oddziału
Gdańskiego Piłsudczyków Tadeusz Pluta

Fot. Anna Kłos

W

pływ piłsudczyków na wychowanie patriotyczne młodzieży
widoczny jest tu bardzo wyraźnie. Szkoła od kilku lat czynnie uczestniczy w uroczystościach organizowanych w Gdańsku z okazji rocznicy
urodzin i śmierci Józefa Piłsudskiego,
które odbywają się przy jego pomniku
w Gdańsku Wrzeszczu. Uczniowie są
też stałymi bywalcami gdańskich
Parad Niepodległości.
Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego zaśpiewania 4 zwrotek Hymnu
Narodowego i wprowadzenia dwu
sztandarów – szkolnego i Związku Piłsudczyków. Dyrektor Centrum Dariusz
Różycki powitał gości przybyłych na to
święto szkoły, w ich liczbie Stanisława
Śliwę – prezesa Związku Piłsudczyków
RP, duszpasterza, ks. infułata kmdr
Mariana Próchnika, reprezentującego
Urząd Miasta Gdańska dyr. Grzegorza Szczukę, prezydenta Pracodawców
Pomorza Zbigniewa Canowieckiego,
przedstawicieli przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą i silną grupę
piłsudczyków.
Uchwałę, którą podjęli gdańscy radni
25 października 2018 r., dzięki której
dwie szkoły, które wchodzą w skład
CKZiU, czyli Technikum nr 2, oraz
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2, mogą

U

Od lewej płk Zbigniew Borkowski, prezydent PP Zbigniew Canowiecki

dumnie nosić imię Marszałka, odczytał dyr. Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska – Grzegorz
Szczuka.
Laudację marszałka Piłsudskiego – człowieka niezwykłego i wybitnego, który
swoją postawą życiową i działalnością
dawał dowód ogromnego poświęcenia
i umiłowania kraju – wygłosił prezes
Związku Stanisław Śliwa. Opowiedział
też o uroczystościach z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę, które odbyły się w Brukseli, gdzie

z inicjatywy Związku Piłsudczyków
RP, przed Polską Ambasadą zostało
uroczyście odsłonięte popiersie Marszałka. Podobne popiersie odsłonięto
też podczas uroczystości szkolnych.
Dokonali tego wspólnie gen. Stanisław Śliwa i szef Okręgu Gdańskiego
Piłsudczyków Tadeusz Pluta.
Dyrektor Dariusz Różycki otrzymał
od Związku Piłsudczyków RP Order
Honorowy jako wyraz uznania za krzewienie tradycji patriotycznych i szacunku dla zasług Józefa Piłsudskiego
dla Polski. Order wręczył Stanisław
Śliwa, generał Związku Piłsudczyków.
W ceremonii uczestniczył płk Zbigniew
Borkowski – nie tylko piłsudczyk, ale
też przedsiębiorca i wieloletni członek
Związku Pracodawców Pomorza, który
pozwolił sobie na osobistą refleksję.
Przypomniał, że kiedyś w tej właśnie
sali, gdzie odbywała się uroczystość,
zdawał maturę i otrzymywał dyplom
technika – elektryka.
W imieniu ludzi biznesu, zainteresowanych dobrym kształceniem zawodowym młodzieży, przemawiał prezydent Pracodawców Pomorza Zbigniew
Canowiecki.

waża, że był to plener nieocenionej wartości. Polscy artyści
zamieszkali w położonej na wzgórzu rezydencji – Villi il Pozzo, która
przylegała do kamiennej wieży z XIII
wieku. Patrzyli z góry na pofałdowane
pola Toskanii, na winnice, cyprysy, gaje
oliwne i wiejskie domostwa, na obłoki
tak lazurowe jakich nigdy nie widzieli
w Polsce, wszystko prześwietlone słonecznymi promieniami. Czas odmierzało im bicie dzwonów z pobliskiego
kościółka, założonego w VII wieku
pod wezwaniem świętego Łazarza,
W dalszej perspektywie widniało San
Gimignano – miasto wież zbudowanych
z kamienia. Obcowali z duchem antyku
i wizjami najsłynniejszych światowych
malarzy w Galerii Uffizi we Florencji,
gdzie podziwiali „Narodziny Venus”
Botticellego, „Zwiastowanie” Leonarda
da Vinci, prace Michała Anioła, Rafaela, Caravaggia, Rubensa, Goi, El Greca
i innych wielkich.
Zetknięcie się z toskańskim światem było dla naszych plenerzystów
dość szokujące. Była to zupełnie inna

Uchwałę Rady Miasta Gdańska czyta dyr. Grzegorz Szczuka, obok dyr. Centrum Dariusz
Różycki i przedstawiciele młodzieży

Fot. Anna Kłos

Fot. Anna Kłos

Anna Kłos

Akt nadania dyr. Dariuszowi Różyckiemu Orderu Honorowego Zw. Piłsudczyków czyta płk
Zbigniew Borkowski

rzeczywistość niż ta, do której byli
przyzwyczajeni. Wyjście z pracowni
w teren, wytrącenie z konwencji i znanego rytmu dnia. Uczestnicy wyprawy
skwapliwie z tego korzystali. Pracowali
w pocie czoła – również w sensie dosłownym, bo klimat tam gorący. Dorobek wyprawy można tej jesieni obejrzeć
w Galerii Quadrilion w Warszawie.
Nasz sopocki artysta malował willę
z wieżą, gdzie przebywali, w różnym
oświetleniu i porach dnia, Chętnie
przedstawiał ogromny taras, gdzie

ogniskowało się bieżące życie grupy.
„Etiuda toskańska” jest nieco satyrycznym obrazem popołudniowego dolce
vita tego towarzystwa. „Nokturn” dla
odmiany ukazuje księżycową noc.
Twórca namalował w centrum kopię
antycznej rzeźby kobiety wpółleżącej
na szezlongu. U jej stóp w półdrzemce
Kupido, który odłożył łuk i strzały. Leniwy bożek przypomina karła, znanego
z innych dzieł Szpingera. W sumie
bardzo interesujące zderzenie odmiennych konwencji. O samotności twórcy

mówi obraz „Kompozytor”. Tytułowy
bohater siedząc przy fortepianie boryka
się z materia twórczą. Muza z powietrza rzuca mu kwiecie, w tym samym
czasie inne postacie zajmują się swymi
sprawami: malują, czytają, rozmyślają,
odpoczywają, Nic ich nie obchodzi artysta i jego męka tworzenia.
Jest to jedna z ciekawych wystaw zorganizowanych przez właścicielkę galerii Carmen Tarchę, miejsce, które łączy
obszar sztuki, kultury i pieniądza.
Anna Kłos
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Kongres Kobiet promuje herstorię

W wigilię 100. Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości
w Kościele pw. Świętej Trójcy
w Gdańsku, odbyła się prapremiera
POP Oratorium „Wschód Zachodu”.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kongres Kobiet postanowiło jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości
Ojczyzny święcić w Gdańsku, nie w Warszawie. Pewnie
nie było tam już miejsca w grafiku pochodów a poza tym
trudno biegać na szpilkach między rozjuszonymi konkurencyjnymi pochodami, fryzura też może się uszkodzić.
A mówiąc poważnie, panie doszły do wniosku,
że Gdańsk zawsze uchodził za symbol niezależności,
swobody i solidarności, więc bardzo odpowiada im
ideologicznie. Gala stulecia walki o prawa wyborcze
kobiet odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności.

K

Fot. Agnieszka Józwowska

Grzegorz Wilk i Justyna Steczkowska

m.in. z Dodą, Maciejem Maleńczukiem, Red Lips, Danielem Olbrychskim,
Miką Urbaniak. Autorem wszystkich
piosenek był właśnie Marcin Nierubiec wspólnie z producentem Piotrem
Remiszewskim.
W koncercie wystąpili znani artyści: Katarzyna Cerekwicka, Justyna

Steczkowska, Piotr Cugowski, Anna
Serafińska, Krzysztof Iwaneczko, Grzegorz Wilk. Partie chóralne zaśpiewała
Cappella Gedanensis. Akompaniowała
artystom Akademicka Orkiestra Symfoniczna z Gdańska pod dyrekcją Tadeusza Wicherka. W przedsięwzięciu
wzięli również udział wybitni aktorzy
– Halina Łabonarska oraz Jerzy Zelnik.
Aranżację przygotował Zbigniew Małkowicz – współtwórca pop-oratorium
„Miłosierdzie Boże”, które odniosło
sukces w kraju oraz USA i Kanadzie,
zaś producentem koncertu było Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel z Osieka. Projekt
dofinansowany był przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Niepodległa.

„Herstoria jest nam potrzebna
właśnie teraz!”

Agnieszka Józwowska

Fotorelacja:
www.przegladsamorzadowt.wsse.edu.pl

Piotr Cugowski wykonujący utwór Anioł Gdański

Fot. Agnieszka Józwowska

Fot. Agnieszka Józwowska

Fot. Agnieszka Józwowska

oraz Fb: @PSPomorze

Od lewej: Anna Serafińska, Katarzyna Cerekwicka

Wśród gości byli m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych,
służb mundurowych, zaproszeni goście i licznie przybyli mieszkańcy Gdańska

Uczestniczki Kongresu nie tylko podziwiały więc sufrażystek ale brały w nim udział.

Wyraz ten był wymieniany wielokrotnie i odmieniany przez wszystkie
przypadki. To zapożyczenie z języka
angielskiego oznacza przedstawianie
dziejów społeczeństw ze szczególnym
uwzględnieniem roli kobiet (jej story)
i jest antytezą wyrazu historia, czyli opowieści z perspektywy jego (mężczyzny).
– Nadmiar, nieomalże kult „Ojców
Niepodległości” pchnął nas w stronę
zorganizowania równoległych obchodów – podkreślała Małgorzata TkaczJanik – pełnomocniczka Kongresu
Kobiet ds. Obchodów Stulecia Praw
Kobiet. – Chcemy nadać właściwą rangę
pamięci o kobietach, które uważamy za
„Matki Niepodległości”, równie wybitne
i ważne jak ojcowie. Chcemy pokazać,
że za odzyskaniem niepodległości stały
kobiety – liderki i bohaterki drugiego
planu. Dopóki nie przestaniemy patrzeć
na prawa kobiet jak na zagrożenie dla tradycyjnego porządku, zamiast uznać je za
podstawę demokratycznej, nowoczesnej
Polski, obchody 100-lecia odzyskania
niepodległości nie będą pełne.
To radosne wydarzenie ma pokazać,
że mamy prawa wyborcze i z nich korzystamy – uzupełniła Barbara Kijewska, pełnomocniczka Kongresu Kobiet
w Trójmieście. – Musimy też przypominać o potrzebie angażowania się
kobiet w politykę i w działania w sferze
publicznej. Świat polityki i biznesu
bez kobiet jest ubogi. Wizja rozwoju
społeczno-ekonomicznego opiera się
o większy udział kobiet.

Znów trzeba na barykady
Do 1918 roku w całej Europie ruchy
kobiece były niesłychanie aktywne.

Małgorzata
Tkacz-Janik –
pełnomocniczka
Kongresu Kobiet
ds. Obchodów
Stulecia Praw Kobiet
wystąpiła ustylizowana
na emancypantkę
z początku XX wieku

Fot. Anna Kłos

Fot. Agnieszka Józwowska

Od lewej: prowadzący wydarzenie: Halina Łabonarska oraz Jerzy Zelnik, artyści Krzysztof Iwaneczko i Grzegorz Wilk
oraz metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, biskupi pomocniczy: Wiesław Szlachetka i Zbigniew Zieliński

C

hoć zasadniczo mężczyzn tam
nie było, pozwolono jednak na
wstępie wypowiedzieć się prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi,
jako gospodarzowi miejsca i współorganizatorowi. Przybył w bardzo trafnie
dobranym towarzystwie, bo wiceprezydent Aleksandry Dulkiewicz, co było
niezbitym dowodem, że w Gdańsku
prawa kobiet do najwyższych szczebli
kariery politycznej są respektowane.

Fot. Anna Kłos

oncert powstał z inicjatywy Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha i był specjalnym prezentem
dla Polski od całego Pomorza w jubileuszowym roku. Wśród gości byli m.in.:
metropolita gdański arcybiskup Sławoj
Leszek Głódź, biskupi pomocniczy:
Wiesław Szlachetka i Zbigniew Zieliński, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych, zaproszeni goście i licznie
przybyli mieszkańcy Gdańska.
„Wschód Zachodu" to opowieść o Gdańsku, jako historycznej skarbnicy łączącej
chrześcijańskie dziedzictwo Świętego
Wojciecha, dziedzictwo otwarcia Wisły
dla handlu z Koroną co zapoczątkowało „złoty wiek Polski”, upór żołnierzy
z Westerplatte a także heroiczną odwagę stoczniowców w grudniu 1970 r.
czy też determinację strajkujących robotników w sierpniu 1980 r.
Oratorium stanowiło więc prawdziwe patriotyczne przesłanie, chwalące
narodową mądrość, wierność Kościołowi i otwartość na mądrą europejską
współpracę, a dzięki nowoczesnemu
i przebojowemu wykonaniu piosenek
trafiło do serc słuchaczy.
Kompozytorem utworów jest Marcin
Nierubiec, autor tekstów dla wielu polskich wykonawców. Jego kompozycje
znajdują się w repertuarze takich artystów jak Maryla Rodowicz, Krzysztof
Krawczyk, Krzysztof Kiljański, Michał
Bajor. Utwory Marcina Nierubca były
wykonywane m.in. na Festiwalu Piosenki w Opolu czy też na Festiwalu
Top Trendy. W 2017 roku ukazała się
premierowa płyta Bohdana Łazuki
„Nocny Bohdan – Duety” z duetami

Fot. Anna Kłos

Oratorium na setną rocznicę
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Podczas Kongresu przypominano radosny fakt wywalczenia wtedy przez sufrażystki i feministki praw wyborczych
kobiet w Polsce i Niemczech (Francuzki
musiały poczekać aż do 1945 roku). Wywalczone prawa nie były jednak pełnią
praw kobiet. Czy kobiety skapitulowały
po odzyskaniu niepodległości, czy
dzisiejsze ograniczenie naszych praw
jest z tym związane? Jak istotne są to
sprawy w skali naszego kontynentu,
dowiedzieliśmy się z panelu: „Europejki
chcą mieć wpływ. Trójkąt Weimarski
Kobiet”. Dyskutowały: Cornelia Pieper –
konsul generalna Niemiec w Gdańsku,
Krystyna Boczkowska – prezeska zarządu
„Robert Bosch sp. z o.o.”, reprezentantka Grupy Bosch w Polsce i Ewelina
Prawda – założycielka stowarzyszenia
Trójkąt Weimarski Młodzieży, pracująca
w francuskiej firmie i doktorantka Instytutu Germanistyki na Uniwersytecie
Warszawskim.

Uczestniczki panelu
„Trójkąt Weimarski
Kobiet”. Od lewej:
Cornelia Pieper,
Krystyna Boczkowska,
Ewelina Prawda

Twórczynią Trójkąta Weimarskiego
Kobiet jest konsul Cornelia Pieper. Celem
tego stowarzyszenia, pomyślanego jako
forum współpracy kobiet z Niemiec,
Polski i Francji, jest walka o równoprawny udział kobiet we wszystkich
dziedzinach życia społecznego, bo
to warunek prawdziwej demokracji
i gospodarczej prosperity, jak również
zachowania kulturowej różnorodności
Europy. Gremium to sformułowało
Deklarację Gdańską, która została odczytana podczas Kongresu, podpisana
przez projektodawczynie, zaapelowano
do jej podpisywania przez uczestniczki
Kongresu. Deklaracja zawiera, prócz
ogólnych haseł, następujące postulaty
dedykowane najbliższym wyborom do
Parlamentu Europejskiego (maj 2019):
yy wezwanie skierowane do partii
politycznych uczestniczących
w wyborach o zachowanie zasad
parytetu płci na listach,
yy apel do Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, aby instytucje te przestrzegały zasady równomiernego
obsadzania europejskich stanowisk
kierowniczych obiema płciami,
yy zalecenie, aby Parlament i Komisja
Europejska aktywnie wspierały
uczestnictwo kobiet na wszystkich
polach polityki oraz przy realizacji
wszystkich zamierzeń, aby usuwały istniejące przejawy dyskryminacji oraz stereotypowe wyobrażenia o rolach społecznych płci.
Po zakończeniu obrad obejrzeliśmy
przedstawienie „Bojownice, patriotki,
aktywistki!! Zofia Daszyńska-Golińska
wzywa na wiec!”, w którym wzięły
udział jako bojowe sufrażystki: Alina
Czyżewska, Barbara Kurzaj, Maria Seweryn, Małgorzata Tkacz-Janik, przemawiające z wewnętrznego balkonu
ECS-u, a uczestniczki Kongresu na
dole, w zimowym ogrodzie donośnie
skandowały hasła w stylu: Pra-wa kobiet – pra-wa-mi czło-wie-ka.
Anna Kłos

Gdzie nas czytają?

– jesteśmy w całym województwie!

Fot. Anna Kłos

Polonia Restituta
dla Jacka Cegielskiego
Laureat i wnioskodawcy

Decyzją Prezydenta RP – Jacek Cegielski – działacz Solidarności został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
To drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne. Zostało ustanowione przez Sejm RP 4 lutego 1921 roku.
ludziom jak Pan możemy świętować
stulecie odzyskania niepodległości,
świętować tak jak chcemy – podkreślił
wojewoda.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
uznali moją działalność za wartą tak
wysokiego odznaczenia – mówił Jacek
Cegielski. – Życzę wszystkim, w tym
sobie, byśmy nigdy podobnych życiorysów nie musieli przeżywać ponownie.
Dlaczego życzenie dla wszystkich, aby
nigdy podobnych życiorysów nie musieli przeżywać?

Choć laureat ma życiorys zawodowy i „solidarnościowy” chwalebny,
to prywatny – niesłychanie smutny
i tragiczny.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Krzysztof Dośla, przewodniczący zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność
i Andrzej Kościk, przewodniczący rady
krajowej sekcji morskiej marynarzy
i rybaków NSZZ Solidarność.
W oparciu o relację
z Urzędu Wojewódzkiego: A.K.

Fot. Anna Kłos

O

dznaczenie wręczył 19 listopada
2018 roku wojewoda pomorski
Dariusz Drelich. Uroczystość
odbyła się w sali im. Lecha Kaczyńskiego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
– Chciałabym serdecznie, z całego serca
pogratulować panu Jackowi Krzyża
Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski,
jednego z najwyższych odznaczeń państwowych Jestem zaszczycony i dumny,
że mogłem w imieniu Prezydenta to
odznaczenie wręczyć.(…). Dzięki takim

Jacek Cegielski, ur. 18 XI 1947 w Poznaniu.
Absolwent Państwowej Szkoły Morskiej (1968) oraz zaocznie
Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (1988), inżynier nawigator.
W III 1968 uczestnik protestów studenckich na uczelni.
Od 1968 zatrudniony w Polskich Liniach Oceanicznych.
Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ PLO, członek Krajowej
Sekcji Gospodarki Morskiej „S”; w VII 1981 delegat na
I WZD Regionu Gdańsk, członek ZR, delegat na I KZD.
12 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku,
zwolniony 10 VII 1982. Do VI 1983 pozbawiony możliwości
pracy na statkach (odebrano mu tzw. książeczkę żeglarską).
1982–1989 przewodniczący TKZ w PLO, współpracował
przy przerzucie sprzętu poligraficznego z Zachodu,
współorganizator pomocy represjonowanym i Duszpasterstwa
Ludzi Morza przy kościele oo. redemptorystów w Gdyni.
1989–1992 ponownie przewodniczący KZ w PLO, 1990–2002
delegat na kolejne WZD Regionu Gdańsk, 1990–1997
na KZD. 1990–1998 członek Europejskiego Komitetu
Regionalnego Marynarzy (ITF) i Komitetu Uczciwych Praktyk
(FPC) przy ITF w Londynie, od 1999 członek Prezydium
i członek Zarządu Europejskiej Federacji Transportowców ETF
i wiceprzewodniczący Sekcji Transportu Morskiego w ETF.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1992).

]] Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego
]] Radni Sejmiku Woj. Pomorskiego
]] Oddział Zamiejscowy Pomorskiego
Urzędu Marszałkowskiego w Słupsku
]] Urząd Miasta Gdańsk
]] Urząd Miasta Sopot
]] Urząd Miasta Gdynia

]] Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
• Urząd Miasta Kwidzyn
• Urząd Miasta Prabuty
• Urząd Gminy Kwidzyn
• Urząd Gminy Gardeja
• Urząd Gminy Ryjewo
• Urząd Gminy Sadlinki

]] Starostwo Powiatowe w Lęborku
• Urząd Miasta Lębork
• Urząd Miasta Łeba
• Urząd Gminy Cewice
• Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska
• Urząd Gminy Wicko

]] Starostwo Powiatowe
w Pruszczu Gdańskim
• Urząd Miasta Pruszcz Gdański
• Urząd Gminy Pruszcz Gdański
• Urząd Gminy Cedry Wielkie
• Urząd Gminy Kolbudy
• Urząd Gminy Przywidz
• Urząd Gminy Pszczółki
• Urząd Gminy Suchy Dąb
• Urząd Gminy Trąbki Wielkie

]] Starostwo Powiatowe
w Starogardzie Gdańskim
• Urząd Miasta Starogard Gdański
• Urząd Miasta Czarna Woda
• Urząd Miasta Skarszewy
• Urząd Miasta Skórcz
• Urząd Gminy Starogard Gdański
• Urząd Gminy Skórcz
• Urząd Gminy Bobowo
• Urząd Gminy Lubichowo
• Urząd Gminy Osieczna
• Urząd Gminy Smętowo Graniczne
• Urząd Gminy Zblewo
• Urząd Gminy Kaliska
• Urząd Gminy Osiek

]] Starostwo Powiatowe w Wejherowie
• Urząd Miasta Wejherowo
• Urząd Miasta Reda
• Urząd Miasta Rumia
• Urząd Gminy Wejherowo
• Urząd Gminy Choczewo
• Urząd Gminy Gniewino
• Urząd Gminy Linia
• Urząd Gminy Luzino
• Urząd Gminy Łęczyce
• Urząd Gminy Szemud

]] Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim
• Urząd Miasta Nowy Dwór Gdański
• Urząd Miasta Krynica Morska
• Urząd Gminy Ostaszewo
• Urząd Gminy Stegna
• Urząd Gminy Sztutowo
]] Starostwo Powiatowe w Sztumie
• Urząd Miasta Sztum
• Urząd Miasta Dzierzgoń
• Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie
• Urząd Gminy Stary Dzierzgoń
• Urząd Gminy Stary Targ

]] Starostwo Powiatowe w Tczewie
• Urząd Miasta Tczew
• Urząd Miasta Gniew
• Urząd Miasta Pelplin
• Urząd Gminy Tczew
• Urząd Gminy Morzeszczyn
• Urząd Gminy Subkowy

]] Starostwo Powiatowe w Kartuzach
• Urząd Miasta Kartuzy
• Urząd Miasta Żukowo
]] Starostwo Powiatowe w Malborku
• Urząd Gminy Chmielno
• Urząd Miasta Malbork
• Urząd Gminy Sierakowice
• Urząd Miasta Nowy Staw
• Urząd Gminy Sulęczyno
• Urząd Gminy Malbork
•
Urząd Gminy
Lichnowy
Wojewoda
Dariusz
Drelich wręcza odznaczenie • Urząd Gminy Stężyca
• Urząd Gminy Somonino
• Urząd Gminy Miłoradz
• Urząd Gminy Przodkowo
• Urząd Gminy Stare Pole

]] Starostwo Powiatowe w Pucku
• Urząd Miasta Puck
• Urząd Miasta Władysławowo
• Urząd Miasta Jastarnia
• Urząd Miasta Hel
• Urząd Gminy Kosakowo
• Urząd Gminy Krokowa
• Urząd Gminy Puck
]] Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
• Urząd Miasta Kościerzyna
• Urząd Gminy Kościerzyna
• Urząd Gminy Dziemiany
• Urząd Gminy Karsin
• Urząd Gminy Liniewo
• Urząd Gminy Lipusz
• Urząd Gminy Nowa Karczma
• Urząd Gminy Stara Kiszewa

]] Starostwo Powiatowe w Chojnicach
• Urząd Miasta Chojnice
• Urząd Miasta Brusy
• Urząd Miasta Czersk
• Urząd Gminy Chojnice
• Urząd Gminy Konarzyny
]] Starostwo Powiatowe w Człuchowie
• Urząd Miasta Człuchów
• Urząd Miasta Czarne
• Urząd Miasta Debrzno
• Urząd Gminy Człuchów
• Urząd Gminy Koczała
• Urząd Gminy Przechlewo
• Urząd Gminy Rzeczenica
]] Starostwo Powiatowe w Bytowie
• Urząd Miasta Bytów
• Urząd Miasta Miastko
• Urząd Gminy Borzytuchom
• Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
• Urząd Gminy Kołczygłowy
• Urząd Gminy Lipnica
• Urząd Gminy Parchowo
• Urząd Gminy Studzienice
• Urząd Gminy Trzebielino
• Urząd Gminy Tuchomie
]] Starostwo Powiatowe w Słupsku
• Urząd Miasta Słupsk
• Urząd Miasta Ustka
• Urząd Miasta Kępice
• Urząd Gminy Słupsk
• Urząd Gminy Ustka
• Urząd Gminy Damnica
• Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
• Urząd Gminy Główczyce
• Urząd Gminy Kobylnica
• Urząd Gminy Potęgowo
• Urząd Gminy Smołdzino

40% ZAJĘĆ METODĄ
E-LEARNING
NISKIE CZESNE
TYTUŁ MAGISTRA
JUŻ PO TRZECH
SEMESTRACH

PEDAGOGIKA I ZARZĄDZANIE
STUDIA LICENCJACKIE, MAGISTERSKIE I PODYPLOMOWE

ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
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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

