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Gdyńska Trójka najlepsza na Pomorzu

Baltic Sail 2019

Piękne żaglowce przypłyną do Gdańska

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ogłosiła wyniki,
uzyskane przez gimnazjalistów z poszczególnych szkół
w przeprowadzonym pod koniec kwietnia br. egzaminie gimnazjalnym.

Zlot Baltic Sail Gdańsk to największa międzynarodowa impreza żeglarska Gdańska,
odbywająca się od 1997 roku. Jego 23. edycja odbędzie się w dniach 5–8 lipca.

Po

raz kolejny najlepsze wyniki
w województwie pomorskim oraz jedne najlepszych
w kraju uzyskali absolwenci Gimnazjum nr 24 przy III LO im. Marynarki
Wojennej RP w Gdyni – łącznie 88 gimnazjalistów w trzech klasach.
Średnie wyniki z poszczególnych części
egzaminu w Gimnazjum nr 24 w Gdyni:
język polski: 86,8 %,, historia i WOS: 85,3
%, matematyka: 88,8 %, przyroda: biologia-chemia-fizyka-geografia: 83,4 %,
j.angielski-poziom podstawowy: 99,8 %,
j.angielski-poziom rozszerzony: 98,4 %.

P

odczas czterech festiwalowych dni
będzie można przeżyć wspaniałą
żeglarską przygodę, która przybliży nam nie tylko morskie tradycje
Gdańska, ale również całej hanzy. Części lądowa Baltic Sail odbędzie się na
Wyspie Ołowiance i potrwa od piątku
(5 lipca) do niedzieli (7 lipca).

Zlot żaglowców

W sobotę (6 lipca) w godz. 10:00–16:00,
w Forcie Twierdzy prezentowane będą
dawne warsztaty: kaletnicze, cyrulika, pisarza, mennicy oraz kwatery

Opr. RedJ
info Marta Jaszczerska-Zawadzka

Zlot żaglowców
co roku przyciąga
żeglarzy, marynarzy
i marzących
o morskiej przygodzie.

dowódcze garnizonu gdańskiego. Po
16:00 przy zabytkowej Twierdzy Wisłoujście, 200 rekonstruktorów z kraju
i Europy odtworzy bitwę z 1577 roku.
Najpierw działa i muszkiety rozpoczną
ostrzał Szańca Wschodniego, w pobliżu
przystanku promu wodnego „Twierdza Wisłoujście”. Kilkanaście minut
później z lasów na szańcu wyłonią się
wojska i podejmą szturm na Twierdzę! Widzowie znajdą się w środku
widowiska.

Udział w inscenizacji jest bezpłatny.
Całość obserwować będzie można jedynie na terenie Twierdzy Wisłoujście.
Z Nowego Portu będzie można dostać
się do Twierdzy tramwajem wodnym. Za
wejście do fortu pobierane będę opłaty
zgodnie z cennikiem Muzeum Gdańska.
RedJ info Milena Mieczkowska
(Fundacja Gdańska)

I Więcej informacji na: balticsail.pl
Z okazji święta Jednostek
Garnizonu Wejherowo wielu
żołnierzy i pracowników wojska
zostało wyróżnionych. Uroczysty
apel odbył się 28 czerwca
na Placu Jakuba Wejhera.

Chmielno

Święto truskawki

Opr. RedJ

Fot. Darisz Tryzna (Kurier Kaszubski)

I

Fot. Darisz Tryzna (Kurier Kaszubski)

Fot. Darisz Tryzna (Kurier Kaszubski)

Stadion gminny w Chmielnie wypełnił się
w minioną niedzielę (30 czerwca) tłumami ludzi,
dla których magnesem okazała się truskawka
kaszubska i przetwory jakie z niej powstają.
Pobito kolejny rekord w przygotowaniu konfitury
truskawkowej.
mprezę otworzył podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki. Przybyła
także poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Fotyga.
Obecny był wójt gminy Chmielno Michał Melibruda
oraz liczni samorządowcy.
– Gmina Chmielno jest zagłębiem truskawki kaszubskiej
w której znajduje się największy areał certyfikowanych
truskawek – powiedziała nam Edyta Klasa, dyr. GOKSiR
w Chmielnie. – W czasie imprezy kucharz i prezenter
telewizyjny Łukasz Konika przygotował rekordową
konfiturę, dla której bazą było 180 kg truskawek od
jednego z naszych okolicznych plantatorów oraz kilkanaście kilogramów cukru.
Odbyły się także pokazy kulinarne z truskawką w roli
głównej.

Święto
Garnizonu
Fot.18wog.wp.mil.pl (Kamila Lipska, Mariusz Okroj)

Bitwa morska Wisłoujście 1577

Najwyższy wynik na egzaminie
uzyskała Zofia Szczekocka z klasy
III A dwujęzycznej z językiem angielskim. Zosia z każdej z pięciu części
egzaminu zdobyła maksymalną liczbę punktów, czyli 100% a z historii
i WOS-u 94%.
Podobnie jak większość (ponad 98%)
absolwentów Gimnazjum nr 24 Zosia
zamierza kontynuować swoją edukację
w III Liceum Ogólnokształcącym im.
Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wejherowo
Fot. tattoozelenska

to wydarzenie, które co roku przyciąga
nie tylko wielu żeglarzy i marynarzy,
ale także tych, którzy dopiero marzą
o morskiej przygodzie. Specjalnie dla
nich przygotowano ofertę rejsów po
wodach Zatoki Gdańskiej. Każdy rejs
rozpocznie się na nabrzeżu przy Targu
Rybnym. W trakcie pierwszej części
rejsu obserwować można niezwykle
ciekawe życie portowe wraz z jego historycznymi elementami. Po opuszczeniu główek żaglowce wypłyną na
Zatokę Gdańską.
Baltic Sail Gdańsk to również wiele
atrakcji na lądzie (strefa muzyczna,
strefa żaglowców)

5

Przegląd Samorządowy

Ś

więto Jednostek Garnizonu
Wejherowo odbyło się po raz
piąty. Podczas uroczystej zbiórki
18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego i batalionu dowodzenia
Marynarki Wojennej wyróżnionym
żołnierzom i pracownikom wręczono
nagrody rzeczowe, listy gratulacyjne
i dyplomy oraz nadane przez Komendanta 18WOG odznaki pamiątkowe.
Medalami i ryngrafami uhonorowani
zostali również dowódcy współpracujących jednostek wojskowych, przedstawiciele samorządu i stowarzyszenia
sympatyków jednostki.
W imieniu prezydenta Wejherowa
Krzysztofa Hildebrandta, życzenia
składał wiceprezydent Arkadiusz
Kraszkiewicz.
Zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów wejherowskiego garnizonu.
Opr. RedJ
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Starogard Gdański

Lubichowo

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Starogardzie Gdańskim odbyły się,
30 maja, uroczyste obchody Dnia Strażaka.
Życzenia do strażaków i druhów OSP wystosował
Prezydent RP Andrzej Duda.

24 czerwca, przy remizie OSP
odbył się piknik wojskowy,
a w kościele życzenia składano
ks. proboszczowi.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

Urodziny proboszcza i wojskowy piknik

F

W

Janusz Rokiciński

rekwencja na pikniku militarnym
dopisała, bo wojsko dało pokaz
swojej sprawności i pokazało nowoczesny sprzęt. Wielu chętnych skusiła
też tradycyjna grochówka z kotła.
Tego dnia 70. urodziny (i imieniny)
obchodził miejscowy duszpasterz, proboszcz parafii p.w. św. Jakuba ks. prałat
Jan Kulas. Z tej okazji, po uroczystej
mszy świętej, ks. kanonik otrzymał
życzenia od KSM, przyjaciół i wdzięcznych parafian.
RedJ fot. Janusz Rokiciński

Ksiądz prałat Jan Kulas otrzymał życzenia od KSM

Fot. Janusz Rokiciński

Fot. Janusz Rokiciński

Wojewoda Mariusz
Łuczyk przekazał
starogardzkiej
komendzie średni
samochód ratowniczogaśniczy Iveco
Eurocargo GBA 2,5/16

Fot. Janusz Rokiciński

uroczystości udział wzięli
m.in. poseł na sejm RP
Jan Kilian, wicewojewoda
pomorski Mariusz Łuczyk i nadbryg. Tomasz Komoszyński, pomorski komendant wojewódzki PSP oraz
druhny i druhowie, samorządowcy
i osoby wspierające służbę pożarniczą.
Apel był nie tylko okazją do spotkania
w gronie strażaków, ale także awansowania, odznaczania i wyróżniania osób, które w szczególny sposób
angażowały się w działania na rzecz
ochrony ppoż.
Podczas uroczystości wicewojewoda
Mariusz Łuczyk i nadbryg. Tomasz
Komoszyński przekazali starogardzkiej komendzie średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Eurocargo
GBA 2,5/16 (do gaszenia pożarów
w trudno dostępnym terenie), ciągnik Zetor Major CL 800, quad Acess
AX 600-UL z przyczepą i zestaw hydrauliczny LUKAS (do ratownictwa
drogowego).

Przegląd Samorządowy

Starogard Gdański
Piknik wojskowy

WESELA , IMPREZY OKOLICZNOSCIOWE , SPOTKANIA BIZNESOWE, OBIADY RODZINNE,
WYPOCZYNEK NAD KASZUBSKIM JEZIOREM, KUCHNIA REGIONALNA, PRODUKTY Z WŁASNEGO
GOSPODARSTWA, RYBY Z WŁASNEGO JEZIORA, SPRZĘT WODNY

Kolejna nagroda

Od

RedJ fot. fb

Około 3800 uczniów szkół
podstawowych, mieszkających
w granicach administracyjnych
miasta, od 1 września będzie
korzystało z darmowej
komunikacji miejskiej.
Będzie to kosztowało miasto
około 600–800 tys. zł rocznie.

R

Województwo Pomorskie oraz Gdańsk otrzymały nagrodę
Europejski Region Przedsiębiorczości.
2011 r. nagrodę przyznaje Komitet Regionów w porozumieniu z Komisją Europejską.
– Nasze województwo zostało docenione za przyciąganie wykwalifikowanych pracowników, współpracę biznesu i nauki
oraz konsekwentną politykę wsparcia biznesu – mówi marszałek
Mieczysław Struk.

Uczniowie
pojadą
autobusami
za darmo

Grabówko 54/1; 83-403 Grabowo Kościerskie, woj. pomorskie
www.zajazdnadstawemkaszuby.pl
tel.609257963 lub 58-6810274
GSPublisherVersion 0.83.100.100

ad ni Rady Miasta,
26 czerwca, jednogłośnie
zatwierdzili pomysł prezydenta Janusza Stankowiaka. Podstawą do korzystania z darmowych przejazdów będzie ważna
legitymacja szkolna. Akcja ma
zachęcić dzieci i młodzież korzystania z miejskich autobusów
i pozytywnego myślenia o ekologii oraz ochronie środowiska.
Info. UM Starogard Gd.

7

8

Z życia samorządów

Przegląd Samorządowy

warto wiedzieć

Starogard Gdański

Listy o wychowaniu (3)

W Stadzie Gierów, 16 czerwca odbył się Festyn Kawaleryjski, który zorganizował Szwadron Kawalerii im.2. Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich wraz z 16 Pomorską Dywizją Zmechanizowaną im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu i 9 Braniewską
Brygadą Kawalerii Pancernej. Patronem medialnym wydarzenia był po raz pierwszy Przegląd Samorządowy Pomorze.

P

Obchody święta kawalerii

Po

ytanie o cel w wychowaniu jest w istocie pytaniem o człowieka: „Prawdziwe
zaś wychowanie dąży do kształtowania
osoby ludzkiej, mając na uwadze jej cel ostateczny i jednocześnie dobro społeczeństw,
których członkiem jest człowiek i w których
obowiązkach będzie on uczestniczył, gdy
dorośnie” (Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim art. 1). Zauważ, że cel ostateczny
wychowania ściśle wiąże się z dobrem człowieka i społeczeństwa, przyczynia się do
jego dobra.
Kim zatem jest człowiek ? Nie można pytać,
czym jest człowiek. To wiesz, tego doświadczasz, wzdragasz się, a wręcz buntujesz przed
traktowaniem ciebie jak rzecz. Pytanie o człowieka dokonuje w kontekście ścierania się

W akcji 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej

Osiek
Błękitną Chorągwią Husarską dowodził namiestnik Ireneusz Jambor

Grupa Kaskaderska Braci Kostrzewa ze Słupna w inscenizacji „Ułańska fantazja”

Wejherowo

Międzynarodowy sukces chóru
Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale” zajął I miejsce
w kategorii chórów mieszanych na X Międzynarodowym Festiwalu
Chóralnym – Konkurs Muzyki Sakralnej „Crystal Chapel” w Moskwie.

P

rezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i jego zastępca Arkadiusz
Kraszkiewicz gościli w ratuszu,
27 czerwca, dyrygent Aleksandrę Janus
oraz prezes chóru Monikę Procherę
i pogratulowali im sukcesu na jednym
z najbardziej prestiżowych w Europie
festiwali.
Konkurs odbywał się w Moskwie
w dniach 17–19 maja. Do przesłuchań
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koncercie Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki
Wojennej z Gdyni swoje
umiejętności zaprezentowali: pluton
zmechanizowany 9. Braniewskiej
Brygady Kawalerii Pancernej, Grupa
Kaskaderska Braci Kostrzewa ze
Słupna, Błękitna Chorągiew Husarska
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Pokaz konnej musztry paradnej oraz
władania bronią białą obejrzeliśmy
w wykonaniu Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego z Warszawy.
Bardzo widowiskowa był inscenizacja
„2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich
we wrześniu 1939 roku” z udziałem
rekonstruktorów, kawalerii i sprzętu
zmechanizowanego. Wyreżyserował
ją i poprowadził por. Jerzy Hanisz
(oficer 2 PSR).
RedJ fot Janusz Rokiciński

Przegląd Samorządowy

przystąpiło 27 zespołów m.in. z Rosji,
Białorusi, Ukrainy, Bułgarii i Argentyny. Jak podkreśla Aleksandra Janus, poziom festiwalu był bardzo wyrównany
i wysoki, a sam zespół nie spodziewał
się aż tak dużego sukcesu.
W trakcie artystycznej podróży chór
zaśpiewał w Rydze, Tallinie oraz Sankt
Petersburgu.
Opr. RedJ fot. wejherowo.pl

Zapraszamy
do Muzeum
Muzeum Kociewskie w Wycinkach
k.Osieka w sezonie letnim (do końca
sierpnia) zaprasza we wszystkie
soboty w godzinach 10.00–12.00.

W

pozostałe dni tygodnia oraz
w niedziele i święta, na życzenie
zwiedzających, otwieramy po telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny –
mówi kustosz Muzeum Zenon Usarkiewicz
(kom. 691 856 634). Po muzeum odwiedzających będą oprowadzać asystentki nasze
muzealne i wolontariusze.
Asystentki Muzealne (kontakt):
Stefania – 604 865 812
Urszula – 504 173 208
Renata – 662 289 783

kreacjonizmu (łac. creatio – stworzenie), to
znaczy nauki o stworzeniu (przez Boga) z falą
antykreacjonizmu, to znaczy z teorią agnostyczną, »bezpoczątkowości«, autokreacjonizmu (samopojawienia się), teorii panteistycznych, że świat, także ludzki, emanuje z bóstwa,
różnego rodzaju dualizmów, strukturalizmu
francuskiego, antropologii lingwistycznej,
darwinowskiego transformizmu. Prawda jest
jedna, zapisana w Księdze Rodzaju, o stworzeniu człowieka przez Boga na Jego wyobrażenie,
jako mężczyznę i kobietę (1, 26-28). Święty Jan
Paweł II komentując tekst o stworzeniu, napisał, że charakter tego opisu jest teologiczny, to
znaczy, że pozostaje w związku z Bogiem: na
wyobrażenie swoje stworzył Bóg człowieka.
Jest to bardzo ważne świadectwo, bo mieści się

w nim, jak pisał, „stwierdzenie niemożliwości
ostatecznej redukcji człowieka do »świata«.
Człowiek w świetle pierwszych zaraz zdań
Biblii nie może być zrozumiany i wytłumaczony do końca przy pomocy kategorii, których
doświadcza »świat«: widzialny świat ciał. I to
pomimo, że sam człowiek również jest ciałem”.
Świadectwo Księgi Rodzaju idzie jeszcze dalej.
Wprowadza pojęcie creatio continua, w myśl
której człowiek ma udział w stwórczej mocy
Boga. Pierwszym dziełem creatio continua,
jeśli chodzi o człowieka, jest przenoszenie
obrazu Bożego z pokolenia na pokolenie, które
wiąże się z pierwszym błogosławieństwem
Ojca: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się…”
(Rdz 1, 28). Tego doświadczasz.
Pozdrawiam – Marek
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Udany Dzień dealera DF
Spółka ROLTOP sprzedaje maszyny rolnicze od 1992 r.
Rok później została Generalnym Przedstawicielem niemieckiego
koncernu DEUTZ-FAHR w Polsce.

Firma rodzinna
to potężna siła

F

Pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, 10 czerwca 2019,
odbyła się 26 Gala Agroligi 2018.

zaplecze magazynowo-serwisowe.
Nasi mechanicy, w sezonie nasilonych
prac polowych, służą naszym klientom
przez całą dobę.
Po raz pierwszy w gronie patronów
medialnych wydarzenia był Przegląd
Samorządowy Pomorze.
RedJ
fot Janusz Rokiciński

O

rganizowany od 1993 r. konkurs
ma na celu wyłonienie Mistrzów
Krajowych AgroLigi w dwóch
kategoriach: rolnicy oraz firmy. Podczas tegorocznej uroczystości wyróżniono 15 rodzinnych gospodarstw
i 14 firm. W gronie laureatów znalazła się Firma Tołłoczko z Kruszyny
w gminie Kobylnica (pow. słupski).
Godnie reprezentowała województwo
pomorskie w Belwederze.

Goście dopisali

Firmy Rodzinne, które jest Marką potwierdzającą, że produkty wytwarzane
są w firmie rodzinnej.
– Firma rodzinna to potężna siła. W dobie
powstawania hipermarketów byliśmy
skazami na walkę o klienta. Przetrwaliśmy i działamy nieprzerwanie od
1993 r. Szczególną uwagę zwracamy
na oczekiwania klienta wobec jakości
produktu, rzetelność, uczciwość i budowanie firmy na wartościach. To nasze
priorytety. Tworzymy od początku do
końca manufakturę wędliniarską. Do
produkcji używamy świeżego mięsa
z wiadomego źródła – pochodzenia
polskiego z regionu Kaszubskiego.

Misja firmy Tołłoczko

Przeciąganie ciągnika

Marek Kunce i Wasz redaktor

Gniew

Skarby, rycerze i dobra muzyka
Stare miasto w Gniewie przeżywa swój kolejny
renesans. Tylko w ostatni weekend czerwca na rynku
zainaugurowano turniej rycerski, odbył się jarmark
rzemiosł i Muzyczne Powitanie Lata. Na wielkiej scenie
wystąpili Antyradio Cover Band i gwiazda wieczoru
Mrozu. Było gorąco, wesoło i bardzo gościnnie.

P

rawd ziwe skarby czeka ł y
29 czerwca na odwiedzających
gniewski rynek. W sercu miasta
rozstawili swoje kramy miłośnicy
staroci, rękodzielnicy i producenci
tradycyjnej żywności. Kupić można
było dosłownie wszystko, nawet motor
z 1920 r.
Na starówce tego dnia otwarty został również Turniej Rycerski Jana
III Sobieskiego. Była to już 28 edycja
imprezy, która przyciąga do Gniewu
kwiat rycerstwa nie tylko polskiego,

Rozentuzjazmowani
fani podczas
koncertu Mrozu

ale i z całego świata. Wśród walczących
byli nawet reprezentanci USA. W dwudniowych turniejowych potyczkach
najlepiej poradził sobie jednak, reprezentant gospodarzy, Adam Firyn.
Ostatnią sobotę czerwca pożegnano
w Gniewie z przytupem. Najpierw Antyradio Coverband rozkołysało rockowo
publiczność grając szlagiery nie tylko
najbardziej rozpoznawanych polskich
artystów, ale także Guns N' Roses czy
Metallica. Licznie zebrana publiczność

wyczekiwała tego wieczoru jednak na
inną gwiazdę, Mrozu. Muzyk i producent nie zawiódł ich. Od pierwszych
taktów miedzy publicznością, a artystą
pojawiła się wieź, która trwała i po
występie. Muzyk wyszedł bowiem do
nawołujących go fanów, rozdawał autografy, a kilku osobom udało się zrobić
z nim także zdjęcie.
Agnieszka Świercz-Hyska
(UMiG Gniew)

I Więcej informacji o wydarzeniach w naszej pięknej kociewskiej
gminie Gniew znaleźć można na stronie: www.gniew.pl

W Gali Agroliga 2018
uczestniczyła Para Prezydencka i wielu
zacnych gości. Prezydent Andrzej Duda
gratując laureatom podkreślił, że Gala
AgroLigi to okazja do pokazania światu, jak wygląda dziś polska wieś.
– Polscy rolnicy i wszyscy ci, którzy wokół
rolnictwa pracują, rozwijając swoje gospodarstwa, swoje firmy, rozwijając swoje
rodziny, swoje domy, ale także, a może
przede wszystkim rozwijając tym samym
Rzeczpospolitą, działają nieprzerwanie
mimo wszystkich trudności, przeciwności,

Fot. Alicja Staciwa PODR w Lubaniu

Był i poczęstunek

Prowadzona od 1993 r. przez Iwonę
i Tomasza Tołoczko wraz z synem
Krzysztofem firma została doceniona
w wielu konkursach. W ubiegłym roku
otrzymała wyróznienie Orzeł Polskiego
Rolnictwa w konkursie Orły Wprost,
zajęła I miejsce wśród małych i średnich
firm w konkursie Lider Promocji Słupskiej Gospodarki „Srebrny Niedźwiedź
2018” i zdobyła I miejsce, w kat. firma,
w konkursie Agroliga 2018, uzyskując tytuł Mistrza Województwa Pomorskiego.
– Było dla nas ogromnym zaszczytem znaleźć się wśród najlepszych firm
i gospodarstw rolnych, producentów
zdrowej żywności w Polsce. Dziękujemy bardzo za docenienie trudu i naszej
codziennej pracy – mówią właściciele
firmy Iwona i Tomasz Tołoczko. – Misją
naszej firmy jest „zdrowo żywić polskie
społeczeństwo”.

Rodzinna firma
jest członkiem Izby Przemysłowo
Handlowej, Cechu Rzemiosł Różnych
w Słupsku, Stowarzyszenia Inicjatywy Firm Rodzinnych w Warszawie
i Fundacji Firmy Rodzinne w Poznaniu,
co pozwala na udział w szkoleniach
i konferencjach. Używa znaku drzewka

Fot. Alicja Staciwa PODR w Lubaniu

irma, jak co roku w czerwcu, zorganizowała Dzień otwarty dealera
DF. Były prezentacje, konkursy,
występy kaszubskiej kapeli i wiele
innych atrakcji dla rolników i ich rodzin.
– Jako pierwsi wprowadziliśmy na polski rynek maszyny koncernu DEUTZFAHR – mówi prezes spółki Marek
Kunce. – Mamy dobrze przygotowane

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

Cedry Małe

których w życiu tak wiele – akcentował
prezydent Andrzej Duda.
– Dla nas ogromnym zaszczytem były
podziękowania od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ministra Rolnictwa Jana
Krzysztofa Ardanowskiego oraz Dyrektora Generalnego KOWR Grzegorza Pięty.
Otrzymane dyplomy, medal „Zasłużony

dla Rolnictwa” oraz puchary będą
dla nas pamiątką na całe życie – nie
kryją państwo Tołoczkowie. – Ogrom
gratulacji z różnych stron spływa do
firmy każdego dnia. Emocje pozostaną
nam na długo w pamięci. Dziękujemy
za docenienie trudu naszej pracy jaką
wkładamy w produkcję żywności.
Ich stoisko degustacyjne w Ogrodach
Pałacu Prezydenckiego, cieszyło się
dużym zainteresowaniem. Podarowali
parze prezydenckiej i ministrowi kosze
degustacyjne ze swoimi wyrobami
wędliniarskimi.
– Możemy być dumni, że my na Pomorzu też potrafimy i oby więcej było
takich firm i gospodarstw rolnych
czego życzymy wszystkim laureatom
następnych edycji AgroLigi – dodają
Iwona i Tomasz Tołoczko.
Opr. Janusz Rokiciński

I Film z Gali można zobaczyć na

youtu.be/1s6ZbI6mTnM

PEDAGOGIKA
MARII
MONTESSORI
DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE
prowadzone w Gdańsku i w Ostrołęce
przez Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku

Egzaminy dyplomowe w WSSE
Absolwenci studiów I i II stopnia WSSE

W piątek, 28 czerwca, 47 absolwentów składało egzamin dyplomowy
kończący studia licencjackie na kierunku pedagogika i zarządzanie oraz magisterskie (pedagogika) w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.

P

romotorami ich prac dyplomowych
byli: dr Aleksandra Chmielewska,
dr Roman Gawrych i dr inż. Sławomir Niecko prof. WSSE, a recenzentem
prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler.
– Pozytywny wynik egzaminu jest
podstawą do wydania Wam dyplomu
potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra z pedagogiki lub zarządzania. Serdecznie

Celem studiów jest nabycie przez uczestników kompetencji związanych ze skutecznym prowadzeniem pracy
edukacyjnej w szkołach i w placówkach wychowania przedszkolnego chcących wykorzystywać założenia pedagogiki
Marii Montessori. Kompetencje te dotyczą także umiejętności związanych z założeniem, organizacją i samodzielnym
prowadzeniem szkół i placówek montessoriańskich.

wszystkim gratuluję życząc dalszych
sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Cieszę się bardzo, że dla wielu z Was, bardzo zaangażowanych
w studia i życie społeczne mogłem
być promotorem prac dyplomowych
– powiedział podczas uroczystego
podsumowania egzaminów JM rektor
dr Roman Gawrych.
RedJ fot. Janusz Rokiciński

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler i dr inż. Sławomir Niecko prof. WSSE

Magisterkę studiowałam
dla przyjemności

Historia zatoczyła koło

Beata Elżbieta Kolasińska obroniła na 5. pracę
magisterską „Autorytet mężczyzny i ojca w XXI wieku
(aspekty pedagogiczne i wychowawcze)”.

pracę licencjacką „Zarządzanie
procesami BHP w firmie produkującej
konstrukcje stalowe.

Są tacy, którym postrzegają śledzonego przez lustra, kamery i media mężczyznę jako „słabą
płeć” i szukają jego „słabych stron”. W internecie napisano, że „trzy pokolenia feministek
osiągnęły wreszcie swój cel: kobiety zwyciężyły – nadszedł czas, aby pomartwić się
o przegranych”. Hm...
– Po 40 latach pracy w MOPS, gdzie można się wiele nauczyć od tych osób i rodzin z którymi
pracowałam, magisterkę studiowałam dla przyjemności – mówi Beata Elżbieta Kolasińska.
- Temat pracy magisterskiej „Autorytet mężczyzny i ojca w XXI (aspekty pedagogiczne
i wychowawcze)” zaproponowałam sama.
Ma w domu czterech mężczyzn: męża Waldemara i trzech synów (Tymoteusz, Jakub
i Łukasz).
– Wyjściową tezą dla mojej pracy był „Kryzys męskości i ojca w XXI w”. Choć literatura na ten
temat jest uboga, to zachwyciła mnie książka Zbyszko Melosika „Kryzys męskości w kulturze
współczesnej”.
Badania do pacy magisterskiej przeprowadziła w Gdańsku, na grupie 100 uczniów, w wieku
14–16 lat.
– Co mnie zaskoczyło? Wielu ankietowanych przyłożyło dużą wagę do rozmowy ze mną i bycia
wysłuchanym. Sporo, bo aż 30 % ankietowanych było zapatrzonych w swoich ojców, którzy
byli dla nich autorytetem Wspólnie spędzali ze sobą ok. 2 godziny dziennie (w tym czas na
telewizor, gry i komputer – red.). Kolejną grupą, około 17% badanych, były dzieci odrzucone,
z dużą agresją, używające słów niecenzuralnych. Oni w tej swojej złości byli prawdziwi,
niektórzy mieli problemy z przestępczością – ocenia pani Beata.
Czy warto było podjąć ten temat, ryzykowny. Pani pracę oceniali mężczyźni? – pytam.
– Tak. Warto było pisać, choćby dla tej grupy 30%, mających dobre relacje z ojcami. To dało
satysfakcję.
A co dalej z pani karierą zawodową?
– Po tych 40 latach pracy będę odpoczywała, już jako mgr pedagogiki i dobrze wspominała te
trzy semestry studiów. Dla mnie duże znaczenie mieli wykładowcy, którzy dawali i chęć, i energię
do studiowania. Panie Chmielewska, Sierżant, Pawlak porywały swoją wiedzą. I nie tylko one.

Łukasz Szewczyk obronił na 5.

Pan Łukasz pracuje w Mostostalu SA Kraków (wchodzi w skład BUDIMEXu),
na kontrakcie w Niemczech, gdzie firma wykonuje konstrukcje stalowe.
Od produkcji do montażu. Jako kierownik kontraktu wykonuje coraz
ciekawsze prace, trudniejsze projekty.
– Prowadzę dwa kontrakty, mam dużo obowiązków. Pracuję w firmie na
polskich warunkach. Te niemieckie nie byłyby opłacalne...
W swojej pracy pisał o tym co robi w firmie (odpowiada tu także
za BHP).
– Napisanie tej pracy dało mi wiele satysfakcji i uzmysłowiło kilka spraw,
na które może mniej zwracałem wcześniej uwagę. Równolegle, na bieżąco
wdrażałem na kontrakcie japoński system 5S o którym pisałem.
Pan Łukasz miał kłopot przy badaniu ankietowym, bo niewielu pracowników
kontraktu zgodziło się udzielić odpowiedzi na pytania, choć badanie
było anonimowe. Z pomocą kolegi informatyka rozesłał pytania do osób
związanych z tematem, i problem został rozwiązany.
– Na początku nie wierzyłem, że dam radę napisać i złożyć pracę w terminie.
Zaliczenia, napięte terminy kontraktu w Niemczech... A potem? Kiedy
z planowanych 40 stron, po wszystkich skrótach i cięciach zrobiło się
90, żona Karolina mówiła żartem, że „nie piszesz książki, tylko pracę
licencjacką”. Myślę, że to jest 90 stron ciekawej pracy.
Promotor pracy licencjackiej pana Łukasza był jego wychowawcą
w szkole podstawowej.
– Mieszkam w Szafarczyskach, wsi niedaleko Ostrołęki. W szkole
podstawowej bardzo lubiłem wf. W klasach 1–3 miałem go z moim
wychowawcą, Romanem Gawrychem.
Po latach JM rektor dr Roman Gawrych był promotorem pracy Łukasza
Szewczyka. Być może za dwa lata mgr Szewczyka. I tak historia zatoczyła
koło.

W programie studiów, podczas 234 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, realizowane są treści w ramach
następujących bloków tematycznych:
• Innowacje i nurty w pedagogice;
• Podstawy neuropedagogiki;
• Teoretyczne podstawy pedagogiki Marii Montessori;
• Metody i techniki poznawania potrzeb edukacyjnych dziecka/ucznia;
Rozwój aktywności poznawczej dzieci/uczniów;
• Metodyka rozwijania ogólnych sprawności i zdolności dziecka/ucznia;
• Organizacja i kierowanie szkołami i przedszkolami z pedagogiką Marii Montessori;
• Środki dydaktyczne w systemie pedagogicznym Marii Montessori
• Metodyka prowadzenia zajęć w przedszkolu
• Metodyka prowadzenia zajęć w szkole
• Ocenianie postępów dziecka/ucznia
• Kompetencje nauczyciela w przedszkolach i szkołach Montessori
• Warsztaty metodyczne
• Seminarium.

W Gdańsku informacji udziela i zapisy przejmuje dziekanat
Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej
ul. Rajska 6, pokój 302
tel. 58 500 52 22 / 881 777 974
e-mail: info@wsse.edu.pl
www.wsse.edu.pl
W Ostrołęce informacje i zapisy przyjmuje Instytut Kształcenia Zawodowego WSSE
Aleja Wojska Polskiego 44
tel. 29 769 15 26 / 29 769 18 31 / 881 777 258
e-mail: ikzostroleka@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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Przywództwo sytuacyjne jako warunek
lepszej komunikacji i zarządzania

absolwentka Pedagogiki, zarządzanie zasobami ludzkimi. Mieszka w Menton (Francja), pracuje
w Monaco; pilotka szybowcowa. Obroniła (2 czerwca 2019 r.) pracę magisterską pt. Wpływ cech
temperamentu, agresji i ryzyka na podejmowanie decyzji przez pilotów samolotów pasażerskich.

Rekrutacja do linii lotniczych – czynnik ludzki

W

1

2

się nie zgadzam, zupełnie się nie zgadzam.
Tutaj należy wyjaśnić, że tak jak oceniamy
parametry samolotu czy szybowca w tym. np.
czułość sterów, tak samo oceniamy człowieka.
Są szybowce „mułowate, ciężkie na stery”
reagujące powoli z opóźnieniem np. Bocian,
Lak-15 oraz bardzo czułe np. Mucha 100 czy
PW-5, tak samo jest z samolotami. To samo
„dziwne” pytanie o komara lub muchę może
dotyczyć samolotu:
Natychmiast czuję reakcję, gdy lekko oddam drążek. W jednym i drugim przypadku
chodzi o to samo: o czułość, wrażliwość układu
nerwowego człowieka lub sterów samolotu. Czy
chcemy latać bardzo czułym na stery samolotem
(akrobacyjnym lub dużym transportowcem), czy
z wrażliwym, lub nazbyt wrażliwym pilotem?
Jaki typ pilota jest najbardziej preferowany
opisano wcześniej i to właśnie m.in. psycholog
na podstawie takich pytań decyduje, czy dana
osoba otrzyma zatrudnienie w linii lotniczej.
Dodajmy, że decyzja nie jest podejmowana na
podstawie tylko jednego pytania, ale na podstawie wielu, często kilkunastu odpowiedzi
badających tylko jedną cechę osobowości.
Następnym etapem jest analiza tzw. profilu
kandydata czyli jak różne cechy wzajemnie
wpływają na siebie. Poza badaniem cech osobowości, temperamentu, stabilności emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem w warunkach
deficytu czasu psychologowie badają zdolności
poznawcze: pamięć krótkotrwałą i długotrwałą,
poziom logicznego wnioskowania, zdolności
rozwiązywania problemów, wydajność działania
w sytuacji wielozadaniowej, spostrzegawczość
i umiejętność skupienia i podzielności uwagi,
sprawność psychomotoryczną, zdolność dokonania adekwatnego wyboru, zdolność adaptacji
w nowej sytuacji.
Czynnik ludzki od samego początku związany
jest z wypadkami i katastrofami lotniczymi.
Pierwsza katastrofa lotnicza, w której zginął pilot,
wydarzyła się w 1908 roku. Było to po upływie
pięciu lat od chwili startu pierwszego samolotu
braci Orvilla i Wilbura Wright. W następnym
roku zginęło już trzech pilotów, w 1910 roku
– 30, w 1911 – 79, w 1912 – 143, w 1913 – 200.
Przyczyną znacznej części wypadków był pilot
lub mechanik lotniczy. Obecnie szacuje się,
że udział czynnika ludzkiego w zależności od
rodzaju lotnictwa (komunikacyjne, sportowe,
wojskowe) w wypadkach i katastrofach lotniczych wynosi od 70 do 80% .
W badaniach do pracy magisterskiej przebadano
115 pilotów samolotów pasażerskich. Badano
temperament, agresje i ryzyko. Po wykonaniu
tzw. analizy skupień można powiedzieć, że
pilotów można podzielić na trzy grupy:
Piloci z pierwszej grupy – silny typ układu
nerwowego z tendencją do unikania ryzyka,
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1926 r. w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej powołano specjalny
zespół lekarzy wojskowych, którzy mieli
opracować kryteria naboru kandydatów na
pilotów. Kandydaci do lotnictwa, podobnie jak
żołnierze piechoty, musieli m.in. mieć idealny
zgryz (warunek ten kiedyś był niezbędny dla
żołnierzy, którzy musieli odgryzać własnymi
zębami część papierowego patronu strzeleckiego) oraz być odporni na stres. Opiniujący
przeprowadzali specjalny test odporności, który
polegał na tym, że kandydatowi trzymającemu
igłę iniekcyjną między opuszkami kciuka
a palca wskazującego strzelano za plecami
z pistoletu, po czym
sprawdzano stan palca. Jeżeli po strzale pojawiła
się kropla krwi, kandydat na pilota był uważany
za zbyt wrażliwego na stres i kierowany do
innego niż lotnictwo rodzaju wojsk. Znamienne jest to, że w pierwszej połowie 1926 r. do
lotnictwa wojskowego nie zakwalifikowano
ani jednego kandydata; nikt nie przeszedł
pozytywnie tego testu.
Obecnie rekrutacja do linii lotniczych po
spełnieniu podstawowych kryteriów (zdany
egzamin teoretyczny ATPL1, minimalny nalot
200–300 godzin, uprawnienie do IFR 2 i wielosilnikowe) odbywa się w kilku etapach. Po
wysłaniu wymaganej dokumentacji do linii
lotniczej najczęściej otrzymuje się odpowiedź
mówiącą, że w określonym czasie odbędzie się
telefoniczna ocena znajomości języka angielskiego. Czasami jest to czytany przez lektora
tekst np. o zawale serca, a czasami tylko 20
minutowa rozmowa na tematy ogólne. Kolejnym
etapem jest zaproszenie kandydata na pilota
liniowego do linii lotniczej, gdzie w ciągu od
1 do 4 dni w zależności od linii przeprowadza
się: rozmowy techniczne z instruktorami lotniczymi, pisze się sprawdzian z wiadomości
wymaganych na egzaminie ATPL, egzamin
pisemny z języka angielskiego, oraz wykonuje
się lot na symulatorze, gdzie symulowane są
zdarzenia niebezpieczne np. pożar silnika,
trudne podejście do lądowania. Kolejnym
etapem są badania psychologiczne. Najczęściej są to testy i kwestionariusze, rozmowa
z psychologami, oraz tzw. zadania grupowe
obserwowane i oceniane przez psychologów.
Tutaj zauważa się ciekawe zjawisko, gdzie
wielu badanych pilotów żartuje sobie z treści
zadawanych pytań np.:
Natychmiast czuję, gdy chodzi po mnie
jakiś owad, np. komar lub mucha.
Jaki wpływ może mieć takie pytanie na jakość latania? Warto zauważyć, że na wiele
pytań w kwestionariuszach psychologicznych
odpowiada się np. w skali pięciopunktowej:
całkowicie się z tym zgadzam, częściowo
się z tym zgadzam, nie mam zdania, trochę
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w sytuacji awaryjnej lub nietypowej mogą
odznaczać się zbyt małą zdolnością do podejmowania zachowań ryzykownych. O ile podejmowanie nadmiernego ryzyka nie jest zwykle
pożądane to niektóre sytuacje wymagają aby
takie ryzyko zostało podjęte. Osoby z tej grupy
mogą przeszacować ryzyko i w związku z tym
zachować się zbyt asekurancko. Przykładem
są piloci, którzy zawracają samolot w sytuacji
wystąpienia niegroźnego nieporozumienia
pomiędzy pasażerami.
Druga wyodrębniona grupa – silny typ układu
nerwowego z tendencją do podejmowania
ryzyka – jest najbardziej (jak się wydaje) predysponowana do wykonywania zawodu pilota.
U tych pilotów występuje wysoki poziom siły
procesów nerwowych i siły procesu pobudzenia.
W sytuacji stresu ich działanie jest optymalne.
Piloci należący do tej grupy dobrze funkcjonują
przy wysokim poziomie pobudzenia. Takimi
sytuacjami są sytuacje ryzykowne. Należy jednak
zwrócić uwagę na zagrożenia, które dotyczą
osób z wyższą potrzebą ryzyka i mocnych
wrażeń. Mogą one w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu właściwego pobudzenia
świadomie lub nieświadomie dążyć do sytuacji
nadmiernego i niepotrzebnego ryzyka. Pilot
z tej grupy może być przekonany na podstawie
własnego doświadczenia, że z powodzeniem da
sobie radę w każdych warunkach i w każdej
sytuacji. Może być też bezpodstawnie pewny
co do swoich umiejętności wychodzenia z każdej sytuacji trudnej. Nadmierne przekonanie
o własnej skuteczności może skutkować zbyt
dużą skłonnością do podejmowania ryzyka.
Na przykład osoby te mogą świadomie zaniedbywać niezbędne procedury bezpieczeństwa,
iść drogą „na skróty”, ponieważ są przekonane,
że zawsze dadzą sobie radę.
Osoby z trzeciej wyodrębnionej grupy – relatywnie najsłabszy typ układu nerwowego
z tendencją do zachowań agresywnych,
charakteryzują się mniejszą odpornością psychiczną. To wskazuje, że istnieją ludzie, którzy
są mniej psychicznie predysponowani do wykonywania zawodu pilota. Podejmują się oni
wykonywania zawodu pilota, pomimo że nie
działają na optymalnym poziomie stymulacji.
U tych pilotów struktura temperamentu nie
gwarantuje właściwego radzenia sobie ze stresem
i napięciem. W związku z tym częściej reagują
niepokojem lub strachem. Wśród nich, zwłaszcza
gdy pojawią się nieoczekiwane problemy, ich
poziom funkcjonowania zapewne się obniża.
Istnieje prawdopodobieństwo, że częściej w sytuacji trudnej podejmą niewłaściwe decyzje.
Mogą doświadczyć dezorganizacji zachowania,
usztywniając swoje reakcje. To może skutkować
powstawaniem błędów, które bezpośrednio
wpływają na bezpieczeństwo lotu.

Do uzyskania licencji ATPL wymagane jest zdanie egzaminów teoretycznych powyżej 75% z następujących przedmiotów: planowanie i monitorowanie lotu, nawigacja ogólna, radionawigacja, meteorologia,
osiągi samolotu, ogólna wiedza o samolocie, instrumenty pokładowe, człowiek – jego możliwości i ograniczenia, masa i wyważenie, prawo lotnicze. komunikacja VFR, komunikacja IFR, procedury operacyjne,
zasady lotu. Wszystkie egzaminy przeprowadzane są w języku angielskim.
IFR (ang. Instrument Flight Rules) – lot IFR oznacza lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów.

Wprowadzenie
Przywództwo sytuacyjne, jako prosty, zrozumiały i praktyczny sposób kierowania ludźmi
oraz motywowania ich, jest od trzydziestu lat
z powodzeniem stosowane w firmach i organizacjach na całym świecie. Po raz pierwszy
obszernie przedstawiono je jako teorię cyklu
życia przywództwa, później obszernie opisano
je w podręczniku Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources,
wydanym przez wydawnictwo Prentice Hall.
Od tego czasu, przywództwa sytuacyjnego
uczy się zarówno menedżerów, jak i kierowników wszystkich szczebli w zdecydowanej
większości firm z listy ,,Fortune” 500, jak
i osoby zarządzające w szybko rozwijających
się organizacjach nastawionych na przedsiębiorczość. W niniejszym opracowaniu przedstawione pokrótce będą m.in. główne style
z nim związane i wynikające z nich ogólne
wnioski dla menedżerów. Dokonano tego
w oparciu o publikację Jednominutowy Menedżer i przywództwo autorstwa K. Blancharda
we współpracy z P. i D. Zigarmi.

Podstawowe pojęcia
Z przywództwem sytuacyjnym związane są
takie zagadnienia jak: cele, pochwały, reprymendy, pojęcie stylu, zachowania dyrektywne
i zachowania wspierające:
yy Cele – pozwalają rozpocząć zmierzanie
we właściwym kierunku, a także umożliwiają kadrze zarządzającej analizowanie
poziomu kompetencji i zaangażowania
podwładnych w uzyskiwanie dobrych
wyników.
yy Pochwały – mają na celu wspieranie
poprawy poziomu rozwoju podwładnych,
umożliwiając tym samym kadrze kierowniczej stopniowe zmienianie stosowanego stylu przywództwa z opartego
na udzieleniu dużej liczby wskazówek
na styl nastawiony na udzielanie mniejszej liczby wskazówek i okazywaniu
większego wsparcia, a następnie na styl
oparty na udzielaniu niewielu wskazówek i okazywaniu mniejszego wsparcia.
yy Reprymendy – służą one udzielaniu
pomocy podwładnym uzyskującym
słabe wyniki i mogą wiązać się z koniecznością stopniowego wycofywania
się ze stylu opartego na mniejszej liczbie
wskazówek i okazywania mniejszego
wsparcia do stylu przewidującego większe wsparcie lub więcej wskazówek.
yy Styl przywództwa – to sposób, w jaki
zachowują się menedżerowie, gdy chcą
wpłynąć na wyniki pracy innych osób
i wiąże się on z połączeniem różnych,
często przeciwstawnych zachowań.
yy Zachowanie dyrektywne – to zachowanie, które wiąże się z jasnym mówieniem ludziom, co, jak i kiedy mają robić,
a następnie z nadzorowaniem ich efektywności w tym zakresie.
yy Zachowanie wspierające – wiąże się

ono ze słuchaniem ludzi, z okazywaniem
im wsparcia i zachęty, a następnie z ułatwianiem im angażowania się w rozwiązywanie problemów i podejmowanie
różnorakich decyzji.

pracowników. I tak w odniesieniu do poziomu kompetencji w aspekcie zaangażowania
załogi wskazane są różne style przywództwa.
Ilustruje to poniższa tabela.

Najbardziej efektywni kierownicy i menedżerowie wiedzą, że stosowanie zasad przywództwa sytuacyjnego nie jest łatwym zadaniem. Wynika to choćby z tego, że wymaga
ono ciągłego analizowania i refleksji nad
doborem stylu przywództwa i sposobu jego
realizacji w kontekście celów, jakie stawia
sobie organizacja.

Z przedstawionych treści wynika m.in. to,
że:
yy w pracy kierowniczej związanej z doborem stylów przewodzenia nie chodzi
o pracę ciężką, tylko o pracę „sprytną”,
rozumianą jako dobrze przemyślaną,
wynikającą z przenikliwości, błyskotliwości, kreatywności, obrotności, zręczności, czy zaradności i bystrości,
yy każdy człowiek i zespół ludzki ma potencjał do osiągania wysokich wyników,
trzeba tylko wiedzieć jak tym skutecznie
pokierować,
yy gdy najlepszy przywódca kończy pracę,
to jego ludzie mówią: „myśmy to zrobili”,
yy przywództwo sytuacyjne to nie coś, co
się robi ludziom, tylko coś, co robi się
z ludźmi.

Wybrane style przywództwa
Wśród wielu typologii jedna z nich zawiera
cztery style przywództwa: dyrektywny, trenerski, wspierający i delegujący:
yy styl dyrektywny, w którym przywódca
przekazuje konkretne wskazówki i ściśle
nadzoruje wykonanie zadania,
yy styl trenerski, gdzie przywódca nadal
kieruje wykonaniem zadania i je nadzoruje, ale wyjaśnia też decyzje, prosi
o sugestie i wspiera,
yy styl wspierający stosuje przywódca,
który ułatwia podwładnym wykonanie
zadania i wspiera ich, dzieląc się odpowiedzialnością za podejmowanie decyzji,
yy styl delegujący to styl, w którym przywódca przekazuje podwładnym odpowiedzialność za podejmowanie decyzji
i rozwiązywanie problemów.

Podsumowanie

Wnioski te upoważniają do stwierdzenia, że
przywództwo sytuacyjne to niełatwe wyzwanie. Wymaga ono bowiem posługiwania
się zróżnicowanymi stylami przywództwa
w kierowaniu pracą innych i doskonalenia się
w tym do momentu, dokąd nie stanie się ono
drugą naturą człowieka, pełniącego funkcje
kierownicze. Dopiero wówczas można będzie

Określając związek poszczególnych stylów można je przedstawić następująco:
STYL DYREKTYWNY

Dużo zachowań dyrektywnych
i mało zachowań wspierających

STYL TRENERSKI

Dużo zachowań dyrektywnych
i dużo zachowań wspierających

Poszczególne style przywództwa powinny
być dostosowane do poziomu rozwoju kompetencji i zaangażowania poszczególnych

STYL WSPIERAJĄCY

Dużo zachowań wspierających
i mało zachowań dyrektywnych

STYL DELEGUJĄCY

Mało zachowań wspierających
i mało zachowań dyrektywnych

mówić o wzroście motywacji wśród osób
tworzących organizacje i wyraźnej poprawie
jakości i efektów zarządzania.

POZIOM ROZWOJU
/ ZAANGAŻOWANIE

WŁAŚCIWY STYL PRZYWÓDZTWA,
SUGESTIE DLA KIEROWNIKA

Niskie kompetencje
Wysokie zaangażowanie

DYREKTYWNY
Buduj, organizuj, ucz i nadzoruj.

Niskie kompetencje
Niskie zaangażowanie

TRENERSKI
Kieruj i wspieraj.

Kompetencje średnie do wysokich
Zmienne zaangażowanie

WSPIERAJĄCY
Chwal, słuchaj i ułatwiaj.

Wysokie kompetencje
Wysokie zaangażowanie

DELEGUJĄCY
Przekazuj odpowiedzialność za podejmowanie
codziennych decyzji.
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Zarządzanie w edukacji i cechy
użytkownika usług edukacyjnych
Wprowadzenie
Dyskusja na temat reformowania szkolnictwa
wyższego od dziesięcioleci jest jedną z kwestii
bardzo istotnych we współczesnej dyskusji publicznej. Rozmowy na ten temat są w mniejszym
stopniu związane z ogólną chęcią do zmian
lub doskonalenia tej instytucji społecznej.
Bardziej zorientowane są na to, aby skorzystać
z podpowiedzi intuicji i realnego doświadczenia skuteczności w systemie edukacji. Intuicja
podpowiada, że istnieją braki, że nie wszystkie
zadania, które stoją przed edukacją są skutecznie
rozwiązywane. Doświadczenie wskazuje na to,
że zdobytego poziomu wykształcenia często
brakuje w skutecznej praktycznej działalności.
W proponowanym Państwu artykule poruszono problem, który na co dzień pozostaje poza
zainteresowaniem. Problem ten będzie zrozumiały poprzez odniesienie do rzeczywistości
ekonomicznej: temat kompetencji konsumenta
mało interesuje producenta usług, bardziej
zależy mu na udanej promocji własnej oferty
i sprzedaży produktu. Wielorakie badania
fenomenu zarządzania organizacją też mało
uwagi poświęcają kwestii świadomej gotowości
użytkownika usług edukacyjnych. Dziwnie,
ale nawet badania marketingowe nie zbyt
zastanawiają się nad tematem kompetentności
konsumenta. Najczęściej ograniczają się do
kwestii zaspokojenia potrzeb lub gustów, klarowną wygodą i dostępnością usługi. Oceniany
przez użytkownika produkt raczej jest związany
z standaryzacją opiniowania, ze zdolnością do
wskazywania na zalety lub wady na podstawie
wiedzy lub uprzedzeń akceptowanych ze źródeł
zewnętrznych. Musimy jednak zwrócić uwagę
na to, że produkt edukacyjny w pierwszej kolejności jest związany z wiedzą, z informacją
skierowaną na zrozumienie licznych zjawisk
i procesów. A to oznacza, że korzystanie z usług
edukacyjnych w znacznym stopniu jest odmienne
od korzystania z większości innych produktów
proponowanych konsumentowi. W tym kontekście
wymogi do zarządzania organizacją edukacyjną
muszą zupełnie zrozumiałymi i konkretnymi.

Zarządzanie w sferze szkolnictwa
wyższego. Menedżer oraz producent
usług edukacyjnych
Jeżeli społeczny instytut zdrowia działa w interesie teraźniejszości i powinien dbać o zdrowe
przyszłe pokolenia, jeśli społeczny instytut
kultury jest odpowiedzialny za teraźniejszość,
opierając się na przeszłości i przewidując przyszłość, to edukacja jest odpowiedzialna za
przyszłość, za wychowanie i formowanie elit
narodowych, za kompleksowy program rozwoju.
Dlatego zarządzanie w szkolnictwie wyższym
ma duże znaczenie.
Zadania zarządzania:
yy zjednoczyć ludzi wokół wspólnych celów;
yy rozwijać u każdego pracownika własne
potrzeby i, jeśli to możliwe, spełniać je;
yy promowanie stałego rozwoju ludzi;
yy prowadzenie działalności na podstawie
komunikacji między pracownikami i ich
indywidualną odpowiedzialnością;
yy oceniać efektywność działalności nie tylko
pod względem wskaźników produktu, ale
także pod względem wskaźników związanych
z pracą ludzi, ze społecznymi aspektami
wydajności.

Z punktu widzenia nauki pedagogicznej
zarządzanie to: „jedna z funkcji całego systemu, zapewniająca zachowanie jego struktury,
realizacja jego celów”; „specyficzny rodzaj
działalności przywódczej”; „celowa działalność wszystkich podmiotów, mająca na celu
zapewnienie formacji, stabilizacji, optymalnego
funkcjonowania i obowiązkowego rozwoju szkoły”; „zbiór zasad, metod, form organizacyjnych
i technologicznych metod zarządzania systemami
pedagogicznymi, mających na celu poprawę
efektywności ich funkcjonowania i rozwoju”;
„stworzenie warunków do komfortowej współpracy wszystkich uczestników procesu pedagogicznego w rozwoju osobowości człowieka”.
Zasady zarządzania w edukacji:
yy Zdolność edukacji do integracji ze światową
przestrzenią edukacyjną
yy Konkurencja i otwartość w ustalaniu priorytetów i zadań
yy Jedność systemu kontroli, proporcjonalność
budowy systemu kontroli
yy Centralizacja i decentralizacja systemu
zarządzania, jego uporządkowanie
yy Orientacja systemu zarządzania na cele
poprawy jakości końcowego wyniku

Typy producentów-menedżerów
usług edukacyjnych
Menedżer w sferze edukacji powinien być
świadomy swojej misji tworzenia kompetentnego konsumenta usług edukacyjnych, unikać
manipulowania lub oszukiwania oczekiwań
konsumentów. Niestety zdarza się, że menedżerowie są często poza uwagą i krytyką,
ponieważ konsument jest słabo świadomy
wymagań do menedżerów, jeżeli nie jest to
związane z negatywnym uczuciem niedoskonałości życia lub braku zaspokojenia aktualnych
potrzeb. Natomiast menedżer w szkolnictwie
wyższym musi być także świadom swojej misji
kształcenia elit narodowych (oczywiście jeżeli
on sam może zaliczyć siebie do elity społecznej).
Spróbujmy wydzielić kilku typów menedżerówproducentów usług edukacyjnych.
yy „Tradycjonalista”. Możliwe motywy: własna
kariera naukowa i rozwój zawodowy; źródło
stabilnego dochodu i statusu społecznego.
Możliwe zalety: wieloletnie doświadczenie
w sferze edukacji i nauki; stworzenie zwolenników lub szkoły naukowej. Możliwe
wady: konserwatyzm; tradycjonalizm;uzależnienie od potrzeby stabilności; egoizm
zawodowy.
yy „Reformator”. Możliwe motywy: realizacja
potrzeb w zmianach i w rozwoju systemu
edukacji; satysfakcja i samorealizacja zawodowa oraz naukowa. Możliwe zalety:
doświadczenie zawodowe w sferze edukacji;
otwartość na zmiany; innowacyjny i kreatywny potencjał; zainteresowanie treścią
i jakością produktu edukacyjnego. Możliwe
wady: liczne bariery psychologiczne; konserwatyzm i tradycjonalizm lub nadmierna
rewolucyjność, radykalizm.
yy „Praktyk”. Możliwe motywy: przystosowanie własnego doświadczenia i osiągnięć
do potrzeb edukacji; dodatkowe możliwości
samorealizacji w branży edukacyjnej. Możliwe
zalety: praktyczne doświadczenie w konkretnej branży związanej z profilem kształcenia
uczelni; bezpośredni związek z rynkiem pracy

dla przyszłych absolwentów. Możliwe wady:
niewielkie doświadczenie w produkcji usług
edukacyjnych; brak rozumienia specyfiki
edukacji jako instytucji społecznej i procesu;
brak kompetencji zawodowej w prowadzeniu
działalności edukacyjnej.
yy „Z woli okoliczności”. Możliwe motywy:
skorzystanie z wolnego czasu po zmianie
sytuacji życiowej (emerytura, granica wieku służby, stan zdrowia itp.); możliwość
dodatkowego zarobku (np. do emerytury).
Możliwe zalety: doświadczenie w zarządzaniu (chociaż częściej oparte o tradycje
podporządkowania); zdolności do organizacji
rozwiązywania konkretnych zadań;odpowiedzialność w stosunku przełożonego.
Możliwe wady: zaangażowanie się w działalność edukacyjną wyłącznie ze względu
na okoliczności życiowe; bezpodstawne
postrzeganie produktu edukacyjnego jako
najbardziej „zrozumiałego” i „dostępnego”;
brak konstruktywnej inicjatywy i samodzielności w podejmowaniu decyzji.
yy „Miłośnik edukacji”. Możliwe motywy:
edukacja jako nowy produkt handlu; dodatkowe źródło dochodu; osiągnięcie dodatkowego
prestiżu społecznego oraz zaspokojenie
własnych ambicji. Możliwe zalety: możliwość
dodatkowego finansowania szkolnictwa
przez pewny okres; częściowa zmiana profilu
uczelni na potrzeby konkretnej branży lub
rynku pracy. Możliwe wady: wysoki stopień
amatorszczyzny; proces „mamamushization”
(z tytułu szlachetnego bohatera słynnej
komedii Moliera) menedżerów; często odnośnie krótki okres zainteresowania branżą,
zwłaszcza w sytuacji braku oczekiwanego
skutku finansowego lub statusowego.
Społeczeństwo stawia wysokie wymagania
lekarzom i inżynierom, niekiedy nauczycielom
i osobom zajmującym się kulturą. Menedżerowie w sferze edukacji są często pomijani
z uwagi i krytyki, ponieważ konsument jest
słabo świadomy wymagań, które mogą być
skierowane do takiego menedżera. Dla tego
więcej uwagi poziomu gotowości menedżerów
i jakości zarządzania muszą udzielać państwowe organy nadzorujące szkolnictwo wyższe,
biorąc pod uwagę i ten fakt, że na uczelniach
niepublicznych stanowisko kierownika nie jest
wybierane poprzez konkurs lub metodą głosowania i czasem nie wymaga nawet odpowiednich
kompetencji. Krótko mówiąc, aby moc liczyć
na kompetentność konsumenta – musimy być
pewni kompetentności menedżera-producenta
usług edukacyjnych.

jest dość znanym tematem i nie ma sensu,
aby oddzielnie się nad nim pochylać Można
tylko podkreślić ich związek ze zwykłymi
wymaganiami lub potrzebami rynku pracy.
Chociaż nie jest tajemnicą, że kryteria oceny
poziomu lub obrazu kompetencji, nawet w formie
zrozumiałej, dostępnej i akceptowanej przez
społeczeństwo (w tym przypadku, możemy
mówić o społeczeństwie jako szerokim zgromadzeniu producentów i konsumentów produktu
edukacyjnego). W każdym razie kompetencje,
które spotykamy w CV, mają charakter ogólny,
dość subiektywny dla oceny, co pozwala określić realistyczny poziom specjalisty (zarówno
zawodowego, jak i osobowości).

Problem wyboru profilu studiów
i szkolenia zawodowego
Problem wyboru przede wszystkim od samego
początku wiąże się z tematem obecności kompetencji w ocenie potrzeb, realizmem wniosków
i możliwością ich spełnienia. Częściej mamy
do czynienia z dwoma wymiarami: wybór jest
uwarunkowany ustalonymi poglądami na temat
materialnego dobrobytu lub indywidualnym
zainteresowaniem określonym zawodem (jako
zawód z perspektywy). W każdym razie wybór
ten jest często motywowany przez wspólne
memy społeczne, stereotypy i uprzedzenia. Na
przykład spotykamy się z takimi pojęciami, jak
„opłacalne” i „prestiżowe”, „łatwe” i „dostępne”.
Nie byłoby przesadą stwierdzenie, że te koncepcje
nie mają wystarczającego uzasadnienia i korelacji
ze światem rzeczywistym, przede wszystkim
ze światem pracy i biznesu, z rzeczywistymi
procesami gospodarczymi i społecznymi.

Oczekiwania społeczne samego specjalisty
i „od specjalisty”

1
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Współczesny użytkownik
usług edukacyjnych
W celu niedopuszczenia do dewaluacji wykształcenia wyższego i zapobiegania ogólnemu
obniżeniu poziomu przygotowania specjalistów,
istotne jest, aby zastanowić się nad obecnym
stanem konsumenta usług edukacyjnych.
Rozpatrzymy kwestie trzech rodzajów: 1) wybór
kierunku studiów i przyszły zawód; 2) typy
współczesnego studenta; cechy konsumenckie
współczesnego studenta.

Ogólne zagadnienia podejścia opartego
na kompetencjach w edukacji
Przejście od paradygmatu Wiedza – Umiejętności – Zdolności do zestawu kompetencji
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Ze strony państwa. Państwo jest zainteresowane specjalistą ze względu na konieczność
rozwiązywania już sformułowanych zadań,
które niekoniecznie są związane z dobrze
przemyślanymi kalkulacjami i nie zawsze
odzwierciedlają prawdziwe potrzeby. Dlatego
też kształcenie zawodowe często koncentruje
się na pewnej perspektywie, która w niewielkim stopniu wiąże się z prognozami,
a często ma charakter prewencyjny, a ściślej
dotyczy szkolenia na przyszłość. Takie podejście do szkolenia zawodowego było pod
wieloma względami typowe dla wcześniej
istniejącego systemu szkoleń specjalistów
o szerokim profilu, którzy następnie musieli
samodzielnie określić, co z uzyskanej ilości
różnorodnej wiedzy przyda się im w rozwiązywaniu ich życiowych i zawodowych
zadań, w osiąganiu dość konkretnych celów,
z którymi się spotykają.
Ze strony społeczeństwa. Ze strony społeczeństwa oczekiwania zawsze były dość stabilne,
ponieważ dotyczyły przede wszystkim sfery
dobrobytu społecznego (na przykład edukacji
dzieci, usług zdrowotnych, innych usług
społecznych). Społeczeństwo chce uzyskać
wykwalifikowanego specjalistę (rozwiązującego jego problemy) za przystępną (lepszą)
cenę, o wysokim stopniu profesjonalizmu,
obecnie także nowoczesnego, zaawansowanego technicznie, nieograniczonego pod
względem ilości i czasu użytkowania.
Ze strony sprecjalisty. Specjalista musi
koordynować indywidualne potrzeby i oczekiwania z potrzebami społecznymi i państwowymi, co jest dość skomplikowane,
ponieważ młody (przyszły) specjalista nie
ma umiejętności oddzielenia swojego „ja”
(zawodowego) od swojego „ja” społecznego,
i „ja-my” państwowego.

Typy studentów
yy Student „z pasją”. Możliwe motywy: własne zainteresowanie konkretnym rodzajem
działalności, zawodem lub nauką. Możliwe
zalety: zmotywowane od osoby, przygotowane
do nauki. Możliwe wady: treść, jakość i warunki kształcenia interesują tylko w takim
stopniu, w jakim pomagają w osiągnięciu
wybranego celu.
yy Student „dynastyczny”. Możliwe motywy: przyszłość zawodową w dużej mierze
realizuje się zgodnie z tradycjami rodziny,
dziedziczenie zawodu. Możliwe zalety: celem jest osiągnięcie poziomu zadowolenia
z zawodu nie niższego lub wyższego niż
w przypadku starszych. Możliwe wady: ocena
zawartości i jakości usług edukacyjnych
na podstawie opinii starszych; nie zawsze
wybrany zawód zbiega się z osobistymi
zainteresowaniami.
yy Student „w okolicznościach”. Możliwe
motywy: wybór zawodu i rodzaju szkolenia zawodowego najbardziej dostępnego
dla siebie. Możliwe zalety: świadomość
uzależnienia awansowania zawodowego
od poziomu wykształcenia. Możliwe wady:
uzależnienie wyboru kierunku studiów
od przykładów i wzorców zewnętrznych;
niskie wymogi do treści i jakości kształcenia, często głównym celem jest uzyskanie
dyplomu; priorytet dostępności i łatwości
rozwiązywania problemów związanych
z procesem uczenia się.
yy Student „marzyciel”. Możliwe motywy:
decyzję dotyczącą wykształcenia i przyszłego
zawodu są podejmowane w oparciu wyłącznie
na efektach zewnętrznych, na informacjach,
które są publicznie dostępne i nie wymagają
wysiłku, aby je potwierdzić; dostępność,
łatwość i poczucie zapełnienia nadmiaru
wolnego czasu. Możliwe zalety: klarowność wyboru własnej trajektorii kształcenia
zgodnie z własnymi przekonaniami i oczekiwaniami; elastyczność w procesie wyboru
zawodu i kształcenia się, bo głownie zależy
na zrealizowaniu wymarzonego końcowego
wyniku. Możliwe wady: zawyżone oczekiwania co do sukcesu w życiu; treść i jakość nie
wzbudzają dużego zainteresowania, imitacja
działań edukacyjnych jest łatwa do zaakceptowania; ryzyko nieosiągnięcia marzenia.

Niektóre cechy współczesnego studenta
jako konsumenta
yy Współczesnego konsumenta usług edukacyjnych mało interesuje:
• to, że niektóre z proponowanych przedmiotów szkoleniowych mogą być prowadzone
w ramach bardziej szerokich dyscyplin
naukowych jako tematy do oddzielnych
wykładów lub ćwiczeń (motywem władz
uczelni może być zabezpieczenie godzin
akademickich niektórym pracownikom lub
zaspokoić indywidualne naukowe zainteresowania oddzielnego wykładowcy);
• to, że często przedmioty prowadzą wykładowcy których wykształcenie zawodowe
nie zupełnie odpowiada prowadzonemu
przedmiotu;
• to, że jako wykładowca może być zatrudniony absolwent tej samej uczelni
w pierwszym roku po zakończeniu studiów
magisterskich (motywem uczelni może
być chęć oszczędzania finansów kosztem
niskiej opłaty pracy magistrów);
• to, że praca wykładowcy może być powierzona tzw. „praktykom” – osobom
nie posiadającym odpowiedniego przygotowania naukowo-dydaktycznego

i doświadczenia do prowadzenia zajęć na
uczelni wyższej (motywem władz uczelni
może być pozorowanie suto praktycznej
orientacji kształcenia zawodowego);
• to, że niektóre z proponowanych specjalności (a czasami i całe kierunki) nie
pozwalają otrzymać konkretnej odpowiedzi
na pytanie o przyszły zawód studenta
(można ograniczyć się wskazaniem branży
lub ewentualnego miejsca poszukiwania
pracy po studiach):
• większości studentów nie interesują treść
i jakość kształcenia, które oni otrzymują
jako usługę lub kupują jako produkt
edukacyjny.
yy Wśród pytań które interesują większość
studentów są:
• jak wygodne są warunki organizacji zajęć;
• czy są dostępne zniżki opłat za płatne studia lub możliwość otrzymania
stypendium;
• czy nieobecność na zajęciach ma wpływ
na ocenę,
• w jaki sposób można łatwo zaliczyć
przedmiot lub egzamin

Podsumowanie
Ponieważ edukacja, i to należy podkreślić, nie
jest w stanie zdefiniować realnych oczekiwań
społecznych, wpływać na nie i przekonująco
dostosować je do wymagań, niestety często nie
nadąża za innymi procesami, bardziej dynamicznymi – gospodarczymi, technologicznymi,
politycznymi i społecznymi. Jej zadaniem
priorytetowym (lub funkcją) powinno być nie
tylko i nie tyle przekazywanie informacji jako
wiedzy, lub przekazywanie wiedzy w podejściu zorientowanym kulturę – przekazywanie
kultury, ale przede wszystkim – formacja jako
podstawowa kompetencja, odpowiedzialna za
umiejętność przewidywania indywidualnej
trajektorii rozwoju osobistego i zawodowego. Powinno to znacznie zmniejszyć ryzyko
błędu osobistego, zależność indywidualnego
wyboru od zewnętrznych źródeł okoliczności.
Należy także zauważyć, że wykształcenie
wyższe jest prawem każdego, ale nie jest jego
obowiązkiem. Obecny wybór jest szeroki,
ale decydując się uzyskać wykształcenie
wyższe użytkownik usług edukacyjnych
musi wykazać: 1) niezależność i przekonanie,
poparte posiadaniem niezbędnych informacji,
umiejętnością posługiwania się nimi w stosunku do siebie (co pod wieloma względami
utrudnia masowa szkoła), 2) racjonalnie
osobiście podchodzić do wyboru przyszłego
zawodu, od początków odzwierciedlających
własne poglądy na temat swojego statusu
społecznego i oczekiwań społecznych (to
powinno być główną kompetencją tworzoną
i promowaną przez edukację).
Wszystkie procesy reformowania systemu
edukacji wiążą się z intuicyjnym zrozumieniem poszukiwania powyższych kompetencji,
z metodami ich tworzenia, z ich zastosowaniem
w procesie poradnictwa zawodowego. Pozostaje
jedynie sformułowanie celu i zadań, opracowanie mechanizmów ich realizacji. Ponadto, jeśli
mechanizmy zostaną opracowane, wówczas
zmienią się kryteria oceny jakości edukacji
i odzwierciedlenie jakości w oczekiwaniach
społecznych na różnych poziomach. Zadaniem
edukacji jest indywidualizacja i racjonalizacja
procesu wyboru trajektorii życia, nabywanie
umiejętności planowania i prognozowania
w odniesieniu do siebie jako osoby, która
łatwo dostosowuje się do zmieniających się
warunków życia i bierze znaczący udział
w wieloaspektowej akcji społecznej.
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Grand Prix
dla Piwnicy Rajców

Bobowo

Zapraszamy na kolejną edycję otwartego konkursu
fotograficznego „Gdańskie łąki miejskie”.

Impreza odbyła się, 22 czerwca, na targowisku miejskim w Bobowie
(pow. starogardzki). Wianki tradycyjnie puszczano na jeziorze Rusek.

Sfotografuj
gdańskie łąki

Fot. fb Robert Borkowski Piękne Kaszuby

XVIII edycja plebiscytu „Gastronom Pomorza 2019”odbyła się
w Piwnicy Rajców.

Za nami VIII Bobowska
Noc Świętojańska

asady konkursu są proste – wystarczy sfotografować
ukwieconą, miejską łąkę, która stanowi element
krajobrazu miasta Gdańska. Na zdjęciu nie mogą
znaleźć się żadne osoby, które można zidentyfikować.
Uczestnik musi być autorem nadesłanych zdjęć i być właścicielem praw autorskich do zgłaszanych zdjęć. Każdy
uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno autorskie
zdjęcie gdańskiej łąki w miejskim krajobrazie wykonane
w 2019 r.
Prace można przesyłać do 18 września 2019 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca listopada
2019 r. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez
panią Prezydent Miasta Gdańska. Autorom najlepszych
zdjęć zostaną przyznane nagrody w wysokości (kwoty
brutto): 700 zł (I miejsce), 500 zł (II), 300 zł (III).

doc. dr Henryk Jan Lewandowski.
Nagrody wręczali: pani Danuta Wałęsa, Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza” Zbigniew Canowiecki i Prezes
Stowarzyszenia „Kucharzy Polskich”
Krzysztof Robert Szulborski z sekretarzem SKP Andrzejem Ławniczakiem.

Restauracja Regionalna
1. Restauracja Kutter, Hel
2. Pizzeria i Restauracja Bazylia, Chojnice
3. Pensjonat Rewa, Rewa
Restauracja Dzienna
1. Restauracja Gdańska, Gdańsk
2. Restauracja Harnaś, Sopot
3. Restauracja Grass, Gdańsk
Restauracja Tematyczna
1. Restauracja Roda, Tokary
2. Restauracja Podkowa, Rumia
3. Klub i Restauracja Miasto Aniołów,
Gdańsk
Pizzeria/Bar
1. Pizzeria i Restauracja Karczma Kczewo,
Kczewo
2. Pizzeria i Restauracja Bazylia, Chojnice
3. Restauracja Kucharia 1, Gdańsk
Mini Browar/Pub
1. Restauracja Browar Piwnica Rajców,
Gdańsk
2. Pub U Szkota, Gdańsk
3. Pub Elewator No 19, Gdańsk

nasze przedszkolaki i panie z KGW. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji
dla dzieci. Na gości czekała grochówka
Zbycha. Do zabawy pod chmurką przygrywał zespół Spoko-Loko. Pogoda
nam dopisała – podsumowuje wójt
Sylwester Patrzykąt.
RedJ, Fot. Irek Makiła

RedJ

Wolny Dwór
Restauracja Rybna
1. Rybaczówka, Grabówko
2. Bar Nadmorski, Rewa
3. Restauracja Kutter, Hel
Pensjonat/Zajazd
1. Pensjonat Rewa, Rewa
2. Zajazd Nad Stawem, Grabowo
Kościerskie
3. Dworek Oleńka, Tuchom
Wyróżnienia
• Miejsce evnentowe – Statek Pirat, Sopot
• Miejsce eventowe dla młodzieży
– Zamek Gniew
• Manager Roku – Maria Lewandowska,
dyrektor Restauracji Gdańskiej
w Gdańsku
• Kelnerka Roku – Oliwia Skwierawska,
Pizzeria i Restauracja Bazylia, Chojnice
• Kucharka Roku – Katarzyna Dallmer,
Pizzeria i Restauracja Bazylia, Chojnice
• Barman Roku – Bartosz Krzak,
Pub U Szkota, Gdańsk
• Muzyk Roku – Tolek Kaszański, Gdańsk
• Zespół Roku Pomorza – Andre.
Wyróżnienie Specjalne za 60. lat pracy
w gastronomii otrzymali Maria i Henryk
Lewandowscy (Restauracja Gdańska
w Gdańsku). Stowarzyszenie Kucharzy
Polskich Gdańsk przyznało Oskara Kulinarnego, za całokształt działalności Henrykowi
Janowi Lewandowskiemu (właściciel
Restauracji Gdańskiej w Gdańsku).

Fot. Michał Werner

Restauracja Hotelowa
1. Restauracja Hotel Gościniec Kaszubski,
Kartuzy
2. Carina Hotel Restauracja, Tczew
3. Hotel Bartan, Gdańsk – Sobieszewo

W

ydarzenie zorganizował dyr.
Ireneusz Makiła (GOKSiR)
a pomogli mu: Bobowskie
Towarzystwo Wędkarskie, sołtys Zbyszek Wieczonkowski z Radą Sołecką,
cztery działające w gminie Koła
Gospodyń Wiejskich i druhowie OSP.
– Były pokazy strażackie, wystąpiły

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa na
https://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=
&numer=477&rok=2019&tytul=&Typ=A&data=&Start=0

Laureaci
Grand Prix plebiscytu Gastronom Pomorza
2018/2019 – Restauracja Browar Piwnica
Rajców, Gdańsk
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Laureaci konkursu fot. Robert Borkowski Piękne Kaszuby
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Konkurs

Z

mprezę pod honorowym patronatem
Mieczysława Struka zorganizowała,
28 maja, Firma „Impresario” Henryka
Czoski.
O sukcesie nagrodzonych lokali decydowały głosy ich gości i konsumentów (kupony i smsy) oraz ocena kapituły, której przewodniczył

kultura

Nowości
wydawnicze

Bogdan Kruszona

Starogard
Mało Znany
Felietony w DDS

Udany, rodzinny piknik
Ponad 200 dzieci z rodzicami i opiekunami
bawiło się, 1 czerwca, na pikniku
zorganizowanym na terenie Zakładu Produkcji
Mebli Feniks Sp. z o.o. w Wolnym Dworze.

P

iknik z okazji Dnia Dziecka, pod
hasłem „Czas dla Rodziny”, zorganizował zarząd spółki Feniks.
– Na festyn zaprosiliśmy wszystkich
pracowników naszej firmy, wraz rodzinami – powiedzieli nam organizatorzy.

– Przygotowaliśmy dla nich wiele
atrakcji. Na dzieci czekały dmuchańce
i kącik malowania twarzy. Była loteria fantowa, gry i zabawy, do udziału
w których zachęcał wspaniały DJ.
W rolę animatorów wcieliły się panie
z Przedszkola „Aniołek”, zapewniając
kreatywną rozrywkę.

Uczestnicy imprezy mogli skosztować
domowego ciasta, przepysznej zupy,
hot-dogów, hamburgerów i frytek.
Główną kulinarną atrakcją pikniku
był smaczny dzik. Zarząd Firmy Feniks
Zakład Produkcji Mebli Sp. z o.o. dziękuję wszystkim uczestnikom pikniku
za wspaniałą zabawę.
Janusz
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Wiadomości z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wiadomości z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Ostanie
pożegnanie
Edwarda
Frankiewicza

Wojewoda na posiedzeniu Rady Rozwoju Obszaru
Inwestycyjnego

Na Cmentarzu Komunalnym
w Rumi 22 czerwca spoczął śp.
Edward Frankiewicz, współzałożyciel gdyńskiej Solidarności
Walczącej, do 1989 szef Grupy
Zakładowej SW w Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni.
Prezydent RP – za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce
– odznaczył pośmiertnie Edwarda Frankiewicza Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Odznaczenie, rodzinie zmarłego,
wręczył Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich. Podczas mszy
żałobnej wojewoda odczytał list
od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
RedJ

Zadaniem Rady Obszaru Rozwoju Gospodarczego, powstałej przy Pomorskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej jest integralna oferta wsparcia dla przedsiębiorców i samorządów, pozyskiwanie
projektów czy tworzenie nowych ofert inwestycyjnych. W pierwszym posiedzeniu rady, które
odbyło się 10 czerwca w siedzibie Pomorskiej SSE w Gdyni wziął udział Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich.
– Spotykamy się w Gdyni, mieście symbolu sukcesów gospodarczych II Rzeczpospolitej – mówił
wojewoda. – Obecnie też korzystamy z bardzo dobrej koniunktury gospodarczej, dzięki czemu
mamy szansę w pełni wykorzystać potencjał naszej strefy. Przyjęte rozwiązania sprawiają,
że mniejsze gminy Pomorza i mniejsi przedsiębiorcy zyskają narzędzia i możliwości większego rozwoju. Mam nadzieję, że Rada jako organ doradczy będzie te działania efektywnie
stymulować.
Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, którą pod koniec 2018 roku uchwalił parlament, zmieniła zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Poszerza ona obszar, na którym możliwe
jest uzyskanie tzw. zachęt inwestycyjnych z 0,08% do całych 100% terenów inwestycyjnych
w Polsce. Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, przedsiębiorcy nie muszą przenosić się
do poszczególnych stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania, tylko tam, gdzie im
wygodniej. Ustawa wprowadziła też nowe mechanizmy udzielania przedsiębiorcom wsparcia
dla nowych inwestycji na terytorium Polski. Te rozwiązania mają znacznie ułatwić działanie
przede wszystkim przedsiębiorcom, a także samorządom. Cele nowego projektu to m.in. tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, rozwój
nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce
narodowej, zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług,
rozwoju eksportu czy zahamowanie wzrostu zróżnicowań regionalnych. Zarządzającymi
obszarami w ramach Projektu Polska Strefa Inwestycji są Specjalne Strefy Ekonomiczne.
Organami doradczymi stref są Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego.
Olga B.

X Mistrzostwa
Polski Urzędów
Wojewódzkich
w Piłce Nożnej

Wizyta Premiera Mateusza
Morawieckiego

Ośmioro
nowych
Polaków
Wojewoda Pomorski Dariusz
Drelich wręczył ośmiu osobom
decyzje o uznaniu za obywatela polskiego i pogratulował
im – Polskę nosiliście w sercu,
a od dziś jesteście także pełnoprawnymi obywatelami naszej
Rzeczpospolitej. Nowi obywatele
RP pochodzą z Rosji, Białorusi,
Bułgarii i Ukrainy. Uroczystość
odbyła się w sali im. L. Kaczyńskiego PUW w Gdańsku.
Olga B.

Premier RP Mateusz Morawiecki gościł 24 czerwca
w Gdyni, gdzie wziął udział w uroczystości podpisania
umów dotyczących poprawy infrastruktury kolejowego dostępu do portów w Gdańsku i Gdyni, a także
otwarciu II edycji Forum Wizja Rozwoju. Premierowi
towarzyszył Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury oraz Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.
Umowy dotyczą: robót budowlanych na stacji Gdynia
Port w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do Portu Morskiego w Gdyni” ; robót budowlanych na linii 226 i stacji Gdańsk Port Północny oraz
linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski w ramach
projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu
do Portu Gdańsk”, a także robót budowlanych na linii
227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii
722 w ramach projektu „Poprawa infrastruktury
kolejowego dostępu do Portu Gdańsk”.
RedJ

Drużyna Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku zajęła siódme miejsce, natomiast Puchar ministra spraw wewnętrznych i administracji powędrował
w tym roku do Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Drugie miejsce
zajęli piłkarze z Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego, a trzecie
z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Wszystkim zawodnikom gratulujemy!
Drużyny rywalizowały po raz
10. Tegoroczne zawody rozegrano na boiskach OSiR w Mosinie
(Wielkopolska).
Olga B

Informacje i zdjęcia ze strony

http://www.gdansk.uw.gov.pl
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PROCAM CUP

Puchar dla Sparty Sycewice
Do nadmorskiego Kołobrzegu, 16 czerwca, przyjechało sześć drużyn, które wygrały turnieje regionalne będące przepustkami
do wielkiego finału PROCAM CUP 2019.

D

la wielu uczestników rywalizacji był to
pierwszy pobyt nad polskim morzem,
z czego młodzi piłkarze nie kryli
zadowolenia.
– Gratuluje wszystkim uczestnikom naszego
turnieju, bowiem każdy, bez względu na wynik końcowy, jest jego zwycięzcą. Cieszę się,
że w tym roku udział w rywalizacji wzięło
blisko 1000 piłkarzy z całej Polski – powiedział Michał Ciszak, prezes zarządu PROCAM
Polska.

Emocje nie do opisania
Od początku finałowej rywalizacji najwyższy poziom sportowy prezentowały drużyny
SP Pogorzela (woj. wielkopolskie) zwycięzca
turnieju w Mosinie oraz reprezentująca woj.
pomorskie Sparta Sycewice, która wygrała
turniej w Subkowych. Sparta niespodziewanie
w trzeciej kolejce spotkań uległa zespołowi
Talent Trzebnica i wydawało się, że przekreśli
to jej szansę na zwycięstwo w turnieju. Kluczowy okazał się jednak bezpośredni pojedynek
pomiędzy dwiema najlepszymi drużynami,
w którym Sycewice pokonały zespół z Pogorzeli 3:1 i wygrały wielki finał rywalizacji.
– Emocje towarzyszące tegorocznym meczom

finałowym są nie do opisania – stwierdził
Artur Juszczyński, dyrektor sprzedaży firmy
BASF Polska. – Nasz turniej to prawdziwe pole
do sukcesu dla młodych ludzi, jak również
dowód na to, że dzieci z małych miejscowości
i wsi posiadają ogromny potencjał, który przy
pomocy dorosłych należy rozwijać i pielęgnować – dodał.

Kryszałowicz trzyma kciuki
Na stadionie w Kołobrzegu wielu kibiców
i rodziców żywiołowo wspierało swoje drużyny. Gościem specjalnym turnieju był Paweł
Kryszałowicz (były reprezentant Polski).
– Myślę, że każdy młody człowiek marzy
o występach w Reprezentacji Polski. Dziś
młodzi piłkarze mają świetne warunki do
treningów i tylko od nich zależy, jak potoczą
się ich sportowe kariery. Trzymam kciuki za
każdego uczestnika turnieju PROCAM CUP
i liczę, że już za jakiś czas stanowić będą
oni o sile polskiej ligi i drużyny narodowej –
stwierdził Kryszałowicz.
Klasyfikacja końcowa:
1. Sparta Sycewice
2. SP Pogorzela
3. Michałki Dobre Miasto

4. Talent Trzebnica
5. Sokół Pyrzyce
6. Olimp Mircze.
Piłkarze Sparty Sycewice w nagrodę obejrzą
mecz Polska – Austria, który odbędzie się
we wrześniu na PGE Stadionie Narodowym
(bilet wstępu na mecz Reprezentacji Polski
był nagrodą główną w turnieju). Wyróżnienia
indywidualne otrzymali: Oskar Rymuszko
(Sparta Sycewice), Bartek Kubiak (SP Pogorzela), Michał Świdowski (Michałki Dobre
Miasto), Franek Sot (Talent Trzebnica), Jakub
Olszewski (Sokół Pyrzyce) i Patryk Sienicki
(Olimp Mircze).

III edycja
turnieju piłki nożnej dla dzieci z małych miejscowości i wsi PROCAM CUP 2019 przeszła
do historii. Bez względu na wyniki meczów
finałowych zwycięzcami rywalizacji są jej
wszyscy uczestnicy. Zwyciężyła piłkarska
rywalizacja w duchu zasad fair play. Dzięki
turniejowi zaszczepiono w dzieciach jeszcze
większą miłość i motywacje do uprawiania
sportu, z piłką nożną na czele. Niech spełnią się
ich marzenia o wielkich piłkarskich karierach!
Opr. RedJ (info procamcup.pl)
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W Zajeździe nad Stawem podsumowano udany dla drużyny UKS PCM
Kościerzyna sezon (2018/2019) w PGNiG Superlidze kobiet. Jedyne
reprezentantki naszego województwa grające Superlidze zajęły 11 miejsce.
Tytuł mistrzowski obroniły zawodniczki MKS Perły Lublin.
– Byliśmy nawet na 8 miejscu, a w Pucharze Polski na 5. Dzięki grze w superlidze promowaliśmy udanie nasz region
kaszubski i województwo pomorskie.

Od tego roku
superliga na być zawodowa, co wiąże
się to z dużymi kosztami dla klubu
(ok. 2 mln. zł) a tego trener i zarząd
klubu nie udźwigną, mimo pomocy
sponsorów i samorządowców.
– Zderzyłem się z murem i postanowiłem odpuścić. Chciałbym podziękować, szczególnie moim zawodniczkom
i sponsorom, samorządom, działaczom,
kibicom i wszystkim, którzy byli zaangażowani w pomoc zespołowi. Zawodniczkom życzę aby ich plany na przyszłość spełniły się w 100%. Co będzie?
Rok w 1 lidze i powrót do zawodowej
superligi. Choć, czas pokaże...

Sekcja bokserska KS „Wisła” Tczew,
przy współudziale Tczewskiego Centrum
Sportu i Rekreacji, zorganizowała
XXIV Międzynarodowy Turniej Bokserski
im. Józefa Kruży. MTB odbył się,
15 czerwca, na Hali II LO w Tczewie.

W

turnieju wystąpiło ok. 100 zawodników i zawodniczek z polskich klubów: Korona Wałcz, Tygrys Elbląg,
SAKO Gdańsk, KS Ring Kociewie, UKS Junior
Świątki, Start Grudziądz, Bombardier Gdynia,
Boxing Team Chojnice, Zatoka Braniewo,
Orkan Lębork, Czarni Słupsk, Bokser Chojnice,
Fighting Toruń, Kontra Elbląg i gospodarze
– KS Wisła Tczew. Jak co roku w najmocniejszym składzie na tczewskim ringu wystąpili
goście z Niemiec zawodnicy Box Ring Eintracht Berlin.
– Po raz pierwszy na MTB im. Józefa Kruży
gościliśmy pięściarzy z naszego miasta partnerskiego Kursk (Rosja) w którym urodził się
i trenował Mistrz Świata, Mistrz Olimpijski
i zawodowy Mistrz Świata WBA Aleksander
Powietkin – mówi Damian Jewsienia, współorganizator zawodów.

RedJ fot. KaEmKa

41 walk

Arka rozpoczyna oficjalne
obchody 90-lecia klubu
więcej https://arka.gdynia.pl/plebiscyt/

– Dziękujemy zawodnikom i trenerom, prezesom Polskiego Związku Bokserskiego (Maciej
Demel, Sławomir Kozłowski), zarządowi Pomorskiego Związku Bokserskiego (Roman
Ślagowski, Jarek Rydzewski) wraz z sędziami,
na których zawsze możemy liczyć. W szczególności dziękujemy władzom Tczewa: Prezydentom Mirosławowi Pobłockiemu, Adam
Urban i staroście Mirosławowi Augustyn za
wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy
już od tylu lat organizować turnieje i prowadzić naszą sekcje bez opłat dla zawodników.
Podziękowania kierujemy do naszego gościa

Łącznie odbyło się 41 pojedynków punktowanych (w tym 13. turniejowych) z tego
8 zakończyło się przed czasem (RSC). Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy upominki.
Puchar dla najlepszego zawodnika turnieju
zdobył Łukasz Di Giusto z KS Wisła Tczew.
Najlepszym zagranicznym zawodnikiem został wybrany Daniel Argunow (Kursk Rosja)
a zawodniczką Karolina Biskup (KS Wisła
Tczew). Puchar fair-play otrzymał Vazir Mousa (Eintracht Berlin).

Fot. Anna Katarzyna Rokicińska

honorowego Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka
i sponsorów: Hotel Carina, Gościniec nad
Wisłą, TTBS TCZEW, salon Bio Beauty Room
Monika Iwicka-Waruszewska, Pracownia Florystyczna Stary Rower Marzena Jewsienia,
Bank Spółdzielczy w Tczewie, Brachole Adam
Wojtczuk, Pierrot, Krystian Cieśnik, Kaef Reklamy Paweł Zabłocki, Jadłostacja i alarmowy.
pl. Dziękujemy mediom: TVP 3, TeTka, Radio
Tczew, gtcgroup, Tcz.pl, Gazeta Tczewska
i Przegląd Samorządowy Pomorze – mówi
Bartłomiej Waruszewski, współorganizator
zawodów.
Janusz Rokiciński

Fot. Anna Katarzyna Rokicińska

P

odopieczni trenera Tomasza Lamka zespól
KalCargo KaEmKa Starogard Gdański udanie
wystąpił w silnie obsadzonym XXV ogólnopolskim turnieju mini siatkówki Kinder + Sport Zabrze
2019.
W Zabrzu zwyciężył MKS BZURA Ozorków, miejsce
drugie zajęła KS WIFAMA Łódź a trzecie KalCargo
KaEmKa Starogard Gdański.
Kolejni reprezentanci Pomorza na tym turnieju SP 3
Darłowo – KS Stocznia Darłowo M&W, podopieczni
trenera Edmunda Surdela zajęli miejsce 26.

Fot. Anna Katarzyna Rokicińska

Awans do prestiżowego XXV ogólnopolskiego
turnieju mini siatkówki Kinder + Sport Zabrze 2019
turnieju jest wielkim sukcesem. W tegorocznym
finale rywalizowały 32 drużyny.

Fot. Anna Katarzyna Rokicińska

RedJ fot. UKS

Fot. Anna Katarzyna Rokicińska

Sukces KaEmKi
na turnieju
w Zabrzu

On sam przez wiele lat dążył do tego
aby zespoły, które prowadził, osiągały jak najlepsze wyniki. Z UKS
PCM Kościerzyna doszedł do superligi (zespół grał w niej cztery lata).
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Fot. Anna Katarzyna Rokicińska

Wiemy co dalej
z zespołem z Kościerzyny

36
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Bokserski turniej uświetnił obchody
95. lecia KS Wisła Tczew

Superliga ma być zawodowa

lat pracy w piłce ręcznej trenerowi Męczykowskiemu
minęło jak jeden dzień.
7 czerwca powiedział, że warto było.
Czy to wróży koniec superligowej żeńskiej piłki ręcznej w woj pomorskim?
– W wielu szkołach naszego województwa zaszczepiłem miłość do piłki
ręcznej co widać po ilości grających
młodych szczypiornistów, osiągających
nie lada sukcesy – mówi Dariusz Męczykowski trener UKS PCM Kościerzyna. – Moja żona, Joanna, była piłkarką
ręczną, teraz moje dzieci Oskar i Nikola
grają w liczących się zespołach.
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Fot. Anna Katarzyna Rokicińska
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Kwalifikacje Rolnicze

do uzyskania na studiach podyplomowych
w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej
w Gdańsku

Kwalifikacje nadające uprawnienia
do prowadzenia działalności rolniczej można uzyskać
kończąc dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie
ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ ROLNICZĄ. Odpowiadają one wymogom, o których mowa
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompleksową i usystematyzowaną wiedzę
oraz ukształtowanie umiejętności związanych z ekonomiką rolnictwa, organizacją i technologią
produkcji rolnej, marketingiem usług i artykułów rolnych oraz rachunkowości rolniczej i agrobiznesu.
Program kształcenia realizowany jest w formie niestacjonarnej podczas 265 godzin zajęć
dydaktycznych, z czego około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń
z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywnej
oceny z przygotowanego w ramach seminarium projektu (np. biznesplan
wybranej działalności rolniczej).
Studia mogą być dofinansowane
przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Gdańsk, ul. Rajska 6 • tel. 58 500 52 22 / 881 777 974
e-mail: info@wsse.edu.pl • www.wsse.edu.pl
W Ostrołęce informacje i zapisy
pod numerem tel. 29 769 15 26; 29 769 18 31; 881 777 258

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

