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Wojewoda Dariusz Drelich wręcza odznaczenie

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 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 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 Malborku ]
Urząd Miasta Malbork• 
Urząd Miasta Nowy Staw• 
Urząd Gminy Malbork• 
Urząd Gminy Lichnowy• 
Urząd Gminy Miłoradz• 
Urząd Gminy Stare Pole• 

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 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 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• 
Urząd Gminy Chmielno• 
Urząd Gminy Sierakowice• 
Urząd Gminy Sulęczyno• 
Urząd Gminy Stężyca• 
Urząd Gminy Somonino• 
Urząd Gminy Przodkowo• 

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

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 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• 

Gdzie nas czytają?
 – jesteśmy w całym województwie!

4 Z życia samorządów
• Wdzydze Kiszewskie. Święto sielawy i raka
• Gdynia. Kwietne łąki
• Kaliska. Udany festyn z gwiazdami. 
• Malbork. Fascynujące „Oblężenie”  
• Gdańsk. Woda dla pokoleń 
• Lębork. Kombatanci na rocznicy 
• Zblewo. Zaproszenie na dożynki  
• Osiek. Byliśmy na jagodach

9 Rolnictwo
• Żniwa na Pomorzu 
• Renk zaprasza na „Jesień w ogrodzie”
• Miłoradz. Rekord na żuławskim polu
• Wąglikowice. Kapelusz dla ministra 

12 Nauka, edukacja, biznes
• Dr inż. Jarosław Rudnicki. Uwarunkowania osobowościowe
• Wywiad z JM Rektorem WSSE
• Dr Ryszard Makarowski. Czy należy dawać klapsy
• Dr Roman Gawrych o odpowiedzialności za zdrowie

19 Kultura
• Gmina Starogard Gd. Pomnik w Lesie Szpęgawskim 

• Gdańsk. Święto Kociewia na Jarmarku św Dominika

22 Sport 
• Mistrzowie LZS ze Starogardu Gd. i Bytowa

23 Nasz patronat
• Zapraszamy na Deyna Cup Junior



Niosą wiele korzyści dla środowiska: zatrzymują 
szkodliwe pyły i zanieczyszczenia, pozytywnie 
wpływają na retencję i niwelują tzw. wyspy cie-

pła. Do tego dają schronienie pożytecznym owadom, 
a w momencie kwitnienia są niezwykle urokliwe. Mowa 
o łąkach kwietnych. Za sprawą Biura Ogrodnika Miasta 
w Gdyni powstaje ich coraz więcej.
Po jednej stronie Bałtyk, po drugiej – zalesione wzgó-
rza. Gdynia położona jest w jednym z najpiękniejszych 
miejsc Polski, otoczona przyrodą w jej najbardziej 
naturalnej formie. 
W przestrzeni miasta również nie brak terenów zie-
lonych pełnych roślin i kwiatów, o które dba Biuro 
Ogrodnika Miasta. W miejscach reprezentacyjnych lub 
szczególnie trudnych, w których rośliny nie mają szans 
na przeżycie w dłuższym odcinku czasu, sadzone są 
rośliny jednoroczne. Różnorodne kompozycje podziwiać 
możemy w łódkach na ul. Świętojańskiej czy też przy 
fontannie na skwerze Kościuszki. 
Kilka lat temu część kwietników przekształcono w for-
my łączone, kiedy bazę stanowią rośliny wieloletnie, 
a tylko część brzegową dekorują jednoroczne. Takie 
rozwiązania spotkamy na skwerze Kościuszki lub 
skwerze Plymouth. Dzięki nieprzerwanemu wzrostowi 
mogą stanowić latem spektakularny kobierzec. 
Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie tylko roślin 
wieloletnich: bylin, krzewów i roślin cebulowych. 
W Gdyni co roku powstają nowe zagospodarowane 
w ten sposób tereny. W tym roku pojawiły się m.in. na 
ulicach Morskiej, Dworcowej, 10 Lutego, czy Legionów. 
 Opr. AP

Kwietne łąki w Gdyni
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Łąkę kwietną podziwiać można m.in. na alei Zwycięstwa

Święto Sielawy i Raka 
odbyło się w sobotę, 
4 sierpnia, we Wdzy-

dzach Kiszewskich. Na sce-
nie letniej gminy Koście-
rzyna wystąpił zespół 
Power Play i kabareciarze 
Ewa Błachnio i Mariusz 
Kałamaga. 
Sielawa, czyli kaszubska mo-
renka przypomina śledzia, 
ale smaczna. Wędzona sie-
lawa w 2011 roku trafiła na listę produktów tradycyjnych województwa 
pomorskiego. Ryba występuje w głębokich jeziorach o czystym dnie. Kiedyś 
było jej na Kaszubach pod dostatkiem, dziś to rarytas.
– Moja żona Joanna proponuje sielawę w Zajeździe nad Stawem oraz 
Rybaczówce w różnych odsłonach – smażoną ,wędzoną, wędzoną w za-
lewie. Palce lizać – chwali Dariusz Męczykowski,  radny sejmiku woje-
wództwa Pomorskiego i dodaje, że na Święcie sielawy zauważa z roku 
na rok coraz więcej ludzi. 
Święto Sielawy i Raka zorganizowała gmina Kościerzyna, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wdzydz i Lokalna Grupa Rybacką „Mòrénka”. Wśród gości był 
wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski.

Opr AP

Święto Sielawy i Raka

Komenda Powiatowa Policji w Staro-
gardzie Gdańskim posiada najlep-
szego owczarka niemieckiego w woje-

wództwie pomorskim. Ilab wraz ze swoim 
przewodnikiem zajęli I miejsce w elimina-
cjach wojewódzkich XIX Kynologicznych 
Mistrzostw Policji, które odbyły się pod 
koniec ubiegłego tygodnia w Gdańsku.
W dniach 26-28 czerwca br. w Gdańsku 
odbyły się wojewódzkie eliminacje do 
XIX Kynologicznych Mistrzostwach Poli-
cji, w których uczestniczyli przewodnicy 
psów wyspecjalizowanych do wyszukiwania 
narkotyków i materiałów wybuchowych. 
Honorowy patronat nad zawodami objął 
Komendant Główny Policji gen. insp. Jaro-
sław Szymczyk.
Starogardzką komendę reprezentował st. asp. 
Łukasz Kostka – przewodnik 6 rocznego Ilaba 
specjalizującego się w poszukiwaniu narkoty-
ków. W 3-dniowych zmaganiach przewodnicy 

22 lipca w Urzędzie Miejskim w Chojnicach podpisano 
umowę na wykonanie projektu „Renowacji elewacji 
budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową 

i zagospodarowaniem terenu wokół”. Projekt za kwotę 507 tys. 
zł w terminie do 22 września 2020 r. wykona konsorcjum firm, 
którego liderem jest spółka Studium z Warszawy. 
Renowacja ma przywrócić zewnętrzną świetność budynkowi a pla-
nowana przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomiesz-
czeń ma na celu dostosowanie walorów użytkowych budynku do 
aktualnych potrzeb oraz przepisów. Plac przed budynkiem dworca 
ma być przeznaczony na drogę dojazdową do budynku, ścieżkę 
rowerową, chodniki oraz miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych oraz parking dla rowerów.

Olga B. (info www.miastochojnice.pl)

Jak co roku Gdynia uhonorowała pamięć Józefa Conrada 
Korzeniowskiego (właściwie Józefa Teodora Konrada Korze-
niowskiego) wielkiego pisarza, marynisty. 

W tym roku mija 95 lat od śmierci Korzeniowskiego. Gdyń-
skie uroczystości odbyły się w rocznicę śmierci pisarza  
(zmarł 3 sierpnia 1924 r. w Bishopsbourne w Wielkiej Brytanii), 
pod jego pomnikiem na molo Południowym, gdzie kwiaty złożyli 
parlamentarzyści, gdyńscy samorządowcy, bibliotekarze i delegacja 
Związku Piłsudczyków. 

RedJ (info gdynia.pl)

Mistrzowie Kynologii Renowacja dworca w Chojnicach

GDyNIa

Uczcili pamięć wielkiego pisarza, 
marynisty

reprezentujący poszczególne komendy powiatowe 
oraz ich czworonożni partnerzy musieli wykazać 
się umiejętnością, przeszukiwania pomieszczeń, 
bagaży, środków komunikacji publicznej oraz 
pojazdów. Dodatkowo policjanci oceniani byli 
również za ogólne posłuszeństwo psa oraz 
udzielanie pierwszej pomocy osobom poszko-
dowanym. Komisja sędziowska pieczołowicie 
przyglądała się wszystkim konkurencjom i po 
podsumowaniu zdobytych punktów ogłosiła 
wyniki eliminacji.
W klasyfikacji ogólnej I miejsce zajął st. asp. 
Łukasz Kostka – funkcjonariusz Komendy 
Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, 
który od 10 lat jest przewodnikiem psów służ-
bowych. Jego podopieczny Ilab – owczarek 
niemiecki wykazał się największą skutecznością 
w wyszukiwaniu narkotyków i w województwie 
pomorskim jest bezkonkurencyjny. Są to już 
kolejne eliminacje, podczas których ten policjant 
zajmował czołowe miejsca. W swojej karierze 

St. asp. Łukasz Kostka i 6 roczny ILaB  
specjalizujący się w poszukiwaniu narkotyków.

3 razy stawał na podium, dwukrotnie zaj-
mując pierwsze, a raz drugie miejsce.
Na początku września br. st. asp. Łukasz 
Kostka będzie reprezentował wojewódz-
two pomorskie na XIX Kynologicznych 
Mistrzostw Policji, które odbędą się 
w Sułkowicach.

Opr. AP
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Powszechny, darmowy dostęp mieszkańców do zdrowej 
wody pitnej to jeden z priorytetów polityki prozdrowotnej 
Gdańska i spółki GIWK. Gdańszczanie mogą korzystać już 

z 30 zdrojów ulicznych w różnych lokalizacjach miasta. 
Nowe zdroje pojawiły się przy Targu Rybnym, na rogu Szero-
kiej i Przędzalniczej, w Parku Świętopełka i już 30. na Placu 
Dominikańskim.
– Tylko w zeszłym, 2018 r. mieszkanki i mieszkańcy Gdańska 
a także goście wypili z naszych zdrojów 1325 m3 doskonałej 
pitnej wody. To jest 880 000 butelek plastikowych. Program 
budowy zdrojów ma na celu nie tylko ułatwienie mieszkańcom 
i turystom dostępu do dobrej jakościowo, zdrowej wody, ale 
również działanie proekologiczne poprzez ograniczenie ilości 
zużycia plastikowych butelek – mówi Piotr Borawski, zastępca 
Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.
– Jeszcze w tym roku otworzymy zdroje w rejonie Muzeum 
II Wojny Światowej i przy Muzeum Poczty Polskiej, a w przy-
szłym, kolejne, w miejscach wskazanych przez rady poszczegól-
nych dzielnic – dodaje prezes GIWK Jacek Skarbek.
Zdrój przy placu dominikańskim, podobnie jak w trzech pozo-
stałych, nowych lokalizacjach, zawiera łacińską insktrypcję 
„Aqua pro generationibus” (woda dla pokoleń).

Opr. aP info agnieszka klugmann (GiW-k)

Kombatanci na obchodach 
w Lęborku

1 sierpnia lęborczanie upamiętnili 75. Rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Najważniejszymi uczestnikami 
rocznicowego wydarzenia byli, serdecznie przyjęci przez 

uczestników uroczystości kombatanci, uczestnicy Powsta-
nia a dziś mieszkańcy Lęborka: pułkownik Janusz Kowalski 
i porucznik Stefan Dulko. 
W uroczystościach licznie wzięli udział mieszkańcy, sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Müller, władze 
samorządowe z burmistrzem Lęborka Witoldem Namyślakiem, 
starościną  lęborską Alicją Zajączkowską i przewodniczącym 
RM Jarosławem Litwinem. Honorową asystę zapewnili harce-
rze Hufca Lębork, strażacy z OSP, a oprawę muzyczną  Anna 
Krawczykowska i Aleksandra Jankowska przy akompaniamencie 
dr Tadeusza Formeli. 

Opr. Janusz Rokiciński
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Malbork, to jedno z wielu pięknych 
miasteczek północnej Polski. 
Właśnie tam, nad Nogatem 

wzniesiony został przez zakon krzy-
żacki zespół zamkowy stanowiący naj-
ciekawszy w Europie przykład gotyckiej 
budowli obronno-rezydencyjnej. Był on 
świadkiem wielu istotnych dla naszego 
kraju wydarzeń historycznych, nato-
miast jedno z nich stało się motywem 
przewodnim organizowanej corocznie 
imprezy plenerowej pod tytułem Oblę-
żenie Malborka. W tym roku odbywała 
się ona w dniach od 19–21 lipca. 

Pokazy konne i inne atrakcje
Jadąc samochodem, już z daleka widzie-
liśmy górujący nad miastem zamek. 
Tym razem spowijały go poranne 
mgły i unoszące się dymy z obozów 
rycerskich rozstawionych na obu flan-
kach. Zostawiwszy pojazd na jednym 
z wielu parkingów ruszyliśmy pieszo 
kamiennym traktem biegnącym wzdłuż 
zamkowych murów. Z obu stron drogi 
rozstawione zostały kramy. Sprzedawcy, 
przyodziani w pasujące do epoki stroje, 
zapraszali do swoich stoisk. Wielu z nich 
nie tylko sprzedawało własne towary, 
ale także na oczach zgromadzonych 
widzów tworzyło te piękne przedmioty. 
Bardzo interesujące było np. przędzenie 
wełny, ubijanie masła czy u kowala ku-
cie stalowego miecza. Spacery umilała 
średniowieczna muzyka, wykonywana 
przez wędrownych trubadurów. 
W wydzielonym miejscu ustawione 
zostały namioty – karczmy, w których 
serwowano najróżniejsze jadło i napit-
ki. Każdy mógł skosztować podpłomy-
ków, pieczonego nad ogniem mięsa czy 
miodów pitnych o różnych smakach. 
Dużym zainteresowaniem wśród dzieci 
cieszyło się stoisko z obwarzankami 
i miodowymi słodkościami.
Uważam jednak, iż najciekawszym 
elementem tego wydarzenia jest ob-
cowanie z bracią rycerską. Ubrani 
w swoje zbroje, w wolnych chwilach 
spacerowali między turystami, chętnie 
pozując do zdjęć. Rozmawiali z dziećmi, 
dumnie prezentując odzienie i broń. 
W określonych godzinach spotykali 
się na arenie, aby stanąć do pojedyn-
ku i zebranej widowni pochwalić się 
kunsztem rycerskim. Turnieje piesze 
polegały na zadaniu przeciwnikowi jak 
największej ilości ciosów w wyznaczo-
ne według kodeksu miejsca. Widownia 
z zapartym tchem podziwiała starcie 
licząc na głos każde uderzenie.

SPOTKaNIe Z hISTORIą

Oblężenie Malborka
Wakacje, to taki czas, który w miarę możliwości spędzamy 
rodzinnie. Wypoczywamy i oczywiście podróżujemy. 
W moim kalendarzu letnich wypraw wpisane na stałe są 
lipcowe odwiedziny malborskiego zamku krzyżackiego. 
Planując taki wyjazd musimy zarezerwować sobie  
cały dzień (zwłaszcza, kiedy jedziemy z dziećmi).  

Jednak największe wrażenie na mnie 
zrobiły pokazy konne. W pierwszej 
kolejności kozacy zaprezentowali 
niesamowite ewolucje na grzbiecie 
pędzącego konia. Niektóre z nich do-
słowne zapierały dech w piersiach. 
Kolejnym elementem tych pokazów 
były zmagania rycerzy. Jazda konna, 
kunszt rycerski, ale przede wszystkim 
opanowanie emanowały z każdej wyko-
nywanej ewolucji. Konie, niesamowicie 
spokojne, przebiegały przed dziećmi 
na wyciągnięcie ręki. Na zakończenie 
pokazu każdy rycerz przybił piątkę 
z widownią siedzącą w pierwszym rzę-
dzie. Gest ten był tak niesamowity, że 
wywołał ogromną falę poruszenia na 
widowni, a oklaskom nie było końca. 

Niezapomniana przygoda
Oblężenie Malborka z roku na rok jest 
bardziej fascynujące. Organizatorzy 
wymyślają coraz to nowsze atrakcje 
dla turystów, których nie brakuje tego 
dnia na zamku. W tym roku zaskoczyło 
mnie położenie większego nacisku na 
dziecięce potrzeby. Obóz króla, w któ-
rym każdy maluch do 12 roku życia po 
przejściu treningu rycerskiego (strze-
lanie do celu, jazda konna, łowienie 

ryb i inne gry zręcznościowe) mógł 
zostać pasowany na rycerza. Nieco 
dalej znajdował się średniowieczny 
teatrzyk, plac zabaw gdzie każdy 
mógł spróbować sił np. w chodzeniu 
na szczudłach. Dzieci także z wielkim 
entuzjazmem lepiły naczynia z gliny 
i grały na instrumentach.
Spotkanie z historią na malborskim 
zamku to niezapomniana przygoda. 
Ludzie tworzący i jednocześnie uczest-
niczący w tym ogromnym wydarzeniu 
poświęcają się temu całkowicie. Pasja 
i styl życia całych rodzin składają się na 
autentyczną atmosferę średniowiecznego 
miasteczka. Lekcja żywej historii na długi 
czas pozostaje w pamięci, a każdy, kto 
chociaż raz odwiedzi to zaklęte w cza-
sie miejsce, będzie z niecierpliwością 
oczekiwał na kolejne oblężenie. 

Beata Rus

Spotkanie z historią 
na malborskim zamku 

to niezapomniana 
przygoda Fo
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Aby zobaczyć wszystkie atrakcje przygo-
towane przez organizatorów musieliśmy 
często zmieniać miejsce, bowiem w trakcie 
walk pieszych na terenie dawnej fosy 
odbywały się pokazy machin oblężniczych 
oraz broni palnej. Podczas każdego z nich 
jeden z prowadzących objaśniał zasady 
działania oraz historię ich powstania. 
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Grabówko 54/1

83-403 Grabowo Kościerskie

woj. pomorskie

tel.609257963 lub 58-6810274

Sportowych emocji dostarczyły 
zawody piłki nożnej, turniej 
koszykówki oraz gry w boule. 

Jak co roku ogromnym powodzeniem 
cieszyła się loteria fantowa z cennymi 
i ciekawymi nagrodami. 
– Pogoda nam dopisała, uczestnicy rów-
nież. Teren imprezy tętnił życiem. Do-
skonale bawiły się całe rodziny – mówi 
wójt Gminy Sławomir Janicki.

Koncert z gwiazdami 
Na scenie wystąpili: grupa „Radośni” ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Kaliskach, Julia Różańska, zespół 
instrumentalny „Akord Kociewie” (dy-
rygent Mirosław Cierpioł), Krzysztof 
Gornowicz & Tomasz Radimonas (mu-
zyka klasyczna), „The Safety Pin”, Aneta 
Falkowska oraz zespół „5/6” (studenci 
Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku: Justyna Czar-
nota, Małgorzata Oleszczuk, Renata 
Tuszyńska, Irena Zapolska, Paweł 
Orłowski i Wiktor Gabor). Gwiazdami 
wieczoru byli Grzegorz Hyży i Norbi. 
Wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do organizacji 

DNI KaLISK

Lato na Kociewiu 
Impreza odbyła się w dniach 19–20 lipca na stadionie 
gminnym w Kaliskach. Piątek przebiegał na sportowo 
a sobota była koncertowa i z gwiazdami.
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festynu, pan wójt Sławomir Janicki 
oraz pani dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Mirosława Borucka składają 
serdeczne podziękowania. 
– Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom Dni Kalisk za wspólną zabawę 
i zapraszamy na kolejny Festyn Lato 
Na Kociewiu 2020. Będzie się działo 
– zapowiada M. Borucka. 

Opr. Red

Tak było

Zespół 5/6

akord Kociewie

Grzegorz hyży
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Wydarzenie zorganizowało Sto-
warzyszenie Sołtysów Woje-
wództwa Pomorskiego i Gmina 

Kościerzyna. Wzięli w nim udział, obok 
sołtysów z woj. pomorskiego, podsekre-
tarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki, 
wicemarszałek Ryszard Świlski, samo-
rządowcy i przedstawiciele instytucji 
pracujących na rzecz pomorskiego 
rolnictwa a wśród nich Karol Narloch 
dyrektor OR ARiMR w Gdyni.

O szczególnej roli sołtysów
Pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 17 lipca, 
w Wąglikowicach odbyła się konferencja „Rola sołtysów we wdrażaniu 
programów nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2021–2027 
Europa Zrównoważonego Rozwoju”. 

Obrady poprzedziła msza święta 
w miejscowym kościele, podczas któ-
rej wręczono kapelusze „Honorowe-
go sołtysa”. Jednym z nich uhonoro-
wano Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
(nagrodę odebrała minister Halina 
Szymańska).

Na konferencji 
Szefowa Kancelarii Prezydenta RP mi-
nister Halina Szymańska wręczyła 

odznaczenia osobom szczególnie zaan-
gażowanym w rozwój i poprawę życia 
lokalnych społeczności. 
W swoim wystąpieniu wiceminister Za-
rudzki podkreślił znaczenie i rolę soł-
tysów w rozwoju obszarów wiejskich. 
Dokonał przeglądu wybranych sposo-
bów wdrażania, programów, projektów 
i narzędzi rozwoju sołectw (funduszu 
sołeckiego, programów współpracy, 
funkcjonowania i tworzenia Kół Go-
spodyń Wiejskich, innych organizacji 
pozarządowych, programów na rzecz 
ochrony środowiska). Podkreśli rolę 
i znaczenie sołtysów w nowym okresie 
programowania WPR po 2020 r. 

RedJ

W takcie uroczystości w kościele w Wąglikowicach, prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów Województwa Pomorskiego Jan Zaborowski wręczył wiceministrowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardowi Zarudzkiemu akt Nadania honorowego 
członkostwa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego w uznaniu 
zasług w działalność na rzecz Rzeczpospolitej i pracy dla środowisk wiejskich. 
Szczególnym dowodem aktu Nadania honorowego Tytułu było wręczenie 
kapelusza „Sołtysa Kierdziołka – Cię choroba”.  
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Jagody, jachty i gry plenerowe w Osieku
W sobotę, 20 lipca br., w Amfiteatrze 
Gminnym odbył się Festyn  
„Na Jagody”. 

Główną atrakcją były, jak co roku 
w Osieku, mistrzostwa gminy 
w jedzeniu jagód na czas a impre-

zami  towarzyszącymi: Gra terenowa 
Osiecka Jagoda i tradycyjne Regaty 
Jachtów Morza Kociewskiego Regaty, 
które na Jeziorze Kałębie zorganizowali 
Żeglarze Morza Kociewskiego. 
Podczas festynu, pracownicy Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
w Osieku przeprowadzili  „Loterię 
dla Mateusza”. Za pieniądze uzyska-
ne ze sprzedaży losów i domowych 
wypieków (akcja Rady Sołeckiej i pań 
z KGW) Mateusz, uczestnik zajęć ŚDS, 
wyjedzie na turnus rehabilitacyjny. 
Pierwszym zespołem, który porwał 

publiczność do zabawy, były Rokoci-
nianki, zespół kociewski z Rokocina. 
Potem wystąpiły gwiazdy wieczoru 

Już po raz 23. mieliśmy, w lipcu, okazję kultywować 
morską tradycję Gdańska. 
– Baltic Sail Gdansk to wydarzenie, które łączy ludzi 

wody i lądu, promuje i propaguje ideały żeglarskie oraz 
tradycyjne żeglarstwo – podsumowuje Milena Miecz-
kowska (Fundacja Gdańska). To były cztery wspaniałe 
dni, spędzone w morskim klimacie, z żeglarską przygodą 
i szantami w tle oraz edukacyjnym zacięciem. 

Opr RedJ (info gdańsk.pl)  

PODPaTRZONe

XXIII Zlot 
Żaglowców Baltic 
Sail Gdańsk!

Brunon Zwarra, rodowity gdańszczanin, więzień niemieckich obozów kon-
centracyjnych, autor 10. książek o historii Gdańska, 18 października 2019 
obchodziłby sto lat. Z tej okazji zostanie szczególnie uhonorowany. 

Przed wojną mieszkał na Biskupiej Górce. W rocznicę urodzin na kamienicy 
przy ul. Biskupia 4 odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica. Na wniosek radnych 
Rady Miasta Gdańska jeden z tramwajów wyprodukowanych w zakładach „Pesa” 
w Bydgoszczy, otrzyma imię pisarza.  
Wkrótce do rąk czytelników trafi reedycja książki „Gdańsk 1939” Brunona 
Zwarry . 

RedJ

Pamięci Brunona Zwarry

Brunon albrecht Zwarra (1919–2018)  więzień obozów koncentracyjnych Stutthof i Sachsenhausen  
oraz autor książek historycznych o Gdańsku, w tym autobiograficznej „Wspomnienia gdańskiego bówki”

Klenczon Projekt i Freaky Boys.  Festyn 
zakończyła zabawa taneczna z DJ.

Janusz Rokiciński
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Gospodarstwo Rolne Bystrze we 
współpracy z doradcami Procam 
Polska Sp. z o.o. pod nadzorem 

sędziego z Biura Rekordów, 1 sierp-
nia 2019 r. ustanowiło Rekord Polski 
w kategorii „Największy plon pszenicy 
ozimej z hektara”. 

Rekordowy plon 
w gospodarstwie wyniósł 10.531 kg/ha. 
Plantacja prowadzona była w oparciu 
o zalecenia agronomiczne doradców 
z Procam. 
– Pszenica ozima odmiany Findus 
została zasiana 20 września 2018 r. 

Rekord Polski pobito 
na Żuławach!
Firma PROCAM i Biuro Rekordów z Poznania współ-
organizowały próbę ustanowienia Rekordu Polski na 
największy plon pszenicy ozimej z hektara. Udana próba 
odbyła się na polach Gospodarstwa Rolnego Bystrze 
Sp. z o.o., którym kieruje prezes Stanisław Brzeziński. 

Bystrze to wieś sołecka położona w województwie pomor-
skim (pow. malborski, gm. Miłoradz) na obszarze Wielkich 
Żuław Malborskich. O wsi, leżącej na szlaku Żuławskiej Kolei 
Dojazdowej, za sprawą rekordu będzie głośno w Polsce. Ci, 
którzy odwiedzą Bystrze, powinni obejrzeć cmentarz menno-
nicki, gotycką kostnicę z końca XIV w i dwa domy podcieniowe 
o konstrukcji szachulcowej z początku XIX wieku. Jeden z nich  
wybudował w 1819 r. Jakub Jamvet. 

Zwycięzcami etapu krajowego 
konkursu Fundacji WWF Polska 
na Rolnika Roku Regionu Morza 

Bałtyckiego 2019 są Marta i Tadeusz 
Żerańscy z województwa mazowiec-
kiego, prowadzący ekologiczne gospo-
darstwo w sposób przyjazny środowisku 
morskiemu (ograniczający odpływ azotu 
i fosforu do wód). W nagrodę otrzymali 
1.000 euro i będą reprezentować Polskę 
w międzynarodowej edycji konkursu, 
25–26 września w Warszawie, podczas 
konferencji The Greener Agriculture 
for Sustainable Sea, GRASS 2019, gdzie 
zawalczą o 10.000 euro.

Marta i Tadeusz Żerańscy Rolnikami Roku 
Regionu Morza Bałtyckiego 2019
Morze dotknięte eutrofizacją jest jak organizm, który nie jest w stanie strawić 
spożytego w nadmiarze pokarmu i wskutek „przejedzenia” traci życie.  

Celem konkursu 
na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyc-
kiego, organizowanego pod patronatem 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwi-
nowie i Koalicji Żywa Ziemia, jest promo-
wanie praktyk ograniczających odpływ 
substancji biogennych z gospodarstwa do 
wód – praktyk, które przyczyniają się do 
zmniejszenia eutrofizacji, ograniczenia 
zakwitów sinic i zamykania z tego powodu 
kąpielisk, oraz powstawania w Bałtyku 
obszarów przydennych z małą ilością 
tlenu lub tego tlenu pozbawionych, tzw. 
martwych stref.

Janusz Rokiciński Rodzina Żerańskich
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w obsadzie 340 ziaren/m². Przedplon 
stanowił rzepak ozimy. Przed siewem 
pole opryskano preparatem Rewital 
Pro+ w celu przyśpieszenia rozkładu 
resztek pożniwnych – wyjaśnia Andrzej 
Suchta, doradca Procam. – Odchwasz-
czanie plantacji wykonano jesienią. 
Zastosowano nawożenie podstawowe 
NPK, w tym także, wiosną, nawóz Pro-
san NS, w celu uzupełnienia nawożenia 
azotem i siarką. Nawożenie dolistne 
wykonano nawozami z serii Prole-
af, stymulatorem wzrostu Improver 
oraz preparatem NHCa Delta. Wiosną 
zastosowano trzy zabiegi ochrony 
fungicydowej.
– Szczegółowe informacje o zastosowa-
nym programie ochrony i nawożenia są 
dostępne u  doradców agronomicznych 
Procam z oddziałów firmy z terenu całego 
kraju i na stronie internetowej www.pro-
cam.pl/kontakt – dodaje Tomasz Kajzer, 
kierownik marketingu Procam.

Opr. Jrok  

Największym zaawansowaniem 
zbiorów charakteryzują się 
zasiewy jęczmienia ozimego, 

który w obecnej chwili jest praktycznie 
skoszony – powiedział nam, 8 sierp-
nia, Daniel Dąbrowski specjalista ds 
technologii produkcji zbóż i rzepaku 
PODR w Lubaniu. – Zbiór pszenicy 
i żyta szacujemy na ponad 50%, pszen-
żyta ozimego – ponad 40% a gatunki 
jarej pszenicy i jęczmienia na około 
1/3 powierzchni zebranej. Najpóźniej 
zostaną zebrane w tym roku owies, 
pszenżyto jare i mieszanki zbożowe, 
których obecnie skoszono około 15%.

Plony 
W uprawach zbóż jarych, na glebach 
lekkich, widoczne są wyniki deficytu 

Żniwa 2019 przekroczyły półmetek
Tegoroczne żniwa w większości regionów Pomorza przekroczyły półmetek.

wodnego. 
– Najlepsze wyniki uzyskuje się w za-
siewach pszenicy ozimej – około 6t/ha, 
następnie jarej – 4,64 t/ha jęczmienia 
ozimego – 4,5t/ha. Dużą różnicę widać 
w plonach pozostałych gatunków zbóż 
jarych (jęczmienia, owsa, mieszanek), 
które plonowały w zakresie 3,18–3,68 
t/ha. Część  tych zasiewów zlokalizo-
wana była na glebach lekkich i odczuła 
skutki deficytu wodnego co wpłynęło 
na spadek średniego plonowania dla 
województwa – podkreśla pan Daniel. 
– W kwestii rzepaku cała powierzchnia, 
czyli około 47 tys. ha, została zebrana 
a plon średni wyniósł około 3,47 t/ha. 
Jest to wynik dobry, lecz nie oddający 
zróżnicowania w plonowaniu jakim 
w tym roku charakteryzował się ten 
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gatunek. Z relacji producentów wynika, 
że plony były bardzo podzielone. Na 
terenie Pomorza można było znaleźć 
plantacje, które plonowały słabo, po-
niżej 2t/ha (skutki suszy wiosennej, 
przymrozki, infekcje sprawcami chorób 
– red.), jak również plantacje plonują-
ce wysoko ponad 4t/ha – dodaje nasz 
rozmówca.

Reasumując 
Żniwa się jeszcze nie kończą, wielu rol-
ników szczególnie tych dysponujących 
dużymi powierzchniami zbóż, inten-
sywnie zbiera swoje plony. Niestety 
w wielu regionach pogoda często krzy-
żuje im plany opadami deszczu, które 
opóźniają znacząco prace żniwne. 

Janusz Rokiciński
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DR INŻ. JaROSŁaW RuDNICKI 
Nauczyciel akademicki 
w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Uwarunkowania osobowościowe 
pracownika we współczesnej organizacji

Działaniem człowieka 
kierują dwie grupy czynników: zespół 
informacji zewnętrznych, oddziału-
jących aktualnie na człowieka oraz 
zespół doświadczeń, wiedzy, które 
człowiek nabył w przeszłości, dzięki 
uczeniu się i działaniu. Umożliwiają 
poznanie człowieka w różnych rolach, 
które przychodzi mu pełnić w swoim 
życiu prywatnym i zawodowym. W ob-
szarze funkcjonowania zawodowego 
psychologia osobowości przychodzi 
także w sukurs organizacjom, umoż-
liwiając im poznanie człowieka i dobór 
pracowników w zgodzie z ich predys-
pozycjami i adekwatnie do potrzeb or-
ganizacji. Jest zatem istotne, z punktu 
widzenia organizacji, poznanie tych 
dwóch grup czynników, które wpły-
wają na postawę i działanie człowieka. 
Dzięki temu organizacja jest w stanie 
poznać i zrozumieć mechanizmy kieru-
jące ludzkim działaniem, co w znaczący 
sposób przyczynić się może do pełnego 
poznania i wykorzystania możliwości 
pracownika, przy zapewnieniu zaspoko-
jenia jego potrzeb. Poznanie człowieka, 
z punktu widzenia jego późniejszych 
zachowań organizacyjnych, dostarcza 
cennych informacji, co powinno być 
podstawą decyzji personalnych po-
dejmowanych w trakcie naboru oraz 
później – w trakcie pracy. Ważne są 
tu cechy osobowości człowieka, które 
bezpośrednio odnoszą się i predyspo-
nują go do wykonywania określonych 
zadań, czynności lub pełnienia okre-
ślonych funkcji. 

Cele osobiste pracownika
Drugą grupę informacji, również 
interesujących z punktu widzenia 

organizacji, stanowią informację do-
tyczące celów osobistych pracownika. 
Należy mieć świadomość, że ludzie 
wybierają taką pracę, która daje im 
możliwość pełnego wykorzystania 
posiadanych kwalifikacji, rozwijania 
zdolności, realizacji celów własnych, 
rozwiązywania preferowanych typów 
problemów i odgrywania ulubionych 
ról. Należy także pamiętać, że wybór 
ten jest tym bardziej oczywisty, im 
wyższa jest samoświadomość pra-
cownika. Dzięki poznaniu osobistych 
celów pracownika możliwe staje się 
z jednej strony, uzyskanie satysfak-
cji, zadowolenia i poczucia spełnienia 
pracownika, z drugiej zaś – optymal-
ne dopasowanie pracownika do sta-
nowiska pracy. Poznanie zachowań 
człowieka w sytuacji pracy oraz jego 
dyspozycji wewnętrznych do wykony-
wania określonego rodzaju czynności 
i zadań, oraz zdolności do uczenia się, 
prowadzi do zrozumienia i wyjaśnienia 
indywidualnych zachowań człowieka, 
które są (a właściwie powinny być) 
fundamentem, a jednocześnie punktem 
wyjściowym w skutecznym kierowaniu 
pracownikami w organizacji.
Poznanie osobowości powinno być, 
z punktu widzenia każdej organizacji, 
działaniem standardowym i rutyno-
wym, zaczynającym się już w trakcie 
naboru i trwającym przez cały okres 
funkcjonowania pracownika w or-
ganizacji. Również w trakcie wyko-
nywania ocen okresowych powinno 
się zadać pytania, mające na celu 
ustalenie właściwości osobowości 
pracownika, w szczególności pytania 
dotyczące celów osobistych i zawo-
dowych, etapu życia pracownika oraz 

stosunku pracownika do nowych zadań 
i wyzwań.

Warto podsumować pytaniem
czy pomniejszanie lub ignorowanie 
problemu poznania osobowości czło-
wieka ma wpływ na wynik działań 
personalnych w organizacji? 
Trudno jest jednoznacznie odpowie-
dzieć na powyższe pytanie. Trzeba 
mieć jednak świadomość, że wszelkie 
próby bagatelizowania i umniejszania 
istotności tego problemu należy zdecy-
dowanie odrzucić, gdyż w przeciwnym 
wypadku ma się do czynienia wyłącz-
nie z mechanicznym, szablonowym 
i odhumanizowanym traktowaniem 
spraw personalnych, co w konsekwen-
cji doprowadzić może do nadmiernej 
fluktuacji kadr w organizacji. Odpo-
wiedzialne i profesjonalne podejście 
do rozwoju pracowników zatrudnio-
nych w firmie powinno iść w parze 
z dogłębnym poznaniem ich osobo-
wości i cech ich osobowości. Bez tego 
wszelkie posunięcia mają charakter 
wyłącznie marketingowy i nie mają 
nic wspólnego z rozwojem pracowni-
ków. Co więcej – poznanie człowieka 
powinno być pierwszym zadaniem 
organizacji, gdyż w przeciwnym wy-
padku, wszelkie działania personal-
ne, jakie organizacja podejmie, będą 
narażone na naturalny opór ze strony 
pracownika. Zrozumienie istoty proble-
mu pozwala więc w pełni efektywnie 
wykorzystać kapitał ludzki jako stra-
tegiczny czynnik rozwoju organizacji. 
Można zatem stanowczo stwierdzić, 
że poznanie człowieka powinno być 
kluczowymi i podstawowym zadaniem 
polityki personalnej w organizacji. 

Poznanie człowieka 
powinno być 
kluczowymi 

i podstawowym 
zadaniem polityki 

personalnej 
w organizacji

Zrozumienie istoty i prawidłowości funkcjonowania oraz postępowania człowieka jest bardzo ważne dla organizacji. 
Z jednej strony pozwala organizacji na efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego jako strategicznego czynnika 
rozwoju, z drugiej zaś pozwala w pełni zaspokoić potrzeby pracownika. Trafnie określił to Peter Ferdinand Drucker, 
pisząc: „Zadaniem organizacji jest przewodzenie ludziom, a nie kierowanie nimi. Jej głównym celem jest wykorzystanie 
specyficznych umiejętności i wiedzy poszczególnych pracowników do osiągnięcia wzrostu wydajności pracy”.  
Można zatem zadać szereg pytań w interesującym nas obszarze np.: jak wydobyć cały potencjał tkwiący w człowieku?; 
jakie podjąć działania, by pracownik w pełni ujawnił i wykorzystał swoje możliwości? 

Źródło:
P. Drucker, Zarządzanie w XIX wieku, Wyd. Muza, Warszawa 2000 r.
M. Ossowska, Motywy postępowania, Książka i Wiedza, Warszawa 1949 r.
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?	Jausz	Rokiciński:	Do	kogo	skie-rowany	jest	projekt	„dokończ	
u	nas	rozpoczęte	studia”?			

Roman Gawrych: Jest wiele osób, któ-
re w przeszłości musiały przerwać 
rozpoczęte studia. Powody takich 
decyzji były bardzo różne: rodzinne, 
zdrowotne, podjęcie pracy zagrani-
cą, opieka nad niepełnosprawnym 
członkiem rodziny, niedopasowanie 
wybranego kierunku lub specjalności 
do zainteresowań studenta, trudności 
w pogodzeniu nauki z pracą zawodo-
wą, czasami zmiana pracy i potrzeba 
innych umiejętności lub kwalifikacji 
niż te, które dawały podjęte już studia. 
Po latach osoby te zauważają potrzebę 
zmiany lub konieczność posiadania 
wyższego wykształcenia, którego brak 
ograniczał drogę w awansie zawodo-
wym lub utrudniał im stabilizację 
zatrudnienia. Studiowanie i ukończe-
nie studiów niewątpliwie wpływa na 
możliwości rozwoju osobistego i spo-
łecznego, sprzyja nawiązywaniu war-
tościowych relacji – przyjaźni, współ-
pracy, a ich ukończenie dokumentuje 
i potwierdza uzyskane kwalifikacje. 
Do tych właśnie osób kierujemy nasz 
projekt „dokończ u nas rozpoczęte stu-
dia”. Zapraszamy wszystkich, którzy 
podjęli studia na kierunkach z zakresu 
nauk społecznych, związanych głównie 
z pedagogiką i zarządzaniem. Oferta 
nasza skierowana jest do każdego, nie-
zależnie od czasu i etapu przerwania 
kształcenia oraz miejsca rozpoczętych 
wcześniej studiów. 

?	JR:	Doprecyzujmy,	jakie	kierunki	przerwanych	studiów	
dają	możliwość	wznowienia	
nauki	na	studiach	w	WSSE?	

RG: Mówimy głównie o pedagogice 
i zarządzaniu, ale także o socjologii, 
psychologii, prawie, ekonomii, polito-
logii, ochronie środowiska, jak również 
takich kierunkach, które odpowiadają 
efektom kształcenia realizowanym 
przez WSSE w ramach poszczegól-
nych specjalności. Zapraszam do za-
poznania się z pełną ofertą na stronie 
internetowej uczelni (wsse.edu.pl) albo 
do bezpośredniego kontaktu z dzieka-
natem uczelni (tel. 58 500 52 06) lub 
z panią Katarzyną Wołejko, dyrekto-
rem Biura Karier i Promocji Uczelni 
(tel. 881 777 216).

?	JR:	Jakich	formalności	musi	dopełnić	osoba	wzna-
wiająca	studia	i	czy	są	one	
skomplikowane?

RG: Uprościliśmy formalności jak 
tylko to możliwe. Skupiamy się tylko 
na tych dokumentach, które są nie-
zbędne. Należy złożyć standardowe 

Dokończ u nas rozpoczęte studia
O projekcie, realizowanym od kilku lat w Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, 
z Rektorem WSSE JM dr. Romanem Gawrychem rozmawia Janusz Rokiciński.

dokumenty związane z przyjęciem na 
studia (można je pobrać ze strony inter-
netowej uczelni bądź otrzymać komplet 
w dziekanacie) oraz dokumenty zwią-
zane z przebiegiem dotychczasowych 
studiów (np. indeks, karty osiągnięć 
okresowych studenta lub wykaz ocen 
wraz z przedmiotami i punktami ECTS 
sporządzony przez poprzednią uczel-
nię). W przypadku wystąpienia trud-
ności z kompletowaniem dokumentów 
poświadczających dotychczasowy prze-
bieg studiów, nasi pracownicy udzielą 
porad, w jaki sposób uzyskać je od ma-
cierzystej uczelni.
W tym miejscu podkreślę, że rozpatru-
jemy indywidualnie sytuację każdego 
kandydata. Po analizie dostarczonych 
dokumentów przedstawiamy możli-
wości przyjęcia na odpowiedni kie-
runek i specjalność kształcenia oraz 
właściwy semestr nauki. Wszystkim 
zapewniamy wsparcie: pomoc orga-
nizacyjną pracowników administracji 
oraz opiekę merytoryczną naszych na-
uczycieli. Wspieramy przez cały czas 
trwania studiów, aby przyjęta osoba 
mogła dokończyć swoją edukację 
i uzyskać dyplom studiów I lub II stop-
nia. Jesteśmy w tym bardzo skuteczni. 
Pomagamy na nowo uwierzyć w siebie 
i we własne możliwości. Pokazujemy,  
że edukacja daje solidne fundamenty do 
osiągania sukcesów w życiu osobistym, 
zawodowym i społecznym. 

?	JR:	Czy	uczelnia	ma	opracowane	procedury	wsparcia	 
osób	wznawiających	studia 
w	pogodzeniu	nauki	z	pracą	
zawodową?

RG: Oczywiście, że tak. Wyższa Szkoła 
Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku 
już od ponad 18 lat oferuje kształcenie 
w ramach studiów licencjackich, magi-
sterskich i podyplomowych na dwóch 
kierunkach: pedagogika i zarządzanie, 
w zakresie ponad 20. specjalności na 
studiach I i II stopnia, a od nowego roku 
akademickiego również na jednolitych 
studiach magisterskich pięcioletnich 
na kierunku pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna, a także w zakresie 

ponad 40. specjalności na studiach 
podyplomowych.
W celu umożliwienia pogodzenia nauki 
z pracą zawodową oraz innymi obo-
wiązkami i pełnionymi rolami społecz-
nymi, wszystkim naszym studentom 
dajemy możliwość nauki w ramach 
formy  indywidualnego planu studiów 
i programu nauczania. Mogą oni na 
przykład wówczas uzyskać zgodę na 
zmianę przedmiotów, studiować dwie 
specjalności jednocześnie, czy reali-
zować dodatkowe treści w ramach 
spotkań z ekspertami, ludźmi nauki, 
kultury czy polityki.
Z kolei możliwość wyboru formy indy-
widualnej organizacji studiów pozwala 
na zwolnienie studenta z obowiązku 
uczestnictwa w części zajęć, co jednak 
wiąże się z wymogami dodatkowej jego 
pracy własnej, aby uzupełnić wiedzę 
i umiejętności w ramach zajęć prak-
tycznych lub w innej formie. Możliwość 
taką mają np. osoby samotnie wycho-
wujące dzieci czy sprawujące opiekę 
nad innymi. Mogą one wówczas korzy-
stać w większym stopniu z konsultacji 
z ekspertami i nauczycielami, jak i ze 
zbiorów i zasobów biblioteki i pomocy 
znajdujących się w uczelni. 

?	JR:	W	Trójmieście	konkurencja	
uczelni	prywatnych	i	państwo-
wych	jest	duża.	Czym	WSSE	
wyróżnia	się	na	tle	innych	
uczelni?

RG: Aktywnie i szybko dopasowujemy 
się do potrzeb i oczekiwań rynków 
pracy, dbając jednocześnie o wysokie 
kompetencje kadry, opracowując boga-
tą ofertę studiów podyplomowych z za-
kresu zarządzania oraz podnoszących 
kwalifikacje zawodowe nauczycieli. 
Uczelnia na bieżąco  analizuje potrzeby 
rynku pracy i wprowadza nowe spe-
cjalności kształcenia. Pracujemy nad 
taką koncepcją funkcjonowania, która 
pozwala studiować jak najbardziej sze-
rokiemu gremium zainteresowanych.
Ponadto uczelnia stwarza możliwość 
wydawania wyróżniających się prac 
dyplomowych swoich studentów w for-
mie publikacji książkowych, jak i pu-
blikowania artykułów w Przeglądzie 
Samorządowym Pomorze, którego 
jesteśmy wydawcą od 2018 r. 
Wiarygodność naszej uczelni, jej solid-
ność i wysoką jakość kształcenia po-
twierdzają przyznane nam wyróżnienia 
i prestiżowe ogólnopolskie nagrody za 
nowoczesne kształcenie (EuroSymbol 
2015) i skuteczne zarządzanie (Siła Sku-
tecznego Zarządzania 2017) przyznane 
przez Monitor Rynkowy w Dzienniku 
Gazecie  Prawnej i Monitor Biznesu 
w Rzeczpospolitej. Uczelnia została 
także doceniona przez Polską Agencję 
Przedsiębiorczości „Polską Nagrodą 
Innowacyjności 2018”.
JR:	Dziękuję	za	rozmowę.	

Przeanalizujemy 
Twój dotychczasowy 

przebieg studiów 
i zaproponujemy 

możliwości wsparcia 
oraz kontynuacji 
studiów. Zamiast 

przytłaczać nudnymi 
wykładami prowadzimy 

interesujące zajęcia 
z praktykami, 
sugerujemy, 

podpowiadamy, 
kierujemy.
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Czy należy dawać klapsy dzieciom?
Mama na pełen etat po obu stronach edukacji

Co roku zadaję studentom pytanie: czy 
należy dawać klapsy dzieciom?”. 
Studenci bezpieczeństwa, zarzą-

dzania czy ekonomi mówią, że nic się nie 
stanie jak dziecko otrzyma klapsa, to jest dla 
jego dobre, etc (70% studentów). Studenci 
pedagogiki mówią podobnie: ja dostałam 
klapsy i nic się nie stało (50% studentów). 
Około 20 % studentów psychologii uważa, 
że można dawać klapsy dzieciom. Prawie 
wszyscy badani mężczyźni twierdzili, że nie 
można bić dziecka, że są inne sposoby na 
skarcenie dziecka. Szokujące natomiast były 
wypowiedzi większości kobiet, które wyrażały 
pogląd, że klaps jest tradycyjną, skuteczną 
metodą wychowawczą, którą można stosować 
wobec krnąbrnych dzieci. Próby przekonania 
tych kobiet przez mężczyzn studentów, że 
się mylą, nie przyniosły, niestety, rezultatu. 
Jak zatem przekonać tych studentów o bez-
celowości stosowania kar cielesnych wobec 
dzieci. Jak przekonać ludzi dorosłych (studia 
zaoczne)? To tak, jakby przekonywać studen-
tów o celowości podniesienia czesnego o 10%. 
Nikt rozsądny nie powinien dać się przekonać 
do dobrowolnej podwyżki czesnego. Jednak 
taki eksperyment przeprowadzili A. Elliot 
i P. Devine w 1994 r. Zaproszono do niego 
studentów zdecydowanie przeciwnych pod-
niesieniu czesnego o 10% i poproszono ich 
o napisanie jak najbardziej przekonujących 
argumentów na uzasadnienie podwyżki, 
ponieważ – jak im powiedziano - komisji 
uczelnianej za to odpowiedzialnej, brakuje 
właśnie takich przeciwnych argumentów. 
Komisja ta uważała, że lepiej byłoby, aby choć 
kilka osób było za podwyżką czesnego. Poło-
wie badanych dano wolny wybór – mogą się 
wycofać i nie pisać, a i tak otrzymają obiecane 
drobnej nagrody np. batonika za udział w eks-
perymencie. Część studentów natychmiast się 
wycofała, jednak większość się zdecydowała 
i miała ocenić stopień odczuwanego dyskom-
fortu pisząc coś czemu są przeciwni.
Godząc się na pisanie argumentów o celowości 
podwyżki, badani odczuwali spory dyskom-
fort. Myśleli: „W co ja się pakuję! Jak mogę 
wypisywać takie rzeczy, skoro i bez podwyżki 
czesnego ledwie wiążę koniec z końcem”. Ten 
dyskomfort zaczęli redukować w inny sposób, 
dostosowując poglądy do zachowania: „Coś tu 
jest na rzeczy. Ta podwyżka czesnego i tak 
wygląda na nieuchronną, może zawsze na 
przerwach będą batoniki, ciasteczka i kawa, dla 
studentów, może zrobią dodatkowe parkingi 
przed szkołą...”. I to przyniosło im ulgę.
Czego dowodzi ten eksperyment? Kiedy 
człowiek czuje się osobiście odpowiedzialny 
za zachowanie sprzeczne z własnymi przeko-
naniami, zaczyna je dostosowywać do tego, co 
uczynił. Konieczne jest wtedy spostrzeganie 
własnych zachowań jako niewymuszonych 
sytuacją. W 1957 r. L. Festinger sformułował 
teorię dysonansu poznawczego, która zakłada, 
że stan napięcia występuje wtedy, gdy dana 
osoba posiada jednocześnie dwa elementy 

poznawcze (idee, przekonania, postawy), 
które są ze sobą psychologicznie sprzeczne. 
Studenci uczestniczący w opisanym wyżej 
eksperymencie mieli sprzeczne przekonania: 
„Jestem przeciwny podwyżce czesnego, ale 
piszę o celowości podwyżki”. Redukcja tego 
dysonansu nastąpiła wtedy, gdy studenci 
pomniejszali subiektywną ważność proble-
mu, do którego się odnosiła sprzeczność (np. 
w końcu i tak wszystko drożeje) lub dodawali 
nowe przekonania, które wspierają jedno ze 
sprzecznych poglądów (np. za te pieniądze 
zrobią oświetlenie na ulicy dojazdowej do 
uczelni) lub dodawali „nadprzekonania”, które 
wyjaśniły, dlaczego sprzeczność jest pozorna 
(np. to jest i tak decyzja ministerstwa) lub 
zmieniali jeden bądź oba elementy poznawcze, 
by się bardziej ze sobą zgadzały.
Moim studentom, którzy byli za stosowaniem 
kar w postaci klapsów, zadałem dobrowolną 
pracę domową na temat: „dlaczego dzieciom 
nie wolno dawać klapsa”. Około 60% studen-
tów w brew swoim poglądom napisało na ten 
temat prace. Oto ich fragmenty:
Ania: Nieznośna i niesforna dziewczynka – 
taka właśnie byłam i przyznam, że nie raz 
dostałam od dziadka przysłowiowego „klapsa”. 
Dziadek uwielbiający wojskowy rygor, nie 
mający pojęcia o emocjonalnym kształceniu 
osobowości dziecka, trzymający dyscyplinę 
w każdej możliwej sytuacji, starał się wy-
perswadować siłą moje dobre zachowanie. 
Teraz, po latach, zadaję sobie pytanie: czemu 
w wieku 10 lat tak bardzo się bałam własnego 
dziadka? Czyżbym straciła do niego zaufanie? 
A może nie czułam się przy nim bezpiecznie? 
Czemu przestałam jeździć do niego na waka-
cje? Poczucie bezpieczeństwa; tego właśnie 
zabrakło [...]. Często w sklepach widuję matki 
z małymi dziećmi, które na każdym kroku 

krzyczą na nie, dają im klapsy za podejście 
do półki ze słodyczami czy zabawkami i za-
wsze wtedy widzę mojego dziadka, którego 
w dalszym ciągu się boję...
Rafał: Należy podkreślić, że każda kara wy-
wołuje lęk. Na przykład małe dziecko dostaje 
klapsa od taty, bo nie chce chodzić w kapciach, 
pomimo że jest zimno. Zapewne dziecko na 
widok taty będzie zakładać kapcie, ponieważ 
zostało wytresowane jak szczur w klatce 
z elektryczną podłogą. To lęk i strach przed 
konsekwencjami każe założyć dziecku kapcie, 
gdy tata jest w domu.
Dagmara: Czy o to chodzi, aby własne dzieci 
uczyć agresji? Wiele badań wskazuje na to, że 
najczęściej biją ci, którzy sami byli bici w dzie-
ciństwie. Dzieci są bite przez matki i ojców. 
Niby klaps, ale jak go zdefiniować? Czy klaps 
(uderzenie otwartą dłonią wymierzone w po-
śladek) dany przez mamę z odległości 10 cm 
to już klaps? A klaps, gdy ręka się osunie i nie 
trafi na pośladek? Klaps w złości to początek 
przemocy. Małe dziecko nie rozróżnia klapsa 
od uderzenia. Przedszkolanki i pediatrzy 
często mówią, że nie po siniakach widać, 
które z dzieci są bite, ale po ich zachowaniu. 
Dzieci te uważają się za gorsze od innych 
dzieci. W konsekwencji nie mogą sobie pora-
dzić z życiem. Zwolennicy klapsów mówią: 
„sama dostawałam klapsy i nic się nie stało”. 
Jest to argument typu „kiedyś nie było tylu 
leków i ludzie jakoś żyli”. Największą krzywdę 
mogą nam wyrządzić osoby, które kochamy 
i którym ufamy. Poczucie niesprawiedliwości 
będzie największe, jeśli oszuka cię przyjaciel, 
zdradzi ukochana osoba. Ale tak samo jest 
z dzieckiem, które bezgranicznie kocha i ufa 
mamie, tacie, dziadkom. Każdy klaps traktuje 
jako zdradę, jako niezasłużoną karę.
Zazwyczaj po dwóch miesiącach powtórnie 
proszę studentów, aby wypełnili anonimową 
ankietę zawierającą pytanie: „dlaczego dzie-
ciom nie należy dawać klapsów?”, stanowisko 
w tej kwestii diametralnie się zmienia. Po od-
daniu prac tylko 5% studentów dalej uważało, 
ze klapsy są potrzebne. 
Czy to była manipulacja? Tak, ale po to, aby 
pomóc tym najmniejszym, tym krzywdzonym, 
tym, którzy siedzą w ostatniej ławce w klasie, 
których nikt nie widzi, tych zapomnianych 
przez nauczyciel i rodziców. 
W Polsce zakaz bicia dzieci reguluje Ustawa 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Od 2010 r. 
zapisany jest w nich zakaz stosowania jakich-
kolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez 
osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz 
sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim. 
Gdy była w na ten temat dyskusja w sejmie RP 
wielu posłów cytowało właśnie opisane po-
wyżej argumenty z książki, wydanej w 2006 r. 
pt. Manipulacje w postępowaniu karnym. 
Za Owidiuszem można zatem powiedzieć, 
że kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym 
spadaniem. Ważne, że ustawowo jest to zabro-
nione i coraz mniej osób dzieci bije.

Pani Agnieszka, mama na pełen 
etat nie kryje, że studiowała i dla 
swojego syna, i dla własnego roz-

woju, bo „mama musi czuć się sama 
dowartościowana”. 
– Studia pomogły mi zobaczyć jak szko-
ła funkcjonuje od środka. Z punktu 
rodzica widzę jakie wskazania są odpo-
wiednie dla mojego dziecka i jak ważny 
jest kontakt rodzica ze szkołą. Niedaw-
no usłyszałam, że mój syn nigdy nie 
będzie pracował. Takie stwierdzenie, 
gdy moje dziecko ma 10 lat, to absurd! 
W takich sytuacjach trzeba być silnym 
psychicznie.

System pomocy uczniom  
niepełnosprawnych często  
nie jest do nich dopasowany.   
W swojej pracy pani Agnieszka opisała 
metody, jakimi pracuje na co dzień, ze 
swoim synem, Oskarem, który jest nie-
pełnosprawny intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym.    
– Jestem nauczycielką Oskara w domu. 
Syn ma też zajęcia w klasie integracyj-
nej w Gdyni.
W swojej pracy pani Pogorzelska pod-
kreśla, że program nauczania w klasie 
integracyjnej nie jest dopasowany do 
tempa rozwoju takich dzieci jak Oskar. 
To wniosek ważny. 
– Na pewnym etapie integracji w szkole 
podstawowej np. w 1 klasie jest do-
brze, ale potem mniej. Moje dziecko 
potrzebuje więcej czasu... Piszę o tym 
w swojej pracy i liczę, że jej efekty mogą 
być podpowiedzią dla rodziców takich 

dzieci jak mój Oskar, i wskazówką  
dla nauczycieli. 
Kolejna uwaga: zeszyty ćwiczeń po-
winny zostać zastąpione metodami 
aktywizującymi i innowacyjnymi. 

hipoterapia jest cudem świata 
i szkoda, że wielu rodziców  
tego nie wie.
Autorka wielokrotnie podkreśla w swo-
jej pracy, że indywidualne predyspozy-
cje dziecka są czynnikiem głównym 
w doborze metod oddziaływań. Z do-
świadczenia jednak wie, że te predys-
pozycje – na różnych etapach życia 
– przybierają różny wymiar, a wymaga-
nia stawiane uczniowi niepełnospraw-
nemu są nie koniecznie dostosowane 
do tempa w jakim dziecko faktycznie 
się rozwija. 
– Odnoszę też wrażenie, że prawo 
oświatowe nie uwzględnia tego istot-
nego czynnika, tworząc przeładowany 
program nauczania, a to przecież nie 
o samą ilość przyswojonego materia-
łu chodzi, tylko jakość i to co uczeń 

zapamięta, i z czasem będzie potra-
fił w odpowiedni sposób wykorzy-
stać. Może warto zastanowić się nad 
wprowadzeniem do szkół możliwości 
skorzystania z indywidualnych zajęć 
w każdym przypadku, gdy zauważy-
my, że taka forma będzie skuteczniej-
sza, pozostawiając przy tym uczniowi 
niepełnosprawnemu intelektualnie 
przywilej bycia z innymi dziećmi. To 
jest moja propozycja działań, którą 
pozostawiam do przemyślenia.
Pani Agnieszka ma nadzieję, że opisane 
przez nią metody oddziaływań rewali-
dacyjnych będą zachętą dla nauczycieli 
do tworzenia własnych, innowacyjnych 
form i metod pracy, które w przyszłości, 
jako metody aktywizujące, na stałe 
wpiszą się krajobraz polskich szkół. 
– Człowiek jest istotą wielu potencjal-
nych możliwości, dlatego wychowanie 
powinno zmierzać do wszechstron-
nego rozwoju jego osobowości i nie 
może ograniczać się tylko do przeka-
zywania wiadomości – puentuje pani 
Agnieszka.

Janusz Rokiciński

Agnieszka Pogorzelska obroniła na „5” pracę 
licencjacką pt. „Wybrane metody oddziaływań 
rewalidacyjnych w pracy z dzieckiem 
niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim”. 
Promotorem pracy był dr Roman Gawrych.

agnieszka Pogorzelska, 
absolwentka Pedagogiki, 
specjalność: edukacja 
wczesnoszkolna i wy-
chowanie przedszkolne 
w Wyższej Szkole  
Społeczno-ekono-
micznej w Gdańsku, 
Wydział Pedagogiki 
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Bóg, który stworzył świat i czło-
wieka, który w swym zatroskaniu 
o świat i o człowieka, czyli w swej 

opatrzności, objawia się człowiekowi, 
rozmawia z nim, pragnie włączyć 
w swoje życie, towarzyszyć mu. Jest 
uprzedzający wobec człowieka. Nie 
nadskakujący mu, ale miłujący, to zna-
czy traktujący człowieka, jako jedyne 
na ziemi stworzenie, które Bóg chciał 
ze względu na nie samo. Z kolei czło-
wiek odpowiada na objawiającą się 
miłość Ojca doświadczeniem swego 
serca, które dzięki Bogu, bo nie z siebie 
samego, nie może się w pełni odnaleźć 
inaczej, jak tylko przez szczery dar 
z siebie samego (por. Konstytucja dusz-
pasterska o Kościele w świecie współ-
czesnym art. 24). Tego doświadczasz.

Marek

LISTy O WyChOWaNIu (3)

Kim zatem jest człowiek?

Studia pomogły mi 
zobaczyć jak szkoła 

funkcjonuje od środka. 
Z punktu rodzica 

widzę jakie wskazania 
są odpowiednie dla 
mojego dziecka i jak 
ważny jest kontakt 
rodzica ze szkołą. 

Doświadczenie piękna stworzenia i znaczenia stworzenia 
wypowiedział w sposób poetycki Ksiądz Profesor Bartnik:

Idea stworzenia to najwyższy 
optymizm.
Byt nie jest przypadkowy, 
ślepy, anonimowy, nicościowy.
Jest »stworzony«. 
Stworzenie to jest jakby namacalne, 
dotykalne, empiryczne.
Pozostaje w otwartej relacji do osoby, 
tłumaczy się w naszej osobie, 
objawia się w niej.

Stwórca objawia się,
przynajmniej alfalnie, 
przez stworzenie.
Między mną a światem, 
między przygodnością 
a koniecznością, 
między pojęciem bytu 
a pojęciem nicości –
rozpościera się problem,
który rozwiązuję »stworzeniem«.
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Odpowiedzialność za zdrowie  
a korzyści dla organizacji

DR ROMaN GaWRyCh, Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Żyjemy w czasach wielkich zmian, nie-
kiedy wręcz o charakterze rewolucyjnym. 
Dotyczą one różnych obszarów naszego 

życia społecznego, gospodarczego i osobistego. 
Ostatnio na dużą skalę można zauważyć, iż 
dzieje się to również w sferze medycznej i to 
zarówno w zakresie dbania o swoje zdrowie, 
jak i sposobów jego poprawy. W niniejszym 
artykule, który powstał w oparciu o publikację 
Równowaga życia i pracy autorstwa M. Blan-
chard, D.W. Edington, zwracam uwagę głów-
nie na dwie kwestie: konsekwencje niedbania 
o zdrowie i czynniki związane ze zdrowym 
trybem życia. Jak słusznie zauważają Blanchard 
i Edington ludzie nie umierają obecnie na 
szkarlatynę, gruźlicę czy inne choroby zakaźne, 
a na tak zwane schorzenia przewlekłe, które 
sami na siebie ściągają.

Styl życia współczesnego człowieka
Kiedyś – jak podają ww. autorzy – dzielono 
ludzi na dwie kategorie: chorych, przebywa-
jących w szpitalu i zdrowych, przebywających 
w domu. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu 
lat w tym sposobie myślenia zaszły poważne 
zmiany. Aktualnie ludzie w większym stop-
niu zdają sobie sprawę z całego kontinuum 
zdrowia. Rozpatruje się je w ramach tzw. 
skali stylu życia.

nauka, edukacja , BizneS

niemal 30 procent wydatków związanych 
z opieką zdrowotną. Łącznie daje to sumę 
przekraczającą bilion dolarów rocznie.
Co roku firmy wydają od 1200 do 6000 do- y
larów na opiekę zdrowotną dla każdego ze 
swoich pracowników. Daje to przeciętny 
wydatek 2400 dolarów rocznie na każdą 
zatrudnioną osobę. Koszty te rosną więc 
szybciej, niż poziom inflacji.
W tym samym okresie amerykańskie przed- y
siębiorstwa wydają około 40 miliardów do-
larów na odszkodowania i inne koszty zwią-
zane z utratą zdrowia przez pracowników, 
jednocześnie ponosząc idące w miliardy do-
larów straty z powodu zmniejszonej wydaj-
ności pracowników – szacuje się, że firmy 
w USA tracą w ten sposób 500 milionów dni 
roboczych rocznie.
Koszty ochrony zdrowia pochłaniają prze- y
ciętnie 10% zarobków każdego pracownika.
Straty spowodowane przedwczesną śmiercią  y
menedżera wysokiego szczebla w dużej kor-
poracji szacuje się na półtora miliona 
dolarów.
Jedna z firm znajdujących się na liście For- y
tune 500 oszacowała swoje koszty dotyczące 
rotacji personelu, wynikającą ze złego stanu 
zdrowia pracowników. Wydatek związany 
z koniecznością zastąpienia menedżera śred-
niego lub niskiego szczebla wynosił prze-
ciętnie 8400. W przypadku szeregowego 
pracownika kwota ta wahała się w okolicach 
4000 dolarów.
Badania przeprowadzone w jednym ze sta- y
nów wykazały, że straty związane z  choro-
bami serca wynoszą rocznie: milion dni ro-
boczych,14 milionów dolarów w postaci 
kosztów wymiany pracowników, 162 miliony 
dolarów w postaci rent, około 900 milionów 
dolarów w postaci zmniejszenia produktyw-
ności przedsiębiorstw. W związku z przeby-
tym przez pracownika zawałem serca pra-
codawca musi wydać na opiekę zdrowotną 
przeciętnie 21 551 dolarów.
Palenie papierosów, zła dieta, brak ruchu  y
i alkoholizm są przyczyną 800 000 zgonów 
rocznie tylko w Stanach Zjednoczonych.
Wskaźnik nieobecności w pracy jest większy  y
o 40% w przypadku osób palących. Oznacza 
to kolejne miliony dni roboczych straty.

Z przedstawionych informacji wynika, że straty 
są bardzo duże i mają różnorodny charakter. 

Czynniki mające wpływ na zdrowy tryb życia
Różnego rodzaju czynników i pomysłów na 
to, by utrzymać dobry stan zdrowia i wyso-
ką wydajność w pracy jest zapewne bardzo 
dużo. Uzależnione jest to zapewne od tego, 
kto je opracowuje i w jakim celu. Za jedną 
z najbardziej przydatnych, a wręcz modnych 
list, uznaje się dwanaście twierdzeń okre-
ślanych jako czynniki zdrowego trybu życia, 
tzw. „Dwunastka Profesora”. Twierdzenia te 
były wykorzystywane wielokrotnie w różnego 
rodzaju badaniach przeprowadzonych m.in. 
w Centrum Badań nad Zdrowiem i Higieną 
Pracy Uniwersytetu Michigan. Uczestnicy 

tych badań, w przypadku gdy zdanie było 
prawdziwe (pasujące do nich), dawali sobie 
jeden punkt, a jeśli nie – zero. Oto one:
1. Lubię swoją pracę.
2. Dbam o przestrzeganie norm bezpieczeństwa 

(zapinam pas jadąc samochodem itp.).
3. Moja waga nie odbiega od normy o nie 

więcej niż 3 kilogramy.
4. Znam trzy metody redukowania stresu bez 

zażywania narkotyków i alkoholu.
5. Nie palę.
6. Każdej nocy śpię od sześciu do ośmiu  

godzin i budzę się wypoczęty/a.
7. Ćwiczę przynajmniej trzy razy w tygodniu 

(treningi powinny obejmować regularny 
wysiłek – 20 do 30 minut biegania, pływa-
nia czy jazdy na rowerze – oraz ćwiczenia 
siłowe czy rozciągające).

8. Ograniczam spożycie alkoholu do kilku 
lampek wina tygodniowo.

9.  Znam swój poziom ciśnienia krwi.
10. Mam zdrowe nawyki żywieniowe. Codzien-

nie jem śniadanie, ograniczam spożycie 
soli, cukru i tłuszczu w postaci masła, jajek 
i pełnotłustego mleka, sera oraz czerwo-
nego mięsa. Unikam słodyczy i wysoko-
kalorycznych przekąsek, a moja dieta jest 
bogata w błonnik.

11. Otrzymuję wsparcie ze strony przyjaciół 
i rodziny.

12. Jestem pozytywnie nastawiony/a do życia.

Podsumowanie – korzyści dla organizacji 
Do osiągnięcia maksymalnej wydolności w pracy 
i w życiu nie wystarczy wiedza na temat zdrowego 
trybu życia i pozytywne nastawienie. Konieczne 
jest zaangażowanie i konkretne wypracowywanie 
w sobie właściwych nawyków. Oto niektóre 
z rezultatów osiągniętych przez amerykańskie 
firmy, w których zaczęto bardziej dbać o zdrowie 
pracowników – nadmienić należy, że były to 
działania zarówno ze strony pracodawców, jak 
i samych zainteresowanych:
Wydatki związane z  ochroną zdrowia zmniejszyły 
się o 20% w firmach, gdzie promowano ćwiczenia 
fizyczne, ograniczenia palenia, zdrową żywność 
oraz regularne pomiary ciśnienia krwi.
Liczba straconych z powodu chorób dni robo-
czych zmniejszyła się o 20%, a ogólny poziom 
nieobecności w pracy o 15%.
Nastąpił wzrost właściwych zachować osób 
zatrudnionych w organizacji, gdyż pracownicy 
wdrażany program poprawy zdrowia odbierali 
jako przejaw troski o ludzi ze strony zarzą-
dzających, dzięki czemu nastąpiła poprawa 
komunikacji i zmniejszyła się rotacja kadr.
Każde 100 dolarów zainwestowanych 
w program generował zyski w wysokości 
136 dolarów.
Podsumowując należy stwierdzić, że w peł-
nym stresu życiu często wydaje się nam, że 
nie mamy na nic wpływu lub jest on bar-
dzo niewielki. Powinniśmy jednak starać się 
przynajmniej dbać o naszą dietę i styl życia. 
Przyniesie to bez wątpienia wiele korzyści 
zarówno nam, naszym bliskim, jak i zatrud-
niającym nas organizacjom.

Jak widać na diagramie, na jednym jego końcu 
znajduje się przedwczesna śmierć, a na drugim 
– pełne zdrowie i maksymalna energia życiowa. 
W tym drugim przypadku nasze samopoczu-
cie byłoby znakomite, a odporność na stres 
– bardzo wysoka. Do niedawna przedmiotem 
zainteresowania medycyny byli głównie lu-
dzie z wyraźnymi objawami choroby. Dopiero 
w ostatnich latach zaczęto dogłębnie analizować 
czynniki podwyższające ryzyko utraty zdrowia, 
takie jak wiek, płeć, rasa, historia zachorowań 
na daną chorobę w rodzinie, czy prowadzony 
tryb życia. Niektórzy lekarze dążą również do 
wykrywania schorzeń przed pojawieniem się 
pierwszych ich symptomów. Dzieje się tak 
dlatego, że np. jaskra czy wysokie ciśnienie 
krwi mogą doprowadzić do nieodwracalnych 
uszkodzeń w organizmie zanim pacjent zacznie 
zauważać jakiekolwiek oznaki choroby. Profilak-
tyka ma więc tu ogromne znaczenie, ponieważ 
większość osób znajduje się w podanej skali, 
gdzieś pomiędzy „Dobrym samopoczuciem” 
a „Przewlekłymi objawami choroby”. 

Niektóre fakty dotyczące konsekwencji 
niedbania o zdrowie w zakładach pracy
Jak podają liczne źródła konsekwencji tych jest 
bardzo dużo i powodują one rozmaite straty. 
Cytowani wyżej autorzy podają np. że:

Koszty związane z zachorowaniami wśród  y
pracowników są bardzo wysokie. Szacuje się, 
że amerykańskie przedsiębiorstwa pokrywają 

Skala stylu życia 
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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

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.

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.• 

przez Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku
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Z okazji 80-tej rocznicy zbrodni, na 
cmentarzu w Lesie Szpęgawskim 
powstaje pomnik upamiętniający 

ofiary niemieckiej eksterminacji. Obec-
nie trwają intensywne prace budowlane, 
których zakończenie przewidziano na 
koniec września br.  
– Gotowa jest już płyta fundamento-
wa, na której zostaną posadowione 
betonowe ,,drzewa” i ,,pnie” – mówi  
wójt Magdalena Forc Cherek, wójt 
Gminy Wiejskiej Starogard Gdański. 
– Pomnik składał się będzie z niere-
gularnie rozmieszczonych betonowych 
elementów: 117 ,,drzew” oraz 33 ,,pni”, 
tworzących formę lasu. Na pniach zo-
staną wygrawerowane, w formie krę-
gów – słoi drzew, nazwiska ok. 2,4 tys. 
pomordowanych tu osób. Jeden pień 
pozostanie niezapisany, symbolizując 
osoby, których nazwisk nie udało się 
poznać – dodaje. 
Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 
ok. 1,9 mln zł. Finansowo budowę po-
mnika wspierają: Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Mar-
szałkowski,  Fundacja Lotos, Fundacja 
Energa, samorządy powiatu tczewskie-
go i starogardzkiego oraz prywatni 
przedsiębiorcy. Zawiązał się również 
Komitet Społeczny, który prowadzi 

W Lesie Szpęgawskim stanie pomnik 
z nazwiskami pomordowanych
Cmentarz w Lesie Szpęgawskim 
to, obok Piaśnicy i Mniszka, 
jedno z największych miejsc 
upamiętniających ofiary 
eksterminacji ludności na Pomorzu. 
Szacuje się, że w latach 1939-1941 
Niemcy zamordowali tam od 
5 do 7 tysięcy osób. 

zbiórkę publiczną. Przewodniczącym 
Komitetu Społecznego Budowy Pomni-
ka jest Poseł Kazimierz Smoliński.

Obchody
Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpi 
29 września br., w trakcie głównych 
obchodów 80 rocznicy zbrodni w Lesie 
Szpęgawskim. Patronat Narodowy nad 
obchodami objął Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Andrzej Duda, podkre-
ślając tym samym ich wysoką rangę 
i znaczenie w historii Polski.
Obchody rozpoczną się mszą świę-
tą oraz apelem poległych w Lesie 
Szpęgawskim, w której będą mogły 
uczestniczyć wszystkie zainteresowa-
ne osoby. Po mszy św. obchody będą 
kontynuowane w hali im. Andrzeja 
Grubby w Starogardzie Gdańskim, 

Wizualizacja pomnika

Budowa trwa

Las Szpęgawski 
to kompleks leśny położony 
siedem kilometrów na północny 
wschód od Starogardu Gdańskiego. 
Przecina go dawna strategiczna 
linia kolejowa Berlin–Królewiec 
(dokładniej odcinek Tczew-
Starogard Gdański) i droga krajowa 
nr 22. Po wybuchu II wojny 
światowej, Las Szpęgawski został 
wybrany przez okupanta jako 
miejsce masowych egzekucji 
przede wszystkim przedstawicieli 
polskiej inteligencji z Kociewia, 
Kaszub i innych regionów 
Pomorza, pacjentów szpitala 
psychiatrycznego w Kocborowie. 
Ginęli tu również Żydzi oraz 
Niemcy – przeciwnicy nazizmu.

z udziałem rodzin pomordowanych 
oraz zaproszonych gości. 
Członkowie rodzin pragnący uczest-
niczyć w drugiej części obchodów, 
w celu uzyskania imiennego zapro-
szenia, prosimy o kontakt mailowy 
do dnia 31.08.2019 r. pod adresem 
anna.gracz@um.starogard.pl lub 
wis@um.starogard.pl. W treści maila 
prosimy o podanie swojego imienia 
i nazwiska, adresu do korespondencji 
oraz numeru telefonu. Zgłaszać można 
się również telefonicznie pod numerem: 
58 530 60 93 lub 58 530 60 28.
Aktualne informacje na temat budo-
wy pomnika oraz obchodów 80 rocz-
nicy zbrodni w Lesie Szpęgawskim 
dostępne są na stronie internetowej 
www.lasszpegawski.pl oraz profilu 
Las Szpęgawski na Fb. 

DOŻYNKI
GMINNO - PARAFIALNE

1 września, godz. 14:00 / Borzechowo

godz. 14:00 /kościół św.Anny/
- Msza Św. w intencji Rolników;
- korowód dożynkowy;
ok. godz. 15:15 /boisko sportowe/ 
FESTYN DOŻYNKOWY: 
- wieńce i tradycje dożynkowe;
- atrakcje dla całych rodzin
/zjeżdżalnie, kule wodne, ścianka,
poczęstunek dla wszystkich/;
- GMINNA ORKIESTRA DĘTA OSP;
- zespół BRZADY;
- zespół KOCIEWSKA FAMILIJA;
-  występ EWELINY RYTELEWSKIEJ;
- PAWEŁ KREFT z zespołem (18:00-19:00);
- zabawa z zespołem CZARNANUTA (19:00-21:00).

 WYSTAWA ZABYTKOWYCH AUT I POJAZDÓW
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Program Święta Kociewia był 
bogaty: kolorowy korowód kociew-
ski, prezentacje artystyczne na 

festiwalowej scenie na placu Dariusza 
Kobzdeja, wystawa rękodzieła, degu-
stacja przysmaków kociewskiej kuchni 
(w tym słynnych kociewskich ruchanek) 
i wernisaż wystawy kociewskich arty-
stów w Nadbałtyckim Centrum Kultury 
ubogacony koncertem znakomitego 

Kociewiacy na Jarmarku św. Dominika
Czwartek, 1 sierpnia, na Jarmarku św. Dominika był Świętem Kociewia. Przybyli na nie, bardzo 
licznie, Kociewiacy z powiatów: starogardzkiego, świeckiego i tczewskiego. Była spora grupa 
samorządowców i posłowie: Sławek Neumann i Kazimierz Smoliński.
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akordeonisty Pawła Ratajka (dyplo-
mant '2019 gdańskiej AM). 
– Uczestniczyłem w barwnym kociew-
skim korowodzie na ulicach Gdańska. 
Kociewiacy mogą być dumni, że ich 
region od kilkunastu lat ma swój dzień 
w programie Jarmarku św. Dominika – 
trafnie skomentował wydarzenie Józef 
Sarnowski, wicemarszałek pomorski.

Janusz Rokiciński

Zakład Produkcji Mebli
„FENIKS”

Spółka z o.o.
Wolny Dwór 48, 83-250 Skarszewy

SEKRETARIAT – tel. +48 58 56 00 330, fax +48 58 56 00 332, e-mail: sekretariat@feniks-meble.pl
DZIAŁ HANDLOWY – e-mail: kontakt@feniks-meble.pl

Zatrudnimy
tapicerów
i szwaczki
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B03 mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS 

W dniach 14–17 lipca w Zamościu 
odbył się Finał Centralny 35 Ogól-
nopolskiego Turnieju LZS Chłop-

ców „Piłkarska Kadra Czeka”. W kategorii 
U16 rywalizowało 11 zespołów.  
Województwo pomorskie reprezentowali 
zawodnicy Klubu Sportowego Beniami-
nek 03 Starogard Gdański. Piłkarze B03 
w ostatnim meczu finału pokonał Polonię 
Środa Wielkopolska 2:0, po bramkach Jakuba 
Okuniewskiego i Szymona Trochowskiego 
i zdobyli tytuł Mistrza Polski LZS U16. 
Wyniki Turnieju: 1 – KS Beniaminek 03 
Starogard Gd. (woj. pomorskie), 2 – UKS 
Omega Stary Zamość (woj. lubelskie), 3 – 
Polonia Środa Wlkp (woj. wielkopolskie). 
Najlepszy bramkarzem Turnieju został 
wybrany Błażej Delewski (KS B03).  
– Nasi zawodnicy zagrali super turniej 
w którym nie stracili  bramki i jest to zasługa 
całego zespołu – ocenia prezes B03 Marcin 

Wąsika oraz trenera Piotra Błańskiego, który 
poprowadził zespół do upragnionego zwycię-
stwa. Za pomoc w organizacji wyjazdu dzię-
kujemy rodzicom naszych zawodników, a za 
finansowe wsparcie: Pomorskiemu Urzędowi 
Marszałkowskiemu, Bankowi Spółdzielczemu 
i Miastu Starogard Gdański, Staroście Powiatu 
Starogardzkiemu Kazimierzowi Chyle oraz 
PKS Starogard Gdański (i super kierowcy 
Tomaszowi Kreft).

Kaszubowski. – Jechaliśmy po złoto a żelazna 
obrona i wykorzystanie naszych silnych stron 
przyczyniło się do osiągnięcia celu. Gratulacje 
należą się trenerowi Jackowi Wołczakowi, który 
przygotował chłopaków do turnieju. Widać 
również, że chłopacy nabrali pewności siebie 
uczestnicząc w treningach seniorów, które pro-
wadzi trener Marcin Drews). Podziękowania za 
treningi indywidualne dla Murata Ozera i Karola 

W Reńskiej Wsi k. Kędzierzyna 
Koźla, w dniach 5–7 lipca  
odbył się VIII Ogólnopolski 

Turniej LZS Dziewcząt „Mała Piłkarska 
Kadra Czeka” im. Marka Procyszyna. 
Rywalizowało dziesięć zespołów.  
Województwo pomorskie reprezentowa-
ły na Śląsku mistrzynie pomorskiego 
LZS piłkarki Kobiecego Klubu Piłki 
Nożnej Olimpico Malbork wzmocnio-
ne zawodniczkami Panter Sierakowi-
ce. Nasze zawodniczki wygrały dwa 
mecze, zremisowały 1 i przegrały 3. 
W meczu o piąte miejsce, po zaciętym 
meczu uległy UKP Suchowicz Team 
0:1 i ostatecznie zajęły miejsce 6. Mi-
strzostwo Krajowego Zrzeszenia LZS 
zdobył zespół UKS 3 Staszówka Jelna 
(woj. małopolskie).
Trener KKPN Olimpico Malbork Marian 
Wnuk-Lipiński ocenił, że zawody były 
super a jego zawodniczki dały z siebie 
wszystko.
Skład zespołu: Nadia Jędrzejewska, 
Marysia Ostopinka, Julia Wodzińska, 
Agata Mórawska, Oliwia Gniba, We-
ronika Klebba, Andżelika Pawelczyk, 
Wiktoria Malek, Nikola Łachmacka 
i Zuzanna Lemke. Trenerzy Marian 
i Jerzy Wnuk-Lipińscy. 

RedJ
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Iga Świątek w Gdyni

Ma 18 lat i z powodzeniem gra 
na wielkoszlemowych turnie-
jach. Druga polska tenisistka 

w kobiecym rankingu WTA odwiedziła 
Gdynię, gdzie spotkała się z kibicami 
i juniorami z Klubu Tenisowego Arka.
Na gdyńskich kortach gościła młoda 
gwiazda  tenisa ziemnego, Iga Świątek. 
Czekali na nią młodzi zawodnicy z KT 
Arka i fani sportu. 18-latka, którą można 
było zobaczyć w akcji przy Ejsmonda jest 
obecnie drugą z najwyżej sklasyfikowa-
nych Polek w rankingu WTA. Po bardzo 
udanym występie m.in. na tegorocznym 

Piłkarki z Malborka na 
6. miejscu w Polsce 

Iga Świątek na gdyńskim korcie wymieniła kilka piłek 
z młodymi zawodnikami

French Open wskoczyła na 61. lokatę, tuż 
za Magdą Linette. 

Opr RedJ (info gdynia.pl) 

Piłkarze Lechii Gdańsk zdobyli Super-
puchar Polski po wyjazdowym zwycię-
stwie nad Piastem Gliwice. Tym samym 

powtórzyli sukces z roku 1983, w którym 
zdobyli Pierwszy Superpuchar Polski. 
Zawodnicy Lechii mieli 13 lipca dobre 
wsparcie z trybun, od licznej grupy swoich 
kibiców Zawodnicy trenera Piotra Stokow-
ca ich nie zawiedli. Superpuchar pojechał 
do Gdańska.
– Cieszę się ogromnie, bo nie często w ży-
ciu zdarza się szansa odniesienia takiego 

W dniach 10-13 lipca w Zamościu 
odbył się VIII Ogólnopolski Turniej 
LZS Chłopców „Mała Piłkarska 

Kadra Czeka” im. Marka Procyszyna. 
W Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia 
LZS w Piłce Nożnej do lat 13. rywalizo-
wało dziewięć drużyn. W wielkim finale 
spotkały się UKS Wkra Żuromin i ULKS 

Po raz drugi Superpuchar pojechał do Gdańska

ULKS U2 Bytów Mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS

sukcesu. Skrzętnie z tego skorzystaliśmy 
i Superpuchar jedzie z nami do Gdańska – 
skomentował trener Piotr Stokowiec.
Piast	Gliwice	–	Lechia	Gdańsk	1:3	(0:2)
Bramki: Sokołowski (68.) – Haraslin  
(2., 47.), Kubicki (21.)
Lechia: Kuciak – Fila, Maloca, Augu-
styn, Mladenović (88. Nalepa) – Haraslin  
(66. Peszko), Łukasik, Kubicki, Gajos  
(73. Makowski), Udovicić (90. Egy MV) – 
Flavio Paixao (59. Sobiech).

RedJ 

Mistrzowski skład

Trenerzy odbierają gratulacje od starosty starogardzkiego 
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U2 Bytów. W regulaminowym czasie wy-
nik brzmiał 2:2. W rzutach karnych 2:1 
zwyciężył zespół z Bytówa. 
Kolejność drużyn: ULKS U2 Bytów  
(woj. pomorskie), UKS Wkra Żuromin 
(woj.mazowieckie), KKS Kalisz (woj. wielko-
polskie). W turnieju strzelono 158 bramek 
(średnia na mecz 6).

RedJ
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Pedagogika i zarządzanie
studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe

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

40% zajęć metodą
e-learning

nowoŚć! 
na kierUnkU 
PEDAGOGIKA 
Przedszkolna 
i wczesnoszkolna  
jednolite stUdia 
magisterskie 
Pięcioletnie

niskie czesne

tytUł magistra
jUż Po trzech 
semestrach


