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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
• Wirty. Kociewskie plachandry
• Starogard. Nowe przedszkole
• Gdynia. Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego
• Gdańsk. Jubileusz Rënku  
• Zaproszenie na uroczystości  w Lesie Szpęgawskim

10 Rolnictwo
• ASF. Strefy zagrożenia na Pomorza 
• Targi „Jesień w ogrodzie”
• Dzień Ziemniaka 

12–13 Fotoreportaż
• Lubań. Kaszubska Jesień Rolnicza i dożynki

14 Nauka, edukacja, biznes
• Konkurs historyczny WSSE
• Filip Bauer. Żywienie młodego sportowca
• Ekaterina Lymar. Zjawisko migracji zarobkowej
• Dr Roman Gawrych o źródłach kultury organizacyjnej

18 Kultura
• Starogard Gd. Tablica ku czci Goldfarba 

• Szczodrowo. Ratują drewniany kościół 
• Czersk. Nietypowa znalezisko w sali obrad

• Ks. Bolesław Piechowski. Bohater

22 Sport 
• Piłkarki z Kościerzyny wygrywają 

• LZS. Spartakiada pań 
• Motocross w Pączewie



Wszystkie pojazdy służą do oczyszczania 
miasta i ze względu na zasilanie elektryczne, 
są przyjazne środowisku. Co ważne, ich nie-

wielkie rozmiary pozwalają dotrzeć także tam, gdzie 
większe zamiatarki nie mogłyby pracować. 

TCZeW

ZUK ma sprzęt 
przyjazny środowisku 
Tczewski Zakład Usług Komunalnych jest 
coraz lepiej wyposażony w sprzęt z napędem 
elektrycznym. We wrześniu do zamiatarki 
i odkurzacza dołączył Melex. 
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Ideą II Walnych Plachandrów była 
integracja i promocja Kociewia. Zlo-
towi towarzyszył Jarmark Kociew-

ski, występy zespołów regionalnych, 

WIRTy

II Walne Plachandry
W Arboretum w Wirtach spotkali się, 
25 sierpnia, Kociewiacy i sympatycy 
Kociewia. Podczas spotkania 
wręczono tytuły Ambasadorów 
Kociewia.

Kociewska moda salonu KF (Kamili Froelke)

koncerty, pokazy dorobku KGW, ręko-
dzieła. Na wielu kranikach serwowano 
kociewskie jadło, w tym tradycyjne 
„ruchanki”. Sporym zainteresowaniem 
cieszył się duży namiot firmy KRO-
PEK (Piotr Kropidłowski) gdzie serwo-
wano pyszne ciastka, kawę i lody oraz 
awangardowa, kociewska moda KF na 
stoisku projektantki, Kamili Froelke.
Kolejne, III Walne Plachandry, za rok 
w Grucznie.  
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Starostami dożynek wojewódz-
kich byli rolnicy z Gminy Żukowo: 
Arleta Hirsz i Krzysztof Hoppa. 

Pani Arleta w Żukowie prowadzi go-
spodarstwo (ok. 100 ha) nastawione na 
produkcję trzody chlewnej. Krzysztof 
Hoppa, w Nowym Tuchomiu, upra-
wia ok. 110 ha, hoduje trzodę chlewną 
i drób. 

Z homilii
Uroczystości dożynkowe, w Parku So-
lidarności, poprzedziła msza święta, 
którą w kartuskiej kolegiacie odprawił 
ks. prałat Marian Szczepiński. Swoją 
homilię skierował do tych, którzy ko-
chają i dbają o polską ziemię, potrzebują 
polskiego chleba, troszczą się o zbiory, 
rodzinę.
– W młodości też brałem do ręki kosę, 
wiązałem snopy – wspominał ks Szcze-
piński i nawiązał do rolniczej aktyw-
ności. – Plon zależy od ludzkiej pracy 
i bożego błogosławieństwa. Dał Bóg 
ziarno i drzewa żeby człowiek uświęcał 
się poprzez pracę, przy której musi pa-
miętać o prawie bożym, naturalnym. 
Dziękując Panu Bogu za plony powinni-
śmy sobie uświadamiać kim jesteśmy. 
Praca rolnika powinna być prawdziwą 
służbą i nadawać istnieniu sens. 
– Polska ziemia jest jedna, nasza... 
Służmy sobie nawzajem – apelował 
ks. prałat.

KaRTuZy

Dożynki Województwa Pomorskiego
Samorząd Województwa Pomorskiego, Powiat Kartuski i Gmina Kartuzy 
zorganizowały w niedzielę, 22 września Dożynki Województwa Pomorskiego.

Podziękowania i nagrody
Rolnikom za trud dziękowali kartuski 
burmistrz Mieczysław Gołuński i starosta 
Bogdan Łapa, wicemarszałek Józef Sar-
nowski, wojewoda Dariusz Drelich. List 
do rolników od prezydenta RP Andrzeja 
Dudy odczytał Piotr Karczewski.
Wojewódzki Konkurs na wieniec do-
żynkowy, którego organizatorem był 
Urząd Marszałkowski Województwa Po-
morskiego, wygrał wieniec dożynkowy 
przygotowany przez sołectwo Strzeczona 
(gm. Debrzno, pow. człuchowski), 2. miej-
sce zajęło sołectwo Smołdzino (pow. 
kartuski) a 3. Połczyno (pow. pucki). 
Puchar i nagrodę od Pomorskiej Izby 
Rolniczej otrzymało KGW Tychnowy 
(pow. kwidzyński). 

Janusz Rokiciński

arleta Hirsz i Krzysztof Hoppa starostowie dożynek wojewódzkich

Polska wieś produkuje zdrową żywność, która daje nam zdrowie i energię do 
działań, dlatego wspierajmy naszych rolników kupując płody rolne i produkty 
od rodzimych producentów – mówi Dariusz MęczykowskiHomilię wygłosił ks. prałat Marian Szczepiński

Panie z sołectwa Strzeczona z nagrodą za wieniec dożynkowy

4 Przegląd Samorządowy 5Przegląd Samorządowyz życia Samorządówz życia Samorządów



Wrześniowa aura sprzyja space-
rom po szlakach wyznaczonych 
przez najbardziej atrakcyjne 

zakątki półwyspu. Zalesione tereny 
skrywają bunkry, pozostałości dział 
czy budynków wojskowych. Dzięki 
pasjonatom większość z nich odzy-
skuje swoją świetność. We wnętrzach 
możemy podziwiać wystawy poświę-
cone nie tylko okresowi wojennemu, ale 
także kulturze regionu, życiu i pracy 
tutejszych rybaków oraz rozwojowi 
całej mierzei.
Hel to nie tylko historia - surowy, mor-
ski klimat sprzyja rozwojowi sportów 
wodnych: windsurfingu i kitesurfingu. 
Wody zatoki, spokojniejsze i płytsze 
niż pełne morze przyciągają turystów 
z całej Polski. Na odważnych czekają 
rejsy łodziami motorowymi z wysoko-
prężnymi silnikami. Skoki na falach, 

POCZąTeK POLSKI

Beata Rus zaprasza na Hel 
Półwysep Helski to najbardziej na północ wysunięta część naszego kraju. 
Region ten zachwyca swoją odmiennością kulturową, bogatą w zabytki 
powojenne przez wiele lat niedostępne dla zwiedzających. Dopiero w latach 
pięćdziesiątych, po zniesieniu terenów wojskowych, Hel i Jastarnia 
otworzyły  się na turystykę.

ostre skręty to tylko niektóre ewolucje 
podnoszące poziom adrenaliny. Spo-
kojniejsze rejsy odbywają się kutrami 
rybackimi wzdłuż brzegu. 
Wrześniowy spacer po półwyspie hel-
skim obfituje w wiele atrakcji tym bar-
dziej, że sezon turystyczny trwa. Zaska-
kująca jest ogromna popularność tego 
miejsca i rzesze turystów spacerujące 
ulicami nadmorskich miasteczek. Wła-
śnie ta otwartość stwarza możliwość 
rozwoju, a przede wszystkim rewita-
lizacji terenów powojskowych. Nowe 
muzea, znajdujące się w powojennych 
budowlach, fokarium,  rejsy statkami 
czy ekstremalne sporty wodne stano-
wią szerokie spektrum atrakcji tury-
stycznych. Odwiedzając Hel musimy 
być przygotowani na coroczne powroty, 
gdyż miejsce to przyciąga swoją orygi-
nalnością i tajemniczą aurą. 

W obiekcie jest kuchnia. Maluchy 
obiady będą jadły w specjal-
nie przygotowanej stołówce. 

Na zewnątrz znajduje się duży plac 
zabaw i parking na kilkadziesiąt aut.  
– W nowym roku szkolnym przedszkole 

Starogard ma nowe przedszkole 
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Aniołek” 
w Starogardzie Gdańskim to dwukondygnacyjny 
budynek o powierzchni ponad 2 tys. m²  
z salą gimnastyczną (170 m²). 

uroczystą wstęgę przecięli właściciel obiektu Hanna Nierzwicka, dyrektor Katarzyna Gacek, inwestorzy Mariusz i Waldemar Niedrzwiccy, 
prezydent miasta Janusz Stankowiak i główny wykonawca Mariusz Bykowski
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Karetka zostanie zakupiona w ramach realizo-
wanego przez Ministerstwo Zdrowia  ogólno-
polskiego „Programu wymiany ambulansów”. 

Do stacji pogotowia ratunkowego w całym kraju ma 
trafić 200 nowoczesnych karetek, w tym 11 w woje-
wództwie pomorskim. 

Opr Jrok

W trakcie spotkania zasłużonym 
dla swoich małych ojczyzn 
samorządowcom wręczono 

odznaczenia Bene Meritus Powia-
tom. Wyróżnienia otrzymali: poseł 
Sławomir Neumann, prezydenci 
Gdyni Wojciech Szczurek i Sopotu 
Jacek Karnowski, Bogdan Dombrow-
ski (starosta gdański I i II kadencji), 

Odznaczenia  
dla samorządowców

Nowa karetka  
dla Kalisk
Do końca roku Kociewskie Centrum Zdrowia 
w Starogardzie Gdańskim kupi nowoczesną karetkę, 
która stacjonować będzie w Kaliskach jako zespół 
ratownictwa medycznego. 

Fo
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W czwartek, 19 września, w Gdyni obradował Konwent Powiatów 
Województwa Pomorskiego. 

Odznaczeni samorządowcy

Jerzy Godzik (starosta kwidzyński 
III–VI kadencji), Zdzisław Kołodziej-
ski (członek zarządu pow. słupskiego), 
Janina Kwiecień (starosta kartuski 
I–V kadencji), Józef Reszke (starosta 
wejherowski II–IV kadencji), Stanisław 
Skaja (starosta chojnicki III–V kadencji) 
i Mirosław Czapla (starosta malborski 
III–VI kadencji).  

Opr. RedJ (info gdynia.pl)   
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przyjęło 248 dzieci i 24 maluszków do 
żłobka. Wierzę, że „Aniołek” stanie się 
dla dzieci drugim domem – powie-
działa dyrektor placówki Katarzyna 
Gacek.

Opr. Jrok (info starogard.pl)  
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zbrodni niemieckiej
w Lesie Szpęgawskim

80. rocznica80. rocznica
zbrodni niemieckiej
w Lesie Szpęgawskim

Odjazdy autobusów:
- z parkingu w starogardzkim Stadzie Ogierów:
   12:00, 12:15, 12:30, 12:45.

Na film i musical wstęp jest wolny 
za okazaniem bezpłatnej wejściówki 
- do odbioru w Starogardzkim Centrum Kultury

Dojazd na cmentarz w Lesie Szpęgawskim 
będzie możliwy wyłącznie za pośrednictwem 
bezpłatnej komunikacji miejskiej

Bezpłatny parking dla samochodów osobowych 
i autokarów znajduje się w starogardzkim Stadzie 
Ogierów przy ul. Mickiewicza 13.

Patronat Narodowy 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

28 września | sobota
Godz. 17:00, 19:30  kino Sokół

Film „Szpęgawsk 1939 - zbrodnia pomorska”

29 września | niedziela
godz. 13:00 

Uroczystości w Lesie Szpęgawskim
- Wystąpienie okolicznościowe i złożenie kwiatów
- Msza św. w intencji pomordowanych
- Wmurowanie kapsuły pamięci
- Apel poległych
- Salwa honorowa

godz. 18:30 i 20:00  kino Sokół
Film „Szpęgawsk”

godz. 19:30  Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby
Musical „Przebudzenie”

Miasto
Starogard Gdański

Gmina
Starogard Gdański

Gmina
Pelplin

Powiat
StarogardzkiOrganizatorzy:

28-29.09.2019 r.
STAROGARD GDAŃSKI

INFORMACJE

MIEJSCE ZBRODNI 
NIEMIECKIEJ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

zrealizowany przez Instytut Filmowy Unisławskie Towarzystwo Historyczne

zrealizowany przez Fundację ,,Na cały głos"

zrealizowany przez Muzeum Piaśnickie w Wejherowie

dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie 
w ramach Programu ,,Patriotyzm Jutra"

Nazwa zadania: ,,Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej 
w Lesie Szpęgawskim"

Patronat medialny: 

Z okazji Jubileuszu spółka zorga-
nizowała 14 września piknik dla 
wszystkich najemców. 

– Mamy ich ponad 200, a wśród nich 
jest 21 firm, które są z nami od po-
czątku istnienia Spółki – mówi dr inż. 
Sławomir Niecko prezes Rënku. 
Wśród gości był także podsekretarz stanu 
w MRiRW dr inż. Ryszard Zarudzki.

Początki 
Spółka została zawiązana 31 maja 
1995 r. Zarząd Rënku skoncentrował 
się na promocji przedsięwzięcia oraz 
budowaniu konsensusu wobec reali-
zowanego projektu wśród decydentów 
lokalnych, regionalnych i krajowych. 
29 sierpnia 1998 r. Spółka zawarła 
umowę z Międzynarodowym Bankiem 
Odbudowy i Rozwoju o udzieleniu jej 
pożyczki (28 milionów DEM) na budo-
wę infrastruktury rynku hurtowego 
(gwarancji udzielił Rząd Rzeczypo-
spolitej Polskiej). Dzięki temu Spółka 
uzyskała finansowanie inwestycji oraz 
ubezpieczenie spłaty. 5 grudnia 1998 
r.  wmurowano kamień węgielny pod 
budowę rynku hurtowego. 26 maja 
1999 r. uroczyście oddano do użytku 
pierwszy obiekt (hala kwiatowa) a całą 
inwestycję 11 września 1999. 

Nie było łatwo
Budowane z trudem poparcie dla pro-
jektu budowy rynku hurtowego, nie 
przyniosło oczekiwanych efektów 
w momencie jego uruchomienia. Nadal 
funkcjonowały konkurencyjne giełdy, 
które pierwotnie były przewidziane do 
zamknięcia. Masowo wypowiadano, 
początkowo zawarte, umowy na wy-
najem boksów w halach. Handlowcy 
i operatorzy pozostawali w dotychcza-
sowych lokalizacjach oczekując na to 
co się wydarzy dalej.  
Na koniec czerwca 2001 roku w hali 
kwiatowej wynajętych było 75% po-
wierzchni, a w pozostałych dwóch 
halach (warzywno-owocowa oraz 
ogólnospożywcza) wykorzystane było 
27% powierzchni. Nie był to wynik wy-
starczający do utrzymania płynności 
finansowej przez Spółkę.   
Zarząd uzyskał zgodę na sprzedaż 
gruntów położonych przy linii kolejo-
wej a także graniczących z obwodnicą. 
Poszukując rozwiązań, które mogły-
by zmienić sytuację spółki, Zarząd 
opracował koncepcję budowy Centrum 
Sprzedaży Warzyw i Owoców (CSWO). 
Nowa działalność nie przyniosła spo-
dziewanych efektów, a spółka nie była 
wstanie spłacać kredytu. W tej sytuacji 
akcjonariusze zmienili Zarząd. 

20 lat Rënku
W środę, 11 września, minęło 20 lat od chwili rozpoczęcia działalności 
gospodarczej przez  Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. 
Największym akcjonariuszem Rënku jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Nowy Zarząd 
przeprowadził głęboką restrukturyza-
cję operacyjną, kadrową, majątkową  
i finansową. Z powodu wysokich kosz-
tów funkcjonowania i ponoszonych 
strat, 30 września 2004 r. zakończyło 
działalność CSWO, a do końca roku 
zatrudnienie zmniejszono z 58 do 32 
osób. Podstawowym działaniem nowe-
go Zarządu było odbudowanie zaufania 
do Spółki. Ustalono korzystne (i trwałe) 
warunki wynajmu powierzchni, aby 
prowadzący biznes mieli wieloletnie 
perspektywy funkcjonowania w Rënku. 
Przeprowadzono akcję promocyjną by 
wynająć puste powierzchnie, przygo-
towywane zgodnie z oczekiwaniami 
przyszłych najemców. Ta polityka 
spowodowała, że niektórzy najemcy 
powrócili na rynek hurtowy. Spółka 
istotnie zróżnicowała stawki wynaj-
mu dla producentów rolnych (bardziej 
preferencyjne), nawiązała współpracę 
z Izbą Rolniczą oraz Ośrodkiem Do-
radztwa Rolniczego. Rënk włączono 
do programu szkoleń specjalistów 
z krajów aspirujących do  członkostwa 
w Unii Europejskiej. 

W 2006 przełamali zła passę
Od 2006 roku sytuacja spółki ulegała 
poprawie, zła passa została przełamana, 
czego koronnym dowodem była potrze-
ba wybudowania nowej hali kwiatowej. 

Podmioty w starej hali rozwinęły się 
na tyle, że potrzebowały więcej prze-
strzeni. Część środków na tę inwestycje 
pochodziło od przyszłych najemców, 
co uwiarygadniało projekt w oczach 
banku oraz ministerstw, które musiały 
wyrazić zgodę na jej realizację. 15 maja 
2009 minister rolnictwa uroczyście 
otworzył nową halę. Spółka zaczęła 
przynosić dochody na sprzedaży. Na jej 
terenie skoncentrowany został handel 
kwiatami północnej Polski. Wybudo-
wany nowy obiekt uwiarygodnił spół-
kę jako stabilnego partnera, z którym 
można wiązać przyszłość. Nowa inwe-
stycja utorowała drogę dla kolejnych. 
Najwięksi hurtownicy z sąsiedniej gieł-
dy w Gdyni zdecydowali, że przenoszą 
swoje siedziby do Rënku. Wybudowano 
dla nich dwa pawilony (ze znacznym 
udziałem finansowym hurtowników). 
W 2013 roku ostatecznie zakończył się 
problem długu Spółki (dokonano jego 
konwersji na akcje). Rënk stał się pod-
miotem z większościowym udziałem 
Skarbu Państwa. Od tego czasu Spółka 
rozwija się w sposób stabilny, każdego 
roku osiągając wyższe przychody.  

Historia zatoczyła koło
W roku Jubileuszu 20-lecia operacyjnej 
działalności Spółki, jesteśmy świad-
kami historycznych,  wręcz przeło-
mowych zdarzeń z perspektywy jej 
istnienia. 
– Właściciel konkurencyjnej giełdy, tej 
która miała być zamknięta dwadzie-
ścia lat temu, przesłał do nas pismo, 
w którym informuje, że jego targowisko 
kończy działalność z końcem września 
2019 i prosi o przyjęcie handlowców, 
tak by mogli kontynuować swoją dzia-
łalność gospodarczą na naszym terenie 
– mówi dr inż Sławomir Niecko.
Historia zatoczyła koło, spółka będzie 
miała szansę skoncentrować na swoim 
terenie handel warzywami i owocami 
północnej Polski. 
– Jesteśmy w przededniu „wbicia pierw-
szej łopaty” pod budowę kolejnego, już 
piątego pawilonu handlowego – do-
daje prezes Niecko. - W planie mamy 
budowę dwóch kolejnych pawilonów 
handlowych, do połowy przyszłego 
roku. Liczymy, że przejście operatorów 
z konkurencyjnej giełdy da dodatkowy 
impuls inwestycyjny.

Opr. AP

Minister Ryszard Zarudzki i prezes Sławomir Niecko na jednym ze stoisk  
(14 września)
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Wystawa Wiosna w ogrodzie (18 maja)
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Główny Lekarz Weterynarii dr lek.
wet. Bogdan Konopka informuje 
o publikacji decyzji wykonaw-

czej Komisji (UE) z 3 września 2019 r. 
W związku z wystąpieniem na gra-
nicy woj. pomorskiego przypadku ASF 
nastąpiło rozszerzenie stref z ogra-
niczeniami o część województwa 
pomorskiego:

obszar żółty (ochronny): powiat  y
nowodworski; powiat malborski: 
gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy 
Staw, miasto Malbork; powiat 
sztumski: gminy Mikołajki Pomor-
skie, Stary Targ i Sztum; powiat 
gdański; Miasto Gdańsk; powiat 
tczewski; powiat kwidzyński;
obszar czerwony (obszar ob- y
jęty ograniczeniami): gminy 

45 OGNISKO aSF 

Strefy ograniczające w woj. pomorskim
Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w po-
wiecie sztumskim, gmina Stare 
Pole w powiecie malborskim.

Na terenie woj. pomorskiego nie mamy 
strefy niebieskiej czyli obszaru zagro-
żenia, na którym odnotowano przy-
padki ASF. Najbliższe są w okolicach 
Pasłęka i Morąga.

Główny Lekarz Weterynarii 
apeluje o zachowanie odpowiednich 
zasad bezpieczeństwa biologicznego 
podczas zbierania grzybów na obsza-
rach, gdzie występuje afrykański po-
mór świń. 
– W grzybobraniu nie powinny uczest-
niczyć osoby mające styczność ze świ-
niami – podkreśla dr Bogdan Konopka 
i apeluje o zachowanie odpowiednich 
zasad bezpieczeństwa biologicznego 
podczas pozyskiwania runa leśnego 
w obszarach utworzonych w związku 
z występowaniem ASF. Dotyczy to 
obszaru ochronnego (strefa żółta), ob-
szaru objętego ograniczeniami (strefa 
czerwona) oraz obszaru zagrożenia 
(strefa niebieska).

Janusz Rokiciński

W gospodarstwie w gminie 
Jeziorany (pow. olsztyński, 
woj. warmińsko-mazurskie) 
29 sierpnia stwierdzono 45. ognisko 
ASF w 2019 r. W gospodarstwie 
utrzymywano 10 świń.

O aSF w Polsce
Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) to groźna, 
zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, 
świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF 
w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji. Zakażenie 
przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, 
przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Ludzie 
nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym 
choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. 
Pierwsze wystąpienie pierwotnego ogniska afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) w Polsce Główny Lekarz Weterynarii oficjalnie 
potwierdził 23 lipca 2014 r., w gospodarstwie w miejscowości 
Zielona k. Gródka (pow. białostockim, woj. podlaskie). 

Decyzja: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1385&from=PL
Mapy: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Uczestnicy spotkania zapoznali się z kolekcją 
39 odmian uprawianych w układzie bloków loso-
wanych (takie samo nawożenie, uprawę i ochronę), 

uzyskali wyczerpujące informacje na temat każdej 
odmiany i porównali ich specyficzne cechy. 
– Przedstawiliśmy wyniki plonowania ziemniaków w do-
świadczeniach prowadzonych na naszych poletkach wdro-
żeniowych – mówi Grzegorz Manowski główny specjalista 
ds. technologii produkcji roślin okopowych i strączkowych 
oraz użytków zielonych PODR w Lubaniu.
Choroby nieinfekcyjne i kwarantannowe (w tym bakte-
riozę pierścieniową) występujące na bulwach ziemniaka 
omówił dr Jerzy Osowski (IHAR). 
Po prezentacji odmian odbył się pokaz pracy maszyny 
do zbioru kamieni firmy USARYA.

RedJ 

Dzień Ziemniaka
W Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Lubaniu, 5 września, odbył się kolejny Dzień 
ziemniaka. To zawsze okazja do zdobycia 
i pogłębienia wiedzy, a także wymiany doświadczeń 
między uczestnikami. 
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W tym roku niewątpliwym 
powodzeniem cieszyły się 
przepiękne hortensje bukie-

towe oraz bogata oferta traw dekora-
cyjnych do ogrodów. To były prawdziwe 
targowe hity
– Celem takich imprez jest populary-
zacja działalności Spółki, jako miejsca 
zaopatrzenia mieszkańców wojewódz-
twa pomorskiego, i nie tylko, w rośliny, 
kwiaty, drzewa, krzewy oraz plony, 
których nie brakowało w ofercie pro-
ducentów z całej Polski – powiedział 
Przeglądowi dr inż. Sławomir Niecko 

W Rënku królowały hortensje
W weekend, 7-8 września, Pomorskie Centrum Hurtowe Rënk zorganizowało 
dziewiątą edycję Kiermaszu ogrodniczego „Jesień w ogrodzie”. W niedzielę 
targi odwiedził wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki.

Fo
t. 

Rë
nk

prezes Zarządu Pomorskiego Hurtowe-
go Centrum Rolno-Spożywczego S.A. 
– Dzięki ich obecności nasi klienci 
zawsze mają okazję kupić wspaniałe, 
często pojedyncze okazy, które bywają 
niełatwe do zdobycia, a przede wszyst-
kim otrzymania wielu cennych uwag, 
związanych z posadzeniem, a także 
późniejszą uprawą i pielęgnacją tych 
roślin. Ponad 11 tysięcy klientów, któ-
rzy odwiedzili nas podczas „Jesieni 
w ogrodzie” utrzymuje nas w przeko-
naniu o ciągle rosnącym popycie na tę 
imprezę – dodaje prezes Niecko.

Janusz Rokiciński

Centralne uroczystości dożynkowe 
odbyły się w niedzielę, 1 wrze-
śnia. Zgromadzeni u stóp Jasnej 

Góry rolnicy, oddali hołd Bogu i Maryi 
Królowej Polski w podziękowaniu za 
tegoroczne plony. 
– Wieś – ostoja zdrowej rodziny, zawsze 
była ostoją chrześcijaństwa. (My) lu-
dzie miłujący polską ziemię, jesteśmy 
tu jako dzieci Chrystusowego kościoła 
(…) Tutaj uczymy dzielić się posiada-
nym dobrem, i uświadamiamy sobie, 
że służy ono nie tylko nam, naszym 
najbliższym, ale wszystkim potrzebu-
jącym, którzy swoją pracą przyczyniają 
się do lepszego bycia człowieka. – mó-
wił w homilii biskup Wiesław Mering 
i apelował aby – mężnym przeciwsta-
wieniem się, odwagą, świadectwem 
umiłowania całego tego dziedzictwa, 
które ma na imię Polska, obronić 
wiarę ojców. To jest nasze dzisiejsze  
Westerplatte – dodał. 

Szczęść Boże tym którzy żywią i bronią, 
chłopom polskim
W Częstochowie, w dniach 
31 sierpnia – 1 września odbyły się 
Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. 
Województwo pomorskie na 
dożynkach reprezentowało, 
z wieńcem dożynkowym, KGW Frąca 
(gm. Smętowo Graniczne).

Towarzyszącą dożynkom wystawę 
rolniczą otworzył minister MRiRW 
Jan Krzysztof Ardanowski. W ciągu 
dwóch dni swój dorobek zaprezento-
wało kilkuset wystawców począwszy 
od tradycyjnej i regionalnej żywności 
z różnych regionów, a skończywszy na 
rękodziełach ludowych i maszynach 
rolniczych. Szczególnie wyróżniały 
się barwne stoiska Kół Gospodyń Wiej-
skich, które zorganizował KOWR. 
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KGW Frąca na dożynkach Jasnogórskich

W niedzielę, 15 września, rolnikom za żniwny trud i plony dające Polsce 
bezpieczeństwo żywnościowe, podziękował prezydent Andrzej Duda 
i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. 

SPała

KGW Grabowo na  
Dożynkach Prezydenckich 

Pomorski Wieniec Dożynkowy wykonały panie z KGW Grabowo

Uroczystości odbyły się na stadio-
nie Centralnego Ośrodka Sportu 
– Ośrodka Przygotowań Olimpij-

skich w Spale. Na uroczystości woje-
wództwo pomorskie reprezentowało 
panie z KGW  Grabowo (gm. Bobowo), 
które w tym roku zdobyły Grand 
Prix Turnieju KGW Województwa 
Pomorskiego.

– Nasze koło pięknie reprezentowało 
naszą gminę, powiat i województwo 
– mówi z dumą wójt Gminy Bobowo 
Sylwester Patrzykąt. - Było to dla nas 
wyróżnienie, a dla pań nagroda za ak-
tywną  działalność na rzecz społecz-
ności lokalnej. Byliśmy w Spale dwa 
dni. Wyjazd i nocleg sfinansował nam 
wicemarszałek Józef Sarnowski.

Janusz
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Podczas uroczystej mszy w kościele 
pw. św. Jana Pawła II biskup pel-
pliński Ryszard Kasyna podkreślił, 

że chleb, za który dziękujemy, niesie 
symbolikę tego wszystkiego, co naj-
ważniejsze i konieczne do życia. 
– Przełamująca nasz egoizm wdzięcz-
ność uczy, abyśmy prosili Boga o chleb 
powszedni nie tylko w naszej Ojczyź-
nie, ale na całym świecie, w którym 
go brakuje (...) Prawdziwe życie nie 
polega na gromadzeniu skarbów je-
dynie dla siebie, ale na służeniu tym, 
co mamy, innym – mówił ks biskup 
i dodał, że – w Bogu jest nasza siła, by 
z różnych pokus powstawać, by idąc za 
sprawiedliwością i pobożnością czynić 
dobro.

Po mszy świętej
orkiestra OSP Bysław poprowadziła 
długi dożynkowy orszak na plac Po-
morskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Lubaniu, gdzie odbyła się 
druga część uroczystości podczas 
której starostowie Anna i Piotr Guss 
przekazali dożynkowy bochen chleba 
na ręce bpa Ryszarda Kasyny i Andrzeja 
Pollaka, wójta gminy Nowa Karczma. 
W konkursie na najpiękniejszy wieniec 
zwyciężył ten z gminy Stężyca, a drugi 
był wieniec przygotowany przez Gminę 
Lubichowo. Nagrody otrzymali laure-
aci konkursów „Piękna Wieś Pomor-
ska”, Hit Targów i AgroLiga 2019 oraz 
hodowcy. Pracownicy PODR odebrali 
medale prezydenta RP za długoletnią 
służbę. 

Patroni
Święto odbyło się pod patronatem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana 
Krzysztofa Ardanowskiego. Na dożynki 
przybyli: wiceminister rolnictwa Ry-
szard Zarudzki, wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich, posłowie i senato-
rowie ziemi pomorskiej, ministrowie, 
samorządowcy i oraz przedstawiciele 
instytucji rolniczych i pracujących na 
rzecz rolnictwa. 

Dożynki i wystawa w Lubaniu 
W dniach 14–15 września, w Lubaniu na Kaszubach, odbyła się XXII Kaszubska Jesień Rolnicza i Jesienna Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych a w niedzielę, 15 września, Dożynki Diecezji Pelplińskiej i Gminy Nowa Karczma. Wydarzenia cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem rolników i ich gości a magnesem była bogata oferta targowa i wystawowa, i pogoda.

Starostami dożynek 
byli Anna i Piotr Guss, rolnicy z gminy 
Kęsowo w powiecie tucholskim. Mał-
żeństwem są od 12 lat, mają czworo 
dzieci.
Pani Anna, absolwentka technikum 
rolniczego i studiów magisterskich 
(a kierunku administracji oraz pody-
plomowe z zarządzania funduszami 
unijnymi. Kilkanaście lat pracowała 
zawodowo m.in. w KRUS. 
– Kilka lat temu zainteresowałam się 
serowarstwem. W ubiegłym roku na-
wiązałam stałą współpracę z Kujaw-
sko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie. Dzięki ich 
pomocy ukończyłam kilka szkoleń 
związanych z serowarstwem i odwa-
żyłam się poprowadzić Rolniczy Handel 
Detaliczny. W tym roku przystąpiłam 
do grupy operacyjnej pod nazwą „Wiej-
ska e-skrzynka”, która chce pomagać 
kreować i promować krótkie łańcuchy 
dostaw (od rolnika do konsumenta). 
Pan Piotr z wykształcenia jestem tech-
nikiem-mechanikiem. Kilkanaście lat 
pracował zawodowo, głównie jako 
kierowca. 

POWIeDZIeLI

Minister: 
– Mamy czas pracy i czas świętowania. Dzisiaj świętu-
jemy – mówił wiceminister Ryszard Zarudzki i podzię-
kował rolnikom za ciężką pracę, trud i zapewnianie 
bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Wójt: 
– Te dożynki to już nasza tradycja. Zawsze odbywają 
się w dobrej współpracy z PODR i Diecezją Pelplińską. 
W trakcie dożynek i wystawy promujemy lokalne 
produkty przygotowywane przez nasze KGW i przed-
siębiorców z regionu. Ogromną popularnością cieszą 
się stoiska sadowników i ogrodników gdzie można 
nabyć rośliny do upiększania posesji, ogrodów – mówił 
wójt gminy Nowa Karczma, Andrzej Pollak dziękując 
rolnikom za efekty ich całorocznej pracy, za postęp 
technologiczny, unowocześnianie zagród. – Dziękuję 
za to, że nie zapominacie o tradycji, o czym świadczą 
przyniesione tu wieńce dożynkowe – było ich kil-
kadziesiąt i wszystkie piękne, i chleby, którymi się 
łamaliśmy. Życzę aby wszystkim wiodło się w polu, 
domu i zagrodzie. Nasza gmina rozwija się prężnie. 
Dzięki inicjatywom mieszkańców poprawiana jest 
estetyka naszych ogrodów i zagród. 
W trakcie imprezy nagrodzono najpiękniejsze zagrody 
i miejscowości powiatu kościerskiego. 

Radny: 
– Piękną homilię wygłosił biskup Kasyna. Ja osobiście 
czerpię z tych słów dużo dobrego – mówił Radny 
Sejmiku Woj. Pomorskiego Dariusz Męczykowski. 
– Patrząc na przebieg uroczystości dożynkowej, widzę 
jak nasi rolnicy i Polska wieś jest nam potrzebna, ile 
mamy dobrego dzięki nim. A najważniejszy jest chleb 
powszedni. Ja wywodzę się ze wsi, z gospodarstwa, 
z roli i wiem jaka jest tu specyfika pracy, jak człowiek 
jest przywiązany do ziemi, jak ją szanuje ciężko na 
niej pracując. Ta praca kształtuje charakter. Gratuluję 
pięknych wieńców, wspaniałych ozdób, a także jak 
zawsze świetnej organizacji.

– Mieszkając z żoną i jej rodziną w gospo-
darstwie zżyłem się bardzo z rolnictwem. 
Doświadczenia pracy na roli pozwoliły 
mi podjąć decyzję o utworzeniu własnego 
gospodarstwa (2015 r.). Obecnie gospo-
darujemy na 16,5 ha ziemi. Uprawiamy 
głównie zboża, kukurydzę, łubiny i wa-
rzywa. Hodujemy też małą ilość bydła, 
a pozyskane mleko przerabiamy na sery, 
które częściowo sprzedajemy. 
Największą dumą państwa Gus-
sów są ich cudowne dzieci: Mateusz  

(lat 10), Sylwek (8), Agata (3) i Edyta (1). 
– Wszystko do czego doszliśmy w życiu 
zawdzięczamy Panu Bogu i życzliwości 
najbliższych nam osób. Mamy więc 
za co i komu dziękować. Bóg zapłać – 
dodają Anna i Piotr Guss. – Cieszymy 
się że tu, w Lubaniu mogliśmy repre-
zentować nasz powiat tucholski. Był to 
dla nas zaszczyt i nowe doświadcze-
nie. Nie spodziewaliśmy się takiego 
wyróżnienia.

Janusz Rokiciński

Starostowie dożynek anna i Piotr Guss

Wójt andrzej Pollak (po lewej) wręczył nagrody mistrzom agroLigi 2019

Nagrodzeni i wyróżnieni hodowcy

Najpiękniejszy był wieniec Gminy Stężyca

Hodowcy Championów
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Zjawisko migracji zarobkowej  
oraz zadania edukacji i biznesu  
we wdrażaniu procesów integracyjnych

Jak żywić młodego sportowca

MGR eKaTeRINa LyMaR, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w GdańskuFILIP BaueR, absolwent Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku na 
kierunku pedagogika, specjalność pedagogika sportu. 24 sierpnia obronił pracę licencjacką 
pt. „Aktywność fizyczna i nawyki żywieniowe młodego sportowca”.

Szczególne problemy pojawiają się 
dla tych, którzy z różnych powo-
dów zmuszeni są zmienić zwykłą 

przestrzeń społeczno-kulturową, znane 
środowisko z całym zestawem nawy-
ków i tradycji.. W naszym przypadku 
zwrócimy uwagę na osoby i grupy 
osób, które są powszechnie nazywane 
migrantami zarobkowymi.

Migranci zarobkowi
Wiadomo, że problem przyjmowania 
i adaptacji migrantów zarobkowych 
od dawna niepokoi kraje UE. Polska 
w tym kontekście ma własne pomysły 
i zasady. Wśród tych idei i zasad często 
występują przejawy uprzedzeń, a cza-
sem uzasadnione lęki.
Zjawisko to można wytłumaczyć fak-
tem, że w już ugruntowanym społe-
czeństwie polskim pod wieloma wzglę-
dami brak jest wiedzy adekwatnej do 
pojawiającego się problemu, a kom-
petencje, które pomagają ocenić rze-
czywiste zalety i wady omawianego 
zjawiska, nie są rozwijane. Wynika 
to głównie z faktu, że w ciągu ostat-
nich dziesięcioleci kraj przeżył kilka 
kryzysów gospodarczych i społeczno-
kulturowych.
Przede wszystkim dotyczy to wielowy-
miarowej reformy w różnych obszarach 
życia polskiego społeczeństwa. Prze-
prowadzone reformy bywały czasami 
dość bolesne, czasem niezrozumiałe, 
a czasem odrzucane przez społeczeń-
stwo. Taki rozwój wydarzeń w pełni 
odpowiada sytuacji poszukiwań, sa-
mostanowienia, a właściwie samemu 
procesowi rozwoju. W różnych epokach 
i dziesięcioleciach historycznych wie-
le krajów, które są dziś znaczącymi 
uczestnikami działalności politycznej, 
gospodarczej i społeczno-kulturalnej 
w Europie, podążyło tą drogą.
Zjawisko „migrant zarobkowy” jest 
dobrze znane w prawie każdej polskiej 
rodzinie. Według różnych szacunków 
miliony Polaków żyje i pracuje poza 
krajem. Nie tylko wspierają ekonomicz-
nie swoją pracą rodziny, ale także są 
zmuszeni do rozwiązywania zadań ada-
ptacji społecznej i kulturowej za gra-
nicą. Wielu migrantów zarobkowych 
ostatecznie przenosi swoje rodziny za 
granicę. Dzieci uczą się w zagranicz-
nych szkołach i na uniwersytetach. 

Sami polscy migranci często próbują 
kontynuować naukę w Polsce w formie 
zaocznej lub e-learningu. Wyjaśnia 
to fakt, że starsze pokolenie nie ma 
doświadczenia w nauce w zagranicz-
nych szkołach od dzieciństwa, a proces 
adaptacji społecznej i kulturowej jest 
ograniczony przez zadania związane 
z pracą i organizacją życia.
W ciągu ostatnich pięciu-dziesięciu 
lat polski rynek pracy przyciągał coraz 
więcej imigrantów z innych krajów. 
Jest to spowodowane szeregiem pew-
nych powodów politycznych, ekono-
micznych i humanitarnych. Wpływa 
na to również dynamika rozwoju go-
spodarczego w samej Polsce, wzrost 
produkcji i budownictwa, zapotrze-
bowanie na usługi oraz wzrost ofert 
miejsc pracy. Większość migrantów 
zarobkowych w Polsce to imigranci 
z Ukrainy (zarówno ukraińskojęzycz-
ni, jak i rosyjskojęzyczni) i Białorusi. 
Przybysze z Mołdawii, Gruzji i innych 
państw są nieco mniej reprezentowani. 
Istotnym problemem dla tej grupy jest 
proces adaptacji do nowych warunków, 
do nowego środowiska kulturowego. 
Należy również zwrócić uwagę na fakt, 
że przyjeżdżającym z regionów nie-
słowiańskich jest trudniej postrzegać 
polski język, trudniej poznać tradycje 
i reguły życia w Polsce.
Dzieci migrantów zarobkowych przy-
wiezione z zagranicy łatwiej przystoso-
wują się do nowych warunków. Szybko 
znajdują wspólny język z rówieśnikami, 
pewnie komunikują się w szkole, po-
siadają stopień swobody mniej znany 
ich rodzicom.

Co można zaoferować 
przybywającym do Polski na długi 
okres aby ułatwić im pobyt w nowych 
okolicznościach życiowych? Nie zapo-
mnijmy o kwestiach bezpieczeństwa, 
o zapobieganiu stanom depresyjnym 
lub agresji. Oczywiście nie należy też 
lekceważyć znaczenia licznych kursów 
języka polskiego, które pozwalają nie 
tylko nawiązać komunikację, ale także 
dodatkowo rozwiązać problem języ-
ka w związku z uzyskanym statusem 
pobytu. Ośrodki etnokulturowe, któ-
re wspierają niezbędną komunikację 
w języku ojczystym oraz w kontekście 
znanych tradycji, mogą mieć pozytyw-
ny wpływ na stan psycho-emocjonalny 
przybywających pracowników. Tego 
jednak zdecydowanie nie jest wystar-
czająco dużo.
Nawet krótki, a tym bardziej długi 
okres, pobytu za granicą pozwala mi-
grantowi zarobkowemu zastanowić 
się nad kolejnymi etapami własnego 
życia. Najlepsze co można zrobić, to 
pomyśleć o zdobyciu wykształcenia, 
nowych umiejętności lub pokazaniu 
własnych talentów już podczas pobytu 
w Polsce. W związku z tym rośnie rola 
programów edukacyjnych i kultural-
nych, które mogą być oferowane przy-
bywającym. Dodatkowym czynnikiem, 
który może zintensyfikować procesy 
integracji i adaptacji społeczno-kultu-
rowej, może być udział w programach 
edukacyjnych i kulturalnych odwie-
dzających wspólnie z mieszkańcami 
Polski. Organizacja takiej wspólnej 
przestrzeni, opartej na zapobieganiu 
zachowaniom aspołecznym, interak-
cjach międzykulturowych, elementach 
art-terapii, edukacji, a co najważniejsze 
- na wspólnych działaniach, może być 
dodatkowym warunkiem do stworze-
nia bezpiecznej przestrzeni publicznej 
z wielkim potencjałem integracyjnym. 
Ponadto przeprowadzenie migranta 
zarobkowego przez programy z zakresu 
edukacji i adaptacji kulturowej może 
pozytywnie wpłynąć na motywację 
do pracy i zwiększyć jej efektywność 
(przecież pracownik nie tylko pracuje 
dla teraźniejszości, ale buduje strate-
gie własnej przyszłości), a także może 
wpłynąć na kształtowanie się nowe-
go wizerunku polskiego rynku pracy  
i stosunków w trakcie pracy.

Problemy integracji kulturowej i społecznej są w dużej mierze istotne i nierozwiązane. Odnosi się to do wszystkich obszarów interakcji 
społecznych i kulturowych, wszystkich przypadków związanych z licznymi interakcjami, w których uczestniczą osoby i całe grupy.

Przeprowadzenie 
migranta zarobkowego 

przez programy 
z zakresu edukacji 

i adaptacji kulturowej 
może pozytywnie 

wpłynąć na motywację 
do pracy i zwiększyć 

jej efektywność 

Na kształtowanie się zwyczajów żywie-
niowych dziecka w znaczącym 
stopniu wpływa jego środowisko 

rodzinne (głównie rodzice i opiekunowie) 
a także środowisko przedszkolne i szkolne. Od 
rodziców i wychowawców dziecka oczekuje się 
podejmowania określonych działań sprzyjają-
cych kształtowaniu się u niego prawidłowych 
z punktu widzenia dietetyki postaw i nawy-
ków żywieniowych. Prawidłowe odżywianie to 
decydujący czynnik wpływający na wzrastanie 
oraz rozwój młodego organizmu, wywiera 
także zasadniczy wpływ na osiągane wyniki 
sportowe. Młody sportowiec, pozbawiony odpo-
wiedniego zapasu substancji energetycznych 
lub prawidłowego nawodnienia, może odczu-
wać pogorszenie siły, szybkości, wytrzymało-
ści, zmniejszone skupienie i większą męczli-
wość, a ponadto jest zagrożony zwiększonym 
ryzykiem urazu. Istotne są także informacje 
zawarte w normach żywieniowych ustalonych 
przez Instytut Żywności i Żywienia, które mają 
na celu odpowiednie dobieranie produktów 
odżywczych w szkołach i przedszkolach, a które 
muszą być spełniane. W innym wypadku takie 
placówki nie będą mogły prowadzić punktów 
gastronomicznych (stołówek szkolnych).
Należy pamiętać o tym, iż prawidłowe odży-
wianie, regularne posiłki wzbogacone o zdrowe 
produkty, niezawierające konserwantów i emul-
gatorów, wspomagają pracę każdego organizmu, 
nie tylko młodych sportowców. Przyswajalność 
produktów ubogich w suplementy oraz wita-
miny często prowadzi do rozwojów choroby, 
osłabienia organizmu oraz słabych wyników 
w sporcie. Każdy młody sportowiec powinien 
dostosowywać swoją dietę do kategorii spor-
towej, w której bierze udział. Wiadome jest, 
iż dieta chłopaka trenującego karate będzie 
zupełnie inna niż dziewczyny uprawiającej na 
przykład jazdę figurową na lodzie. Różnica nie 
tylko wynika z płci oraz kategorii sportowej, 
ale także z wieku, wagi, wzrostu.
Również rodzina młodego sportowca powinna 
przestrzegać oraz dostosowywać swoje potrzeby 
energetyczne do potrzeb dziecka, które trenuje 
bądź wykazuje się wzmożoną aktywnością 
sportową. Pamiętajmy, że młody sportowiec to 
przede wszystkim dziecko, które lubi słodycze, 
fast food oraz inne niezdrowe przekąski. My, 
jako dorośli, rezygnujące spożywania nie-
zdrowej żywności, dajemy przykład naszym 
dzieciom, wzbogacamy ich wiedzę na temat 
zdrowego odżywiania, co zaprocentuje nie 
tylko lepszymi wynikami w sporcie, ale także 
w okresie wzrostu, kiedy to młody organizm 
ma największe zapotrzebowanie na minerały. 
Wykluczając niezdrowe nawyki żywieniowe, 
uczymy wpajamy naszym pociechom zdrowy 
styl odżywiania się i dbania o swoje zdrowie.
A. Brillat-Savarina, powiedział kiedyś: „Powiedz 
mi co jesz, a powiem Ci kim jesteś”.

Zasady żywienia młodzieży szkolnej
Nieodpowiednie dobieranie pokarmów oraz brak 

aktywności fizycznej, a także otyłość i nadwaga 
są powodem chorób rozwoju dzieci oraz wielu 
chorób w wieku dorosłym, określanych mianem 
przewlekłych niezakaźnych albo żywieniowo 
zależnych. Obie te dysfunkcje wywołują zabu-
rzenia funkcji wielu narządów, są przyczyną 
wielu różnych chorób oraz złych wyników 
w nauce. Dzieci z cukrzycą typu 2 są najbardziej 
narażone a ryzyko amputacji kończyn dolnych, 
a najbardziej na amputacje palców stóp oraz na 
niewydolność nerek i przedwczesnej śmierci. 
Ryzyko śmierci przed osiągnięciem wieku 
dojrzałego jest aż 2-3 razy większe u młodych 
dziewcząt z otyłością w porównaniu do tych 
z prawidłową masą ciała.
Rodzice, szkoła, oraz jednostki samorządowe 
powinny wziąć odpowiedzialność za zdrowie 
dzieci poprzez edukację w zakresie prawidłowego 
stylu życia, rozpowszechnienie w szkołach ży-
wienia zgodnego z zaleceniami żywieniowymi, 
zapewnienie dzieciom odpowiedniego poziomu 
aktywności fizycznej w celu zapobiegania 
otyłości oraz chorobom przewlekłym, a także 
zapewnienie odpowiadającego zasadom ra-
cjonalnego żywienia produktów spożywczych 
i napojów sprzedawanych w szkołach.
W realizacji odpowiedniego żywienia i aktywno-
ści fizycznej dzieci i młodzieży bardzo pomocna 
jest „Karta Żywienia i Aktywności Fizycznej 
Dzieci i Młodzieży w Szkole”, opracowana 
przez Instytut Żywności i Żywienia i podpisana 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Owa 
Karta pokazuje, jak poważnym problemem są 
zaburzenia w stanie odżywienia dzieci i mło-
dzieży, czyli niedożywienie, nadwaga, otyłość, 
a także jakie obowiązki powinny przyjąć na 
siebie: szkoła, samorządy i rodzice, aby stworzyć 
dzieciom odpowiednie warunki do uzyskania 
i utrzymania właściwej postawy fizycznej oraz 
prawidłowego odżywiania się.

Normy żywieniowe dla dzieci w wieku 
szkolnym
Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2018 r., poz. 1541) określa normy żywno-
ściowe dla dzieci, wymagania w zakresie ży-
wienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia 
zbiorowego (przedszkolach, innych formach 
wychowania przedszkolnego, szkołach, pla-
cówkach systemu oświaty, o których mowa 
w art. 2 pkt 3, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 996, z późn. zm.2).
Posiłki muszą zawierać produkty z wszystkich 
grup spożywczych, tj. produkty zbożowe lub 
ziemniaki, warzywa lub owoce, mleko lub 
produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, orzechy, 
nasiona roślin strączkowych i inne nasiona 
oraz tłuszcze;
Każdego dnia mają być podawane co najmniej 
dwie porcje mleka lub produktów mlecznych, 
co najmniej jedna porcja z grupy mięso, jaja, 
orzechy, nasiona roślin strączkowych, warzy-
wa lub owoce w każdym posiłku, co najmniej 

jedna porcja produktów zbożowych w śniada-
niu, obiedzie oraz kolacji. Należy zadbać, aby 
w żywieniu całodziennym było podawanych 
przynajmniej pięć porcji warzyw lub owoców, 
a co najmniej raz w tygodniu – porcja ryby.
Najlepszym wyznacznikiem, który wspomaga 
pracę nad przygotowywaniem pokarmów 
dla dzieci jest Piramida Żywienia, czyli wio-
dący zbiór zaleceń żywieniowych przygoto-
wany przez ekspertów Instytutu Żywności 
i Żywienia.
Każdego roku piramida zmienia się i ewo-
luuje, tak jak zmienia się nasza wiedza 
na temat żywienia. Środowisko dietetyczne 
informowane jest o ogłoszeniu odświeżonej 
wersji Piramidy podczas corocznego Kongresu 
Żywieniowego, organizowanego przez IŻŻ 
w Warszawie.

aktywność fizyczna i charakterystyka 
żywienia młodego sportowca
Dzieci uprawiające sport są grupą o specyficz-
nych potrzebach żywieniowych. Intensywny 
rozwój oraz wzmożona aktywność fizycz-
na generują zwiększone zapotrzebowanie 
na energię. W żywieniu dzieci uprawiającej 
sport szczególnego znaczenia nabiera zatem 
racjonalna, prawidłowo zbilansowana dieta. 
Ilość i jakość nieprawidłowości oraz błędy 
żywieniowe ograniczają prawidłowy przebieg 
procesów rozwojowych, a także wpływają 
na spadek zdolności motorycznych, znaczne 
obniżenie koncentracji oraz coraz większą 
podatność na zmęczenie. Tym samym zwięk-
szają ryzyko niekorzystnych następstw zdro-
wotnych, a przede wszystkim: niedożywienie, 
wyczerpanie oraz kontuzje i urazy, odwod-
nienie. Zatem bardzo ważna jest edukacja 
zdrowotna młodych sportowców w zakresie 
prawidłowego żywienia, sprzyjająca bardziej 
racjonalnym wyborom żywieniowym. 
Ruch jest pierwszym z przejawów życia, towa-
rzyszy każdemu człowiekowi od chwili naro-
dzin. Jest głównym czynnikiem kształtującym 
organizm każdego człowieka oraz jego funkcji 
motorycznych. Rozwija i wzmacnia wszystkie 
układy organizmu, wywierając wpływ na ich 
budowę i sprawności. Aktywność fizyczna jest 
szczególnie ważna u dzieci, które znajdują się 
w fazie intensywnego rośnięcia, wzmacniania 
i doskonalenia. Występująca u dzieci potrzeba 
ciągłego ruchu jest właśnie wyrazem podświado-
mej chęci zaspakajania tej potrzeby zapewnienia 
niezbędnego czynnika stymulującego rozwój. 
Dlatego też aktywność fizyczna powinna być 
rozwijana już od najmłodszych lat. Ograniczenie 
aktywności ruchowej jest bardzo niekorzystne, 
ponieważ opóźnia ono rozwój ruchowy i fizyczny 
dziecka. Może także źle wpływać na jego psychikę. 
Dziecko, które jest mniej sprawne ruchowo już 
w wieku przedszkolnym bywa często izolowane 
przez rówieśników, ponieważ psuje zabawę nie 
nadąża za kolegami z grupy. Odsunięcie od inte-
gracji podczas zabawy z rówieśnikami utrudnia 
proces komunikacji społecznej.
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objawiającemu należy się »posłuszeństwo 
wiary« (por. Rz 1, 5; 16, 26; 2 kor 10, 5 n.). 
Przez nie człowiek w sposób wolny powie-
rza się Bogu, ofiarując »Bogu objawiającemu 
pełne poddanie umysłu i woli« oraz ochotnie 
przyjmując, udzielone przez Niego Objawienie. 
Aby taką wiarę można było w sobie obudzić, 
potrzebna jest uprzedzająca i wspomagająca 
łaska Boga oraz wewnętrzne pomoce Ducha 
Świętego; On to porusza serce i do Boga je 
zwraca, otwiera oczy umysłu oraz obdarza 
»wszystkich słodyczą pochodzącą z uznawania 
prawdy i wierzenia jej«” (art. 5). Otrzymaliśmy 
Go, On jest w nas, by wzbudzać w nas postawę 
poddanie się Słowu: „Czyż nie wiecie, że ciało 
wasze jest przybytkiem Ducha Świętego?” 
(1 Kor 6, 19 a). Wiesz o tym?.

Pozdrawiam – Marek

Listy o wychowaniu (4)
Doświadczenie miłości, a więc bezinteresownego daru z siebie samego  
jest odczuciem charakterystycznym dla osoby. 

Jest ono integralnie związanym ze stwo-
rzeniem człowieka na Boży obraz. Bóg 
bowiem kocha; On, który jest Bogiem 

Abrahama, Izaaka i Jakuba (Mk 12, 26; por. Wj 
3, 2-6), przez swe objawienie, czyli „bezpośred-
nie lub pośrednie działanie Boże w celu ujaw-
nienia człowiekowi swego istnienia, natury 
i zbawczej woli, nawiązania z Nim kontaktu, 
wezwania go do odpowiedzi wiarą i do dialogu, 
a ostatecznie do życia wiecznego we wspólno-
cie z Nim” (P. Królikowski), „w swojej wielkiej 
miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół 
(por. Wj 33, 11; J 15, 14 n.) i przestaje z nimi 
(Ba 3, 38), aby zaprosić i przyjąć ich do wspól-
noty z sobą” (art. 2). Cytowane przed chwilą 

zdanie jest fragmentem artykułu drugiego 
Konstytucji o Objawieniu Bożym, dokumentu 
Soboru Watykańskiego II (1962–1965). Bóg 
– Stworzyciel objawia siebie nie tylko w rze-
czach przez Niego powołanych do istnienia, 
a więc poprzez stworzony świat, co podkreśla 
w Liście do Rzymian św. Paweł (1, 19–20), 
ale i poprzez swe Słowo i dzieje zbawienia 
człowieka przedstawione i zawarte w Starym 
Testamencie i w Nowym Testamencie. Funkcję 
objawiania się Boga można związać z rolą 
Wychowawcy, gdyż obejmuje każdego z nas 
swą dobrocią i troską, jak każdy wychowawca 
i nauczyciel. Dlatego – jak czytamy w przy-
wołanym dokumencie soborowym – „Bogu 

Od listopada ubiegłego roku na różne sposoby w kraju 
i zagranicą obchodzimy 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości przez naszą umiłowaną Ojczyznę. 
Na zakończenie tych obchodów Wyższa Szkoła Społeczno- 
-Ekonomiczna w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie 
historycznym „100 pytań na stulecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę”. Autorem wszystkich 
pytań jest dr hab. Wojciech Turek, prof. WSSE, historyk 
zatrudniony w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani 
tą tematyką niezależnie od wieku, miejsca nauki czy pracy. 
Zadaniem każdego uczestnika jest udzielenie odpowiedzi 
na pytania zawarte w załącznikui przekazanie ich do 
siedziby uczelni w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6, nie później 
niż do 31 października 2019 roku. 
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 
zwycięzcom nastąpi podczas wybranej uroczystości 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości, która będzie 
miała miejsce w listopadzie br., o czym jego laureaci 
zostaną wcześniej poinformowani.

Pytania konkursowe zostały opublikowane na stronie 
internetowej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej 
w Gdańsku (www.wsse.edu.pl) w zakładce Aktualności.

Konkurs historyczny na 
zakończenie obchodów 
100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez  
Naszą Umiłowaną OjczyznęOd nowego roku akademic-

kiego zapraszamy na stu-
dia z psychologii w Wyż-

szej Szkole Społeczno-Ekonomicznej 
w Gdańsku.
Na podstawie porozumienia o współ-
pracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa 
w Poznaniu, WSSE w Gdańsku od no-
wego roku akademickiego prowadzić 
będzie również studia podyplomowe 
z psychologii w zakresie różnych spe-
cjalności. Dzięki temu, że ich program 
odpowiadać będzie w znacznym stop-
niu uzupełniającym studiom drugie-
go stopnia na kierunku psychologia, 
osoby które je ukończą, będą mogły 
na preferencyjnych warunkach organi-
zacyjnych i finansowych zdobyć tytuł 
zawodowy magistra psychologii. 

O studiach z psychologii
Dr Ryszard Makarowski: – To studia, które  bardzo dobrze przygotują 
do zawodu, który jest poszukiwany i prestiżowy w kraju i zagranicą. 

Podstawą uzyskania, na preferencyj-
nych warunkach, tytułu magistra (nada 
go Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 
w Poznaniu) jest ukończenie, wcześniej, 
dwóch kierunków na studiach podyplo-
mowych w WSSE w Gdańsku. Pierwsze 
w zakresie psychologia przywództwa 
w praktyce, a drugie w jednej spośród 
następujących specjalności:
- komunikacja i kreowanie wizerun-
ku publicznego,

neuropsychologia, y
psychologia edukacji pozytywnej, y
psychologia konfliktu i przemocy, y
psychologia kultury  y
bezpieczeństwa,
psychologia reklamy, y
psychologia sądowa  y
i penitencjarna,
psychologia zagrożeń społecznych, y
psychoonkologia, y
seksuologia społeczna. y

Wybrana na drugich studiach specjal-
ność będzie mogła być jednocześnie 
specjalnością, z której absolwent po na-
pisaniu pracy magisterskiej i pozytyw-
nie zdanym egzaminie dyplomowym 
uzyska tytuł magistra psychologii.

Opr. Janusz

O źródłach kultury organizacyjnej  
i jej różnych aspektach...

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

Wprowadzenie
Poszczególne zagadnienia z dziedziny orga-
nizacji i zarządzania stają się coraz częściej 
przedmiotem zainteresowań i wnikliwych 
badań prowadzonych nie tylko przez ośrodki 
i instytucje zajmujące się kształceniem kadr 
kierowniczych. Poświęca się im też dużo cza-
su, już nie tylko na zajęciach dydaktycznych 
podczas specjalistycznych studiów, lecz stają 
się one tematami wielu naukowych opraco-
wań, seminariów, konferencji czy wykładów 
inauguracyjnych. Dość często poddawane są 
one badaniom prowadzonym przez studentów 
przygotowujących prace dyplomowe, a także 
firmy i instytucje zajmujące się analizą potrzeb 
rynkowych. Przykłady te świadczyć mogą 
o rosnącej świadomości społecznej z korzyści, 
jakie wynikają z wysokiego poziomu wiedzy 
i umiejętności poszczególnych pracowników – 
zwłaszcza pełniących funkcje kierownicze.
Jednym z takich zagadnień, które spotyka się 
z rosnącym zainteresowaniem coraz większej 
grupy osób zaangażowanych w procesy kie-
rowania jest kultura organizacyjna. Wynika 
to zapewne nie tylko z rangi jaką odgrywa 
ona w procesach realizacji organizacyjnych 
zadań przez poszczególne jednostki czy ze-
społy ludzi, ale też z dociekań związanych 
z określeniem jej źródeł i sposobów kształ-
towania. Na ogół przyjmuje się, że jest ona 
wynikiem wpływu wielorakich czynników 
oddziaływujących na człowieka w różnych 
okresach jego życia i działalności. Czynniki 
te są podstawą określonych zachowań i sta-
nowią pewien wzorzec do naśladownictwa 
przez kolejne pokolenia. Głównymi sposobami 
ich nabywania są bezpośrednie obserwacje 
procesów pracy oraz korzystanie z wiedzy 
i doświadczeń innych osób. Najczęściej od-
bywa się to poprzez zinstytucjonalizowane 
formy kształcenia (głównie w szkołach wyż-
szych) oraz w wyniku doświadczeń zawodo-
wych i działalności w innych formach życia 
społecznego. Rodzaj tych doświadczeń oraz 
jakość i kierunek wykształcenia mogą być 
wyznacznikiem poziomu kultury organiza-
cyjnej poszczególnych jednostek. 

Kształtowanie kultury organizacyjnej 
w ujęciu publikacji Czesława Sikorskiego
Interesującą prezentację problematyki z za-
kresu szeroko pojętej kultury organizacyjnej 
znajdujemy w najnowszej książce autorstwa 
Czesława Sikorskiego pt.: Zapamiętane z dzie-
ciństwa. Szkice o kulturze organizacyjnej. 
Punktem wyjścia do naukowych rozważań 
nad różnymi problemami kultury organi-
zacyjnej jest trzynaście opowiadań autora 
dotyczących jego wspomnień z dzieciństwa. 
Każde z nich ma na celu ukazanie związków 
zachowań ludzi w organizacjach z ich wcze-
śniejszymi przeżyciami i doświadczeniami. 
Z treści publikacji wynika, że zależności 
te wydają się być jednym z podstawowych 
warunków właściwej interpretacji sytuacji 

organizacyjnych i znajdowania sposobów 
ich prawidłowych rozwiązań. Autor książki 
dokonuje tego poprzez próbę udzielenia odpo-
wiedzi na następujące pytania: Co kształtuje 
kulturę organizacyjną?, W czym kultura się 
przejawia?, Jaki może być stosunek jej przed-
stawicieli do innych kultur?, Jaki może być ich 
stosunek do własnych dysydentów?
 W części I książki autor stara się odpowie-
dzieć na pytanie zawarte w jej tytule – Co 
kształtuje kulturę? Prezentuje w niej szereg 
definicji tegoż pojęcia (według różnych au-
torów), co pozwala zarówno lepiej to zagad-
nienie zrozumieć, jak też poznać jego szeroki 

podejście do kultury organizacyjnej. Z jego 
założeń wynika, że symbolom kulturowym 
przypisuje się zdolność upowszechniania 
i utrwalania kulturowych wzorów myślenia 
i zachowań ludzi w danym środowisku spo-
łecznym. Przyjmuje się, że przejawiają się one 
głównie w komunikacji społecznej, rytuałach, 
czy typie motywacji. Godne szczególnego po-
lecenia są treści dotyczące symboli osobowych 
w organizacji. Tych szczególnie zasłużonych, 
ważnych lub atrakcyjnych dla organizacji ludzi 
autor w interesujący sposób charakteryzuje 
i ukazuje możliwości ich skutecznego wpływu 
na podwładnych.
Z kolei w części III – Stosunek do innych 
kultur – autor książki stara się przekonać, że 
integracja międzykulturowa jest i potrzebna, 
i możliwa. Zagadnienie to opisuje począwszy 
od ukazania istniejącej rywalizacji kulturowej 
przechodzącej w izolację, aż po współpracę 
kończącą się akceptacją kulturową. Spośród 
wielu cennych myśli, spostrzeżeń i przykła-
dów zawartych w tej części wydaje się, że na 
szczególne odnotowanie zasługuje problem 
kulturowej promocji. Polega ona nie na forso-
waniu przekonania o niższości innej kultury 
lecz na ukazywaniu korzyści wynikających 
z kultury własnej. W konsekwencji chodzi 
o zaimponowanie innym, a nie obronę przed 
ich wpływami.
W części IV książki – Stosunek do własnych 
odmieńców – autor prezentuje bardzo ważne 
zagadnienie, jakim jest traktowanie ludzi o in-
nych kulturach, funkcjonujących w poszcze-
gólnych organizacjach. Najczęściej ludzie ci są 
podziwiani, tolerowani bądź odrzucani przez 
instytucje, w których obowiązują określone 
wzory kulturowe. Z treści w niej zawartych 
wynika, że zaakceptowanie każdego z „od-
mieńców” przez inne grupy uzależnione jest od 
tego, czy różnice ich zachowań nie naruszają 
dorobku kulturowego organizacji i czy mają 
wpływ na jej powodzenie (rozwój).

Podsumowanie
Z przedstawionych treści wynika m.in. to, że 
poszczególne składniki kultury organizacyjnej 
kształtują się w sposób spontaniczny już od 
najmłodszych lat naszego życia, a w wyniku 
procesów nauczania, uczenia się i doświad-
czeń nabywanych w poszczególnych orga-
nizacjach następuje jedynie ich udoskonala-
nie. Stąd też istnieje potrzeba kształtowania 
świadomości znaczenia tegoż zagadnienia 
u osób zajmujących się edukacją nie tylko na 
poziomie studiów wyższych, ale już znacznie 
wcześniej i w różnych środowiskach, gdyż 
zarządzanie jest zintegrowaną działalnością 
wielu osób i instytucji. Słusznie więc od kadry 
kierowniczej wymaga się przede wszystkim 
wysokich kwalifikacji oraz znajomości po-
trzeb otoczenia, w którym ona funkcjonuje. 
O ich poziomie świadczyć może wysoka ja-
kość świadczonych usług odpowiadających 
wymogom współczesności.

Poszczególne składniki kultury organizacyjnej 
kształtują się w sposób spontaniczny już od 

najmłodszych lat naszego życia.

zakres i wyjątkowe znaczenie w zarządzaniu. 
W części tej autor prezentuje również główne 
składniki kultury organizacyjnej oraz podaje 
przykłady sposobów ich kształtowania. Bar-
dzo dobrze komponują się z tym treści doty-
czące zagadnień związanych z wizerunkiem 
i tożsamością organizacji. Przedstawiono je 
jako dwa odrębne zagadnienia mogące być 
źródłem zarówno sukcesów, jak i konfliktów 
w organizacji. W części tej autor ukazuje 
też bardzo duży wpływ autorytetu kierow-
nika na funkcjonowanie innych członków 
organizacji w aspekcie kształtowania kultury 
organizacyjnej.
W części II książki znajdujemy odpowiedź 
na pytanie zawarte w jej tytule: W czym kul-
tura się przejawia? Próbę odpowiedzi na to 
pytanie autor podjął w oparciu o systemowe 

Szczegółowe informacje o zasadach 
rekrutacji można uzyskać w siedzibie 
WSSE w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6 
(tel. 58 500 52 22, 881 777 974) 
oraz w siedzibie Instytutu Kształcenia 
Zawodowego WSSE w Ostrołęce 
przy Alei Wojska Polskiego 44  
(tel. 29 769 15 26, 881 777 258).
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Na jednej z desek widnieje napis: 
„Zakładali podłogę, Breszka Fran-
ciszek i Ufnowski Ryszard za pie-

niądze, Pełka Artur za darmo, 1980 r”.
Franciszek Breszka był wtedy woźnym w urzę-
dzie. Żeby prace wykończeniowe w nowym 
skrzydle szły szybciej, naczelnik gminy po-
prosił go, aby po godzinach swojej pracy wspo-
magał ekipę budowlaną. Pan Franek układał 
podłogę, boazerię, wieszał grzejniki. 
- Coś pamiętam, jakiś napis po sobie zostawi-
liśmy, jednak myślałem, że gdzieś na ścianie, 
nie na desce – wspomina były woźny, który 
pracował w urzędzie od 1977 roku i mieszkał 
w dobudowywanym w tych czasach skrzydle. 

CZeRSK

Nietypowe znalezisko w sali obrad
Nietypową „kapsułę czasu” odnaleziono podczas remontu, byłej już,  
sali narad Urzędu Miejskiego w Czersku. W czasie zrywania podłogi 
budowlańcy natrafili na deskę z podpisami pracowników, którzy prawie 
czterdzieści lat temu wykańczali to skrzydło czerskiego urzędu. 
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Tablicę ufundowało Starostwo Powiatowe 
w Starogardzie Gdańskim. Uroczystość 
odbyła się w 164. rocznicę urodzin  zna-

nego przedsiębiorcy, filantropa i honorowego 
obywatela Królewskiego Miasta.

arie Goldfarb 
Goldfarb Arie ben Izaak (ur. 13 września 
1855) pochodził z żydowskiej rodziny, która 
mieszkała w Starogardzie Gdańskim od 
przełomu XVIII i XIX wieku. Był synem Iza-
aka, który założył w 1839 r. w Starogardzie 
fabrykę tytoniu i był współzałożycielem 
Browaru Obywatelskiego. Arie ukończył 
miejscowe gimnazjum oraz zagraniczne stu-
dia. W 1882 r. razem z bratem stanął na czele 
fabryki tytoniu i rozbudował ją. W fabryce 
Goldfarba produkowano wiele gatunków 
tytoniu oraz tabakę i tytoń do żucia. W po-
bliżu fabryki wzniósł domy mieszkalne dla 
robotników i ufundował domy dla ubogich. 
Dla swojej rodziny wybudował dom przy 
Moście Chojnickim.
Pod koniec XIX w., w Gdańsku, powstała 
filia starogardzkiej fabryki Goldfarba, którą 
prowadził Otto Saabel. W 1897 r. Goldfarb 
pojawił się na gdańskim zjeździe założyciel-
skim Krajowego Związku Zachodniopruskich 
Gmin Synagogalnych i został członkiem jego 
zarządu. Przyjeżdżał do Gdańska pilnować 
interesów a w Stargardzie był radnym miasta 
oraz zastępcą burmistrza. Później otrzymał 
tytuł honorowego obywatela miasta.
W 1924 r. fabryka Goldfarba została upań-
stwowiona a gdańska filia zamknięta. Rok 
później Arie Goldfarb zmarł nagle w Wies-
baden. Został pochowany na cmentarzu 
żydowskim w rodzinnym Starogardzie.

RedJ na podstawie https://sztetl.org.pl/pl

STaROGaRD GD. 

Pamięci 
przedsiębiorcy 
i filantropa
Z inicjatywy Stowarzyszenia 
Starogard 2030, 13 września została 
odsłonięta tablica upamiętniająca  
Arie Izaaka Goldfarba.
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– Budowa tej części rozpoczęła się w 1977 roku 
i zakończyła w 1980. Uroczyste otwarcie było 
22 lipca – wspomina F. Breszka.
Pan Franek w Urzędzie pracował do emery-
tury (2007 r). Potem jego miejsce zajął... zięć. 
– To bardzo ciekawa historia i cenne odkry-
cie. Zachowamy tę deskę. Na pewno znajdzie 
ona swoje miejsce w jakiejś izbie pamięci 
– mówi burmistrz Czerska Przemysław Biesek-
Talewski. 

RedJ

Franciszek Breszka i burmistrz Przemysław Biesek-Talewski

Nietypowa „kapsuła czasu”

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

W niedzielę, 15 września, wspól-
nie z panią konserwator Elż-
bietą Przebirowską, księdzem 

proboszczem Mateuszem Draszanow-
skim i prezesem Katolickiego Stowarzy-
szenia Błogosławionej Siostry Marty 
Wieckiej Karolem Szczepińskim cieszy-
liśmy się z podsumowania kolejnych, 
bardzo ważnych prac renowacyjnych 
tego średniowiecznego obiektu – mówi 
poseł Kazimierz Smoliński. 
Prac wykonano dzięki środkom od pa-
rafian oraz funduszom zewnętrznym 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Fundacji Energa. 
– Przed parafią jeszcze sporo wyzwań, 
które jako Poseł będę wspierał tak, 
aby ta unikatowa świątynia, perełka 
naszego regionu, w pełni odzyskała 
dawny blask.

Kosztowny remont 
Kościół wymaga natychmiastowej po-
mocy, bo stan jest poważny. Parafianie 
angażują się w prace remontowe ale 

SZCZODROWO

Ratują drewniany kościół
W Szczodrowie trwa odnawianie i remont najstarszego kościółka 
drewnianego na Kociewiu. Powstała w ciągu XV i XVI stulecia świątynia 
pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. wymaga dużych nakładów. 
W akcję pomocy włączył się poseł Kazimierz Smoliński.

nie wszystkie mogą wykonać sami, 
potrzeba fachowców, a to kosztuje. 
– Parafia sama nie podoła finansowo. 
Potrzebne jest wsparcie. Takie otrzy-
maliśmy od ministerstwa kultury 
i firmy Energa – mówi ks. proboszcz 
Mateusz Draszanowski. – Pozyskane 

w tym roku środki wystarczą nam na 
prace do połowy października.
– Jak długo potrwa remont? 
– Zakładamy, że około siedem lat. Ko-
rzystając z okazji dziękuję darczyńcom, 
wszystkim nam życzliwym i ludziom 
dobrej woli. 
Świątynia funkcjonuje normalnie, 
pracują w niej konserwatorzy, jest 
więc możliwość obejrzenia jedynego 
zachowanego na Kociewiu późnośre-
dniowiecznego drewniano kościółka. 
Najstarszym w nim zabytkiem jest 
granitowa kropielnica (ok XIV w). 
Zachęcam naszych Czytelników do 
odwiedzenia kościółka w Szczodrowie 
i włączenia się w akcję pomocy. 

Janusz Rokiciński 
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W pierwszym turnieju, przed rundą 
rewanżową (8 września) walczyli 
piłkarze. W tabeli prowadzi zespół 

KS Rokocin (9 pkt), 2 – Polpharma (6), 3 Bobo-
wiacy (3) i 4. FC Jabłówko (0).
W niedzielę w Turnieju Siatkówki o Puchar 
Wójta Gminy Bobowo udział wzięło 5 zespo-
łów. Zwyciężyła, z kompletem punktów, SKRA 
Jabłowo w składzie: Daria i Grzegorz Szyca, 
Oskar i  Kacper Lanzer, Damian Maciejewski, 
Patryk Naczyk. Kolejne miejsca: 2 – Mikasa 
Bobowo, 3. Wujek i Spółka (Starogard Gd.), 
4. Aniołki Charliego (Bobowo/Wysoka) i 5. 
Sami Swoi (Starogard Gd.).
MVP turnieju – Daria Szyca (SKRA Jabłowo).

TaM

Powakacyjne granie na Orliku 
w Bobowie
Piłkarze i siatkarze rywalizowali o Puchar 
Wójta Gminy Bobowo Sylwestra Patrzykąta, 
nagrody i dyplomy.

Wójt Sylwester Patrzykąt dziękuje zawodnikom 
za udział w turnieju

Wystarczy zainstalować na swoim 
smartfonie aplikację „Activy” i przez 
cały wrzesień, i październik, używać 

roweru jako środka transportu w codziennym 
podróżowaniu po mieście. „Wykręcone” kilo-
metry będą przeliczne na punkty, które trafią 
na nasze własne konto lub zasilą bilans punk-
towy grupy do której należymy (firmy, uczel-
nie wyższe, stowarzyszenia, dzielnice). Firmy 
rejestrują swoje drużyny do akcji poprzez 
formularz na stronie grarowerowa.pl).

Punkty za kilometry:
za każdy przejazd o długości minimum  y
1,5 km, z minimum 20 minutami prze-
rwy między kolejnymi przejazdami – 
5 punktów

Konkurs dla rowerzystów

Lucyna Tomczak koordynatorka gry Kręć Kilometry dla 
Gdańska

za każdy dojazd lub wyjazd z przypisane- y
go użytkownikowi obszaru, np. miejsca 
pracy, z ograniczeniem do punktowania 
2 razy dziennie w 5 dowolnych dniach 
w tygodniu – 50 punktów
za każdy przejechany rowerem  y
kilometr – 1 punkt (dla przejazdów  
powyżej 1,5 km)

Punkty przyznawane będą za przejazdy roz-
poczynające się lub kończące się na terenie 
miasta Gdańska (od 1 do 30 października 
będą liczone podwójnie).
Pierwszych 1000 osób, które uzbiera 777 punk-
tów będzie mogło odebrać upominki, ci, którzy 
zdobędą 7777 punktów dostaną bluzy rowero-
we. Po zakończeniu rywalizacji nagrodzonych 
zostanie setka najlepszych uczestników indy-
widualnych oraz najlepsze szkoły i drużyny 
firmowe.

Opr. RedJ (za gdansk.pl)

1 września ruszyła 7. edycja kampanii Kręć Kilometry dla Gdańska. 
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Kto zaprojektuje szlak  
Trójmiejski Park Krajobrazowy? 

Od Jasienia do Sopotu
Główna trasa turystyczna przebiegać ma na 
odcinku od ul. Źródlanej aż do połączenia ze 
szlakiem turystycznym na terenie Sopotu. 
Długość gdańskiego odcinka wyniesie ponad 
39 km (trasa główna – ok. 21 km i pięć łączni-
ków o łącznej długość ponad 18 km).  
Szlak z Gdańska biec będzie dalej ścieżkami do 
Sopotu i Gdyni. Łącznie, po realizacji projektu,  
(uwzględniając istniejące, nowe i odnowione 

Do końca czerwca 2020 r. ma powstać dokumentacja projektowa 40-kilometrowej  
trasy turystycznej przez Trójmiejski Park Krajobrazowy. Ze ścieżek korzystać  
będą również rowerzyści. Otwarcie ofert zaplanowano na 25 października.

odcinki) dostępnych dla turystów będzie 
78,1 km kompleksowej sieci szlaków, w tym 
na terenie Gdańska 39,16 km, Sopotu 
9,14 km i Gdyni 29,8 km. 
Partnerski projekt trzech miast: Gdańska 
(lider projektu) Sopotu i Gdyni uzyskał 
dofinansowanie unijne z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

Opr RedJ (za gdansk.pl)
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W tym roku obchodzimy 80. rocz-
nicę wybuchu II wojny świato-
wej. Straszny kataklizm, który 

zabierał życie, zdrowie czy niszczył 
miasta i wsie. Wiele pomników i tablic 
upamiętnia ten straszny czas na pol-
skich ziemiach. Jeden z takich pomni-
ków znajduje się na terenie cmentarza 
w Lubiszewie. Upamiętnia męczeńską 
śmierć księdza Bolesława Piechow-
skiego. Duchowny przybył do Lubi-
szewa w 1926 roku. To mała kociew-
ska osada położona w pobliżu Tczewa. 
Pierwsza wzmianka pochodzi z 1198 
roku. Osiedlili się tutaj także joan-
nici. 17 kwietnia 1577 roku w pobliżu 
miejscowości rozegrała się bitwa wojsk 
Stefana Batorego z załogą gdańską, 
a 17-18 sierpnia 1627 roku starcie żoł-
nierzy w wojnie polsko – szwedzkiej.
Ks. Bolesław Piechowski urodził się 
10 października 1885 roku w Osówku 
(pow. Starogard Gdański) w rodzi-
nie rolników Jana i Anny Pliszków. 
Kształcił się w Collegium Marianum 
w Pelplinie (1898-1906) i w gimnazjum 
w Świeciu, gdzie w 1906 roku uzyskał 
maturę. Studia odbywał w Seminarium 
Duchownym w Pelplinie. Święcenia ka-
płańskie otrzymał 9 marca 1913 roku. 
W 1926 roku został kuratusem w Lubi-
szewie. Przy współpracy miejscowego 
nauczyciela, w 1927r, ks. Piechowski, 
przed świętem Stanisława Kostki, 
zgromadził znaczną ilość młodzieży 
oraz dzieci na modlitwę i rozważania 
słowa Bożego; rozważania te trwały 
nieustannie przez cztery dni. Były to 
pierwsze tego typu rekolekcje w dzie-
jach parafii, podczas których odbyła 
się msza św. z kazaniem w języku pol-
skim, o polskim patronie młodzieży. 
Przy kościele lubiszewskim działało 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Polskiej, którego prezesem był Aloj-
zy Zieliński, mieszkaniec Lubiszewa. 
Podczas zebrań tego towarzystwa po-
ruszano tematykę religijną, moralną, 

TOMaSZ JaGIeLSKI

Bohaterowie czasów II wojny światowej
Tomasz Jagielski jest nauczycielem historii w SP w Suchym Dębie. Działa w ZKP Tczew. 
Interesuje się dziejami Pomorza i lokalnymi Ojczyznami. Lubi wyprawy na Wschód. 

uczono dobrych obyczajów oraz oma-
wiano sprawy i wydarzenia bieżące, jak 
też interesowano się historią Polski. 
Wszystkie te spotkania odbywały się 
pod nadzorem organizacyjno-meryto-
rycznym ks. Piechowskiego. Ponadto 
ks. Piechowski pisał i ogłaszał utwory 
literackie pod pseudonimem Bolesław 
Leliwa, prowadził pracę polityczną jako 
działacz Stronnictwa Narodowego, dbał 
o rozwój organizacji kościelno-religij-
nych i świeckich (towarzystwa śpiewa-
cze, zespoły teatru amatorskiego). 
To z inicjatywy ks. Piechowskiego we 
wsi Śliwiny stanęła w 1937 roku przy-
drożna kapliczka z dużą gipsową figurą 
Najświętszego Serca Chrystusa. On też 
dokonał uroczystego poświęcenia tej 
kapliczki w czerwcu 1937 r.
Z chwilą wybuchu II wojny światowej 
duszpasterz został aresztowany przez 
Niemców (10.11.1939) i zatrudniony do 

pracy u niemieckiego rolnika. Następ-
nie przebywał w niemieckim więzieniu 
w Gdańsku, potem w obozie koncentra-
cyjnym w Stutthofie i od 10 kwietnia 
1940 roku w obozie w Oranienbur-
gu, skąd przewieziono go do Dachau. 
Zginął w tzw. transporcie inwalidów 
12 sierpnia 1942 roku.
Po zakończeniu II wojny światowej 
parafianie nie zapomnieli o swoim du-
chownym. Wystawiony został pomnik 
– krzyż, autorstwa rzeźbiarza Ignace-
go Zielke. Krzyż został poświęcony 
30 sierpnia 1953 r. podczas odpustu 
NMP Matki Pocieszenia. Homilię na 
temat życia i pracy duszpasterskiej 
zamordowanego księdza wygłosił 
wybitny historyk Pomorza, ks. prałat 
Paweł Czaplewski.
Warto w tych dniach wrześniowych 
pamiętać o wszystkich ofiarach 
II wojny, także o księdzu Bolesławie 
Piechowskim.
http://sanktuarium-lubiszewo.pl Za-
praszamy do Lubiszewa, wsi położonej 
pośród zielono-złotych pól Kociewia, 
nad ukryte w lesie lubiszewskie jezioro. 
Zapraszamy do naszej parafii, jednej 
z najstarszych na Pomorzu Gdańskim, 
do niewielkiej, ale wielowiekowej świą-
tyni, w której u stóp Matki Pocieszenia 
każdy czuje się jak w domu. I łatwo 
tu trafić – Lubiszewo leży tuż obok 
zjazdu z Autostrady A1, ledwie kilka 
kilometrów od Tczewa… 

Inwestycja idzie pełną parą. Już 29 wrze-
śnia coroczne obchody. Zapraszam 
wraz z Panią Wójt Gminy Starogard 

Magdaleną Forc-Cherek. – Niezwykły 
pomnik powstaje dzięki niezwykłym 
ludziom – dodaje pani Magda.

Podpatrzone w Szpegawsku
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Poseł Kazimierz Smoliński, szef 
Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika upamiętniającego pomor-
dowanych w Lesie Szpęgawskim, 
często odwiedza plac budowy. 
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W meczu w Płocku, zawodniczki 
„Dumy Kaszub" zdominowały 
gospodynie, pewnie wygrały, 

a najwięcej bramek, 8. rzuciła Joanna 
Gędłek.
MMKS Jutrzenka Płock – KS Koście-
rzyna 23:42 (14:25).
KS Kościerzyna: Agnieszka Kordu-
nowska-Lupa, Aleksandra Bielak, 
Julia Wtulich (2), Magda Mazur (1), 
Joanna Moskal (2), Joanna Gędłek (8), 
Justyna Belter (3), Paulina Kucharska 
(5), Joanna Król (1), Paulina Wasak (5), 
Daria Somionka (4), Amelia Zawalich 
(6), Natalia Fesdorf (5).

11 bramek Natalii 
W sobotę, 21 września, KS Kościerzyna 
pokonał na własnym parkiecie (Hala 
Sokolnia) AZS Uniwersytet Warszawski 
39:18 (23:9). Dla gospodarzy najwięcej 
bramek rzuciła Fesdorf a warszawianek 
Karolina Bryl-Prokop. Zawody obserwo-
wało ponad 100 kibiców, a w tym gronie 
duża grupa młodzieży i dzieci, które gorąco 
dopingowały swój ulubiony zespół. 
KS Kościerzyna: Agnieszka Kordu-
nowska-Lupa, Aleksandra Bielak, Julia 
Wtulich (2), Magda Mazur, Joanna 
Moskal (3), Joanna Gędłek (6), Justyna 

PIłKa RęCZNa

Za nami dwie kolejki I Ligi kobiet 
Jedyne przedstawicielki naszego 
województwa, zawodniczki trenera 
Dariusza Męczykowskiego wygrały 
zdecydowanie, swoje mecze. 

Belter (3), Paulina Kucharska (1), Joan-
na Król (1), Paulina Wasak (3), Daria 
Somionka (2), Amelia Zawalich (7), 
Natalia Fesdorf (11).

Rodzinny klimat
Po meczu, na kościerskim rynku, od-
była się oficjalna prezentacja zespołu. 
Było wielu sympatyków zespołu i Klub 
Kibica. Padło wiele ciepłych słów pod 
adresem drużyny i sponsorów. Choć 
kilka (głównie wysokich zawodniczek) 
po ubiegłym sezonie opuściło klub, by 
grać w najwyższej lidze, trener Mę-
czykowski rozważnie uzupełnił braki 
kadrowe i dobrze skompletował zespół. 
Zawodniczki podkreślały, że czują w 
zespole dobry, rodzinny klimat i chcą 
po roku wrócić do ekstraligi. 

Janusz Rokiciński 

Prezentacja na kościerskim rynku
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Niespodzianka. Kwiaty dla kibiców

Drużyna, Klub kibica, sponsorzy i przyjaciele

W Chmielnie rywalizowały 
panie z KGW
KGW Kobylnica wygrało pierwszą 
Pomorską Spartakiadę Rekreacyjno–
Kulturalną Kół Gospodyń Wiejskich 
o Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. W nagrodę pojedzie Do Brukseli

Sportowe. Rywalizowało 14 kół. 
Miejsca na podium: 1. – KGW Kobylnica 
(pow. Słupski), 2. – KGW „Rzeczpospo-
lita Babska” z Wiślinki (pow. gdański), 
3 – KGW Osowo (pow. kościerski). 
Wszystkie koła otrzymały pamiąt-
kowe puchary wykonane w słynnym 
zakładzie ceramiki Rodziny Neclów 
w Chmielnie i bardzo cenne nagrody.

RedJ (info: PZ LZS)

Po raz pierwszy zamiast wyści-
gów odbyły się pokazy, bo 
5 sierpnia Polski Związek 

Motorowy zawiesił, do 1 września 
2019, rozgrywanie zawodów moto-
cyklowych w konkurencji Motocross 

Spartakiada odbyła się 7 września, 
w Chmielnie, z inicjatywy Pomor-
skiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 

NaSZ PaTRONaT 

Pączewo. Tłumy na Motocrossie 2019
18 sierpnia byliśmy na udanej 
imprezie na Torze Motocrossowym 
w Pączewie (gm. Skórcz). 
Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji.

na wszystkich szczeblach. Decy-
zję podjęto po dwóch tragicznych 
zdarzeniach na torach (3 sierpnia 
w Lipnie i 7 lipca w Nowodworze). 
IX Edycji Motocross 2019 towarzyszyła 
IV edycja biegu crossowego i festiwal 
Eksplozja Kolorów.

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


