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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
• Powiat Starogardzki. Nowy Renault dla DPS 
• Gdańsk. Złote Malwy 
• Gdynia. „Super Wiktoria” dla Wojciecha Szczurka
• Wspominamy wybitnych Pomorzan
• Pinczyn. Nowe przedszkole   
• MEVO. Zarząd szuka nowego operatora  
• Las Szpęgawski odkrywa prawdę
• Czarna Woda. Samochód dla OSP

11 nauka, edukacja, biznes
• Pracodawcy Pomorza. Młodość wkracza w biznes 
• Beata Browarczyk. Zarządzanie sprzedażą
• Uroczysta inauguracja w WSSE
• Dr Roman Gawrych. Role organizacyjne współczesnych kierowników
• Ks. dr hab. Józef Kożuchowski. Współczesna wersja transhumanizmu
• Agnieszka Kuczyńska. Pani z Przedszkola

18 Kultura
• Sierpc. Wystawa artystów z Pomorza
• Anita Demianowicz z nagrodą PKP  Intercity

• Wyróżnienie dla kpt. Tadeusza Wrony 
• Stefan Łaszewski. Pomorski wojewoda 

22 Sport 
• Pomorscy medaliści Pucharu Polski Kadetów 

• „Złoty” Rafał Lemańczyk
• Nasz Patronat. Bokserska Gala w Kościerzynie 



Nie jest to tylko święto pracow-
nika socjalnego, ale jest to święto 
pracowników służb społecznych 

– podkreślała Katarzyna Szczodrow-
ska, dyrektor Domu Pomocy Społecz-
nej w Starogardzie Gd. – Pracujemy 
na rzecz drugiego człowieka i życzę 
wszystkim dużo zdrowia i satysfakcji 
z pracy.
W uroczystości wziął udział starosta 
Kazimierz Chyła, który mówił zwłaszcza 
o tym, że podziwia i ceni te osoby, które 
swoją pracę i zaangażowanie poświęcają 
służbie drugiemu człowiekowi. 
– Wasza praca to coś więcej i nie każdy się 
nadaje do takiej pracy, bowiem jest to służ-
ba – zauważył starosta Kazimierz Chyła. 
– Z całego serca dziękuję za to, co robicie. 

Pracują na rzecz drugiego człowieka
W Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, podczas 
której nie zabrakło wielu ciepłych słów pod adresem wszystkich osób, które wykonują ten niełatwy i bardzo wymagający zawód. 

Ciepłych słów było tego dnia bardzo 
dużo. Były również wyróżnienia, kwiaty 
i pyszny tort. – Praca w pomocy spo-
łecznej jest często niedoceniana, bo jest 
kojarzona ze świadczeniami społecznymi 
– przyznała Wioleta Strzemkowska-
Konkolewska, członek Zarządu Powiatu. 
– A to jest tak naprawdę mała kropla 
tego, co robicie. To wszystko oscyluje 
wokół pomocy człowiekowi, który jest 
zależny od drugiej osoby. Sam nie jest 
w stanie funkcjonować. Fundamentem 
tej pracy są prawa człowieka. Jest to 
ciężka, monotonna i wyczerpująca pra-
ca, ale tylko najsilniejsi w niej zostają. 
Życzę, żebyście mieli zawsze poczucie, 
że robicie coś wielkiego dla ludzi, którzy 
potrzebują wsparcia. Życzę, żeby nie 
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brakowało Wam siły na stawianie czoła 
przeciwnościom i ludziom, którzy mają 
inną opinię na temat osób niepełno-
sprawnych, czy Waszej pracy.
Tego samego dnia w salonie Renault 
w Starogardzie Gdańskim starosta Ka-
zimierz Chyła wraz z Wioletą Strzem-
kowską-Konkolewską, dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Starogardzie 
Gdańskim Katarzyną Szczodrowską 
oraz dyrektorem Powiatowego Urzędu 
Pracy Arkadiuszem Banachem odebrali 
kluczyki do nowego samochodu, który 
będzie służył mieszkańcom DPS. Samo-
chód został zakupiony dzięki wsparciu 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

eMa

W Dniu Pracownika Socjalnego nie brakowało życzeń, gratulacji i wielu ciepłych słów

Nagrody i wyróżnienia „Złotej 
Malwy 2019” otrzymali wyjąt-
kowi ludzie, którzy codziennie, 

z pełnym poświęceniem i empatią 
opiekują się schorowanymi seniorkami 
i seniorami oraz osobami niepełno-
sprawnymi w naszym mieście – pod-
kreśla prezydent Gdańska Aleksandra 
Dulkiewicz. – Staramy się docenić tę 
cichą, codzienną pracę z drugim czło-
wiekiem, który często jest człowiekiem 
niesamodzielnym. 
Laureaci otrzymali biżuterię przedsta-
wiającą malwy i nagrody finansowe 
a osoby wyróżnione dyplomy i nagrody 
finansowe.

Laureaci
Nagroda I „Złota Malwa”  y
– Elżbieta Gajewska  
(Gdańska Spółdzielnia Socjalna)
Nagroda II „Srebrna Malwa”  y

Prezydent Gdańska wręczyła Malwy 2019

– Lilla Czerwińska (Polski Komi-
tet Pomocy Społecznej)
Nagroda III „Brązowa Malwa” –  y
Katarzyna Bobińska (Dom Pomo-
cy Społecznej „Złota Jesień”).
Wyróżnienia: Hanna Mirau  y

Opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych wyróżnieni zostali, przez panią Prezydent Miasta Gdańska, nagrodami Złotej, 
Srebrnej i Brązowej Malwy za swoją pracę na rzecz podopiecznych. 

Jednym z prezentów był nowy samochód, który będzie służył mieszkańcom 
DPS w Starogardzie Gd 
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i Kamila Wojciechowska, Domini-
ka Kubiś, Katarzyna Pawłowska,  
Anna Zielińska, Ilona Zembrzu-
ska-Jęcek, Helena Karolak, Alicja 
Krukowska.

Opr. RedJ, info gdansk.pl 

Licealiści z Gdańska na obchodach 
w Berlinie
9 listopada minęła 30. rocznica zburzenia muru berlińskiego. To symbol 
podziału Europy, który dzielił niemieckie miasto i rodziny. Wybudowany 
w 1961 roku stał w środku Europy przez 28 lat. Dzisiaj w zjednoczonej 
Europie mur berliński jest tylko wspomnieniem tamtych dni.

Janina Gulińska i Jan Pawłowicz z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

Podczas głównych uroczystości 
w miejscu pamięci na Bernauer 
Strasse, prezydent Frank-Walter 

Steinmeier oraz prezydenci państw 
Grupy Wyszehradzkiej: Andrzej Duda, 
Milosz Zeman, Zuzana Czaputova 
i Janos Ader uczcili osoby, które zgi-
nęły przy próbie ucieczki na Zachód. 
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Aleksandra Dulkiewicz:   
Dziś wszystkim nam potrzeba mostów
W czwartek, 24 października, w Warszawie, podczas gali z okazji 
powstania Klubu Inteligencji Katolickiej, pani prezydent Gdańska 
odebrała nagrodę Pontifici – Budowniczemu Mostów. 
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To wyróżnienie jest przyzna-
wane za „zasługi w szerze-
niu wartości dobra wspól-

nego, dialogu i poświęcenia na rzecz 
bliźnich”.
– Dziś wszystkim nam potrzeba 
mostów. W Gdańsku mostami, 
które przerzucamy między sobą, 

są Model na rzecz Równego Trakto-
wania, Model Integracji Imigrantów, 
nowo powstałe Centrum Pomocy 
Dzieciom, złote rączki, które nieod-
płatnie świadczą pomoc seniorom, 
czy nasz gdański okrągły stół, przy 
którym siadamy do debaty w dzielni-
cach. Mostem jawi mi się każda mię-
dzyludzka relacja oparta na dobrej 
woli, szacunku i otwartości. Tylko 
tak uda się przerzucić mosty ponad 
murami. Tylko, albo aż – mówiła 
podczas gali prezydent Aleksandra 
Dulkiewicz.
– Bardzo dziękuje kapitule nagrody 
za to wyróżnienie, ale dziękuje także 
gdańszczankom i gdańszczanom, bo 
bez ich zrozumienia, empatii i zgody 
taka polityka „budowania mostów” 
nie byłaby możliwa – dodała.
Nagroda Pontifici po raz pierw-
szy została przyznana przez KIK 
w 2006 roku. Wśród laureatów na-
grody są m.in prof. Andrzej Zoll, 
Krzysztof Zanussi, ks. Jan Kaczkowski, 
o.Ludwik Wiśniewski,  abp Wojciech 
Polak i prof. Adam Strzembosz.

Opr RedJ Info

Ku ich pamięci w szczelinach muru 
umieścili symboliczne róże.
Również młode pokolenie współcze-
snych Europejczyków było obecne 
podczas tych uroczystości. W tym 
gronie byli gdańscy licealiści Janina 
Gulińska i Jan Pawłowicz. 

TJag, RedJ,

Podczas Gali wyróżniono 54 osoby i firmy, które w wybitny 
sposób przyczyniają się do popularyzacji rzetelnego pro-
wadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Prezydent 

Gdyni Wojciech Szczurek otrzymał statuetkę „Super Wiktoria” 
w kategorii Samorządowiec Roku.
Nagrody przyznano po raz 22. 

Opr Redj

„Super Wiktoria”  
dla prezydenta Gdyni
26 października w Warszawie odbyła się Gala ogólnopol-
skiego konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców. 
Organizatorem wydarzenia była Fundacja WIP Warto Im 
Pomóc.

fo
t. 

gd
yn

ia.
pl

Dyplom wystawiony przez uczelnię z Warszawy i Londynu 
Atrakcyjne zajęcia w języku polskim z cenionymi wykładowcami

Nadają uprawnienia do wyboru, do rad nadzorczych  
i zarządów spółek z udziałem skarbu państwa

Tylko 2 semestry, pierwsze zajęcia już 7 i 8 grudnia
Informacje szczegółowe o rekrutacji w Ostrołęce przy Al. Wojska 

Polskiego 44; tel: 881 777 816; 668 808 337; 29 769 15 26 i w Gdańsku 
przy ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk, tel: 58 500 52 22, 881 777 146

Studia Podyplomowe MBA w Ostrołęce i Gdańsku

4 Przegląd Samorządowy 5Przegląd Samorządowyz życia Samorządów z życia Samorządów



14 listopada odszedł prof. Tadeusz Kubiszewski (90 l), ukochany 
profesor dla rzeszy absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego 
w Starogardzie Gdańskim, mentor i przyjaciel dla uczniów 
i współpracowników. Zapamiętamy go jako człowieka wielkiego 
serca, patrzącego na ludzi i świat z wielką otwartością umysłu, 
łagodnością, wyrozumiałością i pogodą ducha. Zdawało się, 
że Jego apetyt na obcowanie z pięknem, nauką, literaturą i sztuką 
był niemożliwy do zaspokojenia. Rozkochany zwłaszcza w poezji 
Leśmiana, Herberta i Miłosza, inspirował młodzież do intelektu-
alnych poszukiwań. Wiedział, na czym polegają potęga smaku, 
dobroć serca i wysoka kultura. Ujmował ludzi życzliwością,  
spokojem i ciepłym spojrzeniem mądrych oczu, w których 
można było zobaczyć figlarne błyski poczucia humoru.  
Cześć Jego pamięci

Tadeusz Kubiszewski ujmował ludzi  
życzliwością

Śp. Jan Zaborowski, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego spoczął na cmentarzu 
komunalnym w Kościerzynie. W ostatniej drodze zmarłego uczestniczył wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.
Jan Zaborowski urodził się w 1944 roku w Juszkach. Od 1991 r. był przewodniczącym Zarządu Kaszub-
sko-Pomorskiego Forum Ekologicznego; od 1995 r. sołtysem Grzybowa w gminie Kościerzyna; od 2003 r. 
Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego; od 2014 r. radnym i członkiem 
Zarządu Powiatu Kościerskiego. Odznaczony w 2011 roku Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2019 Medalem 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
– Jan Zaborowski, pomorski „sołtys sołtysów”, to niewątpliwie znakomity przykład aktywnego samorządowca, 
oddanego społecznika i nowoczesnego lidera wiejskiego. Ambitny, konsekwentny i energiczny, od lat niezmiennie 
darzony ogromnym szacunkiem i zaufaniem mieszkańców, będzie doskonałym wzorem dla kolejnych pokoleń 
działaczy wiejskich – czytamy na profilu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Opr. RedJ

Jan Zaborowski pomorski „sołtys sołtysów”

W SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim, 7 października, odsłonięto tablicę 
poświęconą wieloletniej kierownik placówki Marii Orlikowskiej-Płaczek, która od 1 stycznia jest patronką 
tego miejsca.
O nadaniu przychodni imienia zmarłej 30 maja 2018 r. pani doktor, starogardzcy radni zadecydowali 
jednomyślnie (28 czerwca 2018). Maria Orlikowska-Płaczek znakomity lekarz pediatra i specjalista 
medycyny sportowej, była zawsze oddana swoim pacjentom. 
– Każdy ma w swoim życiu jakieś ciernie. Moja żona napotkała na wyjątkowo dużo przeszkód. Nigdy się 
nie poddała, zawsze walczyła o swoje marzenia. Nie robiła tego z myślą o sobie, ale przede wszystkim 
o pacjentach. Przychodnia była jej drugim, a często nawet pierwszym domem. Spędzała tu mnóstwo 
czasu i oddawała jej wiele energii. Życzę Państwu, wszystkim mieszkańcom Starogardu Gdańskiego, 
mojej rodzinie i sobie, żeby Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska imieniem Marii 
Orlikowskiej-Płaczek działała zawsze sprawnie i jak najdłużej – powiedział podczas uroczystości mąż 
pani doktor, radny Rady Miasta Mieczysław Płaczek. 

Paweł Dzianisz
Wieloletni dziennikarz bydgoskich i gdańskich gazet zmarł 
17 października. 23 października świętowałby setne 
urodziny.
Poznałem red. Jabłońskiego w Dzienniku Bałtyckim 
w 1993 r. Był wielkim autorytetem dla dziennikarzy i redak-
torów. Mistrz był zawsze życzliwy, pogodny. Umiał słuchać, 
udzielał wskazówek. Pamiętam także moje z Nim ostatnie 
spotkanie, podczas Jego benefisu w Dworze Artusa 
(1994 r). Potem jeszcze długo "zaczytywałem się" tekstami 
Pawła Dzianisza (red. Tadeusz Jabłoński często posługiwał 
się tym pseudonimem). 
Mistrzu na zawsze zostaniesz w naszej pamięci. 
Tadeusz Jabłoński pochodził z Poznania. W latach 50. i 60. 
pracował w bydgoskich redakcjach ("Ilustrowanym Kurierze 
Polskim" i "Dzienniku Wieczornym"). Od 1968 do 1981 roku 
był związany z gdańskim „Głosem Wybrzeża”. Był też wielo-
letnim redaktorem i sekretarzem redakcji „Dziennika Bałtyc-
kiego”. Publikował też w „Gwieździe Morza”, „Pielgrzymie”, 
„Pomeranii”, „Świecie Żagli” i „Tygodniku Gdańskim”. Napisał 
ponad 20 książek – reportaży historycznych, szkiców literac-
kich, esejów, opowiadań i powieści. Odznaczony m.in. Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (info Press.pl). 

Janusz Rokiciński

Tablica dla ikony starogardzkiej służby zdrowia 
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Zmarł Zbigniew Jujka
Zbigniew Jujka zmarł 18 listopada. O śmierci artysty poinformował „Dziennik Bałtycki”, 
gdzie artysta publikował swoje satyryczne rysunki przez 56 lat. Zbigniew Jujka urodził się 
w 1935 Starym Targu. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku (obecnie ASP). Debiutował jako rysownik - satyryk w 1953 roku w „Gazecie Zie-
lonogórskiej”. W latach 1960-1964 publikował w „Dzienniku Bałtyckim" rysunkowym cyklem 
„My i oni”. Przez o ponad 30 lat był w tej gazecie redaktorem graficznym. Od 1963, z prze-
rwą stanie wojennym, publikował satyryczny rysunkowy cykl "Dzienniczek", komentujący 
najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne tygodnia. Za swoją pracę był wielokrotnie 
nagradzany w Polsce i za granicą. Gdańszczanom znany jest szczególnie z wydanego wspól-
nie z Andrzejem Januszajtisem przewodnika po mieście i zabytkach "Z uśmiechem przez 
Gdańsk" (1968, 2003). W 1973 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką 
„Za zasługi dla Gdańska” i „Zasłużony Ziemi Gdańskiej”. W 2009 roku otrzymał Medal 
św. Wojciecha, a w 2000 r. Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. 

Opr. RedJ za gdańsk.pl

Tadeusz Jabłoński

To przedszkole na miarę XXI 
wieku…” – taki komentarz sły-
chać było podczas piątkowej 

uroczystości najczęściej. Zachwycone 
były zarówno dzieci i ich rodzice, jak 
i sami nauczyciele. I trudno się dziwić, 
bo to z pewnością jedno z najnowo-
cześniejszych przedszkoli w naszym 
regionie. Jest piękne, obszerne, kolo-
rowe, bezpieczne i doskonale wypo-
sażone. Tu każdy czuje się dobrze, 
wszak już sama nazwa – „Zielona 
Łąka” – zobowiązuje! 
Nic więc dziwnego, że uroczysta inau-
guracja przedszkola pełna była radości 
i uśmiechu. Wzięła w niej udział cała 
społeczność przedszkolna, a także rad-
ni, kapłani, wykonawcy tej inwestycji 
i wielu zaproszonych gości. 

Wspólne dzieło i spełnione marzenie
Ponad godzinna gala wypełniona 
była fantastycznymi występami 
przedszkolaków, ale też – ich rodzi-
ców i wychowawców. Odśpiewano 
hymn przedszkola, a dzieci złożyły 
uroczyste ślubowanie. Nie zabrakło 
również podziękowań, a tych najwięcej 
skierowano tego dnia pod adresem 
wójta gminy Zblewo. To właśnie Artur 
Herold z tak wielką determinacją wal-
czył o realizację tego projektu. I udało 
się! Wójt nie krył, że to wyjątkowe, 
wspólne dzieło i spełnione marze-
nie. Artur Herold dziękował za pełne 
wsparcie m.in. dyrektor Iwonie Loroch, 
przedsiębiorcy Mariuszowi Tuchlino-
wi, rodzicom oraz Radzie Gminy. Jak 
podkreślił wójt, wspólnym wysiłkiem 

PInczyn

Inauguracja przedszkola marzeń…
W Pinczynie, wsi koło Zblewa 
w pow. starogardzkim – wielkie 
święto! Po wielu latach 
wyczekiwania, 22 listopada, 
uroczyście otwarto nowo 
wybudowane przedszkole, 
dla 150 dzieci.

„

udało się osiągnąć to, na co społecz-
ność Pinczyna czekała wiele lat.
Przypomnijmy, iż przedszkole zosta-
ło wybudowane przez Gminę Zblewo 
ze środków własnych z zewnętrznym 
dofinansowaniem. Bawi się tu i uczy 
150 przedszkolaków, w tym – grupa 
Maluchów w ramach „Klubiku Dzie-
cięcego”. Warto bowiem podkreślić, iż 
Gmina Zblewo po raz pierwszy w histo-
rii objęła opieką także dzieci w wieku 
do lat 3. 
A to nie koniec planów inwestycyjnych 
w oświatę, bo w czwartek, 28 listo-
pada, wójt Artur Herold spotkał się 
z rodzicami dzieci uczęszczających 
do Gminnego Przedszkola w Zblewie, 
by omówić budowę przedszkola w tej 
miejscowości. 

Było bardzo kolorowo i wesoło.  Przedszkolaki przygotowały wspaniałe przedsta wienie. 

Leszek Burczyk – przewodniczący Rady Gminy zblewo), dyr. Iwona Loroch i wójt gminy 
Artur Herold 

Dzieci udowodniły, że w nowym przedszkolu czują się doskonale
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Obchody 80. rocznicy zbrodni 
w Lesie Szpęgawskim – miejscu 
Pamięci Narodowej, zgroma-

dziły setki osób: parlamentarzystów, 
samorządowców i mieszkańców Kocie-
wia, którzy tak licznie przybyli aby 
oddać hołd pomordowanym tu w czasie 
II wojny światowej. 
Przy pomniku głównym, 29 września, 
JE ks. bp Ryszard Kasyna odprawił 
uroczystą mszę świętą. Potem, w nowo 
powstały monument wmurowano kap-
sułę pamięci. Akt erekcyjny podpisali: 
Starosta Powiatu Starogardzkiego Ka-
zimierz Chyła, wójt Gminy Starogard 
Gdański Magdalena Forc-Cherek, 
prezydent miasta Starogard Gdański 
Janusz Stankowiak, burmistrz Pelplina 
Mirosław Chyła.

nie są już anonimowi
Dzięki budowie pomnika 2402 ofi ary 
przestały być anonimowe. Niezwykle 
uroczystą chwilą było odczytanie apelu 
pamięci, po którym kompania hono-
rowa oddała salwę ku czci ok. 7000 tu 
pomordowanych.
Monument składa się z 117 betonowych 
drzew i 33 betonowych pni. Na ich słojach 
zostały wypisane imiona i nazwiska 2402 
znanych ofi ar. Koszt budowy pomnika 
wyniósł ponad 1,6 mln zł.
Druga część uroczystych obchodów od-
była się w starogardzkiej Hali Miejskiej 

Nowy monument w Lesie Szpęgawskim
Las Szpęgawski odkrywa prawdę, którą hitlerowcy próbowali zataić. 
Wiele pochowanych tu ofiar przestało być anonimowych.

Powiedzieli
Ryszard Szwoch (sekretarz Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kociewskiej): – Ten las 
woła do nas o pamięć, szacunek, a także 
prosi, byśmy o tej tragedii uczyli młode 
pokolenie (...) Uczestniczący w wielu uro-
czystościach, tu w Szpęgawsku, dziś już 
śp. biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga 
wielokrotnie podkreślał, że im tu ciszej, 
tym lepiej, bo to miejsce zadumy...
Ks. Stanisław Cieniewicz: – Las Szpę-
gawski to miejsce wyjątkowe. Nie tylko 
można tu uczestniczyć w lekcji historii, 
nauczyć młodzież patriotyzmu, ale tak-
że uświadomić sobie o wadze życia. Ci, 
którzy tu ginęli, zapłacili przecież naj-
wyższą cenę za Ojczyznę oddając swoje 
życie (…) Ten las odkrywa prawdę, którą 
hitlerowcy próbowali zataić, skrzętnie 
ukrywając groby pomordowanych.
Magdalena Forc-Cherek (wójt Gminy 
Starogard Gdański): – To był dla naszej 
gminy bardzo ważny projekt, ale też 
naznaczony ogromnym smutkiem. 
Cieszę się, że zadanie spotkało się ze 
zrozumieniem i pozytywnym odzewem. 
Po raz pierwszy, po 80 latach, rodziny nie 
muszą szukać nazwisk swoich bliskich 
w literaturze. Mają je na cmentarzu, gdzie 
mogą przynieść kwiaty i zapalić znicze. 
W Lesie Szpęgawskim zamordowano 
naszych przodków, patriotów. Dzięki nim 
możemy żyć w wolnym kraju. 

Janusz Rokiciński 

im. Andrzeja Grubby. Tu podziękowano 
inicjatorom budowy, wykonawcom, 
sponsorom oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania tego po-
mnika, trwałe upamiętniającego pole-
głych w Lesie Szpęgawskim.

W Lesie Szpęgawskim i Piaśnicy, znajdują się największe 
cmentarze ofiar hitlerowskiego ludobójstwa na Pomorzu. 
W Szpęgawsku, od połowy września 1939 roku do końca 
II wojny światowej, hitlerowcy wymordowali około 7 tysięcy 
mieszkańców Starogardu Gdańskiego (w tym pacjentów 
szpitala psychiatrycznego w Kocborowie), Tczewa i okolic, 
wybitnych patriotów, działaczy narodowych, nauczycieli, księży, 
przedstawicieli inteligencji z Kociewia i Pomorza, 

Fo
t. 

UG
 S

ta
ro

ga
rd

 G
da

ńs
ki

Fo
t. 

UG
 S

ta
ro

ga
rd

 G
da

ńs
ki

Fo
t. 

UG
 S

ta
ro

ga
rd

 G
da

ńs
ki

System Roweru Metropolitalnego 
Mevo miał być największym i naj-
nowocześniejszym tego typu sys-

temem rowerów publicznych w Europie 
(4080 pojazdów z napędem wspoma-
ganym elektrycznie, funkcjonujących 
na terenie 14 gmin).

Decyzja rozczarowała rowerzystów
W ocenie zarządu OMGGS, popartej 
analizą prawną i ekonomiczną, roz-
wiązanie umowy była jedyną szansą na 
uratowanie idei roweru metropolitalne-
go dla mieszkańców, a także ochronę 
środków publicznych przeznaczonych 
na fi nansowanie tego projektu. – Do tej 
pory OMGGS zapłaciła spółce NB Tricity 
9,76 mln zł. Wartość stacji rowerowych to 
ok. 3,9 mln zł, rowerów – ok. 3,6 mln zł, 
a systemu IT – ok. 650 tys. Wystąpili-
śmy też do banku obsługującego NB 
Tricity o przelanie na nasze konto ponad 
4 mln zł gwarancji bankowej. Dzisiejszą 
decyzją ochraniamy więc publiczne 
środki – czytamy w oświadczeniu ZOM, 
którego przewodnicząca jest Aleksandra 
Dulkiewicz prezydent Gdańska .
Własnością OMGGS pozostają 1224 
rowery, 660 stacji postoju, system IT 
do zarządzania, aplikacja i strona in-
ternetowa. Decyzja na pewno rozcza-
rowała użytkowników i fanów MEVO. 
Pani prezydent Dulkiewicz, 8 listopada 
poinformowała, że władze Obszaru Me-
tropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot 
niebawem podejmą decyzję dotyczącą 
opracowania nowego projektu roweru 
metropolitalnego.

nextbike działa w 57 miastach
– Ta sytuacja nie ma wpływu na ob-
sługę innych systemów i użytkow-
ników w samorządach w całej Polsce 

Zarząd Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot 28 października rozwiązał umowę z NB Tricity na zarządzanie Rowerem 
Metropolitalnym MEVO. 12 listopada zapadła decyzja o ogłoszeniu dialogu technicznego dotyczącego Mevo. Zarząd Obszaru chce 
znaleźć nowego operatora, który przywróci system. 

MeVO

Zarząd szuka nowego operatora

– zapewniają władze Nextbike Polska 
po tym jak odpowiedzialna za obsługę 
roweru metropolitalnego na Pomorzu 
spółka – córka stanęła na krawędzi 
upadłości. Zaistniałej sytuacji pewnie 
uważnie przyglądają się samorządy 
z całej Polski. Wszak Nextbike jest ope-
ratorem rowerów miejskich w 57 mia-
stach i gminach całego kraju. I nie 
wszędzie funkcjonowanie tamtejszych 
systemów wygląda idealnie – czytamy 
na portalsamorzadowy.pl

Była nagroda
System Roweru Metropolitalnego 
Mevo został tegorocznym laureatem 
statuetki Pomorskich Sztormów 2018 
w kat Infrastruktura. Plebiscyt Pomor-
skie Sztormy organizuje redakcja trój-
miejskiego działu „Gazety Wyborczej” 
i samorząd województwa pomorskiego. 
O statuetkę walczyło pięć projektów 
dofinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014–2020 (RPO WP 2014–2020). 
12 listopada Dialog techniczny dotyczący 
roweru Mevo Rowery Mevo będące wła-
snością OMGGS zostały zabrane z ulic 
metropolii i zabezpieczone – czytamy na 
metropoliagdansk.pl. – Rozpoczyna się 
audyt sprzętu i całego systemu. Należy 
pamiętać, że system to nie tylko rowery, 
stacje i aplikacja, ale także działania 
operacyjne – przede wszystkim naprawy 
i relokacja rowerów.
Zarząd OMGGS podjął decyzję o ogło-
szeniu dialogu technicznego dotyczą-
cego roweru Mevo. Odbędą się kon-
sultacje z wykonawcami potencjalnie 
zainteresowanymi operowaniem i roz-
wojem systemem w przyszłości. Dialog 
techniczny nie jest osobnym trybem 
postępowania, w wyniku którego zo-
stanie dokonany wybór wykonawcy. 
Pozwoli natomiast na opracowanie 
dokumentacji przetargowej, która 
uwzględni obecnie dostępne na rynku 
rozwiązania i w największym zakresie 
będzie odpowiadać potrzebom miesz-
kańców metropolii. 
Przedmiotem dialogu będzie doradztwo 
dotyczące przede wszystkim zagadnień 
technicznych, prawnych, organizacyj-
nych, ekonomicznych i logistycznych 
związanych z funkcjonowaniem ro-
weru metropolitalnego Mevo, a także 
zebranie informacji na temat najnow-
szych i najkorzystniejszych rozwią-
zań technologicznych. Dialog potrwa 
minimum 6 tygodni, a zebrane dane 
posłużą do opracowania dokumenta-
cji postępowania, które będzie miało 
na celu wyłonienie operatora roweru 
miejskiego.

Janusz Rokiciński
na podstawie: gdańsk.pl, portalsamo-

rzadowy.pl, rpo.pomorskie.eu, 

ŻuŁAWy GDAŃSKIe

Rodzinny Rajd Rowerowy 
W sobotę (28 września) stu rowerzystów: uczniów SP Koźliny, 
SP Suchy Dąb, rodziców z dziećmi, bać i dziadków z gminy Suchy Dąb 
oraz z Mokrego Dworu, Pruszcza Gdańskiego i Tczewa stanęło na starcie 
rowerowej przygody.

i mieszkańcami przygotował uczest-
nikom poczęstunek. Rodzinny piknik 
umiliły gry, zabawy sportowe i lote-
ria fantowa w której nagrodę główną 
(rower turystyczny) wylosował Rafał 
Holc. 
– VIII Rodzinny Rajd Rowerowy był 
udany i już dziś zapraszam za rok, na 

Wartość stacji 
rowerowych 

to ok. 3,9 mln zł, 
rowerów 

– ok. 3,6 mln zł, 
a systemu IT 

– ok. 650 tys. zł

MeVO1 Konferencja prasowa zarządu OMGGS

kolejne nasze spotkanie na żuławskich 
trasach – podsumowuje Aleksandra 
Lewandowska, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Suchym Dębie.

Opr RedJ info i foto Tomasz Jagielski 

Głównym organizatorem VIII-
Rodzinnego Rajdu Rowerowego 
„Poznajemy Żuławy Gdańskie” 

był Michał Albiński. 
Po pokonaniu trasy Suchy Dąb – Sko-
warcz rowerzyści dotarli do Ostrowi-
tego (ta żuławska wieś ma 800 lat), 
gdzie sołtys wraz z Radą Sołecką 
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W środę 20 listopada, w Heve-
lianum odbyła się uroczystość, 
podczas której podsumowane 

zostały tegoroczne wyniki kampanii 
Kręć kilometry dla Gdańska i przyznane 
nagrody dla najbardziej aktywnych 
uczestników. Wręczył je zastępca pre-
zydenta ds. zrównoważonego rozwoju 
Piotr Grzelak. – Przy okazji tegorocznej 
kampanii przejechaliście Państwo ponad 
dwa razy na księżyc i z powrotem. Co 
roku przybywa uczestników tej akcji 
i z tego jesteśmy dumni. Gratulujemy 
wszystkim, którzy tak aktywnie brali 
udział w tegorocznej edycji i zapraszamy 
do kręcenia kilometrów w kolejnych 
latach – mówił prezydent Grzelak.

Kampania Kręć kilometry dla Gdańska na mecie
Nagrody za udział w kampanii zostały wręczone. W kategorii największe firmy, powyżej 1000 osób pierwsze 
miejsce zajęła Gdańska Stocznia Remontowa, w kategorii uczelnie wyższe – Politechnika Gdańska. Tytuł najbardziej 
rowerowej dzielnicy Gdańska otrzymała Olszynka.

W uroczystości obok strażaków 
i mieszkańców Czarnej Wody 
wzięli udział posłowie Jan 

Kilian i Kazimierz Smoliński, i samo-
rządowcy. Wojewodę pomorskiego 
reprezentował Ireneusz Szweda. 

Samochód dla OSP Czarna Woda, 
promesa dla OSP Prabuty
Czarna Woda. 10 października 2019 roku przed 
remizą OSP odbyła się uroczystość przekazania 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
Mercedes Atego GBA 2,5/22, który do tej 
pory służył Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 
w Nowym Dworze Gdańskim. Mercedes zastąpił 
wysłużonego, 30-letniego Stara 244. 

Święcenie Mercedesa Atego GBA 2,5/22 

To już 7 edycja konkursu. 
Od 2015 liczba osób zarejestrowanych 
i aktywnych w grze rowerowej wzrosła 
z 2 600 do 4 128, a firm z 83 do 248. 
W ciągu dwóch miesięcy, od 1 września 
do 30 października uczestnicy wykona-
li 231 655 przejazdów, co daje łącznie 
1 854 834 km. Wielkość zredukowa-
nej emisji CO2 wyniosła 464 tony – to 
o 52 tony więcej niż w roku ubiegłym. 
– Do udziału w akcji wystarczył rower, 
telefon i odrobina motywacji – należało 
pobrać aplikację „Activy” i dołączyć 
do drużyny firmowej, uczelnianej lub 
dzielnicowej lub rozpocząć indywi-
dualną rywalizację – mówi Lucyna 
Tomczak koordynator kampanii.

RedJ info

Promesa dla Prabut
Podczas uroczystości pomorski komen-
dant wojewódzki Państwowej Straży Po-
żarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński, 
w imieniu komendanta głównego PSP, 
wręczył promesę na dofinansowanie 
budowy remizy OSP w Prabutach. Do-
finansowanie pochodzi z wpływów ze 
składek z tytułu obowiązkowego ubez-
pieczenia od ognia, przekazywanych 
przez zakłady ubezpieczeń. Promesę 
odebrał Wojciech Dołęgowski zastępca 
burmistrza miasta i gminy Prabuty 

RedJ, info st. kpt. Karina Stankowska 
(KP PSP Starogard Gd.)

Pomorski komendant 
wojewódzki Państwo-
wej Straży Pożarnej 

nadbryg. Tomasz Komo-
szyński wręczył  

promesę  
na dofinansowanie  

budowy remizy  
OSP w Prabutach

nadbryg. Tomasz Komoszyński gratuluje promesę dla OSP w Prabutach

Przez pięć dni, począwszy od 
18 listopada, zmagali się z wyzwa-
niami, kształtując i rozwijając 

usługi pod okiem biznesowych men-
torów. Wszystko to wyłącznie przy 
użyciu języka angielskiego. 
„Projekt The First Step Into The Future 
2019 organizowali „Pracodawcy Pomo-
rza” przy wsparciu finansowemu Mia-
sta Gdańska. Partnerami warsztatów 
zostali: Apteki Gemini Sp. z o.o., Ziaja 
S.A., Bank Pekao S.A., Centrum Rozwoju 
Talentów, Inkubator Przedsiębiorczości 
STARTER, REVAS – Branżowe Symula-
cje Biznesowe i Rotary Club Sopot. 
Warsztaty rozpoczęły się w siedzibie 
Centrum Rozwoju Talentów na terenie 
gdańskiego Olivia Business Centre. 
Uczestnicy poznali organizatorów, 
w tym inicjatorkę projektu Małgorzatę 
Lipską z „Pracodawców Pomorza” oraz 
Prezesa organizacji Tomasza Limo-
na. Obecne były kluczowe mentorki 
biznesowe: Pełnomocnik Zarządu ds. 
Ekonomicznych „Pracodawców Po-
morza” Dorota Dobrzyńska i Pełno-
mocnik ds. Nauki Przedsiębiorczości 
Ewa Bonk-Woźniakiewicz. Po krótkim 
wprowadzeniu Ela Szczepańska, Prezes 
firmy REVAS – Branżowe Symulacje 
Biznesowe, przeprowadziła uczniów 
przez pierwsze cztery rundy gry. Gru-
py warsztatowe otrzymały zadanie 
w postaci rozwoju działających na 
wspólnym rynku internetowych biur 
podróży. Uczestnicy dokonali wyboru 
usługi sprzedaży, prognozy popytu, 
inwestycji w stanowiska pracy, banku 
i biura rachunkowego. Sukcesywnie 
otrzymywali okresowe wyniki swo-
ich działań. Ustalony został ranking 

WARSzTATy eKOnOMIczne THe FIRST STeP InTO THe FuTuRe 2019

Młodość wkracza w biznes
W tym roku nie zabrakło warsztatów biznesowych 
dla młodzieży szkolnej pod nazwą The First Step Into 
The Future. Korzystając ze sprawdzonej formuły pracy 
grupowej, przy wsparciu symulatora informatycznego, 
osiemnastu gdańskich licealistów wzięło w unikalnym 
wyzwaniu dla przedsiębiorczości. 

zespołów na podstawie karty wyników, 
biorącej pod uwagę następujące czyn-
niki: wynik ekonomiczny, zadowolenie 
pracowników, zadowolenie klientów, 
rozwój firmy oraz wskaźnik zadłużenia. 
Do dyspozycji mieli wyniki finansowe 
w książce przychodów i rozchodów oraz 
na koncie bankowym, a także szcze-
gółowe raporty dotyczące sprzedaży, 
zasobów ludzkich, dostaw, itp.

Kolejne dni
Wtorek wypełniły realizacja piątej 
i szóstej rundy gry, ale wpierw odbyły 
się intensywne zajęcia z mentorami: 
Dorotą Dobrzyńską i Pawłem Płoń-
skim z Inkubatora Przedsiębiorczości 
STARTER. Wizyta w siedzibie partnera 
projektu – zlokalizowanej w Gdańsku 
firmie Apteki Gemini Sp. z o.o. – wypeł-
niła cały środowy grafik. Miały miej-
sce spotkania z pracownikami, m.in. 
z członkiem zarządu firmy Adamem 
Błażeczkiem, specjalistką ds. rekrutacji 
Valeriyą Deshkovich, szefem działu 
informatycznego Patrykiem Dolewą 
i osobami odpowiedzialnymi za rozwój 
sprzedaży internetowej. 
Dzień poprzedzający finały, czwartek, 
oznaczał powrót co Centrum Rozwoju 
Talentów i intensywne zajęcia z Ewą 

Bonk-Woźniakiewicz oraz Anną Knoff 
z Inkubatora Przedsiębiorczości STAR-
TER. Po przerwie Ela Szczepaniak prze-
prowadziła grupy przez ósmą rundę 
rozgrywki. Po raz kolejny zespoły mo-
gły zadecydować o rozwijaniu portfolio 
swoich usług, nowych inwestycjach 
czy zatrudnieniu nowych pracowni-
ków. Nową decyzją do podjęcia były 
szkolenia dla pracowników. 

Podsumowanie
Tegoroczna odsłona The First Step Into 
The Future 2019 znalazła swoje zwień-
czenie podczas piątkowych finałów. 
Centrum Rozwoju Talentów wypełnili 
uczniowie, mentorzy i goście pełnią-
cy rolę obserwatorów-potencjalnych 
inwestorów. 
– Wszystkie zespoły osiągnęły bar-
dzo wysokie rezultaty, co pokazuje że 
uczestnicy zrozumieli procesy bizne-
sowe i relacje zawarte w symulacji. Po-
trafili dobrze reagować na zmieniające 
się otoczenie, wyciągać trafne wnioski 
i korygować z sukcesem strategię swo-
ich wirtualnych firm – podsumowała 
mentorka i główna prowadząca tego-
rocznej symulacji ekonomicznej Ela 
Szczepańska z REVAS. 

Maciej Michniewski
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O studiach I stopnia, na kierunku – zarządzanie, specjalność – zarządzanie 
sprzedażą i o studiach podyplomowych: zarządzanie sprzedażą prowadzonych 
przez Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku

MGR BeATA BROWARczyK, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Społeczno-
Ekonomicznej w Gdańsku. Wykłada przedmioty: zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, 
matematyka, statystyka, rachunkowość zarządcza i finansowa

O studiach I stopnia, na kierunku – zarządzanie, specjalność – zarządzanie 

MGR BeATA BROWARczyK
Ekonomicznej w Gdańsku. Wykłada przedmioty: zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, 
matematyka, statystyka, rachunkowość zarządcza i finansowa

cel studiów
Studia mają za zadanie przekazanie absolwen-
tom nowoczesnej wiedzy, dostępnej jeszcze 
nie dawno niemal wyłącznie na szkoleniach 
prowadzonych przez hermetyczne środowisko 
międzynarodowych fi rm doradczych, prze-
znaczone są szczególnie dla przedsiębiorców. 
Naszym celem jest kształcenie specjalistów – 
menadżerów, osób zarządzających zespołami 
sprzedażowymi, dyrektorów działów handlo-
wych, produkcyjnych i usługowych, menedże-
rów sprzedaży, osób prowadzących szkolenia 
sprzedażowe (trenerów i coachów sprzedaży), 
osób aspirujących do obsady stanowisk mene-
dżerskich w obszarze sprzedaży. Absolwenci 
studiów z zakresu zarządzania sprzedażą są 
wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompe-
tencje pozwalające na opracowywanie strategii 
sprzedażowych, kierowanie procesem sprzeda-
ży i nadzorowanie działu sprzedaży.

Opis specjalności 
Zapotrzebowanie fi rm na specjalistów z za-
kresu zarządzania sprzedażą ma tendencję 
rosnącą. To nadal jeden z zawodów przyszłości 
poszukiwany na rynku pracy.
Każda branża potrzebuje ludzi umiejących nie 
tylko zaprojektować i wyprodukować dobry 
produkt, ale potrzebuje także osób, które po-
trafi ą go skutecznie na rynku wypromować 
i dobrze sprzedać. Potrzebuje także sprawnych 
i kompetentnych menedżerów zarządzających 
zespołem i całą organizacją. Od ich zdolności, 
umiejętności i kompetencji zależy sukces 
fi rmy i miejsca pracy.
Podstawą wszelkiej działalności gospodarczej 
jest sprzedaż, gdyż zapewnia ona przychody 
konieczne do funkcjonowania przedsiębiorstw. 
Zarządzanie sprzedażą obejmuje liczne pro-
cesy, takie jak planowanie, organizowanie, 
motywowanie i kontrola pracy zespołu pra-
cowników, pozyskiwanie i utrzymywanie 
relacji z pośrednikami oraz zarządzanie lo-
gistyką sprzedażową. Osoby odpowiedzialne 
za zarządzanie sprzedażą i reprezentujące 
przedsiębiorstwa lub instytucje wobec klien-
tów powinny posiadać kompetencje związane 
z rozpoznawaniem zachowań konsumentów 
(psychologia reklamy i konsumentów), przy-
gotowaniem oferty (zarządzanie ceną), komu-
nikowaniem się z odbiorcami oraz utrzymy-
waniem z nimi długotrwałych relacji (etyka 
w biznesie i etykieta menedżera). 
Specjalność „Zarządzanie Sprzedażą” została 
przygotowana w taki sposób, aby wprowadzić 
studentów w tajniki zarządzania sprzedażą 
i związanych z nimi działań. Studia umożliwiają 
zorientowanie na szybki rozwój działalności 
gospodarczej przy wykorzystaniu umiejętności 

dotyczących zarządzania procesem sprzedaży 
oraz budowy wartości fi rmy. Stworzyliśmy pro-
gram dla studentów, chcących zdobywać wiedzę 
i umiejętności pozwalającą im skutecznie stoso-
wać nowoczesne rozwiązania i techniki sprze-
dażowe w pracy zawodowej, przy jednoczesnym 
rozwoju zarówno umiejętności analitycznych, 
jak i związanych z szeroko pojętą kreatywnością. 
Studenci przygotowywani są do objęcia średnich 
i wyższych funkcji kierowniczych w zakresie 
zarządzania dystrybucją, sprzedażą lub działem 
sprzedaży oraz prowadzenia własnej działalności 
z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z za-
kresu zarządzania sprzedażą. 

zasadnicze treści kształcenia
Studenci specjalności otrzymują nowoczesną 
wiedzę związaną z zarządzaniem sprzedażą 
przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowe-
go i usługowego. Kształceni są w zakresie 
mechanizmów funkcjonowania, kierowania 
i organizowania pionów handlu, dystrybucji 
i sprzedaży. Poznają procedury i narzędzia 
wykorzystywane na różnych etapach proce-
sów sprzedażowych. Poza przekazywaniem 
specjalistycznej wiedzy na temat zarządzania 
działem sprzedaży, zarządzania w biznesie i ce-
nami oraz controllingiem sprzedaży, studentów 
kształci się w zakresie umiejętności stosowania 
strategii i technik sprzedaży, zasad negocjacji, 
promocji sprzedaży, profesjonalnej obsługi 
klientów czy psychologii reklamy i konsu-
mentów. W ramach specjalności szczególny 
nacisk jest kładziemy na rozwijanie zdolności 
kreatywnego, ale i zdyscyplinowanego działa-
nia samodzielnie i w zespole.

Korzyści
Studia z zakresu zarządzania sprzedażą skie-
rowane są do:

właścicieli fi rm oraz menedżerów zainte- y
resowanych rozwojem obszaru sprzedaży 
kierowanych przedsiębiorstwach (dyrek-
torów działów handlowych, usługowych 
i produkcyjnych, menedżerów sprzedaży, 
obsługi klienta, dystrybucji lub handlu),
menadżerów zespołów sprzedażowych  y
(studenci są przygotowywani do pełnie-
nia średnich i wyższych funkcji zarząd-
czych w zakresie zarządzania dystrybu-
cją, sprzedażą lub działem sprzedaży),
doradców i opiekunów klienta, y
trenerów i coachów sprzedaży, y
pracowników działu marketingu  y
i sprzedaży,
agentów sprzedaży, y
przedsiębiorców prowadzących działal- y
ność związaną ze sprzedażą produktów 
lub usług,

osób aspirujących do obsady stanowisk  y
menedżerskich w obszarze sprzedaży.

Absolwent specjalności: 
dysponuje nowoczesną wiedzą na temat  y
zasadniczych procesów biznesowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem marketin-
gu i sprzedaży oraz związanego z nimi 
aparatu pojęciowego i modeli zarząd-
czych w teorii i praktyce gospodarczej; 
dysponuje nowoczesną i specjalistyczna  y
wiedzą na temat procesów oraz procedur, 
metod, technik i narzędzi wykorzysty-
wanych w zarządzaniu sprzedażą; 
posiada umiejętność rozpoznawania  y
i defi niowania problemów decyzyjnych 
i badawczych w zakresie zarządzania 
marketingiem i sprzedażą; 
posiada umiejętność określania potrzeb  y
informacyjnych, gromadzenia danych mar-
ketingowych, analizy informacji marketin-
gowej oraz jej wykorzystania w procesach 
zarządczych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zarządzania sprzedażą. Ponadto 
jest przygotowany do realizacji czynności 
z zakresu analizy, planowania i kontroli 
działań sprzedażowych przedsiębiorstwa;
ma wiedzę i umiejętności dotyczące  y
rozpoznawania potrzeb nabywców, przy-
gotowywania oferty, komunikowania się 
z odbiorcami oraz utrzymywanie z nimi 
długotrwałych relacji; 
posiada umiejętność podejmowania  y
decyzji o charakterze strategicznym 
i operacyjnym w obszarze zarządzania 
sprzedażą;
jest przygotowany do kierowania i pracy  y
w zespołach związanych z zarządzaniem 
sprzedażą przedsiębiorstwa;
ma świadomość znaczenia i umiejętność  y
wykorzystywania własnej kreatywności 
i innowacyjnych rozwiązań dla zwięk-
szania efektów działań sprzedażowych;
posiada umiejętność sprawnego ko- y
munikowania się, klarownego i logicz-
nego formułowania opinii w mowie 
i piśmie, autoprezentacji i publicznego 
występowania, wykorzystania narzędzi 
informatycznych,

Zdobyta wiedza i umiejętności tworzą so-
lidny fundament dla rozwoju zawodowego 
absolwenta, a także pozwalają na kontynuację 
kształcenia na drugim stopniu studiów.
W przypadku zainteresowania studia-
mi prosimy zgłosić się do dziekanatu 
Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicz-
nej w Gdańsku, ul. Rajska 6, 80-850 
Gdańsk tel: 58 500 52 22, 881 777 974 
www.wsse.edu.pl
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Role organizacyjne współczesnych 
kierowników w teorii i w praktyce

DR ROMAn GAWRycH, Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Role organizacyjne współczesnych 
kierowników w teorii i w praktyce

DR ROMAn GAWRycH

Zdaniem prof. Jana Szczepańskiego, każdy czło-
wiek jako istota społeczna przynależy do różnych 
grup społecznych, w których pełni szereg roz-
maitych ról, pojmowanych jako względnie stały 
i wewnętrznie spójny system zachowań, będą-
cych reakcjami na zachowania innych osób. 
W każdej grupie społecznej, zbiorowości, or-
ganizacji istnieją bowiem stanowiska, których 
zajmowanie wymaga od jednostki określonych 
zachowań. I tak np. matka ma troszczyć się 
o własne dzieci, zaspokajać ich potrzeby mate-
rialne, nauczyciel z racji wykonywanego zawodu 
ma rzetelnie i sumiennie przekazywać uczniom 
wiedzę i kształtować pożądane w nich umiejęt-
ności. Zdaniem prof. Władysława Kobylińskiego 
niektóre z ról są jednostce narzucane wbrew jej 
woli.  Wówczas to osoba pełni przypisywane jej 
role niejako wbrew sobie i w poczuciu konfl iktu 
z własnym sumieniem i przekonaniem.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się wiele 
społecznych ról, jak podaje L. Buczkowski, wśród 
nich występują role organizacyjne, które między 
innymi dzielą się na role wykonawcze i kierow-
nicze, w zależności od rodzaju sfery działalności 
społecznej – na role produkcyjne i usługowe. 
Niejednokrotnie zdarza się, iż ludzie pełnią kilka 
ról jednocześnie. Dotyczy to zwłaszcza osób 
pełniących funkcje kierownicze. Typowym tego 
przykładem jest choćby dyrektor szkoły. Jest on 
z jednej strony nauczycielem, z drugiej kierowni-
kiem szkoły jako instytucji oświatowej. 

Role organizacyjne współczesnych 
kierowników w świetle wybranej literatury 
Aktualnie wymienia się wiele koncepcji funkcji 
kierowniczych. Jedna z nich jest autorstwa H. 
Fayola – twórcy administracyjnego kierunku 
w teorii organizacji – według którego we współ-
czesnym ujęciu owe funkcje są określane jako 
planowanie, organizowanie, motywowanie oraz 
kontrola. Druga z koncepcji – według S. Kowa-
lewskiego – ujmuje funkcje kierownicze jako 
funkcje organiczne tzn. takie, dla realizacji któ-
rych dane stanowisko pracy zostało utworzone. 
Z jej założeń wynika, że kierownik pełni szereg 
różnych ról, co ilustruje tabela 1. 
Nieco inną klasyfi kację ról kierowniczych pre-
zentuje R. W. Griffi  n (tabela 2).
Z analizy danych zawartych w obu tabelach 
wynika, iż kierownik pełni szereg różnorodnych 
ról. Wymagają one od niego wysokich kwalifi ka-
cji i posiadania odpowiednich kompetencji. Od 
sposobów ich wypełniania zależą efekty pracy 
nie tylko kierownika, ale i zespołów ludzkich 
jemu podległych. Czy współczesny kierownik jest 
w stanie sprostać stawianym mu wymaganiom? 
O czego to zależy? W czym najczęściej przejawia-
ją się niepowodzenia w pracy kierowniczej i jak 
im zaradzać? Na te i podobne pytania próbują 
odpowiedzieć nie tylko ludzie nauki, ale i osoby 
zajmujące się doborem współczesnej kadry kie-
rowniczej. Od postawienia właściwej diagnozy 
w tym zakresie uzależnia się bowiem często 
rozwój i przetrwanie organizacji.   

Realizacja ról organizacyjnych kierowników 
w świetle badań
Z przeprowadzonych w ostatnich latach badań 
ankietowych wynika m.in., że:

Tabela 1. Funkcje i role kierownicze
 Funkcje Rola Przykładowe (główne) działania kierowników

Organizowanie 
procesów 
pracy (funkcja 
organizatorska)

Kierownik jako 
organizator 
procesów pracy

ustalanie realnych celów i dróg prowadzących do ich osiągnięcia (planowanie • 
pracy);
pozyskiwanie zasobów rzeczowych i osobowych;• 
odpowiednie ich rozmieszczenie i wykorzystanie itp., a także nowocześnie • 
rozumiana kontrola;  

Sprawowanie 
zwierzchnictwa 
nad członkami 
podległego 
kierownikowi 
personelu 
i przyczynianie 
się do jego 
rozwoju (funkcja 
wychowawcza)

Kierownik 
jako opiekun 
i wychowawca 
załogi

tworzenie w organizacji odpowiedniego klimatu intelektualnego, takiego • 
mianowicie, który by sprzyjał poszukiwaniu nowych źródeł wiedzy i umiejętności 
oraz wyzwalaniu w ludziach tkwiących w nich możliwości twórczych;
dostarczanie własnym przykładem inspiracji do doskonalenia się i stałego • 
osobistego rozwoju;
stwarzanie okazji skłaniających podwładnych do krytycznego myślenia • 
i samodzielnego rozwiązywania różnorodnych problemów organizacyjnych;
włączanie podwładnych do procesów decyzyjnych dotyczących organizacji • 
z równoczesnym dzieleniem się z nimi zakresami posiadanej władzy; 
przekazywanie podwładnym niezbędnej im wiedzy i umiejętności w sposób • 
bezpośredni, tj. poprzez osobiste uczenie ich przy warsztacie pracy;

Regulowanie 
zachowań członków 
organizacji (funkcja 
regulacyjna)

Kierownik 
jako realizator 
określonej 
polityki

stała analiza i ocena funkcjonowania organizacji oraz wyciągnięcie z niej wniosków • 
na przyszłość;
ustalanie i respektowanie przez kierownika określonych zasad  postępowania, • 
w których podwładni mogą znaleźć odpowiedzi na nasuwające się w pracy pytania 
i wątpliwości;  

Tabela 2. Dziesięć podstawowych ról kierowniczych
 Kategoria Rola Przykładowe działania

Interpersonalna
reprezentant udział w uroczystym otwarciu nowego zakładu • 
przywódca zachęcanie pracowników do zwiększania wydajności• 
łącznik koordynacja działań dwóch grup projektowych• 

Informacyjna
obserwator śledzenie sprawozdań branżowych w celu nadążania za rozwojem • 
propagator wysyłanie notatek prezentujących nowe inicjatywy organizacji • 
rzecznik wygłaszanie przemówienia omawiającego plany wzrostu• 

Decyzyjna

przedsiębiorca opracowywanie nowych pomysłów innowacyjnych • 
przeciwdziałający 
zakłóceniom rozwiązywanie konfliktu między podwładnymi• 

dysponent zasobów dokonywanie przeglądów i rewizji wniosków budżetowych • 
negocjator negocjowanie porozumienia z kluczowym dostawcą albo związkiem zawodowym • 

Źródło: opracowanie własne na podstawie koncepcji S. Kowalewskiego, w: Kobyliński W., Organizacja 
i zarządzanie, cz. II, Warszawa 2001, s. 82-91

Źródło: R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996, s. 53

stanowiska kierownicze we współczesnych  y
organizacjach obejmowane są w różnych 
warunkach i okolicznościach, z których 
znaczna część nie stanowi odpowiedniej 
motywacji do właściwego wykonywania 
przydzielanych kierownikom zadań i obni-
ża stopień ich zadowolenia z zajmowanego 
stanowiska, 
około 12% kierowników ma bardzo duży  y
wpływ na dobór podległego im personelu, 
co w konsekwencji może powodować nie-
zadowolenie ze współpracy z pozostałymi 
pracownikami i być źródłem różnego 
rodzaju trudności i konfl iktów,
do zadań najbardziej absorbujących pracę  y
kierowników należą kwestie związane 
z dokumentowaniem prowadzonej działal-
ności oraz pozyskiwaniem na nią funduszy, 
co nie wydaje się, ażeby sprzyjało ich 
efektywności i wykorzystywaniu w pełni 
nabytych kwalifi kacji, 
do czynników najbardziej utrudniających  y
pracę kierowników zalicza się najczęściej 
wadliwie skonstruowane przepisy prawne 
oraz niewystarczające zasoby na realizację 
własnych koncepcji pracy,
kierownicy widzą potrzebę posiadania  y
dużego zakresu wiedzy z bardzo różnych 
dziedzin oraz różnorodnych umiejętności, 

z których na pierwszy plan wysuwają się 
umiejętności interpersonalne,
za najbardziej przydatne cechy osobowości  y
współczesnych kierowników, uznaje się te, 
które dotyczą innowacyjności oraz zwią-
zane są z poszanowaniem podstawowych 
zasad etycznych, jako niepożądane cechy 
osobowości wskazano na te, które świadczą 
o braku samodzielności i stosowaniu paso-
żytniczych strategii zarządzania.

Podsumowanie
Ukazane wyniki badań potwierdzają, iż współ-
cześni kierownicy pełnią szereg różnorodnych 
ról. Trudno jest jednoznacznie wskazać, które 
z nich są najważniejsze. Wydaje się jednak, że 
należy dążyć do tego, ażeby kształcenie i dosko-
nalenie kierowników uwzględniało w równym 
stopniu wiedzę i umiejętności branżowe z inny-
mi dziedzinami, które można określić jako uni-
wersalne. Bez wątpienia zaliczyć do nich należy 
kwestie dotyczące komunikacji interpersonalnej, 
jak również w zakresie podejmowania decyzji 
czy promocji organizacji, którą reprezentują. 
Przekonanie takie wynika choćby z tego, że 
niedomiaru jednej dziedziny wiedzy czy posia-
danych umiejętności u kierowników nie można 
zastąpić nadmiarem innych, choćby z uwagi na 
to, że są to zagadnienia zbyt różne.

ŚWIĄTECZNA
OFERTA

ZAPRASZAMY DO ZAMÓWIEŃ:
TEL. (58) 588 45 02, 662 217 243

E-MAIL: piekarniazamowienia@gmail.com
ZAMÓWIENIA ŚWIĄTECZNE  

PRZYJMUJEMY DO 19.12.2019r.

1. CHLEBEK WIGILIJNY Z KAPUSTĄ I  GRZYBAMI 450g
2. SZOPKA RĘKODZIEŁO CZEKOLADOWA 
3. PASZTECIKI (Z PASZTETEM, Z KAPUSTĄ I Z GRZYBAMI) 450g
4. PASZTECIKI Z KAPUSTĄ I Z GRZYBAMI NA KG 
5. FEFERNUSKI 500g
6. KARTOFELKI MARCEPANOWE 250g LUB NA WAGĘ PO 2KG
7. GWIAZDKI PIERNIKOWE Z MARMOLADĄ 250g
8. CHOINKA PIERNIKOWA 500g
9. BABKA (MAKOWA, CYTRYNOWA, BISZKOPTOWA, KARMELOWA, PIEGUSEK)
10. ROLADA MAKOWA PAKOWANA 400g
11. BABKA Z METRA MANDARYNKA LUB WIŚNIA KG
12. GWIAZDKI PIERNIKOWE 2KG
13. PIERNIK PRZEKŁADANY MARMOLADĄ 500g
14. PIERNIK Z BAKALIAMI W FOREMCE 400g
15. KEKS Z METRA 
16. TARTA  Z BEZĄ , SERNIKOWA 
17. STRUCEL MAKOWY 700g 
18. ROLADA (Z TOFFI, ORZECHOWA , ZE ŚMIETANĄ)
19. SERNIKI (WIEDEŃSKI, WANILIOWY, ELI, WŁOSKI)
20. MAKOWIEC Z BAKALIAMI
21. JABŁECZNIK
22. CIASTO METROWIEC
23. FALE DUNAJU
24. PLEŚNIAK
25. DESERÓWKA (KAPRYS SZEFA, BEZOWO-KAWOWA, DUET, JOGURTOWA 

Z WIŚNIAMI,  HISZPANKA,  MILKY WAY, RAFAELLO, SIEKANIEC, SNIKERS, 
BISZKOPTZ OWOCAMI)

26. TORT W KSZTAŁCIE GŁOWY MIKOŁAJA
27. TORT NA SZTUKI: MEFISTO, MASKARPONE, DAQUAS, 
28. TORT NA SZTUKI : TRUSKAWKOWY, ŚMIETANKOWY, CZEKOLADOWY ,  

CZARNY LAS
29. ORAZ POZOSTAŁE TORTY ORAZ TORTY OKOLICZNOŚCIOWE W RÓŻNYCH 

KSZTAŁTACH

W inauguracji, oprócz studentów, 
Senatu i kadry uczelni, wzięli 
udział licznie zaproszeni goście. 

Po wystąpieniu rektora JM dra Romana 
Gawrycha, odbyła się immatrykulacja, 
potem najlepszym studentom wręczono 
dyplomy i nagrody. 
Wykład inauguracyjny „Polskość 
Gdańska w okresie międzywojennym 
w świetle działalności Antoniego Mich-
ny” wygłosił ks. Zbigniew Drzał. 

Odznaczenia
Podczas uroczystości przedstawiciele 
Konfraterni Odznaki św. Floriana Ma-
zovia wręczyli Złote Odznaki przyzna-
ne przez Kapitułę Stowarzyszenia Kon-
fraterni Mazowieckiej. Odznaczenia 

Uroczysta inauguracja w WSSE
W sobotę, 19 października w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej 
w Gdańsku, uroczyście zainaugurowano nowy rok akademicki 
2019/2020. Podczas uroczystości odczytano list Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy do społeczności uczelni.

otrzymali: dr inż. Sławomir Niecko, 
prof. WSSE (Prodziekan Wydziału 
Pedagogiki i Zarządzania) oraz Cze-
sław Czyżewski (absolwent WSSE na 
kierunku zarządzanie). 
– Składam serdeczne podziękowa-
nia wszystkim, którzy wzięli udział 
w naszej uroczystości i cieszę się, że 
mogliśmy razem świętować kolejny 
początek kształcenia studentów w za-
kresie trudnej sztuki wychowania i kie-
rowania ludźmi i przedsięwzięciami we 
współczesnym świecie – powiedział 
nam JM dr Roman Gawrych. 
W niedzielę, 20 października, w Bazyli-
ce św. Brygidy w Gdańsku odprawiono 
Mszę świętą w intencji społeczności 
uczelni. 
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Współczesna wersja transhumanizmu1

KS. DR HAB. JÓzeF KOŻucHOWSKI, prof. Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej w Gdańsku

Współczesna wersja transhumanizmu
KS. DR HAB. JÓzeF KOŻucHOWSKI

Transhumanizm to doktryna (ideologia), która zyskuje obecnie coraz więcej zwolenników, 
a niestety stanowi wielkie zagrożenie dla ludzkiej tożsamości. 

We współczesnej bowiem swej wersji chodzi 
jej nie tyle o poprawienie ludzkiej natury, 
lecz o jej przekroczenie, stworzenie nowe-
go człowieka lub – jak niektórzy mówią 
– postczłowieka2. 
Doktryna transhumanizmu w ciągu ostat-
niego półwiecza przeszła znaczącą ewolucję, 
tracąc swe pierwotne znaczenie3. Z tego tytułu 
można powiedzieć, że celem transhumanizmu 
jest postczłowiek4. W tym względzie ideologia 
ta ujawnia swe podobieństwo do poglądów 
i przekonań Friedricha Nietzschego. Podobnie 
bowiem jak autor Zaratustry utrzymuje ona, 
że człowiek może ostatecznie doprowadzić do 
unicestwienia całego rodzaju ludzkiego. Jest 
bowiem w stanie tak się rozwijać i kształtować 
siebie, aż w końcu przestanie już być istotą 
ludzką, to jest tym, kim jest ze swej natury.
Tak czy inaczej idea transhumanizmu zakła-
da, że obecna, „ludzka” forma człowieka jest 
tylko punktem wyjścia do zaprojektowania, 
a później stworzenia jego formy „postludz-
kiej”. Z tego tytułu transhumanizm może być 
zdefi niowany jako ruch, który postuluje dąże-
nie do „postludzkości” poprzez wykraczanie 
poza ludzkość w jej obecnej formie5. W pełni 
koresponduje to z przekonaniem (zawartym 
w Manifeście transhumanistycznym), że bio-
logiczna strona człowieka stanowi okowy dla 
człowieczeństwa, dlatego trzeba ją zrzucić, by 
uwolnić naszą naturę. 
Doktryna transhumanizmu ma zatem swoje 
źródło w tradycji antropologicznej, której 

korzenie sięgają fi lozofi i Platona: człowiek jest 
tu rozumiany jako „dusza uwięziona w ciele”, 
jako czysta inteligencja, „ja myślące”, które 
tylko przygodnie i niekoniecznie ma swój 
wymiar materialny6.
Nic więc dziwnego, że transhumanistyczni 
postludzie mogą być zarówno syntetycznymi 
sztucznymi inteligencjami w komputerze, 
sztucznym awatarem (sztucznym ciałem 
zbudowanym z mechanicznych elementów), 
ale również mogą przybrać jakąś inną formę 
– nie możemy tego dziś określić w sposób 
zdecydowany. 
Podkreślmy to jeszcze raz: postczłowiek nie 
będzie już istotą ludzką – tak znacząco różniąc 
się od niej, nie będzie mógł nadal reprezen-
tować gatunku ludzkiego7. Jako skompono-
wany z człowieka stałby się bowiem bytem, 
który niewiele miałby wspólnego z naszym 
jestestwem. 
 Dlaczego wszakże człowiek powinien prze-
kształcić się w postczłowieka? Na to pytanie 
usiłuje udzielić odpowiedzi m.in. inny czołowy 
ideolog transhumanizmu, Ray Kurzweiler. 
Według niego musimy przezwyciężyć nasze 
dziedzictwo genetyczne, ponieważ naszy-
mi ciałami rządzą przestarzałe programy 
genetyczne, które wykształciły się jeszcze 
w minionej epoce8. To samo głosi wielu innych 
transhumanistów. Twierdzą mianowicie, że 
wolno nam ingerować w obszar genetyki 
i biologii człowieka oraz w sferę procesów 
w mózgu, ponieważ to pozwoli wytworzyć 

1. W tekście tym są przytoczone w zmodyfikowanej formie fragmenty artykułu autora 
tych rozważań pod tytułem: Dlaczego prawo naturalne neguje trans humanizm. Artykuł 
ten ukaże się w „Studiach Elbląskich” w grudniu 2019 r. 

2.  G. Holub, Dlaczego człowiek a nie postczłowiek?, w: Ulepszenie człowieka. Perspektywa 
filozoficzna, s. 121.

3.  Transhumanizm bardzo ściśle związany jest z antropologiczną koncepcją człowieka 
jako kolejnego i odrębnego ogniwa w ewolucji gatunku ludzkiego. 

4.  S.Gałecki, Ulepszenie czy przekształcenie natury, w: Ulepszenie człowieka. Perspektywa 
filozoficzna, s. 121.

całkiem innego człowieka, istotę wyższego 
rzędu o zdolnościach dalece wykraczających 
poza uzdolnienia homo sapiens9. 
Transhumanizm zatem to propozycja nie tyl-
ko przezwyciężenia ograniczeń człowieka10 
za pomocą technik naturalnych i ingerencji 
w procesy mózgu, ale również przekroczenia 
na tej drodze granic samego człowieczeństwa. 
Kreatorzy tej ideologii sądzą bowiem, że stać 
ich na rozwikłanie tajemnicy życia, czyli ta-
jemnicy nieśmiertelności, co pozwoli ogłosić 
początek epoki posthumanizmu i przejść do 
pozanaturalnego przekazywania życia przez 
człowieka, a może już nawet nie przez niego. Ra-
dykalni ideolodzy transhumanizmu nie kryją, 
że pragną stać się panami życia i śmierci.
Ich myślenie jest kwintesencją myślenia 
oświeceniowego. Jest to wizja, w której czło-
wiek kontroluje wszystko dookoła, w tym 
naturę, a także samego siebie – własne życie 
i zdrowie. Wizja ta ma w pewnym sensie 
charakter quasi-religijny, gdyż opiera się na 
przekonaniu, że obowiązkiem człowieka jest 
wzięcie ewolucji we własne ręce, o czym pisał 
choćby wspomniany już Julian Huxley, jeden 
z pierwszych propagatorów transhumanizmu, 
który wprost nazywał ten nurt nową formą 
wiary. Tak czy inaczej wielu spośród przed-
stawicieli i zwolenników transhumanizmu 
z utęsknieniem wypatruje dnia, w którym 
człowiek, jako już post – człowiek, tak zna-
czącemu ulegnie przeobrażeniu, że nie będzie 
mógł reprezentować gatunku ludzkiego11.

Listy o wychowaniu (5)
Bóg, który stworzył człowieka, staje wobec niego jako Wychowawca. Jest to jeden z Jego atrybutów, cecha Mu właściwa. Takim ukazuje 
go całe Pismo Święte. Tak Stary, jak i Nowy Testament. Jest Wychowawcą, który stosuje pouczenia, prośby, upomnienia i kary. 

W pedagogice wyróżnia się wychowanie 
w najwęższym sensie jako „zamie-
rzone oddziaływanie na sferę emo-

cjonalno-wolitywną wychowanka, dążenie 
do wypracowania określonej jego postawy, 
cnoty, umiejętności czy aspektu osobowości” 
(A. Maj). Takim właśnie wychowawcą jawi się 
Bóg. Obok słów błogosławieństwa: „Bądźcie 
płodni i rozmnażajcie się …” (Rdz 1, 28-31), 
występuje wyraźny zakaz i wyjaśnienie: 
„Z wszelkiego drzewa tego ogrodu [Eden] 
możesz spożywać według upodobania; ale 
z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci 
jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie 
umrzesz” (Rdz 2, 16-17). Jak pamiętasz kobieta 

i mężczyzna nie usłuchali, bo „wąż był naj-
bardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt 
polnych” (Rdz 3, 1). Zaprzeczył Bogu: „»Na 
pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy 
spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się 
wam oczy, i tak jak Bóg będziecie znali dobro 
i zło«” (Rdz 3, 4). Nie tylko zaprzeczył Bogu, 
ale i przedstawił Go jako ciemiężcę. Nie jako 
zapobiegającego złu wychowawcę, ale cie-
miężyciela, czyhającego na upadek człowieka 
wyrachowanego gnębiciela.
Tak przedstawia się przekazywany nam 
w pierwszych latach katechizmowy obraz 
grzechu pierworodnego. Ten »dziecięcy po-
ziom« opisu powinieneś na nowo przyjąć do 

swego umysłu, pytając, co chce mi Bóg powie-
dzieć, wyjaśnić i wytłumaczyć? W ten sposób 
wchodzisz na drogę wyjaśnienia teologiczne-
go, który zajmie nam kolejne listy, bo tekst Rdz 
3, 1-24 jest „przedstawieniem fundamentalnej 
prawdy o człowieku, że mianowicie jest on 
istotą stworzoną do moralności, że staje się 
człowiekiem dopiero z chwilą wejścia w orbitę 
życia moralnego, że jest istotą przerażająco 
»obu-znaczącą« (ambiwalentną), czyli albo 
dobrą, albo złą moralnie, albo też po części 
dobrą, a po części złą. Jest to niejako drugie, 
głębsze i bardziej prozopoiczne [osobotwórcze] 
stworzenie człowieka” (ks. Cz. S. Bartnik). 
Musisz w to wejść!

 Pozdrawiam – Marek 

5.  D. Birnbacher, Posthumanity, Transhumanism and Human Nature, w: Medical Enhan-
cement and Posthumanity, red. B. Gordijn, R. Chadwick, Springer, Dordrecht 2009, 
s. 95; zob. M. Soniewicka, D. Birnbacher, Posthumanity, Transhumanism and Human 
Nature, w: Medical Enhancement and Posthumanity, red. B. Gordijn, R. Chadwick, 
Springer, Dordrecht 2009, s. 95; zob. M. Soniewicka, Transhumanizm: kilka uwag na 
temat filozoficznych źródeł sporu o ideę biomedycznego ulepszania moralnego, „Ethics 
in Progress” 6 (2015), nr 1, s. 39. 

6.  S. Gałecki, Ulepszenie czy przekształcenie natury, s. 155-156. K. Szymański, Trans-
humanizm, „Kultura i wartości”, nr 13/2015, s. 

7.  S. Gałecki, Ulepszenie czy przekształcenie natury, s. 157-160.159-160.
8.  R. Kurzweil, Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, tłum. 

E. Chodakowska, A. Nowosielska, Kurhaus Publishing, Warszawa 2013, s. 365.
9.  K. Szymański, Transhumanizm, s. 137-138.
10. Transhumaniści mają jeszcze na względzie naprawę człowieka (terapeutyka) i zwiększenie 

jego wydolności fizyczno-psychiczno-intelektualnej. M. Falenczyk, Transhumanizm czy 
humanizm. Krytyczne spojrzenie na nową ideologię, „Studia Teologiczno-Historyczne 
Śląska Opolskiego” 38 (2018), nr 1, s. 245.

11. S. Gałecki, Ulepszenie czy przekształcenie natury, s. 155

Pani z przedszkola

AGnIeSzKA KuczyŃSKA, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Obecnie studentka WSSE (studia magisterskie, kier. pedagogika sportu). Pracuje w przedszkolu 
naukowo-sportowym Gedania 1922 w Gdańsku. Vice mistrzyni Polski (2016) w piłce nożnej plażowej. 

AGnIeSzKA KuczyŃSKA
Wojennej w Gdyni. Obecnie studentka WSSE (studia magisterskie, kier. pedagogika sportu). Pracuje w przedszkolu 
naukowo-sportowym Gedania 1922 w Gdańsku. Vice mistrzyni Polski (2016) w piłce nożnej plażowej. 

Moje przedszkole mieści się na terenie 
klubu piłkarskiego Gedania 1922, 
a dzięki programowi naukowemu, który 

realizujemy w ciągu roku, śmiało nazywamy 
się przedszkolem naukowo-sportowym (ja 
zawężam do naukowo-piłkarskim). Oprócz 
zajęć programowych, na których ja sama się 
uczę, bo dotyczą kosmosu, anatomii, mikrobio-
logii mamy jeszcze inne zajęcia np. robotykę, 
chemię, języki angielski i włoski. Jest w czym 
przebierać. 
Kilkulatek widzi rzeczywistość zupełnie 
inaczej niż człowiek dorosły, bo dopiero ją 
poznaje, ale to właśnie jest piękne, bo dziecko 
zachwyca się wszystkim, co jest dla niego 
nowe, a nowe jest prawie wszystko. 
Pomimo tego, że praca w przedszkolu jest 
jakby pracą na zapleczu i nie należy do spek-
takularnych... ja jednak uważam, że naszą 
pracą kreujemy przyszłość. 
Idę do pracy z głową zawaloną pytaniami: 
Jak to zrobić, żeby po pracy zdążyć tu i tam? 
Ciekawe czy dzisiaj będą grzeczni? (Łapię się 
na tym, że „grzeczność” to tylko moje poboż-
ne życzenie i, że małe dziecko wcale nie ma 
obowiązku być grzecznym). Jak poprowadzić 
zajęcia, żeby byli zaciekawieni i zadowoleni? 
Otwieram furtkę, potem jedne i drugie drzwi 
i wchodzę do świetlicy. W drugim kącie sali 
dostrzegam uśmiech mojego „Number 1”. 
Patrzy mi w oczy przez góra dwie sekundy 
i biegnie w moją stronę. Kucam, żeby wy-
godniej mi było go podnieść, gdy trzymam 
go już w swoich ramionach zagaduję jak do 
starego kumpla: Cześć! Jak się czujesz? – Dobze 
Pani! A namalujes mi dzisiaj pociąg? Stoję 
jeszcze w kurtce, butach, z czapką na głowie 
i plecakiem na plecach, ale uśmiecham się... 
Namaluję. Przynieś mi kredki. Czy mogłabym 
postąpić inaczej..? No to jak jesteśmy już przy 
„Number 1” to opowiem Wam od razu o zarę-
czynach. Przychodzę do przedszkola jak zwy-
kle... wydaje mi się, że to dzień jak co dzień, ale 
strasznie się myliłam. Kiedy już się ogarnęłam 
i weszłam do świetlicy mój czterolatek złapał 
mnie za rękę i zapytał: – Pani! Piłaś już dzisiaj 
kawę? Nie... a co? A idziesz zrobić? – No idę – 
A mogę z Tobą? – Ok chodź. Idziemy do kuchni 
nauczycieli, a chłopiec ze spuszczoną głową 
mówi: – Pani! Muszę ci coś powiedzieć? – No 
słucham. Mów co się dzieje. – Ale to jest coś 
bardzo ważnego... – No mów... Śmiało – rzucam 
niecierpliwie w Jego stronę, bo być może ma 
jakiś poważny problem. – Pani! Wyjdziesz 
za mnie? Zamurowało mnie... Wydawało mi 
się, że moje milczenie trwa wieczność, a ja po 
prostu zastanawiałam się co odpowiedzieć, 
żeby nie złamać tak małego serca. W końcu 
przyszła mi do głowy myśl "graj na czas": – 
Wiesz co? Jutro o tym porozmawiamy dobrze? 
Myślałam, że jutrzejszy dzień to dla takiego 

malucha szmat czasu i że zapomni, ale następ-
nego dnia chłopiec przyniósł mi plastikowego 
kwiatka i powiedział: – Pani! Ja już zawsze Ci 
będę dawał takie prezenty. I co po raz kolejny 
miałam zrobić? Nie miałam wyjścia i powie-
działam TAK! Najzabawniejsza sytuacja miała 
miejsce kiedy chłopca z przedszkola odbierał 
tata i "Number 1" mówi do taty: – Tato! To jest 
moja ukochana, a ja jestem jej mężem. Jak się 
domyślacie najpierw wewnętrznie poległam 
ze śmiechu, a potem uświadomiłam sobie, że 
poznałam „teścia” . 

„Podstawowym moim zadaniem jest zbu-
dowanie z nimi relacji i zaufania, bo jeśli 
dziecko mi ufa, to też przyjdzie z prośbą 
o pomoc. Czasami trzeba udawać „potwo-
ra gilgotka” i nosić karton po mleku na 
głowie, trzeba się powygłupiać i poczy-
tać dziecięce książeczki, trzeba zacisnąć 
zęby i po raz setny cierpliwie podejść do 
dziecka tęskniącego za mamą mówiąc, że 
„zaraz będzie, bo stoi w korku”. Stawiam 
na pedagogikę serca.

Od mojego narzeczonego otrzymałam też 
jedną z najpiękniejszych lekcji historii w moim 
życiu. Był środek lata, a więc dzieci korzystały 
ze zjeżdżalni wodnej. Kiedy przyszedł czas tzw. 
ogrzewania się (bo usta sine, a ciało nie chce 
współpracować i się trzęsie) chłopiec leżąc na 

trawie, w kąpielówkach, opowiadał mi o Po-
wstaniu Warszawskim w taki sposób: 
– Kiedyś była walka i ludzie rzucali się tabo-
retami, stołami, bombami i dynamitem, ale 
nikt nie wygrał i dlatego teraz na tramwajach 
są biało-czerwone fl agi. Obrazowość tego 
opisu zaskakuje, ale sami przyznacie, że dużo 
w nim prawdy.
Pewnie nie raz już słyszeliście jak dzieciom 
mylą się pojęcia "wczoraj" i "jutro". Opowiadają 
o tym, co będą robić w przyszłości, jednocze-
śnie twierdząc, że wczoraj, ale mój narzeczony 
pomylił zupełnie inne pojęcia... Był bardzo 
słoneczny dzień, a on stwierdził: – Pani! Praw-
da, że dzisiaj jest strasznie zimno i można się 
rozgrzewać lodami? 
Dziś także było śmiesznie. „Number 1” usiadł 
na kolanach jednej Pani ze swojej grupy i pyta: 
– Pani! Wiesz dlaczego ludziom wypadają 
zęby? 
– Nie wiem. A ty wiesz?
– No, żeby się wzbogacić. Bo jak komuś wypad-
nie ząb, to potem go się wkłada pod poduszkę 
i rano już zęba nie ma, ale jest pieniążek. 
Ja naprawdę nie rozumiem dlaczego jeszcze 
nie jestem milionerką, przecież to wszystko 
jest takie proste.
Zapraszam na moją stronę www.facebook.
com/Pani-z-Przedszkola gdzie głos oddaję 
moim bohaterom – przedszkolakom. A tam 
się dzieje. Oj dzieje się... 

Moja przygoda z przedszkolem zaczęła się na dobre w październiku 2017 roku. Kiedy zaczęłam pracę od razu wiedziałam, 
że to jest moje miejsce i nigdzie indziej nie chcę pracować. Zapytacie dlaczego? Już tłumaczę. 
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a także miejsca, które zmieniały się 
na przestrzeni lat. Możemy zobaczyć 
np. kawiarnię i cocktail-bar „Delicje” 
czy giełdę samochodową w Orłowie. 
Obejrzenie tych zdjęć pozwala poznać 
lepiej historię miasta.

Opr. RedJ info gdynia.pl

FOT. KOSycARz

Niezwykłe zwykłe zdjęcia Gdyni. 
Odsłona czwarta
Album „Niezwykłe zwykłe zdjęcia 
Gdyni” powstał w 2014 roku. 
To dziesiąty album wydany w ramach 
serii książek z fotografiami dwóch 
fotoreporterów Zbigniewa i Macieja 
Kosycarzy (ojca i syna).  

Dobrze zaaranżowana w Ratuszu 
wystawa jest znakomitą jesienno-
zimową propozycją dla miłośników 

i koneserów sztuki. Interdyscyplinarną 
wystawę plastyczną zdecydowanie zdo-
minowały prace rzeźbiarskie członków 
grupy „Republika Rzeźbiarzy”: Michała 
Grzymysławskiego (ze Szczytna) i Mie-
czysława Wojtkowskiego (Olsztyn). 
Swoje rzeźby w węglu pokazał, nie-
obecny na wernisażu, Franciszek Pie-
cha (Dębieńsko). Malarstwo na wysta-
wie prezentowali: Małgorzata Krauze 
(Dzierzgoń) i Ireneusz Leśniak (Rumia) 
a Zenon Janusz Pląskowski (z Rokocina 

SIeRPc

Znakomita wystawa 
z udziałem artystów 
z Pomorza
W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 14 listopada, 
odbył się wernisaż wystawy „Wielowymiarowość 
Sztuki”. Inicjatorem kulturalnego wydarzenia był uznany 
rzeźbiarz i animator kultury, Edmund Szpanowski. 
Wystawa potrwa do 28 lutego 2020 roku. 

O kulisach intarsji opowiada zenon Janusz Pląskowski 

k. Starogardu Gd.) obrazy wykonane uni-
katową techniką intarsji. 

Od Redaktora
Po raz pierwszy odwiedziłem Ratusz 
w Sierpcu i jestem pod wrażeniem. 
Urokliwe miejsce, prawdziwy klimat 
dla sztuki, życzliwi ludzie. Edmund 
Szpanowski z dużym wyczuciem 
i znawstwem dobrał artystów. Na mnie 
duże wrażenie zrobiły akty, postacie 
kobiet i rzeźby o tematyce sakralnej 
Mieczysława Wojtkowskiego. Artysta 

wykonał je w trudnym materiale – 
czarnym dębie kopalnym. Pozyskany 
na torfowiskach materiał liczy sobie 
ok 5000 lat). 
Wrażenie zrobiły też na mnie obrazy 
na szkle, dyni i płótnie Małgorzaty 
Krauze. Urokliwe, delikatne przypo-
minały witraże. Podobnie jak ja, wielu 
uczestników wernisażu było zachwyco-
nych pracami Zenona Pląskowskiego. 
Członek Związku Artystów Plastyków 
chętnie zdradzał kulisy swej sztuki.

Janusz Rokiciński

Od lewej Michał Grzymysławski, zenon Pląskowski Małgorzata Krauze Ireneusz Leśniak i Mieczysław Wojtkowski. 
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Album to 160 stron przedstawia-
jących miasto i jego mieszkań-
ców od czasów powojennych 

do współczesnych. Fotoreporterzy, 
na 300 fotografi ach uchwycili życie 
codzienne, ludzi, miejskie wydarzenia, 

Małgorzata Krauze Mieczysław Wojtkowski i jego prace

Zwycięzcami konkursu zostali Anita 
i Paweł Skowerowie. Małżeństwo 
podróżników z Pińczowa, prowa-

dzące bloga „101countriesbefore50” 
najlepiej zrealizowało także dodatkowe 
zdanie od ofi cjalnego partnera konkursu 
– PKP Intercity. Łączna pula nagród 
w konkursie wyniosła ponad 120 tys. zł. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody za ponad 
30 tys. zł.
– Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 
Polska Organizacja Turystyczna swo-
imi działaniami nie tylko zajmują się 
promocją polskiej turystyki, ale także 
wsparciem przedsiębiorców, którzy 
właśnie w tę branżę postanowili zain-
westować. Mistrzostwa Polski Blogerów 
to projekt, który ma inspirować Polaków 
do tego, by w wolnym czasie poznawali 

Anita Demianowicz z nagrodą PKP Intercity 
W drugiej edycji Turystycznych 
Mistrzostw Blogerów 
organizowanych przez Polską 
Organizację Turystyczną 
rywalizowało 60 blogerów. 
Tematem tegorocznych obchodów 
Światowego Dnia Turystyki była 
„Turystyka i miejsca pracy – lepsza 
przyszłość dla wszystkich”. 

Anita Demianowicz
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nieodkryte zakątki naszej ojczyzny – mó-
wił na rozdaniu nagród minister sportu 
i turystyki Witold Bańka.
W kategorii konkursowej „Polska 
z okien pociągu PKP Intercity” drugie 

Wystawy z cyklu „Sztuka Polska” 
Galeria „A” organizuje od dwu-
dziestu lat. 

- Prezentujemy 46 obrazów pochodzą-
cych z kolekcji Muzeum Okręgowe-
go w Suwałkach i od  kolekcjonerów 
prywatnych – mówi kustosz wystawy 
Eliza Ptaszyńska. – (…) Każdy kto chciał 
się poświęcić sztuce musiał wyjechać 
z kraju. Bez Monachium polskie ma-
larstwo byłoby inne. Cały świat uczył 
się w Monachium. To co było rewolucją 
w malarstwie powstało właśnie tam.  
Ekspozycję można oglądać do 4 grud-
nia 2019 roku. 

RedJ

Polskie Monachium w Starogardzie Gdańskim
W Galerii „A” im. Michała Faryseja Starogardzkiego Centrum Kultury, 25 października odbył się wernisaż wystawy „Polskie Monachium. 
Alfred Wierusz Kowalski i inni malarze”. 

Kustosz wystawy eliza Ptaszyńska
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miejsce zajęła reprezentująca woje-
wództwo pomorskie Anita Demiano-
wicz (banita.travel.pl). 

RedJ, info Grzegorz Cendrowski (POT)

Frekwencja dopisała
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Wyróżnienie „Narodowi i Ojczyź-
nie” otrzymują osoby, które 
wybitnie zasłużyły się dla 

Polski. Nagrodę przyznaje Zespół 
Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego 
w Ostrołęce od 2004 roku osobom 
z kraju lub zagranicy, posiadającym 
zasługi w zakresie patriotycznego 
wychowania Polaków. 
Kapitan Tadeusz Wrona, pilotował 
1 listopada 2011 Boeinga 767. Na 
pokładzie samolotu lecącego rejsem 
LO 016 z Newark do Warszawy było 
220 Pasażerów i 11 członków zało-
gi. Samolot awaryjnie wylądował na 
warszawskim Okęciu z nieotwartym 
z powodu awarii podwoziem. Swym 
bohaterskim czynem uratował życie 
231 osobom. Prezydent Bronisław Ko-
morowski, 7 listopada 2011 r. odznaczył 
kapitana Wronę Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 

Wyróżnienie „Narodowi i Ojczyźnie” 
dla kpt. Tadeusza Wrony
Społeczność Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku w dniu 19 listopada 
uczestniczyła w uroczystym spotkaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Ostrołęce, 
w trakcie której kpt. Tadeusz Wrona odebrał wyróżnienie „Narodowi i Ojczyźnie”.

nie tylko zawodowe. Dba o to, żeby 
jego dzieci i wnuki wiedziały, w jakim 
kraju żyją i miały szacunek do historii 
oraz tradycji także tych regionalnych, 
przetykany szacunkiem do każdego 
człowieka. Patriotyzm to relacja jed-
nostki ze wspólnotą narodową. Pa-
triota to ktoś, kto troszczy się o swoją 
wspólnotę. Ta troska może przybierać 
właściwie dowolną formę, jeżeli ce-
lem działania jest dobro wspólnoty. 
Patriotyzm to również umiłowanie 
i pielęgnowanie narodowej tradycji, 
kultury czy języka. Patriotyzm opar-
ty jest na poczuciu więzi społecznej, 
wspólnoty kulturowej oraz solidarności 
z własnym narodem i społecznością. 
Takie wartości są bardzo ważne dla 
Zespołu Szkół SIGiE im. Karola Ada-
mieckiego w Ostrołęce. Wyróżnienie 
Narodowi i Ojczyźnie przyznane w tym 
roku kapitanowi Tadeuszowi Wronie 
jest tego dowodem. Dla wielu osób 
laureat to bohater, który w swej skrom-
ności i w dokładności w wykonywaniu 
swoich obowiązków może być wzorem 
do naśladowania. Taka właśnie posta-
wa i sposób bycia jest patriotyzmem 
naszych czasów. 

Decyzję dotyczącą 
16. edycji wyróżnienia ogłosił dr Ro-
man Gawrych – prezes Zarządu Sto-
warzyszenia Inicjatyw Gospodarczych 
i Edukacyjnych im. Karola Adamieckie-
go w Ostrołęce i rektor Wyższej Szkoły 
Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku .  
– Była to bardzo podniosła i wzrusza-
jąca uroczystość. Tak patriotycznie nie 
było nawet u prezydenta Komorowskie-
go – powiedział kpt. Tadeusz Wrona. 
Po uroczystości podpisywał swoją 
książkę „Ja, kapitan”. 

Janusz Rokiciński 
Info Ateneum MIPiZ w Ostrołęce 
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Laureaci wyróżnienia „narodowi i Ojczyźnie” (2004–2019) 
2004 – Jerzy Narbutt (poeta, prozaik, autor hymnu „Solidarności”), 
2005 – ks. biskup Tadeusz Zawistowski (Biskup pomocniczy Łomży), 
2006 – profesor zw. dr hab. Władysław Kobyliński, 
2007 – ks. biskup Józef Zawitkowski (bp pomocniczy Łowicza), 
2008 – Andrzej Zalewski (redaktor Programu I Polskiego Radia), 
2009 – Andżelika Borys (prezes Związku Polaków na Białorusi), 
2010 – ks. arcybiskup prof. Stanisław Wielgus, 
2011 – Barbara Wachowicz (pisarka), 
2012 – ks. prałat prof. Janusz Mariański, 
2013 – Antoni Piechniczek (piłkarz, trener, polityk), 
2014 – Joanna Szczepkowska (pisarka, publicystka, aktorka), 
2015 – ks. Roman Jan Dzwonkowski SAC, 
2016 – Jerzy Hoffman (reżyser, scenarzysta), 
2017 – Roman Kazimierz Kluska (przedsiębiorca, inżynier), 
2018 – Witold Krukowski (nauczyciel, wirtuoz akordeonu, kompozytor),
2019 – Kapitan Tadeusz Wrona (pilot) 

z uzasadnienia przyznanego 
wyróżnienia 
Współczesny, polski patriotyzm ma bar-
dzo wiele twarzy. Patriotą w naszych 
czasach jest ktoś, kto robi cokolwiek 
dobrego dla Ojczyzny, a nie tylko dla 
samego siebie. Uczy się, pracuje, czyli 
wykonuje swoje codzienne obowiązki 

Członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego o. kociewski w Tczewie 
w swojej działalności zwracają uwagę 

na edukację. Doskonałą formą na poznawanie 
nowych wiadomości są wycieczki i wyjazdy. 
Temu celowi służył październikowy wyjazd 
na Kociewie, gdzie odwiedzili Pelplin. Tu, na 
miejscowym cmentarzu, oddali cześć Stefa-
nowi Łaszewskiemu pierwszemu wojewodzie 
pomorskiemu, mianowanemu na to stano-
wisko 19 października 1919 r. Warto poznać 
i odkryć tę zapomnianą postać. 

Stefan Łaszewski
urodził się 8 stycznia 1862 roku w Brąchnów-
ku. Studiował prawo na uniwersytetach we 
Wrocławiu, Berlinie i Lipsku, i uzyskał tytuł 
doktora prawa. Związany z polskimi organi-
zacjami w Grudziądzu, gdzie od 1892 roku 
prowadził kancelarię adwokacką. W 1911 roku 
został wybrany do niemieckiego parlamentu 
(Reichstagu), w ramach którego działał w Kole 
Polskim. W latach 1917–1918 pełnił funkcję 
wiceprezesa polskiej grupy parlamentarnej. 
W Niepodległej Polsce należał w do Związku 
Ludowo-Narodowego. 19 października 1919 
roku został mianowany pierwszym wojewodą 
pomorskim. Funkcję objął w styczniu 1920 
i wypełniał ją do lipca tego roku. Siedzibą 
województwa pomorskiego był Toruń. Po za-
kończeniu pełnienia funkcji wojewody, został 
sędzią Sądu Najwyższego i Prezesem Najwyż-
szego Trybunału Administracyjnego. 
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Od-
rodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 20 marca 

Warto pamiętać o bohaterach naszej Niepodległości. Jednym z nich był Stefan Łaszewski. 

Stefan Łaszewski  
– pierwszy pomorski wojewoda

1924 roku w Warszawie. Został pochowany 
na cmentarzu w Pelplinie. Jego nagrobek 
znajduje się na miejscowym cmentarzu. Warto 
pamiętać o bohaterach naszej niepodległości, 
a jednym z nich był Stefan Łaszewski.  
Może z okazji 100. rocznicy wyboru pierw-
szego wojewody pomorskiego, warto odnowić 
i odświeżyć pomnik człowieka, który pełnił 
tę funkcję przed 100. laty.

Tomasz Jagielski 

Uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę 
„Republika Gniewska w 100-lecie powsta-
nia”. O losach tego małego kociewskiego 

państwa opowiedział zebranym Marek Kor-
dowski, który wspólnie z Urzędem Miasta 
i Gminy Gniew jest autorem wystawy. 
Druga część spotkania odbyła się w Szkole 
Podstawowej im. Józefa Czyżewskiego w Opa-
leniu. Tu  Marek Kordowski wygłosił referat 
pt. „Polski ruch narodowy na ziemi gniewskiej 
przed 1914 rokiem”, a Jakub Borkowicz mówił 
o „Przestępstwach przemytniczych na terenie 
powiatu tczewskiego w latach 1920–1939”. 
Jacek Cherek przedstawił zawartość nowego 
numeru „Kociewskiego Magazynu Regio-
nalnego”, opisującego historię i współczesne 
oblicze Kociewia.  Pytania, a także dyskusje 
w kuluarach spotkania ukazały potrzebę roz-
wijania wiedzy w tych tematach. 

Tomasz Jagielski

Nadwiślańskie Spotkania Regionalne w Opaleniu
Miłośnicy historii spotkali się w Opaleniu. Spotkanie, będące częścią XIII Nadwiślańskich Spotkań Regionalnych, 
zorganizowało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Koło w Opaleniu i ZKP oddział Kociewski w Tczewie. 
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Reprezentacja Polski liczyła 14 osób. 
Wszyscy wrócili z medalami, bo 
byli najlepsi w kilkudziesięcio-

osobowej stawce zawodników. 

Rafał Lemańczyk
nigdy nie czuł się na siłach aby wystą-
pić w zawodach takiej rangi. 
– Przygotowywałem się do zawodów 
w siłowni Neptun Gym Fitness. Zawsze 
trenuję sam, mam swój plan trenin-
gowy, sam ustalam dietę. Było dużo 
wyrzeczeń, pracy, ciężkie treningi, 
dieta i to zaprocentowało. Zdobyłem 
złoty medal dla Polski, zostałem Mi-
strzem Świata w kategorii 70 kg i uzna-
no mnie za Championa Litwy (mistrz 
kraju!). To jest mój najcenniejszy me-
dal i spełnienie marzeń – powiedział 
nam szczęśliwy Rafał Lemańczyk 

WBBF-WFF

Złote medale zawodników z Pomorza
W Kownie (Litwa) 16 listopada odbyły się Mistrzostwa Świata WBBF-WFF (kulturystyka-fitness). Barwy Polski  
reprezentowało czterech zawodników z Pomorza: Daniel Chełkowski (Gdańsk), Adek Dymidowicz (Koszalin),  
Rafał Lemańczyk (Starogard Gdański) i Jakub Pestka (Tczew). Wszyscy wywalczyli złote medale! 

w przygotowaniach do Mistrzostw. 
Po raz kolejny nasza ekipa udo-
wodniła, że Polacy są najlepsi w tej 
dyscyplinie. 

Janusz Rokiciński
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Zarząd LZS: prezes 
Piotr Klecha, wicepre-
zesi Jarosław Ścigała 

i Jan Trofimowicz

To jest mój 
najcenniejszy medal 
i spełnienie marzeń.

z pucharami Arek Arni Demidowicz i Rafał Lemańczyk

Poprzednie turnieje WLB odbyły się 
w: Mikulov (Czechy), Bratysławie 
(Słowacja) i Komarom (Węgry). 

Finał ligi odbył się w Polsce. Zawody 
wygrali gospodarze turnieju – drużyna 
Bombardiera Gdynia. 

RedJ

Bombardier Gdynia wygrał Turniej WLBj 
Klub Bokserski Bombardier 
oraz Gdyńskie Centrum Sportu 
zorganizowały w dniach 
23–24 listopada Turniej 
Wyszehradzkiej Ligi Bokserskiej 
w Hali Lekkoatletycznej GCS. 
Podczas turnieju odbył się też 
VIII Memoriał Brunona Bendiga.
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Do zawodów zgłosiło się 
65 zawodniczek (z 32 klu-
bów) oraz 147 zawodników 

(71 klubów). Pomorski Okręgowy Zwią-
zek Bokserski reprezentowało siedem-
naścioro zawodników i zawodniczek. 
Najlepiej wypadły kadetki. 
– Łącznie zdobyliśmy pięć medali: jeden 
złoty i cztery brązowe. To duży sukces 
ocenia Roman Ślagowski prezes POZB.
Najlepiej wypadły zawodniczki klubu 

BOKS

Pięć medali w Grudziądzu
Za nami turniejowe zmagania IX Pucharu Polski Kadetek 
i XVI Pucharu Polski Kadetów. Bokserski turniej 
odbył się w dniach 14–17 listopada w hali sportowej 
MKS „START” Grudziądz.

KS Boxing Team Chojnice. Wychowan-
ki trenera Marcina Gruchały wróciły 
z Grudziądza z dwoma medalami
Medale PPK dla Pomorza zdobyli: 
złoty – Zuzanna Burczyk (w kat. 50 kg) 
zawodniczka KS Boxing Team Chojnice  
a medale brązowe: Julia Król (60 kg) 
KS Wisła Tczew, Zuzanna Kamińska 
(63 kg) KS Boxing Team Chojnice, Jo-
anna Krużycka (70 kg) KS Ring Kocie-
wie i Kamil Nowosad (63 kg) KS Sako 
Gdynia. Warto wspomnieć, że w wa-
dze Kamila (63kg) tryumfował Jakub 
Sulęcki (jego brat bliźniak Paweł był 
najlepszy w wadze 60 kg). Starszy brat 
bliźniaków, Maciej, jest wysoko noto-
wany na zawodowych ringach. 

RedJ

zuzanna Burczyk i zuzanna Kamińska (z prawej) 
z trenerem Marcinem Gruchałą
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Wybory w LZS
W Ośrodku Kultury, Sportu i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański 
w Cieplewie, 21 listopada odbył się VI Wojewódzki Sprawozdawczo-Wyborczy 
Zjazd Delegatów Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

Zebrani wybrali nowe władze Stowa-
rzyszenia na kadencję 2019–2023. 
Zarząd LZS działał będzie w skła-

dzie: prezes Piotr Klecha, wiceprezesi 
Jarosław Ścigała i Jan Trofimowicz, Jerzy 
Tkaczyk (sekretarz), Jarosław Dywizjusz 
(skarbnik). Członkami Zarządu zostali: 
Danuta Janczak, Franciszek Kaszubowski, 

Lech Kwiatkowski i Ryszard Mazerski. 
Skaład Komisji Rewizyjnej: Mieczy-
sław Pietroń (przewodniczący) Wojciech 
Licau i Stanisław Czaja. 
Piotr Klecha wraz Maciejem Kowalczu-
kiem wręczyli w imieniu Marszałka 
Województwa Pomorskiego Mieczy-
sława Struka patery 10-najlepszym 

Świetnym wynikiem może pochwalić się szkole-
niowiec SAKO Gdańsk Marek Chrobak, którego 
klub uznany został najlepszym na Mistrzostwach, 

a zawodnicy wrócili do Gdańska z czterema medalami. 
Tytuł Mistrza Polski wywalczyli: Ucha Maisuradze 
(waga 57kg) i Łukasz Zyguła (69 kg). 
– Ucha Maisuradze (57 kg) zwyciężył wszystkie 4 po-
jedynki i zdobył złoty medal, Dominik Palak (63 kg) po 
3 wygranych walkach i porażce w finale, zdobył srebrny 
krążek. Łukasz Zyguła (69 kg) obronił zeszłoroczny tytuł 
Młodzieżowego Mistrza Polski wygrywając 5 pojedyn-
ków. Vitalii Burlak (81 kg) po 3 wygranych walkach 
i porażce w finale zdobył srebrny medal – podsumowuje 
Marek Chrobak. 
Gratulujemy. 

RedJ

i korzystając z okazji podziękował 
Prezydentowi Federacji WBBF-WFF 
Polska, Wojciechowi Nadolskiemu, za 
świetną organizację wyjazdu i pomoc 

samorządom za organizację imprez 
sportowych LZS w naszym wojewódz-
twie. W końcowej klasyfikacji zwycię-
żyła Gmina Luzino a kolejne miejsca 
na podium zajęły Gmina Puck i Gmina 
Pruszcz Gdański.

Janusz
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BOKS

KS SAKO Gdańsk najlepszym klubem na MMP 
W Ciechocinku, w dniach 6–12 października, odbyły się 27. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 23. Pomorski Okręgowy Związek 
Bokserski  reprezentowali zawodnicy klubów: SAKO Gdańsk, Czarni Słupsk, KS Ring Starogard Gdański, Bombardier Gdynia i Boxing 
Team Chojnice.
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Starogard najlepszą gminą na Pomorzu i szóstą w Polsce
W 2018 roku w  Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” Starogard Gdański 
w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich zajął 15 miejsce. Teraz „wskoczył” 
do pierwszej dziesiątki.  30 września redakcja „Rzeczpospolitej” ogłosiła wyniki 
„Rankingu Samorządów 2019”. Starogard uplasował się na 6 pozycji w Polsce 
i pierwszej na Pomorzu. Wyróżnienie odebrał prezydent miasta Janusz Stankowiak. 
Na 864 samorządów w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Rankingu 
Samorządów Rzeczpospolitej 2019 Starogard Gdański zajął szóste miejsce 
w Polsce i pierwsze w województwie pomorskim. 
 – Cieszę się, że praca naszego samorządu została doceniona przez ogólnopolski 
dziennik, jakim jest Rzeczpospolita. Prowadzony przez nią od 15 lat ranking jest 
uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. To dla 
Starogardu olbrzymia nobilitacja. (…) i wyróżnienie za to, co udało się zrobić dla 
starogardzian w minionym roku, to nagroda dla wszystkich mieszkańców naszego 
miasta, którzy każdego dnia włączają się w pracę na rzecz naszej „małej ojczyzny” 
– powiedział odbierając nagrodę prezydent Janusz Stankowiak. 

RedJ info i foto starogard.pl


