
Spotkania 
Wigilijne 

Gala 
w Kościerzynie

8,9,12 19

Przegląd Samorządowy

TemaT z Okładki

W świątecznym klimacie

The State Pomeranian Review 
Free regional monthly

ISSN 2450-1255, issue 70 
grudzień 2019

 S
ta

ro
ga

rd
zk

i r
yn

ek
 –

 fo
t. 

Ja
nu

sz
 R

ok
ic

iń
sk

i



w numerze

Redakcja: Janusz Rokiciński (red. naczelny), Roman Gawrych, Olga Bielacka 
Reklama: 506 073 001
Opracowanie graficzne i skład: StudioA, studioa@onet.pl, www.facebook.com/fotogniew
Druk: Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego sp. z o.o.
ul. Gazety Tczewskiej 1; 83-110 Tczew; tel. 501215119; e-mail: bok@zgdruk.eu
Zastrzegamy sobie prawo do zmian tytułów i opracowania redakcyjnego tekstów.  
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Janusz Rokiciński
redaktor naczelny poleca

Przegląd Samorządowy Pomorze
ISSN 2450-1255
Wydawca: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
tel: 58 500 52 22, 881 777 974
redakcja@wsse.edu.pl, http://przegladsamorzadowy.wsse.edu.pl

4 Z życia samorządów
• Powiat Starogardzki świętował Jubileusz
• Gdański Jarmark trzeci w Europie
• Energa. Zmiany w Zarządzie Spółki 
• Czersk. Dwa nowe defibrylatory

10 Rolnictwo
• OMPR. Wojciech Gierszewski z pucharem 
• Olimpiada BHP. Finał dla Potulskiego

12 Nauka, edukacja, biznes 
• Nasz Konkurs. Znamy wyniki, rozmawiamy z laureatami
• Dr Roman Gawrych. Elementy patologii wychowawczych 
    w edukacji współczesnych menedżerów
• Dr Andrey Lymar. Komentarz do badań fenomenu zdrowia społecznego

18 Kultura
• Zaprosili nas. Wigilijne spotkanie w Bolesławowie 
• Książki. Literacki debiut rzeźbiarza
 
19 Sport 

• Fotoreportaż. Bokserska Gala w Kościerzynie

Fo
t. 

Ja
nu

sz
 R

ok
ic

iń
sk

i

Fo
t. 

Ja
nu

sz
 R

ok
ic

iń
sk

i

Fo
t. 

Ja
nu

sz
 R

ok
ic

iń
sk

i

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku wraz z serdeczny�i podziękowaniami 

za dot�chczasową i przyszłą współ�racę
życzy Zarząd

Feniks Zakład Produkcji Mebli Sp. z o.o. wraz z zespołem

Dla dzieci w KCZ. 
Piernikowe kolędowanie w „Aniołku” 
Skarszewy. Tegoroczne świąteczne kolędowanie w Przedszkolu i Żłobku 
„Aniołek”, 13 grudnia, odbyło się pod hasłem „Dziś z piernikami ruszamy po 
kolędzie. Niech na niebie i Ziemi wszystkim słodko będzie”. Była to już druga 
edycja akcji „Przedszkole z sercem”. Spektakl oklaskiwano na stojąco. 

Zaproszeni na premierę spekta-
klu goście zostali obdarowani 
pierniczkami. Dochód z biletów 

– cegiełek został przeznaczony dla 
małych pacjentów Oddziału Pedia-
trycznego Kociewskiego Centrum 
Zdrowia (KCZ). Obecny na sali ordy-
nator Oddziału, dr Andrzej Rewieński, 
był bardzo wdzięczny za tę pomoc. 

Musical zachwycił
Jak powiedziała nam pani dyr. przed-
szkola Katarzyna Gacek za zebrane 
środki zostanie zakupiona pościel, środ-
ki czystości, piżamki i inne potrzebne 
artykuły. W pomoc włączyło się także 
starogardzkie Przedszkole i Żłobek 
„Aniołek”, gdzie odbyła się zbiórka art. 
do pielęgnacji, gier planszowych i za-
bawek dla oddziału dziecięcego KCZ. 
W akację włączył się także wicestaro-
sta starogardzki, Patryk Gabriel, który 
podarował duże pudło z zabawkami. 
Na scenie, w musicalowym spek-
taklu, zaprezentowało się ponad 

190 wykonawców i 19 pań nauczycie-
lek i asystentek. Reżyserem spektaklu 
była Marta Bartkowska, nauczyciel 
z 18-letnim stażem. 
– W połowie listopada powstał scena-
riusz, wybraliśmy solistów i podzielili-
śmy zadania między wszystkie 9. grup, 
i rozpoczęliśmy przygotowania – mówi 
pani Marta. 
– Warto było nas odwiedzić? – pyta 
pani prezes Hanna Nierzwicka. 
– Tak, to był piękny niezapomniany 
spektakl, bo to niepowtarzalne przed-
szkole, pełne małych i dużych Anioł-
ków – odpowiadam.

Janusz Rokiciński
Ordynator Andrzej Rewieński, był bardzo wdzięczny tę za pomoc.

Dużo zdrowia, radości z życia,
pokoju serca i dobroci od ludzi

z okazji
Świąt Bożego Narodzenia

oraz
Nowego Roku

życzy
dr Roman Gawrych

Rektor
Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej

w Gdańsku



W Gdańsku, obok miejskich par-
ków, trawników czy ukwieco-
nych skwerów, gdańszczanie 

mogą  cieszyć się z wielu pięknych łąk 
(informacje na temat łąk są na stronie 
gdansk.pl  w zakładce Zielony Gdańsk) 
a konkurs to jeden z elementów ich 
promowania. 
Konkursowe zdjęcia miały ukazywać 
łąkę jako element krajobrazu miasta 
Gdańska. 
Laureaci: 1 miejsce – Jacek Jaskólski, 
2 – Monika Kaczyńska, 3 – Marta 
Biegańska. Wyróżnienia: Sylwia Ra-
tajczyk, Paulina Polus i Magdalena 
Błeszyńska.

Opr. RedJ, info gdansk.pl

Jacek Jaskólski najpiękniej 
sfotografował miejskie łąki
Przyznano nagrody w konkursie fotograficznym 
„Gdańskie łąki miejskie”. Zasady konkursu były proste 
– wystarczyło sfotografować ukwieconą, miejską łąkę, 
która stanowi element krajobrazu.

fo
t. 

fo
t. 

Ja
ce

k 
Ja

sk
ól

sk
i

Gdańskie łąki

Gdański jarmark, jako jedyny w Polsce, 
został nominowany w konkursie o tytuł 
„European Best Christmas Market 2020”. 
Decyzją internautów zajął trzecie miejsce.

Najpiękniejszym w Europie okazał się jarmark 
w Budapeszcie (39.448 głosów), drugie miejsce 
zajął jarmark z Wiednia (31.811) a trzecie Gdański 

Jarmark Bożonarodzeniowy (30.178 głosów).
W tegorocznym plebiscycie oddano ponad 280 tysięcy 
głosów (z 116 krajów).

info gdańsk.pl 

Gdański Jarmark 
trzeci w Europie
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Odpowiadając na inicjatywę i przy 
współpracy ze stowarzyszeniem 
„Społeczny Komitet Budowy 

Pomnika Poległych Stoczniowców 
1970 w Gdańsku”, Prezydent Gdańska 
ogłosiła w sierpniu konkurs plastyczny 
na projekt płyt upamiętniających miej-
sca śmierci osób zabitych w Gdańsku 
w Grudniu 1970 r.
Na konkurs wpłynęło 6 zgłoszeń. Zwy-
ciężył projekt Lucyny Kujawy, która 
jako motyw przewodni wybrała drzewa 
i inspirowała się fotografiami doku-
mentującymi wydarzenia grudniowe.
– Fotografie te posiadają wspólną ce-
chę. Robiono je z ukrycia, częstokroć 
narażając życie, są to szybkie reporter-
skie ujęcia z oddali, często z górnych 

Grudzień 70. upamiętniony 
w płytach
Rozstrzygnięto konkurs na projekt płyt upamiętniających miejsca śmierci 
ofiar Grudnia ‘70. Zwycięską pracę przedstawiła Lucyna Kujawa. 

okien budynków lub innego zakamu-
flowanego miejsca, tak by nie można 
było dostrzec fotografującego – zwraca 
uwagę autorka zwycięskiego projektu. 
– Na fotografiach z tamtego okresu, 
postacie ludzkie można zobaczyć po-
przez przesłaniające je nagie gałęzie 
drzew. Drzewa i gałęzie wysuwają się 
na pierwszy plan wielu zdjęć. Przypo-
minają bezśnieżną aurę grudniowych 
zajść. 
Osiem płyt zostanie umieszczonych, 
przed obchodami 50 rocznicy Grud-
nia '70, w nawierzchniach chodników 
w miejscach, gdzie w dniach 15 i 16 
grudnia 1970 zabito uczestników tra-
gicznych wydarzeń.  

Opr. RedJ za gdansk.pl

Po mszy świętej w Jej intencji na budynku, w którym 
mieściło się biuro poselskie Jolanty Szczypińskiej, 
odsłonięto i poświecono tablicę pamiątkową. 

Na uroczystości obecni byli Wojewoda Pomorski Dariusz 
Drelich i Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk.
Śp. Jolanta Szczypińska – posłanka na Sejm RP, pracowała 
w komisjach zdrowia, regulaminowej, spraw poselskich 
i łączności z Polakami za granicą. Współtworzyła „Soli-
darność” w Wojewódzkim Szpitalu w Słupsku.

info i foto PUW

Mija rok od śmierci śp. Jolanty Szczypińskiej, posłanki 
na Sejm IV, V, VI, VII i VIII kadencji. W Słupsku, 
rodzinnym mieście Pani Poseł, odbyły się rocznicowe 
uroczystości. 

8 GRuDNiA

Tablica ku czci 
śp. Jolanty 
Szczypińskiej

Jak poinformował Zarząd Spółki, 
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę 
o powołaniu, z dniem 17 grudnia 

2019 roku w skład Zarządu VI kadencji 
Energa SA, Jacka Golińskiego, powie-
rzając mu pełnienie funkcji Prezesa 
Zarządu Energa SA. Adriannie Sikor-
skiej powierzono pełnienie funkcji 
Wiceprezesa Zarządu Energa SA 
ds. Komunikacji. 
W wyniku dokonanych zmian skład 
Zarządu Spółki wygląda następująco: 
Jacek Goliński Prezes Zarządu Energa 
SA, Jacek Kościelniak - Wiceprezes 
Zarządu Energa SA ds. Finansowych, 
Grzegorz Ksepko Wiceprezes Zarządu 
Energa SA ds. Korporacyjnych, Ad-
rianna Sikorska Wiceprezes Zarządu 
Energa SA ds. Komunikacji, Dominik 
Wadecki Wiceprezes Zarządu Energa 
SA ds. Operacyjnych.  

Jacek Goliński Prezesem Zarządu Energa SA
Rada Nadzorcza Spółki Energa SA dokonała, 13 grudnia 2019, zmian w Zarządzie Spółki Energa SA.

Składam serdeczne gratulacje Panu 
Jackowi Golińskiemu z okazji objęcia 
funkcji Prezesa Zarządu Energa SA. 
Gratuluję także wyboru pani 
wiceprezes Adriannie Sikorskiej, licząc 
na dobry kontakt Pani Wiceprezes 
ds. Komunikacji z naszym Magazynem.

Korzystając z okazji życzę całemu 
Zarządowi i pracownikom Spółki Energa 
rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
i sukcesów w życiu zawodowym 
i prywatnym.

Z wyrazami szacunku
Janusz Rokiciński

red. nacz. Przeglądu 
Samorządowego Pomorze

Pełnych ciepła, spokoju i radości, 
Świąt Bożego Narodzenia 

w rodzinnym gronie, 
oraz wielu Łask Bożych  

w Nowym 2020 Roku 

życzy 
Kazimierz Smoliński 

Poseł na Sejm RP 

4 Przegląd Samorządowy 5Przegląd Samorządowyz życia Samorządów z życia Samorządów



– To sprzęt bardzo dobrej jakości. Może uratować komuś życie – 
mówi Jakub Pruski, radny miejski i strażak OSP Czersk. 
– Urządzenie może obsłużyć każdy, kto będzie udzielał pomocy 
poszkodowanemu – dodaje prezydent miasta Przemysław Biesek-
Talewski.

info Um Czersk

W gronie wielu zaproszonych 
gości był senator Ryszard Świl-
ski, posłowie Kazimierz Smo-

liński i Sławek Neumann i samorzą-
dowcy. W części muzycznej wystąpili, 

Wśród gości uroczystej gali byli: senator 
Ryszard Świlski, poseł Sławomir Neu-
mann, Rafał Neumann (radny Sejmiku 

Województwa), radni Powiatu Starogardz-
kiego, członkowie Zarządu Powiatu wszyst-
kich kadencji, włodarze miast i gmin.
– Jedno możemy chyba stwierdzić: dwuetapowa 
reforma samorządowa, ta z 1990 r., jak i ta z 1998 
r., jest najbardziej udaną reformą w historii III RP. 
Wyzwoliła ona drzemiącą w społeczeństwie chęć 
działania dziesiątków tysięcy Polek i Polaków 
na rzecz lokalnych społeczności. Poczuliśmy 
się dzięki temu gospodarzami naszych małych 
ojczyzn budując wspólnie naszą wielką Ojczyznę 
Polskę. My najlepiej wiemy tu, na dole, jakie 
są najpilniejsze lokalne potrzeby i potrafimy 
je w sposób najtańszy i racjonalny zaspakajać. 
Staliśmy się społeczeństwem obywatelskim – 
podkreślił starosta Kazimierz Chyła.

1794 uchwały
– Wszystko zaczęło się 11 października 1998 
roku, gdy w wyborach do Rady Powiatu 
Starogardzkiego wybrano 45 radnych, repre-
zentujących 13  gmin, wchodzących w skład 
utworzonego od 1 stycznia 1999 roku Powiatu 
Starogardzkiego. Z perspektywy 20 lat trud-
no wskazać to, co było najważniejsze, ale ja 
uważam, że zadania Powiatu nie tylko dotyczą 
oświaty. Chyba najważniejszą kwestią jest służ-
ba zdrowia – stwierdził przewodniczący Rady 

Szanowni Państwo,
przed nami czas szczególny,
pełen wzajemnej życzliwości,  
bliskości i dobra.

Życzymy wszystkim Państwu,
aby Boże Narodzenie było dla Was
źródłem prawdziwej radości, nadziei
i dobrej energii, która da siły
na każdy dzień nadchodzącego
Nowego Roku 2020.
Niechaj będzie to dla Państwa dobry,  
zdrowy, pomyślny i szczęśliwy czas...

Leszek Burczyk 
Przewodniczący

Rady Gminy Zblewo

Artur Herold
Wójt Gminy Zblewo

W nowy rok trzeba wejść z optymizmem
W Restauracji „Hubertus”, 
11 grudnia, odbyło się spotkanie 
opłatkowo-wigilijne członków 
Starogardzkiego Klubu Biznesu 
Związku Pracodawców. SKB ZP 
zrzesza 180 członków. 
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CZeRSK

Dwa nowe defibrylatory
W centrum miasta i na stacji paliw przy ulicy Lipowej 
zamontowano w dwa defibrylatory.

wraz z profesorami, uzdolnieni ucznio-
wie Państwowej Szkoły Muzycznej im 
Witolda Lutosławskiego. 
– W ten nowy rok trzeba wejść bardziej 
z optymizmem, bo na Kociewiu jest 
dobry klimat dla biznesu i trzeba go 
wykorzystać. Wyzwaniem dla biznesu 
jest umiejętność połączenia postępu 
technologicznego z ochroną środowi-
ska. To działanie numer jeden – pod-
kreślił w swoim wystąpieniu prezes 
Klubu Grzegorz Borzeszkowski.

Janusz Rokiciński

Powiat starogardzki 
świętował 20-lecie
W środę, 11 grudnia świętowaliśmy jubileusz 20-lecia Powiatu Starogardzkiego. 
Była to wyjątkowa okazja do podsumowań, wspomnień i gratulacji. 

Ż yczenia radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia,

odpoczynku 
w rodzinnym gronie

oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych 

marzeń
w nadchodzącym 

Nowym Roku 2020,
składają:

Starosta Starogardzki 
Kazimierz Chyła

Przewodniczący RPS
Wiesław Brzoskowski

Grudzień 2019

Powiatu Wiesław Brzoskowski. – Życzyłbym 
na kolejne lata przede wszystkim zespołowej 
gry, bowiem każda droga, każde zadanie jest 
naszą wspólną sprawą samorządową. 
Z wystąpienia przewodniczącego zebrani 
goście dowiedzieli się, że przez 20 lat funk-
cjonowania samorządu Rada obradowała na 
232 sesjach i podjęła 1794 uchwały. 

Goście chwalili
Jubileusz 20-lecia Powiatu Starogardzkiego 
był okazją do podsumowań i gratulacji. 
– To, co się dzieje dobrego w powiecie, to na 
pewno edukacja – przyznał Sławomir Neu-
mann, starosta starogardzki w latach 2002-
2007. – To było zawsze oczko w głowie każ-
dego starosty. Jeśli chodzi o drogi powiatowe, 
to wyraźnie widać, że z roku na rok, z kadencji 
na kadencję jest coraz lepiej. 
Zaproszeni goście podkreślali, że więź miesz-
kańców jest prawdziwą siłą Powiatu Staro-
gardzkiego. – Jestem dumny z tego, że Kocie-
wiacy, starogardzianie tak dużo dobrego robią 
dla całej ziemi pomorskiej, prezentują swoją 
kulturę, swoją tożsamość i swoją wspólnotę 
– przyznał senator Ryszard Świlski. 
Trzecią część Jubileuszu stanowił program ar-
tystyczny w wykonaniu uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Starogardzie 
Gd. z klasy fortepianu Jakuba Narlocha. 

Opr RedJ info eMa
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Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć 
mieszkańcom Gminy i Gościom życzenia

przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, 
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Kolejny zaś rok niech przyniesie 
realizacje marzeń i planowanych przedsięwzięć.

Arkadiusz Gliniecki 
Burmistrz 

Czarnej Wody

Sebastian Schmidt
Przewodniczący 
Rady Miejskiej  

w Czarnej Wodzie

KocIeWSKIe WIGIlIe

Zespoły, soliści i żywe żłobki
Największą wigilię miejską w Polsce organizuje od lat, w Krakowie,  
restaurator Jan Kościuszko. Mniejsze wigilie organizują lokalne samorządy.

WSO w Tczewie ]
Już po raz siedemnasty tczewianie spotkali się na Wigilijnym 
Spotkaniu Opłatkowym. 
– Dziękuję wszystkim, którzy przyszli do parku, za Centrum 
Kultury i Sportu, aby wspólnie przeżywać ten przedświąteczny 
czas. Tym razem odeszliśmy od rozdawnictwa produktów spo-
żywczych proponując spotkanie przy wspólnym stole – powie-
dział nam prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.

Skarszewskie świętowanie w SCS ]
Mieszkańcy Skarszew świętowali wspólnie w weekend 
(14–15 grudnia) w hali Skarszewskiego Centrum Sportu. 
Na gości czekało wiele atrakcji: darmowe karuzele i dmu-
chańce, poczęstunek, fotobudka oraz bogaty program ar-
tystyczny. W niedzielne południe opłatkiem podzielili się 
z mieszkańcami skarszewscy radni i burmistrz Jacek Pauli.  

Smętowo świętowało w ZKiW ]
W Zespole Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym, 
w piątek, 13 grudnia, uroczystą wigilię zorganizowało Stowa-
rzyszenie „Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebują-
cych Wsparcia” we współpracy z Urzędem Gminy Smętowo 
Graniczne.
W spotkaniu uczestniczyła prezes Stowarzyszenia Marzena 
Ołowska, pani wójt Anita Galant, ks. Andrzej Taliński pro-
boszcz parafii św. Marcina w Starej Kiszewie i kilkuset zapro-
szonych gości. 
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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości  

oraz refleksji dotyczących minionego okresu  
i planów na nadchodzący Nowy 2018 Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Przewodniczący 
Rady Gminy Osieczna 

Marek Graban

Wójt Gminy 
Osieczna

Stanisław Stosik

8 Przegląd Samorządowy z życia Samorządów



W finale, zrealizowanym we 
współpracy z Kasą Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 

o. w Gdańsku, wzięło udział 37. laure-
atów eliminacji powiatowych.
W pierwszej części Olimpiady uczest-
nicy rozwiązywali test, składający 
się z 60 pytań z zakresu: produkcji 
roślinnej, zwierzęcej, OZE, ochrony 
środowiska, ekologii, mechanizacji, 
BHP, ekonomiki rolnictwa, PROW, 
przedsiębiorczości i WGD.

Wojciech Gierszewski z pucharem OMPR

Goście dopisali

Sponsorzy Olimpiad w PODR
ARiMR Pomorski Oddział Regionalny 
w Gdyni, 365 FarmNet, Bank BNP 
Paribas, KRUS o. w Gdańsku, 
KOWR o. w Pruszczu Gdańskim, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
PIP o. w Gdańsku, Pomorska Izba 
Rolnicza, PORD w Lubaniu, Pomorskie 
Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze 
„RENK”, Samorząd Województwa 
Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, 
WFOŚiGW w Gdańsku, Wydawnictwo 
Agencja Rolna Roman Barszcz.

 

 
 

 
 

Wojewódzki finał Olimpiady 
Młodych Producentów 
Rolnych odbył się, 
10 grudnia, w Pomorskim 
Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Lubaniu.

Finał 
Odpowiedzi pięciu finalistów oceniała 
komisją w składzie: Katarzyna Jasińska 
– przewodnicząca, Maria Gwizdała 
i Grzegorz Manowski (wszyscy PODR 
w Lubaniu) oraz Sławomir Bleszyk 
(OIP w Gdańsku o. Starogard Gd.).

Zwycięzcy Olimpiady:
1. miejsce – Wojciech Gierszewski 

(powiat człuchowski)
2. Michał Smentoch (pow. kartuski)
3. Piotr Kurowski (pow. starogardzki)
4. Artur Tusk (pow. kartuski)
5. Mateusz Bławat (pow. gdański)
Finaliści Olimpiady będą reprezento-
wali woj. pomorskie w Finale Krajo-
wym Olimpiady Młodych Producentów 
Rolnych, który odbędzie się w Kielcach 
w marcu 2020 roku.

RedJ

W Finale Wojewódzkim XX Olimpiady Wiedzy o Bez-
pieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie wzięło 
udział 35 laureatów Olimpiad powiatowych. Po teście 

pisemnym (30 pytań) do finału ustnego zakwalifikowało się 
5 uczestników. Odpowiadali, na wylosowane pytania, przed 
komisją konkursową w składzie: Henryk Raczek – przewod-
niczący (OIP w Gdańsku o. w Słupsku), Andrzej Dawidowski, 
Andrzej Okrój, Sławomir Bleszyk.

Wyniki Olimpiady:
1 miejsce – Jakub Potulski (powiat starogardzki)
2. Paweł Mesek (pow. słupski)
3. Adriana Gierszewska (pow. człuchowski)
4. Marcin Krawców (pow. człuchowski)
5. Jakub Drążek (pow. człuchowski)
Laureaci Olimpiady otrzymali puchary Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz nagrody rzeczowe i pieniężne ufundowane 
przez sponsorów.

Opr. RedJ

OliMPiADA BHP

Finał dla Potulskiego
Lubań. Jakub Potulski zwyciężył w finale Olimpiady Wiedzy 
o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie rozegranym 
10 grudnia w PODR. Finał zrealizowano we współpracy 
z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku.

Z pucharem zwycięzca Olimpiady Wojciech Gierszewski 
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Finaliści Test

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, 
w którym doznajemy wyjątkowego ciepła 

obecności naszych bliskich, 
zdobywamy się na refleksję nad tym, 

co minęło i co nadchodzi.

Z tej okazji chcemy Państwu życzyć,  
aby świąteczna atmosfera, radości 

i wzajemnej życzliwości na stałe zagościła 
w naszych sercach,

a Nowy 2020 Rok przyniósł same dobre dni.

Spokojnego rodzinnego świętowania 
życzą   

Dyrekcja i Pracownicy  
Pomorskiego Oddziału Regionalnego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Burak cukrowy w 2019 r. oparł się suszy, plony były wysokie i zawar-
tość cukru w przerabianym już surowcu. Należąca do Krajowej Spółki 
Cukrowej Cukrownia Malbork przeszła przed kampanią modernizację 

(kosztowała 20 mln zł.). Na ten sezon planowano przerób 700 tys. ton 
buraków cukrowych ale surowca będzie dużo więcej (za TVP Info). Na 
urodzajnych żuławskich glebach buraki cukrowe to również ważny pło-
dozmian i surowiec dostarczający cennej karmy dla bydła (wysłodki). 
Rozmowy w ministerstwie odbywały się pod hasłem: „Rynek cukru - 
perspektywy rozwoju z uwzględnieniem opłacalności produkcji”. To 
sprawa ważna dla pomorskich rolników, szczególnie na Żuławach.
– Uprawa i przetwórstwo buraków cukrowych kreują miejsca pracy oraz 
odgrywają dużą rolę w rozwoju regionalnym  – zwrócił uwagę szef resortu 
rolnictwa i dodał, że istotne jest utrzymanie uprawy buraków cukrowych 
w Polsce, i opłacalność produkcji. – Stabilne i przyzwoite dochody powinny 
wynikać z umowy między plantatorami a producentami cukru.
Minister poinformował, że w dyskusjach na forach Unii Europejskiej 
Polska niezmiennie opowiada się za utrzymaniem wsparcia do uprawy 
buraków cukrowych, które stanowi znaczącą część dochodów. 

Opr. RedJ za www.gov.pl/web/rolnictwo/o-rynku-cukru

RyNeK CuKRu

Perspektywy rozwoju
Produkcja cukru z buraków cukrowych jest 
ważnym działem sektora żywnościowego, 
o dużym znaczeniu gospodarczym, 
środowiskowym i społecznym – podkreślił 
10 grudnia minister rolnictwa i rozwoju wsi 
Jan Krzysztof Ardanowski podczas spotkania 
z przedstawicielami plantatorów buraków 
cukrowych oraz producentów cukru.
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Wigilia w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej 
w Gdańsku

NASZ KONKuRS „100 PyTAń NA STuleCie ODZySKANiA NiePODleGłOśCi PRZeZ POlSKę”

Znamy wyniki, rozmawiamy z laureatami
Konkurs zorganizowała Wyższa Szkoła Społeczno- 
-Ekonomiczna w Gdańsku na zakończenie obchodów 
100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 
Autorem wszystkich pytań był dr hab. Wojciech 
Turek, profesor WSSE, historyk zatrudniony 
w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Po prawej laureat 
konkursu Michał 
Kobus. Nagrodę 
odebrał z rąk prodzie-
kana prof. zw. dr. hab. 
Zbigniewa endlera 
(po lewej) i prodzieka-
na prof. WSSe dr inż. 
Sławomira Niecko.

140 uczestników
W konkursie wzięło udział 140 osób 
z województw: pomorskiego, mazo-
wieckiego, warmińsko-mazurskiego. 
Laureatami konkursu zostali: 1 miejsce 
– Michał Kobus, 2 – Monika Ejsmont-
Pełtak, 3 – Przemysław Klasa.
Jednym z zadań konkursowych było 
udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
„W jaki sposób należy postępować, 
aby zapewnić Polsce utrzymanie nie-
podległego bytu, z takim trudem wy-
walczonego przed stu laty w 1918 roku 
i ponownie odzyskanego po 1989?”.

laureat
Michał Kobus nagrodę odebrał w so-
botę, 14 grudnia, w siedzibie WSSE 
w Gdańsku. Uczeń Collegium Maria-
num, Liceum Katolickiego im. Jana 
Pawła II w Pelplinie zdradził nam ku-
lisy sukcesu.
– Kiedy na lekcji historii ogłoszono ten 
konkurs, to bez wahania postanowiłem 
wziąć udział, bo to było wyzwanie. 
Im bardziej precyzyjne i szczegółowe 
były pytania i odpowiedzi w teście, 
tym większą budziły ciekawość oraz 
wymagały zaangażowania „na wyso-
kich obrotach”. 
Wiedza Michała nie była wystarcza-
jąca, więc szukał odpowiedzi w książ-
kach i na stronach internetowych.
– Dla zapewnienia niepodległego bytu 
dla naszego narodu, nie ma nowych 
reguł – odziedziczyliśmy je po naszych 
przodkach. (…) Wszystko zaczyna się od 
rodziny. To ona musi pokazać nam, co 
jest najważniejsze w byciu obywatelem. 
Szkoła powinna kontynuować kształto-
wanie świadomości o tym, co jest naszą 
dumą – podsumowuje Michał.

Zdobywczyni drugiego miejsca 

Monika Ejsmont-Pełtak, jest nauczy-
cielem języka polskiego i edukacji 
wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej 
SIGiE w Rżańcu.
– Do konkursu przystąpiłam z moimi 
wychowankami. Chciałam ich zmobi-
lizować do pracy nad pytaniami kon-
kursowymi i wspólnie podjęliśmy ten 
wysiłek.
W wolnym czasie pani Monika lubi 
podróżować, pokazywać ciekawe za-
kątki Polski swoim dzieciom, a także 
razem z nimi tworzyć prace plastyczne. 
W swojej pracy napisała, że działania 
na rzecz ojczyzny, to o nie tylko wybory 
parlamentarne, ale także działalność 

uczniowskiego I Liceum Ogólnokształ-
cące w Kartuzach. Stypendysta Staro-
sty Kartuskiego interesuje się historią, 
z którą wiąże przyszłość. 
– Budzę w sobie codziennie pasję do 
historii na nowo, pomagając moim 
młodszym siostrom w nauce historii, 
co odświeża moją wiedzę. Interesuję 
się bardzo historią i kulturą mojego 
regionu, Kaszub. Ostatnio wygrałem, 
wraz z drużyną, wojewódzką Olim-
piadę Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu, 
teraz cieszy mnie nagroda w konkursie 
WSSE. Budując państwo oparte na 
tradycyjnych wartościach, skupiają-
ce wszystkich Polaków do osiągania 
wspólnego dobra, wzmacniamy naszą 
niepodległość. (…) Wartość Ojczyzny 
powinna nas łączyć i musimy chcieć 
wspólnie działać dla jej dobra – napi-
sał w konkursowej pracy Przemysław 
Klasa.

Janusz Rokiciński

na rzecz „małych ojczyzn” – naszych 
lokalnych społeczności. 
– Zebrania wiejskie, imprezy lokalne, 
wybory sołtysów czy odradzające się 
teraz coraz częściej Koła Gospodyń 
Wiejskich, jako inicjatywy zrzeszają-
ce lokalną ludność, to tylko niektóre 
przykłady na utrzymanie tego nasze-
go bytu niepodległego. (…) Dbajmy od 
najmłodszych lat, aby nasze sprawy 
nie były jedynymi, jakimi się zajmu-
jemy, żebyśmy widzieli też potrzeby 
innych. Jeżeli społeczeństwo nasze 
będzie proobywatelskie, prospołeczne 
– jako zjednoczony naród nie damy się 
pozbawić nadrzędnego dobra, jakim 
jest niepodległość. Pamiętać należy, 
że społeczeństwo to my, nie ja – dodaje 
Monika Ejsmont-Pełtak. 

Trzeci w naszym konkursie
Przemysław Klasa jest uczniem kla-
sy maturalnej (profil humanistyczny) 
i wiceprzewodniczącym samorządu 

Z kolędami, po polsku, radośnie 
i w rodzinnej atmosferze. 

Wszystkim Studentom, Gościom, 
Przyjaciołom uczelni, dzięku-
jemy za miłe spotkanie przy 

stole wigilijnym w WSSE. W jego pro-
gramie oprócz przypomnienia istoty 
i znaczenia Świąt Bożego Narodzenia, 
świątecznych życzeń, podzielenia się 
opłatkiem, śpiewu kolęd, znalazło się 
również wręczenie dyplomów ukoń-
czenia studiów magisterskich absol-
wentom kierunku pedagogika, którzy 
w ostatnim czasie zdali egzaminy 
dyplomowe i ogłoszenie wyników 
naszego konkursu historycznego (czyt. 
na str. 13).

Red.

Dbajmy 
od najmłodszych lat, 
aby nasze sprawy 
nie były jedynymi, 
jakimi się zajmujemy, 
żebyśmy widzieli 
też potrzeby innych.
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Elementy patologii wychowawczych 
W edukacji współczesnych menedżerów

DR ROMAN GAWRyCH, Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Wprowadzenie
W niniejszym artykule podjęto próbę wska-
zania przykładów nieprawidłowości wystę-
pujących w edukacji współczesnej kadry 
kierowniczej określanej jako menedżerów. 
Zaprezentowano też w nim znaczenie kształce-
nia ustawicznego w zarządzaniu w kontekście 
wymagań XXI wieku. W efekcie nakreślono 
sylwetkę współczesnego menedżera potra-
fiącego sprostać aktualnym wyzwaniom. 
Dokonano tego w oparciu o analizę takich 
pojęć jak: edukacja, wychowanie, patologia czy 
menedżeryzm, przedstawienie podstawowych 
filarów, na których oparta jest polityka eduka-
cyjna Unii Europejskiej i wynikających z nich 
problemów do uwzględnienia w kształceniu 
menedżerów oraz podsumowanie zaprezen-
towanych treści uwzględniające wymagania 
stawiane współczesnym menedżerom. Pod-
stawą opracowania artykułu były głównie 
publikacje z zakresu zarządzania autorstwa 
profesora Władysława Kobylińskiego (Pod-
stawy współczesnego zarządzania, Podstawy 
organizacji i kierowania w oświacie), podręczniki 
akademickie Pedagogika pod kierunkiem 
Zbigniewa Kwiecińskiego i Bogusława Śliwer-
skiego oraz słowniki i encyklopedie dotyczące 
prezentowanych zagadnień. 

Podstawowe pojęcia
Zapewne do podstawowych pojęć dotyczą-
cych podjętego tematu zaliczyć należy pojęcie 
edukacji. Wywodzi się ono z łacińskiego 
słowa educare, wskazującego pierwotnie na 
zjawisko „wydobywania na jaw” czy też „pro-
wadzenia czegoś ku górze”. Jako takie zostało 
odniesione do ogółu oddziaływań międzyge-
neracyjnych kształtujących różne zdolności 
życiowe: fizyczne, poznawcze, estetyczne, 
moralne i religijne, prowadzące człowieka „ku 
górze”, a więc czyniące z niego istotę dojrzałą 
duchowo. Pedagogika religii np. podkreśla, że 
takie całościowe ujęcie edukacji reprezentują 
teksty święte, np. Biblia z jej koncepcją czło-
wieka stworzonego na podobieństwo i obraz 
Boga. Edukacji nie powinno się więc reduko-
wać do aspektu technologicznego, tj. efektyw-
nego i sprawnego przekazywania użytecznej 
wiedzy i umiejętności. Zdaniem przedstawi-
cieli tej dziedziny wiedzy (pedagogiki religii), 
pojęcie edukacji, obejmując zarówno procesy 
nauczania, jak i wychowania, odnosi się do 
ogółu oddziaływań służących formowaniu 
całokształtu zdolności życiowych, czyniących 
z człowieka istotę dojrzałą, świadomie reali-
zującą się, „zadomowioną” w danej kulturze, 
zdolną do konstruktywnej krytyki i refleksyj-
nej afirmacji. Pedagogika religii wskazuje więc 
na wymiar ontyczny edukacji, która dąży do 
kształtowania sposobów bytowania i zmiany 
jakości życia człowieka.
Z kolei wychowanie, które obok nauczania 
i kształtowania umiejętności stanowi jeden 
z głównych elementów edukacji jest uznawane 
jako podstawowa kategoria w pedagogice. 

Przez wielu autorów jest ono bardzo różnie 
definiowane. I tak według Wincentego Okonia 
wychowanie to świadome i celowe działanie 
pedagogiczne zmierzające do osiągnięcia 
względnie stałych skutków (zmian rozwojo-
wych) w osobowości wychowanka. Natomiast 
zdaniem Danuty Nakonecznej wychowanie jest 
opiekuńczym i kształcącym działaniem ludzi 
dorosłych, aby młodzi mogli mieć udział w do-
brach, które są podstawą życia społecznego; 
wychowanie, to wszelkie celowe oddziaływania 
wychowawców na wychowanków, aby w nich 
kształtować określone wartości, uczucia, postawy, 
dążenia. Wychowanie zaś według Johna De-
weya jest procesem zdobywania przez jednostkę 
doświadczenia. 
W pedagogice pozytywistycznej wychowanie 
definiowane jest jako celowe, zamierzone 
działanie prowadzące do określonych efektów. 
Nowe zaś kierunki w pedagogice, takie jak 
pedagogika humanistyczna, alternatywna, 
krytyczna, personalistyczna odchodzą od po-
zytywistycznego rozumienia terminu wycho-
wania jako zamierzonego, celowego przygoto-
wania jednostki do życia w społeczeństwie, do 
uczestnictwa w kulturze, do pracy. Podkreślają 
natomiast istotę wychowania „konkretnej” 
jednostki, z całym bogactwem odczuwanych 
przez nią potrzeb, zainteresowań, aspiracji, 
z poszanowaniem jej autonomii, godności, 
prawa do wolności.
W socjologii zaś – wychowanie określa się 
jako zamierzony, celowy proces przygoto-
wania człowieka do pełnienia wielu różnych 
ról społecznych, co w praktyce oznacza, że 
wychowanie jest rozumiane jako proces zmie-
rzający do określonych rezultatów lub jako 
uzyskany efekt tych zabiegów. Warto tu dodać, 
że wychowanie bywa pojmowane także jako 
wpajanie określonego światopoglądu oraz ja-
kiegoś systemu wartości; wychowanie to także 
wpajanie wzoru życiowego sukcesu i zbioru 
norm kontrolujących całokształt ludzkich 
dążeń i wyrażających te dążenia czynności. 
Kolejnymi pojęciami wymagającymi choćby 
krótkiego zaprezentowania są: menedżeryzm 
i menedżer. Menedżeryzm jest systemem kie-
rowania przedsiębiorstwami, w których władza 
znajduje się w rękach kierowników (menedże-
rów) – specjalistów od organizacji i zarządzania. 
Cechą charakterystyczną tej koncepcji jest 
oddzielenie własności przedsiębiorstw od 
funkcji kierowania nimi. Menedżer zaś jest 
zwierzchnikiem danego zespołu ludzkiego. 
Jego rola sprowadza się do spowodowania 
osiągnięcia przez zespół założonych celów. 
Stosownie do potrzeb rynku, w praktyce funk-
cjonują menedżerowie zajmujący się kiero-
waniem poszczególnymi branżami czy ich 
działami. Ich edukacja wymaga zwrócenia 
uwagi na kształtowanie umiejętności związa-
nych z poszczególnym rodzajem działalności. 
I tak np. – zdaniem Lechosława Gawreckiego 
– menedżer oświaty to pedagog, kierownik 
placówki oświatowej – dysponujący szerokim 

takimi jak: demokracja, solidarność, tolerancja, 
poszanowanie praw człowieka. Szczególnym 
zadaniem szkoły w tym zakresie jest edukacja 
obywatelska, tj. przygotowanie do uczestnic-
twa w życiu środowiska, narodu i świata. Po-
trzeba ta wynika z tego, iż codziennie w swej 
pracy zawodowej, kulturalnej, związkowej czy 
konsumenckiej każdy członek społeczności 
powinien czuć się odpowiedzialny wobec 
innych i za innych. Należy więc przygoto-
wać każdą jednostkę do tego uczestnictwa 
ukazując jej prawa i obowiązki, lecz również 
rozwijając społeczne kompetencje i zachęcając 
w trakcie edukacji do pracy zespołowej.
Czy w edukacji współczesnych menedżerów 
treści te występują w należytym stopniu? 
Czy współcześni kierownicy chcą i potrafią 
ze sobą współpracować już nie tylko dla do-
bra wspólnego, ale choćby dla organizacji, 
którą reprezentują? Czy znając swoje prawa 
i obowiązki chcą i potrafią je przestrzegać 
i w sposób odpowiedzialny wypełniać? Czy 
potrafią uszanować prawa innych i solidarnie 
ponosić konsekwencje ewentualnych trud-
ności i niepowodzeń organizacji? Czy wła-
ściwie rozumieją samo pojęcie organizacji, 
którą Tadeusz Kotarbiński określił jako całość, 
w której wszystkie elementy przyczyniają się do 
powodzenia całości? Niestety, na te i podobne 
pytania w różnych środowiskach nie zawsze 
możemy udzielać zadowalających odpowiedzi. 
Wydaje się, że przyczyna tego stanu wynika 
z nienależytego uwzględniania tych kwestii 
w edukacji współczesnych menedżerów. 
Uczyć się, aby wiedzieć – ma na celu po-
szerzanie wiedzy rozumianej nie tylko jako 
zdobywanie encyklopedycznych wiadomości, 
ale również jako uczenie się samego procesu 
zdobywania wiedzy. Zwłaszcza ten drugi cel 
staje się coraz ważniejszy choćby z uwagi 
na to, iż wiedza z poszczególnych dziedzin 
jest coraz bardziej złożona i stale ewoluuje. 
Daremne jest więc dążenie do poznawania 
wszystkiego. Stąd też coraz bardziej winni-
śmy być przekonani, że nikt nie będzie mógł 
powiedzieć, że jest człowiekiem wykształ-
conym, o ile stale nie będzie aktualizował 
swojej wiedzy. Aby jednak nauczyć młodych 
ludzi samego procesu uczenia się instytucje 
edukacyjne muszą stosować odpowiednie 
metody nauczania, tj. takie, w których kładzie 
się nacisk na samodzielność kandydata na 
kierownika, na jego umiejętność korzystania 
z różnych źródeł wiedzy i na krytyczną oce-
nę ich rzetelności. W tym zakresie również 
można zauważyć pewne niezadowalające 
rozwiązania. Otóż wydaje się, że zbyt czę-
sto, choćby na akademickich wykładach czy 
ćwiczeniach, po prostu „wyręczamy” naszych 
studentów z samodzielnego rozwiązywania 
problemów i dochodzenia do prawdy. Nie służą 
temu w pełni również liczne pomoce (tzw. 
„gotowce”) w postaci różnego rodzaju opra-
cowań stosowane już na niższych szczeblach 
edukacji, a na co bezkrytycznie przyzwalają 
nauczyciele, rodzice, czy organy nadzorujące 
działalność placówek oświatowych. W efekcie 
tego hamowany jest rozwój twórczego myśle-
nia i organizacyjnych zdolności. A to z kolei, 
zamiast wpływania na przedsiębiorczość 
przyszłych menedżerów, może powodować 
u nich bierność i apatię. 

Uczyć się, aby działać. Realizując ten cel 
w różnych typach szkół absolwenci winni 
umieć sprawnie działać, tj. skutecznie komu-
nikować się z innymi, pracować zespołowo, 
samodzielnie tworzyć i realizować różne pro-
jekty. Ma to o tyle znaczenie, że obecny rynek 
pracy staje się coraz bardziej niespokojny – 
dawne zawody zanikają, a pojawiają się nowe, 
stąd też pojęcie kwalifikacji zawodowych coraz 
częściej zastępuje się pojęciem kompetencji, na 
które składa się zestaw ogólnych umiejętności 
nabytych w trakcie nauki szkolnej, kształcenia 
zawodowego, czy działań wolontariatu.
W jakim stopniu realizujemy z tym związane 
zadania? Czy znamy kompetencje, jakimi 
powinni legitymować się nasi absolwenci? 
Czy stosujemy odpowiednie metody, formy 
i środki nauczania? Niestety, ale na te pytania 
również często trudno jest udzielić konkret-
nych, zadowalających odpowiedzi. Wynika 
to zapewne z trudności jakie mają placówki 
oświatowe oraz poszczególni nauczyciele 
w określaniu szczegółowych (operacyjnych) 
celów dydaktyczno-wychowawczych, czy też 
z braku możliwości ich realizacji. Sytuacja ta 
jest co najmniej niezrozumiała wziąwszy pod 
uwagę coraz wyższy poziom wykształcenia 
ogólnego i specjalistycznego osób zajmujących 
się edukacją.

zakresem kompetencji i wynikających z nich 
odpowiedzialności, zdolny do samodzielnego 
i twórczego, a zarazem sprawnego i efektywne-
go rozwiązywania problemów pedagogicznych, 
ekonomicznych i administracyjnych, a także do 
projektowania własnych oryginalnych koncepcji 
doskonalących funkcjonowanie kierowanej przez 
niego placówki.
Z przedstawionych treści wynika, iż za uzasad-
niony należy uznać pogląd, że menedżerowie 
tworzą obecnie nową klasę społeczną, mającą 
własne, odrębne od innych klas interesy i ide-
ologie. W sytuacji gdy przejmują oni władzę 
również w instytucjach państwowych stają się 
w istocie nową grupą społeczną. Ów proces 
przejmowania władzy przez kierowników 
nie bezpodstawnie nazwano w połowie XX 
wieku „rewolucją menedżerską”. Zdaniem J. 
Burnhama twórcy koncepcji menedżeryzmu 
rozwój społeczeństw zmierza właśnie ku 
społeczeństwu kierowników, co w praktyce 
oznacza, że tworzyć oni będą nową klasę rzą-
dzącą. Stąd też w pełni uzasadnioną wydaje się 
coraz większa troska o właściwą ich edukację. 
Edukacja ta winna wyposażać tę grupę w od-
powiednie kwalifikacje, nie tylko formalne 
ale i rzeczywiste, co w efekcie wyeliminuje 
wiele patologii z naszego życia społecznego. 
Patologia zaś najkrócej jest określana jako 
nieprawidłowość, która może być przyczyną 
wielu niepowodzeń występujących zarówno 
w życiu jednostek jak i organizacji. 

Wyzwania dla edukacji w kontekście 
współczesnego kształcenia menedżerów
Jaka jest rola edukacji w kształceniu współ-
czesnych menedżerów? Co należy robić, jakie 
podejmować działania, ażeby menedżerowie 
XXI wieku byli zdolni do sprostania wyzwa-
niom przyszłości? Kto i jakie zadania winien 
w tym zakresie podejmować? Na te i podobne 
pytania wydaje się, że można sformułować 
odpowiedź analizując podstawowe założe-
nia wynikające z koncepcji pedagogicznych 
będących podstawą kształtowania polityki 
edukacyjnej Unii Europejskiej. Założenia te 
oparto na czterech filarach – celach eduka-
cji: uczyć się, aby żyć wspólnie; uczyć 
się, aby wiedzieć; uczyć się, aby działać; 
uczyć się, aby być. Pokrótce zostaną one 
teraz scharakteryzowane i podjęta zostanie 
próba zaprezentowania problemów związa-
nych z ich realizacją w kontekście kształcenia 
menedżerów.  
Uczyć się, aby żyć wspólnie – to jeden 
z najważniejszych i najtrudniejszych celów 
jaki musi podjąć współczesna edukacja. Jest 
to zadanie o tyle trudne, że w przeszłości, nie 
zawsze był on należycie doceniany i realizo-
wany. Stąd też już od najmłodszych lat winno 
się uczyć dzieci i młodzież rozwiązywania 
konfliktów bez przemocy, sztuki negocjacji 
czy prowadzenia debaty publicznej. W efekcie 
tych działań młody człowiek powinien prze-
siąkać nabywanymi w szkole wartościami 

odpowiednich instytucji właściwych reakcji. 
Czasami nawet można odnieść wrażenie, 
że szkoły te mają na to ciche „przyzwolenie” 
ze strony decydentów. 

Podsumowanie i wnioski
W obliczu wielu wyzwań edukacja jawi się 
obecnie jako szansa, którą należy bezwzględnie 
wykorzystać w dążeniu ludzkości do ideałów 
pokoju, wolności i sprawiedliwości społecznej. 
By to osiągnąć musi to być edukacja dla wszyst-
kich prowadzona przez całe życie. W istocie 
chodzi o to, aby każdy człowiek nigdy nie 
przestawał się uczyć, a ważną w tym miejscu 
kwestią było uczenie się samodzielnego zarzą-
dzania wiedzą. Edukacja zdolna do sprostania 
tym wyzwaniom zdaniem wielu pedagogów 
opierać się będzie na czterech wymienionych 
wcześniej filarach. W efekcie chodzi o to, by 
ukształtować jednostkę aktywną, twórczą, 
poszukującą nowych rozwiązań, umiejącą 
pracować samodzielnie i w zespole. 
W kształceniu menedżerów chodzi szczegól-
nie o to, ażeby legitymowali się oni wysokim 
poziomem kultury organizacyjnej, na którą 
składają się: odpowiedni poziom organiza-
cyjnej wiedzy, tzw. organizacyjna wrażliwość, 
chęć i wola dokonywania usprawnień, czy po-
stępowa (humanistyczna) postawa społeczna. 
Ów wysoki poziom kultury organizacyjnej 
przejawiać się winien we właściwym gospo-
darowaniu czasem pracy własnej i innych, 
umiejętnością współpracy z otoczeniem, czy 
stosowaniu odpowiednich stylów i strategii 
kierowania. 
W niniejszym artykule nie sposób omówić 
w szczegółach wszystkich wymienionych 
wyżej kwestii. Stąd, jako przykład, autor chce 
zwrócić uwagę na tę, która została wymie-
niona jako ostatnia, tj. dotycząca strategii 
kierowania. Niestety, oprócz wielu pozytyw-
nych w tym zakresie postaw i rozwiązań (tj. 
strategie ofensywne, pragmatyczne czy pro-
duktywne) w pracy współczesnych menedże-
rów pojawiają się zachowania określane jako 
strategie nieproduktywne. Za szczególnie 
niewłaściwe i patologiczne uznać należy te, 
które zawierają wyraźne przejawy pasożyt-
nictwa. Wyrażają się one w dążeniu jednostki 
do osiągania dla siebie określonych korzyści 
cudzym kosztem. Niestety ich występowanie 
– jak wynika choćby z potocznej obserwacji 
– ma charakter coraz bardziej rozległy i spo-
tykamy je na różnych szczeblach kierowania 
i we wszystkich bodaj dziedzinach życia. Jak 
podaje Władysław Kobyliński – Jest swego ro-
dzaju paradoksem nasilenie się tego typu zjawisk 
po przełomie ustrojowym roku 1989, z którym 
przecież wiązano tak wielkie nadzieje m.in. na 
moralną odnowę społeczeństwa, przezwyciężenie 
nepotyzmu i korupcji, klikowości i „układów”. 
Niestety, mimo licznych prób w kierunku prze-
zwyciężenia tego typu zjawisk, podejmowanych 
m.in. przez reprezentantów Państwa i Kościoła, 
działaczy społeczno-politycznych i związkowych, 
a także wielu tzw. przeciętnych obywateli, nie 
zanikają one, a wręcz nasilają się w ostatnich 
latach. Wydaje się, że jedną z przyczyn tego 
stanu rzeczy mogą być błędy, zaniedbania, czy 
wręcz niekompetencja i świadome działania 
osób zajmujących się edukacją współczesnych 
menedżerów.

Uczyć się, aby być. Oświata powinna przy-
czyniać się do jak najpełniejszego rozwoju 
każdej jednostki ludzkiej: jej umysłu i ciała, 
inteligencji, wrodzonych talentów, wrażliwości, 
odpowiedzialności, czy wyobraźni. Należy 
pamiętać, iż z racji tego, że uczniowie są bardzo 
różni, placówki edukacyjne należy dostoso-
wać do potrzeb poszczególnych jednostek. 
W praktyce oznacza to, że system edukacji 
powinien być elastyczny i różnorodny. Warto 
przy tym pamiętać, że wychowuje się głównie 
przykładem własnym, dlatego tak ważna jest 
pozycja nauczycieli, od których trzeba wiele 
wymagać, ale którym trzeba najpierw zapewnić 
prestiż, szacunek, właściwe przygotowanie 
zawodowe, możliwość ciągłego rozwoju, czy 
wreszcie odpowiednie wynagrodzenie. Trzeba 
tu jednak przyznać, że część nauczycieli nie 
w pełni zdaje sobie sprawę z wykonywanego 
przez siebie zawodu i zamiast edukować, są 
źródłem wielu patologii. Niestety, ale problem 
ten w szkolnictwie, oprócz kadry nauczyciel-
skiej, dotyczy również założycieli, organów 
prowadzących i nadzorujących poszczególne 
placówki. Ma on miejsce np. wówczas, kiedy 
podstawowym motywem założenia i funk-
cjonowania szkoły wyższej jest chęć jak naj-
większego zysku, a kryterium to jest również 
podstawą do podejmowania działań mających 
na celu rzekomy rozwój uczelni czy dobór 
współpracowników. W szkolnictwie wyższym 
zajmującym się kształceniem menedżerów (co 
wynika choćby z nazwy niektórych szkół), znane 
są przypadki, co prawda nieliczne, ewidentnego 
łamania prawa i co gorsza brak jest ze strony 

Oświata powinna przyczyniać się 
do jak najpełniejszego rozwoju 

każdej jednostki ludzkiej: jej umysłu i ciała,  
inteligencji, wrodzonych talentów, wrażliwości, 

odpowiedzialności, czy wyobraźni.
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Komentarz do badań  
fenomenu zdrowia społecznego

DR ANDRey lyMAR, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Wprowadzenie  
Problemy interakcji w społeczeństwie, part-
nerstwa publicznego, stopnia solidarności 
i tolerancji przyciągają uwagę od dłuższego 
czasu. Sama sytuacja nie jest specjalnie wyjąt-
kowa. Jej „nowość” jest określona tylko w kon-
tekście zrozumienia poziomu rozwoju relacji 
społecznych, osiągnięć technologicznych, 
charakteru i treści wspólnie sformułowanych 
i rozwiązanych problemów społecznych, wi-
zerunku konkretnej epoki.
Uczestnicy procesu interakcji społecznych 
potrzebują pewnego stopnia wzajemnego zro-
zumienia, aby otrzymać wspólny pozytywny 
wynik wspólnych działań. Zdolność do współ-
działania w oparciu o partnerstwo, wspólne 
planowanie i poszukiwanie rozwiązań proble-
mów w dużej mierze zależy od stanu zdrowia 
społecznego członków społeczeństwa.
Zdrowie społeczne jako zjawisko, które przy-
ciąga uwagę badaczy, ma jedną cechę, która 
odróżnia je od wielu innych zauważonych 
zjawisk. Chodzi o to, że kwestia stanu zdro-
wia społecznego społeczeństwa jest częściej 
aktywowana w okresach, które albo są zwią-
zane z zaostrzeniem w życiu społecznym 
i różnymi społecznie znaczącymi procesa-
mi, albo z okresami względnej stabilności, 
co umożliwia zajmowanie się tym tematem 
w kontekście wyłącznie naukowych zain-
teresowań. Zdrowie społeczne nie podlega 
standardowym definicjom i cechom, które 
umożliwiają obiektywną ocenę. Raczej można 
założyć, że zdrowie społeczne jest uzależ-
nione od stopnia zagrożenia, jakie stanowi 
zachowanie jednostek i grup w stosunku 
ogólnej idei stabilności w społeczeństwie, 
pokoju społecznego. Możemy mówić o braku 
takiej aktywności społecznej, która przycią-
ga uwagę, wymaga dodatkowych wysiłków 
(i funduszy) w celu przeanalizowania obecnej 
sytuacji, aby przezwyciężyć ewentualne pro-
blemy. Analiza zjawiska zdrowia społecznego 
przeprowadzona w ciągu ostatnich pięciu lat 
poprzez badanie przestrzeni informacyjnej 
i komunikacji międzypokoleniowej w Polsce 
pozwoliła na sformułowanie kilku uwag na 
ten temat.

Kwestia zdrowia społecznego  
w kontekście dialogu pokoleń
Wielokrotnie badane zdrowie społeczne na 
przykładzie różnych pokoleń nie doprowa-
dziło jednak do tego, aby stało się możliwe 
opracowanie mechanizmów dystrybucji i kry-
teriów oceny preferowanych (dogodnych) dla 
rządzących, społeczeństwa lub jednostki. 
Tradycyjnie w zdrowiu społecznym zwyczajo-
wo postrzegane jest istnienie definiowalnych 
podstaw, ich przyjęcie / przestrzeganie przez 
większość, brak / łagodzenie warunków i wy-
magań wstępnych do ich zmiany. Zasadniczo 
zdrowie społeczne konkretnego pokolenia 
zależy od sposobu myślenia masowego, za-
korzenionego w okresie jednej lub dwóch 

dekad, w oparciu na uzasadnionym dostępnym 
i odpowiednim doświadczeniu społecznym 
pokolenia, a także określonych czynników 
(ideologicznych, politycznych, kulturalne, 
ekonomiczne). Te czynniki  wpływają na ocenę 
stanu ogólnego i indywidualnego, określają 
priorytety w doborze zadań i mechanizmów 
ich rozwiązania.
Należy zauważyć, że zdrowia społecznego jako 
zjawiska nie można oceniać ani pozytywnie 
ani negatywnie, a możliwy stosunek do jego 
stanu jest ograniczony nie tylko przez granice 
epoki (aktywny stan w życiu pokolenia), ale 
także przez same cele takiej oceny. Celami 
takiej oceny mogą być: pragnienie dobra pu-
blicznego (w obecnym rozumieniu), interesy 
bezpieczeństwa publicznego (w zależności od 
przyjętej koncepcji takiego bezpieczeństwa), 
prognozowanie procesów społecznych dla róż-
nych celów (na przykład, określanie poziomu 
lojalności publicznej). Zdolność oceny stanu 
i jakości zdrowia społecznego są kryterium 
oceny historycznej epoki reprezentowanej 
przez określone pokolenie.
Biorąc pod uwagę powyższe, nieuchronnie 
powstaje pytanie o innym dość aktywnie 
rozważanym zjawisku, mianowicie – o dialogu 
pokoleń. Jest błędną opinią, że   dialog pokoleń 
opiera się na transferze doświadczeń (przede 
wszystkim społecznych, w tym wiedzy o kultu-
rze i świecie) od starszego pokolenia do młod-
szego, co wielokrotnie doprowadzało do impasu 
w konflikcie międzypokoleniowym. Nie ma 
żadnego dobrze znanego przykładu historycz-
nego, w którym doświadczenie i przekonania, 
koncepcje i ich interpretacja byłyby w pełni 
akceptowane przez młode pokolenie. Nawet 
w najtrudniejszych przypadkach, które obejmują 
na przykład okresy ideologicznej dyktatury, 
autokracji lub totalitaryzmu, doświadczenie 
starszego pokolenia dociera do następnego 
pokolenia w znacząco zmodyfikowanej formie. 
Modyfikacja niekoniecznie oznacza, że   młodzi 
ludzie wyprodukowali coś lepszego, bardziej 
przydatnego lub mniej szkodliwego, ale zawsze 
powstawało coś zupełnie nowego. Z biegiem 
czasu te nowe również staje się produktem 
transmitowanym do nowej generacji, mniej 
aktualnym i wymagającym aktualizacji. 
Tak więc doszliśmy do wniosku, że zdro-
wie społeczne jako zjawisko można uznać za 
przykład: a) trzech lub czterech, b) jednego 
lub dwóch lub c) jednego pokolenia. W zależ-
ności od wyboru analizowanej grupy można 
podejść do próby wyboru kryteriów oceny. 
Po pierwsze, analizę można przeprowadzić 
na podstawie środków i metod prezentacji 
(autoprezentacji) zdrowia społecznego danej 
grupy. Taka prezentacja dotyczy projektowania 
informacji wewnętrznych i zewnętrznych. 
Ponadto można ocenić 1) zgodność stanu 
zdrowia społecznego z oczekiwaniami władz 
lub reszty społeczeństwa, 2) z postrzeganiem 
i samooceną tego stanu, 3) z oceną warto-
ści stanu tego w kontekście rozwiązywania 

problemów dialogu pokoleń (jeżeli zadania te 
mają niezbędny stopień znaczenia dla poten-
cjalnych uczestników dialogu)
Zdrowie społeczne jest uważane za abstrak-
cyjny czynnik w wymianie informacji między 
różnymi grupami, obszarami, zaintereso-
waniami. Należy zauważyć, że praktycznie 
niemożliwe jest jednoznaczne oszacowanie 
jakości zdrowia społecznego, jeżeli ocena ta 
nie jest przeprowadzana w sytuacjach ekstre-
malnych lub przejściowych. Częściej myśli 
i roszczenia do zdrowia społecznego są roz-
patrywane w kontekście przejawów odchyleń 
od zwykłego, ustalonego biegu życia.
Przestrzeń informacyjna jednocześnie two-
rzy i odzwierciedla określony obraz zdrowia 
społecznego w społeczeństwie. Można tu 
rozważyć dwa główne aspekty – techniczny 
i merytoryczny. Aspekt techniczny zapewnia 
stopień dostępności i rozpowszechniania in-
formacji. Nowoczesne metody przekazywania 
informacji mają wpływ na ich treść, ale wpływ 
ten jest bardziej stylistyczny i ilościowy. Szyb-
kość produkcji i przesyłania informacji pozwa-
la zaoszczędzić na szczegółach, skupiając się 
na esencji lub jej akceptowanej interpretacji. 
Zwyczaje związane z wiekiem (generacyjne) 
w postrzeganiu i korzystaniu z informacji tek-
stowych determinują ilość materiału teksto-
wego, obecność lub zaprzeczenie dodatkowym 
argumentom i informacjom. Przypadkowe lub 
zbyt aktywne spotkanie z nowymi formami 
formowania przestrzeni informacyjnej może 
wywołać szok (zbliżony do szoku kulturowego) 
i odrzucenie. W tej sytuacji zdrowie społecz-
ne znajduje się w stanie napięcia, paniki lub 
postrzegania zagrożenia, które może stać się 
motywem do konfliktu międzypokoleniowego, 
samoizolacji pokolenia, przerwania dialogu. 
Jednocześnie próby przedstawienia młodemu 
pokoleniu postulatów przestrzegania trady-
cyjnej komunikacji społecznej, zaniedbując 
możliwości technologiczne naszych czasów, 
wywołują podobne reakcje. Dlatego na pozio-
mie technologicznym niewłaściwym wydaje 
się mówienie o jednym pozytywnym zdrowiu 
społecznym różnych pokoleń.
Istotny aspekt przestrzeni informacyjnej zwią-
zany jest z konkretnymi interpretacjami i oce-
nami epoki, z zakorzenioną tradycją na pozio-
mie różnych grup wiekowych i społecznych, 
ze stopniem wpływu tej tradycji. Treść jest 
w dużej mierze zdeterminowana opisanymi 
rzeczywistymi osiągnięciami, sformułowany-
mi celami, zadaniami, priorytetami. Wymiana 
informacji między pokoleniami odbywa się 
z oczywistą przewagą starszych grup wie-
kowych nad młodszymi, ponieważ instytucje 
edukacji i kultury, z przyczyn naturalnych, są 
w większym stopniu własnością starszych 
pokoleń. Taka dominacja nie gwarantuje braku 
chęci dodania do treści dodatkowych pojęć 
i wartości istotnych dla pokolenia, w tym 
różnych tradycji i uprzedzeń, a często mitów. 
Wątpliwości wywołane intuicją młodego 

„Park Cytadela w Poznaniu – artystyczna rzeźba  
Magdaleny Abakanowicz „Nierozpoznani”.

pokolenia na temat bezwarunkowej jakości 
otrzymywanych informacji mogą również 
powodować napięcie i chęć obalenia treści. 
W takiej sytuacji nie trzeba też mówić o zdro-
wym (konstruktywnym lub użytecznym) 
dialogu pokoleń, a także o wspólnym zdrowiu 
społecznym.
Liczne przykłady wskazują, że często dialog 
między pokoleniami staje się mniej intensyw-
ny, gdy dotyczy jednego lub dwóch pokoleń 
(z prawnukami). Na przykład zjawisko to prze-
jawia się wyraźnie w ocenie poszczególnych 
stron historii lub ideologii, gdy dla wnuków-
prawnuków treść przestrzeni informacyjnej 
przeszłości nie jest związana z ich własnym 
doświadczeniem. Starsze pokolenie może 
z powodzeniem przekazywać tradycje i uprze-
dzenia przez pokolenia, bez obawy o odrzuce-
nie dowodów. Istnieje poczucie konsensusu 
i wspólnego (międzypokoleniowego) udanego 
stanu zdrowia społecznego. Nie należy jednak 
zapominać, że między wspomnianymi poko-
leniami są pokolenia, które są w konflikcie ze 
starszymi, a jednocześnie wysuwają swoje 
żądania do młodszych. 
Wiadomo, że powszechne zdrowie społeczne 
jest możliwe tylko jako idealny projekt dla 
pozbawionych twarzy, ograniczonych społe-
czeństw, dokonany często pod presją dykta-
tury, dominacji jednej ideologii lub tradycji, 
która od dawna używa tego samego rodzaju 
interpretacji pojęć, przestrzega stereotypów 
i wystandaryzowanych priorytetów wartości. 
W tej sytuacji mobilna i elastyczna przestrzeń 
informacyjna ma ogromne zasoby do utrzyma-
nia witalności w społeczeństwie, zapewniając 
możliwość dyskusji i konfliktów, różnorod-
ność decyzji, różnorodne interpretacje i oceny. 
W rzeczywistości proces aktywnej interakcji, 
wspólnych poszukiwań i wzajemnej tolerancji 
przyczynia się do kształtowania akceptowal-
nego obrazu zdrowia społecznego w perspek-
tywie krótko- lub długoterminowej.

Rola instytucji społecznych
Oczywiste jest, że dialog pokoleń nie wyczer-
puje interakcji społecznych, ponieważ inte-
rakcja istnieje również w granicach jednego 
pokolenia. Charakteryzuje się także różnorod-
nością poglądów i stanowisk, często znacznie 
różniących się oceną i postrzeganiem tych 
samych zjawisk, wydarzeń, pomysłów. Czy ten 
stan rzeczy można uznać za przejaw zdrowia 
społecznego lub rodzaj normy społecznej? 
Raczej tak. Różnorodne poglądy i podejścia 
chronią public relations przed procesem sta-
gnacji i dają możliwość ich rozwoju.
Poziom zdrowia społecznego jest określony 
przez równowagę szans na wyrażanie siebie 
i tolerancję każdej osoby lub przedstawiciela 
grupy społecznej. Tutaj główną rolę odgrywa 
kultura zdrowia społecznego. Z kolei kultura 
zdrowia społecznego opiera się na pojęciach 
i wartościach edukacji i wychowania, dostęp-
ności i rozwoju form przekazu kulturowego 
w przestrzeni publicznej.
Społeczeństwo zdrowe społecznie jest 
przede wszystkim społeczeństwem, w któ-
rym jego członkowie uznają się za społecznie 
znaczącą jednostkę i przyjmują szczególną 
miarę odpowiedzialności za funkcjonowa-
nie społeczeństwa, za utrzymanie równych 

szans w procesie komunikacji społecznej.
Społeczeństwo zdrowe społecznie to w dużej 
mierze społeczność osób dorosłych i odpowie-
dzialnych, posiadających niezbędną wiedzę 
i umiejętności w zakresie budowania interakcji 
społecznych i konstruktywnej komunikacji 
społecznej. Jest to społeczeństwo, w którym 
stosunek konsumencki do życia jest minimal-
ny, a pojawiające się oczekiwania i wymagania 
społeczne oparte są na zdrowym rozsądku, 
praworządności i moralności. 
Społeczeństwa „powoli dorastające” lub wiecz-
nie „nastoletnie” nie są w stanie osiągnąć 
niezbędnego poziomu zdrowia społecznego. 
Po pierwsze dlatego, że nie myślą aktywnie 
o tym problemie. Po drugie, przywiązani są do 
nawyków i przyjętych tradycji, są emocjonalni 
i nieracjonalnie wymagający.

„Zdrowie społeczne” i „zdrowy dyskurs” 
Kiedy mówimy o zachowaniach społecznych, 
przede wszystkim myślimy o odpowiedzial-
nym zachowaniu jednostki społecznej, która 
spełnia określone reguły i normy. Tymczasem 
w mniejszym stopniu zwracamy uwagę na 
działanie społeczne (działanie i aktywność) 
jako takie. W kontekście zdrowia społecznego 
działania społeczne można logicznie rozważyć 
w związku z wpływem, jaki na nie wywiera 
dyskurs publiczny.
Oczywiste jest przywiązanie każdej akcji spo-
łecznej do dyskursu społecznego, do konkret-
nego tekstu. Tekst nie tylko odzwierciedla lub 
opisuje akcję, ale przede wszystkim stanowi 
samą ideę takiej akcji. Tekst określa algorytm 
realizacji działania, ocenę jego etapów i inte-
gralności, określa akceptację przez społeczeń-
stwo działania, jego wartości i możliwości 
rozwoju procesów społecznych (w perspek-
tywie krótko- lub długoterminowej). Z tego 
punktu widzenia możemy powiedzieć, że 
zainteresowanie stanowi stopień zdrowia 
tekstów tworzących treść i sposób realizacji 
działań społecznych.
Zdrowy dyskurs społeczny to odwieczny 
problem, na który od dawna zwracano uwagę, 
ale którego nigdy nie rozwiązano. Wszystkie 
nawyki, tradycje, uprzedzenia itp. znajdują się 
w dyskursie społecznym. W związku z tym 
możemy wspomnieć myśli francuskiego filo-
zofa i semiotyka Rolanda Barthesa o słabych 
i silnych systemach dyskursywnych (język 
enkratyczny i akratyczny). Enkrytyczny język 
jest wszechobecny, tworzy iluzoryczne poczucie 
jego „naturalności”. To język kultury masowej, 

mediów, głęboko zakorzenionych tradycji 
i życia codziennego, język władzy i szcze-
gólnych zainteresowań poszczególnych klas. 
Barthes uważał go za „rozmyty”, ”lepki”, obecny 
i wszechobecny, obejmujący stosunki towarowe, 
rytuały społeczne, formy wypoczynku, całą 
sferę społeczno-symboliczną. Ten język „nie 
łatwo  rozpoznać” i „nie ma od niego dokąd 
pójść”. R. Barthes odnosi dyskursy akratycz-
ne (np. marksistowskie, psychoanalityczne, 
strukturalistyczne) nie do sfer codziennego 
życia, ale do słownika systemów pojęciowych. 
Najważniejszą cechą akratycznego języka jest 
jego paradoksalność. Częściej interakcja dwóch 
rodzajów języka występuje w kontekście tzw. 
„wojny języków”, w sytuacji rozwoju konfliktu. 
Czasem dyskursy zamieniają się miejscami. 
Dzieje się tak, gdy ta lub inna idea zaczyna 
dominować w społeczeństwie, gdy wczorajszy 
paradoks staje się normą. Socjologowie P. Berger 
i T. Luckmann twierdzą, że język ustanawia 
porządek, język realizuje świat w podwójnym 
znaczeniu tego słowa: rozumie go i tworzy 
go. Każda idea (nawet najbardziej szalona) 
jest skazana na sukces, kiedy zastępuje ona 
długo nieobecny sens, bowiem instytucje 
państwowe i publiczne nie spełniają funkcji 
tworzenia sensów. Chociaż sukces ten jest 
często krótkotrwały (na przykład maleje aktu-
alność idei, młodzież dorasta a jej aktywność 
społeczna spada, zmieniają się różne okolicz-
ności, priorytety i oceny,  itp.). Wspomniany 
powyżej dialog międzypokoleniowy – jest to 
akt wymiany tekstami, próbą wzajemnego 
dopasowania się w dyskursie, akceptacją lub 
odrzuceniem innego.
Opierając się na takim zrozumieniu roli tekstu 
(dyskursu społecznego), możemy założyć, 
że problem zdrowia społecznego jest przede 
wszystkim problemem tekstu zdrowego spo-
łecznie. Pod wieloma względami sprawia to, 
że problem dialogu publicznego jest bardziej 
zrozumiały (w tym omówiony powyżej dialog 
pokoleń), potwierdza znaczenie oceny i ponow-
nego przemyślenia tak ważnych społecznie 
współczesnych koncepcji, jak „język władzy” 
(problem komunikacji władzy z ludzi, transmi-
sja polityki i reform) oraz „mowa nienawiści” 
(problem zapewnienia dialogu społecznego, 
jego konstruktywności i tolerancyjności).

„Rozwiązanie problemu”
Stwierdzenia istnienia problemu nie można 
uznać za jedyny i wystarczający sposób jego 
oceny. Proponując rozwiązanie problemu, 
należy zwrócić uwagę na istniejący poten-
cjał instytucji społecznych i dokonać jego 
przeglądu w kontekście problemów zdrowia 
społecznego. Przede wszystkim mówimy 
o instytucjach państwowych, edukacji i kul-
turze. Znaczącą pozytywną rolę mogą ode-
grać prawa i instytucje duchowe (na przykład 
Kościół), które regulują i uzasadniają normy 
zachowań społecznych. Ogólnie rzecz biorąc, 
determinacja państwa i zmiany w zdrowiu 
społecznym wymagają zintegrowanej inte-
rakcji wymienionych instytucji. Oczywiście 
jest to możliwe, jeśli instytucje społeczne są 
zainteresowane postawieniem problemu i zna-
lezieniem dla jego rozwiązań, nie ograniczając 
się do teorii „małych czynów”, „łatania dziur” 
lub „łagodzenia sytuacji”.
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Nowa książka „Z Wołynia na 
Kaszuby. Bumerang wspomnień” jest 
debiutem Edwarda Jastrzębskiego. 
Jak mówi autor to „jego epopeja”.

KulTuRA

Książki. Literacki debiut rzeźbiarza

Zaprosili nas. 
Wigilijne spotkanie w Bolesławowie

– Opisałem szkolne lata, 15 lat wojska, 
plenery, konkursy na sztukę kaszubską, 
ówczesne stosunki polityczne, liczne 
podróże służbowe, dwie rodziny zza 
Buga, Starą Hutę na Wołyniu. Dobrze 
się czyta tą moją epopeję, napisaną 
piękna polszczyzną, o mojej rodzinie, 
rodzeństwie, kolegach z wojska – po-
wiedział nam autor. 

Janusz Rokiciński

W Pałacu Zespołu Szkol Rolniczych 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie, 
12 grudnia w odbyło się spotkanie 
wigilijno-opłatkowe dla przyjaciół szkoły.

Po raz kolejny Krystian Każyszka 
i jego Rocky Promotion 
zorganizowali, 14 grudnia, w Hali 
Sokolnia w Kościerzynie, święto 
zawodowego boksu. Gala „Rocky 
Boxing Night” przyciągnęła  tłumy 
kibiców (bilety były wyprzedane 
dwa tygodnie wcześniej). 
Patronem imprezy było Miasto 
Kościerzyna i Powiat Kościerski. Tradycją takich spotkań jest występ 

młodzieży. Nie inaczej było i tym 
razem. Obejrzeliśmy premierowe 

przedstawienie muzycznych Jasełek. 
Znakomity spektakl został nagrodzony 
rzęsistymi brawami.
– Starostwo Powiatowe inwestuje 
w młodzież. To co dziś obejrzeliśmy 
utwierdza mnie w przekonaniu, że 
ta inwestycja przynosi znakomite 
efekty. Ta zdolna, wszechstronnie 
uzdolniona młodzież zaprezentowała 
piękny, wzruszający program – podsu-
mował występ starogardzki starosta 
Kazimierz Chyła.
Program wyreżyserowały Maria  
Kamińska i Justyna Heksel a o część 
muzyczną zadbał pan Zbigniew. 
Piękny balet, śpiew, monologi, 

Transmitowaną na kanałach spor-
towych Polsatu Galę Rocky Pro-
motion, komentowali dla widzów 

Andrzej Kostyra i Grzegorz Proksa 
a Wasz redaktor, jak zwykle w Koście-
rzynie, fotografował walki spod ringu 
(dziękuję Krystianie).

Wyniki gali
Mateusz Cielepała pokonał Jakuba 
Sosińskiego (58–56, 57–56, 57–56), 
Kacper Meyna Pawła Sowika (58–56, 
58–56, 58–56), Nikodem Jeżewski Ta-
masa Lodiego (79–71, 80–70, 80–70), 
Adrian Szczypior Viktara Murashkina 
(58–56, 57–57, 58–56) a Kewin Grucha-
ła Patryka Litkiewicza (60–54, 59–55, 
59–55). Jacek Chruślicki zremisował 
z Rafałem Jaszczukiem (38–38, 40–39, 
38–38), Damian Tymosz pokonał Mau-
rycego Gojko (40–36, 40–36, 40–36), 
Hubert Benkowski Władimira Mar-
szalowa (38–37, 40–35, 38–36) a Max 
Miszczenko Krzysztofa Lisa (40–33, 
40–33, 40–33). 

Od redaktora
Jacek Chruślicki zremisował z Rafałem 
Jaszczukiem po ringowej wojnie. Za-
wodnicy pokazali w ringu prawdziwe 
serce a walka rozgrzała publiczność. 
Najmłodszy polski zawodowiec, Kewin 
Gruchała, bardzo dobrze wypadł na tle 
tczewskiego profi Patryka Litkiewicza 
i udowodnił swoją wartość, podob-
nie jak „Siła z Kaszub” czyli Kacper 
Meyna – mój faworyt do zwycięstwa 
w „Polskim Turnieju Wagi Ciężkiej” 
gdzie nagrodą jest 100 000 zł i zawo-
dowy kontrakt. Kacper pokonał Pawła 
Sowika po trudnej walce. Obaj mieli 
serce do walki i wspaniały doping. 
Drugim finalistą „Polskiego Turnieju 
Wagi Ciężkiej” jest Mateusz Cielepała 
(ubiegłoroczny mistrz Polski w boksie 
amatorskim), który stoczył ringową 
wojnę z Jakubem Sosińskim. W walce 
były duże emocje a, moim zdaniem, 
wynik mógł być w obie strony. 
I jeszcze jedno. W ub. roku Krystian 
Każyszka zapowiadał, że na jego 
galach „nie będzie nabijania rekor-
dów”. I tak jest co różni go od innych 
promotorów.

Janusz Rokiciński

eDWARD JASTRZęBSKi 
pochodzi z rodziny repatriantów 
z Wołynia. Urodził się 31 stycznia 1950 
w Zielnowie k. Radzynia Chełmińskiego. 
Ślusarz z wykształcenia, jako żołnierz 
przybył do jednostki w Babich Dołach 
i zamieszkał na stałe w Gdyni. W 1983 
roku wrócił do malowania i rzeźbienia. 
Debiutował w 1995 r. na XI Festiwalu 

Twórczości Sakralnej w Tczewie (zdobył wyróżnienie). 
Wyrzeźbione przez niego figury świętych są w gdyńskich 
kościołach, muzeum w Bytowie i zbiorach prywatnych. 
Uczestnik wielu plenerów rzeźbiarskich i konkursów rzeźbi 
kapliczki i szopki, zabawki i ozdoby świąteczne.

scenografia i choreografia Jasełek – 
to wszystko na pewno na długo za-
padnie w pamięci przyjaciół szkoły. 
Po występie, przy wigilijnym stole 
podzieliliśmy się opłatkiem, który 

poświęcił ks Mateusz Draszanow-
ski, proboszcz Parafii pw. Św. Apo-
stołów Szymona i Judy Tadeusza 
w Szczodrowie.
Dziękujemy za zaproszenie.

Janusz Rokiciński

NASZ PATRONAT

Bokserska Gala w Kościerzynie
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