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Malborski Budżet Obywatelski „Junior”
Od kilku lat w Malborku działa z powodzeniem Budżet Obywatelski. To jeden z głównych postulatów, jeszcze wtedy 
kandydata na burmistrza, Marka Charzewskiego.

iedy z Radnego stał się Burmistrzem, 
rozpoczął przygotowania do jego re-
alizacji i nawet opozycyjni Radni zaak-
ceptowali ten pomysł jednogłośnie. 
Dzięki budżetowi  partycypacyjnemu 

mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć 
część budżetu Malborka. Malborczycy co roku 
zgłaszają projekty, a następnie wybierają w gło-
sowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten 
sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie 
w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub              
w całym mieście. 
Jedną z form budżetu partycypacyjnego jest 
Młodzieżowy Budżet Obywatelski. 
W  Malborku już ósmą kadencję bardzo dobrze 
działa Młodzieżowa Rada Miasta, która odby-
wa wiele posiedzeń i ma wiele pomysłów doty-
czących zarówno imprez, jak i rozwoju miasta. 
To także ich pomysł na młodzieżowy budżet  
w mieście. Sami pomysłodawcy zwracają się do 
swoich młodych kolegów i namawiają ich do 
aktywności. 

Malborski Budżet Obywatelski „Junior” to wy-
dzielona część środków finansowych budże-
tu miasta Malborka, o wydatkowaniu której,                  
w sposób wiążący, decyduje młodzież poprzez 
głosowanie. MBOJ daje szanse na realizację au-
torskich projektów o charakterze edukacyjnym, 
kulturalnym, sportowym i społecznym. MBOJ 
to wsparcie kreatywności, przedsiębiorczości 
i zaangażowania młodzieży w życie społecz-
ności lokalnej. Jego podstawą są innowacyjne 
i ważne z punktu widzenia młodych przedsię-
wzięcia. Przygotowanie każdego projektu wy-
maga od młodych ludzi ważnych umiejętności: 
diagnozowania lokalnych potrzeb, planowania 
i dobrej pracy zespołowej, rozwijając ich przed-
siębiorczość oraz obywatelskość.
Po raz pierwszy tę formę konsultacji społecz-
nych w mieście wprowadzono w 2018 roku 
Uchwałą nr XXX/303/2017 Rady Miasta Mal-
borka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad              

i trybu przeprowadzenia na terenie miasta Mal-
borka konsultacji społecznych Malborskiego 
Budżetu Obywatelskiego Junior.
W ramach MBOJ zrealizowano 6 projektów              
w 2018 r., w 2019 r. wybrano do realizacji ko-
lejnych 5. Pula środków finansowych przezna-
czonych na ten cel wynosi corocznie  25.000 zł., 
przy czym wartość jednego projektu nie może 
przekroczyć 5 000 zł. 
Głosowanie nad wnioskami odbywa się                          
w szkołach, do których uczęszczają dzieci 
i młodzież, natomiast młodzież z Malbor-
ka ucząca się poza miastem może głosować                
w wyznaczanym dniu w Urzędzie Miasta Mal-
borka.  

Frekwencja w konsultacjach w sprawie Malbor-
skiego Budżetu Obywatelskiego „Junior” 
w 2018 r. wyniosła 85.62%, zaś w 2019 r. wynio-
sła 85,12%.
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Solidna dawka wiedzy 
z Akademią Samorządową
Akademia Samorządowa to jeden z programów wsparcia samorządowców. Skupia niewielkie, starannie dobrane grono 
przedstawicielek i przedstawicieli władz lokalnych różnego szczebla i daje im silne, stałe wsparcie merytoryczne. Działa 
to tak świetnie, że Fundacja Batorego, która prowadzi pilotażową edycję Akademii Samorządowej razem ze Stowarzy-
szeniem POLITES ze Szczecina, zdecydowała się na kontynuację programu w przyszłym roku. 

kademia Samorządowa powstała 
z myślą o samorządowcach, którzy 
chcą wiedzieć i widzieć więcej, z my-
ślą o ludziach, dla których ważny jest 

dialog. Wszystkim jej uczestnikom bliska jest jej 
idea włączania mieszkanek i mieszkańców do 
aktywnego udziału w życiu gminy, rozwoju lo-
kalnego i samorządności, mówi Szymon Osow-
ski, koordynator Akademii Samorządowej, na 
co dzień związany z Siecią Obywatelską Watch-
dog Polska. 

Akademia, czyli kto
Akademia Samorządowa to 26 uczestników, 
którymi są samorządowcy różnego szczebla: 
radni, wójtowie, burmistrzowie z kilkunastu 
miejscowości i miast w Polsce (m.in. Koszalina, 
Iławy, Sędziejowic, Świdwina, Świecia, Siech-
nic). Są to osoby od lat aktywne społecznie, 
m.in. zaangażowane w akcję Masz Głos Fun-
dacji Batorego, które w wyborach samorządo-
wych w 2018 roku weszły do władz lokalnych. 
Dziś chcą być otwartymi na współpracę z miesz-
kańcami urzędnikami.

Praktycznie o samorządzie
Akademia Samorządowa wspiera ich w tym, 
aby mogli swoją misję samorządową wyko-
nywać aktywnie i w duchu demokratycznego 
zarządzania na poziomie lokalnym. W ramach 
programu dostają pomoc merytoryczną i kom-
petencyjną. Dopóki zewnętrzne warunki nie 
ograniczały, odbywało się to przede wszystkim 
stacjonarnie, np. w formie wizyt lokalnych, któ-
re pozwalały Akademikom podejrzeć ciekawe 
praktyki, dobre inwestycje lokalne i sposoby ich 
finansowania. I tak przykładowo podczas wy-
jazdu do Świecia obejrzeli jedną z najnowszych 
inwestycji gminy – żłobek na osiedlu Marianki,  
z kolei w Iławie mieszkanie wspomagane,  
w którym osoby z niepełnosprawnościami uczą 
się samodzielnego życia. W miejscach wyjaz-
dów uczestniczyli w wykładach i warsztatach, 
m.in. o konstruowaniu budżetu gminy, przygo-
towywaniu raportów o stanie gminy czy organi-
zowaniu edukacji zdalnej. 
Odkąd obowiązują obostrzenia covidowe, Aka-
demicy spotykają się na wykładach online, doty-
czących np. budżetu i finansów gminy, funkcjo- Alicja Zaczek-Żmijewska

Fundacja Batorego

nowania samorządu w Covid-19, konstruowania 
uchwał, gospodarowania przestrzenią publicz-
ną. Mają też grupę Facebookową, na której na 
bieżąco wymieniają się dobrymi praktykami, 
poradami. Przy kwestiach prawnych wspiera 
ich Szymon Osowski, odpowiadający za stronę 
merytoryczną Akademii.

W prasie i na debatach
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem odby-
wa się też w drugą stronę. Uczestnicy progra-
mu wypowiadają się dla prasy, biorą udział  
w debatach publicznych. W serwisie Prawo.pl 
można przeczytać już kilkanaście komentarzy 
do bieżących spraw samorządowych, których 
udzielili Akademicy, a w Internecie obejrzeć de-
baty z ich udziałem, np. „Przyszłość samorządu 
po epidemii”  (debata zorganizowana przez 
Fundację Batorego z udziałem m.in. Dariusza 
Cieślaka, wójta Sędziejowic, uczestnika Akade-
mii), „Samorząd od_nowa” z udziałem Jolanty 
Wiercińskiej, radnej z Żukowa, „Wspólna Polska 
miast i wsi: jak budować solidarność” (debata 
w Gdańsku, zorganizowana podczas tegorocz-
nych obchodów 40. rocznicy Porozumień Sierp-
niowych) z udziałem Joanny Radziędy, radnej 
Suchego Lasu, i Iwony Karolewskiej, sekretarz 
Świecia.
Co daje mi Akademia
Udział w Akademii Samorządowej to ogromna 

baza wiedzy – mówią uczestnicy programu, 
głównie dla początkującego samorządowca. 
Wymiana doświadczeń, szeroki przekrój pełnio-
nych funkcji przez uczestników – wszystko to 
poszerza horyzonty i mobilizuje do dalszej pra-
cy. Dodatkowo szybka, fachowa i celna pomoc 
merytoryczna naszego koordynatora dodaje 
pewności i pozwala na sprawne działanie.

Akademia dała mi możliwość rozwoju w roli 
sołtyski, działaczki społecznej, a także uzyska-
nia wiedzy, zobaczenia na ,,żywo” w różnych 
miejscach rozwiązań, do których nie miałabym 
dostępu. Dużo praktycznej wiedzy na temat sa-
morządu.

Akademia Samorządowa jest prowadzona 
przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowa-
rzyszenie POLITES. Właśnie dobiega końca 
pierwsza, pilotażowa edycja. Po nowym roku 
zostanie uruchomiona druga edycja i ogłoszo-
na rekrutacja do programu. Akademia Samo-
rządowa daje uczestnikom wiedzę, narzędzia, 
materiały i wsparcie eksperckie z zakresu naj-
nowszych zmian w prawie samorządowym  
i dobrych praktyk samorządowca, a także po-
szerzają wiedzę o przepisach, procedurach, 
marketingu politycznym i przysługujących im 
uprawnieniach.
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10. rocznica reaktywacji KGW Semlin
Dokładnie na 17 listopada przypadła 10. rocznica reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich w Semlinie, gmina Zblewo.

istoria semlińskiego KGW sięga już 
lat 70-tych, kiedy to koło powsta-
ło. Pierwszą przewodniczącą była 
Weronika Woźniak, a potem Janina 

Głuchowska. Działalność koła zakończyła się  
w latach 90-tych wraz z zakończeniem działal-
ności kółek rolniczych.
Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich w Sem-
linie miała miejsce 17 listopada 2010 r. Od sa-
mego początku Panie bardzo prężnie działają 
na rzecz semlińskiej społeczności. Organizują 
wiele imprez, do których należą m.in.: obcho-
dy Dnia Dziecka, bramy wiejskie i tradycyjne 
polterabenty, czy też spotkania opłatkowe dla 
seniorów. Koło prężnie współpracuje z Panią 
sołtys Marleną Szymczak, która jest również 
członkinią KGW. Jako pierwsze w regionie zor-
ganizowały tradycyjne darcie pierza. Często 
uczestniczą w obchodach dożynkowych i to 
nie tylko w gminie, ale i w całym powiecie.
Dziś semlińskie koło liczy 16 członkiń. I jak mó-
wią Gospodynie, największym sukcesem koła 
jest to, że nadal ono działa! Panie nie ukrywa-
ją, że spotykają się bardzo chętnie i bardzo lu-
bią to, co robią. To dla nich wielka przyjemność  
i radość! Są też dumne, iż kontynuują tradycje 

i lokalne dziedzictwo kulturowe. To dla nich 
wiele znaczy. Cieszą się również z własnej sie-
dziby – niedawno wyremontowanej świetlicy 
wiejskiej z zapleczem kuchennym, w którym 
realizują swoje "kuchenne rewolucje". Mają 

też piękne, regionalne stroje z tradycyjnymi 
zdobieniami kociewskimi. A przede wszystkim 
mają to, co najcenniejsze – energię i werwę do 
działania!

UG Zblewo

H

Sopot na kliknięcie
Na stronie sopot.obliview.com możemy przeglądać tzw. prawdziwą ortofotomapę Sopotu o rozdzielczości 5 cm. Do-
skonała rozdzielczość sprawia, że widoczne są detale, których na dotychczasowych mapach nie można było dostrzec. 
To nowa jakość w tej dziedzinie, którą możemy pochwalić się jako jedno z pierwszych miast na Pomorzu.

ostępne są również wysokiej roz-
dzielczości zdjęcia ukośne wyko-
nane w czterech kierunkach oraz 
skaning laserowy – mówi Mag-

dalena Cieślik, naczelnik Wydziału Geodezji 
Urzędu Miasta w Sopocie. – Dane te posłużyły 
do przygotowania modelu 3D całego miasta,  
z możliwością obracania w 4 kierunkach geogra-
ficznych.
Dzięki tym innowacjom będzie można, bez 
wychodzenia domu, wykonać m.in. pomiary 

długości, wysokości powierzchni gruntu oraz 
ścian budynków. Możliwe jest również gene-
rowanie przekrojów na wybranym odcinku 
(obejmujących również profil roślinności) oraz 
nakładanie na zdjęcia innych warstw tema-
tycznych.
– Serwis umożliwia także porównanie star-
szych map z najnowszymi zdjęciami. Gratką 
dla pasjonatów historii jest fotoplan Sopotu 
z 1933 r. – dodaje Magdalena Cieślik – Stwo-
rzona została również warstwa potencjału 

solarnego dachów budynków w mieście, obra-
zująca ilość energii słonecznej padającej na ich 
powierzchnię. Ułatwi ona mieszkańcom opty-
malną lokalizację kolektorów słonecznych czy 
ogniw fotowoltaicznych. Ciekawostką jest 
także funkcja symulacji zacienienia na modelu 
3D miasta, z możliwością wyboru dnia, miesią-
ca, roku oraz godziny.
Ortofotomapa powstała we współpracy z fir-
mą MGGP Aero z Tarnowa.

UM Sopot

-D
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Nowy Rektor 
Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. Piotr Stepnowski został w poniedziałek 23 listopada br., wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Gdańskie-
go na lata 2020-2024. Wybory ogłoszono po rezygnacji z tej funkcji dr. hab. Jerzego Gwizdały. Ze względu na epidemię 
zostały one przeprowadzone zdalnie.

yboru dokonało Uczelniane Kole-
gium Elektorów (UKE), które skła-
da się z przedstawicieli wszystkich 
grup tworzących społeczność 

akademicką UG. Kontrkandydatem prof. Step-
nowskiego w wyborach rektorskich był prof. 
Krzysztof Bielawski, prorektor ds. rozwoju  
i współpracy z zagranicą.
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich prze-
słał prof. Piotrowi Stepnowskiemu gratulacje  
z okazji wyboru na Rektora Uniwersytetu Gdań-
skiego. 
– Jestem przekonany, że Uniwersytet pod Pana 
przywództwem będzie doskonale się rozwijać 
i odnosić sukcesy. Wybór Pana na stanowisko 
Rektora UG to dowód ogromnego zaufania, 
jakim obdarzyło Pana środowisko akademickie.
(…)  Niech kolejne lata działalności będą dla 
Pana i wszystkich, którym leży na sercu dobro 
i rozwój Uniwersytetu - czasem satysfakcji i po-
wodzenia we wszystkich podejmowanych wy-
zwaniach – napisał m.in. wojewoda.

PUW w Gdańsku

Z życia samorządów

VII Uliczny Kiermasz Świąteczny w Ustce
Serdecznie zapraszamy na VII Uliczny Kiermasz Świąteczny. Tym razem w nowej odsłonie, ponieważ będzie funkcjo-
nował dłużej. Zapewniamy Państwa, że magicznego nastroju nie zabraknie.

d ubiegłego roku kiermasz odby-
wa się w nowym miejscu na placu 
Dąbrowskiego.
Organizatorzy zapraszają na sto-

iska z rękodziełem, domowymi przetworami, 
ciastami, nalewkami i grzańcem. Nie zabrak-
nie tradycyjnie BUŁKI ZE ŚLEDZIEM (dochód 

ze sprzedaży wspiera domy tymczasowe dla 
zwierząt).
Pierwsze terminy już za nami. Zapraszamy 
jeszcze tuż przed świętami, 20 – 22 grudnia 
(niedziela – wtorek). Wiele atrakcji w tym 
stoika z rękodziełem, nalewkami i grzańcem. 
W ostatni weekend kiermaszu można będzie 

również kupić przepyszne chleby, sery, ryby 
oraz wyroby garmażeryjne prosto na Wigilijny 
stół.
niedziela w godzinach: 10:00-18:00
poniedziałek w godzinach: 13:00-19:00
wtorek w godzinach: 13:00-19:00

UM Ustka

O
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Maraton drogowy w Powiecie Tczewskim
Tylko w tym roku prawie 40 km dróg powiatowych zostało oddanych do remontu. Projekt Powiatu Tczewskiego, który 
znalazł się na liście zadań objętych dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020, uzyskał 
ponad 2,5 mln zł dofinansowania na realizację inwestycji pn. Remont dziesięciu odcinków dróg powiatowych polegający 
na położeniu dywaników asfaltowych typu „Slurry Seal”. Całość zadania opiewa na kwotę ponad 5 milionów zł. 

iadomość ogłoszona przez Pre-
miera i Wojewodę ucieszyła nas 
samorządowców i społeczność 
Powiatu Tczewskiego, gdzie bę-

dziemy realizować aż 10 inwestycji. W bieżącej 
kadencji wychodzimy z założenia, że w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych chcemy zrealizo-
wać konkretne zadania we wszystkich gminach 
wchodzących w skład naszego Powiatu. Pragnę 
zaznaczyć, że dofinansowanie udało się uzyskać  
w dużej mierze dzięki wsparciu samorządów 
gminnych, które współfinansują nasze zadanie – 
mówi Starosta Tczewski, Mirosław Augustyn. 
- Dziękuję Radom tych gmin za podjęcie stosow-
nych uchwał pozwalających nam na zabezpiecze-
nie środków finansowych na wkład własny.
Jesienne remonty dróg zostały zrealizowane 
na terenie Gminy Wiejskiej Tczew (Krzywe Koło 
– Koźliny – Tczew, Sobowidz – Rukosin, Godzi-
szewo – Damaszka, Damaszka – Boroszewo),  
Gminy Subkowy (Radostowo – Subkowy PKP, 
Gorzędziej – Rybaki – Gręblin, Subkowy – Mała 
Słońca), Gminy Pelplin (Klonówka – Rajkowy 
– Rudno, Rywałd – Klonówka – Pelplin, Gorzę-

-W

dziej – Rybaki – Gręblin) oraz Gminy Morzesz-
czyn (Barłożno – Kierwałd). Na początku roku 
został wykonany również remont ponad 5,5 
kilometrowego odcinka drogi relacji Szpęgawa-
-Dąbrówka-Malenin. Drogi zostały odnowione 
specjalną technologią polegająca na wypełnia-
niu nierówności, kolein oraz wykonaniu cien-
kiej nakładki (do około 2 cm) na powierzchni 
remontowanej drogi przy pomocy półpłynnej 
mieszanki mineralno- emulsyjnej wytworzonej 
w specjalistycznym kombajnie. Dzięki tej tech-
nologii nawierzchnia pozostanie solidna, przy-
datna do użytku i bezpieczna. Istotne jest też 
to, że okres wyłączenia drogi z użytkowania, 
niezbędny do załatania dziur lub regeneracji na-
wierzchni, jest redukowany do minimum.

Na ten rok inwestycje zostały zakończone, jed-
nakże władze samorządowe Powiatu Tczew-
skiego nie zwalniają swojego remontowego 
tempa i przygotowują się do odnowienia kolej-
nych kilometrów dróg w roku 2021.
- Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie remontu 
kolejnych 30 kilometrów dróg powiatowych – 
dodaje Starosta. – Dowiedzieliśmy się, że nasze 
zadanie zostało wpisane przez Wojewodę Pomor-
skiego na listę podstawową do dofinansowania  
z Funduszu Dróg Samorządowych. Jeżeli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z naszymi założeniami, to  
w przyszłym roku będziemy mogli oddać naszym 
mieszkańcom rekordową ilość, bo w ciągu dwóch 
lat, łącznie ponad 70 kilometrów odnowionych 
dróg powiatowych. 

W

Dotacje dla jednostek straży pożarnej
Wojewoda Pomorski podpisał umowy na udzielenie dotacji na zakup sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej.

 sumie, do jednostek PSP z pomor-
skiego i KW PSP w Gdańsku trafi  
z rezerwy celowej budżetu pań-
stwa -  13 176  000 zł :

•    5 587 000 zł – wydatki inwestycyjne
•    7 589 000 zł -  wydatki bieżące
Dotacje dla jednostek:
KW PSP w Gdańsku – 750 000 zł
Komendy Powiatowe PSP:
Bytów – 1 198 000, Chojnice – 754 300, Człu-
chów -1 593 850, Gdańsk -1 854 840, Gdynia –  
1 784 000, Kartuzy- 390 000, Kościerzyna – 912 
000, Kwidzyn – 248 000, Lębork – 318 000, Mal-
bork – 129 500, Nowy Dwór – 90 700, Pruszcz 
Gdański – 111 200, Puck – 559 900, Słupsk – 750 
000, Sopot – 328 740, Starogard Gdański – 246 
000, Sztum – 338 200, Tczew – 439 770, Wejhe-
rowo 379 000.

PUW w Gdańsku

Z życia samorządów
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Malbork reprezentuje Polskę 
w projekcie KAIRÓS
27 listopada 2020 Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski zainaugurował prace Lokalnej Grupy Urbact.

est to inicjatywa dofinansowana w ra-
mach projektu pn. „KAIRÓS - Heritage as 
Urban regeneration” dofinansowanego 
z programu URBACT III 2014-2020, które-
go liderem jest miasto Mula w Hiszpanii, 

a jednym z partnerów - Miasto Malbork.
Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie dzie-
dzictwa kulturowego miast historycznych po-
przez opracowanie strategii rozwoju małych                 
i średnich miast europejskich na rzecz integracji 
i spójności gospodarczej i społecznej oraz zrów-
noważonego rozwojowi. Pozostałymi partnera-
mi projektu są: Malbork, Belene w Bułgarii, Ce-
sena we Włoszech, Roskilde w Danii, Heraklion, 
Šibenik w Chorwacji oraz Ukmergè z Litwy.
Kairós to Sieć Planowania Działań w ramach 
programu URBACT, współfinansowana przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 
Sieć koncentruje się na dziedzictwie kulturo-
wym jako motorze zrównoważonego rozwoju 
i regeneracji miast. 
W Malborku pracami w ramach projektu zaj-
mują się grupy tematyczne odpowiedzialne za 
kulturę i czas wolny, gospodarkę, środowisko              
i klimat oraz integrację społeczną. 
W ramach realizacji projektu Lokalna Gupa 
Urbact, przy wsparciu eksperckim, będzie mia-
ła za zadanie opracować Zintegrowany Plan 
Działania, czyli ramy rozwoju strategicznego     
w obszarze dziedzictwa kulturowego. Projekt 
będzie realizowany w latach 2020-2022. Prace 
te umożliwią również opracowanie strategii 
rozwoju Malborka na lata 2021-2030+.

Z życia samorządów
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Zastosowanie 
doradztwa zawodowego 
podczas rekrutacji na studia

KTO TO JEST DORADCA ZAWODOWY?
Doradca zawodowy udziela pomocy w wyborze 
zawodu i kierunku kształcenia w formie gru-
powych i indywidualnych porad zawodowych 
uwzględniając możliwości psychofizyczne i sy-
tuację życiową klientów, a także potrzeby rynku 
pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. 
Doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu  
i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybra-
niu drugiego kierunku studiów, samozatrudnie-
niu czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez 
współpracę z klientem, zaznajamia go z nowymi 
sposobami kontaktowania się z pracodawcą, 
sposobami poszukiwania pracy oraz możliwo-
ściami zawodowymi na rynku pracy.

ROLA DORADCY ZAWODOWEGO
Rola doradcy zawodowego pełni przede wszyst-
kim funkcję informacyjną. Jest to osoba posiada-
jąca fachową i wszechstronną wiedzę z zakre-
su potrzeb rynku pracy i dlatego jest w stanie 
udzielić potrzebnych informacji pomocnych  
w optymalnym poznaniu specyfiki zawodów. 
Jeśli ktoś jest na rozdrożu, nie potrafi określić 
swoich kompetencji zawodowych, czy też inter-
personalnych, pomoc doradcy zawodowego jest 
w tym wypadku nieoceniona. 

REKRUTACJA NA STUDIA
Proces rekrutacji na studia wyższe powoli do-
biega końca. W obecnych czasach kształcą się 
osoby w każdym wieku,  a potrzeby rynku pracy 
zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19 cały czas 
ewoluują. Pracodawcy w takich wypadkach kie-
rują pracowników na szkolenia, kursy, czy studia. 
Do Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej                  
w Gdańsku zgłaszają się kandydaci, którzy po-
trzebują nie tylko uzupełnić swoją wiedzę, ale 
także nabyć dodatkowe kwalifikacje oraz osoby, 
które są na początku swojej ścieżki kariery za-
wodowej nie potrafiący jeszcze określić swoich 
kompetencji zawodowych.
 Podczas rozmowy dotyczącej rekrutacji na 
studia często pytam kandydata o jego zaintere-
sowania, o to w jaki sposób lubi spędzać wolny 
czas. Ważne jest dla mnie, aby kierunek i specjal-
ność jego studiów była zgodna z jego predyspo-
zycjami. Moim zdaniem należy wybrać sobie taką 
ścieżkę kariery zawodowej, w której  będziemy 
się realizować oraz spełniać. Kierunek i specjal-
ność studiów należy wybrać w sposób logiczny  
i przydatny w praktyce. Często kandydat na 
studia nie potrafi określić wyboru specjalności,  
a jeszcze częściej przychodzą osoby, które zo-
stały oddelegowane ze swojego zakładu pracy 
ponieważ muszą zdobyć wykształcenie wyższe. 
Kiedy pytam jaka specjalność Pana/ Panią intere-
suję otrzymuję odpowiedź „Nie wiem, szef kazał 
mi iść na studia” lub „Jest mi to obojętne”. 
Dlaczego mamy nie robić tego czego lubimy, 
tego co sprawi nam przyjemność, czy pozwoli na 

mgr KATARZYNA FRĄCZEWSKA
Dyrektor Instytutu Kształcenia Zawodowego WSSE w Gdańsku

rozwój osobisty, czy zawodowy?  Studia, czy pra-
ca, która nie daje nam satysfakcji jest męcząca, 
nie daje powodów do zadowolenia, ani spełnie-
nia co prowadzi do zniechęcenia, a także zdarza 
się, że do depresji.
Podczas rozmowy rekrutacyjnej staram się uzy-
skać jak najwięcej informacji, które pozwolą mi 
ukierunkować kandydata. W tym celu często 
korzystam z testów kompetencji zawodowych 
opracowanych przez dr Romana Gawrycha. 
Jeden z takich testów, kwestionariusz służący 
określeniu zainteresowań zawodowych zamiesz-
czony na stronie internetowej Wyższej Szkoły 
Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, zatem 

każdy zainteresowany ma do niego dostęp. Na 
tej podstawie jest łatwo ocenić charakterystykę 
i zainteresowania kandydata na studia. Często 
podczas takiej rozmowy ustalamy od razu wybór 
studiów I stopnia oraz II stopnia, czy też studiów 
podyplomowych. Kandydat otrzymuje informa-
cję o tym, gdzie może podjąć pracę i jakie uzysku-
je kwalifikacje i ocenić przydatność wybranych 
przez siebie specjalności w praktyce. 
Steve Jobs mówił, że jedynym sposobem, by do-
brze pracować, jest robienie tego, co uważa się 
za wspaniałe zajęcie. Dlatego należy studiować 
to w czym czujemy się mocni i co pozwoli nam 
spełniać swoje marzenia. 

Ogólna charakterystyka 
osób wykazujących poszczególne 

zainteresowania zawodowe

Zainteresowania zawodowe a najbardziej zalecane  specjalności 
kształcenia prowadzone na studiach w WSSE w Gdańsku, 

których ukończenie stwarza szansę na sukces zawodowy i osobisty

Pedagogika                                                    Zarządzanie

KIEROWNICZE
Osoby o zainteresowaniach kierowniczych lubią 
podejmować się różnych funkcji i sprawować kon-
trolę. Starają się być odpowiedzialne za zadania wy-
magające planowania, podejmowania decyzji i ko-
ordynowania pracy innych. Potrafią dawać instruk-
cje i wskazówki. Lubią organizować swoją własną 
działalność. Spostrzegają siebie samych jako osoby 
o dużej niezależności i samokontroli.

SPOŁECZNE
Osoby o zainteresowaniach społecznych lubią mieć 
do czynienia z ludźmi, zarówno w sytuacjach zawo-
dowych, jak i przy udzielaniu im pomocy. Chętnie 
opiekują się innymi osobami i pomagają w rozpo-
znawaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów. 
Osoby uspołecznione lubią pracować i współpraco-
wać z innymi. Preferują takie działania, które wyma-
gają kontaktów interpersonalnych.

METODYCZNE
Osoby o zainteresowaniach metodycznych lubią 
działać według jasnych zasad i sprawdzonych 
metod realizacji zadań. Preferują prace pod kie-
runkiem i kontrolą innych według otrzymanych 
instrukcji. Pracują konsekwentnie nad jednym za-
daniem dopóki go nie skończą, wolą sytuacje po-
zbawione niespodzianek.

INNOWACYJNE
Osoby o zainteresowaniach  innowacyjnych lubią 
zgłębiać problemy i eksperymentować w trakcie 
pracy nad rozwiązaniem kolejnych zadań. Interesu-
je ich inicjowanie i wymyślanie różnorodnych roz-
wiązań. Przyjmują wyzwania jakie stawiają im nowe 
i niespodziewane sytuacje. Łatwo przystosowują 
się do zmiennych warunków działania.

PRZEDMIOTOWE
Osoby o takich zainteresowaniach chętnie pracują 
za pomocą narzędzi, maszyn, urządzeń technicz-
nych, lubią naprawiać i/lub wytwarzać przedmioty 
z różnych materiałów wykorzystując w tej pracy 
opracowane i sprawdzone technologie. Bardziej 
niż innych interesują ich zasady, działanie i budowa 
różnych maszyn i urządzeń.

Organizacja i zarządzanie oświatą
Doradztwo zawodowe 
i zarządzanie personelem
Edukacja obronna 
i zarządzanie kryzysowe
Edukacja obywatelska 
i zarządzanie państwem

wszystkie specjalności (zwłaszcza 
w odniesieniu do osób, u których 
suma  odpowiedzi „tak” wyniosła 
co najmniej 8)

Terapia pedagogiczna
Pedagogika rewalidacyjna 
z wczesnym wspomaganiem 
rozwoju
Edukacja obronna i zarządzanie 
kryzysowe

wszystkie specjalności (zwłaszcza 
w odniesieniu do osób, u których 
suma  odpowiedzi „tak” wyniosła 
co najmniej 8)

Edukacja obronna i zarządzanie 
kryzysowe
Organizacja i zarządzanie oświatą 
Edukacja zdrowotna z bhp

wszystkie specjalności (zwłaszcza 
w odniesieniu do osób, u których 
suma  odpowiedzi „tak” wyniosła 
co najmniej 8)

wszystkie specjalności (zwłaszcza 
w odniesieniu do osób, u których 
suma  odpowiedzi „tak” wyniosła 
co najmniej 8)

Zarządzanie finansami
Zarządzanie bezpieczeństwem 
i higieną pracy
Zarządzanie transportem 
i logistyką z elementami spedycji

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie państwem
Zarządzanie organizacjami 
pozarządowymi
Zarządzanie organizacjami 
sportowymi
Zarządzanie instytucjami 
artystycznymi

Zarządzanie procesami produkcji
Zarządzanie strategią rolniczą
Zarządzanie transportem 
i logistyką z elementami spedycji 
Zarządzanie bezpieczeństwem 
i higieną pracy
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Nauka w czasie pandemii

Zastępca kierownika dziekanatu WSSE w Gdańsku

mgr inż. Marta Wolak

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Pol-
sce sprawiła, że przez ostatnie kilka miesię-
cy nauka zarówno ze szkół podstawowych, 
średnich jak i z uczelni wyższych musiała 
na jakiś czas „zagościć” w domach uczniów  
i studentów, a także nauczycieli szkolnych  
i akademickich. Mając na uwadze bezpie-
czeństwo studentów, wykładowców jak  
i innych pracowników Uczelni, Wyższa 
Szkoła Społeczno–Ekonomiczna w Gdań-
sku zorganizowała naukę tak, aby umożli-
wić studentom zaliczenie poszczególnych 
przedmiotów, praktyk, czy zrealizowanie 
egzaminu dyplomowego, mając na uwadze 
zachowanie obowiązujących wymogów bez-
pieczeństwa sanitarnego, a także przestrze-
gając zaleceń wystosowanych przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rekomendacje dla uczelni
Od momentu wprowadzenia w Polsce tzw. 
„lockdown’u”, Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego w porozumieniu z Głów-
nym Inspektoratem Sanitarnym wprowadzi-
ło szereg wytycznych mających na celu stwo-
rzenie bezpiecznych warunków studiowania 
oraz pracy na uczelni. Zalecenia zostały wy-
pracowane przez przedstawicieli środowiska 
akademickiego, skonsultowane z konferen-
cjami rektorów oraz przedstawicielami stu-
dentów. Efektem tej pracy są rekomendacje 
dla uczelni, które stały się punktem wyjścia 
do tworzenia wewnętrznych procedur uczel-
ni przy organizacji nowego roku akademic-
kiego.

Wykorzystanie metod i technik 
kształcenia na odległość 
Indywidualna Organizacja Studiów to for-
ma kształcenia studentów Wyższej Szkoły 
Społeczno-Ekonomicznej, których sytuacja 
życiowa, czy zdrowotna nie pozwala na sys-
tematyczne uczestnictwo w zajęciach dydak-
tycznych. Tym razem taka organizacja kształ-
cenia znalazła zastosowanie wśród wszyst-
kich studentów, gdyż zajęcia ze względu na 
obowiązujący reżim sanitarny musiały prze-
nieść się do sieci. Jak wynika z przeprowa-
dzonej wśród studentów ankiety dotyczącej 
jakości kształcenia, praca WSSE w semestrze 
letnim roku akademickiego 2019/2020, czyli 
podczas rozpoczynającej się pandemii prze-
biegła bez zastrzeżeń, a świetnym rozwiąza-
niem, które od lat funkcjonuje i doskonale się 
sprawdza jest nauka z wykorzystaniem plat-
formy Moodle. 

Egzaminy w formie ONLINE
Wychodząc na przeciw potrzebom studen-
tów, a także stosując się do ministerialnych 
zaleceń wiosną 2020 roku Wyższa Szkoła 
Społeczno- Ekonomiczna  po raz pierwszy 
przeprowadziła egzaminy dyplomowe w for-
mie online. Dokonała tego komisja pod prze-
wodnictwem Dziekana Wydziału Pedagogiki 
i Zarządzania w konsultacji z promotorami  
i recenzentami prac licencjackich i magister-
skich. 
Dzięki takim działaniom mimo sytuacji kry-
zysowej w Polsce, WSSE zyskała kolejnych 
zadowolonych absolwentów, którzy uzyskali 
tytuł licencjata i magistra w zakresie różnych 
specjalności na kierunku pedagogika i zarzą-
dzanie, m. in. edukacji wczesnoszkolnej i wy-

chowania przedszkolnego, pedagogiki reso-
cjalizacyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi, 
czy doradztwa zawodowego i zarządzania 
personelem. Natomiast egzaminy w for-
mie zdalnej nadal będą mogły odbywać się  
w przyszłości na wniosek studenta.
Roku akademicki 2019/2020, a także rok aka-
demicki 2020/2021 niewątpliwie zapiszą się 
w historii szkolnictwa jako nietypowe pod 
względem organizacji kształcenia. I choć In-
ternet i coraz nowsze technologie nigdy nie 
zastąpią kontaktu z drugim człowiekiem, to 
w obecnej sytuacji przyniosły one zbawienny 
skutek i powszechne zadowolenie, a przede 
wszystkim zdały egzamin w oczach studen-
tów, co z perspektywy pracownika uczelni 
wyższej liczy się najbardziej.
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Pozytywnie Selektywni  
- ZUOS Sp. z o.o. Tczew
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych inaczej zwane PSZO-
Kami są coraz bardziej powszechne i znane mieszkańcom każdego regionu. 
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, obowiązkiem każdej Gminy jest stworzenie takiego punktu dla 
mieszkańców. W Tczewie w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. 
powstał kilka lat temu jeden z najnowocześniejszych PSZOKów na Pomorzu. 

ieszkańcy z każdym rokiem chętniej 
korzystają z punktu i oddają tam 
swoje problematyczne odpady. 
PSZOKi w Gminach powstają po to, 

aby zapobiegać pojawianiu się dzikich wysypisk, 
a jednocześnie ułatwić mieszkańcom utylizację 
odpadów, które powstają w gospodarstwie do-
mowym np. podczas remontu, wymiany mebli, 
wymiany opon itp. Takich odpadów nie można 
po prostu wyrzucać do „zwykłych śmieci”. Wła-
ściciele oraz lokatorzy zamieszkujący Gminę 
mogą skorzystać z takiego punktu i pozostawić 
w nim odpady bezpłatnie. By skorzystać z punk-
tu należy jedynie posegregować i  dostarczyć 
odpady własnym transportem do PSZOK. 
Odpady, które można oddać bezpłatnie do 
punktu to: odpady zielone, tworzywa sztuczne, 
makulatura, szkło, odpady poremontowe, od-
pady wielkogabarytowe, odpady niebezpiecz-
ne, złom, przeterminowane lekarstwa, opony, 
odzież i tekstylia oraz igły i testery powstające 
w wyniku przyjmowania produktów leczni-
czych. Więcej informacji na www.zuostczew.pl . 
ZUOS w Tczewie przy tworzeniu planu i budo-
wie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych postawił przede wszystkim na 
nowoczesność. PSZOK umieszczony jest blisko 
wjazdu do Zakładu, stawia na wygodę miesz-
kańców oraz na różnorodność przyjmowa-
nych odpadów. Punkt PSZOK wyposażony jest                  
w zamykane i zadaszone boksy, szczegółowo  
opisane kontenery na odpady wielkogabaryto-
we, budowlane, zielone, kontener na odpady 

niebezpieczne i pojemniki na odzież i mniejszą 
elektronikę. Odpady przed przyjęciem są ważo-
ne, a obsługa PSZOK zawsze służy pomocą przy 
właściwej klasyfikacji odpadów i ich prawidło-
wym rozładunku.
ZUOS Sp. z o.o. w Tczewie stworzył nowocze-
sny i wygodny element gminnego systemu go-
spodarowania odpadami komunalnymi, który 
wykracza poza zwykłą zbiórkę odpadów.
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Zarządzanie 
polityką migracyjną

Obecna dynamika procesów społecznych i politycz-
nych w świecie wymaga ciąglej analizy sytuacji, nie-
zwłocznej reakcji na zmiany, prognozowania skut-
ków i jednocześnie pojawiających się możliwości.  
W trakcie aktywnego poszukiwania odpowiedzi na 
liczne pytania, związane z polityką migracyjną i opinią 
publiczną na ten temat oraz rozważając kwestii oce-
ny stanu obecnego „problemu”, nie będzie zbytecz-
ne, aby sformułować kilka myśli podsumowujących.
1 Od początków historii człowiek związany z nie-
skończonym przemieszczeniem po całej Ziemi.Czło-
wiek to jedyny gatunek niezwiązany beznadziejnie  
z konkretnym miejscem, zdolny do koczownicznego 
trybu życia i do tego aby dostosować każde warunki 
do swoich potrzeb, zmieniając przestrzeń i naturę. 
Pamiętajmy, że pojawienie się i rozwój kultur i naro-
dów są związane z podróżą z różnych historycznych 
powodów (np. z ucieczką przed wrogiem lub przed 
klęską żywiołową, nieskończone wojne, geograficz-
ne odkrycia, prześiedlenie narodów itp.). Powrót 
Polaków - jak i innych narodów pewnego czasu - do 
swych ziem ojczyźnianych, wyjazd milionów Pola-
ków za granicę w poszukiwaniu swych losów, bądź 
w celu realizacji niespełnionych do czasu marzeń 
– są to drogi życiowe odzwierciedlające współcze-
sne procesy imigracyjne. Nie zapominajmy również  
o tym, w jakich warunkach politycznych i etnicznych 
XX wieku powstało współczesne polskie społeczeń-
stwo, ze względu na cud odzyskania Niepodległości, 
migracji okresu II wojny światowej i czasów powojen-
nych, jako również procesów związanych z integracją 
europejską.  
2 Opór i liczne uprzedzenia w ocenie współczesnych 
procesów migracyjnych, temperatura dyskusji pu-
blicznej na temat cudzoziemców i uchodźców powo-
dują potrzebę w zastanowieniu się nad rzeczywisto-
ścią problemu i stanem jego rozwiązania. Najmniej 
przyjemny czynnik - indywidualne lub grupowe psy-
chologiczne uzależnienie od fobii. Te fobie są opar-
te przede wszystkim na niskim poziomie intelektu  
i pojmowania własnej kultury. Poziom intelektualny 
zależy od wielu obiektywnych faktorów, bądź chyba  
w najmniejszym stopniu od udziału w procesie edu-
kacyjnym (czyli od zdobytego przypadkowo poziomu 
wykształcenia). Raczej można mówić o indywidual-
nym podświadomym blokowaniu każdej kontrower-
syjnej informacji, która budzi wątpliwości i koniecz-
ność nieoczekiwanego uruchomienia szarych komó-
rek bez uprzedzającego obliczania zysku i możliwości 
otrzymania wygody. W takiej sytuacji każda wiedza 
na jakikolwiek temat musi nie naruszać poczucia wła-
snego komfortu, każda informacja musi być w miarę 
uzasadniona, i nie wymagać zbyt wysokiego wysiłku 
umysłowego. A dlatego będzie całkiem dostateczne 
aby korzystać z wiedzy i informacji transmitowanych 
i przetrawionych zewnątrz, np. przez media bądź do-
minującą opinię publiczną.
3 Spośród najbardziej rozpowszechnionych argu-
mentów przeciwko przyjmowaniu uchodźców  
i innych przesiedleńców występują zarzuty ewentual-
nych zagrożeń dla kultury. Uzasadnienie tego zjawi-
ska opiera się w znacznej mierze o tradycyjnie pojmo-
waną kulturę, do której włączono narodową historię, 
rodzinne tradycje (w tym życie religijne), stereotypy 
relacji i komunikacji społecznych. Kultura, w pewnym 
sensie, zapewnia poczucie komfortu i bezpieczeń-
stwa. Przestrzeganie tradycji, wspólnie lub indywi-
dualnie zrozumianej moralności, fragmentaryczne 
wspominanie o wartościach narodowej kultury (np. 
w kontekście świąt) nie może być uważane za głębo-
kie i szczere działanie na rzecz kultury. Przez pryzmat 
kulturowy postrzeganie świata czasami przypomina 
obserwację życia przez płot własnego ogródka, kiedy 
wszystko, co po stronie wewnętrznej sprawia poczu-
cie ulgi i spokoju, natomiast zewnętrzne - nieznane 
lub mało zrozumiałe -  występuje źródłem wrogości. 
Wszystkie pretensje, zarzuty i obawy dotyczące pro-
cesów imigracyjnych nie mają ani najmniejszego zna-
czenia z punktu widzenia kategorii czasu. Opiniować 

i dyskutować na ten temat jest możliwe wyłącznie 
w realiach teraźniejszości. W dłuższej perspektywie 
można mówić tylko o przeszłej historii, analizując 
procesy migracyjne na podstawie prezentowanej  
i dostępnej wiedzy historycznej. Stopień obiektyw-
ności historycznych ocen i interpretacji nie może być 
dostateczny przy analizie współczesnych procesów, 
w tym procesów imigracyjnych. Tym bardziej trudno 
powiedzieć o możliwości skutecznego rokowania 
ewentualnego przebiegu tych procesów i ich wpły-
wu na teraźniejszość i przyszłość. Pamiętajmy, iż toż-
samość etniczna i kulturowa nabywa sensu wyłącz-
nie w sytuacji szerokich relacji międzykulturowych,  
w procesie porównywania własnego sposobu po-
strzegania świata z innymi, w trakcie poszukiwania 
zalet narodowej kultury i argumentów do promowa-
nia jej (zamknięty, izolowany etnokulturowy system 
jest skazany na stagnacją i degradacją). Duma naro-
dowa oparta nie o mity i opowiadania o osiągnięciach 
przeszłych pokoleń, a na prawdziwym uczuciu szczę-
ścia, którym można się podzielić z innymi. Natomiast 
filarami patriotyzmu narodowego są wiedza, empa-
tia i szeroko pojmowana odpowiedzialność.
4 Powstaje pytanie czy musimy my lekceważyć ten 
„problem” ze względu na to, że nie istnieje możli-
wość realistycznego wpływu na obecną sytuację. 
Przecież nie inspiruje nas idea ciągłej walki z czymś 
nieznanym, idea przeciwdziałania procesom, które 
nie stanowią zadania dla naszego życia codziennego. 
A z drugiej strony, można rozważyć temat opraco-
wania mechanizmu sterowania procesem, krótko 
mówiąc, „jak nie możesz zmienić sytuacji, postaraj 
się ją zarządzać”. W dużym stopniu filarem rozwoju 
może służyć język polski. Według danych różnych 
badań język polski używa średnio około 45 milionów 
mieszkańców Ziemi. Trudno mówić o wysokim szcze-
blu w porównywaniu z językami  angielskim – 600 
mln, chińskim – 1,3 mld, hindi – 490 mln, hiszpańskim 
– 427 mln, arabskim – 267 mln, portugalskim – 240 
mln, rosyjskim - 260 mln, bengalskim – 250 mln, inn.  
Z drugiej strony, mobilność Polaków zapewnia korzy-
stanie z języka polskiego na dużych obszarach Europy  
i innych kontynentów. Oprócz tego, pozytywny 
wpływ powoduje duży stopień zaangażowania się 
w procesach wsparcia zagranicznej Polonii. Polskość 
i język polski mogą być trendem i modą we współ-
czesnej Europie, jak to wcześniej już było z różnych 
przyczyn historycznych z francuzskim, niemieckim, 
angielskim bądz rosyjskim.
Konkluzja Polska jako fenomen historyczny i kul-
turowy już tradycyjnie ma dużo do zaoferowania  
w sferze literatury i kina, muzyki i sztuki, architektury 
i pomników natury, myśli naukowej i tradycji. Trady-
cja polskiej demokracji i walki o godność i wolność 
są wzorcem dla wielu narodów. Czy można liczyć na 
to, że z czasem Polska może powstać w roli nowego 
melting pot kultur i narodów w Europie? Jak często 
zastanawiają się organy władz i samorządów nad 
misją promowania tego, co ma do zaoferowania dzi-
siejsza Polska? Czy zawsze są funkcjonariusze służb 
państwowych świadome tego, czym grozi państwu 
i społeczeństwu niekompetentne lub nieodpowie-
dzialne podejście do kwestii prezentacji swego kraju 
w trakcie wykonywania rutynowych obowiązków 
służbowych, jak uprzedzenia lub obojętność wpływa-
ją na postęp w rozwoju społecznym, i jak na wizeru-
nek państwa? 
Z uwagi na powyższe przy pozytywnym nastawieniu 
zadaniem organów rządzących w kontekście „pro-
blemu imigracyjnego” może być:
1) Organizacja kompleksowych badań w celu sfor-
mułowania odpowiedzi na ogólne pytania: czy jest 
istniejący system społeczny, kulturowy i polityczny 
zdolny do tego, aby przetrawić różnorodność w spo-
sób, który pozwala nie tylko czuć się  bezpiecznym, 
ale by nie budować sztucznych barier i hamulców 
na drodze własnego rozwoju (przecież prymitywne 
budowanie murów prowadzi do tego, że ogranicze-
nia stosują się wyłącznie samego budującego); czy 

społeczeństwo jest przygotowane przez pryzmat 
instytutów społecznych - jak to edukacja, kultura, reli-
gia, rodzina - do akceptacji i pomyślnego korzystania 
z nowej wiedzy i doświadczenia; czy z perspektywy 
oceny stanu obecnego jest już czas, aby pozbyć się 
licznych historycznych kompleksów i bezwarto-
ściowych uprzedzeń, okazjonalnie demonstrując 
zainteresowanie kulturą i historią, i jednocześnie dla 
wygody ignorując odpowiedzialność w stosunku rze-
czywistości i przyszłości. Nie chodzi tu o tradycyjną 
tolerancję jako sposob akceptacji innego, ponieważ 
właśnie tolerancja w dużym stopniu uczestniczy  
w procesie postawienia ogrodzenia opierającego się 
o cierpliwość i obojętność, co tylko dodatkowo za-
ostrzyło problem akceptacji innego, przesunęło na 
drugi plan możliwość naturalnej empatii, solidarności 
i współdziałania.
2) Sformułować zadanie, związane z oceną integraw-
cyjnego potencjału kraju i jego poszczególnych re-
gionów, w celu prognozowania przebiegu procesów 
imigracyjnych i opracowania realistycznego modelu 
skutecznego rozwiązywania „problemu”; w tym celu 
konieczne jest, aby zastanowić się nad odpowied-
nim programem adaptacji i integracji skierowanym 
do obu stron procesu - obywateli i imigrantów, co, 
naszym zdaniem, pozwala w znacznej mierze od-
świeżyć dydaktykę i pozytywnie wpłynie na proces 
modernizacji i samoprezentacji Polski i polskiego 
społeczeństwa; w tym wszystkim duża rola leży  
w mechanizmie transmitowania wartości kulturo-
wych, do pracy nad współczesną treścią kultury zdol-
nej zainspirować otwartością, aby wywołać chęć do 
poznawania nowego dla siebie sposobu postrzega-
nia świata, i aby z biegiem czasu uznać jego za znaczą-
cą część własnego życia społecznego i kulturowego.
Biorąc pod uwagę powyższe, nie będzie przesadą 
aby zauważyć, że w pewnym zrozumieniu ekspan-
sja kulturowa w czasach pokoju nie stanowi żadne-
go zagrożenia. Chodzi o to, że kraj, który stara się  
o deklarowanie własnej wartości i miejsca we współ-
czesnym świecie, nie ma prawa zwlekać z aktywnej 
demonstracji posiadającego potencjału w sferze 
kultury i rozwoju relacji społecznych. Logika rozpo-
wszechnienia polskości jako sprawdzonego przez 
stulecia sposobu przekazywania wiedzy o sposobie 
postrzegania życia i tworzenia unikatowych układów 
społeczno-kulturowych na ziemiach polskich wska-
zuje na konieczność nowego odpowiedzialnego 
podejścia do pojmowania fenomenu patriotyzmu 
jako sposobu wzmacniającego współczesnej pozycji 
Polski na poziomach międzynarodowym i międzykul-
turowym. W tym w procesie Polska przekształca się 
de facto na główne centrum polityczne i gospodar-
cze Europy środkowej z szeroką inspirującą i wabiącą 
ofertą. Wbrew panującej opinii o konserwatyzmie  
i wycofaniu się z każdego współdziałania, mentalność 
polska potrafi nawet w czasami beznadziejnych sytu-
acjach historycznych, w warunkach głęboko zakorze-
nionych wewnętrznych konfliktów społecznych, wy-
wołać konstruktywnego ducha solidarności, skupić 
się na naprawdę ważnych problemach, odkładając 
codzienne osobiste interesy na drugi plan. Ta cecha 
może sprawić pozytywny wpływ na uświadomienie 
możliwej nowej misji Polski jako kraju łączącego kul-
tury i narody, wielorakie tradycji i zwyczaje. Podcho-
dząc w ten sposób do oceny własnych możliwości 
mamy szansę aby obiektywnie ocenić potęgę istnie-
jącego systemu, gdy pod systemem jest rozumiana 
rozpiętość relacji społecznych, stopień zainteresowa-
nia obywateli we wszechstronnym postępie, poziom 
dostępności i zgodności instytutów publicznych oraz 
społecznych, umiejętności do samoprezentacji i pro-
mowania zalet własnego systemu zarządzania pro-
cesami społecznymi.  I na koniec. Bez wątpliwości, 
dobrym wsparciem dla działań samorządów w sferze 
polityki wobec imigrantów może być doświdczenie, 
które już mają w tej sprawie kościoł, organizacji po-
zarządowe, instytucji edukascji i kultury, struktury 
biznesowe.

dr Andrey Lymar

PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY Nauka i edukacja

Nauczyciel akademicki WSSE w Gdańsku
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Zarządzanie 
polityką migracyjną

Westerplatte i wychowanie. 
W 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II

W 2020 r. przypada setna rocznica urodzi Karo-
la Wojtyły – wielkiego Polaka, papieża, Świętego 
Jana Pawła II (ur. 18 maja 1920 r. w Wadowicach –  
zm. 2 kwietnia 2005 r. w Rzymie). Warto z tej okazji 
przypomnieć pedagogiczną myśl papieża z Polski 
wypowiedzianą w czasie odwiedzin Pomorza. Ten 
wybitny humanista, filozof, teolog, ale także poeta  
i publicysta przybył na Pomorze w 1987 r., w czasie III 
pielgrzymki do Polski i prac II Kongresu Eucharystycz-
nego. Jako pielgrzym, wielki apostoł naszych czasów 
swoje kroki skierował m.in. na Westerplatte. Przy 
pomniku upamiętniającym poświęcenie polskich żoł-
nierzy dla Ojczyzny, którzy pod dowództwem ma-
jora Henryka Sucharskiego w czasie kampanii wrze-
śniowej w 1939 r. bronili tego skrawka nadmorskiej, 
polskiej ziemi, wystąpił do młodzieży z Trójmiasta, 
Pomorza, z całej Polski i zza granicy, m.in. z Węgier 
z przemówieniem. Przeszło ono do historii spotkań 
Papieża z młodzieżą. 
Należy w tym miejscu przypomnieć, że Ojciec Święty 
przypłynął na Westerplatte w godzinach porannych 
z Sopotu (z sopockiego kurortu wypłynął o godz.  
8 rano) na pokładzie ORP „Mewa”, w towarzystwie 
Prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa, kardynała 
Franciszka Macharskiego, kardynała Henryka Gulbi-
nowicza i Biskupa Gdańskiego Tadeusza Gocłowskie-
go. Został powitany z honorami należnymi przywód-
cy państwowemu, m.in. oddano 21 salw armatnich. 
Przy pomniku oczekiwało na Papież 35 uczestników 
obrony Westerplatte spośród 78 żyjących oraz około 
12 tysięcy młodych osób (tyle mogło się zmieścić przy 
pomniku). Słowa powitania wypowiedział Biskup 
Gdański Tadeusz Gocłowski . Oto charakterystyczny 
fragment:
„Westerplatte wpisało się na zawsze w historię Pol-
ski. Młodzi bohaterowie bronili tu w roku 1939 hono-
ru Ojczyzny. Major Henryk Sucharski, człowiek głębo-
kiej wiary, a równocześnie kawaler Virtuti Militari, stał 
się symbolem umiejętności połączenia bohaterstwa 
czasu wojny z bohaterstwem codziennego trudu  
w kształtowaniu swego człowieczeństwa” .

Papież w swoim przemówieniu stara się młodym 
ludziom, „Młodym Przyjaciołom” – jak ich nazywa 
– przekazać wskazówki wychowawcze. Akcentu-
je, że moralna moc człowieka wynika z kierowania 
się w życiu wartością prawdy i powinności. Dzięki 
temu człowiek buduje swoją godność i rozwija się  
w swoim człowieczeństwie. Za przykład wierności 
tym wartościom stawia młodych, polskich żołnierzy 
walczących na Westerplatte.
Obrona Westerplatte ma być dla młodzieży przy-
kładem wierności powinności. Z powinności wynika 
gotowość do poświęcenia. Ojciec Święty kładzie 
silny akcent na te wartości. Wiąże je z potrzebą po-
siadania celu. Wskazuje na konieczność wyznaczenia 
celu w życiu, który im jest większy, donioślejszy, ukie-
runkowany na dobro obiektywne, i jednocześnie, im 
jest trudniejszy do osiągnięcia, tym bardziej wymaga 

dr hab. Grzegorz Majkowski

„Każdy z Was, Młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje <<Westerplatte>>”.
Jan Paweł II

poświęcenia.
Jan Paweł II uświadamia młodzieży w wymowny 
sposób, że:
„Każdy z Was, Młodzi Przyjaciele, znajduje też  
w życiu jakieś swoje <<Westerplatte>>. Jakiś wymiar 
zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną 
sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowią-
zek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie 
można <<zdezerterować>> [oklaski].
Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, któ-
re trzeba <<utrzymać>> i <<obronić>>, tak jak to  
Westerplatte w sobie i wobec siebie. Tak, obronić – 
dla siebie i dla innych [oklaski]” (s. 133).
Papież przekonuje przy tym, że im bardziej pragnie 
się „być dla innych”, – w związku z realizowaniem 
celu – tym więcej należy włożyć wysiłku w tę po-
trzebę. Więcej sił kosztuje też wyzbycie się tego, by 
„więcej mieć” (s. 130). Za pomocą słów „bardziej 
być” zachęca zebranych do tego, aby jak najwięcej 
od siebie wymagali, stawiali sobie ambitne cele. Z ust 
Jana Pawła II padają znamienne słowa skierowane 
do młodzieży:
„Wasze powołanie i zawody są różne. Musicie do-
brze rozważyć, w jakim stosunku – na każdej z tych 
dróg – pozostaje <<bardziej być>> od <<więcej 
mieć>>. Ale nigdy samo <<więcej mieć>> nie może 
zwyciężyć [oklaski]. Bo wtedy człowiek może prze-
grać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, 
swoje sumienie, swoją godność” (s. 130).
Papież Polak pokazuje do czego należy dążyć, aby 
móc budować dobro wspólne, świat, w którym 
„każdy mógłby być podmiotem swego losu” (s. 127), 
przeciwstawić się zagrożeniom: „klimatowi relatywi-
zmu”, „rozchwianiu zasad i prawd, na których budu-
je się godność i rozwój człowieka” (s. 129), „modne-
mu dziś konformizmowi” (s. 131). Celem ma być to, 

podkreślmy jeszcze raz, aby „bardziej być” niż „wię-
cej mieć” (s. 130). Celem ma być posiadanie „swojego 
Westerplatte” (s. 133).
Jan Paweł II podkreśla także wartość wolności. Sło-
wa na jej temat wybrzmiewają wyjątkowo na Gdań-
skim Wybrzeżu. Obrońcy Westerplatte za wolność 
zapłacili najwyższą cenę – oddali własne życie.

W konkluzji
Św. Jan Paweł II stara się oddziaływać wychowaw-
czo na młodzież za pomocą przykładu Westerplatte. 
Słowa papieża robią wrażenie. Skłaniają do wniosku, 
że miał on silne wyczucie pedagogiczne, że bardzo 
mocno leżała mu na sercu przyszłość młodzieży. Na-
leży podkreślić, że wyrażone w przemówieniu myśli 
Jana Pawła II mają wymiar uniwersalny. Są aktualne 
w każdym miejscu i czasie. I co ważne, słowa o war-
tościach są kierowane do młodzieży, do tych, od któ-
rych zależy przyszłość świata.
Bohaterska postawa młodych obrońców Westerplat-
te ma być dla kolejnych pokoleń młodych Polaków 
przykładem tego, że należy w życiu „bardziej być” 
(wymagać od siebie) niż „więcej mieć”, posiadać 
swoje „Westerplatte”, mieć świadomość powinności 
i potrzebę jej realizowania, a przez to każdego dnia 
ponosić trud w kształtowaniu swego człowieczeń-
stwa. I dzięki temu budować „świat bardziej ludzki.” 
(s. 127).
Jeszcze tego samego dnia, 12 czerwca 1987 r., Papież 
udał się do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku na spotka-
nie z chorymi i służbą zdrowia. Przewodniczył tam 
Liturgii Słowa i wygłosił homilię. Następnie uczest-
niczył w Gdańsku, w dzielnicy Zaspa we Mszy św. 
dla świata pracy i w koronacji Obrazu Matki Bożej  
z Trąbek Wielkich. W homilii Praca nad pracą położył 
akcent na wartość wolności i odpowiedzialności.  
O tym piszemy w kolejnym artykule.

Nauka i edukacja

Prof. WSSE w Gdańsku




