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Rozmowa z Tomaszem Limon Prezesem Zarządu Pracodawców Pomorza.

WIĄZEK „PRACODAWCY POMORZA” 
JEST ORGANIZACJĄ, KTÓRA MA DBAĆ 
O DYNAMICZNY ROZWÓJ PRACODAW-
CÓW ORAZ PODMIOTÓW GOSPODAR-

CZYCH, A TAKŻE REPREZENTOWAĆ ICH WSPÓL-
NE INTERESY. JAK DOKŁADNIE FUNKCJONUJE 
ORGANIZACJA I JAKA JEST JEJ HISTORIA? 

„Pracodawcy Pomorza” funkcjonują już 30 lat 
i zostali powołani do tego, aby bronić interesów 
przedsiębiorców. Nasza organizacja jest naj-
większym regionalnym związkiem pracodaw-
ców w Polsce, w którym skupiamy w tej chwili 
prawie 1000 firm. Zostaliśmy powołani we 
wrześniu 1991 roku, zaraz po tym jak parlament 
uchwalił ustawę o związkach pracodawców. 
Początkowo działaliśmy, jako „Gdański Związek 
Pracodawców”, ale 10 lat temu ze względu na 
szerszy zasięg naszej działalności zmieniliśmy 
nazwę na „Pracodawcy Pomorza”. Należy 
podkreślić, że do związku należą również firmy 
z innych rejonów Polski, a nawet spoza granic 
naszego kraju, chociażby z takich państw jak 
Niemcy, Szwecja czy Rosja. Właśnie sytuacje 
kryzysowe jak choćby ten aktualny wywołany 
pandemią pokazują, że tego typu organizacje są 
potrzebne. W trudnych momentach dla prowa-
dzenia swojej działalności przedsiębiorcy zwra-
cają się do naszej organizacji z prośbą o pomoc. 
Podejmujemy różnego typu interwencje zarów-
no na szczeblu krajowym jak i samorządowym. 
W imieniu naszych członków prowadzimy dia-
log z instytucjami kontrolnymi i otoczenia go-
spodarczego jak ZUS, Administracja Skarbowa 
czy PIP. Mamy do czynienia z trudnymi sprawa-
mi, z którymi, na co dzień w swojej działalności 
spotykają się przedsiębiorcy. Przyznam, że nie 
za każdym razem udaje się załatwić temat tak 
jak byśmy sobie tego życzyli, ale zawsze pró-
bujemy wypracować kompromis satysfakcjo-
nujący obie strony. Oprócz tego typu wsparcia 
naszych członków, prowadzimy również szero-
ką działalność szkoleniową. Aktualnie pomimo 
trudności wywołanych pandemią, udało nam 
się w tym okresie zorganizować ponad 200 róż-
nych wydarzeń. Były to seminaria, konferencje 
czy konsultacje z ważnymi instytucjami, które 
pomagały przedsiębiorcom W trudnych dla nich 
momentach. Jak widać organizacja cały czas 
jest aktywna i działa, a tych spotkań jest, co nie 
miara. Oczywiście w tej chwili większość wy-
darzeń organizujemy online, co jest też dodat-
kową korzyścią dla naszych członków, którym 
trudno w ferworze swojej działalności przyje-
chać osobiście na spotkanie. 

GOSPODARKA W OSTATNIM CZASIE RUSZYŁA 
DO PRZODU, JEDNAK KOLEJNA FALA PANDE-
MII MOŻE ZNÓW TO ZAHAMOWAĆ. CZY JEST 
SZANSA, ABY NIE DOSZŁO DO PONOWNEGO 
LOCKDOWNU? 
Przede wszystkim stoimy na stanowisku, że 
nie można zamykać gospodarki tak jak to mia-
ło miejsce cyklicznie od początku pandemii. 

Oczywiście być może trzeba będzie wprowa-
dzić ekstra korzyści dla osób zaszczepionych 
i to może jest jakieś rozwiązanie. Tak robią inne 
europejskie państwa. Niektóre rozwiązania są 
dobre i można je zaadoptować w Polsce. Bo-
nusy dla zaszczepionych jak chociażby wstępy 
do różnych miejsc publicznych jak kina, teatry 
czy gastronomia powinno się traktować tak jak 
ubezpieczenie na życie, które jest dobrowolne, 
a dla tych, co decydują się je wykupić są ekstra 
profity. Niemniej jednak nie można dzielić ludzi 
na tych zaszczepionych i niezaszczepionych. 
Przede wszystkim zależy nam na ochronie 
przedsiębiorców i miejsc pracy. Branże, któ-
re najbardziej ucierpiały i mówię tutaj o całej 
gastronomii, hotelach i turystyce nie mogą zo-
stać ponownie zamknięte, ponieważ może ich 
spotkać katastrofa, a wielu przedsiębiorców 
już się z tego nie podniesie. Oczywiście w innej 
sytuacji jest cała branża przemysłowa, która 
dobrze funkcjonuje i napędza gospodarkę. 
Drugim dość mocnym filarem naszej rodzimej 
gospodarki jest konsumpcja wewnętrzna i tu 
swój udział mają branże, które zbierają profity 
w tym okresie takie jak logistyka i transport, 
producenci rolno-spożywczy czy sprzedaż deta-
liczna w sieci. Właśnie w tym okresie sprzedaż 
internetowa bije rekordy sprzedaży, a przyczy-
niła się do tego przede wszystkim pandemia. Co 
nam przyniesie w gospodarce okres jesienno-
-zimowy to trudno przewidzieć. Wiemy, że rzą-
dzący rozważają wdrożenie różnych rozwiązań 
związanych z jesienną falą pandemii. Jedno jest 
pewne, że nie stać już nas na kolejne ogranicze-
nia dla przedsiębiorców, dlatego jestem gorą-
cym orędownikiem niezamykania gospodarki 
i powszechnych szczepień, które, mimo, iż nie 
chronią nas przed zachorowaniem w 100 pro-
centach, to jednak zmniejszają ryzyko ciężkiego 
przebycia choroby.

OD PONAD DWÓCH LAT PEŁNI PAN FUNKCJĘ 
PREZESA ZARZĄDU „PRACODAWCÓW POMO-
RZA”. SKĄD U PANA TYLE ENERGII I PASJI DO 
TEGO, CO PAN ROBI?  
Kiedy 10 lat temu przyszedłem do Pracodaw-
ców Pomorza z prywatnej firmy to miałem 
ograniczoną wiedzę, co do specyfiki funkcjo-
nowania związków pracodawców. Niestety tak 
jak większość przedsiębiorców traktowałem 
tego typu organizacje trochę z przymrużeniem 
oka. Teraz wiem, że byłem w dużym błędzie, 
ponieważ organizacje przedsiębiorców takie jak 
nasz związek są niezwykle potrzebne. Zgłaszają 
się do nas różne firmy oraz różne osoby szuka-
jące pomocy. Zawsze podejmujemy rękawicę 
i staramy się sprostać wyzwaniom, dla których 
działamy. Po wielu latach pracy w Pracodaw-
cach Pomorza osobiście mam wielką satysfak-
cję, że mogę pomagać innym. To jest trochę jak 
narkotyk w pozytywnym tego słowa znaczeniu, 
gdyż pomaganie wciąga i inspiruje do dalszych 
działań. Tak, więc robię to, co lubię i sprawia mi 
to dużo radości. Jednak z bólem serca muszę 

Z
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przyznać, że cały czas świadomość zrzesza-
nia się w tego typu organizacjach jest nie-
zwykle niska w naszym kraju. Przyjmuje się 
szacunkowo, że w chwili obecnej w Polsce 
zrzeszonych jest około 2% wszystkich przed-
siębiorców. To jest naprawdę mało w porów-
naniu z innymi państwami Europy Zachodniej. 
Trzeba jednak zwrócić uwagę, że historia bu-
dowania struktur związków pracodawców 
w takich krajach jak Niemcy, Francja czy Nor-
wegia sięga początku XX wieku. My mieliśmy 
taką możliwość dopiero po upadku systemu 
komunistycznego. Cały czas pracujemy nad 
świadomością zrzeszania się firm i zachęca-
my przedsiębiorców do przystąpienia do Pra-
codawców Pomorza. Należy podkreślić, że 
wszystko, co robimy realizujemy dzięki pro-
fesjonalnemu zespołowi pracowników biuro-
wych, których zatrudniamy w naszej siedzibie 
w Gdańsku. Oczywiście trzeba oddać wielkie 
ukłony wszystkim osobom funkcyjnym zaan-
gażowanym w budowanie naszej organizacji, 
bo ja nie jestem jeden. Jest jeszcze przecież 
zarząd, rada z prezydentem na czele, pełno-
mocnicy oraz doradcy organizacji, a także 
szefowie naszych oddziałów terenowych. 
Razem to jest kilkadziesiąt osób funkcyj-
nych, które działają społecznie na rzecz Pra-
codawców Pomorza często kosztem swojej 
codziennej pracy zawodowej. Przez okres 30 
lat naszej działalności przewinęło się przez 
organizację setki osób, które budowały nasz 
związek. Wielu z nich odeszło lub jest na za-
służonej emeryturze. Im również wypada ser-
decznie podziękować, bo dzięki nim nie byli-
byśmy w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy. 

Wsparcie na trudne czasy 



5PRZEGLĄD SAMORZĄDOWYZ życia samorządów



6 PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY Z życia samorządów

Do końca listopada wydłużono ter-
min przyjmowania zdjęć do kolejnej 
edycji albumu „Człuchowianie”. Jest 
to publikacja wydawana przez człu-
chowski Ratusz. Przedstawia archi-
walne i  często nieznane fotografie 
dawnych i  obecnych mieszkańców 
miasta, podczas różnych wydarzeń, 
uroczystości, w tym także tych pry-
watnych.

djęcia dostarczają sami mieszkańcy, 
wyszukując je w swoich prywatnych 
zbiorach. Pierwsza edycja albumu 
ukazała się w 2018 roku. W publikacji 

zawarto zdjęcia z okresu 1945-2015. Druga 
edycja składać się będzie z fotografii z okresu 
1945-2020.

Zbieranie zdjęć trwa już od kilku miesięcy. Jest 
ich sporo, ale to ciągle za mało, aby stworzyć 
ciekawy album, stąd decyzja o przedłużeniu 
terminu zgłaszania swoich fotografii.

- Część zdjęć mieszkańcy nam już przynieśli, 
ale w związku z tym, że mamy wciąż pytania 
o album i o to, czy można jeszcze przynosić 
zdjęcia, przedłużamy termin przynoszenia 
zdjęć i zgłaszania ich do albumu do końca li-
stopada bieżącego roku. Zdjęcia, które do tej 
pory do nas trafiły są przepiękne. Mamy na-
dzieję, że jeszcze wiele takich zdjęć spoczywa 
w Państwa szufladach i albumach, i zechcą się 
Państwo z nami nimi podzielić  – mówi Dorota 
Cieplińska z Urzędu Miejskiego w Człuchowie.
Zdjęcia można dostarczać osobiście do promo-
cji Urzędu Miejskiego w Człuchowie. Wszyst-
kie one zostaną zeskanowane i zwrócone wła-
ścicielom. Fotografie można także nadsyłać 
mailem na adres: album@czluchow.eu
Ważne jest także dołączenie stosownego for-
mularza ze zgodą publikację dostarczonych 
fotografii.

Urząd Miejski w Człuchowie

Z

Album	„CZŁUCHOWIANIE”

We wtorek 16 listopada odbyły się 
uroczystości w  związku z  Dniem 
Pamięci (Remembrance Day), który 
jest świętem obchodzonym w  kra-
jach Wspólnoty Brytyjskiej, upa-
miętniającym żołnierzy poległych 
na wojnach.

roczystość odbyła się na Cmentarzu 
Wspólnoty Brytyjskiej przy ul. 500-le-
cia, złożono również kwiaty pod Po-
mnikiem Stalagu XXB mieszczącym 

się na Cmentarzu Komunalnym w Malborku.

Urząd Miasta Malbork

U

Dzień	Pamięci	
-	Remembrance	Day	2021
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Złote	jubileusze	małżeństwa
W Sali Czekoladowej Sztumskiego Centrum Kultury odbyły się uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego.

11 par małżeńskich - Teresa i Tadeusz 
Cieplińscy, Władysława i Józef Der-
bichowie, Gabriela i Jan Jaroszew-
scy, Rita i Stanisław Kotlengowie, 

Leokadia i Stanisław Kowalscy, Jadwiga i Stani-

sław Owczarscy, Irena i Wiesław Piwowarscy, 
Helena i Eugeniusz Rumińscy, Eleonora i Krzysz-
tof Sobczyńscy, Mirosława i Sylwester Szpaler-
scy i Leokadia i Zbigniew Weissgerberowie - ode-
brało medale przyznane przez Prezydenta RP.

Burmistrz Sztumu Leszek Tabor  złożył Jubila-
tom z tej okazji serdeczne gratulacje i życzenia 
wielu pięknych chwil oraz szczęśliwej podróży 
do kolejnych jubileuszy.

Urząd Miejski w Sztumie
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W tym roku świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania niepodległości. O godz. 10:00 w kościele pw. św. Filipa Neri w Byto-
wie odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem sztandarów bytowskich organizacji i instytucji.

zdłuż ul. Zielonej w Bytowie miała 
miejsce wystawa pojazdów zabyt-
kowych „Niepodległa biało-czer-
wona motoryzacja”. Witold Diug 

zaprezentował historię polskich motocykli. Po 
wspaniałej opowieści o bogatej historii jedno-
śladów w Polsce prezes klubu Grzegorz Rycko 
przypomniał działania z mijającego sezonu. 
Nagrodzono także zasłużonych i sponsorów 
klubu. Wydarzenie zakończyła przejażdżka po-
jazdami przez miasto.
W Bytowskim Centrum Kultury odbył się Turniej 
z okazji Święta Niepodległości o Puchar Niepod-
ległej w warcabach 100-polowych. Następnie 
o godz. 15:00 zorganizowano koncert Macieja 
Miecznikowskiego „Wyśpiewać 100 lat Niepod-
ległości”. Artysta wspólnie ze zgromadzoną 
licznie publicznością zaśpiewał najpiękniejsze 
polskie piosenki historyczne oraz przeboje z fil-
mów „Pan Wołodyjowski” i „Prawo i pięść”.

Urząd Miejski w Bytowie

W

Obchody	Narodowego	
Święta	Niepodległości	w	Bytowie	2021

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w środę, 10 listopada o godz. 12.00 zapalone zostały znicze 
pod tablicą upamiętniającą Polską Radę Ludową umieszczoną na budynku przy ul. Targowej 48. Tablica odsłonięta zo-
stała w 2009 roku.

złonkowie proklamowanej w 1919 
roku, na fali niepodległościowych na-
strojów, Polskiej Rady Ludowej w Lę-
borku zbierali się w kamienicy przy 

Targowej 48, aby działać na rzecz umacniania 
polskości na terenie ziemi lęborskiej.  

W uroczystości uczestniczyli senator RP Kazi-
mierz Kleina, burmistrz Lęborka Witold Namy-
ślak, zastępca burmistrza Jerzy Pernal, staro-
sta Alicja Zajączkowska, wicestarosta Edmund 

Głombiewski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Litwin, Radny Powiatu Lęborskiego 
Patryk Bianga,  sekretarz miasta Marian Kurzy-
dło, prezes Lęborskiego Klubu Przedsiębior-
ców Jerzy Tyrakowski, członkowie Zarządu 
Wspólnoty „Targowa 48” Stanisław Wolski 
i Marek Kadziewicz oraz lęborscy harcerze.
Znicze zapalone zostały również pod tablicą 
poświęconą ks. Szczepanowi Graczowi, pol-
skiego działacza niepodległościowego na tych 
terenach (przy ul. Ks. Sz. Gracza).

Również w środę 10 listopada o godzinie 17.00 
odbył się uroczysty Capstrzyk Niepodległości 
pod pomnikiem gen. Stanisława Sosabow-
skiego, przygotowany przez harcerzy z Hufca 
ZHP w Lęborku. Komenda Hufca ZHP przygo-
towała w swojej siedzibie, w budynku ratusza, 
wystawę okolicznościową pt. „Gen. S. Sosa-
bowski patronem 7. Harcerskiej Drużyny Czer-
wonych Beretów (1983-2021)”.

Urząd Miejski w Lęborku

C

Znicze	pod	tablicą	Polskiej	Rady	Ludowej	
i	pomnikiem	gen.	Sosabowskiego
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III	Rajd	Południe	–	Północ	
wyruszył	z	Rowerowym	Kwidzynem
Do Miłki Raulin i jej ekipy, kontynuujących III Rajd Południe – Północ dołączyli uczniowie kwidzyńskich szkół podstawo-
wych oraz dorośli miłośnicy jazdy na rowerze.

D la przypomnienia: Miłka rozpoczęła 
rajd 3 listopada na Rysach a zakończy 
jutro, 11 listopada na Helu. Każdy z przy-
stanków wyprawy jest okazją do po-

znania ludzi, lokalnej historii i ciekawostek zwią-
zanych z okresem odzyskania niepodległości.

Spotkanie z Miłką Raulin było idealną okazją 
do rozstrzygnięcia tegorocznej edycji Rowero-
wego Kwidzyna. Spośród wszystkich uczniów 
i pracowników kwidzyńskich szkół, którzy za-
kończyli udział w akcji zbierając komplet pie-
czątek, Miłka wylosowała zwycięzcę.

Rower otrzymał Wiktor Józefowicz ze Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej w Kwidzynie.

Dodatkowe nagrody, książki Miłki Raulin, 
otrzymają Aleksy Więciarz (SPOMS), Maurycy 
Rubaj (SP 4) oraz Emilia Grochalska (SSP).

Foto: A. Łubiński (UM Kwidzyn)
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W bardzo bogatej historii Miasta Gdańska, które od setek lat broniło wolności, znajduje się miejsce szczególne, gdzie 
rozgrywały się dramatyczne chwile w historii Polski. Tym miejscem niewątpliwie jest Wojskowa Składnica Tranzytowa 
na Półwyspie Westerplatte, której obrona w dniach od 1 do 7 września 1939 roku stała się symbolicznym początkiem 
II wojny światowej oraz polskiego oporu przeciw agresji III Rzeszy. 

Uroczyste	ślubowanie

 tym historycznym miejscu, w Dniu 
Święta Wojsk Specjalnych, odbyła 
się wspaniała uroczystość wrę-
czenia i poświecenia Sztandarów 

Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego 
SPARTAKUS z Gdańska i z Kwidzyna wraz z Ślu-
bowaniem Kadetów Rocznika 2020/2021 obu 
szkół. Szczególne miejsce ślubowania – Pół-
wysep Westerplatte przy Pomniku Obrońców 
Wybrzeża oraz przybycie znamienitych goście - 
przedstawicieli służb mundurowych oraz władz 
samorządowych i uczelni wyższych, nadało 
temu wydarzeniu charakter historyczny i uni-
kalny. Uroczystość miała charakter ceremonii 
wojskowej z pełną oprawą, podniesieniem flagi 
państwowej, odśpiewaniem Hymnu Polski, zło-
żeniem meldunku dowódcy uroczystości i defi-
ladą Pododdziału Reprezentacyjnego. 
Fundatorem Sztandarów obydwu szkół był Or-
gan prowadzący LOM SPARTAKUS – Fundacja 
BURSZTYNOWYM SZLAKIEM z Pruszcza Gdań-
skiego, reprezentowana przez panią prezes Ali-
cję Boruc. Ojcem Chrzestnym Sztandaru SPAR-
TAKUSA z Gdańska został Dowódca Garnizonu 
Gdańskiego płk Piotr Piątkowski, a SPARTAKU-
SA z Kwidzyna – Komendant Wojewódzki Policji 
w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński. Matkami 
Chrzestnymi Sztandarów zostały panie dyrek-
torki obu szkół, odpowiednio w Gdańsku pani  
mjr ZP RP Małgorzata Waguca-Jączek, również 
członek Zarządu Związku Piłsudczyków RP 
Okręgu Gdańskiego oraz w Kwidzynie pani Bo-
żena Krajewska. 
„Wręczenie sztandarów to podsumowanie kil-
ku lat edukacji, nauki i propagowania postaw 
obywatelskich i patriotycznych wśród młodzie-
ży. Zaś Ślubowanie kadetów I rocznika to przy-
pieczętowanie oficjalnego przyjęcia uczniów 
klas I w szeregi kadetów Liceów Spartakus. 

W Zgromadziliśmy  się dzisiaj przy pomniku Obroń-
ców Westerplatte – miejscu które przez wiele 
dni stanowiło symbol niezłomnej i bohaterskiej 
walki żołnierzy Wojska Polskiego i do dziś żoł-
nierze Wojskowej Składnicy Tranzytowej są 
wzorem patriotyzmu, odwagi i niezłomności.”   

Tymi słowami dowódca uroczystości kmdr por. 
rez. Tomasz Dobrosielski zwrócił się do kade-
tów, ich rodziców oraz zaproszonych znamie-
nitych gości reprezentujących instytucje MON, 
MSWiA, wśród których byli min. ppłk Dariusz 
Tylki Komendant WKU w Gdańsku, Komendant 

Z życia samorządów
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WKU w Malborku ppłk Robert Grzeszczyk, Ko-
mendant Kaszubskiego Dywizjon Straży Gra-
nicznej kmdr ppor. SG Adam Sakowicz,  Zastęp-
ca Dowódcy 7 BOT ppłk Piotr Jary, Komendant 
Powiatowy Policji w Kwidzynie mł. insp. Janusz 
Skosolas, Wiceprzewodniczący Zarządu Głów-
nego  NSZZ Policjantów w Warszawie nadkom. 
Józef Partyka, Dyrektor Aresztu Śledczego 
w Gdańsku płk Artur Król, Dyrektor Zakładu Kar-
nego w Kwidzynie płk Olgierd Trzaska, Zastępca 
Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Gdańsku bryg. Karol Bryś, Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kwi-
dzynie mł. bryg. Wojciech Berent i wielu innych 
szacownych Gości Honorowych.  
Związek Piłsudczyków reprezentowali: wice-
prezes Zarządu Krajowego gen. dyw. zw. Ja-
rosław Szymon Bierecki ze swoim adiutantem 
ppłk Dariuszem Łaszycą oraz prezes Okręgu 
Gdańskiego ZPRP płk zw. Andrzej Adamczyk, 
który wraz z Rodzicami Chrzestnymi dokonał 
aktu symbolicznego wbicia gwoździ honoro-
wych i pamiątkowych w drzewce sztandarów 
i złożył podpis w księdze pamiątkowej. 
Sztandary Szkół zostały poświęcone przez 
proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii Wojsko-
wo-Cywilnej pw. Matki Odkupiciela w Gdańsku 
– księdza prałata podpułkownika Wiesława 
OKONIA.  Członkami Pocztu Sztandarowego 

z ramienia Związku Piłsudczyków byli: dowódca 
pocztu ppłk zw. Zbigniew Krynicki, sztandaro-
wy mjr zw. Tadeusz Jastrzębski, asysta kpt zw. 
Maria Kosecka. 
Po ceremonii wręczenia sztandarów nastąpiło 
uroczyste ślubowanie 80-ciu Kadetów obydwu 
Liceów Mundurowych SPARTAKUS. W rocie 
przysięgi kadeci ślubowali godne naśladowanie 
wzorów przedwojennego Korpusu Kadetów 
oraz krzewienie myśli i czynów Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego dla dobra naszej Ojczyzny.
Uroczystość ta stanowiła również  okazję do 
wręczenia odznaczeń. W imieniu Kanclerza 
Kapituły płk. dyplomowanego Stanisława Kal-
skiego  Prezes Okręgu Gdańskiego Związku Pił-
sudczyków  płk.zw. Andrzej Adamczyk   wręczył 
medal Stulecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad 
Wisłą” dla pani kpt. zw. Alicji Boruc, w podzię-
kowaniu za krzewienie idei i czynów Pierwsze-
go Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego nadany 
przez Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej 
Polskiej, a pani mjr zw. Małgorzacie Waguca-Ją-
czek Honorową Odznakę Zasługi nadaną przez 
Federację Stowarzyszeń Rezerwistów i Wetera-
nów Sił Zbrojnych RP.
W imieniu Pomorskiego Kuratora Oświaty głos 
zabrał st. Wizytator Rafał Skrzypiński, który 
odczytał list do młodzieży przygotowany przez 
panią Kurator Małgorzatę Bielang, nawiązujący 

do  patriotycznej postawy młodych obywateli  
w  zdobywaniu wiedzy i pracy, której przyświe-
cają wartości takie jak: honor, odpowiedzial-
ność, szacunek i prawość. 
Uroczystość zakończyła się defiladą Pododdzia-
łu Reprezentacyjnego wraz z wszystkimi ślubu-
jącymi kadetami, przy akompaniamencie werbli 
i trąbki muzyków z Orkiestry Morskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej w Gdańsku oraz wspólnym 
posiłkiem w kuchni polowej, która serwowała 
wojskową grochówkę. 
Dzień nadania sztandaru jest szczególną chwilą 
w historii każdej instytucji. Sztandar przypomina 
o honorze, męstwie, odwadze i szlachetności.  
Jego widok zawsze napełnia dumą, ale również 
motywuje do samodoskonalenia, przypomina 
o uczciwości i patriotyzmie, którymi powinno 
kierować się w życiu młode pokolenie. 

Z życia samorządów
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W dniu 28.10.2021 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu podpisano Porozumienie 
o współpracy. W imieniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu Porozumienie podpisała pani 
dyrektor mgr Marzena Bielecka, a w imieniu Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej w Gdańsku, z upoważnienia pana 
rektora Romana Gawrycha prof. WSSE, prorektor ds. nauki i rozwoju dr inż. Zygmunt Mietlewski, prof. WSSE.

rzedmiotem Porozumienia jest współ-
praca partnerska w zakresie działalno-
ści dydaktycznej i rozwojowej oraz dzia-
łalności naukowej i badawczej, a także 

realizacji wspólnych projektów z zakresu te-
matyki wiedzy z dziedziny nauk społecznych, 
w tym dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
Strony Porozumienia uzgodniły, iż do końca li-
stopada br. uszczegółowią nakreślony w dniu 
dzisiejszym zakres współpracy w planie pracy, 
który będzie realizowany w roku szkolnym/aka-
demickim 2021/2022. 
Obecna przy podpisaniu Porozumienia była 
pani mgr Marzena Kosińska, opiekun klasy ma-
tematyczno-biznesowej, głównego beneficjen-
ta podpisanego Porozumienia, która zainicjo-
wała współpracę. 

P

Podpisanie	
porozumienia	o	współpracy	

PLAN	PRACY
-	rok	szkolny/akademicki	2021	–	2022

–	propozycje	tematów	współpracy	do	przemyślenia

1. Utworzenie koła naukowego „POLISOFIA”.
Komentarz.	Cel projektu: wypromowanie publicznej przestrzeni dla uczniów, ich rodziców, 
mieszkańców Elbląga i okolic, w której mogliby się spotykać, aby filozofować o swoich wi-
zjach świata, dzielić się zainteresowaniami, pasjami i marzeniami. Uczyć się zrozumieć siebie 
i innych, uczyć się innych słuchać by być samemu słuchanym. (Koło Naukowe POLISOFIA 
patronatem obejmie Koło Naukowe PERIANDER’S działające w WSSE w Gdańsku).
2. Zorganizowanie olimpiad tematycznych dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
Komentarz. Popularyzowanie przez strony Porozumienia wiedzy z zakresu nauk przyrod-
niczych i społecznych.
3. Organizacja seminariów naukowych.
Komentarz. Organizowanie na terenie I LO seminariów naukowych poświęconych naukom 
przyrodniczym i społecznym.
4. Gościnne wizyty pracowników WSSE z wykładami.
Komentarz. Cel projektu: wygłoszenie dwóch wykładów, „O matematycznej naturze bizne-
su” – semestr zimowy i „Zarządzanie talentami” – semestr letni.
5. Współorganizacja konferencji m.in. n/t-y: Zrozumieć biznes – gospodarz I LO im. J. Sło-
wackiego w Elblągu, Zarządzanie talentami – gospodarz WSE w Gdańsku.
Komentarz.	Temat: Zrozumieć biznes – gospodarz I LO im. J. Słowackiego w Elblągu, Te-
mat: Zarządzanie talentami – gospodarz WSE w Gdańsku.
6. Udział w Światowych Dniach Przedsiębiorczości. 
Komentarz. Współorganizacja warsztatów tematycznych z zakresu biznesu.
7. Projekt „Liczby stałe bez tajemnic”
Komentarz. Cel projektu: Współudział uczniów przy pisaniu książki popularyzującej liczby 
stałe, historię ich powstania, ciekawostki o nich, zastosowanie w praktyce, eksponując ich 
znaczenie oraz rolę w biznesie. 
8. Złota skrzynka pasji i talentów
Komentarz. Cel projektu: odkrycie zainteresowań ucznia, opracowanie mapy zarządzania 
potencjałem tych zainteresowań, w tym jego promowanie.

Od lewej Opiekun klasy matematyczno-biznesowej pani dr Marzena Kosińska, w środku 
dr inż. Zygmunt Mietlewski, po prawej stronie pani dyrektor mgr Marzena Bielecka.

Z życia samorządów
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Nauka	i	kultura	na	temat	
procesów	migracyjnych

Nauczyciel akademicki

dr	Andrey	Lymar

Nauczyciel akademicki

dr	Mirosław	Borkowski

Zagadnienia związane z procesem migracji 
jest ostatnio żywo dyskutowany i wywołu-
je wiele emocji. Wynika to między innymi ze 
skali zagadnienia jak i zasięgu dyskusji - Pol-
ska i Unia Europejska. Nie jest to zagadnienie 
nowe - zawsze jest tak samo bolesne, ale 
każdy proces migracji wskazuje, że to znane 
zjawisko rodzi nowe pytania, wskazuje wciąż 
nowe problemy i wywołuje zamieszanie.

Przyczyn powodujących taki stan rzeczy jest 
kilka. Po pierwsze, jak okazało się, nie istnie-
je klarowna polityka migracyjna, a propono-
wane rozwiązania oparte na stereotypach. 
Występujący często brak znajomości, szero-
ko pojmowanej kultury, osobiste problemy 
emocjonalne i moralne kształtują obraz mi-
granta i migracji. Po drugie, temat migracji 
staje się tematem dyskusji dopiero w mo-
mencie pojawienia się migrantów. W okresie 
braku zagrożenia migracją, niewiele osób i in-
stytucji stara się przedstawiać i w wyważony  
sposób prezentować korzyści, omawiać pro-
cesy skłaniające obywateli innych państw do 
poszukiwania ich miejsca „na ziemi”. Po trze-
cie, temat migracji – należycie przemyślany, 
naukowo opracowany przez badaczy tego 

zjawiska, i właściwie zaprezentowany, wciąż 
stanowi jedynie margines dorobku naukowe-
go wielu przedstawicieli nauki. A nawet ten 
już istniejący, nie jest dostatecznie wykorzy-
stywany w trakcie tworzenia polityki migra-
cyjnej bądź rozwiązywania konkretnych bie-
żących zadań.

W dużym stopniu rozstrzyganie szeregu 
skomplikowanych wyzwań związanych z mi-
gracją wchodzi w obszar funkcjonowania 
samorządów. Poszczególne organy samo-
rządów są zobligowane do utrzymywania 
kontaktu z migrantami. To właśnie samorzą-
dy powinny występować w roli moderato-
rów wewnętrznych procesów społecznych 
w swoich regionach, tzn. mogą być głów-
nym wiarygodnym źródłem wiedzy na temat 
procesów migracyjnych. W tym dużą rolę 
odgrywa współpraca samorządów ze śródo-
wiskiem naukowym i organizacjami pozarzą-
dowymi.

Niedawno w Gdańsku odbyła się międzyna-
rodowa konferencja naukowa pod tytułem 
„MIGRACJA	–	 zagrożenie	czy	 szansa	dla	na-
uki	 i	 kultury.	 Tło	 historyczne	 i	 społeczne”.	

Organizatorem konferencji było  Narodowe 
Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej w Gdańsku przy współudziale Gdań-
skiej Szkoły Wyższej. W konferencji wzięli 
udział naukowcy i pracownicy naukowo - 
dydaktyczni z różnych ośrodków akademic-
kich - Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Olsztyn, 
Słupsk. Swoje spostrzeżenia na historię ru-
chów migracyjnych oraz na współczesne 
uwarunkowania procesów migracyjnych 
zaprezentowali także naukowcy z Ukrainy, 
Portugalii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Bułgarii. 
W dyskusji (forma bezpośrednia i on-line) 
uczestniczyli przedstawiciele organizacji po-
zarządowych i goście reprezentujący różne 
podmioty działające na rzecz promowania 
kultury etnicznej np. kultury tatarskiej, ży-
dowskiej, łemkowskiej, ukraińskiej, białoru-
skiej, algierskiej, pracownicy centrów kultury 
i dyrektorzy szkół.  

Organizacja konferencji była możliwa dzięki 
wsparciu finansowym Województwa Pomor-
skiego (realizacja zadania publicznego). 

Patronat Honorowy nad konferencją obieli: 
JM Rektor GSW dr inż. Wioleta Mikołajczew-
ska, Marszałek Województwa Pomorskie-
go Pan Mieczysław Struk, Poseł na Sejm RP  
dr Marek Rutka, Komisja Europejska - Przed-
stawicielstwo w Polsce, Le Monde diplomati-
que (Edycja Polska), Instytut Spraw Publicz-
nych, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent 
Miasta Tczew, Burmistrz Kartuz.

W swoich wystąpieniach Prelegenci poin-
formowali uczestników konferencji o wielo-
wymiarowych aspektach procesu migracji, 
o wpływie migrantów na rozwój procesów 
społecznych w różnych regionach świata, 
na kulturę i naukę. Poruszono również tema-
ty związane z dialogiem kultur, problemami 
edukacji w warunkach wielokulturowości  
i nie zapomniano przede wszystkim o kwe-
stiach bezpieczeństwa. 

Przedstawione materiały będą opublikowane 
w monografii pokonferencyjnej i udostępnio-
ne wszystkim zainteresowanym tematem 
migracji. 
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Sytuacja	społeczno-ekonomiczna	
polskich	seniorów	

Nauczyciel akademicki
dr	Justyna	Cherchowska	

Dłuższe trwanie życia, obok spadku dzietności 
powoduje wzrost liczby seniorów w społeczeń-
stwie. Prognozy demograficzne wskazują, że se-
niorów w społeczeństwie polskim jest coraz wię-
cej. W 2017 roku liczba ludności Polski wynosiła 
3,8 mln, w tym w wieku 65 lat i więcej było 6,5 mln 
osób. Porównując ten stan z rokiem 2018 należy 
wskazać, że liczba seniorów w społeczeństwie 
polskim zwiększyła się o około 200 osób. Mało 
liczne grupy seniorów stanowią osoby w wieku 
60-64 lata (2,8 mln) oraz 65-69 lat (2,4 mln). Na-
tomiast bardziej liczne grupy to 80-84 lata (8,8 
mln) oraz 85 lat i więcej (ok. 8 mln). Postęp cywi-
lizacyjny i związany z nim rozwój medycyny przy-
czynił się do wydłużenia trwania życia. W 2018 
roku przeciętne okres życia wśród mężczyzn 
wynosił prawie 74 lata, a w grupie kobiet 82 lata. 
W porównaniu do roku 1991 życie wydłużyło się 
odpowiednio dla wymienionych grup demogra-
ficznych o prawie 8 i 7 lat. Demografowie wskazu-
ją, że długość życia zróżnicowana jest względem 
miejsca zamieszkania. Mężczyźni zamieszkujący 
miasta żyli w 2018 roku o rok dłużej niż mieszkań-
cy wsi. Na liczbę lat ma wpływ brak chorób i nie-
pełnosprawności. Badania Eurosatu z 2017 roku 
wykazały, że 65-letni mężczyzna ma przed sobą 
około 16 lat życia, a kobieta około 21 lat. W tym 
około 8 lat życia w zdrowiu. 
GOSPODARSTWA	DOMOWE	SENIORÓW	
Gospodarstwo domowe składające się wyłącznie 
z osób starszych w 2018 roku zajmowały w znacz-
nej większości budynki wielorodzinne (62,1%). 
Zamieszkiwały one w mieszkaniach o przeciętnej 
powierzchni 67,68 m2. Trudne jest do ustalenia, 
jak przedstawia się wyposażenie gospodarstw 

domowych seniorów, ponieważ nie ma danych 
tego dotyczących. Innym powodem tego faktu, 
jest też to, że wielu z nich zamieszkuje wraz z in-
nymi członkami rodziny. Zasadniczo standard 
wyposażenia w podstawowe instalacje jest wyż-
szy w roku 2018 niż w roku poprzednim 2017. 
Wszystkie gospodarstwa domowe (100%) zajmo-
wały mieszkanie wyposażone w wodociąg, 99,7% 
w ustęp spłukiwany i tyle samo w łazienkę. W go-
spodarstwach domowych znajdują się podstawo-
we sprzęty i urządzenia tj. telewizor, urządzenie 
z dostępem do Internetu, telefon, pralkę. 
STAN	ZDROWIA	OSÓB	STARSZYCH 
Sytuacja zdrowotna wpływa na jakość i sposób 
funkcjonowania osób starszych. Z przeprowa-
dzonych badań wynika, że stan zdrowia osób 
starszych w ostatnich latach poprawił się. W 2018 
roku zadeklarowały one, że ich zdrowie jest do-
bre lub bardzo dobre (25,7%). Częściej oceniały tak 
swoje zdrowie kobiety niż mężczyźni. Około 30% 
osób uznało swoje zdrowie jako złe lub bardzo 
złe. Taki stan częściej deklarowały kobiety. Le-
piej oceniają swoje zdrowie seniorzy mieszkający 
w miastach (27,1%), niż na wsi (20,8%). Natomiast 
zły lub bardzo zły stan zdrowia wskazało więcej 
mieszkańców wsi (31,6%), niż mieszkańców miast 
(28,4%). 45,7% seniorów nie wskazało jednoznacz-
nie oceny swojego zdrowia uznając, że ich zdro-
wie nie jest ani dobre ani złe. Oceny stanu zdro-
wia pogarszają się wraz z przechodzeniem do 
wyższych grup wieku. Wśród sześćdziesięciolat-
ków co trzecia osoba oceniła swoje zdrowie jako 
bardzo dobre lub dobre, a tylko co piąta jako złe 
lub bardzo złe, natomiast wśród najstarszej grupy 
wiekowej (75 lat i więcej) co trzecia osoba określa-

ła swoje zdrowie jako złe, tylko co dziewiąta oso-
ba deklarowała dobry stan zdrowia. Większość 
seniorów boryka się z problemami zdrowotnymi. 
Tylko co dziewiąta osoba deklaruje brak scho-
rzeń. Wraz z wiekiem poszerza się lista występu-
jących chorób przewlekłych czy dolegliwości. Na 
jedną osobę w wieku 60-69 lat przypadało tylko 
3,1 chorób przewlekłych lub dolegliwości, wśród 
siedemdziesięciolatków już 4,1, a wśród osób 
najstarszych – 4,5. Kobiety deklarują gorszy stan 
zdrowia niż mężczyźni. Najczęstszą dolegliwością 
wśród polskich seniorów jest nadciśnienie tętni-
cze. Bardzo często skarżą się oni na bóle dolnej 
partii pleców i chorobę zwyrodnieniową stawów, 
które występują u około 40% populacji. Najrza-
dziej występującymi problemami zdrowotnymi 
są cukrzyca (18%), migreny i choroby tarczycy (po 
około 12%).
FEMINIZACJA,	SINGULARYZACJA	
I	DŁUGOWIECZNOŚĆ	POLSKICH	SENIORÓW
Wśród starzejącej się populacji występują coraz 
bardziej zarysowujące się cechy: feminizacja, 
singularyzacja i długowieczność. Wysoki udział 
kobiet w społeczności osób starszych jest cechą 
pojawiającą się stale na przestrzeni lat. Kobiety 
żyją dłużej i ich liczba w stosunku do populacji 
mężczyzn jest większa. Analizując ten aspekt 
starzenia się warto wskazać współczynnik kobiet 
w populacji osób w wieku 60 i więcej lat. Dane 
przedstawiam w poniższej tabeli nr 1.
Współczynnik feminizacji dla grup wieku jest naj-
niższy w grupie 60-64 i najwyższy w grupie 80 lat 
i więcej. Jest to odpowiednio dla grup wieku 114 
i 260 kobiet na 100 mężczyzn. Różny jest także 
udział kobiet w populacji miejskiej i wiejskiej, choć 
na wsiach żyje ich mniej. W 2017 roku w miastach 
żyło 3604,6 tysięcy, a na wsiach 1819,8 tysięcy 
kobiet. Wynika to ze zjawiska migracji kobiet do 
miast w drugiej połowie XX wieku. Wynika z tego, 
że to głównie kobiety będą stanowić grupę od-
biorców świadczeń i działań opiekuńczych z za-
kresu polityki społecznej. 
Kolejną cechą polskiej starości jest singularyzacja, 
która dotyczy życia w jednoosobowym gospodar-
stwie domowym. Wśród osób starszych w Polsce 
dominują gospodarstwa jedno lub dwuosobowe. 
Jednak dane demograficzne związane z dominu-
jącą liczbą kobiet w społeczeństwie mogą świad-
czyć o tym, że większość z nich będzie prowadziła 
życie w pojedynkę. 
Można zaobserwować również zjawisko podwój-
nego starzenia się ludności, czyli wzrostu liczby 
osób powyżej 80. roku życia. Jest to grupa tzw. 
długowiecznych. Zjawisko to można ciekawie 
zobrazować na podstawie prognozy ludności 
opracowanej w 2014, która wskazuje sukcesywny 
wzrost liczby tej grupy osób. Wzrost ten obrazuje 
poniższa tabela nr 2.
Nieznacznie zwiększa się liczba seniorów w wie-
ku 100 lat i więcej. W 2016 roku liczba osób w tej 
grupie wiekowej wynosiła 4933. W tym liczba 
mężczyzn to 961 i kobiet 3972.. Natomiast 2017 
roku liczba osób w tej grupie wiekowej wynosiła 
4934 osoby. Wzrosła liczba długowiecznych męż-
czyzn do 1003 i spadła liczba kobiet do 3931 osób.

																																																																																								MĘŻCZYŹNI																																				KOBIETY
																																																																																																																																										NA	100	MĘŻCZYZN			

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85	lat	
i	więcej

																																																																																			MIASTO						WIEŚ											OGÓŁEM					MIASTO						WIEŚ
					WIEK									OGÓŁEM								MĘŻCZYŹNI																	
																																																					OGÓŁEM	

5749,9

2354,0

1438,3

1085,6

872,0

770,4

2357,2

1050,4

602,6

410,1

294,1

213,8

805,2

675,4

395,8

263,0

187,9

136,4

493,1

375,0

206,8

147,1

106,2

291,2

114

124

139

165

197

260

123

132

143

168

196

251

98

110

131

159

197

277

Tabela	1.	Współczynnik	kobiet	w	populacji	osób	w	wieku	60	lat	i	więcej

Populacja	
Polski

80+

																														2013								2014							2015							2020							2025							2030							2035							2040							2045							2050

38496

1483

38462

1522

38419

1560

38138

1684

37741

1680

37185

2206

36477

2869

35668

3373

34817

3473

33951

3537

Tabela	2.	Udział	osób	powyżej	80	roku	życia	w	populacji	Polski
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„Ku	pełni	człowieczeństwa”,
czyli kobieta jako matka, wychowawczyni, 
pracownica w nauczaniu Świętego Jana Pawła II 

dr	hab.	Grzegorz	Majkowski
Profesor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

WPROWADZENIE
Każdego dnia, wczesnym rankiem spotykamy 
na ulicach naszych miast kobiety, które odpro-
wadzają dzieci do żłobków, przedszkoli, szkół 
podstawowych, do profesjonalnych opiekunek. 
Wiele z nich umiejętnie manewruje wózkami 
z dziećmi między przechodniami, pasażerami 
środków komunikacji miejskiej. Spieszą się, bar-
dzo spieszą się. Chcą oddać dzieci pod opiekę 
i zdążyć do pracy. Ten widok przypomina słowa 
Świętego Jana Pawła II (Karol Wojtyła), papież, 
wybitny humanista, filozof, teolog, także poeta 
i publicysta: „styl życia naszej epoki”, które bar-
dzo celnie wyrażają łączenie w czasach współ-
czesnych przez większość kobiet pracy zawodo-
wej z obowiązkami matki.
W tym miejscu przypominamy przekonania 
Świętego Jana Pawła II na temat znaczenia ko-
biety w rodzinie, jako matki, wychowawczyni 
i jednocześnie pracownicy (i dodajemy, że o sza-
cunku oddawanym kobiecie w dyskursie pu-
bliczny świadczy m.in. to, że w 2021 r. był obcho-
dzony już po raz sto dziesiąty Międzynarodowy 
Dzień Kobiet).  
Naszą uwagę skupiamy na przemówieniu, któ-
re Święty Jan Paweł II wygłosił w czasie III piel-
grzymki do Polski w 1987 r., 13 czerwca 1987 r. 
w Łodzi, w Łódzkich Zakładach Przemysłu Ba-
wełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex”, 
w czasie spotkania z pracownicami tej fabryki. 
KOBIETA	–	MATKA,	WYCHOWAWCZYNI,
PRACOWNICA,	BOHATERKA
„Świadek nadziei”, jak nazwał Ojca Świętego 

w tytule swojej znanej biografii o Papieżu wybit-
ny amerykański filozof i teolog George Weigel, 
wyraził w przemówieniu do łódzkich włókniarek 
wdzięczność kobietom za wysiłek, jaki wkładają 
każdego dnia w budowanie, spajanie i trwanie 
rodziny, w wychowywanie dzieci, i to szczegól-
nie wtedy, gdy są obarczone jednocześnie trud-
nymi obowiązkami zawodowymi, ciężką pracą 
fizyczną.
Papież Jan Paweł II masowy udział kobiet w ży-
ciu zawodowymi i jednocześnie rodzinnym, jako 
matek nazywa w przemówieniu, jak wyraziliśmy 
wyżej, „stylem życia naszej epoki”. Kobiety sta-
rają się współcześnie coraz silniej angażować 
w prace wymagające najwyższych kwalifikacji. 
Mają obecnie możliwość zdobywania i posze-
rzania wiedzy, nabywania nowych umiejętno-
ści, rozwijania swoich talentów. W celu uznania 
kluczowej roli, jaką odgrywają kobiety i dziew-
częta w rozwoju nauki Zgromadzenie Ogólne 
ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Kobiet 
i Dziewcząt w Nauce. Kobiety wkładają więc 
sporo wysiłku w godzenie obowiązków zawo-
dowych z macierzyńskimi. Papież zdaje sobie 
sprawę z przemian cywilizacyjnych, stara się 
wesprzeć wszystkie kobiety obarczone obo-
wiązkiem i trudem pracy, w tym przede wszyst-
kim pracy fizycznej.      
Ojciec Święty uznaje, że kobieta jest „sercem 
wspólnoty rodzinnej”, „żoną i matką w rodzi-
nie”, „opiekunką ogniska domowego” i jako 
kobieta-matka „uczestniczy w tajemnicy życia”. 
Święty Jan Paweł II docenia podwójny wysiłek 

„W tym, co się łączy z wychowaniem, kobieta jest niezastąpiona, zwłasz-
cza jeżeli chodzi o wychowanie dziecka w pierwszych latach jego życia – 
jest niezastąpiona. Gorącym moim pragnieniem jest to, żeby wszystkie 
dzieci na całym świecie, a w szczególności w mojej Ojczyźnie, mogły być 
wychowywane przez swoje własne matki, w swoich własnych rodzinach, 

żeby nie było dzieci opuszczonych, zdanych na domy dziecka […]”. 

Jan Paweł II, Geniusz kobiety – matki, wychowawczyni…

kobiety – pracę wykonywaną w środowisku do-
mowym i jednocześnie pracę zawodową. W obu 
wypadkach jest to praca dla dobra wspólnoty 
rodzinnej. Podwójny wysiłek oraz podwójna od-
powiedzialność kobiety jako matki i pracownicy 
sprawia, że dla Papieża kobieta jako „matka, wy-
chowawczyni, pracownica…” to jednocześnie 
„…bohaterka”. Dlatego – zdaniem Ojca Święte-
go – zasługuje ona na wyjątkowy szacunek. Ze 
względu na zdolność kobiety do godzenia obo-
wiązków macierzyńskich z zawodowymi mówi 
o „geniuszu kobiecym”, „geniuszu kobiety”. 
Jan Paweł II wzywa, aby pracę kobiety-matki 
i wychowawczyni, pracę dla dobra rodziny do-
wartościowywać. Przekonuje, że gdy pracująca 
matka głęboko poczuje społeczny szacunek 
za wysiłek wkładany w pracę zawodową i dla 
domu rodzinnego, to będzie mogła „rozwinąć 
swoje wartości osobowe i lepiej wypełnić swoje 
powołanie”, „odnajdzie pełny sens trudu pracy 
zawodowej”.
Zdaniem Jana Pawła II kobieta czyni samą sie-
bie odpowiedzialną za przekazywanie w śro-
dowisku rodzinnym zasad etycznych. Ma na 
celu dawanie najbliższym dobrego przykładu. 
Bierze na siebie ciężar wychowywania dziecka. 
Jako matka wzmacnia w sobie system wartości, 
uszlachetnia się, kieruje się, jak to celnie ujął Oj-
ciec Święty, „ku pełni człowieczeństwa” i jedno-
cześnie dzieci, które ma pod opieką, także pro-
wadzi, dzięki „wewnętrznemu dobru”, „ku pełni 
człowieczeństwa”. Oto ważna myśl Papieża:
„[Kobieta-matka]	 Z	 całą	 miłością	 i	 odpowie-
dzialnością	 za	 nowego	 człowieka	 troskliwie	
czuwa,	aby	zło	nie	odmieniło	jego	umysłu	i	ser-
ca.	Ze	wszystkich	sił	stara	się	o	to,	by	dziecko	
mogło	 osiągnąć	wszechstronny	 rozwój	 fizycz-
ny	 i	duchowy.	Nade	wszystko	zaś	przykładem	
osobistego	 życia	 prowadzi	 swoje	 dziecko	 do	
dojrzałego	 życia	 chrześcijańskiego	 –	 ku	 pełni	
człowieczeństwa”.	
Przykładem kobiety podążającej „ku pełni czło-
wieczeństwa” jest dla Ojca Świętego Stanisława 
Leszczyńska, położna, która w czasie II wojny 
światowej w niemieckim obozie koncentracyj-
nym w Oświęcimiu-Brzezince bezgranicznie 
poświęciła się, aby uratować od śmierci trzydzie-
ścioro nowonarodzonych dzieci. 
W	KONKLUZJI
Święty Jan Paweł II w czasie spotkania z łódzki-
mi włókniarkami w 1987 r. oddał hołd kobiecie 
– osobie powołanej do bycia matką, wycho-
wawczynią, pracownicą. Papieska myśl służy 
wzmacnianiu podmiotowość kobiety w dys-
kursie publicznym. Ojciec Święty przekonuje 
o potrzebie darzenia szczególnym szacunkiem 
kobiet ponoszących trud wychowawczy i jed-
nocześnie aktywnych zawodowo za wysiłki czy-
nione w celu prowadzenia siebie i swoich dzieci 
„ku pełni człowieczeństwa”. Ważne, aby każdy 
z nas, każdego dnia czynił tak samo. Jako rodzic 
i wychowawca własnych dzieci, i jako nauczyciel, 
opiekun powierzonych mu pod opiekę dzieci po-
winien kierować siebie i podopiecznych „ku peł-
ni człowieczeństwa”. 




