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Rozmowa ze Zbigniewem Szczepańskim - Wójtem Gminy Chojnice.

Samorząd to wyzwanie

P ANIE WÓJCIE, OD CZERWCA 1990 
ROKU KIERUJE PAN GMINĄ CHOJ-
NICE, CO JEST NIEWĄTPLIWIE EWE-
NEMENTEM NA SKALĘ POLSKI. 

JAKĄ MA PAN W TAKIM RAZIE RECEPTĘ NA 
TAK DŁUGOTERMINOWE I ROZSĄDNE ZA-
RZĄDZANIE GMINĄ?    
Tak to prawda, - 32 lata na stanowisku Wójta, 
to rzadkość w naszym kraju. Jestem zaszczy-
cony i wdzięczny wyborcom, za to że każ-
da kolejna elekcja pokazywała niesłabnące 
poparcie społeczne dla tego co robię i tego 
jakie wartości prezentuję. Dzięki dużemu po-
parciu mogłem realizować moją wizję i do-
cierać do kolejnych kamieni milowych mojej 
samorządowej drogi. Często ta droga jest 
niełatwa, wyboista i kręta, ale zawsze dawa-
ła mi dużo satysfakcji i poczucie spełnienia. 
Jeśli chodzi o receptę to można powiedzieć, 
że kluczem jest zrównoważony rozwój, ro-
zumiany jako balans między tworzeniem 
miejsca przyjaznego inwestorom, atrakcyj-
nością osadniczą i w końcu dbałością o dzie-
dzictwo przyrodnicze, kulturowe i ekologię. 
Jak miałem okazję się wielokrotnie przeko-
nać, to zadanie polega na łączeniu wody 
z ogniem, ale lubię wyzwania! Zawsze po-
wtarzam, że samorząd  to wyzwanie, że to 
niezliczona ilość szans, których niewykorzy-
stanie byłoby grzechem zaniechania. W tym 
roku czeka nasz urząd wiele zmian, zwłasz-
cza personalnych. Na emeryturę przechodzi 
pani Skarbnik oraz mój Zastępca. Odnawia-
my zespół, korzystając jednocześnie z do-
świadczenia pracowników, którzy często 
przez całe swoje życie zawodowe związani 
byli z naszą Gminą. Liczę, że będzie to duży 
impuls do kreatywnego rozwoju urzędu i ca-
łego samorządu. Wspomnianą receptą jest 
zatem przede wszystkim wiara w ludzi i ich 
możliwości, inspirowanie i motywowanie do 
działania.
                       
POSZUKUJE PAN STALE INWESTORÓW 
I UZBRAJA KOLEJNE TERENY POD INWESTY-
CJE, DZIĘKI CZEMU GMINA CHOJNICE CAŁY 
CZAS SIĘ ROZWIJA. SKĄD CZERPIE PAN NA 
TO WSZYSTKO ENERGIĘ I W DODATKU CIĄ-
GLE WPROWADZA NOWE INICJATYWY? 
Mogę powiedzieć, że praca to moja pasja. 
Chociaż kocham swoją pracę, zawsze na 
pierwszym miejscu była rodzina.  To moi naj-
bliżsi dają mi siłę do działania, stanowią dla 
mnie największe wsparcie i dają poczucie 

spełnienia. Od kilku lat jestem szczęśliwym 
dziadkiem i moje wnuki są dla mnie oczkiem 
w głowie. Uwielbiam zabawy z nimi i wspól-
nie spędzany czas. Motorem do działania 
jest również sukces, który nadaje sens mo-
jej pracy i pozwala zobaczyć, często bardzo 
dobre, efekty wysiłku całego naszego samo-
rządu. Warto podkreślić w tym miejscu, że 
sam nie osiągnąłbym żadnych sukcesów. To 
przede wszystkim praca zespołowa -  mam 
tu na myśli radnych Rady Gminy, sołtysów, 
oraz pracowników Urzędu. Tworzymy zgra-
ny zespół, który od lat się sprawdza, nawet 
w bardzo trudnych sytuacjach, których 
w ostatnich latach nie brakowało. Warto tu 
choćby wspomnieć o tragicznej w skutkach 
nawałnicy z sierpnia 2017 roku, czy o obec-
nym kryzysie uchodźczym.                                  

GMINA CHOJNICE LICZY JUŻ PONAD 19 TYS. 
MIESZKAŃCÓW I STALE SIĘ POWIĘKSZA. CO 
SPRAWIA, ŻE LUDZIE CHCĄ WŁAŚNIE TUTAJ 
MIESZKAĆ?    
Gdy zostałem wójtem, to gmina miała 14 tys. 
mieszkańców, a dziś jest ich ponad 19 tys. 
Jeszcze nie tak dawno formą awansu cywi-
lizacyjnego było wyrwać się ze wsi do mia-
sta. Zauważam, że dziś jest na odwrót. Tę 
tendencję doskonale widać w naszej gminie. 
Myśląc o rozwoju i tworząc kolejne plany, 
skupiamy się przede wszystkim na atrak-
cyjności osadniczej. Jesteśmy tzw. gminą 
obwarzankową i sama bliskość miasta czyni 
nasze tereny atrakcyjnymi do zamieszkania 
i inwestowania. Jestem jednak przekonany, 
że to nie najważniejszy powód. Dla miesz-
kańców ważne jest to, że w naszej gminie 
jest dobrze zorganizowana infrastruktura 
szkolna, możemy pochwalić się bogatą ofer-
tą kulturalną oraz co istotne coraz lepszą 
infrastrukturą drogową i wodno-kanalizacyj-
ną. Liczy się także bogactwo przyrody i spo-
kój, którego nie daje miasto.                               

Z ROKU NA ROK PRZYBYWA NOWYCH IN-
WESTYCJI. CZY MÓGŁBY PAN KRÓTKO 
PODSUMOWAĆ ZADANIA WYKONYWANE 
W ROKU UBIEGŁYM ORAZ TE, KTÓRE PRZE-
WIDUJE PAN JESZCZE NA 2022 ROK?  
Lata 2020 i 2021 to istotnie wysoki poziom 
wydatków budżetowych na inwestycje. Mo-
gliśmy pochwalić się tytułem najbogatszej 
gminy w Polsce za 2020 roku. Oczywiście 
był to efekt potężnej transakcji  biznesowej, 

z której podatek trafił do naszego samorzą-
du. Taki zastrzyk finansowy to  bardzo waż-
ny impuls rozwojowy. Większość środków 
przeznaczyliśmy na inwestycje infrastruktu-
ralne - przede wszystkim drogi. W roku 2022 
kontynuujemy te zamierzenia. Planujemy 
budowę dróg gminnych oraz partycypuje-
my w remontach i budowach dróg powiato-
wych położonych w granicach naszego sa-
morządu. Stale też staramy się pozyskiwać 
środki zewnętrzne. Nie zapominamy także 
o edukacji, kulturze i organizacjach pozarzą-
dowych. Tworzymy programy prorozwojo-
we, które angażują środki sołeckie i środki 
mieszkańców w budowie infrastruktury 
drogowej. Do każdej złotówki mieszkańców 
i sołectwa - gmina dokłada kolejne 2 złote. 
To działa! W ten sposób rozwiązujemy wie-
le problemów. Warto też wspomnieć, że od 
wielu lat naszym markowym produktem tu-
rystycznym są ścieżki rowerowe. Łączna ich 
długość to grubo ponad 100 km i już w tym 
roku planujemy realizować kolejne odcinki.

GMINA ZARZĄDZANA PRZEZ PANA OD LAT 
NIE BORYKA SIĘ Z WIĘKSZYMI PROBLE-
MAMI I Z PODZIWEM MOŻNA OGLĄDAĆ 
JEJ ROZWÓJ. JEDNAK JAKIE WEDŁUG TAK 
DOŚWIADCZONEGO SAMORZĄDOWCA JAK 
PAN, SĄ NAJWIĘKSZE PROBLEMY GMIN 
WIEJSKICH I JAK MOŻNA BY IM POMÓC?
Gminy wiejskie i nie tylko borykają się z licz-
nymi problemami. Na pierwszym miejscu na-
leżałoby wskazać niedoinwestowaną oświa-
tę i przerzucenie na samorząd ciężaru spięcia 
budżetu związanego z tym obszarem. Stale 
zwiększa się zakres zadań samorządowych 
bez odpowiedniego wsparcia finansowe-
go. Trzeba także dodać, że ostatnie zmiany 
jakie zachodzą nie są korzystne. Jak wynika 
z moich obserwacji przejawia się tutaj coraz 
częściej monopol władzy centralnej. Odbie-
ranie kompetencji, tworzenie przeróżnych 
funduszy, z których środki dysponowane są 
na poziomie administracji rządowej, to tyl-
ko przykłady. Moim zdaniem warto wrócić 
do korzeni samorządu w Polsce - do samo-
rządu,  który oparty jest na społeczeństwie 
obywatelskim i dającym więcej swobody 
działania. Myślę, ze ponad  30 lat samorząd-
ności w Polsce to mimo wszystko nasz wielki 
sukces i dziedzictwo, które musimy chronić 
i rozwijać. To ważne dla przyszłych pokoleń 
i kondycji demokracji.
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Frekwencja, owacje na stojąco, bisy oraz liczne komentarze zamieszczane w mediach społecznościowych świadczą 
o tym, że Koncert Polskiej Muzyki Filmowej śmiało można uznać za wyjątkowy. Wydarzenie przygotowane z okazji 
100-lecia działalności rumskiego Chóru świętej Cecylii dostrzegł nawet Krzesimir Dębski – znany na całym świecie 
polski kompozytor.

uzyczno-duchowa uczta odbywała 
się w niedzielny wieczór (5 czerw-
ca) we wnętrzach neorenesanso-
wego Kościoła pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Rumi. Publiczność wypeł-
niła świątynię po brzegi, natomiast na scenie 
w kulminacyjnym momencie koncertu wystę-
powało jednocześnie prawie stu artystów: or-
kiestra, chórzyści i soliści.
Okazją do muzycznego spotkania była inau-
guracja obchodów 100-lecia działalności Ze-
społu Śpiewaczy świętej Cecylii, najstarszego 
chóru mieszanego w powiecie wejherowskim. 
Pomysłodawcą przedsięwzięcia był dyrygent 
Krzysztof Jan Brzozowski, który obchodzi 
w tym roku 25-lecie pracy artystycznej. Z oka-
zji okrągłych jubileuszy burmistrz Michał Pa-
sieczny przyznał chórowi nagrodę finansową 
w wysokości 10 tysięcy złotych, natomiast sam 
dyrygent otrzymał 7 tysięcy złotych.
– Przede wszystkim chciałbym podziękować 

urzędowi miasta oraz starostwu, na czele 
z burmistrzem Michałem Pasiecznym i starostą 
Gabrielą Lisius, za ogromne wsparcie i za to, 
że przychylnym okiem patrzą na krzewienie 
kultury w Rumi i regionie. Jako chór staramy 
się działać i angażować, czujemy ogromną od-
powiedzialność za lokalną kulturę – przyznaje 
Krzysztof Jan Brzozowski, wokalista, peda-
gog, animator kultury oraz dyrygent chóru.
Tego dnia pod dyrekcją nagrodzonego rumia-
nina występował Chór świętej Cecylii oraz 
Pomorska Orkiestra Symfoniczna, którym to-
warzyszyli soliści: pochodzący z Wejherowa 
pianista i kompozytor Artur Sychowski (ARTur 
Moon) oraz krakowska sopranistka Edyta Pia-
secka. W repertuarze nie zabrakło utworów 
Wojciecha Kilara oraz Krzesimira Dębskiego, 
piosenek znanych z filmów takich jak: „Pan 
Tadeusz”, „Dziewiąte Wrota”, „Ogniem i Mie-
czem” czy „Portret damy”. Koncert został 
zwieńczony wykonaniem kompozycji „Nie-

biańska Droga” autorstwa Moon’a. Muzyczne 
spotkanie poprowadził działacz kultury i rad-
ny powiatowy Leszek Winczewski.
– Najbardziej poruszyły publiczność wykonania 
solistów. Całą przestrzeń sakralną wypełniał 
głos wyjątkowo utalentowanej artystki Edyty 
Piaseckiej. Niesamowite wrażenie zrobił na słu-
chaczach także wielki improwizator i wirtuoz 
ARTur Moon. To była naprawdę muzyka naj-
wyższych lotów  – ocenia inicjator koncertu – 
Kompozytor Krzesimir Dębski, który przekazał 
nam licencję do swojej muzyki, podziękował za 
jej wykonanie. To dla nas ogromna promocja 
i niesamowite wyróżnienie. Dlatego chcemy za-
prosić tego wybitnego artystę na Kaszuby, być 
może uda nam się go ugościć – podsumowuje 
Krzysztof Jan Brzozowski.  
Koncert stanowił inaugurację obchodów 
100-lecia chóru. Kolejne z tego cyklu koncerty 
zostały zaplanowane na 11 i 26 listopada tego 
roku.                                                          UM Rumia 

M

Chór świętej Cecylii 
koncertowo uczcił setne urodziny 
Wydarzenie docenił maestro Krzesimir Dębski

W dniu 10 czerwca 2022 roku Wero-
nika Bobek z  rąk Pana Jacka Mani-
szewskiego Burmistrza Miasta Ust-
ka odebrała gratulacje i  przyznaną 
Nagrodę Specjalną Burmistrz Miasta 
Ustka.

W eronika Bobek posiada następu-
jące osiągnięcia sportowe w teni-
sie stołowym:
- brązowy medal na Mistrzo-

stwach Polski podczas XXVII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży,
- debiut i pierwsza wygrana w ekstraklasie ko-
biet,
- Sweden Tour: 3 x II miejsce w U15; 1 x III miej-
sce w U18; 2 x II miejsce w U16,
- jako 14-latka uzyskała kwalifikacje w kat. se-
niorek podczas Mistrzostw Polski,
- podwójna mistrzyni województwa w katego-
rii juniorek i seniorek.                                UM Ustka 

Zdolna tenisistka
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Uniwersytet Ludowy w Kartuzach już działa! 
Jest to już drugi w powiecie kartuskim Uniwersytet Ludowy. Placówka w stolicy Kaszub jak na razie prowadzi zajęcia 
w Kartuskim Centrum Kultury, ale są plany rozwoju, bo jak mówi inicjatorka przedsięwzięcia, Radna Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego, pani Danuta Rek: „Jestem przekonana, że powołana dziś instytucja trwale wpisze się w hi-
storię naszego miasta i regionu jako jednostka kształcenia dorosłych na najwyższym poziomie”. 

S potkanie inaugurujące działalność 
kartuskiego Uniwersytetu Ludowego 
odbyło się we wtorek 7 czerwca w Kar-
tuskim Centrum Kultury, a jego po-
wstanie jest efektem wspólnych dzia-

łań Fundacji Kaszubskiej oraz Stowarzyszenia 
Otwarte Kaszuby, wspieranych przez władze 
gminy. 
Na otwarciu przywitała wszystkich Danuta 
Rek, Radna Sejmiku Województwa Pomor-
skiego, która tego dnia występowała jednak 
w roli prezesa Fundacji Kaszubskiej oraz jednej 
z głównych inicjatorek całego przedsięwzięcia.
Wśród przybyłych gości na sali widowiskowej 
KCK zasiedli m.in. marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk, senator Sta-
nisław Lamczyk, burmistrz i wiceburmistrz 
Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński i Sylwia 
Biankowska, a także liczni przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych i lokalnych instytucji 
kultury. Nie zabrakło również reprezentantów 
działającego już prawie 40 lat Kaszubskiego 
Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy, na czele 
z prezesem zarządu Mariuszem Mówką, któ-
ry wygłosił dla zebranych też krótki wykład 
o tym, po co w ogóle istnieją uniwersytety 
ludowe. Obecni byli także reprezentanci Ukra-
iny, bo warto dodać, że jednym z przedsię-
wzięć jest kurs języka polskiego dla uchodźców 
z Ukrainy zorganizowany w ramach działalno-
ści uniwersytetu. 
Przybyli goście nie szczędzili dobrych słów 
zaangażowanym w utworzenie w Kartuzach 
uniwersytetu ludowego. Do otwartości oraz 

znaczenia takiej instytucji odwołał się również 
burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński. Mar-
szałek Struk z kolei podkreślił szczególnie waż-
ną społecznie rolę, jaką w narodzie demokra-
tycznym odgrywają tego typu placówki.
Inaugurację przeplatały także krótkie występy 
artystyczne m.in. w wykonaniu zespołu „Słu-

nôszka” z pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 
2 w Kartuzach. Ponadto, poza prezesem KUL 
w Wieżycy z wykładem wystąpiła również dr 
Karolina Janczukowicz z Uniwersytetu Gdań-
skiego. Wszystko zwieńczył krótki panel dys-
kusyjny.

UM Kartuzy 



8 PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY Z życia samorządów

Wójt Gminy Sztutowo gościł 8 czerwca 2022 roku w urzędzie Wojewodę Pomorskiego - Pana Dariusza Drelich. Uroczy-
ście podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych: ul. Kormoranów, części ul. Leśnej oraz części 
ul. Wrzosowej w Sztutowie. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022 na kwotę 
1 243 804 zł, co stanowi 50% całkowitej inwestycji 2 487 608 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2022 r.

odczas wizyty Wojewody Pomorskiego 
Wójt zapoznał w terenie Pana Wojewo-
dę z dokonanymi już dzięki wsparciu 
rządowym programom inwestycyjnym 

przedsięwzięciami tj. budowa ulicy Okrężnej 
w Sztutowie, budowa ulicy Bursztynowej, 
Wczasowej, części ul. Rybackiej w Kątach Ry-
backich oraz pozostałe zrealizowane z udzia-
łem środków rządowych. Wszystkie planowa-
ne i zrealizowane inwestycje przyczyniają się 
do poprawy standardu bezpieczeństwa oraz 
wzrostu jakości dostępnej infrastruktury. Wójt 
Robert Zieliński skierował słowa uznania do 
Wojewody Pomorskiego za zaangażowanie 
na rzecz poprawy infrastruktury drogowej 
na terenie naszej gminy. Podczas spotkania 
podkreślono również wagę inwestycji, na któ-
re Gmina Sztutowo otrzyma dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Cieszy nas ogrom-
nie, iż dzięki otrzymanemu rządowemu wspar-
ciu - już wkrótce stworzone zostanie zaplecze 
kulturalno-sportowe przy boisku sportowym 
w Sztutowie (budowa nowego budynku) oraz 
dokonana zostanie przebudowa i modernizacja 
pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawo-

P

Podpisanie umowy na przebudowę 
dróg gminnych z Wojewodą Pomorskim

wej w Sztutowie, tworząc tym samym nowe 
miejsca które będą sprzyjać rozwojowi kultury, 
sportu oraz integracji mieszkańców. Wyrażamy 
przekonanie, że dzisiejsze spotkanie zaowocu-
je dalszymi sukcesami w zakresie pozyskiwania 

środków pozabudżetowych. Zależy nam, aby 
nasze najbliższe otoczenie było bezpieczne 
oraz dostępne bez barier. Bardzo miło nam 
było Gościć Pana Wojewodę w naszej gminie.

UG Sztutowo

Wizyta wiceministra MON
a terenie SCS miała miejsce konferen-
cja prasowa, a następnie konferencja 
tematyczna, z udziałem wiceministra. 
Na spotkanie to przybyli też m.in. po-

seł Kazimierz Smoliński, przedstawiciele służb 
wojskowych z Pomorza, samorządowcy, klasa 
wojskowa z Zespołu Szkół Publicznych w Pel-
plinie, bracia kurkowi z Chojnic, Tczewa i Wło-
cławka.

Wiceminister Marcin OCIEPA omówił w hali 
m.in. kwestie dotyczące programu MON 
„Strzelnica w powiecie”, podkreślając, że 
resortowi zależy, aby strzelnic powstawało 
w kraju jak najwięcej i są środki w resorcie 
na dofinansowanie budowy takich obiektów. 
Mówił też o możliwości tworzenia klas woj-
skowych w szkołach ponadpodstawowych. 
Tu wiceminister przekazał dobrą wiadomość 
– o utworzenie klas o profilu wojskowym od 
roku szkolnego 2023/2024 będą mogły starać 
się także szkoły branżowe, co dotyczy m.in. 
tego typu placówki w Skarszewach. Po kon-
ferencji, w hali został zaprezentowany system 
Smart Target – jest to elektroniczna tarcza, 
stworzonej przez polskich inżynierów i wy-
produkowanej w Polsce, pozwalającej na tre-
nowanie w dowolnym miejscu umiejętności 
strzeleckich.

UM Skarszewy

NW Skarszewach gościł wiceminister Ministerstwa Obrony Narodowej Marcin 
Ociepa. Wiceminister powitany został na terenie Skarszewskiego Centrum 
Sportu przez burmistrza Skarszew Jacek Pauli oraz salwą honorową oddaną 
przez Skarszewskie Bractwo Kurkowe im. św. Jana Chrzciciela.
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Realizowane z  powodzeniem od lat Gale Pracodawców Pomorza to jed-
ne z  największych i  najważniejszych biznesowych imprez regionalnych. To 
doroczne uroczyste spotkania biznesu, przedstawicieli najwyższych władz 
państwowych, samorządowych, świata nauki i kultury. Gala Pracodawców 
Pomorza to wydarzenie, której wieloletnia tradycja jest zawsze świętem po-
morskiego środowiska gospodarczego, podczas którego nagradzamy naj-
lepszych spośród nas wskazując „Pomorskiego Pracodawcę Roku”.

elem Konkursu jest wypromowanie 
i docenienie najlepszych pomorskich 
przedsiębiorców. Ideą Konkursu jest 
wyłonienie firm-liderów wśród pomor-

skich przedsiębiorstw, które nie tylko osiągają 

dobre wyniki ekonomiczne, ale również tworzą 
właściwe warunki pracy oraz potrafią dostrzec 
potencjał swoich pracowników. W ramach kon-
kursu pragniemy upowszechniać dobre prakty-
ki odpowiedzialności w biznesie, promować lau-

C

reatów konkursu w mediach, rekomendując ich 
do innych ogólnopolskich nagród i wyróżnień.
Nagrodę Specjalną „Primum Cooperatio” czyli 
„Współpraca ponad Wszystko” otrzymał na-
ukowiec, który rozumiejąc potrzeby gospodarki 
w sposób aktywny, swoją twórczą myślą i do-
świadczeniem wspiera realizację nowatorskich 
rozwiązań w gospodarce.
Nagroda „Dialogus Supra Omnia”, czyli „Dialog 
Ponad Wszystko” przyznana została w uznaniu 
za konsekwentnie, profesjonalnie i wytrwale 
prowadzony dialog na rzecz środowiska gospo-
darczego. Z kolei specjalną nagrodę „Diamento-
wy Oxer” otrzymała osoba, która dzięki własnej 
inicjatywie, konsekwencji i determinacji zbudo-
wała rozpoznawalną markę w kraju i za granicą.

Pracodawcy Pomorza
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Statuetkę i dyplom Związku Powiatów Polskich potwierdzający uznanie osiągnięć Powiatu Lęborskiego za rok ubie-
gły odebrała Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska. Uroczysta Gala Związku Powiatów Polskich odbyła się w tym 
roku w Mikołajkach.

P owiat Lęborski zajął tym razem 12 
miejsce wśród ocenianych powiatów 
o wielkości do 120 tys. mieszkańców. 
Oceny przeprowadzane były w 63 ob-

szarach tematycznych obejmujących działania 
proinwestycyjne i prorozwojowe, funkcjonu-
jące rozwiązania poprawiające jakość obsługi 
mieszkańca oraz funkcjonowanie jednostki 
samorządu terytorialnego, rozwój społeczeń-
stwa informacyjnego, obywatelskiego, pro-
mocję z zakresu ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej, edukacji, kultury i sportu, a także 
wspieranie działań na rzecz społecznej gospo-
darki rynkowej, bezpieczeństwa publicznego 
oraz promocję rozwiązań ekoenergetycznych 
i proekologicznych. Premiowana była też 
współpraca krajowa i międzynarodowa oraz 
działania promocyjne. W tej kategorii powia-
tów w „złotej piętnastce” znalazły się tylko 
dwa powiaty z województwa pomorskiego: 
lęborski i słupski. Gala wręczenia statuetek od-
była się podczas XXVIII Zgromadzenia Ogólne-
go Związku Powiatów Polskich. Wyróżnieniom 
towarzyszyła również część robocza, w której 
starostowie i ich zastępcy dyskutowali między 
innymi o finansach samorządów, edukacji, czy 
systemie ochrony zdrowia. Jednym z tema-

Powiat Lęborski w „złotej piętnastce”

tów była również tocząca się w Ukrainie wojna 
i związane z nią wieloaspektowe wyzwania. To 
ważne, ponieważ wiele usług, z których na co 
dzień korzystają uchodźcy, jest realizowanych 
przez samorządy – głównie tych dotyczących 
zagadnień rynku pracy i pieczy zastępczej. 
Podczas dyskusji była możliwość wymiany 
doświadczeń i spostrzeżeń w tym zakresie. 

W programie obrad znalazło się też miejsce na 
omówienie wyników drugiej edycji Programu 
Inwestycji Strategicznych oraz zapoznanie 
członków ZPP ze sprawozdaniem z działalno-
ści Zarządu ZPP za ubiegły rok i sprawozda-
niem finansowym.

Starostwo Powiatowe 
w Lęborku
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„Gdzie tylko można, musi uczenie stać się przeżyciem:
ta zasada zwycięży w przyszłej reformie szkolnej” 

Albert Einstein

 Bibliotece Elbląskiej im. Cypriana 
Norwida w Elblągu odbyła się kon-
ferencja naukowa n/t. FILOZOFIA 
EDUKACJI CYFROWEJ – od idealizmu 

do pragmatyzmu. Modele – Innowacje – Dobre 
praktyki. Organizatorem konferencji było I Li-
ceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowac-
kiego w Elblągu, Wyższa Szkoła Społeczno-
-Ekonomiczna w Gdańsku i Biblioteka Elbląska 
im. Cypriana Norwida w Elblągu. Konferencja 
odbyła się w konwencji hybrydowej, uczestni-
czyli w niej uczniowie, studenci, nauczyciele, 
wykładowcy, rodzice i przedsiębiorcy. Otwarcia 
konferencji dokonali, Wiktoria Mateusiak i Mi-
chał Bogdański, uczniowie I LO w Elblągu, oni 
też byli prowadzącymi tej konferencji. Po przy-
witaniu gości prowadzący oddali głos dziekano-
wi Wydziału Pedagogiki i Zarządzania dr Marii 
Lutsyk, która odczytała list JM Rektora WSSE 
do uczestników konferencji. Referat wpro-
wadzający autorów Zygmunta Mietlewskiego 
i Romualda Zabrockiego w temat konferencji, 
zatytułowany „Einsteinowska myśl wychowania 
człowieka - ekonomia czasu paradygmatem cyfro-
wego kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych” 
wygłosił dr Romuald Zabrocki z Uniwersytetu 
Morskiego w Gdyni.
Celem głównym konferencji była konstruktyw-
na krytyka spontanicznie definiującego się na 
naszych oczach paradygmatu cyfrowego kształ-
cenia dzieci, młodzieży i dorosłych. Natomiast 
celami szczegółowymi znalezienie pomysłu na 
polską edukację w świecie zdeterminowanym 
przez technologię IT; wyposażenie dzieci i mło-
dzieży w narzędzia krytycznego myślenia by 
odpowiedzialnie funkcjonowały we współcze-

snym świecie oraz zarekomendowanie uczest-
nikom konferencji przyjaznych uczeniu się, 
skutecznych w przyswajaniu i wykorzystywaniu 
wiedzy, modeli, innowacji i dobrych praktyk.
Konferencja została objęta patronatem medial-
nym przez Elbląską Gazetę Internetową PortEL.
pl, której Redaktorem Naczelnym jest pan Rafał 
Gruchalski, prowadzący debatę podczas konfe-
rencji, Gazetę Dziennik Elbląski, której redakto-
rem między innymi jest pani Kamila Kornacka, 
Radio ESKA w którym Krzysztof Jaworski prze-
prowadził wywiad z Anastazją Mroczek i Bartło-
miejem Kołakowskim oraz dr Marzeną Kosińską 
z I LO w Elblągu, a także z Karolem Przybyszem 
studentem UG Wydziału Historycznego Kie-
runek Religioznawstwo.  Dr inż. Zygmunt Mie-
tlewski profesor WSSE w Gdańsku udzielił wy-
wiadu w Truso.TV. Patronat nad konferencją ob-
jął również Przegląd Samorządowy POMORZE, 
którego Redaktorem Naczelnym jest Krystian 
Tafliński. Dzięki Bibliotece Elbląskiej im. Cypria-
na Norwida w Elblągu całość konferencji można 
oglądać na FB Biblioteki Elbląskiej, a także przez 
Elbląską Gazetę Internetową PortEL.pl i Gazetę 
Dziennik Elbląski, które umożliwiły transmisje 
online. Dzięki mediom konferencja wybrzmiała 
szerokim echem nie tylko na gruncie lokalnym. 
Dr inż. Sławomir Niecko, prof. WSSE wręczył 
uczennicom I LO im. Juliusza Słowackiego w El-
blągu Nikoli Lichaczewskiej i Anastazji Mroczek 
nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych 
ufundowane przez JM Rektora WSSE w Gdań-
sku dr Romana Gawrycha, MBA, prof. WSSE, 
które zwyciężyły w konkursie na nazwę i logo 
szkolnego koła naukowego, któremu patro-
nuje Koło Naukowe Akademików i Studentów 

W

FILOZOFIA EDUKACJI CYFROWEJ 
– od idealizmu do pragmatyzmu. Modele – Innowacje – Dobre praktyki

WSSE PERIANDERS pod kierunkiem dr Justyny 
Cherchowskiej. Uczestnicy KONFERENCJI sfor-
mułowali szereg ciekawych wniosków, m.in.: (1) 
Nauczyciele/wykładowcy pozamykali się w swo-
ich przedmiotach i skupiali na efektach uczenia 
by móc wykazać progres w statystykach, a nie 
u ucznia/studenta. (2) Nauczyciele wymagają 
od uczniów/studentów, przede wszystkim wy-
ników w krótkim okresie by mogli jak najlepiej 
być postrzegani przez swoich przełożonych, a ci 
w trakcie oceniania placówki edukacyjnej, którą 
kierują, aby ta jak najlepiej wypadała w wszel-
kiego rodzaju rankingach, za udział w których 
często płacą. (3) Efekty uczenia, w opinii na-
uczycieli/wykładowców często wydumane, 
stały się podstawą oceny wartości nauczyciela/
wykładowcy, a nie jego faktyczna widza, zaan-
gażowanie i podejście do ucznia/studenta. (4) 
Szkoły/uczelnie zbytnio skupiły uwagę na uno-
wocześnieniu „warsztatu pracy” nauczyciela/
wykładowcy, ucznia/studenta. Starają się na-
dążać za nowinkami technologii IT, jednak nie 
zawsze potrafią je w pełni wykorzystać. Często 
to uczeń/student zorientowany w tych nowin-
kach jest o krok dalej od nauczyciela/wykładow-
cy, co też skwapliwie wykorzystuje, w krótkiej 
perspektywie na swoją korzyść pozorując np. 
udział w zdalnych zajęciach, w dłuższej przeciw 
sobie.
O to wizja SZKOŁY/UCZELNI MARZEŃ! Szkoły/
uczelnie to miejsca przyjazne człowiekowi, któ-
re przybliżają do spełnienia jego marzeń. Miej-
sca w których nauczyciele uczniom, a profeso-
rowie studentom, przytaczają kontrowersyjne 
myśli by ci musieli się do nich ustosunkować, 
a sami przyjmują rolę adwersarza, w trakcie 
wypowiedzi przyglądają się wypowiadającemu 
i reagują, przytaczają stanowisko przeciwne 
z którym ten musi się zmierzyć. Nie udowod-
niają niczego w trakcie rozmowy, współpracują 
z młodym człowiekiem świadomi, iż inwestują 
w niego swój czas, by ten w przyszłości świat 
zmieniał, a nie go konserwował. Robią wszyst-
ko by młodemu człowiekowi uświadomić, że 
kluczem do sukcesu w ich życiu jest kompromis, 
sztuką by nie postawić na swoim. Paradygma-
tem wychowania człowieka w trzeciej dekadzie 
XXI wieku nie jest ekonomia czasu w rozumie-
niu einsteinowskim. QUO VADIS WYCHOWANIE 
pozostaje wciąż aktualne.



Stowarzyszenie Gospodarcze w Piszu jest pomysłodawcą i właścicielem innowacyjnego pod względem koncepcyjnym, 
technologicznym, architektonicznym (Kapsuła Życia) oraz ochrony środowiska naturalnego projektu pn. „GWIAZDA 
MAZUR - Miasteczko dla Seniorów”, który został w 2014 roku laureatem polsko-litewskiego „Konkursu Sąsiedzi bliscy 
w działaniu”, w kategorii na Najlepszy Pomysł Biznesowy.

towarzyszenie Gospodarcze w Piszu 
podjęło decyzję w formie Uchwały Nr 
1/2022 Walnego Zgromadzenia, o bez-
interesownym przekazaniu wszelkich 

opracowań związanych z w/w projektem, do-
wolnej organizacji samorządowej/biznesowej 
działającej na Pomorzu, która będzie zaintereso-
wana projektem.S Opracowania dotyczą koncepcji, dokumentacji 

przygotowawczej, projektów architektonicz-
nych, wizualizacji, prezentacji, biznesplanu oraz 
analiz akademickich obejmujących zagadnienia 
polityki senioralnej. Przekazane zostaną zainte-
resowanemu przez Stowarzyszenie za pośred-
nictwem Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicz-
nej w Gdańsku, która multiplikuje wartość inte-
lektualną projektu, na mocy podpisanej umowy 
o współpracy pomiędzy Uczelnią a Stowarzysze-
niem.
Decyzja o bezinteresownym przekazaniu projek-
tu „GWIAZDA MAZUR” została podjęta w celu 
rozpropagowania projektu na bliskiej Stowa-
rzyszeniu Ziemi Pomorskiej, na której mógłby 
on przyjąć nazwę: „GWIAZDA POMORZA - Mia-
steczko Aktywnych Seniorów”. 
Dobrą okazją do rozpropagowania projektu 
będzie konferencja naukowa na temat: „FILO-
ZOFIA CYFROWEGO ZARZĄDZANIA ORGANI-
ZACJAMI BIZNESOWYMI Koncepcje - Innowa-
cje - Dobre praktyki”, która będzie przebiegać 
pod hasłem „BIZNES INNOWACYJNY - ODDPO-
WIEDZIALNY - PRZYJAZNY DLA CZŁOWIEKA 
I ŚRODOWISKA”. Stowarzyszenie Gospodarcze 
w Piszu jest jednym z współorganizatorów kon-
ferencji zaplanowanej na wrzesień 2022 roku 
w Gdańsku. Pozostali współorganizatorzy to 
Stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza w Gdań-
sku i Wyższa Szkoła Społeczno Ekonomiczna 
w Gdańsku, która jest jej inicjatorem.
Realizacja projektu byłaby pilotażowym przed-
sięwzięciem w województwie pomorskim, 
zgodnym z założeniami długofalowej polityki 
senioralnej państwa polskiego dotyczącej osób 
55 plus. W dużym stopniu wpłynęłaby na zapew-
nienie bezpieczeństwa oraz wszechstronnej 
opieki zdrowotnej i godnych warunków aktyw-
nego życia osobom reprezentujących Srebrne 
Pokolenie.   

Prezes Stowarzyszenia 
Gospodarczego w Piszu

mgr inż. Wiesław Gotowicz
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GWIAZDA MAZUR 
GWIAZDĄ POMORZA
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Nowa  placówka 
handlowa firmy XQ
- dylematy i ich rozwiązanie w trzech odsłonach

Grzegorz Olesiński 
Student Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Dylematy
Firma XQ rozważa utworzenie kolejnej placówki 
handlowej w miejscowości oddalonej od obec-
nych placówek, na zachód 26 km, a na wschód 
16 km. Będzie to już ósma placówka działającą 
w branży gier planszowych. W jednym z spe-
cjalistycznych czasopism ukazał się artykuł na 
temat perspektywy tej branży w latach 2022 
- 2030. Z treści artykułu dowiadujemy się, że 
firma BXT z przychodami w kwocie 1 200 000 € 
i średnią marżą w wysokości 12,6% jest trzecim 
sklepem w tej branży, a jej celem strategicznym 
na najbliższe trzy lata jest znalezienie się na dru-
giej pozycji w rankingu. Menedżerowie firmy XQ 
otrzymali następujące zadania: ocenić wielkość 
rynku w branży gier planszowych, wielkość po-
tencjalnych przychodów z ich sprzedaży, wyzna-
czyć granice wpływów każdej z miejscowości 
na nową placówkę handlową, oszacować liczbę 
klientów przyjeżdzających z każdego z miast 
do nowego sklepu oraz oszacować siłę nabyw-
czą klientów na podstawie prawdopodobnej 
wielkości obrotów - przychodów z sprzedaży. 
I na koniec opracować plan budżetu i na jego 
podstawie  opracować analizę ekonomiczno-
-finansową opłacalności nowej inwestycji dla 
firmy XQ.

Rozwiązanie - odsłona pierwsza
Klasyczne techniki zarządcze obejmujące 
początkową sferę elementów zarządzania, 
sferę planistyczną, każą wyszczególnić nie 
tylko metody i techniki ilościowo-jakościowe, 
ale też obszary w których decyzja ma zostać 
podjęta. Jednym z kluczowych elementów do-
tyczących decyzji strategicznych jest element 
rozwoju przedsiębiorstwa wraz z jego skalą 
i siłą ekspansji. Zależy ona od wielu czynników, 
ale skracając je do decyzji behawioralno-ana-
litycznych możemy wyróżnić dwie kluczowe: 
ambicja właścicieli oraz realne możliwości 
w zakresie know-how i finansowym. Elemen-
tami wspomagającymi podejmowanie decyzji 
jest wiedza, której wykorzystanie w określony 
sposób wspomoże podjęcie decyzji.
Zaznajamiając się z treścią problemową zada-
nia, na podstawie którego opracowany został 
niniejszy artykuł, można wysnuć wniosek, iż 
mamy do czynienia z rynkiem o charakterze 
konkurencji monopolistycznej. Wskazuje na to 
liczba przedsiębiorstw występująca na danym 
rynku, określona jako siedem. Kolejne przed-
siębiorstwo zamierza być już ósmym sklepem 
tego typu działającym na lokalnym rynku. 
Tego typu model konkurencji cechuje się bu-
dowaniem przewagi konkurencyjnej między 
innymi poprzez odpowiednią lokalizacje. 
Przedsiębiorstwo, decydując się na ekspan-
sje podejmuje decyzje strategiczną. Elemen-
tami rozwoju ma być podwyższenie swojej 

pozycji rynkowej pod względem przychodów 
w związku z podwyższeniem sprzedaży w no-
wej lokalizacji. Należy się zastanowić nad 
wyborem technik wspomagających decyzję 
zarządczą tj. dostępem komunikacyjnym do 
lokalizacji (drogi, parkingi), wyglądem loka-
lizacji, szeroko pojętą użytecznością miejsca 
(liczba mieszkańców, centrum handlowe). 
Wśród technik o charakterze liczbowym 
z pomocą przychodzi nam prawo Reilly’ego. 
Za jego sprawą możemy oszacować siłę od-
działywania danej lokalizacji na dwa punkty 
znajdujące się od tej lokalizacji w oddalonych 
od siebie miejscach biorąc pod uwagę liczbę 
ludności je zamieszkujące. Do obliczenia wy-
korzystamy prawo Reilly’ego - wzór 1 (Anali-
za rynku, redakcja H. Mruka, PWE, Warszawa 
2003, s.201 – 202)

gdzie:
       
 - zakup w A
      
 - zakup w B
 
 - liczba ludności A
 
 - liczba ludności B

       - odległość z C do B

       - odległość z C do A

W naszym przypadku odległości z punktu A do 
C stanowi 26 km oraz z punktu B do C 16 km. 
Przyjmują, że liczba mieszkańców miasta A to 
650 000 a z miasta B 95 000 po podstawieniu 
danych otrzymujemy następujące rozwiąza-
nie:

Otrzymany wynik wskazuje, że przeciętnie na 
jeden zakup mieszkańców miasta C w mie-
ście B przypada 2,6 zakupów mieszkańców C 
w mieście A. Oznacza to, że – mimo większej 
odległości – ludność miasta C częściej robi 
zakupy w mieście A niż w mieście B. Prze-
kształcenie wzoru 1 umożliwi obliczenie gra-
nicy sfery, w której mieszkańcy równie często 
dokonują zakupów, zarówno w jednym, jak 
i w drugim ośrodku miejskim - wzór 2 (Anali-
za rynku, redakcja H. Mruka, PWE, Warszawa 
2003, s.201 – 202):

gdzie:
 
        - odległość z B do linii granicznej

        - odległość z A do B

 - liczba ludności A

 - liczba ludności B

Z obliczeń wynika, iż sfera ciążenia do C wy-
nosi 11,62 km 

W nawiązaniu do obliczeń, możemy oszaco-
wać liczbę klientów przyjeżdzających do każ-
dego z tych miast. Przyjmując, że siła nabyw-
cza przeciętnego Polaka to 5000 PLN brutto 
– wskazane jest użycie dochodu dysponowa-
nego, po odjęciu podatków, użyjemy tu przeli-
czeń kwoty netto 3500.

W kolejnych artykułach przedstawimy jak za 
pomocą prawa George’a K. Zipfa oszacować 
wielkość rynku w branży gier planszowych 
i wielkość potencjalnych przychodów z sprze-
daży gier planszowych przez nowy sklep firmy 
XQ oraz za pomocą paradygmatu β-biznes 
opracujemy strukturę kosztów przychodów 
z sprzedaży gier planszowych, wyznaczymy 
punkty krytyczne i przeprowadzimy analizę 
ekonomiczno- finansową dla tego przedsię-
wzięcia inwestycyjnego. Model grawitacji de-
talu Reilly’ego (metoda wpływów lokalnych) 
jest jedną z najbardziej znanych metod bada-
nia zasięgu handlowego rynków regionalnych. 
Model oparty jest na prawie grawitacji handlu 
detalicznego Reilly’ego, które brzmi: „dwa 
ośrodki A i B przyciągają zakupy mniejszej 
miejscowości położonej między nimi w po-
bliżu punktu styczności ich wpływów mniej 
więcej w stosunku proporcjonalnym do liczby 
ludności obu ośrodków, a odwrotnie propor-
cjonalnym do kwadratu odległości każdego 
z tych ośrodków od miejscowości znajdują-
cej się pomiędzy nimi” (S. Mynarski, Badania 
rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 
2001).

(1)

(2)
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Rozmowa z Rektorem Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku - dr. Romanem Gawrychem, 
prof. WSSE o realizacji projektu „Wyższa Szkoła Społeczno –Ekonomiczna w Gdańsku – Uczelnią Przyjazną”.



Wyższa Szkoła Społeczno - Eko-
nomiczna w Gdańsku (z jednost-
ką w Ostrołęce) i Partnerem 
- Akademią Słońca w Poznaniu 
realizuje projekt „Wyższa Szko-

ła Społeczno – Ekonomiczna w Gdańsku 
– Uczelnią Przyjazną”.  Celem głównym 
projektu jest wzrost dostępności uczelni po-
przez wprowadzenie zmian organizacyjnych 
oraz wzrost świadomości i kompetencji ka-
dry dydaktycznej i administracyjnej poprzez 
zaplanowanie i realizację działań, które mają 
na celu zapewnienie dostępności architekto-
nicznej, dostępności cyfrowej i dostępności 
edukacji dla osób z niepełnosprawnością 
oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
O przybliżenie założeń projektu oraz pro-
blematyki edukacji osób z niepełnosprawno-
ścią i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w uczelni wyższej został poproszony dr Ro-
man Gawrych, prof. WSSE Rektor Wyższej 
Szkoły Społeczno - Ekonomicznej w Gdań-
sku. 

JAK ZMIENI SIĘ UCZELNIA W TRAKCIE REALI-
ZACJI PROJEKTU POD WZGLĘDEM ARCHI-
TEKTONICZNYM, EDUKACYJNYM I CYFRO-
WYM?

Uczelnia zostanie dostosowana do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością i ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie 
dostępności architektonicznej, dostępności 
cyfrowej i dostępności edukacyjnej. W za-
kresie dostępności architektonicznej zapla-
nowano opracowanie i wdrożenie szeregu 
niezbędnych rozwiązań architektonicznych 
i doposażenia pomieszczeń tak, by umożliwić 
osobom z niepełnosprawnością studiowanie 
na równych prawach z osobami zdrowymi. 
Jeżeli chodzi o dostępność cyfrową, plano-
wana jest elektronizacja usług i procesów na 
uczelni na linii student - uczelnia oraz uczelnia 
- otoczenie zewnętrzne; zastosowanie narzę-
dzi informatycznych wspomagających korzy-
stanie z zasobów uczelni; przeprowadzenie 
niezbędnych prac na stronie internetowej, 
aby była bardziej czytelna dla użytkowników. 
Edukacja w naszej uczelni także stanie się 
bardziej dostępna, ponieważ zostaną opra-
cowane i wdrożone do stosowania alterna-
tywne procedury kształcenia, zapewniające 
osobom z niepełnosprawnością i specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi udział w pro-
cesie kształcenia, który uwzględnia potrzeby 
i ograniczenia zdrowotne. Ponadto w nowo 
- utworzonej jednostce do spraw dostępno-
ści będzie możliwość skorzystania z szeregu 
usług wspierających proces kształcenia oraz 
skorzystanie ze sprzętu dedykowanego oso-
bom z niepełnosprawnością i specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi. 

JAKIE ZADANIA STOJĄ PRZED UCZELNIĄ – 
JEJ WŁADZAMI I PRACOWNIKAMI DYDAK-
TYCZNYMI?

Pierwsze zadanie obejmuje zmiany w za-
kresie struktury organizacyjnej, w ramach 
której zostały powołane osoby do pełnienia 
nowych stanowisk na uczelni: pełnomocnika  
ds. osób z niepełnosprawnością, asysten-

ta dydaktycznego, doradcy edukacyjnego 
i specjalisty ds. technologii wspierających. 
Studentom będzie również udzielana pomoc 
psychologiczna i specjalistyczna.  Kolejne za-
danie to zmiany w zakresie architektury, któ-
re obejmą wymianę wyposażenia sal, wymia-
nę oświetlenia, kolorów ścian i zakup windy. 
Zostanie zakupione niezbędne oprogramo-
wanie, co umożliwi zapewnienie wspomnia-
nej już wcześniej, dostępności cyfrowej. Inne 
zadanie, które stoi przed nami, to opraco-
wanie alternatywnych sposobów zaliczania 
przedmiotów i realizacji praktyk studenckich. 
Kadra dydaktyczna będzie brała udział w sze-
regu szkoleń podnoszących jej kompetencje 
i wiedzę na temat niepełnosprawności i spe-
cjalnych potrzeb edukacyjnych. 

KTO NA UCZELNI ZAJMUJE SIĘ WSPARCIEM 
STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
I ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJ-
NYMI? 

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawno-
ścią jest odpowiedzialny między innymi za 
analizę programów i polityki kształcenia pod 
kątem potrzeb osób z niepełnosprawnością, 
opiniowanie zakupów związanych z potrze-
bami studentów z niepełnosprawnością 
i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 
wspieranie pracowników uczelni w proce-
sie kształcenia tych osób. Asystent dydak-
tyczny zajmuje się między innymi pomocą 
w procesie rekrutacji na studia, załatwieniu 
spraw na uczelni, realizacji programu kształ-
cenia. Informuje także o specyfice kierunków 
kształcenia na uczelni i monitoruje prze-
bieg studiów osób objętych indywidualnym 
wsparciem edukacyjnym. Zadania doradcy 
edukacyjnego to wspieranie procesu rekru-
tacji na studia poprzez udzielanie informacji 
o specyfice kierunków i możliwościach ich 
dostosowania pod kątem potrzeb związa-
nych z danym rodzajem niepełnosprawno-
ści lub innych zaburzeń funkcjonowania, 
wynikających ze szczególnych potrzeb kan-
dydatów na studia, pomoc w załatwieniu 
spraw w uczelni, analiza programu studiów, 
pozyskiwanie informacji o przebiegu i zali-
czeniu zajęć w ramach programu studiów 
oraz wdrożenie rekomendacji wynikających 
z raportu końcowego audytu dostępności 
kierunków studiów. 

JAKIE SZANSE EDUKACYJNE MAJĄ OSOBY 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ZE SPECJALNY-
MI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI I JAK PO-
WINNO SIĘ JE WYRÓWNYWAĆ?

Takie same jak osoby pełnosprawne. Nie 
ma bowiem u nas żadnych w tym zakresie 
ograniczeń, a wprost przeciwnie, zatrud-
nieni wśród kadry specjaliści mają bardzo 
często specjalistyczne przygotowanie do 
pracy z osobami głuchymi lub mającymi inne 
potrzeby. Osobiście rozumiem te kwestie, 
ponieważ sam jestem pedagogiem specjal-
nym, który studia magisterskie ukończył 
w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie. Natomiast 
wyrównywanie szans edukacyjnych na uczel-
ni wyższej powinno polegać na tworzeniu ta-

kich warunków kształcenia, z których osoby 
z niepełnosprawnością i specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi bez trudu będą mogły 
korzystać. Mam głównie na myśli bazę dy-
daktyczną i stosowne pomoce. Nade wszyst-
ko jednak ważne jest pozytywne nastawienie 
do tych osób, empatia i chęć niesienia pomo-
cy innym. W naszej uczelni określamy to jako 
pedagogikę życzliwości.

JAK KADRA DYDAKTYCZNA POWINNA 
WSPIERAĆ STUDENTÓW Z NIEPEŁNO-
SPRAWNOŚCIĄ I ZE SPECJALNYMI POTRZE-
BAMI EDUKACYJNYMI?

Kadra pedagogiczna przede wszystkim po-
winna stworzyć różnorodne warunki zarów-
no do przekazywania wiedzy i kształcenia 
umiejętności, jak również uniwersalne na-
rzędzia do oceny poziomu przewidzianych 
do realizacji efektów kształcenia. Nauczycie-
le powinni wykazywać sami w tym zakresie 
stosowną inicjatywę. Nie powinni oni czekać 
na zgłaszane potrzeby studentów, zalecenia 
władz i organów sprawujących nadzór. Kadra 
powinna też wykazywać się dużą mobilno-
ścią i dostępnością w spełnianiu oczekiwań 
edukacyjnych tych studentów. Bardzo waż-
ne jest także równe traktowanie studentów 
-  jeżeli chodzi o wymagania co do jakości, 
odnośnie stopnia spełnienia oczekiwań  pro-
gramowych i każdego  indywidualnie -  jeśli 
chodzi o pracę dydaktyczną, by cele te przez 
studenta zostały osiągnięte. Zatem zasada 
indywidualizacji  powinna być dominującą 
tak daleko, jak to tylko możliwe. 

JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI STOSOWANIE 
DEDYKOWANYCH OSOBOM NIEPEŁNO-
SPRAWNYM I ZE SPECJALNYMI POTRZEBA-
MI EDUKACYJNYMI ROZWIĄZAŃ EDUKACYJ-
NYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA NA UCZEL-
NI WYŻSZEJ?

Główną korzyścią są dobrze wykształceni ab-
solwenci, którzy swoją pracą pozytywnie od-
działywają na jakość życia innych. Ich dobre 
przygotowanie do pełnienia różnych ról spo-
łecznych w środowiskach, w których najczę-
ściej funkcjonują przyczynia się zapewne  do 
ich osobistego, wszechstronnego rozwoju 
i wielu życiowych, osobistych i zawodowych 
sukcesów. 

Z JAKIMI TRUDNOŚCIAMI I WYZWANIAMI 
MUSI MIERZYĆ SIĘ UCZELNIA ORAZ JEJ KA-
DRA DYDAKTYCZNA W PROCESIE WDRAŻA-
NIA ZMIAN W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI AR-
CHITEKTONICZNEJ, CYFROWEJ I WPROWA-
DZANIA ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ 
EDUKACYJNYCH? 

Trudności te są raczej typowe dla tego typu 
przedsięwzięć. Od czysto prawno-admini-
stracyjnych po finansowe, czy kłopoty natu-
ry kadrowej. Nie są to jednak na tyle nie do 
pokonania przeszkody, by przy dobrej woli 
i chęci zaangażowanych w kierowanie uczel-
nią osób ich skutecznie nie pokonywać.

Wywiad przeprowadziła: 
dr Justyna Cherchowska
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