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Od Redakcji

Kocha, nie kocha? Studia, nie
studia? Przyjąć, nie przyjąć?
Kiedyś niezwykle popularną przepowiednią, co robić wśród młodych
nastolatków było chwytanie kilkulistnej koniczynki (nie musiała być ta
wycinana ze sztandaru lub flagi PSL-u), pomyślenie o ukochanej
wybrance lub wybranku i zrywanie, kolejno listków, aż do ostatniego,
wypowiadając słowa Kocha, nie kocha? Oczywiście każdy z nas
liczył, by przy ostatnim listku wyszło oczywiście słowo: Kochaǃ Jak
nie wyszło za pierwszym razem, zawsze można było zerwać kolejną
koniczynkę, z którą już zawsze się udawało... Przed podobnym
dylematem stoją obecnie świeżo upieczeni maturzyści . Jest tylko
jedno pytanie: Studia, nie studia? Najprostszą drogą na skróty jest
zerwanie koniczyny ... i po paru sekundach znamy odpowiedź. Tej
drogi jednak nie polecamy, rzadko się sprawdzała ;). Drugi pomysł:
Spójrzmy na najbogatszychǃ Zygmunt Solorz- Żak, założyciel
Polsatu, Dariusz Miłek, twórca obuwniczego CCC (4 najbogatszy
Polak w 2017 roku), Mark Zuckerberg, miliarder i założyciel
Facebooka, legendarny Steve Jobs
produkujący legendarne
komputery Apple'a z majątkiem ponad 6,5 miliarda dolarów nigdy nie
ukończyli studiów wyższych. Czy to oznacza, że powinniśmy pójść
ich śladami? Niekoniecznie. Są to przecież nieliczne procentowo
wyjątki osób bez wyższego wykształcenia z wielkimi fortunami.
Studia warto rozpocząć. Jest to okazja do zdobycia nowej wiedzy,
nawiązania nowych przyjaźni i znajomości, które przydadzą nam się
w przyszłości w karierze. To, co też, przemawia za studiami to
zyskanie samodzielności, niezależności od domu rodzinnego i także
szansa na spotkanie miłości swojego życia. Musimy jednak
pamiętać, że żaden dyplom ukończenia uczelni wyższej nie da nam
wysoko płatnej pracy czy sprawi, że pracodawcy padną nam do stóp.
Podczas studiów poza rozrywkami musimy dbać sami o swój
osobisty rozwój i szukać praktyk zawodowych czy szkolić naukę
języków obcych. Przyszli nasi pracodawcy mają przecież z kolei
zupełnie inne pytanie z wielolistnej koniczyny: Przyjąć, nie przyjąć?
Kandydatów na Wasze miejsce pracy będzie sporo...
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Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zmienia się na lepsze!
Trwa rozbudowa obiektu
14 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie rozbudowy, przebudowy i remontu Centrum Spotkań Europejskich
„Światowid” w Elblągu przez firmę PRZEMBUD Gdańsk S.A. Krótko potem zaczęły się prace, a całość ma być skończona maksymalnie
do września 2020 r. Razem z Antonim Czyżykiem, dyrektorem Centrum Spotkań Europejskich „Światowid", sprawdziliśmy jak
przebiegają prace „od środka”. Zmieniło się bardzo dużo!
Będziemy mieli więc możliwość
praca w trakcie działania obiektu
Spotkań Europejskich
Budynek zostanie powiękorganizowania większej ilości
nie jest łatwa. Od lat pokazujemy
„Światowid” w Elblągu”
szony o 1900 metrów
np. koncertów, dla około 600
„Światowid”, jako przykład
dofinansowano z Funduszy
kwadratowych!
osób. Montowane jest już
działania dla wielu innych
Europejskich ze środków
W budowie obiektu bierze udział
zadaszenie tego skrzydła. Prace
jednostek kulturalnych w
Programu Operacyjnego
30 osób. Powstanie m.in.
te powinny zakończyć się w
naszym regionie. Każdy metr
Infrastruktura i Środowisko
kolejna sala kinowa, zostanie
maju, a część tej sali planujemy
powierzchni jest tutaj zagospo2014-2020.
wymieniona elewacja budynku,
oddać do użytku do końca
d a r o w a n y. - g r a t u l o w a ł
Podczas zawieszenia pamiątzwiększy się powierzchnia bryły.
września. W piwnicach tej sali
marszałek województwa
kowej wiechy, do którego doszło
„Światowid” będzie spełniać
będą szatnie dla uczestniwarmińsko-mazurskiego.
13 czerwca obecny był
najwyższe standardy euroków wydarzeń artystycznych
Realizacją wystroju wnętrza
Marszałek województwa
pejskie. Ostatecznie koszt
i sportowych - mówi nam
zajmuje się firma „Apdizajn”.
Gustaw Brzezin.
całkowity projektu wyniesie
dyrektor CSE Światowid Antoni
Przystąpiliśmy już do realizacji
Chcę pogratulować, gdyż
nieco ponad 23 mln 724 tys. zł, z
Czyżyk.
wnętrz, dużo rzeczy mamy już
inwestycja przebiega w całym
czego dofinansowanie ze
zaprojektowanych - dyrektor
swoim wymiarze, a sprawność
środków unijnych to blisko 12
W przybudówce (od strony
CSE Światowid, Antoni Czyżyk
jednostki kultury, jaką jest CSE
mln 191 tys. zł, wkład własny
sądu) będzie z kolei trzecia sala
Światowid nie tylko nie
samorządu województwa 9 mln
kinowa na 70 miejsc – na dole.
W dobudowanym „skrzydle”
zmniejsza swojej aktywności,
337 tys. zł i wkład własny
Wyżej będzie pracownia do
(od ul. Teatralnej) powstanie
nawet ją powiększa, w obrębie
Światowida - 2 mln 196 tys. zł.
arteterapii, dla osób
sala sportowo-widowiskowa
subregionu Elbląga. Dziękuję
Projekt
pn.: „Rozbudowa,
niepełnosprawnych oraz
na blisko 600 osób. Od strony
również firmie (Przembud), gdyż
przebudowa i remont Centrum
pomieszczenia plastyczne
sądu powstanie nowa sala
i galerie. Łącznie będą trzy sale
kinowa
kinowe oraz pomieszczenie,
Po kawiarni „Muza”, która
z którego będą monitorowane
znajdowała się na pierwszym
i obsługiwane wszystkie sale.
piętrze „Światowida” nie ma
śladu, a w planach jest
Prace są dobrze zharmostworzenie tu dużej pracowni
nizowane z funkcjonowaniem
digitalizacji. Po obu stronach
Światowida. Goście
„Światowida” są dobudowywane
nie odczuwają żadnego
„skrzydła”, każde o podyskomfortu.
wierzchni około 900 metrów
Choć z ulicy może się wydawać,
kwadratowych.
że niewiele sie zmieniło to
Według naszej koncepcji będzie
jednak praca w Światowidzie
to sala widowiskowo-sportowa z
wrze. Wynika to z tego, że prace
niezależnym wejściem i
są bardzo dobrze zharmomożliwością rozdzielenia
nizowane z funkcjonowaniem
przestrzeni na organizację
„Światowida”. Wszystkie prace
dwóch różnych wydarzeń.
robimy tak, żeby nie zaburzać
Zwiększymy ilość miejsc
pracy „Światowida”, dlatego
poprzez dodatkową trybunę.

Dyrektor CSE Światowid Antoni Czyżyk i marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

kiedy ktoś wchodzi, to wszystko
wygląda, jak po staremu i myśli,
że tu się nic nie dzieje. A jak
zobaczy prace „od środka”, to
zmienia zdanie. 10 czerwca
wyłączona została sala
sportowa celem przeprowadzenia gruntownego remontu
i dostosowania do funkcji
widowiskowo-sportowej tłumaczy kierownik budowy,
Tomasz Wróbel.
Na tym polega cała sztuka, by
prace posuwały się do przodu, a
nie było tego widać. Tak mniej
więcej w ciągu 2 miesięcy
budynek się całkowicie zmieni z
zewnątrz, więc na pewno ludzie
już zobaczą zmiany – dodaje
kierownik budowy.

problem w dużej mierze się
rozwiąże. Nowa sala będzie
bardzo uniwersalna, jako
widowiskowo-sportowa. Z kolei
najwięcej zainwestujemy w
pracowni digitalizacji. Będzie
możliwość prowadzenia lekcji
na temat historii naszego
regionu, w wirtualnej rzeczywistości. Dzieci ubiorą specjalne
okulary i będą mogły oglądać w
trójwymiarze np. dawne chaty,
meble i stroje. Digitalizowaliśmy
nawet Kanał Elbląski, by można
było obejrzeć go w wirtualnej
rzeczywistości. Już teraz nasze
materiały wykorzystają
naukowcy z Torunia i Warszawy
– podsumowuje na koniec
dyrektor CSE "Światowid"
Antoni Czyżyk.

Jakie możliwości otwierają się
dla unowocześnionego
„Światowida”?
Obecnie mamy problem z tym,
że aby zorganizować koncert,
trzeba dobrze policzyć, żeby
bilet dla elblążanina nie był zbyt
drogi. W nowej sali zmieści się
około 600 osób, a więc nasz
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Ryanair otwiera nowe połączenie z lotniska Olsztyn-Mazury.
Polecimy do Kolonii w Niemczech
Lotnisko Olsztyn- Mazury rozwija się coraz bardziej dynamicznie. W czerwcu dowiedzieliśmy się, że na siatce połączeń przybędzie
kolejny nowy punkt, tym razem linią Ryanair polecimy do niemieckiej Kolonii.
Olsztyn-Mazury - niemieckie
Köln
Mieszkańcy Olsztyna i woj.
warmińsko-mazurskiego zyskali
kolejne ciekawe połączenie
lotnicze. Wszystko za sprawą
linii Ryanair. Loty będą odbywać
się dwa razy w tygodniu, w
czwartki i niedzielę począwszy
od 7 listopada 2019 roku.
Już dziś można rezerwować
przeloty do i z Kolonii aż do
marca 2020 roku.
Linie lotnicze Ryanair są
naprawdę bardzo zadowolone,
mogąc ogłosić otwarcie nowej
trasy z Olsztyna do Kolonii jako
część naszej rozszerzonej
zimowej siatki połączeń. Nasi
klienci z północno-wschodniej
części Polski mogą już od dziś
Reklama

rezerwować miejsca na tych
lotach.
- powiedziała Olga
Pawlonka, manager sprzedaży i
marketingu Ryanair
Dwa kilometry autostrady
zawiozą Cię donikąd, dwa
kilometry pasa startowego
otwierają drogę na cały świat powtarzam tę złotą myśl w
wyjątkowych sytuacjach,
związanych z funkcjonowaniem
Portu Lotniczego OlsztynMazury. Taką szczególną chwilą
jest dla mnie inauguracja
każdego nowego połączenia z
lotniska w Szymanach. Także i
teraz, kiedy otwieramy
połączenie z Kolonią. powiedział z kolei marszałek
woj. warmińsko- mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

Kolonia to miasto na prawach powiatu w zachodnich
Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia PółnocnaWestfalia, stolica Rejencji
Kolonia. To czwarte, co do
wielkości miasto Niemiec. Leży
nad rzeką Ren. Wizytówką
miasta jest gotycka katedra
(Kölner Dom), siedziba
arcybiskupstwa kolońskiego. To
też mocno studenckie miasto,
na Uniwersytecie w Kolonii
kształci się aż ok. 44 tys.
studentów.
Kolonia jest
najważniejszym gospodarczym,
kulturalnym i historycznym
miastem Nadrenii.
Przypomnijmy, inwestycja w
lotnisko Olsztyn-Mazury w

Szymanach wyniosła ok. 205
milionów złotych. Z Unii
Europejskiej pozyskano aż
ponad 120 milionów złotych.
Poza nowym połączenie do
Kolonii, można z lotniska w
Szymanach latać do m.in.
Londyn Luton, Londyn Stansted,
Dortmundu czy Lwowa,
Krakowa oraz do bułgarskiego
lotniska Burgas, skąd jest
bardzo blisko do kurortu
Słoneczny Brzeg.
Aktualny rozkład lotów
sprawdzić można na stronie
internetowej Portu Lotniczego
Olsztyn-Mazury
www.mazuryairport.pl

CZWARTEK

NIEDZIELA

ROZKŁAD LOTÓW
ODLOT

PRZYLOT

ODLOT

PRZYLOT

Kolonia (CGN) - Olsztyn-Mazury (SZY)

11:00

12:50

11:30

13:20

Olsztyn-Mazury (SZY) - Kolonia (CGN)

13:15

15:05

13:45

15:35
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Kto dał więcej podwyżek Polakom na pensji minimalnej? Rząd PO-PSL czy PiS?
Podwyżki pensji minimalnych to w Polsce tradycja od wielu lat. Niezależnie czy Polska przeżywa kryzys czy przechodzi boom gospodarczy pensje minimalne od lat są podnoszone. Jak zmieniały sie one na
przestrzeni ostatnich 12 lat. Kto podnosił pensje minimalne bardziej - PiS czy PO-PSL? Jakie koszty podwyżki pensji minimalnej ponosi nasz pracodawca....
Pensja minimalna za rządów
PO-PSL wzrosła w górę o 89%.
Za rządów PiS wzrosła o 38%.
Rząd PiS tuż przed kolejnymi
wyborami jesiennymi poszedł na
ostro. Zaproponował podwyżkę
pensji minimalnej o 200 złotych
brutto. Od 2020 roku pensja
minimalna wyniesie 2450
złotych brutto, a pracownik
otrzyma 1773,83 złotych na
rękę. Podwyżce ulegnie też
minimalna godzinowa stawka na
umowie zlecenie. Wzrośnie
z 14,70 złotych do 16 złotych za
godzinę.
Premier Mateusz Morawiecki
triumfalnie nazwał podwyżki
pensji minimalnych za rządów
PiS swoistym 700 plus, gdyż o
tyle wzrośnie pensja minimalna
brutto za rządów PiS.
Solidarność jest drogowskazem dla rządu PiS. Dbamy
o to, aby Polska i Polacy rozwijali
się jak najbardziej równomiernie. I sprawiedliwie. Tak jak
nie ma Polski A i B, tak nie ma
lepszych i gorszych Polaków.
Przyzwoite zarobki to kwestia
szacunku i godności. Nie mogą
być przywilejem dla nielicznych,
bo każda praca to ogromna
wartość - mówił niedawno
premier Mateusz Morawiecki.

Czy jednak rząd PiS podwyższył
podczas swych rządów pensję
minimalną hojniej niż było to za
rządów PO- PSL? Okazuje się,
że liczby mówią co innego.
Za rządów PiS pensja
minimalna netto (tyle ile
otrzymuje pracownik na konto
bankowe) wzrosła z 1286,16
złotych do 1773,83 w roku 2020.
Oznacza to wzrost pensji
minimalnej za czasów PiS
o 38%.
Rząd PO-PSL podniósł z kolei w
latach 2007-2015 pensję
minimalną z 702,95 złotych do
1286,16 złotych. Oznacza to
wzrost przez 8 lat rządów POPSL pensji minimalnej o 89%.
Wynika więc, że w ujęciu
procentowym lepszy wynik
podnoszenia pensji minimalnej
dla pracowników najmniej
zarabiających posiada rząd POPSL. Warto dodać, że podwyżki
te były ustalane w czasach, gdy
panował ogólnoświatowy
kryzys, a sytuacja gospodarcza
była o wiele trudniejsza niż jest
obecnie.
Olbrzymi koszt dla pracodawcy - warto o tym pamiętać.
Kto traci?
Podwyżka pensji minimalnej

dla osób lepiej wykształconych
lub bardziej zaradnych
i przedsiębiorczych.
Obecna podwyżka pensji
minimalnej do 2450 złotych
brutto to spory koszt dla
p r a c o d a w c y. P r a c o d a w c a
łącznie zapłaci za takiego
pracownika aż 2951,77 złotych
wszystkich kosztów. Z całej tej
kwoty do rządu i jego instytucji
wpłynie aż 1177,94 złotych.
Pracownik z tej sumy otrzyma

cieszy tych, którzy swoje
miejsca pracy utrzymają.
Niestety większość badań
i analiz ekonomicznych
pokazuje, że każda podwyżka
pensji minimalnych powoduje
często utratę miejsc pracy dla
pracowników o najmniejszych
kwalifikacjach. Ich praca po
prostu przestaje się powyżej
pewnego poziomu pracodawcom opłacać. Firmy
zatrudniające większą liczbę

tylko 1733,83 złotych. Warto
przyjrzeć się poniższej grafice
by zrozumieć jak bardzo
opodatkowana i ozusowana jest
praca każdego z nas.

pracowników przy ciągle
rosnących odgórnie pensjach
minimalnych często zamykają
się.
Tracą również pracownicy
bardziej uzdolnieni w firmie,
którzy wyrabiają dla firmy
n a j w i ę c e j p r z y c h o d ó w.
Pracodawca w skutek decyzji
rządów musi dać podwyżkę
osobom zatrudnionym na pensji
minimalnej przez co nie może
dać lub daje niższą podwyżkę

Pensja minimalna w górę. Słusznie? ... od lewego do prawego
W naszym comiesięcznym cyklu "od lewego do prawego" tradycyjnie zadajemy pytanie lokalnym politykom z różnej strony sceny
politycznej na ten sam temat. W tym numerze poruszymy temat podwyżki pensji minimalnej. Czy to słuszne działanie by rząd podwyższał
odgórnie wysokości wynagrodzenia. Nie zabraknie również punktu widzenia naszej redakcji.
Pytanie zadane politykom tym razem brzmiało:
1) Czy jest Pan zwolennikiem ustalania odgórnie pensji minimalnej? Czy uważa Pan, że o tym powinien decydować pracodawca czy wolny
rynek?
2) Jak, Pana zdaniem, podwyżki pensji minimalnej wpływają na rynek pracy oraz rozwój polskich firm?

PiS zamiast podwyższać
pensje minimalną
powinien podnieść kwotę
wolną od podatku. Proste
rozwiązanie i lepsze dla
najmniej zarabiających
To widoczny znak, że ruszyła kampania wyborcza
do parlamentu. Bomba poszła w górę, a pensja
minimalna o 200 złotych, chociaż zwyczajowo to
było około 100 zł - tak mniej więcej około 4% czyli
tyle co wzrost PKB. Idąc tym tokiem myślenia rząd przewiduje w 2020 roku ok. 10-cio
procentowy wzrost PKB, co jest nieprawdopodobne chociaż bardzo byśmy sobie tego życzyli.
Gdyby podnoszenie płacy minimalnej było remedium na godne życie obywateli to dlaczego nie
podnieść płacy minimalnej do poziomu np. 4500 złotych - jedna i druga opcja nie ma
uzasadnienia ekonomicznego, ale ta druga ładniej wygląda. Ustawodawca mający większość
w parlamencie może przegłosować wszystko. Ten ustawodawca, który tak chętnie odwołuje
się do społecznej nauki kościoła, chyba do kościoła nie chodzi. Bo gdyby chodził to by znał
przypowieść o pracownikach, którzy się wynajęli rano do pracy w winnicy i umówili się na
określoną kwotę zapłaty. Około południa przyszli do pracy w winnicy następni pracownicy.
Na koniec dnia wszyscy otrzymali zapłatę w tej samej wysokości. Ci którzy pracowali od rana
poczuli się oszukani ponieważ otrzymali takie samo wynagrodzenie jak Ci, którzy pracowali od
południa. Właściciel winnicy odpowiedział im - czyż nie otrzymaliście tyle zapłaty na ile się
umówiliście? Każdy rząd lubi być dobrym wujkiem zwłaszcza w roku wyborczym, czyniąc tym
więcej złego niż dobrego bo minimalna pensja w Warszawie nie ma nic wspólnego z realiami
rynku pracy, gdzie za minimalną nie znajdzie się nikogo do pracy. Na tzw. głębokiej prowincji
zaś minimalna płaca wielu małych przedsiębiorców doprowadzi do bankructwa lub wpędzi w
szarą strefę. Jeśli już rząd jakikolwiek chce zostawić więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków
mniej zarabiających to niech podniesie kwotę wolną od podatku do wysokości takiej jaka
przysługuje posłom czyli 30 tys. złotych. Rozwiązanie proste, bez kosztowe i funkcjonujące w
tej części Europy do której chcemy dorównać.
Stefan Rembelski, Kukiz'15

SLD popiera wzrost płacy minimalnej. Mam
nadzieję, że w najbliższych latach uda się
wprowadzić europejską płacę minimalną
Płaca minimalna to cywilizacyjny standard, który w Polsce jest
gwarantowany przez Konstytucję. SLD popiera wzrost płacy
minimalnej. Jest on niezbędny, ponieważ w Polsce wzrost płac nie
nadąża za wzrostem wydajności pracy i wzrostem gospodarczym.
Pracujemy więcej i bardziej efektywnie, ale nie zawsze przekłada się to
na wyższe wynagrodzenia. Podwyższenie płacy minimalnej częściowo
rozwiązuje ten problem. Wzrost płacy minimalnej zachęca firmy do
konkurowania jakością, a nie tylko niskimi cenami, które wynikają
z niskich płac. To dobry kierunek na przyszłość. Mam też nadzieję, że w
najbliższych latach uda się wprowadzić europejską płacę minimalną,
a krajową - rozszerzyć na wszystkie osoby zatrudnione.
Marcin Kulasek, sekretarz generalny SLD

Zwiększenie dochodów powoduje napędzanie gospodarki
Po podniesieniu minimalnego wynagrodzenia rząd może liczyć na zwiększone
dochody z podatku od osób fizycznych. Podniesienie wynagrodzenia wpłynie na
wysokość składek, które odprowadzane są do ZUS. Podniesienie minimalnej pensji
wpłynie również na koszty zatrudnienia. Pracodawcy muszą się liczyć
z nieznacznym podniesieniem składki m.in. rentowej, wypadkowej, zdrowotnej i na
Fundusz Pracy. Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi też podstawę do
obliczenia innych świadczeń pracowniczych. Wiemy z badań, że osoby
o najniższych dochodach swoją wypłatę zazwyczaj wydają na bieżącą konsumpcję.
Nie oszczędzają, nie lokują pieniędzy w bankach. Zatem zwiększenie dochodów
powoduje napędzenie gospodarki.
Janusz Bielecki, wiceburmistrz Lidzbarka, Porozumienie Jarosława Gowina

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/

Od lewego do prawego

Jednoosobowe firmy nie
zatrudniające pracowników
nie mają żadnej "ochrony
pracy". To armia ciężko
pracujących ludzi
Praca w Polsce jest wartością chronioną konstytucyjnie (art. 24).
Ochronie podlegają warunki pracy i właśnie płaca, przede wszystkim
minimalna. Oznacza to, że każdy powinien otrzymać za swoją pracę
godziwą płacę. I to – moim zdaniem – jest słuszne.
Problem pojawia się, gdy pytamy o wysokość „godziwej” czy minimalnej
płacy?
W moim odczuciu musi to być rzeczywiste minimum, które wypełnia dwa
cele: zachęca do podjęcia pracy (czyli gwarantuje wyższy poziom życia pracującego, niż przy korzystaniu z zasiłków
społecznych), ale nie generuje zbyt wysokich kosztów pracy.
W Polsce obydwa cele stawiane płacy minimalnej budzą wątpliwość. Duży zakres świadczeń socjalnych wypycha z rynku
pracy sporą część Polaków.
Szacuje się, że w Polsce płaca minimalna dotyczy 8,5-10% zatrudnionych, czyli ok. 1,5-1,6 mln osób. Między bajki można
włożyć twierdzenia, że wyższe koszty z tego powodu „szkodzą” tylko pracodawcy. Według badań, podnoszenie płacy
minimalnej skutkuje likwidacją ok. 100 tys. miejsc pracy w Polsce. Duża część stanowisk przechodzi do tzw. szarej strefy lub
ratuje się zatrudnianiem migrantów ze Wschodu. Rosną też lawinowo ceny np. produktów rolnych, zajmujących duży udział
w wydatkach osób najuboższych i spychających część społeczeństwa w jeszcze większą biedę.
Alternatywą dla płacy minimalnej jest pogląd liberalny, że płaca jest „towarem” i jej wysokość powinien regulować rynek,
a każdy sztuczny regulator psuje ten rynek. Jest w tym wiele racji, ale w świecie tak różnym od rzeczywistości, w której
tworzyły się wizje gospodarki kierowanej „niewidzialną ręką rynku” pewne regulacje socjalne powinny istnieć.
Powinny one ograniczać się jednak do zagwarantowania absolutnego minimum, pozostawiając pracodawcom szeroki
zakres swobody decydowania o wysokości płac. Podnoszenie kosztów pracy bez wątpienia skutkuje bowiem
zmniejszeniem gotowości tworzenia miejsc pracy i rozrostem szarej strefy. Badania wykonane w Danii wykazały, że
podniesienie płacy minimalnej o 40%, spowoduje zmniejszenie zatrudnienia o 33% i znaczne zwiększenie czasu pracy
i wysokości płac pozostałych pracowników. Podobne skutki podniesienia płacy minimalnej zaobserwowano w Seattle w
USA. Zatem skutki społeczne takich działań są odwrotne od zamierzonych.
Dobrym przykładem, jak płaca minimalna może być wykorzystywana do walki z konkurencją, jest podjęta przez niemieckofrancuskie lobby transportowe próba wprowadzenia podwyższenia płacy minimalnej kierowcom jeżdżącym po ich
autostradach. Na szczęście Polska wybroniła naszych kierowców przed tym prezentem, bo jego skutkiem byłoby
wypchnięcie polskich firm z rynku europejskiego i wysłanie naszych kierowców na bezrobocie.
Na koniec jeszcze jedna uwaga. Często nie zauważamy też, że ustawowa „ochrona pracy” najczęściej nie dotyczy firm
jednoosobowych, w których właściciel – pracodawca i pracownik jednocześnie – pracuje w nienormowanych godzinach i nie
ma gwarantowanej żadnej płacy. W Polsce dotyczy to aż ok. 3 mln osób! Nie zatrudniają innych, bo ich na to nie stać. To nie
są kapitaliści, tylko armia ciężko pracujących ludzi.
Senator Jerzy Wcisła, Platforma Obywatelska

O pensji minimalnej powinien decydować
wolny rynek
O zarobkach obywateli powinien decydować jedynie wolny rynek: jeśli zapotrzebowanie
na daną pracę rośnie to również rosną pensje, jeżeli pracownik pracuje lepiej to więcej
zarabia. Te zasady obowiązują we wszystkich krajach nieskrępowanych państwowymi
regulacjami. Ustawa zwiększająca tzw. minimalną pensję spowoduje zaburzenie
równowagi rynkowej. Pracodawca będzie zmuszony wypłacać więcej pod groźbą kary
niezależnie od wydajności pracownika, a to może doprowadzić do zwolnienia z pracy
pracownika - w ten sposób pojawia się bezrobocie. Oczywiście właściciele firm będą
próbowali obejść te socjalistyczne wymysły, np. przez redukowanie etatu i wypłacanie
części pensji "pod stołem". Natomiast głównym celem "rządu" jest oczywiście
przekupstwo podatników - dobry Pan (w tym przypadku Naczelnik Kaczyński) każe
podnieść pensje, żeby "żyło się dostatniej a Polska rosła w siłę" (cyt. Gierek). Poza tym
"rząd" dużą część tej podwyżki każe sobie zwrócić w postaci podatków (PIT, CIT).
Tęsknoty w rodzaju "komuno wróć" są jeszcze żywe i rozdawnictwo jest przez lud
uwielbiane czego przykład mieliśmy niedawno tuż przed wyborami. Skutkiem tych
rządowo-sejmowych poczynań będzie oczywiście inflacja czyli drożyzna. Pieniądz będzie
miał mniejszą wartość czyli za ten sam nominał kupimy mniej. Obyśmy nie skończyli na sposób wenezuelski,
gdzie banknoty rozwiewa wiatr po ulicach ponieważ są mniej warte niż papier, na którym je wydrukowano
.
Andrzej Wyrębek, KORWIN- Wolność

Okiem Redakcji: Dlaczego politycy ustalają
wysokość pensji minimalnej, a nie ustalają ceny
sprzedaży bochenka chleba?
Niestety w ustalaniu pensji minimalnych zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie
więcej jest polityki niż ekonomii. Tracą na tym przede wszystkim pracownicy o najniższych
kwalifikacjach, których zatrudnienie przestaje być w pewnym momencie opłacalne. Często
powoduje to też upadłości małych i średnich firm. Koszty pracy w Polsce wbrew powszechnej
opinii są wysokie. Około 65 % z wypłacanej pensji netto dla pracowników pracodawca musi
jeszcze dodatkowo odprowadzić w podatkach i składkach ZUS. Dlaczego politycy nie ustalają
np. maksymalnej ceny sprzedaży chleba dla piekarni np. na poziomie 50 groszy za
bochenek? Wszyscy Polacy chcieliby przecież kupić pieczywo za tak niską cenę. Takich
sztucznych regulacji jednak nie wprowadza żaden polityk gdyż wie, że wtedy żadna piekarnia
nie miałaby racji bytu. Koszt produkcji byłby bowiem wyższy niż przyszłe zyski. Tak samo
powinno być z pensjami dla pracownika. To pracodawca najlepiej wie ile może wypłacić
pracownikowi za jego pracę by firma mogła dalej się rozwijać i by nie zagrażało to
zwolnieniom dla już zatrudnionych. Jedyną różnicą jest tylko to, że chleb nie głosuje na polityków, a podwyżki pensji
minimalnych mogą być przyczyną wygrania rządzących w kolejnych wyborach. Niewiele ma to wspólnego z ekonomią,
wydajnością pracowników, wzrostem PKB czy inflacją. Na koniec warto zadać też jeszcze jedno pytanie, czy znamy
jakikolwiek rząd, który obniżył pensje minimalne dla pracowników, gdy spada PKB w kraju i mamy kryzys? No właśnie, gdzie
tu ekonomia..
Bartosz Radomski - Redaktor Naczelny Bogaty Region
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Poradnia dietetyczna i sklep ze
zdrową żywnością zawsze idą
w parze!

Dzięki współpracy Poradni dietetycznej Nasza Dieta ze sklepem zielarskomedycznym Ekosklepbio w Olsztynie przy ul. Ratuszowej 7 (w pobliżu Teatru im.
Stefana Jaracza) możecie liczyć na kuszące rabaty i prezenty!
Zrób zakupy - zdobądź voucher do Poradni Nasza Dieta, uzyskaj rabatyǃ
Planujecie większe zakupy? Przy zakupach powyżej 100zł otrzymacie voucher na
bezpłatne spotkanie w Poradni Dietetycznej o wartości 80zł! Spora część się Wam zwraca,
prawda? Voucher nie jest imienny-możecie go także przekazać komuś bliskiemu
w prezencie, aby skorzystał z pomocy dietetyka!
W sklepie zielarsko-medycznym EkosklepBio znajdziecie szeroki asortyment,
ekologicznych produktów spożywczych, ziół oraz naturalnych suplementów. Bardzo istotna
jest zrównoważona dieta oparta o podstawowe produkty używane od wieków, czyli oleje
zimnotłoczone, nieoczyszczone, produkty zbożowe niemodyfikowane, oparte o gruby
przemiał czyli kasze, płatki, mąki, otręby - z upraw ekologicznych pozbawionych chemii.
Nasiona i pestki oraz zioła w formie podstawowej oraz jako herbatki i przyprawy. Co więcej
powrót do naturalnych substancji, które spożywamy dziś jako chemiczne odpowiedniki.
Chodzi między innymi o naturalne cukry, takie jak stewia, melasy, ksylitol, nieprzetworzone
sole, kakao, bezsiarkowe suszone owoce, naturalne dżemy, miody itd.
Na hasło "Poradnia Nasza Dieta" czeka na Was rabat! Szczegóły akcji znajdziecie na
miejscu!

Adres sklepu:
Ekosklepbio
ul. Ratuszowa 7 (okolice Teatru im. Stefana Jaracza)
Olsztyn
Zapraszamy!
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Letni brak apetytu? Poznaj patenty na lżejsze lato!
Lato to szczególny okres! Nasza Dieta obfituje w pyszne, sezonowe i lokalne produkty m.in. w świeże warzywa i soczyste owoce, które
zwłaszcza teraz są dużo tańsze i łatwo dostępne. To świetny moment na oczyszczenie naszego organizmu w prosty i smaczny sposób!
Poznaj patenty na lżejsze lato, a także co najlepiej się sprawdzi w czasie panujących upałów!
Po pierwsze! Nie daj się
odwodnieniu!
To zwłaszcza w tym czasie
powinniśmy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe
nawodnienie. Nie zapomnij o
tym, nawet jeśli spędzasz
większą część dnia w klimatyzowanym pomieszczeniu. Choć
jest tam chłodniej niż na
zewnątrz, powietrze jest tam
zawsze suche, co również
sprzyja utracie wody przez
organizm. Powinniśmy
dostarczać minimum tyle
płynów, ile tracimy w ciągu
całego dnia. Przeciętnie stanowi
to około 1,5-2,5 litra. Ilość ta
może być oczywiście różna w
zależności od wieku, aktywności
fizycznej czy temperatury, która
panuje na zewnątrz. Nawet
niewielkie deficyty wody (1-3%
masy ciała) wpływają na
obniżenie naszej wydajności
fizycznej, aż do 20%. Dzięki
prawidłowemu nawodnieniu
unikniesz bólu i zawrotów głowy,
obrzęków na rękach, stopach i
pod oczami, będziesz miał
lepsze samopoczucie i
jędrniejszą skórę. Prawidłowe
nawodnienie to również prawidłowa praca metabolizmu.
Ograniczasz również ryzyko
przejadania się. Woda z gazem
czy bez gazu? Woda niegazowana jest uniwersalna
i zalecana dla każdego bez
wyjątku. Wodę gazowanąpowinny unikać osoby
z problemami gastrycznymi
cierpiące na zespół jelita

drażliwego czy wzdęcia – może
nasilać dolegliwości.
Uff…jak gorąco! Ochłodź się
owocową lemoniadą!
Jeśli pomimo tego masz nadal
problem z nawykiem picia wody
spróbuj owocowych lemoniad!
Dodaj smaku- bez kalorii! Nie
potrzebujesz ani słodzików, ani
syropów owocowych, aby
uczynić wodę smaczną i pić ją
jeszcze chętniej! Dzięki nim
wodzie przybędzie co
najwyżej…witamin! Owoce
cytrusowe- pomarańcze,
cytryny, grejpfruty idealnie
sprawdzą się w roli owocowej
lemoniady. Zawarta w nich
witamina C to naturalny
antyoksydant, redukuje
szkodliwe działanie wolnych
rodników i neutralizuje inne
toksyny w naszym organizmie.
Do swojej lemoniady dodaj
orzeźwiające liście mięty lub
innych ziół, jak np. szałwia czy
rozmaryn. Możesz wybierać
także spośród kwaskowatych
k o m p o t ó w, s c h ł o d z o n y c h
herbatek ziołowych, np. napar z
melisy, pokrzywy lub mięty.
Postaw na produkty nawadniające organizm!
Pomogą Ci znieść upały, gdyż
prawie w 90% składają się z
wody. Mowa tu m.in. o arbuzie,
truskawkach, czereśniach,
wiśniach, jagodach, melonie,
pomidorach, ogórkach,
rzodkiewkach, kalafiorze czy
szparagach. Poza doskonałym

nawodnieniem posiadają
również szereg cennych
wartości odżywczych jak
błonnik, składniki mineralne czy
witaminy.
Stragany i warzywniaki aż
uginają się od soczystych
owoców i aromatycznych
warzyw. To skarbnica witamin,
składników mineralnych,
a przede wszystkim błonnika,
który usprawnia procesy
trawienne. Obecny także w tych
produktach o pomarańczowej
barwie beta-karoten wpłynie
pozytywnie i uchroni nas przed
negatywnymi skutkami promieni
UV i nada piękny kolor
opaleniźnie.
Czas na pożywne sałatki!
Dzięki zielonej „bazie” Twój
posiłek będzie nietuczący i lekkiprzez co trawienie nie będzie
uciążliwe. Dodając do niej
nabiału np. w postaci sera
mozzarella fety, chudego mięsa
np. piersi z kurczaka lub szynki z
indyka, ryby np. tuńczyka lub
łososia, pestek, orzechów lub
dodatków węglowodanowych,
takich jak pełnoziarnisty
makaron, kasze zapewnią także
energii na dłużej. Sałatki
idealnie sprawdzą się jako
posiłek do pracy lub w podróżywystarczy zapakować
półprodukty i sos, a na miejscu
tylko wymieszać. Aby
ograniczyć swój czas w kuchnimożesz przygotować od razu
porcję na 2-3 dni. Sosy do
sałatek przygotuj samodzielnie

zamiast gotowych dressingów
czy fixów.
Letni brak apetytu? - są na to
sposoby. Skorzystaj z letniej
PROMOCJI
Lato dało już nam się we znaki, a
gdy gorąco często odechciewa
nam się jeść. Nie jest to jednak
kluczem do sukcesu w procesie
odchudzania. Jedząc zbyt mało,
nie dostarczasz wówczas
swojemu organizmowi składników budulcowych, takich, jak
białka budującego nasze
mięśnie, czy też węglowodanów
złożonych będących podstawą
Naszej Diety lub dobrych
tłuszczów.
Zadbaj o swoją dietę w zdrowy i
lekki sposób! Być może
wystarczy indywidualnie
ułożony jadłospis z nowymi,
ciekawymi przepisami
i wykorzystaniem sezonowych
produktów albo dodatkowa
porcja wskazówek i motywacji?
Jeśli chcesz spróbować coś
w sobie zmienić zrób pierwszy
krok i skorzystaj z Wakacyjnej
Promocji -50 % na pierwszą
wizytę w poradni Nasza Dieta
wraz ze szczegółową analizą
masy i składu ciała! Oferta
ważna do końca lipca! Więcej
informacji znajdziesz na:
www.nasza-dieta.pl
facebook.com/naszadieta/
instagram.com/naszadieta/
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Polskie uczelnie daleko w rankingu topowych uczelni na świecie. Reforma ministra
Jarosława Gowina "Konstytucja dla Nauki 2.0" ma to zmienić
Dwanaście polskich uczelni znalazło się w 2018 roku na tak zwanej liście szanghajskiej, czyli rankingu
topowych uczelni na świecie. Najlepsza polska szkoła wyższa, Uniwersytet Warszawski, została
sklasyfikowana jednak dopiero w czwartej setce rankingu, kolejna, Uniwersytet Jagielloński, dopiero
w piątej setce. To pokazuje w jakim miejscu jest dzisiaj polska nauka, i jak ważna jest wprowadzona
przez wicepremiera Jarosława Gowina reforma szkolnictwa wyższego znana jako Konstytucja dla
Nauki 2.0.
Akademicki Ranking Uniwersy- Impuls do jej przeprowadzenia a szkołami wyższymi, wprowatetów Świata (ang. ARWU – wyszedł z samego środowiska dzenie praktyków na uczelnie,
Academic Ranking of World akademickiego. W prace nad a także większy nacisk na
Universities) przygotowuje co roku ustawą włączyła się wielotysięczna praktyczny aspekt kształcenia
U n i w e r s y t e t J i a o To n g z społeczność, która poczuwa się do zasługują na poparcie.”
Szanghaju. Po raz pierwszy odpowiedzialności za przyszłość Konstytucja dla Nauki wzmacnia
opublikowany został w czerwcu polskich uczelni i nauki. Po 1989 także rolę kształcenia zawodo2003 roku. Mimo wielu kontrowersji roku nie było reformy, która wego. W czerwcu 2018 roku w
i słów krytyki (rankingowi zarzuca k s z t a ł t o w a ł a b y s i ę w t a k Elblągu gościł Sebastian Skuza,
się m.in. to, że badanych jest intensywnym, podwójnym dialogu: podsekretarz stanu w Ministerstwie
niewiele uczelni, co wpływa na jego między rządem, a zaintere- Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
wiarygodność) pozostaje jednym z sowanym środowiskiem oraz Odwiedził elbląską Państwową
n a j w a ż n i e j s z y c h t e g o t y p u wewnątrz tego środowiska. Wyższą Szkołę Zawodową, która
zestawień. Opiera się na kilku Komisja Europejska przedstawia ś w i ę t o w a ł a d w u d z i e s t o l e c i e
kryteriach. Wśród nich jest jakość n a s z d i a l o g j a k o w z o r z e c istnienia. Wskazywał na szanse,
nauczania, jakość kadry akade- wprowadzania wielkich reform jakie reforma daje szkołom
zawodowym:
mickiej, czy ilość i jakość publikacji systemowych.
naukowych. Od lat nasze uczelnie Reforma powstała przy ogromnym „ N a s t a w i e n i e s i ę n a p r o f i l
nie kwalifikują się nawet do trzeciej udziale społeczności akademickiej praktyczny szkolenia w wyższych
setki najlepszych szkół na świecie. i dlatego cieszy się tak wielką szkołach zawodowych wychodzi
Polską część rankingu otwiera akceptacją środowiska. Listy naprzeciw oczekiwaniom lokalUniwersytet Warszawski (miejsca poparcia dla zmian przesłało do nego i regionalnego rynku pracy.
301-400), drugi jest Uniwersytet M i n i s t e r s t w a m . i n . P o l s k i e Tutaj widzę duże pole dla
Jagielloński (miejsca 401-500). To w a r z y s t w o P e d a g o g ó w PWSZ-tek. One w projekcie
Pozostałe uczelnie znajdują się na S p e c j a l n y c h , S i e ć M a ł y c h Ustawy 2.0 są wyodrębnione jako
i Średnich Publicznych Uczelni P a ń s t w o w e W y ż s z e S z k o ł y
miejscach od 501 do 1000.
Dlaczego polska nauka tak słabo A k a d e m i c k i c h , K o n f e r e n c j a Zawodowe i koncentrują się na
wypada w porównaniu do innych Rektorów Publicznych Szkół profilu praktycznym. Nie poddają
krajów? W uzasadnieniu reformy Zawodowych, czy Parlament się parametryzacji wydziałów, czy
Gowina czytamy, że polski system Studentów Rzeczypospolitej docelowo dyscyplin. Dla tych
szkolnictwa wyższego trawi wiele Polskiej - łącznie kilkadziesiąt uczelni, tak jak obecnie, będzie
problemów. Ministerstwo Nauki i podmiotów zrzeszających nie tylko zachowany odrębny strumień
Szkolnictwa Wyższego wskazuje akademików i studentów, ale także finansowania. Nie będzie więc
m.in. na ograniczanie możliwości przedstawicieli biznesu. Marcin p o r ó w n y w a n i a d o u c z e l n i
sprawnego zarządzania szkołami, Nowacki, wiceprezes Związku akademickich. Wyższe Szkoły
niedopasowanie struktury do Przedsiębiorców i Pracodawców w Zawodowe nie będą w tym samym
aktualnych wyzwań społecznych i stanowisku dotyczącym projektu koszyku, jeśli chodzi o pozyskigospodarczych, ograniczoną r e f o r m y w s k a z y w a ł n a t o wanie środków finansowych."
Ambitne założenia reformy nie
autonomię finansową uczelni, szczególną uwagę.
niską skuteczność kształcenia „Proponowany projekt ustawy m o g ł y b y p o w i e ś ć s i ę b e z
doktorantów, czy niewystarczający możemy ocenić jako początek odpowiednich nakładów finansopoziom znaczenia wyników pozytywnych i wyczekiwanych wych. W ramach Konstytucji dla
krajowych badań naukowych w zmian. (…) Przede wszystkim na N a u k i u c z e l n i e o t r z y m a ł y
światowej nauce. Ministerstwo uwagę zasługuje fakt niebywale dodatkowe trzy miliardy złotych w
wyszło naprzeciw tym problemom szerokich konsultacji społecznych formie obligacji rządowych. To
rozpoczynając na początku 2016 – dialog dotyczący kształtu ogromny zastrzyk pieniędzy, które
roku prace nad reformą polskiej projektu trwał aż dwa lata. (…) szkoły przeznaczą na inwestycje.
nauki. W efekcie w październiku Przedstawiony projekt zmierza w Oprócz tego uwzględnienie
2018 roku wszedł w życie pakiet zdecydowanie dobrym kierunku nowych reguł finansowania ma
czterech ustaw znanych jako i uwzględnia dużą część postu- sprawić, że w systemie nauki
Konstytucja dla Nauki 2.0. O wadze latów podnoszonych w ostatnich pojawi się w ciągu najbliższych
z m i a n d l a p o l s k i e j n a u k i latach między innymi przez dziesięciu lat dodatkowe 47
wypowiadał się wicepremier środowiska przedsiębiorców. miliardów złotych.
Wprowadzenie mechanizmów
Jarosław Gowin:
„To reforma inna niż wszystkie. współpracy pomiędzy biznesem,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin (foto: www.gov.pl)

Musimy podnieść jakość
kształcenia by nie przegrać
światowego wyścigu
gospodarczego
Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki kluczowe znaczenie ma
równowaga i wysoka jakość tzw. złotego trójkąta, czyli trójkąta
Biznes – Nauka – Samorząd. Kluczowe znaczenie ma tu nauka.
To nauka powinna zapewniać stały dopływ kadr dla firm oraz
wysoką jakość pracowników publicznych. Biznes będzie się
rozwijał tak długo, jak długo na rynku dostępni będą odpowiednio
wykwalifikowani pracownicy oraz jak długo sektor publiczny
zapewni proste i przyjazne przepisy. Aby spełnić te wymagania
potrzebna jest odpowiednia jakość kształcenia.
Konstytucja dla Nauki całkowicie zmienia system podejścia do
szkolnictwa w Polsce. Ceduje odpowiedzialność na uczelnie,
których zadaniem będzie znalezienie swojego miejsce na rynku. Ta reforma ma je zmusić, aby stale
podnosiły jakość. Ministerstwo będzie premiowało te szkoły wyższe, które będą robiły to dobrze.
Nowoczesna gospodarka oparta na wysokich technologiach musi być zasilana na bieżąco odpowiednimi
kadrami. Jeżeli tego nie zrozumiemy, przegramy światowy wyścig.
Janusz Bielecki, wiceburmistrz Lidzbarka, Porozumienie Jarosława Gowina

Jakie zmiany wprowadza Konstytucja dla Nauki?
DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY
• nowy model kształcenia doktorantów – szkoły doktorskie
• stypendia dla każdego doktoranta w szkole doktorskiej (2104,65 zł na rękę przed oceną
śródokresową, 3242,29 zł na rękę po ocenie)
• podniesienie jakości rozpraw doktorskich (trzeci recenzent, jawność rozpraw przed obroną)
• urlopy rodzicielskie dla doktorantów
PRACOWNICY UCZELNI
• znaczące podwyżki płac minimalnych dla nauczycieli akademickich
• utworzenie nowej ścieżki kariery dla wybitnych dydaktyków
• podniesienie rangi kariery dydaktycznej w uczelni
• zniesienie obowiązku habilitacji
• mechanizmy zapewniające stabilizację zatrudnienia: druga umowa na czas nieokreślony
• gwarancja dotychczasowych przywilejów dla pracowników
• możliwość tworzenia własnych ścieżek kariery akademickiej przez uczelnie
STUDENCI
• dodatkowa ochrona praw studenta (zakaz podwyższania opłat w trakcie studiów i dyplomy w terminie)
• możliwość ubiegania się o kredyty studenckie przez cały rok
• stabilny system stypendialny
• rozwój studiów dualnych i kształcenia praktycznego
• zachowana zasada bezpłatności studiów
BADANIA NAUKOWE I EWALUACJA DZIAŁALNOŚCO NAUKOWEJ
• ocena badań naukowych w ramach całej uczelni (a nie wydziałów)
• nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin dostosowana do standardów międzynarodowych
• odejście od „punktozy” – ważniejsza jakość publikacji, a nie ilość

• uczciwa ocena uczelni – wszyscy pracownicy mają wpływ na wyniki ewaluacji
• dodatkowe strumienie finansowania – uczelnie badawcze oraz regionalne inicjatywy doskonałości
• wsparcie finansowe dla polskich czasopism naukowych i docenienie monografii jako istotnego kanału
publikacyjnego
RADA DOSKONAŁOŚCI ZAWODOWEJ
• następca Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
• dbałość o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni i tytułu
• członkowie rady wybierani w ramach demokratycznych wyborów na 4-letnią kadencję
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
• uruchomienie dedykowanych uczelniom regionalnym konkursów na dodatkowe finansowanie, m.in.
„Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”
• wsparcie zrzeszania się uczelni w federacje
• zachowanie aktualnych nazw uczelni bez względu na zmiany w kategoriach
• blisko 2,5 mld zł dodatkowych środków na wsparcie wdrażania reformy w uczelniach
USTRÓJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
• utrzymanie tradycji wolności akademickiej – wspólnota uczelni wybiera władze
szkoły wyższej
• łatwiejsze zarządzanie strumieniami finansowania
• poszerzenie autonomii uczelni dające pole do interdyscyplinarnych badań i
dydaktyki
• możliwość tworzenia federacji uczelni oraz instytutów
• profesjonalizacja zarządzania

www.bogatyregion.pl

Olsztyńskie Lato

facebook.com/bogatyregion/
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Neonówka i Kortez na "Olsztyńskie Lato Artystyczne" w lipcu
Jeśli nie masz planów urlopowych na lipiec to z całą pewnością w Olsztynie nie będzie nudy. Wszystko za sprawą, jak co roku bogatego w wydarzenia „Olsztyńskie Lato Artystyczne”. Co czeka nas w lipcu?
Na scenie olsztyńskiego amfiteatru na starówce wystąpią m.in. Kabaret Neonówka oraz Kortez. Nie zabraknie innych ciekawych wydarzeń.
Autobus kultury, czyli tzw. Magiobus, kino plenerowe i sztuka nad Jeziorem Długim
Już w czerwcu pod galerią Aura, przy al. Piłsudskiego pojawił się olsztynianom „Autobus Kultury”. Jak mówią pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury to nie jest zwykły autobus, to tzw. „magiobus”. Pojazd, w którym dzieją
się czary, a silnik napędzany jest wyobraźnią. Inicjatywa będzie promować Olsztyńskie Lato Artystyczne, a wraz z autobusem obecni będą również animatorzy. Kiedy pojawi się autobus kultury ponownie? Już 1 lipca
zaparkuje on na Podzamczu (niedaleko Casablanki). Co tydzień z kolei – na 5 dni – zajeżdżać będzie do różnych, olsztyńskich osiedli. Podczas Olsztyńskiego Lata Artystycznego nie zabraknie również sztuki nad jeziorem
Długim. Spacerowa promenada wraz z odpoczywającymi olsztynianami stykać się będzie nieustannie ze światem sztuki przez duże S. Projekt będzie realizowany ze środków finansowych Gminy Olsztyn w ramach
Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.Ponadto, dla miłośników kina nie lada gratka na letnie wieczory romantyczne lub w gronie przyjaciół i znajomych. Pokazy filmowe będą się odbywały w Parku Podzamcze przy
fontannie „Ryby z dzieckiem”. W lipcu emitowane będą filmy „Dni na Ziemi” (1 lipca), „Gimme Danger” (22 lipca) oraz Mr. Gaga (29 lipiec). Wszystkie filmy rozpoczną się o 21:00.Dużą atrakcją będą również występy w
amfiteatrze na Starówce Kabaretu Neonówka oraz Korteza, a już pod koniec lipca czeka Nas sporo wydarzeń artystycznych w ramach Dni Olsztyna.Poniżej wybrane wydarzenia z Olsztyńskiego Lata Artystycznego w lipcu.
Szczegółowy program możecie sprawdzić na stronie internetowej: www.mok.olsztyn.pl w zakładce aktualności.
30.06 ND 20:00 Amfiteatr
KONCERT FINAŁOWY OWG:
GOSPEL RAIN / NATALIA NIEMEN
Natalia Niemen uduchowioną
muzykę ma we krwi, z wielką finezją
zaplata jej piękne warkocze do
nieba. Zespół Gospel Rain to
charyzmatyczna piguła mocy.
Wspólnie wypełnią niedzielny
zmierzch dźwiękową namiętnością i
żarem. Dodatkowo: występ chóru
uczestników warsztatów. Dużo
piękna gwarantowane.
Współorganizacja: Kościół
Zielonoświątkowy „Twoja Przystań”
w Olsztynie; Fundacja 36i6
Szczegóły: twojaprzystan.pl
Bilety: 20 zł (pojedynczy), 30zł
(rodzinny)
1-5.07 PN-PT 10:00-14:00
Park Podzamcze (okolice
Casablanki)
#AUTOBUSKULTURY NA
PODZAMCZU
Z piskiem opon parkujemy na
Starym Mieście, rozładowując
artystyczne rekwizyty magii. Na
dobry początek: Trzepak Rządzi z
kinem plenerowym, Ola Rajska z
warsztatami storytellingu, warsztaty
teatralne z Białym Teatrem, Paweł
Szymański z Akademią Bluesa i
ekspresjonizm w Akademii Młodych
Twórców!

Reklama

4.07 CZ 20:00-23:00
Amfiteatr
BLUESOWA SOWA: BETTE
SMITH
Galeria Sowa to coś więcej niż klub.
To doświadczenie formacyjne
całych pokoleń olsztynian. 25-lecie
muzycznej sceny Sowy będziemy
świętować w Amfiteatrze.
Zapraszamy na korzenną ucztę z
muzyką bluesową! The Road Dogs
(BY), Boogie Boys (PL) i
zjawiskowa Bette Smith (USA)
udowodnią, że blues w Olsztynie
żyje i ma się dobrze.
Współorganizacja: Galeria Sowa
Bilety: 45 zł
5.07 PT 17:30 i 20:30
Amfiteatr
KABARET NEO-NÓWKA: ŻYWOT
MARIANA
Etatowi prześmiewcy
wszechogarniającego absurdu na
aż dwóch spektaklach z nowym
programem! Neo-Nówka kolejny raz
potwierdzi, że nie przez przypadek
zdobyła niezliczoną ilość nagród na
niemal wszystkich przeglądach
kabaretowych w kraju.
Bilety: 60 zł
7.07 ND 20:00
Bazylika konkatedralna św.
Jakuba, ul. Staszica 5
OLSZTYŃSKIE KONCERTY
ORGANOWE

Inauguracja XLI Olsztyńskich
Koncertów Organowych. Występ
Ireneusza Wyrwy poświęcony
twórczości Feliksa Nowowiejskiego
– światowej sławy kompozytora z
Warmii, autora m.in. dziewięciu
symfonii organowych, patrona
Koncertów.
8-12.07 PN-PT 10:00-14:00
Osiedle Podgrodzie (Pętla linii
105, ul. ks. Borkowskiego)
#AUTOBUSKULTURY NA
PODGRODZIU
Nabieramy prędkości, emitując
kulturowe feromony od Szpitala
Miejskiego po pływalnię UWM!
Filmowy Trzepak rządzi, warsztat
tworzenia ogródka miejskiego z
Agnieszką Maliną Pszonak, harce
literacko-plastyczne oraz
postimpresjonizm: w poszukiwaniu
własnego stylu!
12.07 PT 20:00
Amfiteatr
KUBA BADACH: OLDSCHOOL
Oldschool to synonim jakości w
świecie sztancy i maniery. Kuba
Badach odwraca się od trendów,
przypominając jak na styku jazzu,
funku i soulu tworzy się ambitny
pop. Bogactwo aranżacyjne,
wyjątkowy feeling i urzekające
melodie starej szkoły! Obecność
obowiązkowa.
Bilety: 60 zł (przedsprzedaż) / 80 zł

13.07 SO 20:00
Amfiteatr
KORTEZ: HOLIDAY TOUR
Niezwykle emocjonalna i intymna
twórczość Korteza kompletnie nie
przystaje do komercyjnego blichtru.
Nie przeszkadza mu to
wyprzedawać największych sal
koncertowych w Polsce w przeciągu
kwadransa.
Organizacja zewnętrzna
Bilety: 119 zł
15-19.07 PN-PT 10:00-14:00
Osiedle Zatorze (boisko SP 11,
ul. Okrzei)
#AUTOBUSKULTURY NA
ZATORZU
Nie mogło nas zabraknąć za torami,
ziemi ekscentryków i pisarzy! Tu
Trzepak rządzi w filmowym wydaniu
retro, warsztaty tworzenia opowieści
z Katarzyną Enemuo, działania z
Białym Teatrem, warsztaty foto z
Mateuszem Kopaczem oraz
stawanie się fowistycznym
obrazem!
21.07 ND 20:00
Bazylika konkatedralna św.
Jakuba, ul. Staszica 5
OLSZTYŃSKIE KONCERTY
ORGANOWE
Powiew wielkiego muzycznego
świata w olsztyńskiej Katedrze.
Wolfgang Seifen, prawdziwy mistrz
improwizacji, profesor, dyrygent i

kompozytor w wyjątkowym
koncercie organowym!
22-26.07 PN-WT 14:00-18:00 / ŚRPT 10:00-14:00
Osiedle Pojezierze (Park
Kusocińskiego / boisko przy hali
za Tortexem)
#AUTOBUSKULTURY NA
POJEZIERZU
Kolejny przystanek kulturowej rajzy.
Na Pojezierze przywieziemy
filmowy Trzepak, koncerty zespołów
Sonbird i VHS, akademię reggae z
Lonely Tree Soundsystem oraz
skubizujemy świat w Akademii
Młodych Twórców!
25.07 CZ 18:30
Scena Staromiejska
UROCZYSTE OTWARCIE DNI
OLSZTYNA
Prezydent Olsztyna ze świętym
Jakubem zapraszają na obchody
święta stolicy Warmii!
25.07 CZ 18:40
Scena Staromiejska
DNI OLSZTYNA
STARÓWKA MUZYCZNE SERCE
OLSZTYNA: PLATEAU –
ŚLADAMI GRECHUTY
Poezja rockowa i dekonstrukcja
klasyki. Plateau kłania się staremu
mistrzowi, ubierając evergreeny
Grechuty w nowe aranżacyjne
szaty. Grali na Woodstocku, w

Filharmonii Narodowej i Piwnicy pod
Baranami. Pora na Scenę
Staromiejską pod niebem!
Projekt realizowany ze środków
finansowych Gminy Olsztyn w
ramach Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego.
26.07 PT 17:30
Scena Staromiejska
DNI OLSZTYNA: POKAZ
ILUZJONISTYCZNY
Hokus pokus, czary mary i Łukasz
Ogonowski sprawia, że twoja
szczęka ląduje na podłodze.
Zadziwienie i niedowierzanie
własnym zmysłom to podstawa.
26.07 PT 19:00-22:00
Targ Rybny
DNI OLSZTYNA: POTAŃCÓWKA
Z MUZYKĄ NA ŻYWO
Miejski folklor w najlepszym
wydaniu. Kapela Praska i Kapela
Sztajer z szacunkiem dla
przedwojennych tang, poleczek i
ballad podwórkowych. Panie proszą
panów! Olsztynianie się bawią.
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Jak mądrze pokierować przyszłą karierą dzieci i
młodzieży? - wywiad z Joanną Wojno, doradcą
zawodowym
Rynek pracy zmienia się w błyskawicznym tempie. Zawody tradycyjne powoli giną, ustępując
miejsca nowym technologiom. Zmienia się również podejście młodych ludzi do pracy, którzy
wychowani są już od małego w XXI wieku i rewolucji technologicznej. Jak w tym wszystkim odnaleźć
ma się rodzic, który pragnie jak najlepiej dla przyszłości i kariery swojego dziecka? O tym
rozmawiamy z Joanną Wojno, doradcą zawodowym, pracującym w Olsztynie.
Jaki, Pani zdaniem, jest
najlepszy pomysł na to, by
młoda osoba wybrała zawód,
w którym będzie się
realizować?
Kluczem do sukcesu jest dobre
rozpoznanie własnych możliwości, ale również ograniczeń,
określenie zainteresowań. To na
dobry początek. Im wyższą
mamy świadomość własnych
pasji i możliwości, tym łatwiej
określić nam obszary zawodowe, w których możemy się
spełniać. Dobra znajomość
własnych zasobów, możliwości,
predyspozycji daje dużo
większe profity, niż tylko trafny
wybór zawodu – pozwala na
pełne realizowanie się w
każdym innym obszarze życia.
Podam przykład: na jednym
z pierwszych spotkań
doradczych proszę młodzież o
podanie pięciu swoich mocnych
stron. Okazuje się to być jednym
z trudniejszych zadań.
Powodem może być niska
samoocena, brak snucia
głębszej refleksji lub, całkiem
prozaicznie, bardzo mały zasób
słownictwa. W trakcie spotkań
staramy się temu zaradzić.
Przy wyborze zawodu bardzo
ważna jest również osobowość
– proszę sobie wyobrazić
choleryka w księgowości czy też
flegmatyka w karetce pogotowia
ratunkowego. Warto też dobrze
rozeznać własny system
wartości, umiejętność pracy w
grupie i oczekiwania finansowe.
Dodatkowo należy zadać sobie
pytanie: „Czy lubię się uczyć?”
„Czy mam dobrą pamięć?”.
Predyspozycje zawodowe
i
pomysł na siebie to dopiero
początek – sukces najczęściej
związany jest z samodyscypliną
i ciężką pracą.
Szykując się do podbijania rynku
pracy należy oprócz świadomości własnych predyspozycji
zawodowych mieć również
wiedzę dotyczącą zapotrzebowania na pracowników w
poszczególnych branżach.

O których zawodach można
powiedzieć, że są przyszłościowe? Czy da się w ogóle
przewidzieć, że po
ukończeniu danego kierunku
kształcenia będzie zapotrzebowanie w tym zawodzie?
O współczesnym rynku pracy
można powiedzieć tylko jedną
pewną rzecz: że nie ma na nim
nic pewnego. Wielu zawodów, w
których będą pracować
uczniowie dzisiejszych szkół
podstawowych, jeszcze nie ma i
nie jesteśmy w stanie części z
nich sobie w ogóle wyobrazić.
Można jednak podejrzewać, że
nie stracą na znaczeniu kierunki
związane z nowoczesnymi
technologiami, programowaniem, automatyką, robotyką.
Przenoszenie się znacznej
części naszego życia w
przestrzeń wirtualną też jest
nieodwracalne – w tym obszarze
będą się też z pewnością
pojawiać nowe miejsca pracy
i nowe zawody. Żyjemy coraz
dłużej – potrzeba będzie osób
zapewniających kolejnym
pokoleniom godziwą starość.
Wraz ze wzrostem zarobków
zaczynamy więcej czasu
spędzać poza domem – jest to
szansa dla gastronomii czy
animatorów kultury. Coraz
bardziej dbamy o samorozwój –
często korzystając z pomocy
prywatnych doradców
życiowych, zawodowych,
zdrowotnych. Z pewnością też
nastąpić musi odrodzenie
kierunków humanistycznych –
świat zawodowy stał się bardzo
techniczny, kształci w coraz
węższych specjalizacjach. W
zespołach interdyscyplinarnych,
w grupach specjalistów
technicznych coraz częściej
zatrudniani są humaniści,
pozwalający porozumieć się
umysłom ścisłym.
Wracając do wcześniej podjętej
myśli o nieprzewidywalności
rynku pracy, należy jednak
zawsze zakładać, że być może

po paru latach nauki czy pracy
okaże się, że trzeba iść dalej
zawodowo. I tu pojawia się
kluczowa, moim zdaniem,
kompetencja, mianowicie
myślenie adaptacyjne –
elastyczność w podejściu do
własnego życia zawodowego.
„LLL” – Long Life Learning to
przyszłość młodego pokolenia.
Uczenie się przez całe życie
n a l e ż y, w ś w i e t l e b a d a ń
naukowych, potraktować nie
jako przykrą konieczność, a jako
możliwość zadbania o własne
zdrowie – przede wszystkim
psychiczne.
Często zdarza się, że rodzice
próbują na dzieciach wymusić zrealizowanie swoich
(rodziców) niespełnionych
ambicji. Jak rodzic może
właściwie motywować i
wspierać swoje dziecko?
Jedną z niepożądanych sytuacji
jest realizowanie w osobie
dziecka własnych niespełnionych ambicji. Kolejną –
wywieranie na potomku presji
przejęcia rodzinnego interesu,
zawodu „z dziada – pradziada”
obecnego w rodzinie. Dobrze,
gdy młody człowiek, świadomy
własnych potrzeb i predyspozycji, potrafi przeciwstawić
się zdaniu rodziców. Idealnie,
jeśli rodzice potrafią wysłuchać
argumentów młodego człowieka
i się z nimi zgodzić. Jeśli
zabraknie odwagi i chęci dialogu
możliwe są różne scenariusze.
Również taki, w którym zamiast
realizacji zawodowej kończy się
na wypaleniu zawodowym.
Najlepszą formą rodzicielskiej
pomocy doradczej
będzie
wspieranie dziecka w rozpoznawaniu własnych pasji,
zainteresowań i ograniczeń
i stopniowe racjonalizowanie
pojawiających się pomysłów w
odwołaniu do potrzeb rynku.

Czy młodzież chętnie korzysta
z porad doradcy zawodowego?
Coraz chętniej. Pracuję jako
doradca zawodowy w Katolickim
Zespole Edukacyjnym im.
Świętej Rodziny w Olsztynie –
mam pod opiekę młodzież
szkoły podstawowej,
wygaszanego gimnazjum
i liceum. Z niepokojem
przyglądam się bardzo trudnym
wyborom kolejnej szkoły, przed
którymi staje młodzież klasy
ósmej szkoły podstawowej. Są
oni tylko o rok młodsi
od młodzieży kończącej
gimnazjum, jest to natomiast
bardzo ważny adolescencyjnie
rok. W wielu przypadkach trudno
tu mówić o świadomym,
samodzielnym wyborze szkoły
ponadpodstawowej. Pierwszym
doradcą zawodowym w ich życiu
są zazwyczaj rodzice, ja staram
się wesprzeć ich pracę,
poszerzyć ją mając do
dyspozycji fachową wiedzę
i materiały dydaktyczne.
Sporo pracodawców mówi, że
trudno obecnie znaleźć
dobrych pracowników. W
czym, Pani zdaniem, tkwi
problem – w zbyt niskich
wynagrodzeniach, czy

wygórowanych oczekiwaniach młodych osób?

o stałym wyjeździe za granicę
w celach zarobkowych?

Problem jest chyba bardziej
złożony. Młody człowiek, nie
mający jeszcze z reguły na
utrzymaniu rodziny, nie zawsze
jako główny wyznacznik
podjęcia danej pracy traktuje
poziom wynagrodzenia. Często
szuka pracy dla niego
atrakcyjnej. Pokolenie Z (czyli
osoby urodzone w i po 1995
roku) traktują pracę jako wartość
samą w sobie, chcą robić w
życiu rzeczy wg nich przydatne
i najlepiej w czasie przez nich
określonym – często oznacza to
innowacyjność w działaniu i
wykonywanie pracy w krótszym
czasie. Ludziom tym trudno
odnaleźć się w ramach
szablonowego wymiaru pracy –
„od-do” z dokładnymi wytycznymi związanymi z metodami
p r a c y. P o t r z e b a m ą d r e j
współpracy pokoleń starszych z
najmłodszym, doświadczenia z
kreatywnością.
Kolejnym problemem jest
konieczność ciągłego badania
potrzeb rynku pracy i
dostosowywanie systemu
kształcenia do tego
zapotrzebowania.

Młodzi ludzie, z którymi
rozmawiam, czyli uczniowie
liceum, coraz częściej myślą o
wyjeździe za granicę, natomiast
nie w celach zarobkowych, ale
żeby kontynuować tam naukę.
Myślę, że dla nich studia w
Londynie są porównywalne
z wyjazdem na studia z Olsztyna
do Gdańska 30 lat temu – świat
się nam kurczy, możliwości
poznawania nowych miejsc
rosną.
Notka biograficzna:
Joanna Wojno – zawodowo
pedagog, doradca zawodowy i
germanistka, od wielu lat z
pasją pracująca w Katolickim
Zespole Edukacyjnym im.
Świętej Rodziny w Olsztynie.
Prywatnie matka trojga dzieci
(16, 13 i 7 lat), weryfikujących
na co dzień wiele mądrych
teorii pedagogicznozawodoznawczych.

Czy dużo młodych osób myśli

Elblążanin Przemysław Zamojski z brązowym medalem Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 w
Amsterdamie
Gdy wyjeżdżali na Mistrzostwa Świata w koszykówce w
Amsterdamie, mało kto w
Polsce o tym wiedział. Po
zdobyciu brązowego medalu,
23 czerwca, i fascynujących
grach oraz zdobyciu szansy
awansu na Olimpiadę wie o
nich cała Polska.

Elblążanin Przemysław
Zamojski z brązowym
medalem. Gwiazdą Michael
Hicks z Polski!
Mistrzostwa Świata w
koszykówce drużyn trzyosobowych rozpoczęły się 18
czerwca. Polacy w grupie D
zagrali z
Australią, Łotwą
(zdobywcy srebrnego medalu),
Brazylią oraz Japonią. W grupie
błyszczeliśmy pokonując

kolejno Australię (18:16), Łotwę
(15:13) oraz Brazylię (21:12).
Przegraliśmy jedynie ostatni
mecz, bez znaczenia, z Japonią
(17:21).
W ćwierćfinale pokonaliśmy
Portoryko 21:14 i marzenia o
wygraniu Mistrzostw Świata
stały się coraz bardziej realne.
Niestety w półfinale na ziemię
sprowadzili nas gracze USA
gromiąc naszą drużynę 8 do 22.
Niedzielny mecz z 23 czerwca o
brązowy medal przejdzie do
historii. Pokonaliśmy Serbię
18:15 mimo, iż na kilka sekund
przed końcem przegrywaliśmy
14:15. Wtedy to też lider Michael
Hicks oddał nieprawdopodobny
rzut za 2 punkty będąc jeszcze
faulowany przez Serba. Dostał
więc kolejne dwa rzuty, które

wykorzystał i wysunęliśmy się
na prowadzenie 18:15. Ostatnia
akcja obiegła fanów basketu na
całym świecie.
Polacy zdobyli historyczny
brązowy medal w koszykówce
drużyn trzyosobowych.
W kadrze Polski zagrali: Michael
Hicks, Marcin Sroka, Paweł
Pawłowski i elblążanin
Przemysław Zamojski.
Przemysław Zamojski to
wychowanek Truso Elbląg,
obecnie występujący w barwach
Stelmet Zielona Góra. Podczas
turnieju rzucił 24 punkty, bez
których medal Polski nie byłby
możliwy.
Podczas całego turnieju na
boisku błyszczał lider naszej
drużyny Michael Hicks, który
okazał się najskuteczniejszym

graczem całego turnieju
zdobywając aż 71 punktów w 7
grach. Drugi w tej klasyfikacji
Kārlis Lasmanis z Łotwy zdobył
zaledwie 48 punktów w 7 grach.
Najlepszy ze złotych medalistów, Amerykanin Robbie
Hummel, miał na koncie 46
punktów we wszystkich grach.
Michael Hicks, to na co dzień
zawodnik Polpharma Starogard
Gdański bardzo lubiany od lat
przez swoich kibiców.

Czy Elbląg postawi na rozwój
koszykówki i dofinansuje
koszykarską sekcję Truso
Elbląg?
Ogromny sukces elblążanina
Przemysława Zamojskiego
oraz ostatnie dobre wyniki
polskiej kadry, która jedzie na

Mistrzostwa Świata do Chin
pokazują, że w Polsce znów
wraca moda na basket. Kilka lat
temu koszykarskie Truso Elbląg
awansowało do II ligi
koszykówki. Niestety zamiast
kolejnych sukcesów koszykarskich w wyższych ligach
drużyna z powodu braków
finansowych wycofała się
z rozgrywek zarówno II ligi, jak i
III ligi. Szkoda, gdyż od lat,
koszykarze trenowani w Truso
Elbląg osiągali sukcesy w
wyższych ligach. Mowa tu m.in.
o Przemysławie Zamojskim,
Stanisławie Prus (grający
niegdyś w meczach All- stars
I ligi oraz w klubach razem
z reprezentantami Polski),
Mateusz Kostrzewski czy
Mateusz Stawiak, który był

powoływany do kadry Polski
U18.
Koszykówka w Elblągu ma duży
potencjał i oby sukces
Przemysława Zamojskiego
z kadrą dał lokalnym władzom
do myślenia, że warto
zainwestować w większą
promocję tego sportu.

Mężczyźni.
Ćwierćfinały: Łotwa – Ukraina
21:7, Polska – Portoryko 21:14,
USA – Słowenia 21:14, Serbia –
Francja 20:12.
Półfinały: USA – Polska 22:8,
Łotwa – Serbia 22:19.
Finał: USA – Łotwa 18:14.
O 3. miejsce: Polska – Serbia
18:15.

www.bogatyregion.pl

Historia

facebook.com/bogatyregion/
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Józef Piłsudski to postać godna upamiętnienia w czasach
gdy tak trudno u polityków o kręgosłup moralny
Żyjemy w ciekawych czasach, jednakże m.in. dzięki niegdyś działaniom Józefa Piłsudskiego możemy cieszyć się obecnością Polski na
mapie Europy. Józef Piłsudski w czasach trudnych, zachowując postawę męża stanu o dobro kraju, nie dopuścił do tego by polskość
upadła. Cieszy więc to, że wciąż znajdują się osoby, które w dobie zakłamania politycznego, koniunkturalizmu dla własnych karier,
zajmują się na codzień kultywowaniem wartości patriotycznych i moralnych. Działalność Marszałka oraz Związku Piłsudczyków RP
przybliżyła naszym czytelnikom Maria Kosecka - była Radna Elbląga, aktywny działacz społeczny.
Dlaczego warto walczyć
o pamięć historyczną
Marszałka Józefa
Piłsudskiego w XXI wieku?
Jakie wartości może nam
przekazać?
Uznanie dla poczynań
Marszałka Józefa Piłsudskiego
kultywuję od lat. Na każdym
kroku staram się propagować
jego wspaniałe dokonania. Być
może łatwiej przychodzi mi
zrozumieć poczynania wilniuka,
gdyż sama wychowana jestem
w rodzinie o Wileńskich
korzeniach. Pomimo różnicy
pokoleń moje częste pobyty w
Wilnie zawsze napawają mnie
olbrzymią radością i uczuciem
do miejsc i ludzi. Piłsudski o
Wilnie mówił w następujący
sposób: „Wszystko piękne w mej

duszy przez Wilno pieszczone.
Tu pierwsze słowa o miłości, tu
pierwsze słowa mądrości, tu
wszystko, czym dziecko i
młodzieniec żył w pieszczocie z
murami i w pieszczocie z
pagórkami. Jedno z najpiękniejszych miast na świecie.”
Dlatego też moja przynależność
do Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej nie
powinna być dla nikogo
zaskakująca. W szeregach
organizacji poznałam wiele
wspaniałych osób, które z
oddaniem poświęcają się misji
jaką wspólnie tworzymy, tj.:
1. Popularyzowania osoby i
myśli Józefa Piłsudskiego,
twórcy niepodległego Państwa
Polskiego, jako wzoru
patriotycznego

2. Kształtowania postaw
obywatelskich zgodnych ze
wskazaniami moralnymi Józefa
Piłsudskiego.
3. Propagowania idei
państwotwórczych Józefa
Piłsudskiego odniesionych do
realiów politycznych Trzeciej
Rzeczypospolitej.
4. Współdziałania w
patriotycznym wychowywaniu
młodzieży i przygotowanie jej
do żołnierskiej służby
Ojczyźnie.
5. Utrwalanie pamięci o Józefie
Piłsudskim.
6. Gromadzenia pamiątek
związanych z osobą Marszałka.

Związek Piłsudczyków RP to zgrane i pełne wartości środowisko

Gdański okręg (tam przynależę)
skupia ludzi połączonych
szacunkiem do człowieka, który
wbrew wielu przeciwnościom –
budował w ludziach wiarę w
przyszłą niepodległą Polskę i do
tej niepodległości doprowadził.
Chcemy, aby postać i dzieło
Komendanta wrastały w
narodową pamięć, aby stawały
się wzorem i drogowskazem dla
kolejnych pokoleń Polaków.
Dążymy do tego, aby myśl
państwowa Józefa Piłsudskiego
miała istotny wpływ na
działalność władz i grup
rządzących.
Kim był Marszałek Józef
Piłsudski? Chyba nie trzeba
nikomu tego przypominać. Z
pewnością jest to postać
niezwykle kontrowersyjna.
Szerokiemu gronu zwolenników
przeciwstawiają się szeroką
ławą krytycy. Sam tak określał
swoje poczynania: „ Nie
chciałem pozwolić, by w czasie,
gdy na żywym ciele naszej
ojczyzny miano wyrąbać
mieczami nowe granice państw i
narodów, samych tylko Polaków
przy tym brakowało. Nie
chciałem dopuścić, by na
szalach losów, ważących się
nad naszymi głowami, na
szalach, na które miecze
rzucano, zabrakło szabli
polskiej.”
Mamy więc do czynienia
z osobą, która nie bacząc na
osobiste względy zmierzała,
wszelkimi dostępnymi
środkami, do powstania
państwa polskiego. Nazywany,
słusznie, „ojcem niepodległości”, „twórcą niepodległej”
czy też „dziadkiem” wreszcie.
Wykarmiony romantyzmem
w ziemiańskim dworze
zachowywał zimną kalkulację
polityka, który w najtrudniejszych okolicznościach
nie zmarnuje okazji do
przeprowadzenia swojego
planu. Z jednej strony stawiał na
ołtarzu honor żołnierza, z
drugiej – porzucił podczas wojny
sojusznika i internował jego
żołnierzy. Z jednej – budował

Znane cytaty Józefa Piłsudskiego
"Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Kto chce, ten może,
kto chce, ten zwycięża, byle chcenie nie było kaprysem lub bez mocy."
dedykacja dla „Żołnierza Polskiego”, 24 grudnia 1918.
"Gdy podejmuję ważne decyzje, modlę się wpierw do Matki Bożej Ostrobramskiej."
Autor: Wacław Jędrzejewicz, Józef Piłsudski. Życiorys.
"Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących
dane terytorium."
"Myślałem, że wraz z odrodzeniem Polski materialnym i duchowym, Polska odradzać się zacznie, że
wyzbywać się zacznie tchórzostwa i wyzwalać się zacznie od pracy agentur, że przestanie pracę dla obcych
uważać za najrozumniejszą pracę dla Polski."
"Wam kury szczać prowadzić, a nie politykę robić."
11 listopada 1918, po przyjeździe z Magdeburga, do swojego zastępcy ds. wojskowych, pułkownika Edwarda RydzaŚmigłego
"W dzieciństwie moim ciągle szeptano mi w uszy tzw. mądre przysłowia: „Nie dmuchaj pod wiatr!” „Głową
muru nie przebijesz!” „Nie porywaj się z motyką na słońce!”. Doszedłem potem do wniosku, że silna wola,
energia i zapał mogą te właśnie zasady załamać. I obecnie kiedy stoimy wobec wielkich zadań dalszej budowy
państwa polskiego, właśnie potrzeba nam ludzi, którzy potrafią tej starej mądrości tych przysłów się
przeciwstawić."
odpowiedź na przemówienie rektora Uniwersytetu Lubelskiego, 11 stycznia 1920.

Maria Kosecka aktywnie walczy o pamięć historyczną marszałka Józefa Piłsudskiego

w odrodzonej Polsce demokrację, z drugiej – chwycił ją za
gardło, gdy okazała się nie taka,
jaką sobie wymarzył.
Zaściankowy szlachcic? Nic
bardziej mylnego. Do 1914r.
odwiedził Genewę, Londyn,
Paryż, Tokio, Wenecję, Wiedeń,
K i j ó w, B e r l i n , K a n a d ę ,
Chorwację… Studiował prasę
światową, obserwował
wydarzenia, przymierzał je do
sytuacji Polski pod zaborami, jak
choćby powstanie Burów w
Afryce.
Przywiązany do konika
i szabelki? Jako pierwszy w
Europie posłał do walki tzw.
zagony pancerno-motorowe.
Idealne posunięcie w wojnie z
bolszewikami. Przy tym samouk
bez wojskowego wykształcenia.
Pierwszy raz wziął do ręki broń
jako 40-latek (nie licząc
myśliwskiej), a w drugiej żonie
zafascynowało go to, że strzela
lepiej od niego.
Patriarchalny konserwatysta?
Kobiety w Polsce
uzyskały
pełne prawa wyborcze 28
listopada 1918r. dekretem
Tymczasowego Naczelnika
Państwa Józefa Piłsudskiego.
Koturnowy i nudny? Kpił
z innych i z samego siebie. Miał
dystans wobec celebry i z
przymrużeniem oka oceniał
niektóre z objawów uwielbienia.
O jednym ze swoich malarskich
portretów opowiadał, że nie
dość, iż uwieczniono go w
białych rękawiczkach, to jeszcze
z działem skierowanym prosto w
jego „powiedzmy delikatnie
plecy”.
Uparty Kresowiak okazał się
wyrastającym ponad swoją

epokę mężem stanu. Nadał
kształt polskiemu życiu
politycznemu i jest w nim obecny
do dziś jako punkt odniesienia.
Mam nadzieję, że doświadczenia gdańskich koleżanek i
kolegów pozwolą mi na
przeniesienie na Elbląg tych idei
i utworzony zostanie oddział
elbląski. Zachęcam wszystkich
zainteresowanych do kontaktu i
wstępowania. Chciałabym, o co
zabiegam od jakiegoś czasu,
aby na terenie naszego miasta
powstały trwałe symbole
pamięci o jednym z najznamienitszych Polaków. Będąc radną
wystąpiłam z wnioskiem, który
miał być rozpatrzony przez
odpowiednią komisję. Miał
również poparcie ówczesnych
radnych. Co się z nim dzieje?
Mam nadzieję, że lokalni
decydenci wzniosą się ponad
partyjne okopy i zgodnie
wskażą znamienite
miejsce
upamiętnienia Marszałka Józefa
Piłsudskiego, zasługuje na to,
jak mało kto! Zgodnie ze
słowami Naczelnika: „Chcę
zwyciężyć, a bez walki i to walki
na ostre, jestem nie zapaśnikiem nawet, ale wprost
bydlęciem, okładanym kijem czy
nahajką.”
Maria Kosecka
zdjęcia: Stanisława Cemp
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Studencie, co wybrać?
Świat i gospodarka zmieniają
się dynamicznie. Wraz z
pędzącą gospodarką zmienia
się również oferta uczelni
wyższych, które starają się
dostosować kierunki kształcenia do rynku pracy. Nie
dziwi więc, że obok dobrze
nam znanych kierunków jak
administracja, prawo,
ekonomia czy medycyna
wyrasta sporo nowych
oryginalnych kierunków. Co
ciekawego proponują uczelnie z naszego regionu?
Inżynieria Przetwórstwa
Żywności na UWM w
Olsztynie
Jednym z takich kierunków,
który może wielu z Was
zainteresować jest inżynieria
przetwórstwa żywności, którą
proponuje najbardziej
prestiżowa uczelnia w naszym
województwie Uniwersytet
Wa r m i ń s k o - M a z u r s k i w
Olsztynie. Proces przemysłowego przetwarzania
żywności staje się coraz
bardziej skomplikowanym
i wymagającym od specjalistów
szerokiej wiedzy z wielu
dziedzin, stosowania różnorodnych urządzeń, specyficznych rozwiązań oraz
zwracania uwagi na każdy
szczegół. Wszystko to sprawia,
że urządzenie do przetwarzania
żywności należą do najbardziej
wyspecjalizowanych.
Nowy kierunek na Wydziale
Nauki o Żywności to studia
Reklama

stacjonarne dwuprofilowe
pierwszego stopnia –
inżynierskie z 7 semestralnym
okresem nauki. Równolegle
z profilem akademickim prowadzone są studia w ramach profilu
praktycznego, co oznacza, że
część zajęć dydaktycznych
prowadzona jest w zakładach
przez pracowników i według
opracowanego przez nich
programu. Stacjonarne studia
na kierunku Inżynieria
Przetwórstwa Żywności trwają
3,5 roku. Kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej
i zdaniem egzaminu inżynierskiego. Chętni, którzy chcą
podjąć studia magisterskie,
mają do wyboru trzy możliwości.
Mogą kontynuować naukę na
studiach magisterskich na
macierzystym Wydziale Nauki o
Żywności. Mogą podjąć studia II
stopnia na różnych kierunkach
technicznych wszystkich
polskich uczelni. Mogą też
podjąć studia w języku
angielskim prowadzone
wspólnie z uczelnią w
Offenburgu. Zajęcia odbywają
się w Offenburgu i Olsztynie. Na
tym kierunku dodatkowo
prowadzone są zajęcia
wspomagające z technicznego
języka angielskiego. Absolwenci
otrzymują dyplomy obu uczelni i
mają możliwość podjęcia pracy
w Niemczech.
Studentom przekazujemy nie
tylko informacje teoretyczne, ale
także praktyczne umiejętności.
Nasza hala jest bardzo
dobrze wyposażona w sprzęt

i aparaturę, więc studenci mogą
obsługiwać urządzenia
wykorzystywane w skali
technicznej i półtechnicznej. Na
przykład mamy: suszarnię
rozpyłową, która w wytwórni
czystych kultur produkowała
finalny produkt. Mamy prasę
filtracyjną, urządzenie do filtracji
membranowej, wyparkę z
filmem wznoszącym, wyparkę z
filtrem opadającym itd. W naszej
hali uczymy podstaw procesów
jednostkowych wykonywanych
w przemyśle spożywczym
np.: fluidyzacja, mieszanie
płynów i materiałów ziarnistych,
wymiana ciepła, wymiana masy,
procesy mechaniczne, czyli
rozdrabianie i rozdział. Katedra
posiada wysoko specjalizowaną
pracownię komputerową do
nauki konstruowania z
wykorzystaniem programów
typu AutoCad, czyli do
projektowanie 2D i 3D. Druga
pracownia służy do nauki
projektowania bryłowego z
wykorzystaniem programu Solid
Works - powiedział prof. dr hab.
Jan Limanowski, kierownik
Katedry Inżynierii i Aparatury
Procesowej.
Studenci działają w Kole
Naukowym Inżynierii Przetwórstwa Żywności, w którym
zajmują się badaniem takich
procesów jak: Suszenie
kontaktowe, suszenie w złożu
fluidalnym; Sporządzanie
mieszanek/odżywek dla
s p o r t o w c ó w ; Tw o r z e n i e
nowych/unikalnych produktów
spożywczych; Granulacja

bezciśnieniowa mieszanek
proszków spożywczych;
Ta b l e t k o w a n i e m i e s z a n e k
proszkowych, etc. Członkowie
Koła organizują i uczestniczą w
wielu innych wydarzeniach,
między innymi w wyjazdach
naukowych do niemieckich
zakładów przemysłowych
i uczelni. Na piknikach dla
młodzieży prezentują zjawiska
fizyczne i chemiczne mające
zastosowanie w technice
przetwórstwa spożywczego.
Biorą udział w Otwartych Dniach
Uniwersytetu i licznych seminariach naukowych oraz różnych
spotkaniach.
UWM Olsztyn to nie tylko
studia, ale również chyba
najlepsze juwenalia w krajuǃ
UWM Olsztyn to 74 kierunki
studiów, 17 wydziałów, ok. 20
0 0 0 s t u d e n t ó w c z y 11
akademików. Wśród licznych
kierunków znajdziecie m.in.
administracja, dziennikarstwo i
komunikacja społeczna,
dietetyka, lingwistyka w
biznesie, wojskoznawstwo,
mechanika i budowa maszyn,
politologia, gospodarowanie
surowcami odnawialnymi i
mineralnymi oraz wiele innych.
Uczelnia ta słynie również z
fantastycznego kampusu
studenckiego Kortowo, gdzie co
roku odbywają się chyba
najlepsze juwenalia w Polsce,
czyli Kortowiada z wielkimi
gwiazdami muzycznymi. Na
kampusie znajdziecie wszystko,

co poza nauką studentom
jest potrzebne do fajnych
wspomnień ze studiów, czyli:
akademiki, jezioro, boiska do gry
w piłkę nożną, koszykówkę czy
tenisa ziemnego, sklepy, puby
i dyskoteki, pizzerie czy
restauracje. Ponadto studenckie
grillowanie między nauką to tu
norma...
Co w innych uczelniach?
Inne uczelnie w regionie nie
mogą pochwalić się tak
atrakcyjną bazą dla studentów
jak UWM w Olsztynie. Mimo to,
tam również znajdziemy sporo
kierunków, które mogą zainteresować. Na PWSZ w Elblągu
znajdziesz chociażby takie
kierunki, jak np. budownictwo,
informatyka, administracja
(z modułem wybieralnym
administracja skarbowa),
ekonomia (z modułem
wybieralnym m.in. media

społecznościowe w biznesie),
filologia, pedagogika.
Z innych uczelni elbląskich
warto zerknąć do EUH-E.
Ta m z n a j d z i e m y m . i n .
bezpieczeństwo wewnętrzne,
bezpieczeństwo cywilne z
elementami kryminologii i
kryminalistyki, zarządzanie
produkcją mebli i akcesoriów
meblowych, administracja
skarbowa i doradztwo podatkowe, ratownictwo medyczne,
pielęgniarstwo.
Wiesz już co wybrać,
absolwencie szkoły średniej?
Red.

www.bogatyregion.pl

Erasmus

facebook.com/bogatyregion/
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Podróże z Erasmusem kształcą. Gdzie
podróżowali uczniowie z naszego
województwa?
Erasmus+ to program Unii Europejskiej, m.in. w dziedzinie edukacji. Projekty mają wzmacniać
potencjał szkół do współpracy międzynarodowej oraz wspierać międzynarodowe wymiany grup
uczniów, w celu promowania wartości związanych z tolerancją i włączeniem społecznym. Szkoła
Podstawowa nr 11 z Elbląga brała udział w projekcie „WATER”. Razem z uczniami z Bułgarii
i Rumunii spędzili wspaniałe chwile na wymianie międzynarodowej. Z kolei Szkoła Podstawowa im.
Tadeusza Pezały w Purdzie zgłosiła swój udział w projekcie „To save HISTORY” (Uratować historię).
Uczniowie wraz z opiekunami przeżyli naprawdę bardzo ciekawe przygody!
wzruszający, ale wszyscy
partnerskiego – Rumunii.
Szkoła Podstawowa nr 11
obiecali sobie pozostać w
W ciągu pięciu dni młodzież
zaczęła realizację projektu od
kontakcie i kontynuować
wzięła udział w wielu
wyjazdu do Bułgarii
współpracę w dalszych
różnorodnych działaniach
W dniach 5-9 luty 2019 roku
projektach unijnych.
prowadzonych na terenie miasta
uczniowie Szkoły Podstawowej
Curtea de Arges, w szkole oraz
nr 11 w Elblągu wraz z
Nie tylko duże miasta
pobliskich miejscowościach
nauczycielami, wzięli udział w 1.
korzystają z Erasmusa. Dzieci
(Cosesti, Pitesti). Ceremonia
spotkaniu międzynarodowym
z Purdy wzięły udział
otwarcia odbyła się w Urzędzie
w Bułgarii. Instytucją goszczącą
w projekcie
„Uratować
Miasta. Aktywności kolejnych
była Szkoła Podstawowa
historię”.
dni związane były ściśle z celami
w Katuntsi, a uczestnikami
Projekt Erasmusa „To save
projektu dotyczącymi populawymiany byli także uczniowie i
HISTORY” (Uratować
ryzacji wiedzy o zasobach
nauczyciele z Rumunii. Zgodnie
HISTORIĘ) celował z kolei
wodnych. W związku z tym,
z założeniami projektu uczniow rozbudzenie ciekawości
uczniowie odwiedzili
wie rozwijali swoje kompetencje
swoim regionem. Wyciągając
elektrownię wodną i zaporę
językowe, poznawali kulturę
przy tym na przysłowiowy stół
Vidraru Dam na rzece Arges,
i historię regionu oraz
kompetencje matematyczne,
wzięli udział w warsztatach
wykorzystywali w praktyce
informatyczne, językowe
i zajęciach plastycznych (m. in.
nabytą wiedzę przyrodniczą
i społeczne. Przewodnikiem
garncarstwo i łucznictwo) w
poprzez pracę metodami
i nauczycielem w projekcie stał
gospodarstwie agroturybadawczymi. Podczas
się Mikołaj Kopernik, za którym
stycznym w Cosesti. Wspólnie
eksploracji regionu udało się
podążali uczniowie partnerskich
spędzany czas sprzyjał
zwiedzić m.in. Melnik szkół, tak jak on niegdyś podążał
integracji i kształceniu
najmniejsze miasto w Europie
za greckimi filozofami. Pomysłokompetencji językowych.
czy Heraclea Sintica – ruiny
dawczynią i koordynatorem
starożytnego miasta oraz
projektu była wychowawczyni
Goście z Rumunii i Bułgarii
miejsca z różnorodnymi
klasy VIC z SP im. Tadeusza
z rewizytą w Elblągu i
źródłami mineralnymi.
Pęzały w Purdzie.
Trójmieście
Uczniowie wzięli udział w
28 maja dyrekcja, nauczyciele,
Laboratory Day, w liceum w
Pierwszy przystanek
uczniowie i rodzice uroczyście
Sandanski, wyposażonym w
Frombork
powitali gości z Bułgarii i
nowoczesny sprzęt do badań
W listopadzie ubiegłego roku
Rumunii – krajów partnerskich.
cieczy. Posiłki były okazją do
uczniowie ze Szkoły PodstaW programie artystycznym
spróbowania regionalnych
wowej w Purdzie w trakcie
znalazł się taniec polonez,
przysmaków. Jednak najbardwudniowego wyjazdu
polskie piosenki, koszykarski
dziej emocjonującym dniem był
odkrywali tajemnice katedralshow oraz pokaz tańca
Family Day, podczas którego
nego wzgórza, doskonalili
nowoczesnego. Reprezentarodziny goszczące opiekowały
umiejętności matematyczne
cje krajów partnerskich
się uczniami zapewniając
w dedykowanym „Dzienniczku
przygotowały prezentacje
bardzo ciekawe atrakcje.
Ucznia Kopernika”, dokonali
o dotychczasowych działaniach
Uczestnicy mieli okazję
obserwacji nie tylko krajobrazu
w projekcie i wypracowanych
podziwiać festiwal tańca,
Zalewu Wiślanego, ale również
rezultatach.
zwiedzić okoliczne miasta
nocnego nieba, aby następnego
W kolejnych dniach dzieci
czy wziąć udział w rozgrywkach
dnia z zapałem podzielić się
wspólnie zwiedziły Trójmiasto
sportowych. Każdy z uczestniswoimi odkryciami w trakcie
oraz odwiedziły Elbląski Park
ków otrzymał certyfikat,
spotkania online z rówieśnikami
Technologiczny, gdzie odbyły
mnóstwo pamiątek i prezentów,
z Grecji.
się zajęcia „Dwutlenek Węglazarówno od gospodarzy, jak
efekt cieplarniany”. Uroczyste
i rodzin goszczących.
„Gdzie średniowiecze
pożegnanie odbyło się w Hotelu
spotyka się ze współczesArbiter, był m.in. pokaz taneczny
W marcu uczniowie SP 11
nością” - czyli wycieczka do
i tort z flagami państw
odwiedzili Rumunię
Barczewa i Reszla
uczestniczących w projekcie.
W marcu uczestnicy projektu
Następnym etapem projektu w
Czas pożegnań był bardzo
polecieli do drugiego kraju

Uczniowie z Purdy pozdrawiają kolegów z Tyrnavos w Grecji

marcu 2019 roku był wyjazd do
Barczewa i Reszla - miasteczek,
które w średniowiecznym
Księstwie Warmińskim nadawały ton i kierunek rozwoju
obronności, kunsztu rzemieślniczego oraz kultury i nauki.
Barczewo - Mała Wenecja,
Warmińskie Pompeje - to
historyczna bomba naszego
regionu: cenotaf Batorych najpiękniejsze dzieło renesansu
na Warmii, Skarbiec Kultury
Europejskiej w byłym kościele
ewangelickim, miejski ratusz
z odrestaurowaną wieżą,
z której z łatwością można
odkryć średniowieczną myśl
urbanistyczną
oraz Salonik
Muzyczny w byłym domu
Feliksa Nowowiejskiego,
wielkiego kompozytora,
dyrygenta, pedagoga i przede
wszystkim rodowitego
barczewianina. Reszel to z kolei
jedno z trzech największych
miast Warmii, dziś wpisany do
rejestru zabytków UNESCO.
„Ratowanie historii nie może
jedynie odbywać się w
murach i klasach szkolnych”upragniony wyjazd uczniów z
Purdy do Grecji
W końcu przyszedł czas
rzeczywistej wymiany
doświadczeń i wspólne odkrywanie dziedzictwa kulturowego
obu regionów. W ostatnich

Uczniowie z Purdy i Tyrnavos w pierwszym starożytnym teatrze w Larissie

dniach marca do Grecji polecieli
uczniowie z Purdy. Dla wielu z
nich była to wyprawa życia pierwsze doświadczenia dalekiej podróży, lotu samolotem
i działania wymagające
posługiwania się językiem
obcym w pozaszkolnej
rzeczywistości. W trakcie
sześciodniowego pobytu w kraju
- kolebce nauki, szóstoklasiści z
Purdy przy wsparciu rówieśników z Tyrnavos, zetknęli się
z mitologią i pradziejami Ziemi,
zwiedzili ruiny XI-wiecznego
zamku krzyżowców w
Platamonas, zajrzeli do Doliny
Tempe, a w klasztorze Varlaam
na jednej z gór Meteora wykonali
węglem szkic krajobrazu.
Larissa, stolica Tesalii odkryła
przed nimi historyczne wzgórze
Frourio ze starożytnym teatrem
z III w. p.n.e. oraz fundamenty
bazyliki chrześcijańskiej z VI w.
W swoich wspomnieniach
uczniowie najczęściej wskazują
na bliskość morza i gór. Z plaży
w Leptokarya mogli podziwiać
masyw górski Olimp.
Greccy uczniowie poznali
to, co najpiękniejsze w
L i d z b a r k u Wa r m i ń s k i m ,
Olsztynku i Olsztynie
Połowa maja, to oczekiwana
rewizyta greckich przyjaciół.
Lekcje w szkole, wyjazdy
edukacyjne, rozmowy oraz
wspólny śpiew nie tylko
otworzyły i poszerzyły horyzonty
młodzieży, był to swoisty poligon
doskonalenia kompetencji
społecznych, tzn. umiejętność
życia wśród ludzi, współpracy z
innymi, budowanie autonomii
i odpowiedzialności.
Szóstoklasiści z Purdy byli
odpowiedzialni za przekazanie
swoim greckim rówieśnikom
zdobytej wiedzy i umiejętności
posługiwania się takimi
programami jak geogebra,
learning apps czy scratch.
Bezsprzecznym jest fakt, że
ratowanie HISTORII nie może
jedynie odbywać się w murach
i klasach szkolnych. W trakcie
trzydniowych wyjazdów
edukacyjnych, ambasadorowie
z Purdy i Tyrnavos dotarli do
L i d z b a r k a Wa r m i ń s k i e g o ,
Olsztynka i Olsztyna.
Emocjonująca gra w lidzbarskim
zamku, stawiająca na
spostrzegawczość, współdziałanie w zespole oraz

umiejętność analizy wskazan y c h o p i s ó w i o b r a z ó w,
wypełniła mury przepięknej
gotyckiej budowli gwarem,
śmiechem i językami: polskim,
greckim i angielskim. Warsztat
garncarski w otoczeniu
warmińskiej wsi, który
zagwarantować mógł tylko Park
Etnograficzny w Olsztynku,
przyniosły w efekcie własnoręcznie zrobione miski, kubki
i bliżej nieokreślone naczynia z
gliny. Ważne i cenne miejsce na
szlaku uczniów Kopernika, to
Olsztyn z siedzibą administratora dóbr Kapituły Warmińskiej,
którą w latach 1516-1520
zamieszkiwał sam Kopernik.
Zakątki i historię grodu nad
Łyną, uczniowie poznali
współdziałając w polskogreckich zespołach. Po czym
przyszedł czas na wspólne
muzykowanie w „domu”
Kopernika.
Ambasadorowie odkryli
i przekazali szerszemu gronu w
swoich społecznościach
szkolnych i lokalnych, że
HISTORIA to nie tylko smutne
twierdze, chłodne świątynie i
eksponaty ukryte za pancerną
szybą. HISTORIA to tętniąca
życiem przyroda, to ekspresja
zawarta w obrazie, muzyce,
rzeźbie, to wiedza, emocje
i doświadczenia spisane
odręcznie na kartach ksiąg ...
HISTORIA to przede wszystkim
ludzie i ich dorobek. Wspólnie
podjęte działania zarówno
w Tesalii w Grecji, jak i na Warmii
w Polsce, przywróciły blask
i nadały kolorów HISTORII
w świadomości uczniów.
EG
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Ahoj czyli urlop u południowych sąsiadów
Wielu z nas po zachwycie wyjazdami na wczasy do luksusowych hoteli na południu Europy szuka
nowych doznań podróżniczych niż tylko codzienna walka o leżak na plaży. Jeśli jesteś w tej grupie,
warto ponownie przypomnieć sobie słynne czeskie "Ahoj" z lubianej animowanej bajki o słynnym
kreciku. Urlop w Czechach może być niedrogi i pełny atrakcji.
Na początek Skalne Miasto –
czyli miejsce w którym
spotkasz nawet Madonnę!
Wjeżdżając do Czech pomimo
upływu lat wciąż wielu ma
wrażenie jakby cofnęli się w
czasie, do Polski z lat 80-90tych. Mało fabryk, stare domy,
ogródki, a w nim krowy czy kozy.
Ogólnie mówiąc możemy
poczuć spokojny, wiejski klimat.
Może jednak właśnie dlatego
znajduje się tutaj tak wiele
pięknych, niezniszczonych
przez człowieka naturalnych
przyrodniczo miejsc.
Jednym z nich na pewno jest
Skalne Miasto. Wybierając się
do Czech warto postawić na
transport własnym autem. Drogi
wybudowane w Polsce na Euro
2012 z łatwością ułatwią nam
przejazd na granicę polskoczeską z północy Polski w ok.
7-8 godzin w zależności od
postojów. Przy Skalnym Mieście
znajduje się dosyć spory
parking. Jednak w dni wolne od
pracy jest tak dużo turystów, że
policja przekierowuje na niższy
parking przy Skalanym Mieście

w Teplickich Skałach, który
oddalony jest od Skalnego
Miasta w Adrspach o 4 km.
Stamtąd możemy podjechać
kolejką, a raczej wagonem
pociągowym, który zatrzymał się
w czasie. Koszt przejazdu
kolejką to zaledwie kilka złotych.
Całe szczęście jesteśmy na
urlopie i nigdzie nam się nie
spieszy, dlatego możemy
poczekać na kolejkę do
momentu aż po prostu
przyjedzie, gdyż zrozumienie
czeskiego rozkładu jazdy
pociągów potrafi być łamigłówką
niczym sudoku.
Dla tych co jednak
zmotoryzowani nie są istnieje
dogodne połączenie z
Wrocławia. Zanim wyruszymy
do Czech można więc spędzić 12 dni w uroczym Wrocławiu, a
następnie Kolejami
Dolnośląskimi przyjechać do
Skalnego Miasta, pod samo
Adrspach.
Skalne Miasto składa się w
rzeczywistości z dwóch różnych
parków. Pierwszy park znajduje
się w Teplice nad Metuji, i
prowadzi przez niego żółty
szlak. Większość turystów
wybiera się do oddalonego o 4
km Skalnego Miasta w
Adrspach, gdzie przy
turkusowym jeziorku

rozpoczynają wędrówkę zielonym szlakiem. Niejeden turysta
już dał się nabrać i wszedł do
pierwszego Skalnego Miasta –
w którym choć też jest pięknie, to
nie na tyle by jechać przez całą
Polskę. Po uiszczeniu opłaty
wstępnej (120 koron) w
Adrspach, już na samym początku możemy się zachwycać
przepięknym jeziorem. Jest ono
niezwyczajne, gdyż dno jest ze
skały (w dużej mierze wapiennej
– czyli jasnej), dzięki temu woda
jest bardzo czysta, błękitna
wręcz turkusowa. Aż by się
chciało wskoczyć do wody
i popływać – niestety kąpiel w
nim jest zabroniona. Można po
nim popływać jedynie łódkami.
Na tafli wody co rusz widzimy
różne ptaki wodne, a na środku
przepiękną wyspę. Idąc dalej
zielonym szlakiem, natrafiamy
na bramę niczym z Władców
Pierścieni – tak właśnie kojarzy
się wielu osobom. Brama ta
otwiera nam przepiękny szlak
między górami. Większość z
nich ma swoje nazwy nadane
adekwatnie do kształtu. Dlatego

mówimy, że można tu spotkać
Madonnę, Słonia, Lwa,
zobaczyć Maczugę, czy
okazujących sobie uczucia
Kochanków.
Chociaż na niebie może nie być
żadnej chmury, a słoneczne
promienie świecić
niemiłosiernie, specyficzny
mikroklimat sprawi, że będziemy
się tutaj czuli doskonale. Chłód,
porosty, wilgoć – przyniosą nam
przyjemne ukojenie,
szczególnie w wysokiej
temperaturze.
Podróż zielonym szlakiem
zajmie nam nie mniej niż 3,5
godziny. To zależy co chcemy
zobaczyć i którędy wrócić.
Dodatkową atrakcją jest
przepłynięcie się łódką – są tylko
dwie a kolejka zawsze bardzo
duża, więc trzeba się nastawić
na długie czekanie. Jednak
wiele osób mówi że warto.
Przyjemność ta kosztuje około
50 koron czeskich. Po
obejrzeniu przepięknych
widoków, wysiadamy z łodzi i
schodzimy z powrotem na szlak
wąskimi, drewnianymi
schodkami w dół. Jest ich
naprawdę sporo.
Powrót do punktu wejścia tym
samym szlakiem jest
najprostszy. Powrót drugim
szlakiem może okazać się złym

pomysłem dla osób z nadwagą,
gdyż w pewnych miejscach jest
bardzo wąsko i trzeba się
przeciskać między skałami.
Niestety już niejedna osoba
musiała wrócić na pierwotny
szlak.
Przepiękna Praga lub "Spacer
w Chmurach". Czechy im
dalej tym bardziej urocze
Po wspaniałych doświadczeniach w Skalnym Mieście warto
zerknąć dalej, w głąb Czech na
mapie, by zorientować się, że
jest w czym wybierać. Jedną
z atrakcji na pewno jest „Spacer
w chmurach” w Dolni Morava.
Atrakcja ta jest oddalona od
Skalnego miasta o 100 km. Dla
tych co lubią poczuć dreszczyk
adrenaliny miejsce te jest
idealne. Trzeba wejść na wieżę
o wysokości 55 metrów, która
znajduje się na zboczu góry
Slamnik, na wysokości 1116 m
n.p.m. Przy dobrej pogodzie
można z niej zobaczyć piękne
widoki na cały Masyw Śnieżnika
z malowniczą doliną rzeki
Morawy. Po zdobyciu najwyższego piętra można wrócić
drewnianą ścieżką lub zjechać
ze zjeżdżalni o długości 101 m.
Oczywiście obowiązkowym
punktem podczas urlopu jest
zatrzymanie się na kilka dni
w stolicy, czyli Pradze. Na
zwiedzanie stolicy musimy
poświęcić przynajmniej 2 dni.
Jest tu mnóstwo miejsc do
zobaczenia, chociażby: Zamek
na Hradczanach, podgrodzie,
mury obronne, dziedzińce,
Katedra Św. Wita, słynna Złota
Uliczka, Josefov-dzielnica
Żydowska, Ratusz Staromiejski i
rynek Starego Miasta i Trakt
Królewski, Muzeum Narodowe.
Wieczorny spacer wzdłuż Mostu
Karola i praską starówką
to romantyczny czas dla
podróżnych.
Ponadto w Pradze znajdziemy
również ładne parki, ogrody,
galerie handlowe czy ciekawe
miejsca rozrywki, jak np. ściana
słynnego muzyka Johna
Lennona czy pub cały w lodzie.
Wa r t o z o b a c z y ć r ó w n i e ż
niecodzienną rzeźbę Davida
Černego "Sikający".
Zlokalizowana w Pradze przy ul.
Cihelní 2b, obok Muzeum
Franza Kafki (Malá Strana).
Rzeźba przedstawia dwóch
mężczyzn (po 210 cm
wysokości), stojących
naprzeciw siebie i oddających
mocz do basenu w kształcie
Czech. Autor pomnika zamierzał
w niecodzienny sposób uczcić
wejście Czech do Unii
Europejskiej. Według Černego
oddawanie moczu jest
czynnością przyjemną,
a podobnie było także z
wejściem Czech do Unii
Europejskiej - była to czynność
miła i przyjemna dla narodu.
Według innej interpretacji
rzeźba oddaje stosunek
polityków do kraju.
Niektóre zwiedzanie atrakcji
będzie darmowe, za inne trzeba
zapłacić. Nie będą to jednak
z a w r o t n e k w o t y. N o c l e g
w Pradze spokojnie znajdziemy
w granicach 70 zł/os.
W zależności od oczekiwanego

Widok na Prage
standardu cena wzrośnie lub
zmaleje. Warto szukać okazji na
serwisach booking.com lub
groupon.pl. Jeśli jedziemy
większą grupą to apartamenty
dla kilku osób nie wyniosą nas
wielkich pieniędzy, a poruszając
się metrem szybko dojedziemy
do centrum miasta.
Jak Czechy to i piwo. Warto
postawić na wycieczkę do
Pilzna
Czesi słyną z dobrego piwa. Ich
marki "złotego trunku" urzekają
podróżujących, a letnie dni
mijają przy dobrze schłodzonym
piwie dając ukojenie. Z Pragi
koleją możemy w ciągu ok.
godziny przedostać się na
1- dniową wycieczkę do Pilzna.
Tam znajduje się browar
produkujący najbardziej znane
piwo czeskie Pilsner Urquell.
Podczas wycieczki z przewodnikiem poznamy nie tylko
proces powstawania piwa,
historię browaru, ale znajdziemy
się również w podziemiach
browaru gdzie znajdują się
beczki z piwem Pilsner, który
ma idealną temperaturę do
spożycia. Każdy ze zwiedzających na koniec otrzymuje
właśnie piwo z beczki
podziemnego browaru. Ponadto
po zwiedzaniu możemy udać się
do wielkiego pubu Pilsner
Urquell, gdzie piwo rozlewane
jest na 3 różne sposoby czy też
odwiedzić sklep z pamiątkami.

Co warto zjeść? Na co
uważać...
Kuchnia czeska do łatwostrawnych nie należy. Są bardzo
kaloryczne, ale na urlopie
możemy pozwolić sobie na
odrobinę zapomnienia i dla
niektórych potraw w Czechach
warto zrobić ten wyjątek Warto
zabrać ze sobą trochę tabletek
Espumisanu. Najbardziej znane
potrawy regionalne to m.in.
smażony ser w panierce,
kiełbaska utopenec, gulasz z
knedlikami ziemniaczanymi
(bramborove knedlíky) lub
bułczanymi (houskový
knedlíky), pieczeń wieprzowa z
kapustą, zupa cebulowa,
czosnkowa czy piwna.
Wszystko to z dobrym zimnym
czeskim piwem.
Podczas pobytu w restauracjach, pubach uważajmy tylko
na przekąski jakie podrzucają
nam kelnerzy czy obsługa na
stół np. słone precle. Jeśli
uważamy, że to darmowa
przekąska na koszt firmy to
jesteśmy w błędzie. Jeśli ich
skosztujemy będą dopisane
nam do rachunku.

Czechy
ważne informacje

Stolica: Praga
Atrakcje turystyczne:
Skalne Miasto, „Spacer w
chmurach”, Praga- liczne
obiekty zabytkowe, muzea,
piękna starówka + Most
Karola, Browar Pilsner
Urquell Pilzno
Noclegi: za dobę 50-150
zł/os.
Waluta: czeskie korony –
10 koron to ok. 1,70 zł
Jedzenie:
ser w panierce, tłuste
zawiesiste sosy, czeskie
knedliki, zasmażana
kapusta, polędwiczki w
sosie – Czesi generalnie
nie są fanami zdrowego
jedzenia, lubią panierki,
sosy, tłuszcz

Skalne Miasto

www.bogatyregion.pl

Sport

facebook.com/bogatyregion/

EKS Start Elbląg to droga do wielkiej kariery.
Paulina Uścinowicz przechodzi do znanego
duńskiego
klubu
Paulina Uścinowicz przyszła do EKS Start Elbląg z Arka Gdynia. Gra w elbląskim klubie oraz
powołanie do kadry reprezentacji Polski otworzyły przed młodą rozgrywającą drzwi do wielkiej
kariery. W sezonie 2019/2020 Paulina zagra w duńskim Kobenhavn Hanbold, niedawnym mistrzem
Danii gdzie w kadrze grają kadrowiczki ze Szwecji, Danii czy Norwegii. Jak ocenia pobyt w Elblągu
i jak widzi swoją przyszłość w zagranicznym klubie?
Jak wspominasz życie w
Elblągu, przeniosłaś tu się z
Gdańska?
W Elblągu mieszkało mi się
bardzo dobrze. Może to trochę
mniejsze miasto niż Gdańsk,
z którego pochodzę i naprawdę
znacząco się od niego różni, ale
przez ten rok było naprawdę
fajnie. Myślę, że sporo się
nauczyłam, chociażby pod
względem organizacji
codziennego dnia. Studiuję
w Gdańsku, niby nie jest to jakaś
ogromna odległość, ale mieszkanie i studiowanie w dwóch
innych miastach naprawdę do
łatwych nie należy. Poznałam tu
Paulina Uscinowicz w koszulce nowego klubu Kobenhavn Handbolt
wiele nowych osób. Mimo tego,
że byłam tu krótko, bardzo
Wiadomo, że był apetyt na
się w czołówce tabeli.
dobrze będę wspominać ten rok
więcej. Brąz, tak naprawdę,
Na dodatek jest spora szansa,
i poznanych elblążan.
uciekł nam bodajże 2 kolejki
że będziemy również występrzed końcem rozgrywek. Jakby
pować w Pucharze EHF, tak
Skąd pomysł akurat na wyjazd
nie patrzeć jest to powtórka
więc będę miała jeszcze
do Danii?
z poprzedniego sezonu,
większą szansę na zbieranie
Kontrakt w Elblągu mi się
a zwróćmy uwagę, że kilka
doświadczenia. Szczerze
skończył i zdecydowałam się na
znanych nazwisk opuściło ten
mówiąc, to czego chcieć więcejǃ
zmianę barw klubowych.
zespół. Biorąc pod uwagę
Wierzę, że to bardzo dobry
Dostałam propozycję z Danii
wszystkie kontuzje i problemy
kierunek i będę tam miała dużą
i myślę, że jest to bardzo wielka
kadrowe, z jakimi musiałyśmy
szanse rozwoju.
szansa na kolejny krok w mojej
się zmierzyć podczas tego
karierze. Klub, do którego idę,
sezonu, powinnyśmy być
Jak oceniasz miniony sezon w
podjął decyzje o odmłodzeniu
zadowolone z tego co udało nam
wykonaniu EKS Start Elbląg?
składu. Do wielu znanych
się wspólnie osiągnąć.
Myślę, że ubiegły sezon ze
zawodniczek zakontraktował też
Cieszę się, że miałam okazję
Startem Elbląg był bardzo ciężki.
kilka młodych, w tym mnie.
przez rok reprezentować barwy
Pierwsza runda była okresem, w
Trener, który prowadzi tą
tego klubu i poznać tak wiele
którym jeszcze poznawałyśmy
drużynę, planuje połączyć
osób. Stworzyliśmy naprawdę
siebie i nie wszystkie wyniki były
doświadczenie z młodością.
fajny zespół i będę bardzo
takie jakich byśmy oczekiwały.
Liga jest zdecydowanie
dobrze wspominać ten czas.
W drugiej rundzie mnie niestety
silniejsza niż polska, opiera się
wykluczyła kontuzja, ale
na wielu bardzo znanych
Dziękujemy za rozmowę i
dziewczyny naprawdę radziły
zawodniczkach z różnych
życzymy powodzenia w
sobie dużo lepiej. Czwarta
krajów Europy. Kopenhaga
nowym klubie
lokata to zadowalający wynik.
przez ostatnie lata utrzymywała
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Zostań sponsorem EKS Start Elbląg
Zbudujmy razem wielki klubǃ
EKS Start Elbląg powstał w latach 50-tych XX wieku. Obecnie to jedyny
sportowy klub w Elblągu grający w najwyższej lidze rozgrywek. Od wielu lat
szczypiornistki biją się o medale PGNiG Superliga Kobiet. Największe
sukcesy to lata 90-te, gdy w Elblągu zbudowano klub, którego bano się nie
tylko w kraju, ale i całej Europie. Warto by znów wróciły momenty chwały
i dumy dla całego miasta.
Dołącz do grona sponsorów klubu - liczy się każde wsparcie.
- nie trzeba być dużym sponsorem, nawet kilkaset złotych miesięcznie będzie
mile widziane,
- zostań firmą wspierającą sport i aktywny tryb życia,
- zyskaj sympatię kibiców,
- zyskaj korzyści podatkowe,
- zareklamuj swoją firmę podczas meczów EKS Start Elbląg,
- transmisje meczów szczypiornistek są pokazywane m.in. w Polsat Sport
Kontakt z klubem: +48 55 625 62 13 zarzad@eksstart.pl
Sukcesy:
Mistrz Polski: 1992, 1994
V-ce Mistrzostwo Polski: 1991, 1997
3 miejsce Mistrzostw Polski: 1993,1998,1999,2000, 2017
Puchar Polski: 1993. 1994, 1999
Udział w Pucharze Europy: 1994/95, 1995/96
Legendy Start Elbląg: Iwona Błaszkowska, Magdalena Chemicz, Patrycja
Mikszto,Katarzyna Kołodziejska, Elżbieta Olszewska, Kinga Polenz, Anna
Ejsmont, Anna Garwacka, Wioletta Luberecka, Izabela Kowalewska, Izabela
Czapko – (reprezentantki Polski).
Reklama

Nowe zawodniczki EKS Startu Elbląg mogą dać drużynie nową energię i entuzjazm
W minionym sezonie EKS
Start Elbląg zakończył
rozgrywki PGNiG Superligi
Kobiet na 4 miejscu. W
drużynie podobnie jak w
poprzednim sezonie dojdzie
do wielu przetasowań jednak
doświadczony trener Andrzej
Niewrzawa znów wierzy, że
drużyna będzie grała w stylu
do jakiego przyzwyczaił Start
E l b l ą g s w o i c h k i b i c ó w.
Zapraszamy do wywiadu
z trenerem EKS Start Elbląg –
Andrzejem Niewrzawą.
Start Elbląg zakończył
miniony sezon na 4 miejscu.
W rywalizacji o 3 miejsce
lepsza okazała się drużyna
Energa AZS Koszalin. Jak
ocenia Pan ubiegły sezon?
Ostatni sezon był to sezon
zmian. Zarówno organizacyjnych jak i sportowych. Sam
wynik sportowy na koniec
sezonu uważam za pozytywny
biorąc pod uwagę te dwa
aspekty. Organizacja klubu,
problemy na początku sezonu,
wkomponowanie nowych
zawodniczek do składu odbiła
się na wynikach kilku spotkań
w rundzie jesiennej. Do tego
przez cały sezon ciągnęły się
absencje takich zawodniczek

jak np. Świerżewska, która
straciła kilka pierwszych kolejek.
Z każdym meczem było jednak
coraz lepiej. Powrót Asi Wagi w
styczniu pomógł nam sportowo.
Było więcej możliwości zmian
podczas meczu. Graliśmy już
lepiej, skuteczniej i przede
wszystkim złapaliśmy swój styl.
Styl Startu Elbląg. Agresywny
i odważny.
Po zakończeniu sezonu,
w Starcie nastąpiło wiele
przetasowań, z zespołu
odchodzi 8 zawodniczek
w tym najlepsza strzelczyni
z e s p o ł u P a t r y c j a
Świerżewska. Czy wiadomo
już jak będzie wyglądał nowy
skład zespołu? Które pozycje
potrzebują wzmocnień?
Odejście 8 zawodniczek, to
zawsze jest problem, ale
zarazem szansa na pozyskanie
nowej energii i entuzjazmu od
tych które niebawem dołączą.
Jedynie pozycja obrotowych
pozostaje bez zmian. Basia
Choromańska i Tatjana Trbovic.
Na każdej pozostałej zobaczymy inną jakość, inną
zawodniczkę. Podstawowa
pozycja w piłce ręcznej to
bramka. Tutaj dobrze pokazała
się Wioleta Pająk i mamy

nadzieje, że dalej będzie się
rozwijać. Klaudię Powagę
zastąpi reprezentantka Islandii
Hafdis Renatodottir. Aliona
Shupyk z Ukrainy zastąpi Hanię
Jaszczuk. Alicja Pękala zastąpi
Kasię Kozimur. Z kolei Milena
Kaczmarek i Ola Dronzikowska
Magdę Balsam. Milena Rancic z
Serbii ma wzmocnić lewe
skrzydło po odejściu Asi
Gadziny i Julki Wtulich. Kasia
Cygan z młodzieżowej
reprezentacji Polski zastąpi
Paulinę Uścinowicz odchodzącą
do duńskiego klubu. Do zespołu
dojdzie juniorka Julka Szulc,
nominalna lewoskrzydłowa.
Pracujemy jeszcze nad jednym
transferem. Liczymy że Justyna
Świerczek przejmie rolę
zdobywania bramek po Patrycji
Świerżewskiej. Kierowaniem gry
nadal będzie się zajmowała Asia
Waga. Kolejny sezon w Starcie
zaliczy Ola Jędrzejczyk, od 21
czerwca występująca już jako
Ola Garczarczyk po tym jak
wzięła ślub. Bardzo liczymy
na dalszy rozwój Pauliny
Stapurewicz.
Jakie są plany na okres
przygotowawczy dla Startu
Elbląg na najbliższy sezon?
W związku z tym , że jest sporo

nowych zawodniczek akcent
przygotowań pójdzie raczej
w kierunku większej ilości gier.
Daty poznamy wkrótce, gdyż
czekamy na informacje o nowym
kształcie ligi zawodowej kiedy to
poznamy ilość rywali i terminy
spotkań ligowych.Planujemy
udział w kilku turniejach.
Niektóre odbędą się także
w Elblągu.
Każdy z klubów PGNiG
Superliga Kobiet musi do
startu nowego sezonu
uzyskać licencję. Czy kibice
mogą być spokojni o start
klubu w najbliższym sezonie?
Jak wygląda sytuacja organizacyjna i finansowa w klubie?
Pytanie o sytuację finansową
klubu to dobre pytanie do osób
z pionu organizacyjnozarządzającego. Z informacji,
które usłyszeliśmy ostatnio na
walnym zgromadzeniu sprawozdawczo wyborczym EKS Start,
sytuacja po ubiegłorocznych
zawirowaniach normuje się.
Duża determinacja włodarzy
klubu pozwoliła wyprowadzić
klub na prostą i z optymizmem
pozwala patrzeć na wyniki prac
komisji licencyjnej przed
rozgrywkami nowego sezonu.
Sezonu EKS Startu Elbląg

w profesjonalnej lidze piłki
ręcznej kobiet.
Prawdopodobnie z kadrą
Polski pożegna się trener
Leszek Krowicki a w/g
jednego z portali w gronie
kandydatów na następców
pojawia się między innymi
pana nazwisko. Czy bierze
Pan pod uwagę objęcie
funkcji trenera polskich
szczypiornistek?
Trenerem reprezentacji Polski
kobiet jest Leszek Krowicki.
Dywagacje na temat zastąpienia
obecnego szkoleniowca są
wobec tego bezzasadne. Co

przyniesie przyszłość zobaczymy. Jeżeli pojawiają się
natomiast informacje na temat
mojego ewentualnego udziału
przy tworzeniu przyszłej kadry,
to tylko pozostaje się cieszyć, że
nasza praca w Starcie została
zauważona.
Dziękujemy za rozmowę
i życzymy owocnej pracy w
okresie przygotowawczym

Trener Startu Elbląg - Andrzej Niewrzawa
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Dom Pogodnego Seniora REMI
już otwarty, trwa nabór na wolne
miejsca
Problem starości dla osób aktywnych nie musi być bólem głowy. Wszystko
za sprawą nowo otwartego Domu Pogodnego Seniora w Bogaczewie k.
Elbląga. Seniorzy znajdą tam komfortowe warunki do odpoczynku i
otrzymają profesjonalną całodobową opiekę.
Trwa nabór na wolne miejsca - atrakcyjne położenie
Społeczeństwo polskie się starzeje. Wielu z nas, którzy styknęli się z tym
problemem szukając miejsc dla swoich rodziców lub dziadków wie, że największą
bolączką w Polsce jest znalezienie domu seniora, który dysponuje wolnymi
miejscami dla naszych najbliższych. Poza wolnymi miejscami chcemy
jednocześnie by było to też miejsce z komfortowymi warunkami dla naszych
najbliższych. Na całe szczęście widać poprawę w tym zakresie i powstają nowe
ośrodki, które świadczą właśnie takie usługi. Takim Domem Seniora, który spełnia
powyższe warunki z całą pewnością jest Dom Pogodnego Seniora w Bogaczewie
k. Elbląga.
Atrakcyjne położenie
Jego niewątpliwym plusem jest lokalizacja. Obiekt położony jest koło trasy
szybkiego ruchu S7 co umożliwia komfortowy dojazd dla odwiedzających
zarówno z Elbląga, Trójmiasta jak i innych miejscowości z woj. warmińskomazurskiego. Mimo bliskości S7 sam ośrodek położony jest w cichej niewielkiej
miejscowości Bogaczewo. Lokalizacja obiektu umożliwia bezstresowe i
komfortowe spędzanie czasu na świeżym powietrzu.Cały obiekt mieszkalny nie
posiada barier architektonicznych, a w części rekreacyjno-rechabilitacyjnej
(wyposażonej w basen, saunę, łaźnię parową, jacuzzi, groty solne oraz gabinety
do masażu i rehabilitacji) dostęp ułatwiony jest poprzez zamontowane windy co
pozwoli każdemu seniorowi na komfortowy dostęp do strefy relaksu. Na zewnątrz
znajduje się ogród z alejkami do spacerów, ławeczkami i stolikami
Profesjonalna kadra, szereg aktywności i atrakcji dla pensjonariuszy
W Domu Pogodnego Seniora dostępne są pokoje 1 i 2-osobowe. W każdym z nich
znajduje się łazienka, z pełnym węzłem sanitarnym i elementy ułatwiające
korzystanie z łazienek (pochwyty i siedzonka pod prysznicami). Dodatkowo
zamontowana jest instalacja TV oraz instalacja przywoławcza. Posiadamy
wieloletnie doświadczenie w gastronomi zapewniamy całodzienne wyżywienie z
uwzględnieniem indywidualnych diet. W ciągu dnia seniorzy mają nieograniczony
dostęp do różnych przekąsek, owoców i napoi.
Dom Pogodnego Seniora stawia też na szereg atrakcji. Oto niektóre z
nich:
- ogródek z alejkami do spacerów, z ławeczkami i stolikami - wieczorki
integracyjne
- wycieczki (minimum 1 w miesiącu)
- zajęcia aktywizacyjne dla osób starszych w celu usprawnienia fizycznego oraz
zajęcia intelektualne (gry i zabawy)
- muzykoterapia
- możliwość uprawiania własnego ogródka (od wiosny 2019)
- staw wędkarski (od wiosny 2019)
- sala telewizyjna
- dostęp do aktualnej prasy oraz wiele innych
Wiemy jak ważna dla wielu seniorów jest wiara. Dlatego specjalnie dla naszych
pensjonariuszy zadbaliśmy również o tą sprawę. W naszym obiekcie znajduje się
Kaplica gdzie odbywa się posługa duszpasterska w niedzielę oraz święta.
Kontakt w sprawie naboru i wniosków:
Dom Pogodnego Seniora REMI
Telefon: 691 844 836
E-mail: kontakt@pogodnysenior.com.pl
Strona www: www.pogodnysenior.com.pl
Adres: Bogaczewo 17c, 82-310 Elbląg
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