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Gazeta Wieczór Pomorze  
– jesteśmy z Wami od 30 lat!
Na rynku prasowym czasopismo funkcjonuje od 1991 roku. Na przestrzeni lat nosiło 
różne tytuły: „Wieczór Kryminał”, „Nasz Tygodnik Wieczór”, „Twój Wieczór”.

Zmieniały się też format i szata graficzna. Od 2017 roku pismo wydawane jest pod tytułem „Gazeta Wieczór 
Pomorze” i kolportowane w ramach własnej, wewnętrznej, nieustannie rozbudowywanej sieci kolportażu.

„Gazeta Wieczór Pomorze” współpracuje z renomowanymi przedsiębiorstwami, firmami, 
samorządami, podmiotami prywatnymi, stowarzyszeniami gospodarczymi i organizacjami 
społecznymi. Pismo informuje i bawi, dostarcza wiadomości w formie zwięzłej, lekkiej i przyjemnej. 
Zamieszcza interesujące reportaże będące fotografią pomorskiej codzienności, bogato ilustrowane 
aktualności oraz informacje z poszczególnych samorządów województwa pomorskiego. Tematyka 
GWP to głównie: polityka, gospodarka, samorząd, biznes, kultura, rozrywka, zdrowie.

Pomysłodawcą i założycielem „Wieczoru" w 1991 roku był adiunkt w Zakładzie 
Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, specjalista 
w Zakładzie Kryminalistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 
wykładowca Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, doktor nauk 
humanistycznych Michał Antoniszyn (1940-2020), stając się tym samym właścicielem 
pierwszego prywatnego i wolnego od komunistycznych wpływów wydawnictwa. 
Dr Michał Antoniszyn był także wieloletnim redaktorem naczelnym „Wieczoru".



Dzień pamięci
24 marca 1944 roku Niemcy wymordowali rodzinę Ulmów z Podkarpacia oraz 
ukrywanych przez nich Żydów z rodzin Goldmanów, Didnerów i Grünfeldów. 
Na pamiątkę tego wydarzenia dzień 24 marca ustanowiono Narodowym Dniem 
Pamięci Polaków ratujących Żydów.

Polska była jedynym krajem okupowa-
nym przez Niemcy w czasie II wojny świato-
wej, w którym formalnie wprowadzono karę 
śmierci za ukrywanie lub inną pomoc Żydom. 
Pomimo tego, obywatele Polski stanowią 
największą grupę pośród Sprawiedliwych 
Wśród Narodów Świata. Na 27 707 osób 
wyróżnionych przez jerozolimski Instytut 
Yad Vashem 7112 to obywatele Polski. Ale to 
nie wszystko. Polacy znajdują się też wśród 
Sprawiedliwych z innych państw – Ukrainy, 
Białorusi, czy Litwy.

Jednocześnie co jakiś czas powracają oskar-
żenia o współudział Polaków w Zagładzie.  Pa-
radoksalnie największy posłuch znajdują one 
za oceanem. W Stanach Zjednoczonych, które 
własnych Sprawiedliwych mają aż pięciu, 
a gdyby wprowadzić tytuł „Niesprawiedliwego 
Wśród Narodów” można by było nim wyróżnić 
niemal całą elitę rządzącą USA podczas woj-
ny. W tym także wielu Żydów. Wystarczy tu 
przypomnieć oficjalne amerykańskie reakcje 
na informacje i apele o pomoc ponawiane 
wielokrotnie przez polski rząd.

Zagłada

To, że liczba Polaków ratujących 
Żydów jest tak duża wynika z wielu 

czynników. Przede wszystkim z tego, że 
to właśnie na ziemiach polskich Niemcy 

postanowili urządzić Holocaust. Tu 
przecież żyło najwięcej Żydów, tu także 

dowożono Żydów z innych krajów.   

Biorąc pod uwagę wyniki spisów po-
wszechnych, przyrost naturalny i emigrację, 
przyjmuje się, że 31 sierpnia 1939 mieszkało 
w Polsce 3 474 000 Żydów, wliczając w to 
wyłącznie osoby wyznania mojżeszowego. 
Dla Niemców liczba była znacznie wyższa, 
gdyż nie obejmowała Żydów, którzy przyjęli 
chrześcijaństwo, bądź nie wyznawali żadnej 
religii, a także Polaków, którzy mieli domiesz-
kę krwi żydowskiej.

Z tych niemal 3,5 mln ludzi po wojnie 

w Polsce mieszkało – według różnych danych 
180-240 tys. Żydów. Biorąc pod uwagę prze-
sunięcie granic i migrację szacuje się, że pod-
czas wojny zginęło co najmniej 90% polskich 
Żydów. Tragiczną ironią historii jest ogromny 
udział Żydów w organizowaniu Zagłady. Tu 
tylko jeden przykład, bo do całościowych 
danych nie udało mi się dotrzeć: W 1942 roku 
do obozu zagłady w Treblince przywieziono 
około 300 tys. mieszkańców warszawskiego 
getta. Deportacja została przeprowadzona 
przez 50 niemieckich żołnierzy SS, 200 Ło-
tyszów z batalionów Schutzmannschaften, 
200 ukraińskich policjantów i 2500 członków 
Żydowskiej Policji Getta. W zamian za współ-
pracę zagwarantowano im nietykalność. Kiedy 
już wszystkich zwieziono do obozu gwarancje 
przestały obowiązywać i żydowscy policjanci 
zginęli tak samo, jak ci, których wcześniej 
zaganiali do pociągów śmierci.

Stanowisko polskie
Ludzie, jak to ludzie – byli różni. Byli Spra-

wiedliwi, którzy starali się w różny sposób 
przeciwdziałać Zagładzie, byli też tacy, którzy 
ze strachu, z chęci zysku, albo z antysemi-
tyzmu pomagali Niemcom: donosili, szanta-
żowali, a nawet brali udział w pogromach. 
Władze polskie zapowiadały ukaranie tych 
ostatnich. W „Rzeczpospolitej” – oficjalnym 
piśmie Delegatury Rządu na Kraj, w nume-
rze z maja 1943, rząd ostrzegał szmalcow-
ników: „Społeczeństwo polskie, choć samo 
pada ofiarą straszliwego terroru, spogląda 
z przerażeniem i głębokim współczuciem na 
mordowanie przez Niemców ocalałej jeszcze 
ludności żydowskiej w Polsce. Przeciwko tej 
zbrodni jasno wyraziliśmy swój protest, któ-
ry rozpowszechniono na całym świecie, zaś 
Żydom zbiegłym z getta lub z obozów koncen-
tracyjnych udzielamy tak znacznej pomocy, 
że okupant ogłosił dekret grożący śmiercią 
Polakom, którzy pomogą ukrywającym się 
Żydom. Mimo to są jednostki wyzbyte ludzkich 
uczuć i sumienia, które znalazły sobie źródło 
specyficznego dochodu szantażując Polaków 
ukrywających Żydów bądź samych Żydów. 
Kierownictwo Walki Cywilnej ostrzega, że 

przypadki takiego szantażu są odnotowy-
wane i będą karane z całą surowością prawa 
jak tylko to będzie możliwe w istniejących 
warunkach, a bezwzględnie w przyszłości.”

Obowiązek pamięci
Żydzi wywiązali się z obowiązku pamięci. 

O ich pamięci i wdzięczności świadczy choćby 
cała akcja wyszukiwania Sprawiedliwych, 
honorowania ich i pomagania im. My, Pola-
cy natomiast nie zawsze doceniamy ogrom 
poświęceń jakiego wymagała pomoc Żydom. 
Pamiętamy o zagrożeniach zewnętrznych. 
Wiemy, że Niemcy zabijali udzielających ta-
kiej pomocy. Znacznie mniej się jednak mówi 
o uwarunkowaniach psychicznych, o moty-
wach, dla których niektórzy ludzie nie chcieli 
widzieć tragedii Żydów. Nie tylko Polacy byli 
różni. Różni byli też Żydzi i nie wszyscy z nich 
byli pozytywnie nastawieni do Polski. Kiedy 
w 1939 roku wojska niemieckie wkraczały do 
Łodzi, łódzcy Żydzi wznieśli bramę tryumfalną 
na cześć zdobywców. Niewiele im to pomogło. 
Większość łódzkich Żydów nie przeżyła woj-
ny. Ale ta manifestacja na pewno podsyciła 
niechęć Polaków do nielojalnej wobec Polski 
grupy etnicznej. Kiedy w zaborze niemieckim 
takie uroczyste witanie wkraczających do Pol-
ski okupantów zdarzało się rzadko, w zaborze 
sowieckim było to nieomalże normą. Polacy 
to widzieli, pamiętali, a mimo tego zdarzały 
się jednostki, które w imię miłości bliźniego 
umiały przełamać swoją niechęć do Żydów...

Bohaterstwo zawsze jest godne 
upamiętnienia. Jednak bohaterskie 
czyny dokonywane wbrew własnym 

uczuciom, jedynie z poczucia 
obowiązku wobec drugiego 

człowieka to już najwyższy stopień 
bohaterstwa. I dlatego dziś powinniśmy 

o tych ludziach szczególnie pamiętać. 
Postępowali oni bowiem „jak 

trzeba” wobec ludzi, którzy sami nie 
zawsze postępowali „jak trzeba”.
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„Bo nie ma gorszej dla ludzi potęgi  
jak pieniądz:

on to i miasta rozburza,
on wypiera z zagród i domu,

on prawe dusze krzywdzi i popycha”
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Koncepcja Klastrów Energii na terenie OMGGS
Inwestycje związane z energią słoneczną i wiatrową w poszczególnych gminach naszego województwa to nie tylko eko-
trend ostatnich lat. To także kalkulacja ekonomiczna, o której najdobitniej dowodzą liczby. Dlaczego zatem z odnawialnych 
źródeł energii (OZE) nie miałyby korzystać całe wspólnoty?

No właśnie! Na pomysł takiego rozwiązania wpadło Biuro Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, które pracuje obecnie nad 
utworzeniem trzech takich wspólnot. Do inicjatywy na tę chwilę 
przyłączyło 51 samorządów skupionych w metropolii, a nad całym 
projektem będą czuwać ekodoradcy. 

Inicjatorem tego rodzaju aktywnej „energetyki 
obywatelskiej” jest Unia Europejska, która w 2019 roku 

przyjęła pakiet legislacyjny „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków" (zestaw 8 dyrektyw i rozporządzeń, który 
określa parametry nowego modelu energetyki w UE). Unia 

mobilizuje Europejczyków do aktywności energetycznej 
i tworzenia nie tylko indywidualnych źródeł energii, ale 

i źródeł z których korzystać będą całe wspólnoty np. Klastry 
Energii, Spółdzielnie Energetyczne czy Wyspy Energetyczne.  

„Wspólnoty energetyczne mogą liczyć na dofinansowanie m.in. 
z unijnego Funduszu Odbudowy. W ramach Instrumentu na Rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności do Polski ma trafić ponad 23,9 
mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek. Ogromna część 
środków z tego pakietu będzie przeznaczana na odnawialne źródła 
energii, energetykę i środowisko. Podstawą do uzyskania środków 
finansowych na ten cel będą koncepcje powstania wspólnot energe-
tycznych na danym terenie.” - informuje OMGGS.

Dlatego Obszar Metropolitalny GGS pracuje nad 
koncepcją powstania trzech takich podmiotów, które 
stworzy aż 51 pomorskich samorządów. Pilotażowy 

projekt nosi nazwę „Opracowanie Koncepcji 
stworzenia Klastra Energii na terenie OM GGS”.

Klaster Energii jest porozumieniem działających lokalnie podmio-
tów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem 
i sprzedażą: energii elektrycznej, ciepła i chłodu, energii elektrycznej 
w transporcie oraz paliw. - Członkami klastra energii mogą być osoby 
fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, inwesto-
rzy, instytuty badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

- Formalnie klaster energii jest porozumieniem cywilnoprawnym, do-
tyczącym wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji 
lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł 
lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 
niższym niż 110 kV - mówi wiceprezes zarządu firmy DOEKO Group, 
która opracowuje koncepcję dla OMGGS, Jakub Maceja.

Jak skorzystają gminy tworzące klaster? Po pierwsze w wymiarze 
ekonomicznym – tańsza produkcja energii z OZE, ograniczenie kosz-
tów jej dystrybucji i lepsze zarządzanie. W wymiarze ekologicznym – 
większa dbałość o środowisko naturalne. Ważną kwestią jest również 
uniezależnienie się od monopolu dostawców energii.

Obecnie projekt jest na etapie tworzenia koncepcji dotyczącej 
możliwości stworzenia klastrów na terenie OMGGS (obejmującej 
rozpoznanie, zbadanie potencjałów, analizę wariantową, finanso-
wą i organizacyjną, rekomendacje dotyczące wyboru optymalnego 
wariantu). Swój akces zgłosiło 51 samorządów. Należy nadmienić, 
że skuteczność klastrów energii zależy m.in.: od racjonalnego i efek-
tywnego wykorzystania dostępnych surowców energetycznych, od-
nawialnych źródeł energii, innowacji, przedsiębiorczości w obszarze 
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji oraz zarządzania odbiorem energii.

Samorządy biorące udział w projekcie mogą ubiegać 
się o granty w ramach programu ELENA.

Samorządy, które zgłosiły swój udział w inicjatywie 
powstania Klastrów Energii:

Gminy: Cedry Wielkie, Chmielno, Gniew, Gniewino, Jastarnia, Kartuzy, 
Kolbudy, Kosakowo, Krynica Morska, Lichnowy, Linia, Liniewo, Łęczyce, 
Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Pruszcz 
Gdański, Przodkowo, Przywidz, Pszczółki, Puck, Sierakowice, Skarszewy, 
Somonino, Stegna, Stężyca, Subkowy, Suchy Dąb, Sulęczyno, Szemud, 
Sztutowo, Tczew, Trąbki Wielkie, Wejherowo, Władysławowo, Żukowo.

Miasta: Gdańsk, Gdynia, Hel, Lębork, Malbork, Pelplin, Pruszcz Gdański, 
Reda, Rumia, Sopot.

Powiaty: kartuski, lęborski, pucki, tczewski.
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Następcą J.E. gen. abpa Sławoja Leszka Głódzia będzie dotychczaso-
wy arcybiskup białostocki Tadeusz Wojda. Jego ingres do Archikatedry 
Oliwskiej ustalono na Niedzielę Palmową, czyli 28 marca 2021 roku.

Objęcie nowej stolicy biskupiej związane jest z dwoma symbo-
licznymi obrzędami: kanonicznym objęciem Archidiecezji Gdańskiej 
i przedstawieniem bulli papieskiej. Odbędzie się ono w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2021 r., w Archikatedrze Oliwskiej 
o godz. 11.00, w 29. rocznicę ustanowienia Archidiecezji i Metro-
polii Gdańskiej. Z powodu pandemii w uroczystości weźmie udział 
ograniczona liczba osób, będzie ona miała charakter wewnętrzny.

Ingres nowego metropolity gdańskiego abpa Tadeusza 
Wojdy SAC do Archikatedry Oliwskiej odbędzie się 28 

marca 2021 r., o godz. 14.30 – w Niedzielę Palmową. I ta 
uroczystość odbędzie się z ograniczoną liczbą wiernych, 
a dla wszystkich chcących śledzić uroczystość transmisja 

będzie emitowana w TVP3, TV Trwam i Radio Plus i na 
specjalnym telebimie ustawionym przed katedrą.

Nowy metropolita gdański urodził się w 1957 r. w Kowali na Kie-
lecczyźnie. Ma troje rodzeństwa, młodszy brat jest księdzem, a starsza 
siostra jest w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich. W 1976 
r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów). 
W latach 1977-1983 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy 
(ukończył filozofię i teologię) oraz na Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie (studia z filozofii fundamentalnej). Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1983 r. Studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim 
w Rzymie, gdzie obronił doktorat z misjologii w 1989 r. (następnie 

nostryfikowano go na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2001 r.).

Pracował w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji 
ds. Ewangelizacji Narodów. (pełnił również funkcję kierownika biura). 
12 kwietnia 2017 r. mianowany przez papieża Franciszka metropolitą 
białostockim (święcenia biskupie przyjął 10 czerwca 2017 r. z rąk 
prefekta Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary 
kard. Fernando Filoni). Wówczas odbył też ingres do  do archikatedry 
białostockiej. 29 czerwca 2017 r. w Rzymie otrzymał z rąk papieża 
Franciszka paliusz (5 listopada 2017 r. w białostockiej bazylice 
archikatedralnej uroczystego nałożenia paliusza dokonał nuncjusz 
apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio).

W dziedzinie architektury i urbanistyki to nazwisko jest nie-
zwykle znane. Profesor nauk technicznych, doktor habilitowany 
w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego, stypendysta 
Fulbrighta – innymi słowy teoretyk i praktyk w swoim fachu! Od 
kwietnia to właśnie prof. Piotr Lorens dowodzi nowo powstałym 
Biurem Architekta Miasta Gdańska. W konkursie na to stanowisko 
pokonał czterech innych kandydatów.

- Chcemy by osoba, która została architektem, zajęła się porządkiem 
urbanistycznym i wizją architektoniczną zwłaszcza w obszarach, 
które są strategiczne i prestiżowe, ale też konfliktowe. Cieszę się, że 
do naszej drużyny dołączył Piotr Lorens profesor nauk technicznych 
– mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Jakie zadania przed nim staną? Jak informuje gdański magistrat 
będzie to m.in.: „kreowanie wizji i strategii rozwoju przestrzennego, 
prowadzenie analiz urbanistycznych na potrzeby wybranych inwestycji 
i inicjowanie dyskusji – w tym z udziałem inwestorów i społeczności 
lokalnej – nad kształtem architektonicznym ważniejszych inwestycji 
i kluczowych przestrzeni publicznych, inicjowanie dialogu społecznego 
i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla obszarów konfliktowych/
strategicznych w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej, 
inicjowanie projektów planów miejscowych”.

– Wśród spraw, którymi chcę się zająć na początku, będzie na-
zwijmy to zielona strategia Gdańska. W moim przekonaniu to jedna 
z najważniejszych rzeczy, jaka przed nami stoi. To jest zastanowie-
nie się, w jaki sposób można zazielenić miejską przestrzeń. Musimy 
rozważyć wszystkie pojawiające się pomysły i idee, by wprowadzić 
większą ilość zieleni. Gdańsk ma tutaj znakomite warunki środo-
wiskowe. Te prace już się toczą, ale chciałbym zintensyfikować te 
działania – mówił prof. Piotr Lorens.

2 marca 2021 roku Konferencja Episkopatu Polski podała do wiadomości, że papież Franciszek powołał nowego metropolitę 
gdańskiego. Jego ingres odbędzie się w Niedzielę Palmową.

Funkcja ta z ramienia miasta Gdańska debiutuje. Ale nie debiutuje człowiek, bo na czele nowo powstałego Biura Architekta 
Miasta stanął prof. Piotr Lorens.

Mamy nowego metropolitę gdańskiego!

Gdańsk wzbogacił się o architekta miasta
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Prof. Piotr Lorens – architekt miasta Gdańska, który swoją funkcję będzie pełnił  
od kwietnia br.



- Świętujemy symbolicznie, online, jedy-
nie tort w IKM będzie prawdziwy. W innych 
warunkach zorganizowalibyśmy wydarzenie 
z udziałem gdańskich artystów w nietypowej 
przestrzeni, na które zaprosilibyśmy uczestni-
ków naszych działań, partnerów, przyjaciół... 
Niestety, pozostajemy w rzeczywistości wir-
tualnej. 11 marca podkreśliliśmy urodziny 
instytucji filmem opublikowanym na naszym 
Facebooku i YouTube, do którego zaprosiliśmy 
osoby, które od lat z nami współpracują i z 
którymi dalej chcemy rozwijać różne działania 
– mówi dyrektor IKM Aleksandra Szymańska.

Nie dziwi zatem, że projekty związane 
z kandydaturą Gdańska do Europejskiej Sto-
licy Kultury na stałe wpisały się w kalendarz 
wydarzeń kulturalnych w mieście. Wśród 
działań IKM-u należy wymienić: pierwsze 
edycje festiwalu NARRACJE, który wprowadza 

sztukę w nieoczywiste przestrzenie dzielnic, 
czy Streetwaves, zwracające uwagę na lokal-
ną działalność artystyczną w mieście. Warto 
zaznaczyć, że wiele działań proponowanych 
w aplikacji do konkursu Europejska Stolica 
Kultury 2016 jest kontynuowana m.in.: space-
ry Lokalnych Przewodników i Przewodniczek,  
badawcze Obserwatorium Kultury, festiwale 
literackie „Europejski Poeta Wolności" i „Od-
nalezione w tłumaczeniu", Opera na Targu 
Węglowym czy Kolekcja Malarstwa Monu-
mentalnego na Zaspie.

Jak mówią władze IKM „10 lat działalności 
instytucji to także podejmowanie nowych 
tematów i inicjowanie kolejnych wydarzeń. 
Rozwija się cykl Miejsca, w którym zaproszeni 
artyści i artystki przygotowują minimali-
styczne instalacje dopasowane do wybranej, 
nieodkrytej wcześniej lokalizacji. Zainicjo-

wana w 2016 roku konferencja Marketing 
w Kulturze. Komunikacja-trendy-praktyka 
stale poszerza swoje grono odbiorców wśród 
menedżerów kultury z całej Polski. Działania 
z zakresu edukacji kulturowej prowadzone 
w ramach projektu Sieć Kultury i Bardzo 
Młoda Kultura obejmują swoim zakresem 
całe województwo pomorskie, a Program 
Otwarty IKM, w którym zapraszamy miesz-
kańców i mieszkanki Gdańska do realizacji 
swoich pomysłów na działania kulturalne ze 
wsparciem instytucji cieszy się coraz większą 
popularnością”. Za powodzenie kolejnych 
przedsięwzięć trzymamy kciuki i życzymy 
aby kolejne inicjatywy odbywały się już nor-
malnie, z udziałem wielu gdańszczan – jak 
na załączonych zdjęciach.

Ma ona być wyrazem wdzięczności i uznania dla tych, którzy w prawy sposób 
przeciwdziałają nietolerancji, mowie nienawiści, uciskowi czy ksenofobii. Inspiracją 
do stworzenia nagrody była postawa tragicznie zmarłego prezydenta miasta Gdańska 
Pawła Adamowicza, a inicjatorem  ICORN (Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia) 
i grupa członków Europejskiej Partii Ludowej. Warto zaznaczyć, że w roku 2017 
Gdańsk dołączył do International Cities of Refugee Network  (Międzynarodowej Sieci 
Miast Schronienia). Miast, które angażują się w obronę wolności słowa i pisarzy 
prześladowanych z powodów politycznych. Gdańsk w ICORN reprezentuje Gdańska 
Galeria Miejska, która realizuje program rezydencji artysty po jego wyjazd z Gdańska. 
W ramach inicjatywy w Gdańsku gościł Sari Alhassanat, poeta z Palestyny, Mirsaidov 
Khayrullo, dziennikarz z Tadżykistanu.

- „Gdańsk dzieli się dobrem” - to ostatnie słowa, Pawła Adamowicza, który budo-
wał lepszy świat, na przekór znieczulicy, nietolerancji, nienawiści, przemocy. Tak też 
robimy – dzielimy się dobrem. Nie tylko z najbliższymi, nie tylko z gdańszczankami 
i gdańszczanami. Solidarność i wolność to wartości, które ukształtowały Gdańsk 
i dziś potrzebę realnych działań i wsparcia tych, których prawa są gwałcone. I to bez 
znaczenia skąd pochodzą, kogo kochają, i do kogo się modlą. My potrafimy dostrzec 
w naszych gościach o wiele więcej niż tylko potrzebujących pomocy imigrantów. 
To dla nas możliwość poznania ich, jako artystów, równoprawnych partnerów, 
wartościowych osobowości i po prostu jako bliźnich, o których warto się troszczyć 
i z którymi warto jest tworzyć wspólną przyszłość – mówiła prezydent Gdańska  
Aleksandra Dulkiewicz.

11 marca 10. urodziny obchodził gdański Instytut Kultury Miejskiej. Instytucja działa na polu edukacji kulturowej, rozwijania 
festiwali literackich „Europejski Poeta Wolności" i „Odnalezione w tłumaczeniu" oraz skupia się na kulturotwórczych 
działaniach na terenie miasta Gdańska. Warto zaznaczyć, że IKM został powołany w 2011 r. jako Biuro Gdańsk 2016 – 
Europejska Stolica Kultury – kandydat.

Europejski Komitet Regionów we współpracy z Międzynarodową Siecią Miast Schronienia (ICORN) oraz miastem Gdańsk 
ustanowił nagrodę  im. Pawła Adamowicza za odwagę i doskonałość w krzewieniu wolności, solidarności i równości.

10 lat Instytutu Kultury Miejskiej

„Gdańsk dzieli się dobrem”
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Plenerowy pokaz Opery na Targu Węglowym w 2013 roku Odcinek Mizofoniczny 2016 -  formuła łącząca w sobie muzykę, wideo, elementy 
teatru, performansu oraz inne dziedziny sztuki. Wydarzenie miało miejsce po zmroku



Pionierskie badania medyczne mają być przełomem w badaniu 
mechanizmów ludzkiej pamięci oraz w walce m.in. z chorobą Par-
kinsona. Jak informuje Politechnika Gdańska: „W trakcie operacji 
przytomny pacjent wykonywał zadania wymagające zaangażowania 
pamięci z użyciem techniki śledzenia wzroku i oprogramowania zain-
spirowanego wcześniej opracowaną w KSMM technologią „CyberOko” 
autorstwa zespołu kierowanego przez prof. Andrzeja Czyżewskiego. 
Operacja tego typu odbyła się po raz pierwszy w Polsce, m.in. dzięki 
możliwości zakupu specjalistycznej aparatury do rejestracji fal mó-
zgowych ze środków grantu FNP i dzięki wspólnym wysiłkom zespołu 
neurochirurgów, neurologów, inżynierów biomedycznych oraz neu-
ronaukowców. Znaczenie społeczne badania dra Michała Kucewicza 
polega m.in. na przeniesieniu do Polski nowej, amerykańskiej metodyki 
implantowania i monitorowania pracy mózgu oraz na poznawaniu 
na tej podstawie mechanizmów funkcjonowania ludzkiej pamięci.

W eksperymencie przeprowadzonym podczas operacji w Uniwer-
syteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza we Wrocławiu, 
pod kierownictwem prof. Pawła Tabakowa i jego zespołu, dr Michał 
Kucewicz prowadził nagrywanie danych podczas stymulacji mózgu 
pacjenta. Dane te będą następnie analizowane w kontekście po-
znawania głębokich struktur mózgu i sposobów stymulacji, które 
mogłyby polepszyć nie tylko zdolności poruszania się niezdolnych 
do tego pacjentów, ale także ich funkcje poznawcze, takie jak zapa-
miętywanie. Wpisuje się to w założenia działalności Laboratorium 

Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu PG, które wprowadza badania nad 
technologiami do polepszania pamięci do leczenia chorób mózgu. 
Dokonane nagrania sygnałów z elektrod zaimplantowanych w mó-
zgu były elementem terapii objawów choroby Parkinsona i zaburzeń 
ruchowych techniką tzw. Głębokiej Stymulacji Mózgu (Deep Brain 
Stimulation – DBS). W tej terapii stymulacja elektryczna jest pro-
wadzona z pomocą specjalnych elektrod wszczepianych do mózgu 
przytomnego pacjenta, wykonującego różne zadania ruchowe w celu 
oceny natychmiastowych efektów stymulacji na sali operacyjnej”.

… z pewnością nie, święto to zawsze obfitowało w rozmaite 
atrakcje, kaszubską muzykę i smaki, a fetowały go tłumy. Dziś 
z powodów oczywistych DKJ nie mógł się odbyć.  A 19 marca 
to na Pomorzu wielkie święto.

Zostało ustanowione w 2004 r. i po raz pierwszy odbyło 
się w Gdańsku. Dzień Jedności Kaszubów co roku obchodzony 
jest na pamiątkę pierwszej historycznej wzmianki o pięknej 
polskiej krainie. 19 marca 1238 roku papież Grzegorz IX 
w bulli zatytułował szczecińskiego księcia „księciem Kaszub”, 
potwierdzając dobra podarowane przez Bogusława I zakonowi 
joannitów pod Stargardem nad Iną.

Dla podkreślenia kaszubskiej wspólnoty mieszkańcy regionu 
co roku zbierają się w jednym miejscu, kultywują rodzime tra-
dycje, język i kulturę. W tym roku niestety musiało być inaczej. 
A DJK mogliśmy świętować zaledwie on-line. Nie było wspól-
nego spotkania Kaszubów, słynnego kaszubskiej pochodu czy 
corocznego bicia rekordu w jednoczesnej grze na akordeonie.

19 marca w Gdańsku na Górze Gradowej (przy Centrum 
Hevelianum) na maszt wciągnięto ogromną kaszubską flagę, 
która powiewała przez cały dzień. Inicjatorem pomysłu jest 
Jacek Słomion z Fundacji Kaszuby. Symboliczne obchody za-
witały także do stolicy kraju, gdzie w dzień święta w czarno 
-złote barwy podświetlono Pałac Kultury i Nauki. Na Po-
morzu piłkarze II-ligowej Chojniczanki Chojnice wystąpi-
li na meczu z czarno-złotymi opaskami na ramionach. Do 
fetowania DJK zachęcało także stowarzyszenie Kaszëb-
skô Jednota i OSiR we Władysławowie, którzy dla biega-
czy i rowerzystów zorganizowali indywidualne obchody  
na sportowo.

O to najlepiej zapytać bezpośrednio dra Michała Kucewicza – naukowca z Politechniki Gdańskiej (prowadzącego 
w Katedrze Systemów Multimedialnych PG Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu), który brał udział we Wrocławiu 
w pionierskiej operacji mózgu.

Czy w takim wymiarze jeszcze kilka lat temu ktoś z nas 
wyobrażał sobie Dzień Jedności Kaszubów…

Czy to przełom w badaniach ludzkiej pamięci?

Bez Kaszubów, ale z jednością

aktualności
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Pionierska operacja mózgu we Wrocławiu

Co roku podczas DJK ma miejsce bicie rekordu w jednoczesnej grze na akordeonie

Dzień Jedności Kaszubów, który odbył się w Chmielnie w roku 
2017. Oj… brakuje nam tych spotkań z kaszubszczyzną! 
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rozmowa

Ewa Perłowska: Jak sprawdzają 
się młode wiekiem, nowe Impulsy 
zakupione w minionym roku? Czy 
zaistniały jakieś większe zmiany 
w taborze w ciągu ostatnich miesięcy?
Zbigniew Labuda: Od 2020 roku jesteśmy w posiadaniu tych właśnie 
pojazdów. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zreali-
zował umowę na 10 5-członowych Impulsów produkcji Nevad i te 
pojazdy cały czas kursują po województwie pomorskim. Szczególnie 
między Słupskiem a Elblągiem. Nowe elektryczne zespoły trakcyjne 
Impuls to podróż o całkiem innym standardzie niż ten który mają 
starsze pociągi. Od roku 2020 spółka zakupiła także jeden pojazd 
spalinowy, który również kursuje po naszym województwie.

EP: Wiemy, że liczba pasażerów na danych 
trasach w poszczególnych pociągach 
jest monitorowana. W jaki sposób?
ZL: Mamy drużynę konduktorską, która na bieżąco 
śledzi jakie jest zapełnienie w poszczególnych 
pociągach. Informacje te na bieżąco są przekazy-
wane do dyspozytora zakładu. Codziennie rano 
jest robiona analiza i wiemy na jakich trasach 
należy zwiększyć liczbę pociągów, a na jakich 
zmniejszyć. Jak wiadomo od lipca ubiegłego 
roku na terenie województwa pomorskiego 
obowiązuje Taryfa Pomorska. Nie ma już po-
działu na bilet SKM i POLREGIO, w związku 
z powyższym zdarzają się takie przypadki gdy 
na odcinku Wejherowo- Gdańsk czy też Wejhero-
wo-Gdynia w pociągach jest pasażerów troszeczkę 
więcej, gdyż są to pociągi szybkie. W takiej sytuacji 
zawsze zabieramy wszystkich pasażerów.

EP: Jak funkcjonują Przewozy 
Regionalne w pandemii? Czy przez 
ten ostatni rok wiele się zmieniło?
ZL: Właściwie nic się nie zmieniło. Pociągi, które kursowały przed 
pandemią kursują cały czas nadal. W ubiegłym roku na począt-
ku pandemii odnotowaliśmy raptowny spadek liczby pasażerów. 
Wówczas zostały zmienione terminy kursowania części pociągów. 
Szybko jednak wszystko wróciło do normy. Szczególnie w sezonie 
letnim trzeba było wzmacniać do maksimum linię helską. Obecnie 
nowy rozkład jazdy, który wszedł w grudniu ubiegłego roku również 
w pełni jest realizowany.

EP: Jak wyglądają bieżące 
modernizacje taboru?

ZL: Jeśli chodzi o tabor, jako Pomorze jesteśmy w pełni wystarczalni, 
czyli obsługujemy tabor od poziomu 1 do poziomu P4, a to już jest 
poziom skomplikowany, zaawansowany. Dochodzą również do tego 
specjalistyczne dogłębne przeglądy, które także sami realizujemy. Jeśli 
chodzi o nowe impulsy, to nasi pracownicy zostali przeszkoleni do 
pracy z tymi pojazdami i wszystkie naprawy także wykonujemy sami.

 EP: Czy spodziewają się Państwo 
znacznego zwiększenia liczby 
pasażerów, gdy skończy się pandemia 
i czy przygotowujecie się do tego?
ZL: Już się do takiej sytuacji przygotowujemy, ale najpierw zajmu-
jemy się przygotowaniami do sezonu letniego, bo zakładamy, że 
ruch będzie duży, Tak też byśmy oczywiście chcieli. Przygotowujemy 

zatem lokomotywy spalinowe bo chodzi głównie o linię helską 
oraz wagony piętrowe i wagony do przewozu rowerów.

EP: Wyzwania na 
rok 2021?

ZL: Bardzo czekamy i liczymy na to, że czynna 
będzie linia 207 Malbork-Kwidzyn-Grudziądz. 
Do czerwca ta linia jest nieczynna. Funkcjo-
nuje tu komunikacja zastępcza. W związku 
z tym, że trwają prace wykonywane przez 
Polskie Linie Kolejowe. Trwa to trochę dłu-
go, ale cóż. Jest to już wyzwanie zarządcy 

infrastruktury.

EP: Czego życzyć 
Panu i Zespołowi 

Pomorskich Przewozów 
Regionalnych na ten 2021 rok?

ZL: Aby było tylu pasażerów co w roku 2020.

EP: Naprawdę? Mimo pandemii, 
pasażerów było aż tylu?
ZL: Jeśli chodzi o Pomorze w roku 2020 było więcej pasażerów niż 
w roku 2018 czy kolejnym 2019. Na samym początku liczba pasażerów 
trochę spadła, później wszystko wróciło do normy. Czekamy jednak 
na sezon letni, społeczeństwo w większości zostanie zaszczepione, 
więc tych zachorowań będzie zdecydowanie mniej. Chciałbym też 
nadmienić, że w Jastarni stworzyliśmy także automat biletowy, 
który bardzo dobrze zdał egzamin w roku 2020. W tym roku również 
będzie tam na okres sezonu letniego. Będzie obsługiwał pasażerów 
w taryfie pomorskiej, płatność będzie tylko kartą.

EP: Dziękuję za rozmowę.

Z dyrektorem Przewozów Regionalnych w Gdyni Zbigniewem Labudą, o rozwoju pomorskiej kolei, wyzwaniach na rok 2021 
oraz funkcjonowaniu PR w czasie pandemii rozmawia Ewa Perłowska.

„Przygotowujemy się na oblężenie pociągów latem”

Zdrowych, pełnych wiary i nadziei na lepsze jutro
Świąt Wielkanocnych

życzy

Zespół



czytaj nas również na www.wieczorpomorze.pl
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Koniec z autostradą w centrum Gdańska

Pomorskie wsie walczą o tytuł najpiękniejszej

I stało się. Od 13 marca na al. Grunwaldzkiej oraz al. Zwycięstwa w obu kierunkach do centrum Gdańska oraz w stronę 
Sopotu nie pojedziemy już tak szybko jak wcześniej. Maksymalnie 50 km/h – do tej prędkości rozpędzimy swoje auta 
i tym samym ograniczymy niebezpieczeństwo potrąceń pieszych, rowerzystów i innych wypadków drogowych. 

Rozpoczęła się 28. edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska. Co stoi zatem na przeszkodzie aby Państwa miejscowość 
zdobyła ten zaszczytny tytuł? Warto stanąć w szranki z innymi miejscowościami i powalczyć o laur. Zwycięzców 
w kategorii wieś i zagroda poznamy już na jesieni!

Do tej pory tą główną arterią Gdańska mogliśmy jechać 70 km/h. 
Niestety co drugi kierowca wciskał pedał gazu i na prostym, gdzie-
niegdzie trzy pasmowym odcinku drogi jechał nawet 100 km/h. 
Ograniczenie prędkości było zatem niezbędne aby zredukować liczbę 
wypadków, również przy nowej, powstającej zabudowie mieszka-
niowej. Mniejsza prędkość jest również odpowiedzią na zmiany 

legislacyjne w prawie o ruchu drogowym, które wejdą w życie 1 
czerwca 2021 roku (wprowadzenie jednolitej prędkości 50 km/h 
w obszarze zabudowanym przez całą dobę (obecnie w godz. 23:00 
– 5:00 ta prędkość to 60 km/h). Warto zaznaczyć, że zmiany te nie 
wpłyną na przepustowość oraz płynność ruchu bowiem zachowana 
zostanie koordynacja świateł. 

Czekają nagrody finansowe
Oprócz zaszczytnego tytułu na zwycięzców i wyróżnionych cze-

kają nagrody finansowe. Najpiękniejsza pomorska wieś otrzyma  
30 000 zł nagrody, drugie miejsce w konkursie to 20 000 zł, a trze-
cia 10 000 zł. Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii „Zagroda” 

zwycięzca otrzyma 5 000 zł, zdobywca drugiego miejsca 4 000 zł. 
a trzeciego 3 000 zł. W każdej kategorii oprócz miejsc na podium 
przyznane zostaną również trzy wyróżnienia. W pierwszej kategorii 
po 3 000 zł, a w drugiej po 1 000. zł. 

Jakie kryteria trzeba spełnić?
Pod uwagę będzie brane między innymi: wygląd zabudowań i te-

renów zielonych, pielęgnowanie miejscowych tradycji, promowanie 
lokalnych produktów czy wyrobów rzemieślniczych. 

Trzy etapy zmagań
Konkurs podzielony jest na trzy etapy: gminny, powiatowy i wo-

jewódzki. W każdym etapie komisja będzie wizytować zgłoszone do 
konkursu wsie i zagrody oraz oceniać ogólny wygląd, troskę o stan 
środowiska, ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi 
oraz formy aktywizacji i zaangażowanie mieszkańców. 

Jeśli chodzi o zagrody jury pod lupę weźmie: stan techniczny 
oraz ład, porządek, stan sanitarny posesji i jej wpływ na środowisko 
oraz pielęgnowanie tradycji danego miejsca. Wojewódzka Komisja 
Konkursowa dokona oceny wsi i zagród do 15 września 2021 roku.

aktualności

W roku 2017 wyróżnienie w konkursie Piękna Wieś Pomorska otrzymała wieś Świetlino (gm. Łęczyce, pow. wejherowski). Na zdjęciu wraz z reprezentantem wsi Świetlino, marsza-
łek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, starosta wejherowska Gabriela Lisius, prezes Związku Gmin Pomorskich Błażej Konkol, przewodniczący SWP Jan Kleinszmidt

W roku 2017 w gronie laureatów Pięknej Wsi Pomorskiej znalazła się wieś Lubieszewo 
(gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski). Na zdjęciu nagrodę z rąk marszałka 
województwa pomorskiego Mieczysława Struka odebrała sołtys, b. posłanka Danuta 
Hojarska. Po prawej: poseł Jan Klawiter, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz





Szanowni Państwo!
Życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,

wytrwałości, optymizmu i lepszego jutra.
Niech to, co dobre przegoni smutek i lęk.

Dbajmy o siebie. Wspierajmy się.

Kazimierz Okrój
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Redzie

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy



Wykonawcą zadania była NDI z Sopotu. 
Prace w Porcie Gdańsk, które rozpoczęły się 
w sierpniu 2018 roku właśnie dobiegają koń-
ca. Na budowie wykorzystano 40 000 t masy 
bitumicznej, 13 000 m3 betonu konstrukcyj-
nego, 860 ton stali zbrojeniowej i 1200 ton 
szyn. W ramach projektu rozbudowy układu 
drogowo-kolejowego w porcie zewnętrznym 
przebudowywane zostały ulice: Portowa, 
Poinca, Kontenerowa i Budowniczych Por-
tu Północnego, powstały 4 nowe wiadukty, 
a rozebrane zostały 2 istniejące (w tym jeden 
nad czynnymi torami kolejowymi oraz drugi 

nad zespołem przesyłowych rur paliwowych 
PERN, LOTOS i Naftoport). Powstał również 
dodatkowy tor do terminala DCT, nowe tory 
do terminali węglowych, nowoczesny system 
sterowania ruchem kolejowym oraz parking 
buforowy dla aut ciężarowych.

– To ogromne przedsięwzięcie, które 
ma dla Portu Gdańsk kluczowe znaczenie.  
Tę inwestycję realizujemy z myślą o naszych 
aktualnych i przyszłych kontrahentach, aby 
prowadzone przez nich procesy przeładun-
ków były jak najbardziej wydajne. Chodzi tu 
o budowę nowych dróg i układów torowych 

wyprowadzanych ze stacji kolejowej PKP Port 
Północny do bram poszczególnych terminali. 
W przypadku największego z nich, czyli ter-
minalu DCT, będą to dwa dedykowane tory.  
Dodatkowo zrealizowana właśnie inwestycja 
drogowa, wyprowadzi bezkolizyjne ruch z ter-
minala,  dalej na południe Polski. Co istotne, 
jest to zupełnie nowy układ drogowy, który 
umożliwi bezkolizyjny ruch pojazdów, co jest 
niezwykle istotne przy tak znacznym natę-
żeniu ruchu towarowego. Dwie dedykowane 
jezdnie w układzie 2 plus 2 do terminala 
kontenerowego spowodują, że wyprowadze-
nie kontenerów będzie spełniało najwyższe 
europejskie standardy. Jedynym miejscem 
od wyjazdu z terminala, w którym trzeba 
zwolnić będą bramki na autostradzie. Nasza 
inwestycja wpisuje się doskonale w projekty 
realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad, które na szczeblu 
rządowym koordynowane są przez Minister-
stwo Infrastruktury. Autostrada A1 łącząca 
Czechy z polskim wybrzeżem Morza Bałtyckie-
go i Portem Gdańsk jest już gotowa w 85%. 
Już w 2022 roku przejedziemy bez świateł 
autostradą bezpośrednio z Portu Gdańsk do 
czeskiej Ostrawy, Brna, Pragi czy słowackiej 
Bratysławy – powiedział prezes Portu Gdańsk 
Łukasz Greinke.

Koniec wielkiej inwestycji w Porcie Gdańsk!
166 mln zł – tyle kosztowała zakończona właśnie inwestycja w Porcie Gdańsk. W ramach niemałych skądinad środków 
powstało (inwetycja dobiega końca, trwają prace odbiorowe) 10 km dróg, 7 km torów, 14 rozjazdów 7 obiektów 
inżynierskich w tym wiadukty drogowe i przepusty ochronne na rurociągach paliwowych PERN i LOTOS, parking buforowy 
dla aut ciężarowych.
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Niech istota Świąt Wielkanocnych napełni Państwa siłą i radością.
Niech sprawi, że uśmiech i optymizm będą towarzyszyły Wam każdego dnia.

Szczere życzenia wesołych Świąt Wielkanocnych,
smacznego Święconego oraz mokrego Dyngusa.

I tego co naważniejsze...
Zdrowia! Aby towarzyszyło nam na co dzień.

Obyśmy już niebawem mogli spotykać się, pracować i żyć bez żadnych ograniczeń!

życzy

Prezes Zarządu Forum
Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza

Kazimierz Okrój
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aktualności

W czasie II wojny światowej przeciwsta-
wiali się okrucieństwu i dominacji ZSRR 
i Niemiec. Narażali swoje życie dla kraju, 
wielu z nich bohatersko stanęło do walki w Po-
wstaniu Warszawskim – największej operacji 
militarnej Polskiego Państwa Podziemnego. 
Na ogół to my ich podziwiamy i podajemy 
jako przykład. Doceniamy i opowiadamy o ich 
bohaterstwie, co jest niepodważalnym faktem.

Teraz oni postanowili wyróżnić 
tych, którzy okazali otwartość na tę 
trudną historię Polski i na co dzień 

przekazują ducha patriotyzmu 
kolejnym pokoleniom oraz wartości 

żołnierzy Armii Krajowej.

Pomorski oddział ŚZŻAK postanowił więc 
odznaczyć osoby, które w sposób szczególny 
swoją postawą przyczyniają się do kultywo-
wania pamięci o żołnierzach AK. Złoty Medal 

30-lecia Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręgu Pomorskiego z rąk wicepre-
zesa kpt. Tomasza Kuplickiego powędrował 
do prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta oraz dyrektora eksploatacji Okręgo-

wego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
sp. z o.o. Gdynia Łukasza Koss. Laureaci 
wyróżnienia zostali docenieni za „patriotyzm 
i kultywowanie pamięci o losach wojennych 
i powojennych żołnierzy AK”.

Łączna kwota dotacji dla organizacji pozarządowych w roku 
2021 wynosi ponad 950 tys. zł, a beneficjentami są aż 53 
instytucje, działające w różnych obszarach: sporcie, ochronie 
zdrowia, w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi, patologii 
społecznych, kulturze sztuce, turystyce czy ochronie środowiska. 
Na ostatnim spotkaniu z  zastępcą prezydenta Wejherowa ds. 
ekonomicznych i społecznych Arkadiuszem Kraszkiewiczem 
umowy na dotacje otrzymali: Klub Sportowy „Wejher” – 16 tys. zł, 
Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe – 8 tys. zł oraz Wejherowski 
Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych „Apollo” – 4 tys. zł.

Za patriotyzm i kultywowanie tradycji

Wspierajmy się!

Te podniosłe uroczystości planowane były na 19 marca 2020 r. Niestety z powodu pandemii decyzją 
Zarządu Głównego ŚZŻAK zostały odwołane. Szczególnie, że to właśnie kombatanci znajdują się w grupie 
podwyższonego ryzyka.

Kolejne dotacje w stronę organizacji pozarządowych 
popłynęły z rąk włodarzy wejherowskiego 
magistratu. Umowy na kwotę 28 tys. zł odebrały: 
Klub Sportowy „Wejher”, Wejherowskie Towarzystwo 
Tenisowe oraz Wejherowski Klub Kulturystyczny 
i Sportów Siłowych „Apollo”.

Na zdjęciu: wiceprezes ŚZŻAK o. pomorski kpt. Tomasz Kuplicki,  
prezes Zarządu OPEC  Janusz Różalski oraz odznaczeni: prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i dyrektor OPEC Łukasz Koss 
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu dużo zdrowia, spokoju i odpoczynku.

Niech czas oczekiwania na Chrystusa Zmartwychwstałego
wypełni miłość i nadzieja na lepsze, bezpieczne jutro.

Wierzymy, że wspaniała świąteczna atmosfera wyprze wszelkie troski
i pozwoli nam zapomnieć o problemach dnia codziennego.

Pełnych uśmiechu i rodzinnego ciepła świąt
w tym trudnym i pełnym ograniczeń czasie

życzą

Przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy
Emilia Jóźwik

Wójt Gminy Kolbudy
Andrzej Chruścicki
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Koncert z europejskimi sławami…

Upamiętnienie wybitnego naukowca

… ku pamięci Jana Sebastiana Bacha. O tym wydarzeniu pisaliśmy już w poprzednim numerze. W zaszczytnym gronie 
najlepszych wykonawców europejskich muzyki poważnej i dawnej znalazła się Instytucja Kultury Miasta Gdańska  
– Cappella Gedanensis. Zespół wziął udział w projekcie muzycznym organizacji „Eurocities” zrzeszającej 190 miast z 39 
krajów. W dniu 336. urodzin Jana Sebastiana Bacha,  czyli 21 marca, wspólnie z innymi europejskimi artystami, gdański 
zespół wykonał kantatę „Jesu bleibet meine Freude”.

Całkiem niedawno zaszczytne grono postaci patronujących gdańskim tramwajom dopełnił prof. Janusz Sokołowski  
– pierwszy rektor Uniwersytetu Gdańskiego. wybitny naukowiec i chemik.

Gdańszczanie koncert mogli śledzić oczywiście on-line na kanale 
YouTube Capelli oraz portalu gdansk.pl. Wydarzenie to przyciągnęło 
szerokie rzesze widzów, wszak muzyczna wizytówka Pomorza, zespół 
Cappella Gedanensis znalazła się w gronie najbardziej prestiżowych 
europejskich zespołów muzycznych. Artyści wykonali wspólnie kan-
tatę niemieckiego kompozytora i organisty epoki baroku. Naszych 
gdańskich reprezentantów poprowadził dyrygent młodego pokolenia, 
który debiutował kilka lat temu razem z Cappellą – Rafał Kłoczko.

Warto przypomnieć, że rok temu tematem przewodnim przedsię-
wzięcia organizacji „Eurocities” była „Oda do radości” z IX Symfonii 
Ludwiga van Beethovena, w tym natomiast kantata „Jesu bleibet 

meine Freude” Jana Sebastiana Bacha.
Zaproszenie do tak prestiżowego grona nie dziwi chyba nikogo, 

bo gdański zespół wyjątkową muzyką dawną raczy nas już 40 lat! 
W tym czasie Cappella Gedanensis nagrała wiele płyt, występowała 
dla wielkich tego świata, m.in.: papieża Jana Pawła II. Uczestniczyła 
również w wielu międzynarodowych projektach z artystami znanymi 
na całym świecie. Współtworzenie projektu „Eurocities” to również 
duże wyróżnienie na arenie międzynarodowej. Nie tylko dla artystów 
i zespołu, ale także samego miasta Gdańska!

EP

Wnioskodawcą wyróżnienia prof. Sokołowskiego był prof. Bernard 
Lammek. Wśród wielu postaci pomorskich naukowców to właśnie 
Sokołowskiemu przypisuje się zasługę doprowadzenia do powstania 
Uniwersytetu Gdańskiego. - Śmiało można nazwać Go człowiekiem 
renesansu, był bowiem miłośnikiem muzyki, historii i literatury. Był 
erudytą, pamiętam do dziś Jego wykład o teorii powstania wszech-
świata. Był też człowiekiem skromnym. (…) Jednak powodem, dla 
którego Profesor Sokołowski pozostanie w pamięci naszej, ale też 
i przyszłych pokoleń jest fakt, że to głównie dzięki Jego staraniom 
powstał Uniwersytet Gdański, którego 50-lecie aktualnie obchodzimy. 

Nie było to łatwe, bowiem nawet na łączących się uczelniach była 
spora ilość przeciwników tej idei. Nie wspomnę nawet o konieczności 
przekonania władz partyjnych. Profesor Sokołowski dzięki swojej 
charyzmie umiał przekonać przeciwników, a dzięki tytanicznej pracy 
kierowanego przez Niego zespołu powstała nasza Alma Mater. Był 
pierwszym rektorem nowo utworzonego Uniwersytetu Gdańskiego 
i pełnił tę funkcję do 1981 roku – mówił prof. Bernard Lammek.

- Mamy taki, dobrze już zakorzeniony zwyczaj w Gdańsku,  
że tramwaje służą nam nie tylko do bezpiecznego przemieszczania 
się po mieście. W ten sposób chcemy także wspominać ważnych, 
zasłużonych obywateli. Jest to rodzaj hołdu, wspomnienia i ocalenia 
w naszej pamięci obywateli, którzy przysłużyli się Gdańskowi – mówiła 
podczas uroczystości prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

aktualności

Janusz Sokołowski –  uczony i dydaktyk, organizator Uniwersytetu 
Gdańskiego i pierwszy rektor uczelni, twórca gdańskiej szkoły chemii 
cukrów, profesor, chemik. Ukończył Politechnikę Gdańską, w której 
potem wykładał. Pracował także w Wyższej Szkole Pedagogicznej. 
Został powołany na organizatora Uniwersytetu Gdańskiego – 
pozyskiwał kadrę pedagogiczną dla uczelni. Był rektorem w latach 
1970 – 1981 (przez cztery kadencje). Honorowany nagrodami 
i najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Ku jego pamięci od 
2015 roku Uniwersytet Gdański nadaje honorowy Medal Janusza 
Sokołowskiego – De Chimia Gedanensi Bene Meritus.



CZYTAJ NAS NA SWOIM  
SMARTFONIE LUB TABLECIE!

1. Wejdź na  
www.wieczorpomorze.pl

2. Kliknij zakładkę ARCHIWUM

3. Wybierz numer gazety,  
który Cię interesuje i kliknij POBIERZ

4. Wybrane wydanie Gazety Wieczór Pomorze  
zapisuje się właśnie na Twoim telefonie!
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No nie... Bieszczady są zbyt daleko, ale ten element kaszubskiego 
raju (dla nas mieszczuchów wdychających codziennie spaliny to 
naprawdę raj!) przyciąga w ciepłe dni. Mowa o gminnym kąpieli-
sku w Kolbudach. Położonym blisko Gdańska, a jednocześnie tak 
innym i wynagradzającym nam zgiełk i tłok miejski. Cieszy zatem 
fakt, że miejsce to będzie jeszcze bardziej przystępne dla turystów 
i plażowiczów.

Co się zmieni? Droga dojazdowa, która w porze deszczowej czy 
w czasie roztopów z powodu kałuż i grząskiej nawierzchni utrudnia 
dojście do plaży. Planowana jest bowiem  modernizacja odcinka 
prowadzącego z ulicy Adama Ważnego do kąpieliska. - Od dawna 
otrzymujemy prośby od mieszkańców, aby poprawić dojście do plaży. 

Doraźne równanie i utwardzanie niewiele daje. Prowadzona aktualnie 
budowa ulicy Adama Ważnego stanowi okazję, aby rozwiązać ten 
problem raz na zawsze. Planujemy więc kompleksowo zmodernizować 
drogi w pobliżu przystani i kąpieliska, czyli miejsca, które jest niejako 
wizytówką Kolbud i całej gminy. W tej chwili szukamy optymalnego 
rozwiązania. Wraz z prowadzoną inwestycją na ulicy Ważnego chcemy 
wybudować nowe dojście do plaży – mówi wójt Andrzej Chruścicki.

Niektórym może wydawać się, że w gminie są inne drogi wy-
magające pierszeństwa w interwencji modernizacyjnej. Proszę mi 
drodzy Państwo zaufać, jako spragnionemu natury, ciszy i energii 
wody mieszczuchowi. Ta inwestycja drogowa to strzał w dziesiątkę. 
Zresztą zobaczą Państwo sami, bo najbliższe lata to dobitnie pokażą!

Na razie o zachorowaniach ludzi na grypę H5N8 poinformo-
wała Światową Organizację Zdrowia jedynie Rosja. W Polsce 
wciąż jeszcze rozprzestrzenianiem się wirusa interesują się 
wyłącznie służby weterynaryjne.

Pierwsze ognisko ptasiej grypy odkryto w Przetoczynie w gmi-
nie Szemud. Parę dni później w parku miejskim w Wejherowie 
znaleziono 3 padłe czarne łabędzie, u których zdiagnozowano 
grypę H5N8. Powiatowy lekarz weterynarii w Wejherowie za 
obszar zagrożony wirusem uznał miasta Wejherowo, Rumię, 
i Redę oraz wsie: Gniewino, Zbychowo, Reszki, Nowy Dwór 
Wejherowski, Sopieszyno, Ustarbowo, Gowino, Gościcino, Góra, 
Pnie, Orle, Pryśniewo, Kąpino, Bolszewo (w gminie wiejskiej 
Wejherowo); Luzino, Robakowo, Dąbrówka, Kębłowo, Kocha-
nowo (w gminie Luzino) i Przetoczyno (w gminie Szemud).

Być może już wkrótce mieszkańcy tych miejscowości będą 
musieli chodzić w dwóch maseczkach na twarzy...

Jest wypoczynkowo-rekreacyjną perłą na trasie Kolbudy – Gdańsk. Kto był ten wie. Piaszczysta plaża, czyste jezioro, nieco 
lasu, wypożyczalnia sprzętu wodnego, boisko sportowe, bezpieczne miejsce do zabaw dla dzieci bo okraszone obecnością 
ratowników wodnych… Ach te Kaszuby! W redakcji nasi dziennikarze pozwalają sobie czasem na letnie wagary właśnie tam… 
Między słowami przelewanymi na „papier” pada głośne hasło… „A może by tak rzucić wszystko i pojechać w...”

Północno-zachodnią część naszego województwa 
zaatakował wirus ptasiej grypy H5N8. Dotychczas 
wirus ten nie atakował ludzi. Jednak w tym roku 
okazało się, że atakuje, a nawet jest bardzo zjadliwy.

Inwestycyjny strzał w dziesiątkę?

Czy będziemy  
nosić po dwie maseczki?

odkrywamy Pomorskie

Plaża jest miejscem, które odwiedzają mieszkańcy Kolbud i Pomorzanie nie tylko latem

W sytuacji, gdy na plażę po deszczu czy roztopach śniegu 
chciałaby przyjść mama z małym dzieckiem w wózku,  
z wycieczki czy spaceru trzeba byłoby zrezygnować...



Zdrowych, radosnych, pełnych wiary, nadziei
i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy.

Smacznego jajka oraz wielkanocnych mazurków.
Niech każdy z nas wykorzysta ten trudny czas jak najlepiej.
Abyśmy z doświadczeń jakie przyszło nam teraz przeżywać

wyszli umocnieni!
Bliżsi Bogu oraz drugiemu Człowiekowi

życzy

Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą i nadzieją.

Pogodnego, wiosennego nastroju,
obfitującego w spokój i miłość

oraz wesołego „Alleluja”

życzy
Wójt Gminy Trąbki Wielkie

Błażej Konkol

Wszystkim Pomorzanom, 
a szczególnie Mieszkańcom Gminy Nowa Karczma
życzę zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Niech to będzie czas radości i wzajemnej życzliwości.
Niech chwile spędzone w gronie najbliższej rodziny

dodadzą Państwu sił do podejmowania kolejnych wyzwań
w życiu osobistym, jak i zawodowym

Wójt Gminy Nowa Karczma
Andrzej Pollak



- Tegoroczna zima wstrzymała na moment rozpoczęte inwe-
stycje, jednak już teraz wracamy do ich kontynuacji. To bardzo 
dobra wiadomość dla naszych mieszkańców. Oprócz trwających 
inwestycji drogowych, w najbliższym czasie będą ogłaszane kolejne 
konkursy na roboty drogowe – mówi wójt gminy Tczew Krzysztof 
Augustyniak. Jakie wyzwania stoją przed gminą w najbliższych 
tygodniach? Na ulicy Długiej w Tczewskich Łąkach trwa rozbiórka 
istniejącego bruku oraz usuwanie korzeni po wyciętych drzewach. 
Finalnie cały odcinek remontowanej drogi (995m) zostanie wy-
konany w nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych typu MON 
grubości 15 cm. Po wcześniejszym zakończeniu prac związanych 
z etapem I i II na ul. Cyprysowej w Rokitkach, drogowcy przystąpili 
do ostatniego – III etapu - gdzie obecnie trwają prace związane 
z układaniem kostki brukowej. Zakończenie obu tych inwestycji 
przyczyni się niewątpliwie do ogólnej poprawy stanu dróg na terenie 
gminy Tczew, zwiększenia komfortu dojazdu do swoich domów aż 
do poprawy estetyki. 

Jednocześnie kontynuowane są prace budowlane związane 

z budową nowej świetlicy wiejskiej w Maleninie oraz przedszkola 
w Turzu, które wkraczają w decydujący okres. Mieszkańcy Malenina 
bardzo długo czekali na nową świetlicę, a od września ubiegłego 
roku (kiedy podpisano umowę na jej budowę), poznaliśmy termin 
zwieńczenia inwestycji i oddania do użytku. 

Przy nowej świetlicy zaprojektowano m.in. podjazd dla osób 
niepełnosprawnych prowadzący do głównego wejścia budynku 
oraz przewidziano 23 miejsca parkingowe, dodatkowo 4 dla osób 
niepełnosprawnych. Budowane przedszkole z zapleczem kuchennym 
zapewni miejsca dla 75 dzieci. W ramach inwestycji zaplanowane 
jest też zagospodarowanie terenu wokół budynku. Obie budowy 
planowo mają zakończyć się do końca czerwca br., aby mogli z nich 
korzystać mieszkańcy – w Maleninie, oraz najmłodsi w roku szkol-
nym 2021/2022 – w Turzu.

Wszystkie 23 postaci to osoby, które wniosły ogromny wkład 
w rozwój i historię polskiego żeglarstwa. O wyborze właśnie tych 
nazwisk zadecydowała kapituła pod przewodnictwem prezydenta 
Gdyni Wojciecha Szczurka. Uroczystość odsłonięcia kolejnych trzech 
tablic odbędzie się w maju, czerwcu i wrześniu. W maju, podczas 
otwarcia sezonu żeglarskiego odbędzie się odsłonięcie tablicy Hen-
ryka Jaskuły. To pierwszy polski żeglarz, który opłynął świat w rej-
sie ciągłym, sam na trasie Gdynia–Gdynia. W czerwcu, przy okazji 
obchodów Święta Morza uhonorowana zostanie osoba Andrzeja 
Rościszewskiego - pierwszego laureata nagrody honorowej „Rejs 
Roku – Srebrny Sekstant”, na co dzień adwokata, członka Trybunału 
Stanu. Trzecim nazwiskiem jakie zagości w Alei Żeglarstwa będzie 
hm. Zbigniew „Baca” Żochowski – organizator drużyn harcerskich, 
w których rozpowszechniał sport jakim jest żeglarstwo.

Koniec zimy i początek wiosny to najlepszy czas aby z kopyta ruszyły wszelkie prace budowlane, modernizacje i remonty. 
Szczególnie, że w chyba każdym samorządzie bieżących inwestycji drogowych oraz prac porządkowych po zimie jest w tym 
czasie naprawdę bardzo dużo.

Już w tym roku w gdyńskiej alei Żeglarstwa Polskiego 
upamiętnieni zostaną kolejni zasłużeni ludzie morza. 
Do grona 20 nazwisk dołączą: Henryk Jaskuła, Andrzej 
Rościszewski i Zbigniew Żochowski. Warto nadmienić, że 
Aleja Żeglarstwa Polskiego powstała z inicjatywy Polskiego 
Związku Żeglarskiego, Pomorskiego Związku Żeglarskiego, 
miasta Gdyni oraz Urzędu Morskiego w 2012 roku.

Czas powrotu na place budowy!

Kolejne legendy upamiętnione
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W Alei Żeglarstwa odsłonięto do tej pory następujące tablice: 
Władysława Wagnera, Leonida Teligi, Teresy Remiszewskiej, 
Juliusza Sieradzkiego, Wojciecha Orszuloka, Michała Sumińskiego, 
Witolda Bublewskiego, Zdzisława Pieńkawy i Bolesława K. 
Kowalskiego, Ludomira Mączki, Kazimierza „Kuby” Jaworskiego, 
Dariusza Boguckiego, Zygfryda „Zygi” Perlickiego, Zbigniewa 
Puchalskiego i Tadeusza Siwca, Bolesława Mazurkiewicza, 
Aleksandra Bereśniewicza, Czesława Marchaja, Henryka Fronczaka 
i Bolesława Romanowskiego.

Trwa budowa nowej świetlicy wiejskiej w Maleninie
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Radosnych Świąt Wielkanocnych
Wypełnionych nadzieją

budzącej się do życia wiosny,
Pogody w sercu

I radości płynącej
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego.

 
życzą

Marek Kowalski
Przewodniczący Rady 

Gminy

Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz 

Gdański

Wielkanoc to czas nadziei,
czas odnawiania się wiary w Miłosierdzie Boże,

czas wiary w drugiego człowieka i dobro.
Pragnę życzyć Państwu,

by nadchodzące dni przyniosły spokój,
wiele łask, pokój i miłość.

Niech radość z Zmartwychwstania Chrystusa
wypełni nasze serca w tym trudnym czasie.

Abyśmy w kolejne miesiące
wkroczyli pełni wiary i siły

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego
Dariusz Męczykowski

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu
wielu łask Bożych oraz miłości która będzie 

wypełniać Wasze serca.
Wszelkiej pomyślności!

Niech ten czas odnowi w Was wiarę i nadzieję,
a Zmartwychwstały Jezus roztoczy nad Nami 

opiekę.
Wesołego Alleluja!

 

Przewodniczący Rady Gminy
Michał Jasiński

Wójt Gminy Przywidz 
Marek Zimakowski



czytaj nas również na www.wieczorpomorze.pl

To ostatnimi czasy gorący temat dla wło-
darza gminy Przywidz Marka Zimakowskie-
go. Z pewnością interesujący, ale też dający 
wiele korzyści gminie. - Jesteśmy w trakcie 
realizacji projektu „Słońce od Somonina aż 
po Przywidz”. Mowa oczywiście o panelach 
fotowoltaicznych. Są one właśnie instalowane. 
Osoby, które stają się właścicielami takich 
instalacji, w swoich smartfonach mają bie-
żące informacje o produkcji energii ze słońca, 
widzimy zatem już pierwsze efekty. W naszej 
gminie takie panele będą montowane również 
na budynkach użyteczności publicznej. A te 
przedsięwzięcie niesie za sobą gros korzyści. 
Po pierwsze jest to znaczne obniżenie kosztów 
utrzymania budynków.

Chciałbym zaznaczyć, że obecnie 
wszystkie budynki zarządzane przez 
gminę mają panele fotowoltaiczne 

i pompy ciepła. To duże korzyści 
finansowe, ale i ogromne wsparcie 
środowiska. Np. instalacja o mocy 7 

kWP daje efekt środowiskowy podobny 
do posadzenia ponad 200 drzew. Jeśli 

w ten sposób podsumowalibyśmy nasz 
projekt to „posadzimy” parę tysięcy 
drzew. Mamy już w gminie budynki 
samowystarczalne energetycznie, 

jak np. Dom Środowiskowy, OSP 
w Jodłownie. Działają tu pompy ciepła 
sprzężone z fotowoltaiką, więc koszty 

energii są symboliczne – mówi wójt 
gminy Przywidz Marek Zimakowski.

W gminie Przywidz realizowane są obecnie 
inwestycje drogowe połączone z budową ka-
nalizacji sanitarnej i oczyszczalnią ścieków. 
- W maju br. będzie uruchomiona nowoczesna 
oczyszczalnia ścieków, która powinna już 

dawno powstawać w Piekle Dolnym, a nie 
w Przywidzu (tę zbudowano w latach 90-
tych). Aglomeracja Przywidzka będzie dzięki 
tej inwestycji  w 100 proc. wyposażona w  
podstawową sieć kanalizacyjną. Oczywiście 
mamy też działki budowlane i podłączenie 
ich wszystkich zajmie pewnie czas. Jednakże 
ten kręgosłup kanalizacyjny będzie niebawem 
w pełni gotowy – dodaje włodarz Przywidza.

Fotowoltaika to niewątpliwie przyszłość. 
Nie dziwi nas zatem entuzjazm wójta Marka 
Zimakowskiego w trakcie przybliżania nam 
informacji o tej jednej z ważniejszych inwe-
stycji gminnych. To nie tylko niewyczerpalne 
źródło energii, ale zielona energia, która nie 
zanieczyszcza środowiska. Jak mówi właści-
ciel jednej z firm zajmujących się instalacją 
paneli fotowoltaicznych z Gdańska: - Panele 
są stosunkowo wytrzymałe, nieskomplikowane 
w konserwacji, są najlepszym przyjacielem 

środowiska, a oszczędności pieniędzy w da-
nym gospodarstwie domowym czy firmie będą 
generowane przez wiele wiele lat.

Red.

Rozwiązanie dziś popularne 
z wielu powodów. Wspiera 
środowisko naturalne, oszczędza 
nasze pieniądze, edukuje. Mowa 
o produkcji prądu ze słońca czyli 
rozwiązaniach fotowoltaicznych.

Ekologia,  
ekonomia,  
edukacja

Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Stara Kiszewa

Jan Błaszczyk  Marian Pick

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu
dużo zdrowia i pomyślności oraz wielu szczęśliwych,

prawdziwie wiosennych dni w życiu.
Niech chwile spędzone w rodzinnym gronie 

przy wielkanocnym stole będą czasem radości, 
który doda sił i wiary we własne możliwości.
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Większa strażnica dla cedrowskich stra-
żaków jest niezbędna, a o jej potrzebie mówi 
się od  kilku lat. Tym bardziej, że rozbudowa 
dotyczy dodatkowych pomieszczeń sanitar-
no-socjalnych. Projekt jest, pozwolenie na 
budowę również. Pierwszy przetarg został 
ogłoszony już w styczniu, ale został unie-
ważniony. – Zainteresowanie firm było duże. 
Niestety oferty, które zostały złożone, znacz-
nie przekraczały nasze możliwości finansowe. 
Najtańsza była niemal o 50 tysięcy złotych 
droższa od naszego kosztorysu. W związku 
z tym przetarg został unieważniony i ogło-
szono kolejny – mówi Janusz Goliński.

Przypomnijmy, że to już kolejna inwesty-
cja wspierająca strażaków z gminy Cedry 
Wielkie. Z początkiem 2021 roku ochotnicy 
z Koszwał wzbogacili się o nowy wóz bojowy. 
Samochód jest jedną z większych inwestycji 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa. 
Kosztował aż 870 000 zł, z czego 400 000 
zł to wkład własny z budżetu gminy Cedry 
Wielkie, 200 000 zł pochodzi z Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, 160 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku, 100 000 zł ze środków powiatu 
gdańskiego i 10 000 zł ze środków własnych 
OSP Koszwały.

– W roku ubiegłym wsparliśmy finansowo 
zakup wozu dla ochotników z Koszwał. Tym 
razem pieniądze z budżetu powiatu zostaną 
przekazane na rozbudowę remizy. Jestem 

przekonany, że strażacy z Cedrów na pewno 
z niecierpliwością czekają na tę inwestycję. 
Wierzę, że niebawem spotkamy się na otwar-
ciu rozbudowanego obiektu – mówi starosta 
gdański Stefan Skonieczny, który wraz ze 
swoim samorządem nie szczędzi pieniędzy 
na przedsięwzięcia, mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców.

Tym razem fala pieniędzy przeznaczona właśnie na ten cel, trafia do mieszkańców gminy Cedry Wielkie z powiatu 
gdańskiego. Starosta Stefan Skonieczny i wójt Janusz Goliński podpisali umowę, dzięki której Starostwo Powiatowe 
w Pruszczu Gdańskim przekaże 100 tysięcy złotych na rozbudowę remizy w Cedrach Wielkich.

Kolejne pieniądze na poprawę bezpieczeństwa

Starosta gdański Stefan Skonieczny i wójt Janusz Goliński podpisali umowę, dzięki której Starostwo Powiatowe w 
Pruszczu Gdańskim przekaże 100 tysięcy złotych na rozbudowę remizy w Cedrach Wielkich
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W gminie Karsin, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielu 
wzbogacili się niedawno o kolejny o cenny sprzęt. W ramach środków 
z Funduszu Sołeckiego zakupiono kamerę termowizyjną Flir K2. Należy 
podkreślić, że  jest to już druga kamera termowizyjna zakupiona na 
potrzeby pracy ochotników z gminy Karsin. Podobny sprzęt bowiem 
służy już od wielu lat strażakom z OSP Karsin. 

To niezwykle przydatne urządzenie, które pomaga 
m.in. sprawnie poruszać się w zadymieniu, lokalizować 

źródła ognia znajdujące się w ukryciu czy wspomagać 
działania podczas poszukiwań osób zaginionych nocą. 

Koszt zakupu sprzętu wyniósł 8.000 zł., z czego 87,5% środków 
Funduszu Sołeckiego pochodzi z budżetu gminy Karsin, a 12,5% to 
środki z budżetu państwa, które do gminy wpłyną dopiero w przy-
szłym roku.

Dużo energii do pracy, chęci i motywacji do pokony-
wania wyzwań oraz trudów codzienności. Działajcie, bo 
bez Was panowałby w naszych małych ojczyznach wielki 
nieporządek! I garść wiedzy… Dzień Sołtysa przypada 
11 marca. Święto to ma na celu okazanie wdzięczności 
i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi 
społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Z okazji tego 
święta organizowane są spotkania, biesiady i konkursy. 
Niestety w tym roku, podobnie jak w 2020 z powodu 
pandemii wszystkie planowane uroczystości zostały 
anulowane. W ich miejsce, na stronach internetowych 
niemal wszystkich magistratów - urzędów gmin, miast 
i powiatów składane były przez wójtów, burmistrzów, 
starostów i prezydentów życzenia dla sołtysów i radnych 
rad sołeckich. Miejmy nadzieje, że za rok takie uprzejmości 
będą mogły znowu popłynąć face to face, a nie on-line!

Red. 

Nie tylko gminy powiatu gdańskiego hojnie obdarzane są, ale 
i same inwestują w bezpieczeństwo mieszkańców. Powiat 
kościerski ma się również w tej materii całkiem dobrze. 

Dzień Sołtysa za nami. Z tej okazji chcielibyśmy złożyć wszystkich pomorskim Sołtysom i Radom Sołeckim najlepsze 
życzenia! 

Inwestycja  
dla wielewskich strażaków

To oni są najbliżej ludzkich problemów!

odkrywamy Pomorskie

Wójt Roman Brunke i samorządowcy z karsińskiego magistratu przekazali na ręce 
ochotników z Wiela kamerę termowizyjną Flir K2

„Jedenastego marca jest obchodzony w Polsce Dzień Sołtysa. To święto 
ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku tym wszystkim osobom, 
które na co dzień dbają o swoje sołectwa. Instytucja sołtysów pojawiła 

się już w średniowieczu. Osoby mające pełnić tą funkcję, były wyznacza-
ne przez feudalnych panów. Do głównych obowiązków sołtysa należało 

zbieranie czynszu, przewodniczenie ławie wiejskiej, a także pełnienie 
roli wiejskiego sędzi. Obecnie, nasze wspaniałe Panie i Panowie sołtysi 

z wielkim oddaniem zajmują się sprawami lokalnymi, godnie reprezen-
tują swoje sołectwa, prowadzą zebrania wiejskie, wspierają realizację 

uchwał Rady Gminy Puck. Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim 
Paniom Sołtyskom i Panom Sołtysom z terenu Naszej Gminy serdeczne 
życzenia pomyślności w życiu osobistym, a także wszelkich sukcesów, a 

przede wszystkim wytrwałości w pracy na rzecz mieszkań-
ców” - czytamy na stronie Urzędu Gminy w Pucku. 



To już drugi rok z rzędu kiedy nie możemy 
uczestniczyć w tak ważnych dla nas katolików 
uroczystościach Wielkiego Tygodnia. Mimo 
tych wszystkich przykrości, które znosi świat 
już od roku warto celebrować Wielkanoc na-
leżycie – udekorować dom, zrobić pisanki czy 
jednym wyjściem na pocztę wysłać rodzinie 
kartki z życzeniami. A i nowinki technologiczne 
pozwalają nam już np. na wideorozmowy. Lepiej 
zobaczyć bliskich tak, niż wcale. Dziwne czasy, 
inne niż dotychczas...

A teraz wróćmy do samej idei świąt. Wielka-
noc to bowiem święto, które jest najuroczyściej 
celebrowane w ciągu całego roku, zarazem 
inaugurujące wiosenny cykl świąteczny. Za-
równo w liturgii kościelnej, jak i tradycji ludowej post, który poprzedza 
radosne przyjście Chrystusa, rozpoczyna się już w Środę Popielcową 
i trwa czterdzieści dni. Kończy się zaś Wielkim Tygodniem, zazwyczaj 
szczególnie bogatym w liturgię kościelną, ale też w inspirowaną przez 
religię katolicką, obrzędowością ludową.

Post, podobnie jak święto Wielkiej Nocy, ustanowiono już w II wieku. 
Wówczas żywiono się przede wszystkim żurem, ziemniakami, gotowaną 
rzepą, kiszoną kapustą i śledziami. Warto wspomnieć, że obecnie w Ko-
ściele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki 
całego roku. Należy wtedy zachować wstrzemięźliwość od spożywania 
mięsa i innych pokarmów zwierzęcych. Wyjątkiem są te piątki, w których 
przypada inna, ważna uroczystość. Natomiast tzw. „post ścisły”, który 
polega na spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta oraz dwóch 
lekkich posiłków, obowiązuje w środę popielcową oraz Wielki Piątek. Do 
wstrzemięźliwości zobowiązane są osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia 
sześćdziesiątego roku życia. W dni postne, na stołach zamiast mięsa, 
królują ryby. Kiedyś do najpopularniejszych z nich zaliczano tanie śledzie 
solone, wędzone lub pieczone. Dużym powodzeniem cieszyły się także 
szproty i dorsze. Te ostatnie były bowiem jedną z najpopularniejszych 
potraw wśród biedoty. U osób bogatszych dominowały droższe gatunki 
ryb takie jak łososie, pstrągi pieczone na ruszcie i szczupaki. Ryby te były 
nie tylko pokarmem postnym pobożnych mieszczan, ale także atrakcją 
najwytworniejszych uczt.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych to specyfika religii chrześci-
jańskich. To jednak nie jedyna religia, która przesądza o wykorzystaniu 
do celów żywieniowych określonych roślin i zwierząt. Niektóre kultury 
i religie akceptują lub odrzucają spożywanie wołowiny, wieprzowiny, 
a nawet psów i kotów. W wielu religiach nakłania się wiernych do prze-
strzegania postów, które uważane są za jeden z elementów duchowego 
doskonalenia się. Warto przyjrzeć się niektórym religiom i ich wpływem 
na sposób odżywiania się: Hinduizm – religia Dalekiego Wschodu, wiara 
w wielu bogów. Otacza się w niej kultem niektóre zwierzęta i rośliny. 
Zabrania się spożywania mięsa krów i ich mleka. Buddyzm – zakłada, 
że człowiek religijny powinien dążyć do harmonii świata wewnętrznego 
z zewnętrznym między innymi poprzez redukcję swoich potrzeb żywienio-
wych, wyeliminowanie z jadłospisu pokarmów pochodzenia zwierzęcego 
na rzecz pokarmów roślinnych. Znana na świecie kuchnia wegetariańska 
właśnie w tej religii znalazła swoje podwaliny. Islam – zasady żywienia 
w tej religii regulowane są przez świętą księgę Koranu. Zakazuje ona 
mahometanom w sposób kategoryczny spożywania wieprzowiny i na-
pojów alkoholowych i nakazuje przestrzeganie jednomiesięcznego postu 
Ramadanu. Chrześcijaństwo – w kwestii odżywiania kieruje się widzeniem 
św. Pawła, któremu Bóg pokazał chustę spadającą z nieba, na której 
ukazał wizerunki wszelkich zwierząt i roślin. Stąd religia chrześcijańska 
traktuje pokarm jako dar od Boga dla ludzi. Jednak w jego spożywaniu 
zaleca umiar. Chrześcijaństwo jest religią propagującą posty i wyrzeczenia 
szczególnie w okresie Adwentu i Wielkiego Post

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę Państwu abyśmy mieli sposobność 
usiąść przy wielkanocnym stole choć w małym gronie i podzielić się jajkiem. 
Niech te Święta, mimo trudnej sytuacji na świecie będą czasem spokoju 
i zadumy. I mimo wszystko dodadzą nam wiary i siły, a wielkanocne dni 
wypełnią oceanem miłości!

Niezmienne tradycje w trudnym czasie

prof. Akademii 
Galicyjskiej
doc. dr Henryk Jan 
Lewandowski

Turystyka i obyczaje
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• krzyże i pierścienie atlantów
• wahadła 
• piramidki i piramidy
• różdżki
• generatory energii
• amulety i talizmany

• remedia do feng shui
• neutralizatory, 

odpromienniki adr
• święta geometria
• anioły
• literatura specjalistyczna
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W dobie pandemii życzenia wielkanocne nie powinny być tylko 
zdawkowymi życzeniami. Powinny zawierać wskazówki, co należy 
robić, aby wszelkie nasze życzenia i potrzeby zostały spełnione.

Każdemu z nas dla spełniania wszelkich oczekiwań jest potrzebna 
dobra energia. Dobra energia bierze się między innymi z dobrych 
uczynków i bezinteresownej pomocy tym, którzy jej potrzebują. 

Jest ich bardzo bardzo wielu. Wystarczy uważnie rozejrzeć się 
dookoła. Bywa, że są bardzo blisko nas, ale w codziennej krzątaninie 
wcale tego nie widzimy.

Druga sprawa, bez której nie ma dobrej energii to pozytywne 
nastawienie – niezależnie od sytuacji. Wskazując komuś potrzebę 
pozytywnego nastawienia, ryzykujemy, że nie zostaniemy właściwie 
zrozumiani i możemy się z początku bardzo narazić. Dlatego, żeby 
nie było to puste ględzenie komunałów, trzeba zapytać, co to jest 
pozytywne nastawienie?

Pozytywne nastawienie to przede wszystkim opanowanie emocji. 
Dalej - wzbudzenie w sobie troski, dzięki której ludzie, którzy 

nas otaczają doświadczą uczucia ciepłego zaopiekowania, oddadzą 
nam te uczucia w swojej wdzięczności, to powiększy obszar naszej 
dobrej energii, a my podejmując, kolejne dobre uczynki, będziemy 
w naszych działaniach coraz bardziej skuteczni.

W moich programach prezentowanych na stronie www.nowak.pl 
w zakładce Video są bardzo konkretne wskazówki. Są również przekazy 
energetyczne (w zakładce Formy Pomocy), a w zakładce Baza Wiedzy 
jest książka ,,Ambasada Pana Boga” będąca swoistą ściągawką, co 

zrobić w sytuacji, kiedy nam się wydaje, że już nic nie można zrobić.
W tej samej w zakładce „Baza wiedzy” są też wydawane przeze 

mnie biuletyny „Świat to Apteka”. W jednym z ostatnich znajdziecie 
Państwo artykuł profesora Marka Szewczyka, który porównując to, 
co robię z tym, czym zajmował się profesor Włodzimierz Sedlak, 
przedstawia dowody naukowe tłumaczące moją działalność. Artykuł 
wyjaśnia, jak energia działa na ludzi i na zwierzęta. Ten sam temat 
poruszamy w programie lutowym, gdzie profesor Szewczyk jest naszym 
gościem. Natomiast program marcowy jest właśnie o zwierzętach. 
Zajrzyj też do zakładki Formy Pomocy - Kontakt Mentalny i od razu 
wyciągnij swoje dłonie i wykonaj trzy gesty. Energia popłynie do 
Ciebie od razu. Udając się na spoczynek powtórz to, a rano, kiedy się 
obudzisz, jeszcze raz. Sen będzie i dzień będzie inny, a Ty każdego 
dnia będziesz coraz lepszy.

Chcę Ci jeszcze Drogi Czytelniku powiedzieć,  
że nie ma zadań niewykonalnych i niemożliwych. 

My sami wymyślamy rozmaite przeszkody.

Ja proponuję politykę faktów dokonanych. Jeśli powiemy, co mamy 
zamiar zrobić, znajdzie się wielu ludzi, którzy nasz zapał osłabią. 
W 1988 roku postawiłem figurę Matki Boskiej na Antarktydzie, gdybym 
komukolwiek o tym wspomniał, to bym się 
pewno dowiedział że to niemożliwe i zaraz 
wystawią mi żółte papiery. Zrobiłem to, 
chociaż sam zamysł był karkołomny, a wy-
konie graniczyło z cudem. W 33. rocznicę 
tego wydarzenia na Jasnej Górze w Sali 
Rycerskiej otrzymałem odznaczenie.

Podnieście swoje ręce Drodzy Czytelnicy 
i realizujcie swoje marzenia jestem z Wami. 
Najważniejszy jest kontakt. 

Czego życzyć na święta 
w dobie pandemii?
Zdrowia, pomyślności? Pewnie tak, ale bardziej szczegółowo na to 
pytanie odpowie światowej sławy bioenergoterapeuta Zbigniew Nowak. 

Zbyszek Nowak - światowej 
sławy bioenergoterapeuta 

Zapraszam na spotkanie w Gdyni
Miejsce: Hotel Hotton, ul. Św. Piotra 8

Termin: 16 i 17 kwietnia 

rozmaitości

Kontrowersje
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Samotność, lęk i niechęć części dzieci i młodzieży przed powrotem 
do szkoły stacjonarnej, nieprzygotowanie polskiego szkolnictwa do 
pracy z uczniami w czasie i po pandemii oraz kilkukrotnie zwiększone 
zapotrzebowanie na pomoc psychiatryczną i psychologiczną, które ro-
śnie i będzie rosnąć nawet wiele lat po zakończeniu izolacji wywołanej 
przez koronawirusa – to część najważniejszych wniosków z debaty 
„Konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego oraz 
edukacji dzieci i młodzieży w Polsce” zorganizowanej przez Fundację 
Dajemy Dzieciom Siłę.

Mija rok od wprowadzenia w Polsce pierwszego lockdownu. To 
właśnie wtedy zawieszono w szkołach stacjonarne zajęcia. Potem 
zamknięto szkoły i wprowadzono nauczanie zdalne, które, z krótką 
przerwą jesienią ubiegłego roku, w starszych klasach trwa do dnia 
dzisiejszego. Dzieci i młodzież na początku nie ukrywali radości 
z powodu zamknięcia szkół, pandemię przyjęli z ciekawością, a zdal-
ne nauczanie z ulgą. Bardzo szybko jednak początkowa fascynacja 
komunikacją online opadła, a zastąpiły ją zmęczenie, przewlekły stres 
oraz zaburzenia lękowe i depresyjne.

Jak pomóc dzieciom w czasie lockdownu i przedłużającej się nauki 
zdalnej? Jak powinien wyglądać system wsparcia w sytuacji pandemii 
i okresie kilku lat po niej? Co czeka dzieci w postcovidowej rzeczy-
wistości? Co dalej z reformą polskiej psychiatrii? O tym dyskutowali 
psychiatrzy, psycholodzy i eksperci związani z oświatą, podczas debaty 
zorganizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Samotność, lęk i poczucie bezsensu
Jesteśmy w sytuacji bez precedensu. Poważna zmiana w stylu życia 

dotknęła 95 proc. populacji dzieci na świecie. Główna zmiana związana 
jest z zamknięciem szkoły i radykalnym ograniczeniem kontaktów 
twarzą w twarz. Grupa odniesienia, rówieśnicy są nam niezbędni do 
dobrego funkcjonowania – mówił podczas debaty dr n. med. Krzysz-
tof Szwajca, psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dr Agnieszka Dąbrowska, psychiatra dzieci i młodzieży, zwróciła 
uwagę na to, że pandemia, jak nic wcześniej, wpłynęła na zachwianie 
trzech najważniejszych filarów w życiu dzieci: relacji w domu, relacji 
z rówieśnikami oraz zaburzyła funkcjonowanie dzieci w kontekście 
szkoły. Kiedy jeden filar przestaje działać, można się starać jakoś to 
przetrwać, przy kłopotach z dwoma filarami jest ciężko, ale zachwianie 
trzech filarów to dramatyczna sytuacja – przekonywała dr Dąbrowska. 
Dr Dąbrowska przyznała także, że jej niepełnoletni pacjenci coraz 
częściej zdają pytania: po co się starać, po co się uczyć, po co coś 
planować? Dzieci widzą, że nawet dorośli nie znają odpowiedzi na 
pytanie, kiedy wrócimy do normalności i czy w ogóle wrócimy. Dr Iga 
Kazimierczyk, doktor nauk pedagogicznych, prezeska Fundacji „Prze-
strzeń dla edukacji”, zwróciła uwagę na to, że ważnym elementem filaru 
funkcjonowania dziecka w szkole są nauczyciele, którzy są pierwszym 
ogniwem pomocy dziecku. 75% nauczycieli deklaruje gotowość pomocy 
dzieciom, ale w systemie szkolnictwa pozostawieni są całkowicie sami 
sobie – nie otrzymują żadnej superwizji ani wsparcia psychologicznego.

Jedyną formą pomocy jest samopomoc, czyli jeśli nauczyciel jest 
w kryzysie psychicznym, to może skorzystać tylko i wyłącznie z takiej 
formy pomocy, jak rozmowa z kolegą i koleżanką – mówiła dr Kazimier-
czyk. Nauczyciele są obciążeni fizycznie i psychicznie. Każdy z nas, 
kto leciał samolotem, wie, że personel pokładowy zawsze instruuje, 
że w momencie, kiedy wypadają te żółte maseczki, to w pierwszej 
chwili musimy ją nałożyć sobie, a dopiero potem dziecku. Mam takie 
wrażenie, że nasz system szkolny już dawno te maseczki wyrzucił, 
tylko niestety nauczyciele nie mają nawet ręki, żeby tę maseczkę sobie 
założyć i pomagać innym – dodała dr Kazimierczyk.

Tomasz Bilicki, nauczyciel, certyfikowany interwent kryzysowy 
i koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RE-START 
w Łodzi, przyznał, że to nauczyciele najbardziej ucierpieli na pandemii. 
A przed nimi kolejne wyzwanie: przygotowanie siebie oraz uczniów 

i uczennic do powrotu do szkoły. Ekspert zwrócił też uwagę na pewną 
zmianę, które nastąpiła w ostatnich tygodniach. Dotyczy ona tego, że 
dzieci nie chcą już wracać do stacjonarnej nauki. Coraz więcej uczniów, 
którzy jeszcze pod koniec 2020 chcieli jak najszybciej wrócić do szkoły, 
teraz już tego nie chce. Mogą dłużej spać, mogą unikać konkretnych 
stresujących sytuacji w szkole. Zaczęli dostrzegać, jakie korzyści mogą 
czerpać z tej sytuacji. Jest zatem teraz duża grupa dzieci, które będą 
miały ogromny problem z powrotem do stacjonarnej szkoły.

Myślę, że trzeba już dzisiaj zadbać o to, jak we wrześniu będzie 
wyglądał powrót do szkoły. Już myśleć o treningach umiejętności 
społecznych. Zerwać z tym, co robi wielu dorosłych mówiąc: ucz się 
teraz, bo później będziesz rozliczony ze wszystkiego. To jeszcze bardziej 
dołuje młodych ludzi, bo oni wiedzą, że niczego się nie nauczyli – do-
daje Bilicki. Paula Włodarczyk, psycholożka, koordynatorka Telefonu 
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 
mówiła o rozmowach z dziećmi, o tym jak, często w tych rozmowach 
słychać samotność i zwątpienie.

Nie przesadzę, jak powiem, że w każdej z rozmów jest mnóstwo 
napięcia i lęku, które dotyczą różnych obszarów. Zarówno tych trzech 
filarów, o których mówiła dr Dąbrowska, jak też kwestii takich, jak lęk 
o zdrowie najbliższych osób, czy sytuację rodziny – mówiła Włodarczyk. 
Dr Krzysztof Szwajca zwracał uwagę na skutki długoterminowe, które 
dokładnie trudno jeszcze przewidzieć. Powoływał się jednak na badania 
dotyczące skutków izolacji, przeprowadzone jeszcze przed pandemią.

Ich wyniki są jednoznaczne: izolacja społeczna zdecydowanie wpły-
wa na wzrost zaburzeń depresyjnych i lękowych. Im dłuższa izolacja, 
tym zaburzenia są większe. Następstwa są możliwe nawet 10 lat po 
zakończeniu izolacji – przekonywał dr Szwajca. Jedno z badań przepro-
wadzonych w Azji pokazało, że po długotrwałej izolacji aż pięciokrotnie 
wzrasta zapotrzebowanie na pomoc psychiatryczną – dodał.

Jak przygotować się do powrotu do stacjonarnej nauki?  
Zdaniem uczestników debaty nie ma programu, który już dziś 

pomagałby nauczycielom skutecznie pracować nad tym, jak dobrze 
wrócić do nauki stacjonarnej. Za dużo mówi się o realizacji podstawy 
programowej, a nie mówi się o tym, jak pomóc dzieciom z ich emocja-
mi. Istniejący system bardzo nie sprzyja komfortowi i dobrostanowi 
emocjonalnemu dzieci.

Tomasz Bilicki mówił, że rozmowy o emocjach z dziećmi powinny 
być najważniejsze, i przedstawił kilka ważnych rekomendacji dla na-
uczycieli i pedagogów. Już dziś pamiętaj o tym, że prowadząc lekcję 
online, też można budować relację. Zapewnij swoim uczniom komfort, 
rozmawiaj o emocjach i uczuciach, nie tylko o faktach. Stwórz listę 
dobrych informacji, jakie będą wynikały z powrotu do szkoły. Zapewniaj 
uczniów, że nie będą rozliczani z pracy online. Nie zaczynaj powrotu 
do szkoły od realizacji podstawy programowej, przygotuj zajęcia rein-
tegracyjne. Pamiętaj, że twoja klasa nie wróci taka, jaka była w marcu 
2020 roku – radził nauczycielom.

Pedagog wyznał, że sam jest gotów początkowo prowadzić lekcje 
hybrydowo, że dopuszcza możliwość, że część uczniów z uwagi na 
stan psychiczny nie będzie chciała od razu wrócić do szkoły. Mogą 
przez określony czas uczestniczyć w zajęciach online, zobaczyć, że 
nie ma rozliczania z nauczania zdalnego, że różnorodność jest mile 
widziana – zdradził Bilicki.

Eksperci zgodnie przyznają, że stan polskiej psychiatrii dziecięcej jest 
dramatyczny. Ma go jednak zmienić rządowa reforma psychiatrii, rozpo-
częta jesienią 2019 roku. Reforma zakłada stworzenie trzypoziomowego 
systemu opieki dla dzieci i młodzieży. Pierwszy poziom będą stanowić 
Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej 
dla dzieci i młodzieży, zatrudniające psychologów, psychoterapeutów 
i terapeutów środowiskowych. Drugi poziom to Środowiskowe Centrum 
Zdrowia Psychicznego, w którym można skorzystać z porady psychiatry. 
Trzeci poziom to Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki 
Psychiatrycznej (oddział psychiatryczny).                       Mat. Pras. FDDS

Jak zmieniło się zdrowie psychiczne dzieci przez ostatni rok?
Temat ten obszernie omówiony został podczas debata Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która  podsumowała rok w pandemii 
z perspektywy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Psychologia



Sen ma także swoją psychologię!  
Co zrobić, żeby śpiąc rzeczywiście się wysypiać?

Często zdarza się, że w momencie przykładania głowy do podusz-
ki, dopadają nas niechciane myśli, które staraliśmy się odpędzić 
przez cały dzień. Zaczynamy analizować i od nowa montować 
scenariusze, a w głowie pojawiają się pytania: co poszło nie tak, co 
mogłem zrobić inaczej? Tego typu myśli zazwyczaj zostają z nami 
aż do zaśnięcia i powracają ponownie w formie niewygodnych 
snów. A problemy ze snem z kolei mogą prowadzić do poważnych 
zaburzeń funkcjonowania organizmu, dlatego też warto zapewnić 
sobie komfortowy odpoczynek każdej nocy, który pozwoli na pełną 
regenerację organizmu, po całym dniu.

Podstawą jest, znalezienie najbardziej odpowiadającej nam pory 
snu. Może być to nawet późna godzina, byleby sen był regularny. 
Oczywistymi rzeczami są wygodne łóżko, pasujące miękkością 
i wielkością, urządzenie sypialni, tak byśmy czuli się w niej bez-
piecznie, przytulnie i ciepło, porządne wywietrzenie mieszkania, 
czy nie najadanie się przed snem. Wydaje się, że to małe rzeczy, 
niewiele znaczące, jednak psychologowie zgodnie twierdzą, że oto-
czenie w jakim budzimy się i zasypiamy ma ogromne znaczenie dla 
jakości snu i samopoczucia w ciągu dnia. Warto zatem regularnie 
sprzątać sypialnię, wynieść z niej wszystkie niepotrzebne rzeczy, 
czyli to co nie jest nam potrzebne do odpoczynku. Należy zadbać 
także o odpowiednią wilgotność powietrza. Mile widziany jest w sy-
pialni chociażby pojemniczek z wodą ustawiony blisko kaloryfera 
(lub nawilżacz powietrza). A do niego idealne będzie kilka kropli 
olejku lawendowego, który działa relaksująco.

Większą trudność mogą sprawić nam inne zalecenia specjalistów, 
wśród których znajdują się także: zmiana diety na lekkostrawną, 
wybieranie się na wieczorne spacery przed snem, czy dłuższa, 
relaksująca kąpiel. W tego typu zaleceniach, największym proble-
mem okazuje się być czas, bo osobami najczęściej cierpiącymi na 
bezsenność są pracoholicy i chorzy zmagający się z zaburzeniami 
układu nerwowego (np. nerwice), którzy musieliby od nowa orga-
nizować stały plan dnia, lub przysłowiowo „stanąć na głowie”, by 
odnaleźć wolną chwilę na relaks.

Jest jednak prostszy sposób, którego plusem jest również brak 
konieczności leczenia farmakologicznego. Od jakiegoś czasu, inter-
net jest pełen vlogerów i coacherów, którzy w filmikach podejmują 
także tematy dotyczące zdrowia i sprawności organizmu. Jeden 
z nich, Jacek Wiśniowski, prowadzący domenę „Motywacja do 
sukcesu-sukces.pl”, nagrał video zatytułowane „Robisz tak przed 
snem?”Autor porusza właściwie cywilizacyjny problem bezsenności 
i proponuje jeden z mniej zajmujących sposobów -  programowanie, 
które polega na skupieniu myśli na pozytywach, jakie przydarzyły 
się nam konkretnego dnia, lub na te które dopiero mogą się wy-
darzyć. Przed położeniem się spać, spróbuj poświęcić trochę czasu 
na przypomnienie sobie miłych rzeczy, jakie Cie spotkały. Spróbuj 
wyobrazić sobie miłą sytuację, ze wszystkimi jej szczegółami - 
wystrojem pomieszczenia, ubiorem ludzi (jeżeli się tam znajdują), 
zapachem unoszącym się wokół. Chodzi o wytworzenie przyjemnej 
aury wokół i odrzucenie wydarzeń, które mogą wewnętrznie streso-
wać. Tego typu zabieg ma zapewnić kilka godzin spokojnego snu, 

bez wstawania, przekręcania się z boku na bok i patrzenia w sufit.
- To jest tak proste a zarazem trudne dla większości ludzi, by 

pojąć, że myślami przyciągamy dosłownie wszystko. Od kilku lat 
korzystam z podświadomości - programuję ją i mogę śmiało po-
wiedzieć że to działa, to co sobie pomyślałem - zaprogramowałem 
spełniło się, co prawda nie od razu, ale po jakimś czasie. Dziękuję 
za pokazanie tego filmu był on dla mnie bardzo inspirujący - pisała 
na temat jednego z kolekcji filmików na YouTube Wiśniowskiego, 
zadowolona internautka.

Jakie są jeszcze inne sposoby na ukojenie nerwów przed snem 
i wyciszenie się? Pewnie każdy z Państwa słyszał hasło: metody 
relaksacyjne. Co możemy wśród nich wyróżnić i czy jest szansa na 
poprawę? Po pierwsze – muzyka relaksacyjna. Do tego gatunku nie 
zalicza się tylko szum fal morskich, czy kojący śpiew ptaków, ale 
także muzyka, której słuchamy na co dzień. Zamysłem tej metody 
jest odprężenie ciała, poprzez dźwięki miłe dla ucha, tak więc w za-
leżności od gustu może być to zarówno klasyka Czajkowskiego,  jak i  
muzyka elektroniczna. Ważny jest kojący wpływ dźwięków na nasz 
organizm. Krótko mówiąc wybieramy to co nas uspokaja i relaksuje.

Kolejna metoda na wyciszenie to relaksacja poprzez oddech. Polega 
na nadaniu oddechowi odpowiedniego, spowolnionego rytmu, co za 
tym idzie także ukojeniu niechcianych emocji. To dobra metoda dla 
osób występujących publicznie, poszukujących dyskretnych metod 
wyciszenia. Są dwa główne typy pracy nad oddechem: medytacja 
swobodnego oddechu (opracowana przez  Deepaka Chopry’ego. 
Zakłada zupełne skupienie się na powietrzu wdychanym przez nos 
i wydychanym przez usta. Osoba teleksująca się przez kilka minut 
oddycha lekko i rytmicznie, bez wstrzymywania oddechu) oraz 
metoda głębokiego oddychania (różni się od powyższego sposobu 
rytmem oddechu. Należy w kolejności: przez kilka sekund wdychać 
powietrze nosem, przytrzymywać je przez 1-2 sekundy, następnie 
zrobić wydech ustami, włączając do pracy dość intensywnie płuca).

Warto zwrócić także uwagę na metodę relaksacji Jacobsona. Jest 
często używana podczas treningów personalnych, czy chwil tremy 
przed koncertami lub spektaklami teatralnymi. Polega na pracy 
poszczególnych partii mięśni - napinaniu i rozluźnianiu kolejnych 
części ciała. Każdy cykl należy powtórzyć od 2 do 3 razy, dokładnie 
skupiając się na odprężeniu poszczególnego obszaru ciała. I podobna 
metoda – trening autogenny Schulza. Trening ten oprócz koncen-
tracji na konkretnych obszarach ciała, sugeruje także skupienie 
nad odczuciami zewnętrznymi takimi jak: ciepło, ciężar, czy obce 
odgłosy z zewnątrz. Przy jednoczesnym przenoszeniu napięcia na 
konkretne części ciała, imituje się dodatkowe efekty. W tle często 
towarzyszy temu treningowi muzyka.

I jedna z kwestii bardzo lekceważonych. Z sypialni wynosimy 
wszelkie laptopy, telefony, tablety! Czas w nocy ma być tylko nasz 
i żadne powiadomienie np. z mediów społecznościowych nie jest 
warte tego, aby przerywać sobie wypoczynek, który po każdym dniu 
nam się po prostu należy! Powodzenia!



 
 

 

Pełnych nadziei i wiary Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Przy suto zastawionym stole tradycyjnymi polskimi potrawami.
Pogody ducha, mimo obecnej trudnej dla każdego z nas sytuacji.

I tego co najcenniejsze w życiu – zdrowia!
Oby nikomu z Nas go nigdy nie brakowało!

życzy


