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Tatiana Słojka, Iwona Poźniak, Dorota Mamrot

14 czerwca 2022 roku w Starostwie Powiatowym 
w Słupsku odbyło się spotkanie z cyklu Spójność 
edukacyjna w praktyce samorządowej i szkolnej. Or-
ganizatorami konferencji byli: Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Słupsku oraz Starostwo Powiatowe  
w Słupsku, które objęło również patronat nad tym 
wydarzeniem. W konferencji wzięli udział: Paweł Li-
sowski – starosta Powiatu Słupskiego, Damian Orzeł  
i Renata Ropela – przedstawiciele Departamentu Edu-

kacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Pomorskiego, Bożena Żuk – dyrektor Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Mariusz Barań-

ski – wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycie-

li w Słupsku, Anetta Pirka – dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych Powiatu Słupskiego, wójtowie gmin, bur-
mistrzowie, dyrektorzy szkół i poradni psychologicz-

no-pedagogicznych powiatu słupskiego, pracownicy 
samorządowi, odpowiadający za oświatę oraz konsul-
tanci i specjaliści z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Słupsku.

Paweł Lisowski, starosta Powiatu Słupskiego pod-

kreślił, iż poruszane podczas takich spotkań problemy 
są bardzo ważne, gdyż są okazją do integracji i wymia-

ny doświadczeń w różnych obszarach działań, w tym  
w pozyskiwaniu unijnych funduszy na lokalne inwe-

stycje związane z edukacją. Dzięki środkom unijnym, 
Pomorze ma ogromną szansę rozwoju, zarówno na po-

ziomie lokalnym, jak i regionalnym. O funduszach eu-

ropejskich dla Pomorza na lata 2021-2027 oraz plano-

wych działaniach w obszarze edukacji mówił w swoim 
wystąpieniu Damian Orzeł, kierownik referatu Depar-
tamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. Wymienił główne priory-

tety dla regionu, jakimi są: farmy wiatrowe, edukacja 
dla rozwoju i dobry start na rynku pracy. Przedstawił 
również szeroką ofertę konkursów:
•	 Konkurs dla gmin wiejskich i miejskich – rozszerze-

nie oferty przedszkoli o zróżnicowanej formie zajęć 
wspierających kompetencje kluczowe, doskonalenie 
nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć stymulu-

jących rozwój psychiczny i fizyczny dzieci.
•	 Konkurs dla organów prowadzących – tworzenie 

szkół i placówek oświatowych pracujących mo-

delowo w różnych obszarach edukacji, tzw. szkół 
referencyjnych, np.: morskiej, regionalnej, ekolo-
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gicznej, obywatelskiej, cyfrowej, wsparcie edukacji 
włączającej, wsparcie psychologiczno-pedagogicz-

ne w edukacji ogólnej, poszerzenie oferty doradztwa 
zawodowego, doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
przedsięwzięcia strategiczne realizowane z powiata-

mi (powstaną nowe poradnie psychologiczne).
•	 Zdolni z Pomorza – pokonywanie barier, wyrów-

nywanie szans. Podsumowując swoje wystąpienie 
Damian Orzeł zachęcił gminy do współpracy, gdyż 
rozwój małych społeczności lokalnych jest najlep-

szym sposobem rozwoju całego województwa po-

morskiego.
W drugiej części spotkania prelegentami byli 

pracownicy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Słupsku. Bożena Żuk – dyrektor ODN w Słup-

sku, w swoim wystąpieniu skupiła się na jakości po-

morskiej edukacji. Podkreśliła, że niezbędne jest 
zapewnienie dla wszystkich uczniów wojewódz-

twa pomorskiego równych szans rozwojowych  
i przygotowanie do dynamicznego życia, niezależnie 
od ich miejsca zamieszkanie i sytuacji finansowej. 
Zalecane jest myślenie o drugim człowieku w kontek-

ście edukacji włączającej. Wśród działań rekomendo-

wanych wymieniła: udział w konkursach grantowych 
wzmacniających spójność edukacyjną, spotkania na 
powiatowych i gminnych forach oświatowych, reali-
zowanie regionalnych programów i projektów eduka-

cyjnych.
Kwestię różnicy między polskim a ukraińskim 

systemem oświaty, sposobem oceniania i problema-

mi, przed którymi stanęła polska szkoła w związ-

ku z napływem dużej liczby uczniów z Ukrainy, 

omówił Mariusz Barański – wicedyrektor ODN 

w Słupsku. Przedstawił statystyki dotyczące licz-

by uczniów z Ukrainy w poszczególnych powiatach 
województwa pomorskiego. Wśród wniosków i re-

komendacji znalazły się m.in.: zwiększenie środków 
finansowych dla szkół, stworzenie uniwersalnego 
narzędzia do obserwacji i pozyskiwania informacji  
o uczniu potrzeba przygotowania materiałów dwuję-

zycznych, poznanie różnic w programie nauczania. Po-

jawiła się również sugestia, że ocena ucznia z Ukrainy 
powinna mieć charakter opisowy. 

Katarzyna Rodziewicz – psycholog, specjalista ds. 
badań i analiz w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  
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w Słupsku, w swojej prezentacji przedstawiła dwie syl-
wetki wojennego doświadczenia dzieci i młodzieży: 
ucznia, który nie był świadkiem wydarzeń wojennych 
oraz ucznia, który ich doświadczył. Zaznaczyła, że 
najważniejszy jest stan psychofizyczny ucznia z trau-

mą wojenną, a nie system edukacji. Takie dzieci wraz  
z rodzicami potrzebują wsparcia psychologicznego  
i należy im go udzielić.

O potrzebie zapewnienia możliwości rozwoju dla 
wszystkich uczniów i szansy na nawiązywanie relacji 
społecznych z rówieśnikami w szkole i miejscu za-

mieszkania niezależnie od ich dysfunkcji, czyli o edu-

kacji włączającej mówiła Władysława Hanuszewicz 
– nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli  
w pracy z uczniami niepełnosprawnymi i z zaburze-

niami rozwoju w ODN w Słupsku. Poinformowała, 

iż aktualnie prowadzone są prace nad zapewnieniem 
lepszego dostępu do wczesnej pomocy dziecku i rodzi-
nie oraz powstają nowe kierunki studiów. Od września 
2022 roku przewiduje się wprowadzenie do przedszko-

li, szkół i placówek oświatowych stanowiska pedagoga 
specjalnego. 

Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym, 
a konferencję podsumowała Bożena Żuk – dyrektor 
ODN Słupsk.

Tatiana Słojka, Iwona Poźniak, Dorota Mamrot
Uczestniczki spotkania z cyklu Spójność edukacyjna  
w praktyce samorządowej i szkolnej w Starostwie  
Powiatowym w Słupsku z Pomorskiego Ośrodka Dosko-

nalenia Nauczycieli w Słupsku.

Jan Wild

VIII Słupska Konferencja Marynistyczna

14 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powia-

towego w Słupsku odbyła się VIII Słupska Konfe-

rencja Marynistyczna zorganizowana przez słupski 
oddział Ligi Morskiej i Rzecznej, we współpracy  
z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Staro-

stwem Powiatowym, ze wsparciem gmin Kępice  
i Kobylnica oraz miast Słupsk i Ustka.

Dominującym tematem spotkania był „Polski 
Kontyngent Wojskowy na morzu”. Relację z udziału  
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” w operacji wo-

jennej na Zatoce Perskiej przedstawił jego ówczesny 
dowódca – kmdr Grzegorz Okuljar, obecnie komen-

dant Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.
W drugiej części kpt. ż.w. dr Andrzej Królikowski, 

prezes Ligi Morskiej i Rzecznej wręczył medale ligo-

we: srebrny – ks. Wojciechowi Froehlichowi, probosz-

czowi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej i brązowe: 
Monice Kwiatkowskiej, nauczycielce SP Kobylnica 
oraz kmdr. ppor. rez. dr Dariuszowi Kloskowskiemu  
z Fundacji SUB VENTUM. 

Starosta słupski przyznał doroczną nagrodę za 
działalność na rzecz edukacji morskiej w powiecie 
słupskim. Otrzymała ją Beata Trofimowicz, nauczy-

cielka z Kobylnicy, propagatorka edukacji morskiej  
w subregionie słupskim. Statuetki z podziękowaniami 
od słupskiego oddziału Ligi otrzymali: Andrzej Bućko 
(S/Y Gryfita) i Piotr Witkowski (Stowarzyszenie „La-

tarnik”).

W kolejnej części konferencji zabrali głos przed-

stawiciele władz samorządowych Słupska, Kobylni-
cy, Ustki i Kępic oraz prezes LMiR, którzy nagrodzili  
i wyróżnili uczniów, nauczycieli i animatorów eduka-

cji morsko-żeglarskiej, szczególnie zaangażowanych 
w rozwój morskości miasta i Morskiego Powiatu Słup-

skiego. 
Krystyna Danilecka-Wojewódzka wyróżniła: 

Kacpra Pawlika, ucznia I LO, Aleksandrę Bąkow-

ską, dyrektorkę PM nr 12, A. Bućko, informaty-

ka, biznesmena, związanego z jachtem „Gryfita”,   
ks. W. Froehlicha, proboszcza Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej, Ewę Kajfasz, sekretarza Zespołu Szkol-


