REKREACJA
œwiadczeniem niezaleÞnych
kontroli iloœciowo-jakoœciowych, certyfikacj¹ itp. Z powodzeniem moÞna po³¹czyć
pierwsze pytanie z tym, jak siê
znalaz³em w tej firmie. OtóÞ po
powrocie z wakacji, na dwa semestry przed koñcem studiów
magisterskich, postanowi³em
nie marnować czasu i zacz¹ć
szukać pracy, by po obronie nie
obudzić siê zbyt późno. Nie jest
wcale ³atwo o „normaln¹” pracê,
wiele razy dziêkowano mi, nie
zapraszaj¹c nawet na rozmowê,
a w innych przypadkach koñczy³o siê to sformu³owaniem:
„PrzecieÞ pan jeszcze studiuje” i
na nic by³y moje argumenty, Þe
teraz praktycznie jestem cztery
godziny tygodniowo na uczelni
i z powodzeniem mogê je prze³oÞyć na godziny popo³udniowe.
AÞ pewnego razu otrzyma³em
informacjê poczt¹ pantoflow¹
o moÞliwoœci podjêcia pracy
w mojej obecnej firmie. D³ugo
zwleka³em z przes³aniem CV z
kilku powodów. G³ównie znudzony by³em, s³ysz¹c wci¹Þ ten
sam argument. Wtedy pomyœla³em, Þe jak nie spróbujê, to bêdê
Þa³owa³. Krótko przed BoÞym
Narodzeniem wys³a³em CV i
w odpowiedzi zosta³em poproszony o cierpliwoœć do Nowego
Roku. Termin min¹³, a ja ponownie wys³a³em maila z przypomnieniem, na co otrzyma³em
odpowiedź, iÞ z powodu nat³oku pracy spowodowanego pocz¹tkiem roku chwilowo muszê
zaczekać. Nie zniechêci³o mnie
to jednak i po kilku dniach napisa³em ponownie, co – jak siê
później okaza³o – podzia³a³o
na moj¹ korzyœć, bo upór w d¹Þeniu do celu jest postrzegany

przez mojego dyrektora bardzo
pozytywnie. Dalej musia³em
siê juÞ tylko wykazać i udowodnić, dlaczego ja, a nie ktoœ
inny. JeÞeli chodzi o perspektywy, to jest ich naprawdê sporo.
Po pierwsze rynek w Polsce dopiero zaczyna iœć w kierunku, w
którym firmy takie jak moja s¹
poÞ¹dane. A co waÞniejsze, ca³y
czas istnieje moÞliwoœć zatrudnienia w jednym z affiliatów
na ca³ym œwiecie, oczywiœcie w
miarê zapotrzebowania.
 Zapewne masz tak¿e pozazawodowe zainteresowania
i pasje…
Jedn¹ z moich pasji s¹ podróÞe, które przez d³ugi czas musia³y poczekać z uwagi na brak
œrodków. Podczas studiów uda³o mi siê wyjechać – w ramach
programu ERASMUS – na staÞ
do Wiednia. W okresie trzech
miesiêcy pozna³em wspania³ych
ludzi. Zd¹Þy³em siê zakochać w
tym mieœcie, co poskutkowa³o
tym, iÞ pod koniec maja zabra³em tam moj¹ dziewczynê i odwiedzi³em znajomych. Nastêpny
wyjazd planujê do Barcelony,
ale to pewnie pod koniec wakacji, gdy ceny nie bêd¹ aÞ takie
szalone i zmniejszy siê liczba
turystów. Od pewnego czasu
dziêki koledze interesujê siê
programowaniem komputerowym. Chwilowo jest to raczej
amatorska dzia³alnoœć, ale
znam przypadki, gdy z czegoœ
takiego rodzi³ siê nowy zawód
lub wrêcz pasja. A Þe w Þyciu
nigdy nic nie wiadomo, lepiej
mieć coœ w zanadrzu.
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BOGDAN WIŚNIEWSKI

Rajd Gwiaździsty
26 maja 2013 roku odby³ siê kolejny Rowerowy Rajd
Gwiaździsty do Ma³ych Walichnów. W tym roku wspó³organizatorami byli Starostwo Powiatowe i Lokalna Grupa Dzia³ania Wstêga
Kociewia.
Pelpliñska grupa jak zwykle wyruszy³a z placu Grunwaldzkiego.
Mimo z³ej prognozy pogody na starcie zjawi³o siê ponad 30 osób.
Ciekawostk¹ by³ udzia³ m³odych rowerzystów: Ksawiera i Oliwiera
Sumowskich. Jechaliœmy tradycyjn¹ tras¹. Na miejscu, w szkole w
Walichnowach na wszystkich czeka³ ciep³y posi³ek i napoje. Czas
wype³nili pracownicy Starostwa Powiatowego i policji, którzy zorganizowali konkursy. Wiêkszoœć uczestników otrzyma³a drobne
nagrody i okolicznoœciowe upominki.
Za pomoc w organizacji wyjazdu dziêkujê doros³ym wolontariuszom pañstwu Agnieszce i Krystianowi Sumowskim i „dziadkowi” (asysta samochodowa) oraz nauczycielom: A. Habas,
R. Kaliszewskiej, M. Modrzejewskiej i Z. Szumacherowi.



MAREK MODRZEJEWSKI

Koordynator na gminê Pelplin

Wesoła Stonoga
znowu w siodle
10 czerwca 2013 roku Stowarzyszenie „Weso³a Stonoga” rozpoczê³o realizacjê projektu pt. „Weso³a Stonoga w siodle”, w ramach którego dzieci wyjeÞdÞaj¹ na hipoterapiê do „Rancza Kr¹g”
ko³o Starogardu Gdañskiego. Zadanie otrzyma³o dofinansowanie
z powiatu tczewskiego ze œrodków PFRON. Dzieci ze Specjalnego
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie pod okiem hipoterapeuty i wolontariuszy 12 czerwca odby³y pierwsze jazdy konne.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z zajêć i juÞ nie mog¹ siê doczekać
kolejnych wyjazdów. W ramach projektu Stowarzyszenie „Weso³a
Stonoga” organizuje równieÞ indywidualne zajêcia z rehabilitacji
ruchowej, które prowadzi fizjoterapeuta Piotr Pruszak. Realizacja
trzeciej juÞ edycji zadania potrwa do koñca grudnia 2013 roku.



STOWARZYSZENIE „WESOŁA STONOGA”

Piotr Ba³dowski – po otrzymaniu œwiadectwa dojrza³oœci Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. ks. J. St. Pasierba
w Pelplinie rozpocz¹³ studia na Wydziale
Chemicznym Politechniki Gdañskiej.
Ukoñczy³ je z wyróÞnieniem w 2012 roku. Obecnie od pó³tora roku pracuje w
SGS Polska – polskim affiliacie miêdzynarodowej korporacji w dziale Oil, Gas
& Chemicals. Pelpliñskie LO ukoñczy³a
równieÞ jego siostra Paulina – studentka ostatniego roku studiów magisterskich na Gdañskim Uniwersytecie Medycznym na
kierunku pielêgniarstwo, która jednoczeœnie od dwóch lat równolegle do studiów pracuje w nowo powsta³ym Centrum Medycyny
Inwazyjnej w Gdañsku.
INFORMATOR PELPLIŃSKI 19

