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Młodzieżowa Grupa Działania, Młodzieżowa Rada Powiatu Sztumskiego oraz Sta-

rostwo Powiatowe w Sztumie zorganizowali debatę z kandydatami do Parlamentu 

Europejskiego. Odbyła się ona 16 maja 2014 r. w Sztumskim Centrum Kultury. 

Uczestnikami debaty byli przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych. 

Na nasze zaproszenie odpowiedziało 5 kandydatów tj. Bogdan Dombrowski (PSL), 

Maria Król (SP), Jan Kulas (PO), prof. Jerzy Stępień (PSL) i prof. Krystyna 

Strzała (SLD). 

Kandydaci początkowo odpowiadali na pytania zadawane przez moderatorów: 

Michała Izdepskiego i Krystiana Zdziennickiego. Następną serię pytań zadali 

przedstawiciele mediów: Piotr Piesik (Dziennik Bałtycki) oraz Robert 

Kaczmarkiewicz (TV Malbork). Na końcu pytania zadawali mieszkańcy. Całą 

debatę nagrała TV Malbork, Na portalu telewizji można obejrzeć retransmisję całej 

debaty.  

Więcej na stronie 4 

  

 

 
 

 

Rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 maja 

w Sztumie 

 

Delegacja Młodzieżowej Grupy 

Działania wzięła udział w sztumskich 

obchodach 223 rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 maja.  

Joanna Dulska i Krystian 

Zdziennicki złożyli kwiaty pod 

pomnikiem Rodła. Uroczystość 

uświetniła kompania reprezentacyjna 

z Zakładu Karnego w Sztumie, który 

w tym roku będzie obchodzić 100 lecie 

istnienia. 
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Sztumskie Centrum  

Informacji Europejskiej 
Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie 

oraz Młodzieżowa Rady Powiatu 

Sztumskiego prowadzą wspólnie Sztum-

skie Centrum informacji Europejskiej. 

Istnieje ono IV 2012r. Zachęcamy 

do kontaktu: biuro.scie@gmaill.com, 

a także polubienia fanpage’a SCIE 

na facebooku.   

 

 

 

Sztumska młodzież 

spotkała się 

z wicepremierem 

 
Wicepremier, minister gospodarki Janusz 

Piechociński w sobotę 7 czerwca 2014 r. 

przyjechał do Sztumu i spotkał się m.in. 

z młodzieżą. Oprócz przedstawicieli 

sztumskich szkół, młodzieżowych rad, 

zaproszeni zostali także członkowie 

Stowarzyszenia "Młodzieżowa Grupa 

Działania". Po krótkim wprowadzeniu 

można była zadawać pytania. Krystian 

Zdziennicki - Przewodniczący MGD 

zapytał pana premiera o możliwości 

wsparcia rządu dla młodych absolwentów 

szkół wyższych. Wicepremier Piechociń-

ski w odpowiedzi radził, aby zakładać 

własne firmy. Ponadto podkreślał, że 

w obecnych czasach musimy być najlepsi, 

gdyż rywalizujemy zawodowo z ludźmi 

z całej Europy, a nawet globu.  

Z racji tego, że plan wizyty był bardzo 

napięty, a samo spotkania trwało 

stosunkowo krótko, wicepremier Janusz 

Piechociński zapowiedział, że chętnie 

wróci jeszcze do Sztumu, aby debatować z 

osobami młodymi. 

 

 

 

 

Zbiórka Krwi 

Cyklicznie do Sztumu na zaproszenie 

MGD oraz sztumskiego koła S”MD” 

pod budynek Starostwa Powiatowego 

w Sztumie przybywa krwiobus Regio-

nalnego Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa. Pobór odbywa się 

pod specjalistyczną opieką personelu 

medycznego.  

W tym roku Zbiórki Krwi, odbyły się 

już trzykrotnie: 19 II., 29 IV i 24 VI. 

W imieniu organizatorów dziękuję 

wszystkim, którzy wzięli udział w akcji 

– mówi Krystian Zdziennicki – 

Przewodniczący MGD.  

 

 
 

Informacje dla sztumskich 

krwiodawców 
W tym roku Zbiórki Krwi odbędą się 

jeszcze: 23 IX (wtorek) oraz 26 XI 

(środa). Akcja poboru krwi będzie jak 

zwykle mieć miejsce od godz. 9:00 do 

13:00 przed budynkiem Starostwa 

Powiatowego w Sztumie. 
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Dzień Europy w Sztumie 

 

Po raz trzeci Młodzieżowa Grupa Działania 

i Młodzieżowa Rada Powiatu Sztumskiego 

zorganizowały Dzień Europy w Sztumie. 

Była to impreza towarzysząca do 

plenerowego rozpoczęcia sztumskiego 

sezonu grillowego na kompleksie 

rekreacyjnym w Zajezierzu (organizowanej 

przez sołectwo Zajezierze). Dorośli 

mieszkańcy Sztumu mogli otrzymać 

informatory o działalności Unii 

Europejskiej itp. Z kolei młodsi uczestnicy 

chętnie brali udział w różnych konkursach 

z nagrodami. W tym roku z racji, że jest to 

rok wyborów do Parlamentu Europejskiego 

rozdawaliśmy również ulotki pro-

frekwencyjne (w ramach akcji "Masz głos, 

masz wybór") i zachęcaliśmy do pójścia do 

urn 25 maja 2014 r.  

Od powstania kompleksu rekreacyjnego, 

notabene dzięki funduszom unijnym 

rokrocznie wystawiamy stoisko 

europejskie, aby pokazać wpływ Unii 

Europejskiej na ziemie sztumską. 

 

 



Szkolenia 

z przedsiębiorczości 

 

Młodzieżowa Grupa Działania podjęła 

się zadania organizacji cyklu szkoleń 

z przedsiębiorczości. Zorganizowaliśmy 

je  wspólnie z Młodzieżowym Centrum 

Kariery. W ciągu minionego roku 

szkolnego odbyły się 4 zajęcia – 

informuje Krystian Zdziennicki. 

Młodzież na pierwszych warsztatach 

dowiedziała się co warto uwzględnić 

w ścieżce kariery, a także rozwiązała test 

predyspozycji i preferencji zawodowych. 

Kolejne zajęcia poświęcone były 

metodom poszukiwania pracy. Trzecie 

szkolenie poświęcone było pisaniu 

dokumentów aplikacyjnych tj. CV i listu 

motywacyjnego. Na ostatnich 

warsztatach uczestnicy poznali tajniki  

rozmowy kwalifikacyjnej.  Wszystkie 

zajęcia prowadziła Ewa Mudław-

Kapałka, doradca zawodowy z Mło-

dzieżowego Centrum Kariery. Warto 

nadmienić, że w jednych z nich 

uczestniczyli  również przedstawiciele 

Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie 

z/s w Dzierzgoniu z Zofią Zienkiewicz-

Zimą – dyrektorem PUP. Młodzież 

dzięki tej wizycie dowiedziała się także 

o sytuacji na rynku pracy w regionie oraz 

o działalności urzędów pracy.  

 
 

Bezpieczne wakacje 

w powiecie sztumskim 

Młodzieżowa Grupa Działania w Sztu-

mie w ramach akcji „Bezpieczne 

wakacje” 24 VI  zorganizowała 

spotkanie, w którym wzięła udział 

młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Jana 

Pawła II w Sztumie. Prelegentami byli 

funkcjonariusze sztumskich służb mun-

durowych tj. Policji oraz Straży Pożar-

nej, a także przedstawiciele Powiatowego 

Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierz-

goniu. Tematem spotkania było 

bezpieczeństwo w takcie wakacji. 

 Młodzieżowa Grupa 

Działania znowu w akcji  

 
Młodzieżowa Grupa Działania w tym 

roku po raz kolejny przystąpiła do akcji 

"Masz głos, masz wybór". W ubiegłym 

roku realizowaliśmy zadanie "dostępni 

samorządowcy". Obecnie chcemy 

zrealizować 3 zadania tj. "nasz gmina, 

nasz sprawa", "budżet obywatelski" oraz 

"wybory dla każdego". Jednakże naszym 

głównym zadaniem będzie zadanie 

pierwsze, gdyż w ramach niego otrzy-

maliśmy rozszerzone wsparcie w postaci 

doradztwa Pracowni Zrównoważonego 

Rozwoju z Torunia. Chcemy zacząć 

dyskusję n.t zrównoważonego rozwoju 

turystycznego miasta i gminy Sztum – 

mówi Krystian Zdziennicki  

- Przewodniczący MGD. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia mieli 

możliwość uczestnictwa w warsztatach 

w Falentach k. Warszawy w dniach od 25 

do 27.04.2014, które zorganizowała Fun-

dacja Batorego – organizator akcji "Masz 

Głos, Masz Wybór. Uczestnicy mieli 

możliwość wysłuchania ciekawego 

wykładu o idei samorządu terytorialnego, 

który wygłosił prof. Jerzy Stępień, czy 

debatowania o sytuacji samorządności 

w Polsce. Nie zabrakło też pracy z opie-

kunami merytorycznymi, którzy w gru-

pach zadaniowych przygotowywali 

organizacje do realizacji zadania w każdej 

z gmin – opowiada Krystian Zdziennicki  

Do akcji przystąpiła też Młodzieżowa 

Rada Powiatu Sztumskiego.  
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Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie została założona przez aktywną 

młodzież z terenu powiatu sztumskiego, aby działać na rzecz lokalnej społeczności. 

Naszym celem jest działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki MGD 

możemy się samorealizować oraz pomagać innym.  

Osoby chcące otrzymywać newsletter MGD wystarczy, że wyślą e-mail na adres 

mgdsztum@gmail.com o treści "zamawiam newsletter", a w tytule wpiszą newsletter. 



kandydatów: Bogdan Dombrowski, 

podsekretarz stanu w Ministerstwie 

Cyfryzacji i Administracji (PSL); Maria 

Król, mieszkanka powiatu sztumskiego 

(SP); Jan Kulas, poseł na Sejm VI 

kadencji (PO) oraz dwójka ekonomistów 

związana z Uniwersytetem Gdańskim: 

prof. Jerzy Stępniak (PSL) i prof. 

Krystyna Strzała (SLD). 

 

Spotkanie moderowali Michał Izdepski, 

pracownik Starostwa Powiatowego 

i Krystian Zdziennicki, Przewodniczą-

cy Młodzieżowej Grupy Działania, 

którzy zadali kilka pytań. Dotyczyły one 

m.in. programu wyborczego kandydatów 

oraz frekwencji.  

 

Możliwość zadania pytań mieli także 

uczestnicy debaty przedwyborczej oraz 

przedstawiciele mediów, które patrono-

wały wydarzeniu: Piotr Piesik, z sztum-

skiego oddziału Dziennika Bałtyckiego 

oraz Robert Kaczmarkiewicz  z TV 

Malbork. Dziennikarze prosili, aby 

kandydaci uzasadnili swój start. Pytali 

również o poglądy nt. wejścia Polski 

do strefy euro oraz o problemy związane 

z unijnymi limitami emisji gazów 

cieplarnianych, które są dość groźne dla 

naszej gospodarki. 

Trochę zdziwił fakt z jaką łatwością za 

wprowadzeniem Polski do strefy euro 

opowiedzieli się kandydaci, a przecież 

kwestia ta budzi niemałe kontrowersje. 

Podobnie wszyscy na pytanie jednego ze 

słuchaczy „czy są za federacją państw 

UE czy luźną konfederacją”. Kandydaci 

odpowiedzieli, że idea nie jest zła, ale 

Traktat Lizboński narzucił już pewne 

rozwiązania. Nie mniej uczestnicy byli 

zgodni - reforma Unii jest potrzebna. 

Chodzi głównie o usprawnienie procesu 

decyzyjnego, zwłaszcza na gruncie 

polityki zagranicznej i nadanie 

uprawnień ustawodawczych Parlamento-

wi Europejskiemu. 

 

Bardzo się cieszę, że w debacie licznie  

uczestniczyła młodzież. Mam nadzieję, 

iż była to dla nich wyjątkowa „lekcja 

obywatelska”. Może dzięki niej osoby 

młode, często głosujące po raz pierwszy, 

będą chętnie korzystały ze swojego 

prawa i poszły do urn wyborczych – 

podsumowuje Krystian Zdziennicki. 

 

Gdyby w innych miastach, a zwłaszcza 

w mediach podejmowano próby 

podobnych debat  być może 

ogólnopolska frekwencja byłaby wyższa 

Do urn poszło 23,8% uprawnionych 

i zajęliśmy niechlubne czwarte miejsce 

od końca. 

Wawrzyniec Mocny  

 

Eurodebata w Sztumie 

 

Kampania wyborcza do Parlamentu 

Europejskiego za nami. Czy spełniła 

nasze oczekiwania? Czy dowiedzieli-

my się czegoś nowego o Europie i me-

chanizmach, które nią rządzą? 

Niestety wydaje się, że nie. Jednakże 

w Sztumie mieszkańcy mieli możność 

zadania pytań kandydatom podczas 

jednej z niewielu debat mery-

torycznych ostatnich wyborów. 

Kandydaci  na sztumskiej debacie 

opowiedzieli się m.in. za wejściem 

Polski do strefy euro i inicjatywą 

ustawodawczą w Parlamencie Euro-

pejskim, ale też za walką z bezrogo-

ciem wśród unijnej młodzieży i po-

prawie dostępu do edukacji.  

Eurowybory nie należą do najprzyjem-

niejszych dla polityków. Polska ma 

do zdobycia 51 mandatów, a chętnych 

do posłowania w Brukseli przypadało 

25 na jedno miejsce (łącznie 1277 – 

źródło PKW). Partie udział części 

kandydatów potraktowały, jako pracę 

przybliżającą mieszkańcom poszczegól-

nych okręgów program i założenia 

ugrupowań.  

Na tym tle, jako mieszkańcy Sztumu 

możemy być zadowoleni, że podjęto 

próbę stworzenia merytorycznej debaty. 

Organizatorami przedsięwzięcia byli: 

Młodzieżowa Grupa Działania, 

Młodzieżowa Rada Powiatu Sztumskie-

go oraz Starostwo Powiatowe w Sztu-

mie. Wzięło w niej udział pięciu 

str. 4          Młodzieżowa Grupa Działania  www.mgdsztum.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Dzień Powiatu 

Sztumskiego  

w Białej Górze 

 
Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie 

uczestniczyła w Dniu Powiatu Sztum-

skiego połączonym z inauguracją sezonu 

żeglarskiego w powiecie. Na przystani 

żeglarskiej w Białej Górze, podczas 

festynu wspólnie Powiślańską 

Organizacją Turystyczną wystawiliśmy 

stoisko z wieloma atrakcjami. 

M.in. zorganizowaliśmy konkursy z na-

grodami dla uczestników. Można było 

rozwiązać krzyżówkę o UE, rozpoznać 

twarze najważniejszych unijnych 

polityków, lub wypisać wszystkie 

państwa UE. Dla najmłodszych 

przygotowaliśmy kolorowanki z Syriu-

szem - maskotką UE. Ponadto na naszym 

stoisku każdy mógł otrzymać materiały 

informacyjne o Unii Europejskiej, a także 

Kartę Praw Mieszkańca i Narzędziownik 

Obywatelski (Masz głos, masz wybór). 

Z kolei  Powiślańska Organizacja Turys-

tyczna przygotowała materiały promujące 

region, a także prezentowała niedawno 

wydaną grę planszową "Odkrywcy 

Dolnego Powiśla". 

Na zgromadzoną publiczność czekało 

jeszcze wiele innych atrakcji np. koncert 

szant, występ kabaretu "Koń Polski", czy 

darmowe rejsy żeglugowe po Nogacie. 

Festyn cieszył się wysoką frekwencją 

ze względu na mnogość atrakcji oraz 

słoneczną pogodę. 

Zachęcaliśmy 

do podzielenia się 1 % 

Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie 

wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy 

Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" 

zorganizowali spotkanie pt. "Podziel się 

1%". Uczestnicy mogli wysłuchać 

informacji o działalności wolontariackiej 

Młodzieżowej Grupy Działania w Sztu-

mie, którą wygłosił Krystian Zdziennicki 

- Przewodniczący MGD. Następnie 

Krystyna Szafrańska opowiedziała 

o działalności "Daru Serca". Zachęcała 

także do podzielenia się 1 % od podatku 

na rzecz jej stowarzyszenia. 

Spotkanie z Posłem 

do Parlamentu 

Europejskiego 

 

Na zaproszenie Młodzieżowej Grupy 

Działania 28 IV 2014 r. przyjechał 

do Sztumu Jan Kozłowski - Poseł 

do Parlamentu Europejskiego, który 

spotkał się ze sztumską młodzieżą. Warto 

nadmienić, że w spotkaniu uczestniczyli 

również przedstawiciele samorządu oraz 

lokalnych instytucji. Europoseł Kozłowski 

zaproponował formę dyskusji. W czasie 

debaty opowiedział o pracy eurode-

putowanych oraz o swoich doświadcze-

niach związanych z pracą w Parlamencie 

Europejskim. Zachęcał również do wzięcia 

udziału w wyborach.  

 

Ciekawa debata 

zorganizowana przez 

uczennice Gimnazjum 

w Sztumie 

 
Na zaproszenie uczennic Gimnazjum 

nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie: 

Patrycji Rozwadowskiej oraz Kamili 

Kosmowskiej członkowie MGD 

uczestniczyli w debacie pt. "Nie tylko 

wybory - jak młodzi mogą wpływać 

na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć 

w demokracji?". Miała ona miejsce 

4 kwietnia 2014r. w sali czekoladowej 

Kino-Teatru "Powiśle" w Sztumie i zo-

stała zorganizowana w ramach zadania 

rekrutacyjnego do XX sesji Sejmu Dzieci 

i Młodzieży.  

Na prośbę uczennic Krystian 

Zdziennicki - Przewodniczący MGD 

przedstawił prezentację, w której omówił 

działalność Młodzieżowej Grupy 

Działania w Sztumie. Warto jednak 

dodać, że zaprezentowały się również 

młodzieżowe rady, harcerze, grupy 

teatralne i sportowcy. Gościem honoro-

wym spotkania był Leszek Czarnobaj - 

Senator RP. Obecne były również wła-

dze samorządowe, urzędnicy, nauczy-

ciele oraz młodzież. Główną częścią 

spotkania była debata, gdzie prócz 

organizatorów pytania mogli zadawać 

także uczestnicy. Dyskusja była bardzo 

interesująca. 

Warto zaznaczyć, że Kamila i Patrycja 

dzięki organizacji tego wydarzenia 

zakwalifikowały się na Sejm Dzieci 

i Młodzieży. Gratulujemy sukcesu.  
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Sztumski zamek w czasach krzyżackich 

Zamek w Sztumie powstał w miejscu dawnego grodu pruskiego. Najstarszą jego częścią jest cokół w dolnej partii ułożony 

z dużych głazów narzutowych. Od 1326 do 1331 roku wzniesiono mury obwodowe warowni z bramą, dwiema basztami 

narożnymi i krótkie, stosunkowo niskie skrzydło mieszkalne (dzisiejsze skrzydło południowe). Był to pierwszy etap modernizacji 

zamku. Kolejne prace dotyczyły rozbudowy struktury wewnętrznej tj. powiększenia południowej części mieszkalnej, wzniesienia 

kaplicy, zabudowań gospodarczych oraz wzmocnienia funkcji obronnej. Jednak najbardziej intensywne prace przypadły na drugą 

połowę XIV w. Wtedy też wznieśli basztę więzienną, dom wójta, kaplicę zamkową, wielką kuchnię, browar, słodownie, drewniane 

stajnie, warsztaty oraz wieżę Albrechta. 

Nowo wybudowany budynek pełnił funkcje obronne oraz rekreacyjne. Zamek był wspaniale usytuowany jako budowla obronna. 

Decydowały o tym głównie warunki naturalne. Usytuowany na przesmyku pomiędzy jeziorem Sztumskim i Barlewickim -niegdyś 

stanowiących jedno rozlewisko zwane jeziorem Białym - stanowił wyspę. Droga przez miasto prowadziła na północ. Z tego 

powodu na sztumskim zamku zatrzymywali się rycerze zdążający do stolicy państwa zakonnego Malborka. Od 1331 roku zamek 

był siedzibą wójtów krzyżackich podległych komturom malborskim. Ponadto warownia była, także letnią rezydencją Wielkiego 

Mistrza. Wynikało to z lesistości terenu tzw. „Puszcza Sztumska”, otaczającego miasto jeziora Białego  oraz z bliskości stolicy 

Państwa Zakonnego Malborka. Wysocy urzędnicy zakonni doceniali również lecznicze walory wody ze studni na zamkowym 

dziedzińcu.               Krystian Zdziennicki 

 

 W okresie 20-lecia międzywojennego na ziemi sztumskiej pozostał znaczny odsetek Polonii. Ważne było utrzymanie polskości, 

dlatego na terenie Powiśla było wiele osób, które na różnych płaszczyznach starało się pomagać miejscowym Polakom. Do takich 

osób możemy zaliczyć wybitnego polskiego nauczyciela Franciszka Jujkę (pseudonim Lech Malbor). Urodził się on w 1906 r. 

w Ratajach w powiecie wolsztyńskim. W 1925 r. ukończył seminarium nauczycielskie w Rogoźnie Wlkp. Początkowo powrócił 

do swojej "Małej Ojczyzny", gdzie nauczał 5 lat. Od 1930 r. rozpoczął pracę w powiecie sztumskim. Przez trzy lata uczył w Nowej 

Wsi, gdzie dzięki jego zaangażowaniu znacznie wzrosła liczba uczniów w tamtejszej polskiej szkole. Następnie w Starym Targu, 

a także w zastępstwie w Nowym Targu. W 1936 r. niemieckie władze pozbawiły go prawa nauczania i zmusiły do opuszczenia.  

W tym krótkim czasie Jujka angażował się w życie społeczne ziemi sztumskiej. Przykładem jego aktywności może być fakt, 

że tajemnie nauczał dorosłych oraz założył zespół mandolinistów "Oj dana". Ponadto jako miłośnik kultury ludowej zbierał 

miejscowy folklor. Zajmował się także pisaniem wierszy, które publikował m.in. na łamach gazety "Polak w Niemczech". 

Już po opuszczeniu Powiśla w 1937 r. napisał Hymn Rodła. W czasie wojny działał w ruchu konspiracyjnym na terenie 

Wielkopolski.  30 X 1943 r. został złapany przez gestapo, a 20 II 1944 r. został stracony w żabikowskim obozie. 23 V 2014 r. 

społeczność Zespołu Szkół im. Franciszka Jujki w Starym Targu uczciła tą postać organizując uroczysty apel.  

Krystian Zdziennicki 
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Ludzie Powiśla  

– Franciszek Jujka 


