MINIATURA STATUETKI JAKUBA WEJHERA
PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA
postanowił wyróżnić Miniaturą Statuetki Jakuba Wejhera
Panią Dorotę Muża-Szlas
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Wejherowie z okazji jubileuszu
50-lecia istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Wejherowie
za rozwijanie i doskonalenie talentów muzycznych dzieci i młodzieży, którzy zdobywają najwyższe
miejsca na wojewódzkich, ogólnopolskich, a także międzynarodowych konkursach, za kreowanie
wizerunku szkoły o wysokim poziomie artystycznym i wykonywaną z pasją pracę na rzecz
upowszechniania kultury muzycznej

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA
Pani Alicja Orszulak
Wolontariuszka Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Prowadzi grupę turystyczną „Wejherowskie Trampy”, jest współtwórczynią i organizatorką Zlotów
Turystów Seniorów, podejmuje działania w celu aktywizacji seniorów w życiu społecznym w zakresie
rekreacji i turystyki. W uznaniu zasług za wieloletnią działalność w Stowarzyszeniu Wejherowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku, za organizację Zlotów Turystów Seniorów i wiele spotkań integrujących to
środowisko, za aktywność, zaangażowanie i profesjonalizm w działaniach na rzecz aktywności osób
starszych,
Pani Grażyna Szczepanowska
Skarbnik Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Czynnie uczestniczy w działaniach na rzecz Uniwersytetu, prowadzi zajęcia rękodzieła, udziela się
charytatywnie. Jest wzorem do naśladowania, nie tylko dla słuchaczy. Jej działanie pobudza naszych
seniorów do uprawiania sportu, właściwej dbałości o zdrowie, twórczego spędzania czasu, rozwijania
swoich pasji, pobudza do podtrzymywania więzi społecznych i ułatwia nawiązywanie przyjaźni. Za
działania promujące aktywizację i integrację wejherowskich seniorów, za tworzenie warunków do
aktywności twórczej seniorów i ciągłego poszerzania wiedzy, za pobudzanie ich do czynnego udziału w
życiu społecznym miasta
Pan Mirosław Gaffka
Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Wejherowie
Prężnie działa w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, czynnie angażuje się w prace na rzecz społeczności
lokalnej, przeprowadził remont kapitalny Domu Kaszubskiego, był inicjatorem renowacji grobu Franciszki
Majkowskiej. Jest wieloletnim animatorem życia kulturalnego i propagatorem kultury kaszubskiej,
angażuje się w organizację konkursów o tematyce kaszubskiej i rocznicowych uroczystości miejskich
związanych z Jakubem Wejherem. Promuje naukę języka kaszubskiego wśród dzieci i młodzieży. Za
wszechstronne działania na rzecz krzewienia kultury i języka kaszubskiego,
Pani Zofia Kusterska
Przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny w Wejherowie
Zajmuje się niesieniem pomocy osobom najbardziej potrzebującym, szczególną troską otacza dzieci.
Prowadzi dla nich świetlicę, która w wielu przypadkach jest azylem i namiastką domu rodzinnego. Udziela
pomocy rodzinom dotkniętym problemami, angażuje się w organizowanie akcji charytatywnych i
społecznych Z okazji 30-lecia istnienia Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie, za niesienie wszechstronnej
pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, za wrażliwość na aktualne potrzeby społeczne i
wielkie serce okazane uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym na terenie miasta Wejherowa,
Pani Dominika Miotke
Studentka II roku socjologii w Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie
Jest aktywnym członkiem społeczności akademickiej, osiąga wysokie wyniki w nauce, cieszy się
zaufaniem środowiska studentów, których reprezentuje w Uczelnianej Komisji Socjalnej. Za pracowitość i

zaangażowanie, w szczególności w działania promocyjne swojej uczelni oraz inspirujący przykład dla
innych studentów
Pan Piotr Bukowski
Nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie
Od 1984 roku prowadzi klasę skrzypiec w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina
w Wejherowie, zaszczepiając w swoich uczniach bakcyl muzykowania. Jego uczniowie osiągają liczne
sukcesy w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych, promując przy tym Gród
Jakuba Wejhera. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki w Wejherowie,
włącza się w organizację uroczystości miejskich, jubileuszów i koncertów okolicznościowych. Za
szczególny wkład pracy w rozwijanie młodych muzycznych talentów i promowanie miasta Wejherowa
Pani Agata Sulborska
Absolwentka Szkoły Podstawowej nr 5 im. F. Chopina i Państwowej Szkoły Muzycznej im. F.
Chopina w Wejherowie Uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP oraz
Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Gdańsku
Posiada wszechstronne uzdolnienia i talenty, z których najbliższa jest muzyka. Reprezentowała Szkołę
Podstawową nr 5 i Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Wejherowie na licznych konkursach
przedmiotowych i muzycznych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, zdobywając czołowe lokaty. Jest
stypendystką Marszałka Województwa Pomorskiego oraz stypendystką Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Za promocję miasta poprzez uczestnictwo w koncertach i konkursach
muzycznych oraz uświetnianie eventów kulturalnych oraz akcji charytatywnych organizowanych w
Wejherowie,
Pan Michał Parzych
Prezes Stowarzyszenia „Pomorska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Gryf”
za działania środowiskowe, charytatywne i społeczne na rzecz mieszkańców miasta Wejherowa oraz
współpracę z instytucjami pomocowymi, w szczególności podczas trudnego czasu pandemii koronawirusa,
za działania pomocowe na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy, obejmujące nie tylko standardową
zbiórkę darów i pomoc rzeczową, za niezwykłą wrażliwość i niesienie pomocy potrzebującym,
Pan Jan Plata-Przechlewski
pisarz, dziennikarz, autor komiksów, członek Gdańskiego Klubu Fantastyki
Od 1987 roku jest członkiem Gdańskiego Klubu Fantastyki, pełni funkcję redaktora naczelnego
miesięcznika „Informator GFK”, w którym również publikuje eseje poświęcone życiu kulturalnemu
Wejherowa. Jest autorem wydania książkowego zbioru komiksów „Wampius Wars”, z którym w 2021 roku
gościł Targach Książki i Warszawskich Dniach Komiksu, na imprezie komiksowej w Krakowie oraz
łódzkim Międzynarodowym Festiwalu Komiksów i Gier, promując przy tym Gród Jakuba Wejhera.
Promocję miasta na terenie całego kraju prowadzi również wykonując obowiązki zawodowe szkoleniowca,
a także będąc organizatorem spotkań dla pisarzy, wydawców oraz fanów literatury i filmu science fiction.
Za aktywność i realizację niestandardowych inicjatyw w zakresie promocji miasta Wejherowa.
Pani Alicja Araszkiewicz
Instruktor animacji filmowej w Wejherowskim Centrum Kultury
Absolwentka Teatrologii na Uniwersytecie Gdańskim, Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatru Dzieci i
Młodzieży na Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu oraz Grafiki Komputerowej w Wyższej Szkole
Bankowej w Gdańsku. Brała udział w Pomorskich, Operatorskich oraz Scenariuszowych Warsztatach
Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Twórczyni zróżnicowanych, międzypokoleniowych projektów teatralnych
oraz etiud filmowych. W prowadzonej przez nią pracowni animacji, dzieci tworzą małe dzieła filmowe,
które otrzymują liczne nagrody w ogólnopolskich przeglądach filmów animowanych. Ostatni spektakl
muzyczny „Oswoić nieznane” w reżyserii Alicji Araszkiewicz zaprezentowany w Filharmonii Kaszubskiej,
został nominowany do Programu Teatr Polska 2021. Za edukację dzieci w zakresie kultury filmowej we
wszystkich jej wymiarach, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie animacji filmowej oraz kulturalną
promocję miasta Wejherowa
Pan Mateusz Dolatta
Współinicjator WWO Hip-Hop Fest
Realizator dźwięku, DJ, producent muzyczny, animator lokalnego środowiska hip-hopowego, jeden z
członków grupy nieformalnej - organizatorów i pomysłodawca imprezy z muzyką hiphopową WWO HipHop Fest, corocznego wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych w

Wejherowie. Współpracuje z Wejherowskim Centrum Kultury, m.in. w zakresie prowadzenia warsztatów
dla dzieci i młodzieży z obszaru realizacji nagrań. Za promowanie Wejherowa w środowisku hiphopowym poprzez organizację cyklicznej imprezy festiwalowej o zasięgu ponadlokalnym
Pani Dorota Muża - Szlas
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Wejherowie
animatorka życia muzycznego, współpracująca przy organizacji ważnych uroczystości miejskich m.in.
Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu, wspierająca swoim merytorycznym doświadczeniem projekty
muzyczne realizowane przez grupy nieformalne, instytucje i stowarzyszenia. Za aktywne uczestnictwo w
życiu społeczno - kulturalnym i promocję Wejherowa na polu artystycznym
Pan Leszek Lenda działacz sportowy, wieloletni koordynator działalności
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na terenie Wejherowa
za tworzenie warunków do rekreacji fizycznej dla wielu pokoleń wejherowian i promowanie zdrowego
trybu życia oraz za tworzenie wizerunku Wejherowa jako miasta sprzyjającego rozwojowi wszechstronnej
aktywności fizycznej
Pani Monika Formella
organizatorka imprez charytatywnych,
za wieloletnią działalność promującą aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, za organizację imprez
biegowych dla lokalnej społeczności, w tym koordynację w Wejherowie światowych spotkań biegowych
Parkrun, za organizację licznych akcji charytatywnych wspomagających osoby potrzebujące
Pan Robert Wicon
działacz sportowy, wieloletni zawodnik, współzałożyciel i wiceprezes
Klubu Sportowego „Tytani Wejherowo”, trener wejherowskiej drużyny uczestniczącej
w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej
Jest współorganizatorem imprez promujące piłkę ręczną oraz zdrowy, rodzinny tryb życia „Piknik z
Tytanami” i „Mikołaj z Tytanami”. Współtworzył Wejherowską Ligę Piłki Ręcznej Tytanów oraz
Wejherowską Ligę „Młodych Tytanów” zachęcającą dzieci i młodzież do uprawiania piłki ręcznej. Jest
jednym z inicjatorów powstania Centrum Sportu Tytani w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Za sportową promocję miasta Wejherowa i propagowanie sportu jako czynnej formy rekreacji
Pan Bartłomiej Szreder
działacz i trener sportowy, Prezes Wejherowskiego Klubu Kulturystycznego i Sportów Siłowych
„Apollo” w Wejherowie, organizator zawodów Strongman
oraz pięciu edycji ogólnopolskich zawodów Cross Games w Wejherowie
Aktywnie działa w obszarze zwiększania aktywności sportowej wejherowian, uczestniczy w akcjach
charytatywnych. Włącza się w inicjatywy miasta, wychodzi naprzeciw sportowym oczekiwaniom
mieszkańców Wejherowa, Klub „Apollo” m. in. jest partnerem Wejherowskiej Karty Mieszkańca. Za
organizację zawodów sportowych o zasięgu ogólnopolskim oraz promowanie sportowego wizerunku
miasta Wejherowa
Pan Tomasz Klas
Prezes Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie,
organizator lokalnych i ogólnopolskich zawodów Kurkowych Bractw Strzeleckich
za kontynuowanie bogatych tradycji wejherowskiego, współpracę, włączanie się w organizację wydarzeń
miejskich, szczególnie tych związanych z historią Wejherowa i jego założycielem Jakubem Wejherem oraz
promocję miasta na spotkaniach brackich w kraju i zagranicą
Pani Lucyna Mruk
koszykarka, trzykrotna klubowa mistrzyni Polski, reprezentantka kraju na Mistrzostwach Europy,
trenerka i nauczyciel w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Wejherowie
za pełną poświęcenia, pasji i osiągnięć sportowych pracę z młodymi adeptami koszykówki oraz sportową
promocję miasta Wejherowa
Pani Elżbieta Lieder
Nauczyciel i Kierownik sekcji fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Fryderyka Chopina w Wejherowie, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki
za wyjątkowe zaangażowanie w pracę dydaktyczną i osiągane wyniki, organizację konkursów, koncertów,
za rozwijanie kultury muzycznej i promocję artystyczną miasta Wejherowa.

