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„Tylko życie pośw ięcone innym
w arte jest przeżycia”.
/A lbert E instein/

2005/ 2006
13.01.2001 roku naszej szkole nadano imię Ks. Erharda
Staniszewskiego. Zapoznajmy się z jego życiorysem.

Rodzina
•

Wszystko zaczęło się zimowego dnia 13.01.1906 roku w Przodkowie,
kaszubskiej wsi położonej gdzieś między Kartuzami, a Wejherowem.
W dniu tym Anna i Bolesław Staniszewscy cieszyli się z narodzin
swego drugiego dziecka – syna, któremu na chrzcie nadano imiona
Erhard, Paweł. Taki był początek ziemskiego życia Księdza Prałata
Erharda Staniszewskiego, którego imię nosi nasza szkoła.
Ksiądz Erhard Staniszewski już jako 10 – letni chłopiec musiał w
pewnym stopniu przejąć obowiązki ojca nad młodszym rodzeństwem w
czasie kiedy jego ojciec w latach 1916 – 1918 walczył na frontach I
wojny światowej. To doświadczenie wywarło znaczący wpływ na jego
życie, było przyczyną rodzącego się poczucia odpowiedzialności.
Mawiał często: „Jesteśmy postawieni jeden dla drugiego”.
Po skończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Gimnazjum
Klasycznym w Wejherowie. W czasie nauki w tymże gimnazjum
utwierdził się w swoim kapłańskim powołaniu. W październiku 1930
roku znalazł się w murach pelplińskiego seminarium duchownego.
Biskupem pomocniczym ówczesnej diecezji chełmińskiej, a zarazem
rektorem seminarium był ksiądz Konstanty Dominik. Stał on się
przewodnikiem duchowym przyszłego kapłana. W seminarium Ksiądz
Prałat Erhard Satniszewski nie tylko poszerzył swoją filozoficzno –
teologiczną wiedzę, ale przede wszystkim pogłębił swoją wiarę i
ukształtował kapłańską postawę. Święcenia kapłańskie otrzymał 15
czerwca 1935 roku. Młody ksiądz Staniszewski skierowany został do
Śliwic, których dotąd zupełnie nie znał. Przeżył tu, a przede wszystkim
gorliwie służył prawie 65 lat.
W czasie kiedy przybył do Śliwic proboszczem parafii był ksiądz
Ignacy Nawacki. Śliwicka parafia była wówczas największą parafią
diecezji chełmińskiej. Do obowiązków młodego wikariusza należała
m.in. duchowa opieka nad licznymi stowarzyszeniami i bractwami:

•
•
•
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Festyny rodzinne pod hasłem: „ Grunt to
rodzinka”
Uroczystości Dnia Matki, Dnia Babci,
Dnia Dziadka
Wigilia dla rodziców
Uroczystości szkolne z udziałem
rodziców, np.: Ślubowanie klas
pierwszych
Wycieczki

2006/ 2007
Patriotyzm
„Kochamy nasz kraj”
•
•
•
•

Gminny przegląd piosenki patriotycznej
Festyn majowy
Uroczyste obchody świąt państwowych:
11 listopada, 3 Maja
Założenie drużyny harcerskiej i zuchowej

Od roku szkolnego 2001/ 2002 Konkurs wychowawczy
Corocznie organizowane są konkursy wychowawcze. Zadania
konkursowe ściśle związane są z programem wychowawczym szkoły.
Podejmowane w konkursie zadania kształtują właściwe postawy
naszych uczniów.

2004/ 2005,

2010/ 2011

Życzliwość i przyjaźń
„Życzliwym być w przyjaźni żyć”
•
•
•
•
•
•
•
•

I Przegląd Piosenki Dziecięcej
I Festyn dla środowiska pod hasłem:
„Kultura i tradycje regionu”
Organizowanie Wigilii dla emerytów –
pracowników oświaty
Coroczne jasełka
Współpraca z Domem Opieki w Wysokiej
Współpraca polsko – niemiecka od 1997
roku
Wiosenne potyczki
Dekalog przyjaźni

Dekalog:
1. Pomagaj w potrzebie
2. Bądź szczery
3. Dotrzymuj słowa
4. Bądź życzliwy
5. Okazuj współczucie
6. Mów prawdę
7. Przebaczaj
8. Przyznaj się do winy
9. Przepraszaj za błędy
10. Okazuj wdzięczność

Kongregacją Dzieci Marii, Bractwem Trzeźwości, Stowarzyszeniem
Matek Chrześcijańskich, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży
Męskiej i Żeńskiej, Stowarzyszeniem Misyjnym Dzieciątka Jezus. Z
obowiązków tych ksiądz Staniszewski wywiązywał się bardzo dobrze
doprowadzając do ich licznego wzrostu.
Okres drugiej wojny światowej to tragiczny czas dla wielu księży.
Wielu z nich zostało zamordowanych i zamęczonych w obozach
koncentracyjnych. Śliwiccy księża zostali aresztowani 28 października
1939 roku. Mieli być straceni w obozie w Kamieniu Krajeńskim. Z
niewyjaśnionych do dzisiaj powodów do egzekucji nie doszło i ksiądz
Staniszewski razem z księdzem Nawackim zostali zwolnieni.
Rozpoczęła się pełna udręki okupacyjna posługa duszpasterska. Z
narażeniem życia pełnił swoją kapłańską służbę, słuchając spowiedzi
po polsku. Dwukrotnie w roku 1942 i 1943 miał propozycję
otrzymania wyższego stanowiska kościelnego pod warunkiem
wyrzeczenia się obywatelstwa polskiego. Ksiądz Staniszewski
stanowczo odmówił i wyraził wolę pozostania wśród śliwickich
parafian.
Po wojnie odnowił działania przedwojennych stowarzyszeń i
bractw. Powołał też do życia Stowarzyszenie Żywego Różańca.
Niestety dekretem z dnia 4 listopada 1949 roku władze Polski Ludowej
rozwiązały wszystkie katolickie stowarzyszenia, ostały się jedynie
Róże Różańcowe. Po śmierci księdza Ignacego Nawackiego
(12.05.1948 r.) ksiądz Erhard Staniszewski zostaje proboszczem
parafii. Od samego początku przywiązywał dużą wagę do działalności
charytatywnej. Tradycją stały się organizowane paczki dla
najbiedniejszych parafian oraz spotkania z okazji Dnia Chorych. Dbał
o rozwój duchowy swoich parafian. Co roku organizował rekolekcje
przed odpustem świętej Katarzyny, co dziesięć lat misje parafialne. W
1950 roku do pomocy ksiądz Staniszewski otrzymał pierwszego
wikarego. W latach 1950 –1953 sprawował równocześnie opiekę
duszpasterską nad parafią w Szlachcie. Nieugięta postawa naszego
księdza wobec „władzy ludowej” spowodowała szereg szykan.

W roku 1953 zmarli rodzice kapłana, którzy pod koniec swojego życia
mieszkali w Śliwicach.
Wielką troską otaczał nasz patron kościół. Najpierw wyremontował go
po zniszczeniach wojennych, w roku 1959 poddaje renowacji XVI
wieczny obraz w ołtarzu głównym oraz XVII wieczny
przedstawiający świętą Katarzynę. W tym też roku wymienia stary
zegar na nowy na wieży kościelnej oraz buduje salkę katechetyczną.
W roku 1970 pod pozorem remontu starej karczmy buduje kościół w
Łążku. W roku 1985 w Okoninach Polskich rozpoczyna się budowa
kaplicy pod wezwaniem świętego Huberta. Poświęcona zostaje 3
listopada 1988 roku przez biskupa chełmińskiego Mariana
Przykuckiego. W rok później powstaje pomysł wybudowania kaplicy
w Zaroślach. 15 września 1993 roku biskup pelpliński Jan Bernard
Szlaga święci kaplicę i nadaje jej imię świętego Alberta
Chmielowskiego.
Ksiądz prałat oprócz tego, że był wielkim budowniczym przede
wszystkim był gorliwym kapłanem znającym doskonale po imieniu i
nazwisku każdego ze swoich parafian. Stanowił wzorzec dla wielu
swoich wikariuszy. W roku 1985 uroczyście obchodził 50 – lecie
swego kapłaństwa. W uroczystości tej uczestniczył ksiądz biskup
Marian Przykucki. 10 lat później cieszył się wraz ze swoją parafią
kolejnym jubileuszem – 60 – leciem swojego kapłaństwa. Z rąk
biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi w 1995 roku otrzymuje
odznaczenie papieskie i powołanie do godności prałata.
w marcu 1996 roku w wieku 91 lat zostaje przeniesiony na emeryturę.
Nadal jest czynny, sprawuje wszystkie funkcje kapłańskie. Snuje
plany na przyszłość, ale dokonuje też bilansu swego długiego, tak
bardzo pracowitego życia. W jednym z artykułów, które ukazały się
na jego temat nazwano go „pszczelim pasterzem”. Ksiądz prałat już
będąc dzieckiem asystował ojcu przy pielęgnacji pszczół, pasja ta
towarzyszyła mu przez całe życie. O swoich skrzydlatych
stworzonkach mówił: „ Nikt ani ich nie pilnuje, ani nie pogania, a
mimo to skoro świt wylatują do roboty, a wracają późnym
wieczorem”. Co roku miód ze swojej pasieki wysyłał do Watykanu
papieżowi.

2003/ 2004,

2009/ 2010

Pracowitość
„Bez pracy nie ma kołaczy”
• II edycja Międzyszkolnego Konkursu
Matematyczno - Przyrodniczego „Małą
ojczyzną mą, nasze Bory są” – uczestniczyli
uczniowie ze szkół z Lińska, Pruszcza,
Gostycyna, Bysławia, Tucholi, Kiełpina
• VII Przegląd Niepełnosprawnych – Śliwice
2009 – Impreza powiatowa
• Majówka regionalna – poznawanie zawodów
i zakładów pracy
• Zbiórka surowców wtórnych
• Działalność SKO
• Konkursy artystyczne:
- recytatorskie
- piosenki patriotycznej, obcojęzycznej
- taneczne klas I – III
- programy artystyczne z okazji Święta 3
Maja, Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, Mikołajek
- przegląd teatrzyków szkolnych kl. I – III
• Konkursy przedmiotowe:
- Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
„Ekoplaneta”
- Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny „Kangur”
- Powiatowy konkurs przyrodniczy
„Przyroda wokół nas”
- Liczne zawody sportowe o zasięgu
powiatowym i wojewódzkim
Konkursy odbywają się corocznie.

Rok 2002/ 2003,

2008/ 2009

Charytatywność
„Otwórzmy serca na świat”
•
•
•
•
•
•
•

Akcja „Okaż serce”
Zbiórka darów dla Domu Dziecka w
Tucholi
Grosikodar
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Wigilia dla seniorów i osób samotnych
Zbiórka darów „Wielkanocna cegiełka
szczęścia”
Zbiórka dla powodzian

Wyrażał nadzieję, że doczeka jubileuszu 65 – lecia kapłaństwa, które
przypadałoby 15 czerwca 2000 roku. Nie doczekał, zmarł 18 lutego
2000 roku w tucholskim szpitalu w obecności swojej siostry, swego
następcy, księdza proboszcza Andrzeja Kosa oraz jego matki; ludzi,
którzy byli podporą w ostatnich dniach jego życia. Ostatnią mszę
świętą odprawił ksiądz prałat w dniu 16 lutego, jak od wielu lat o 6:30
w gronie niewielkiej liczby swoich parafian.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat nasza szkoła podjęła szereg działań na
rzecz szkoły i środowiska. Swoją postawą nasz patron zainspirował nas
do działalności na rzecz innych i pracy nad kształtowaniem własnego
charakteru. Każdego roku działalność swą skupialiśmy wokół
określonej idei.

Rok 2000/ 2001:
13.01.2000 roku nadanie imienia szkole
„Między tym co przemija jest się wciąż i na zawsze”
•
•
•

Mamy patrona
Mamy sztandar
Mamy swój hymn

HYMN SZKOŁY - „Słońce niech wschodzi”
Oj nie czekaj, aż czyn wielki spełnić będziesz mógł,
Aby rzesze za twym głosem szły,
Lecz odważnie krocz po każdej z twych codziennych dróg,
Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty.
Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty.
Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty.
Ktoś przez ciebie drogę znajdzie
Poprzez ciemne mgły.
Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty.
Dla zdolności twoich wszędzie znajdziesz pracy dość,
Nie trać czasu na bezpłodne sny.
Twym zadaniem będzie tępić wszędzie fałsz i zło.
Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty.
Gdy wokół siebie widzisz smutnych twarzy rój,
Niech nie gasną twych zapałów sny.
Choćby tylko jedno serce rozgrzał uśmiech twój,
Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty.

•

Powstał kącik patrona

Rok 2001/ 2002, 2007/ 2008:
Regionalizm
I – sze Imieniny Szkoły
• Pierwszy konkurs wiedzy o patronie
• Majówka regionalna – poznawanie
osobliwości gminy Śliwice
• Opracowanie albumów
• Nauka i śpiewanie piosenek regionalnych
• Pisanie wierszy o regionie
„To, co najważniejsze”
Po zapachu kwiatów, po zieleni traw,
Poznam to, co najważniejsze ze wszystkich spraw.
Gdy wiatr delikatnie muska mą twarz,
Ta łąka jest piękniejsza od wszystkich
złocistych plaż.
Jak słońce, przez liście do rzeki pomyka?
Ciekawe jakie lądy szary ptak napotyka?
Co kryje niewinna stokrotka?
Jak kret ryje w ziemi bez łomu i młotka?
Czy każda wiewiórka robi zapasy?
Czy szkółka leśna ma podział na klasy?
Nie wiesz!? Bez obawy!
Znajdziesz rozwiązanie na twe kłopotliwe sprawy!
Nie siedź dłużej i rusz głową!
Las masz blisko, pole – za rzeki połową!

Agnieszka Molus
rok 2002

