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Drogi Czytelniku,

czasami w Ŝyciu człowieka są takie chwile, takie sytuacje, takie okoliczności,

Ŝe�mimo usilnych starań nie jest w stanie „odpowiednie dać rzeczy słowo”.

Wtedy, albo powinien zamilknąć, albo do głosu dopuścić mistrzów słowa – poetów.

Wybrałem drugą opcję. Czy słusznie?! … Sam oceń.

Ignacy Krasicki, Wstęp do bajek

Był młody, który Ŝycie wstrzemięźliwie pędził;

Był stary, który nigdy nie łajał, nie zrzędził;

Był bogacz, który zbiorów potrzebnym udzielał;

Był autor, co się z cudzej sławy rozweselał;

Był celnik, który nie kradł; szewc, który nie pijał;

śołnierz, co się nie chwalił; łotr, co nie rozbijał;

Był minister rzetelny, o sobie nie myślał;

Był na koniec poeta, co nigdy nie zmyślał.

- A cóŜ to jest za bajka? Wszystko to być moŜe!

- Prawda, jednakŜe ja to między bajki włoŜę.

Cyprian Kamil Norwid, Nerwy

Byłem wczora w miejscu, gdzie mrą z głodu –

Trumienne izb oglądałem wnętrze;

Noga powinęła mi się u schodu,

Na nieobrachowanym piętrze!

*

Musiał to być cud – cud to był,

śe chwyciłem się belki spróchniałéj…

(A gwóźdź w niej tkwił,

Jak w ramionach krzyŜa!...) – uszedłem cały!

*

Lecz uniosłem – pół serca – nie więcéj:

Wesołości?... zaledwo ślad!

Pominąłem tłum, jak targ bydlęcy;

Obmierzł mi świat...

*

Muszę dziś pójść do Pani Baronowej,

Która przyjmuje bardzo pięknie,

Siedząc na kanapce atłasowej – –

CóŜ? powiem jej...
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...Zwierciadło pęknie,

Kandelabry się skrzywią na realizm,

I wymalowane papugi

Na plafonie – jak długi –

Z dzioba w dziób zawołają: „Socjalizm!”

*

Dlatego: usiądę z kapeluszem

W ręku – – a potem go postawię

I wrócę milczącym faryzeuszem

– Po zabawie.

Czesław Miłosz, Który skrzywdziłeś

Który skrzywdziłeś człowieka prostego

Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,

Gromadę błaznów koło siebie mając

Na pomieszanie dobrego i złego,

Choćby przed tobą wszyscy się skłonili

Cnotę i mądrość tobie przypisując,

Złote medale na twoją cześć kując,

Radzi Ŝe jeszcze jeden dzień przeŜyli,

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta

MoŜesz go zabić - narodzi się nowy.

Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy

I sznur i gałąź pod cięŜarem zgięta.

Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona (frag.)

O! Polsko! Póki ty duszę anielską

Będziesz więziła w czerepie rubasznym,

Póty kat będzie rąbał twoje cielsko,

Póty nie będzie twój miecz zemsty strasznym,

Póty mieć będziesz hyjenę na sobie

I grób — i oczy otworzone w grobie!

Zrzuć do ostatka te płachty ohydne,

Tę Dejaniry palącą koszulę:
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A wstań jak wielkie posągi bezwstydne,

Naga — w styksowym wykąpana mule,

Nowa — nagością Ŝelazną bezczelna —

Niezawstydzona niczym — nieśmiertelna.

Niech ku północy z cichej się mogiły

Podniesie naród i ludy przelęknie,

śe taki wielki posąg — z jednej bryły,

A tak hartowny, Ŝe w gromach nie pęknie,

Ale z piorunów ma ręce i wieniec,

Gardzący śmiercią wzrok — Ŝycia rumieniec.

Polsko! Lecz ciebie błyskotkami łudzą;

Pawiem narodów byłaś i papugą,

A teraz jesteś słuŜebnicą cudzą.—

Choć wiem, Ŝe słowa te nie zadrŜą długo

W sercu, gdzie nie trwa myśl nawet godziny:

Mówię, bom smutny — i sam pełen winy.

Przeklnij — lecz ciebie przepędzi ma dusza

Jak Eumenida przez węŜowe rózgi,

Boś ty jedyny syn Prometeusza —

Sęp ci wyŜera nie serce — lecz mózgi.

Choć muzę moją w twojej krwi zaszargam,

Sięgnę do wnętrza twych trzew — i zatargam.

Szczęknij z boleści i przeklinaj syna,

Lecz wiedz — Ŝe ręka przekleństw wyciągnięta

Nade mną — zwinie się w łęk jak gadzina

I z ramion ci się odkruszy zeschnięta,

I w proch ją czarne szatany rozchwycą;

Bo nie masz władzy przekląć — Niewolnico!

 Drogi Czytelniku, trzymając się przyjętej w tym wstępie konwencji, zamiast Ŝyczeń

wszystkim pracownikom oświaty z okazji Ich święta, dedykuję wiersz Adama Asnyka,

Miejmy nadzieję!

Miejmy nadzieję!... nie tę lichą, marną,

Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera
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Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno

Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.

Miejmy nadzieję!... nie tę chciwą złudzeń,

Ślepego szczęścia płochą zalotnicę,

Lecz tę, co w grobach czeka dnia przebudzeń

I przechowuje oręŜ i przyłbicę.

Miejmy odwagę!... nie tę jednodniową,

Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,

Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową

Nie da się zepchnąć z swego stanowiska.

Miejmy odwagę!... nie tę tchnącą szałem,

Która na oślep leci bez oręŜa,

Lecz tę, co sama niezdobytym wałem

Przeciwne losy stałością zwycięŜa.

Miejmy pogardę dla wrzekomej sławy

I dla bezprawia potęgi zwodniczej,

Lecz się nie strójmy w płaszcz męczeństwa krwawy

I nie brząkajmy w łańcuch niewolniczy.

Miejmy pogardę dla pychy zwycięskiej

I przyklaskiwać przemocy nie idźmy!

Ale nie wielbmy poniesionej klęski

I ze słabości swojej się nie szczyćmy.

Przestańmy własną pieścić się boleścią,

Przestańmy ciągłym lamentem się poić:

Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,

MęŜom przystoi w milczeniu się zbroić...

Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje

I przechowywać ideałów czystość;

Do nas naleŜy dać im moc i zbroję,

By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.

W imieniu Redakcji

Wojciech Tański
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Nauczyciel w czasach pandemii

Doskonalenie zawodowe nauczycieli historii na

przykładzie działań Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka

Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Dotychczas uwaŜaliśmy, Ŝe system oświatowy, aby
działać efektywnie, musi mieć zapewnioną stabilizację,
musi być przewidywalny i bezpieczny. Sytuacja
epidemiczna, której początek sięga marca 2020 r.,
z�pewnością naleŜy do wyjątkowych okresów w historii
edukacji. Sytuacje wyjątkowe mają to do siebie,
Ŝe�uwypuklają problemy i bolączki, z którymi dany system
się boryka.

Epidemia uprzytomniła nam wszystkim, jak dalece
szkoły nie są gotowe na podobne sytuacje. Na pierwszym
froncie tej nierównej walki o edukację w czasach pandemii
postawiono nauczyciela.

Po początkowej stagnacji, czasie wyczekiwania,
a�w�najlepszym razie oddolnych działań samych
pedagogów, pojawił się cały wachlarz oczekiwać,
pomysłów i co najwaŜniejsze czas wzmoŜonej
sprawozdawczości, którym zarzucono polskich
pedagogów. Wydawało się, Ŝe przede wszystkim muszą
udokumentować (udowodnić?) swoją pracę. Nikt nie
zastanawiał się, czy i jak ów nauczyciel jest przygotowany
przez system do podjęcia pracy zdalnej, na czym miałaby
ona polegać i skąd miałyby pochodzić np. narzędzia do
wykonania zadania. Nic zatem dziwnego, Ŝe pojawiły się
obawy tej grupy zawodowej w związku z zupełnie innym
charakterem świadczenia pracy, przygotowaniem zajęć
w tych szczególnych warunkach, czy nie mniej waŜnego
aspektu - kondycji psychicznej nauczycieli, poziomu lęku
czy nawet depresji.

Nie podejmujemy się w poniŜszym artykule oceny
przygotowania placówek do pracy w warunkach pandemii.
Szkoły dowolnie obierały strategię postępowania,
w�których po roku działania większość postanowiła
wdroŜyć platformy cyfrowe (m.in. Teams, Cisco Webex,
Zoom). I tu znowu ogromna większość nauczycieli podjęła
pracę z domu, na własnym sprzęcie, opłacając koszty
Internetu czy prądu i ucząc się nierzadko od własnych
dzieci jak obsługiwać owe platformy. Czy po roku
zdalnych lekcji mamy dziś wypracowane procedury
działań na przyszłość, która jak się boleśnie
przekonaliśmy nie jest przewidywalna takŜe w XXI wieku?

Dla wielu nauczycieli rok 2020 to najgorszy rok pracy
w całym ich zawodowym Ŝyciu, niezaleŜnie od staŜu pracy.
Epidemia SARS-CoV2 zamknęła szkoły na długi czas.
Odtąd zamiast szkolnej ławki i tablicy – laptop, kamerka,
klawiatura. Oto nastała nowa rzeczywistość, w której nauka
przeniosła się do Internetu i w której trzeba było się
odnaleźć z dnia na dzień.Dynamiczna sytuacja w oświacie
wymusiła podejmowanie innowacyjnych działań takŜe
przez ośrodki doskonalenia nauczycieli. Wsparcie
nauczycieli w tym trudnym okresie stało się sprawą
nadrzędną, a wyzwanie okazało się ogromne. PoniŜszy
artykuł ma na celu ukazanie działań skierowanych w tym

okresie do nauczycieli historii przez Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Pierwszą formą skierowaną jeszcze wiosną 2020 r. do
nauczycieli było otwarcie forum dyskusyjnego.
Funkcjonowało ono w ramach działającej sieci współpracy
„Regionalizm – patriotyzm jutra”. To tu właśnie nauczyciele
zaczęli wymieniać się informacjami, jak działają ich
placówki, jak wygląda nauczanie i czym się inspirują
w�swojej pracy. Dzielono się dobrymi praktykami
i�przesyłano adresy stron internetowych, na których
moŜna było znaleźć gotowe rozwiązania metodyczne czy
cyfrowe scenariusze zajęć. Na platformie Ośrodka
zamieszczano takŜe scenariusze zajęć cyfrowych lub
występujących w cyfrowej wersji do pobrania przez
chętnych nauczycieli1. Powstała mała biblioteczka
opracowań i publikacji pomocnych w czasie zdalnej
pracy.

Równie szybko okazało się jednak, Ŝe mimo ustawicznej
pracy z komputerem nauczyciele nie chcą rezygnować
z�oferty szkoleń czy wykładów nawet jeśli miałyby one
odbywać się równieŜ online. Przygotowano więc
propozycje takich działań, co więcej okazało się, Ŝe liczba
nauczycieli na tych szkoleniach znacznie przekraczała tę
z czasów zajęć stacjonarnych. MoŜliwość wzięcia udziału
w szkoleniu siedząc we własnym fotelu, bez konieczności
martwienia się, czy zdąŜą na ostatni pociąg do domu ma
swoje zalety. Wkrótce ze szkoleń zaczęli korzystać
nauczyciele mieszkający w róŜnych miastach Polski.
Najbardziej widoczne było to w przypadku szkolenia
„Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole”,
gdzie blisko połowa uczestników pochodziła spoza
obszaru woj. warmińsko-mazurskiego, głównie
z�Trójmiasta, ale takŜe z Lublina czy Konina.

Samo zagadnienie ucznia migrującego jest coraz
waŜniejszym tematem w pracy nauczyciela współczesnej
szkoły. Europa przeŜywa największy kryzys humanitarny
i migracyjny od zakończenia II wojny światowej. Setki
tysięcy uchodźców, imigrantów poszukuje azylu
i�bezpieczeństwa na starym kontynencie. Uciekają przed
wojną, prześladowaniami czy głodem. Na to nakłada się
dodatkowo obraz ludzi migrujących za pracą w obrębie
swojego kontynentu. Migracje jawią się jako prawdziwe
wyzwanie dla polityki oświatowej państwa polskiego.
JuŜ�od końca lat 90. XX w. zaczął nabierać na znaczeniu
problem obecności w polskich szkołach dzieci
o�rodowodzie imigracyjnym, jednak w ostatnich latach
przed trudnym zadaniem stanęło juŜ naprawdę wiele
polskich szkół. Na Warmii i Mazurach szkoła ma w swoich
ławach najczęściej dzieci ukraińskie, albo powracające
z�polskimi rodzicami, z emigracji zarobkowej.

Tymczasem raport NIK z 2020 r.2 pokazał, Ŝe polski
system edukacyjny kompletnie nie jest przygotowany do
kształcenia dzieci migrujących. Problemów nastręczają
zwłaszcza dzieci cudzoziemskie, wywodzące się
z�odmiennych kręgów kulturowych. Pomóc szkołom
próbuje m.in. Ośrodek Rozwoju Edukacji, proponując
szereg szkoleń dla nauczycieli. Doradczyni W-M ODN
została koordynatorką regionalną ORE w zakresie tej
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tematyki i stąd w ofercie szkolenia o tej tematyce.
Skierowane są do zainteresowanych nauczycieli, nie
brakuje wśród nich nauczycieli historii, dla których sama
geneza zjawiska czy uwarunkowania kulturowe bywają
często bardziej zrozumiałe. Na zajęciach poruszane są
m.in. zagadnienia dotyczące sytuacji prawnej ucznia
migrującego, tematyki dotyczącej tworzonych w szkołach
procedur, zespołów wsparcia edukacyjnego czy
zagadnień diagnozy i metod pracy. Omawiane są
dostępne podręczniki, narzędzia diagnozy, czy
zagadnienia z pogranicza psychologii kulturowej.

Wakacje 2020 przyniosły czas odpręŜenia i wiary, Ŝe
od września wszystko wróci do normy. 28 sierpnia odbył
się juŜ w formie stacjonarnej kolejny warsztat w ramach
projektu MEN – IPN „Korzenie totalitaryzmu”. Projekt
realizowany był w kilkunastu miastach Polski
i�koncentrował się na genezie dwóch XX-wiecznych
zbrodniczych systemów: komunizmu i nazizmu. Celem
warsztatów była pomoc merytoryczna i metodyczna dla
nauczycieli, aby łatwiej moŜna było uczyć o tych
niełatwych tematach w szkołach średnich i dwóch
ostatnich klasach szkoły podstawowej. Pedagodzy mieli
szansę zapoznać się z ciekawymi tekstami źródłowymi,
materiałem ikonograficznym i multimediami, które
ułatwiają i uatrakcyjniają pracę z młodzieŜą oraz mogą
przydać się w trakcie nauczania zdalnego. Zajęcia
poprowadzili prof. Karol Sacewicz (IPN), Michał Ostapiuk

(IPN), Dawid Zagził (IPN) oraz Iwona Jóźwiak (W-M ODN).
W związku z zagroŜeniem epidemiologicznym uczestnicy
zostali jednak podzieleni na dwie małe grupy i brali udział
w szkoleniu, w odrębnych salach. KaŜdy uczestnik
otrzymał tekę edukacyjną IPN - „Operacja polska NKWD
1937-1938". Materiały IPN poświęcone są losom Polaków
w bolszewickiej Rosji i w ZSRS do 1939 r., w tym jednej
z�największych zbrodni, jakiej doświadczyła ludność
polska z rąk bolszewików, czyli operacji polskiej NKWD,
przeprowadzonej w latach 1937-1938. Teka edukacyjna
składa się z trzech części: Materiałów dla nauczyciela,
Materiałów dla ucznia i Kart. Integralną jej częścią jest
płyta CD. Sierpniowe spotkania kończyły projekt, który
zaczęto na początku roku, zatem na zakończenie edycji
uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty oraz
zaświadczenia.

Niejako wykorzystując dobrą aurę i moŜliwość spotkań
stacjonarnych, chociaŜ z zachowaniem zasad reŜimu
sanitarnego,12 września odbyły się warsztaty terenowe
„W drogę - szlakiem szkół polskich na Warmii”. Hasło
wykorzystywało motyw drogi i tym samym nawiązywało
do Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego (EDDN),
których tematem przewodnim w roku 2020 była właśnie
„Moja droga”. EDDN to wspólna inicjatywa Unii
Europejskiej i Rady Europy, która ma na celu promowanie
lokalnych zabytków, kultury i tradycji. Polska aktywnie
uczestniczy w obchodach od 1993 roku, a z roku na rok
przyłączają się nowe podmioty – nie tylko instytucje
państwowe i jednostki samorządu terytorialnego, ale
i�organizacje pozarządowe czy lokalne stowarzyszenia.
Z roku na rok rośnie liczba uczestników. W-M ODN równieŜ
angaŜuje się w przedsięwzięcie. Celem wspomnianych
warsztatów było przypomnienie bohaterskich losów
oświatowych działaczy polskich na Warmii w okresie
międzywojennym, odkrywanie turystycznych szlaków
łączących zabytki i miejsca będące świadectwem
waŜnych wydarzeń historycznych regionu.

W 1928 roku rząd pruski przyjął „Ordynację dotyczącą
uregulowania szkolnictwa dla mniejszości polskiej
w�państwie pruskim”3 i dzięki temu moŜliwe stało się
zakładanie i prowadzenie prywatnych szkół z polskim
językiem nauczania w Prusach Wschodnich. W latach
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1929-1939 powstało i w róŜnym okresie istniało na Warmii
15 szkół. W kwietniu 1929 roku zaczęły działać placówki
w Gietrzwałdzie, Chabrowie, Nowej Kaletce i Sząfałdzie
(Unieszewie). Szkoły w Jarotach, Lesznie, Skajbotach,
Stanclewie, Pluskach, Purdzie, Wymoju i Worytach
powstały w 1930; w Brąswałdzie i Giławach w 1931,
a�w�Olsztynie dopiero w 1934 roku. Szkoły polskie
w�Prusach Wschodnich były swoistym znakiem czasu,
odpowiedzią na odzyskanie niepodległości przez Polskę
po 123 latach zaborów. ChociaŜ przegrany plebiscyt
zaprzepaścił szansę na stały powrót polskości na tę
ziemię, szkoły w namacalny sposób kształtowały
rzeczywistość regionu i choć musiały podlegać logice
kolejnych przemian, niosły nadzieję i wyznaczały rytm
Ŝycia w miejscach, gdzie działały.

W warsztatach wzięło udział 26 nauczycieli, głównie
historii, ale teŜ pedagogów innych specjalności po prostu
zainteresowanych dziedzictwem historycznym Warmii.
Uczestnicy poznali przeszłość polskich szkół, odwiedzając
miejsca, w których się one mieściły - w Olsztynie,
Jarotach, Nowej Kaletce, Purdzie, Pluskach, Unieszewie
i�Gietrzwałdzie. Rozmawiano takŜe o miejscu historii szkół
polskich na Warmii we współczesnej podstawie
programowej, a doradczyni Ośrodka zaproponowała
scenariusz zajęć o tej tematyce i materiały pomocnicze,
które zostały później udostępnione w sieci współpracy
„Dziedzictwo historyczne i przyrodnicze mojego regionu”.

Sieć prowadzą na platformie Moodle W-M ODN - Alicja
Szarzyńska (kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji
Ekologicznej oraz konsultant w dziedzinie geografii
w�Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli) i Iwona Jóźwiak, organizatorki warsztatów.

Tydzień później 19 września, takŜe w ramach obchodów
EDDN obie inicjatorki poprzedniego przedsięwzięcia przy
współpracy z Pracownią Aktywności Obywatelskiej
i�Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie (dr Wiesław
Skrobot) zaproponowały kolejny warsztat terenowy -
„Drwęck – źródła, drogi, rozdroŜa”. Uczestnikami
warsztatów byli nauczyciele historii i geografii
województwa warmińsko-mazurskiego. Tym razem jako
cel wyprawy wybrano Drwęck w powiecie olsztyńskim,
poniewaŜ w okolicy tej wsi znajdują się miejsca, które ją

eksponują jako istotny obszar kształtowania się „tutejszej”
małej ziemi ojczystej w wymiarach przyrodniczym,
historycznym i kulturowym. Przewodnikiem został
dr�W.�Skrobot. Wyprawa zaczynała się w okolicy, gdzie
jedna z waŜniejszych rzek regionu Warmii i Mazur - Drwęca
- ma swoje źródło. W pobliŜu znajduje się takŜe cmentarz
z okresu I wojny światowej, co moŜe być niewątpliwie
miejscem refleksji nad wspólnym dziedzictwem przeszłych
i obecnych mieszkańców tych ziem. Z kolei w bagnach
rozlewisk rzeki Drwęcy w lipcu 1939 roku podczas kopania
torfu dokonano odkrycia jedynej w naszym regionie mumii
bagiennej, która do 1945 roku eksponowana była
w�królewieckim Prussia Museum. Znalezisko zwłok
trzynastoletniej dziewczynki pochowanej rytualnie przed
ponad 2,5 tysiącami lat w rozlewiskach Drwęcy to
moŜliwość zagłębienia się w najstarsze źródła kultury
ludów zamieszkujących przed wiekami okolice Drwęcka4.
Po opuszczeniu Drwęcka, na szlaku do Wzgórz
Dylewskich, uczestnicy odwiedzili jeszcze wieś Zybułtowo.
Tu obejrzeli dawny pomnik poległych w I wojnie
światowej, który został przekształcony w 1986 r.
w�niepodległościowy kamień pamiątkowy. Spontanicznie
w trakcie warsztatów nauczyciele postanowili dodatkowo
zrobić przystanek i zatrzymać się przy kaplicy pobitewnej
na Polach Grunwaldzkich. Ostatnim etapem warsztatów
było obejrzenie kamienia plebiscytowego z 1920 roku,
w�Lesie Dylewskim koło osady leśnej Miejska Wola, gdzie
z inicjatywy jednej z uczestniczek warsztatów wszyscy
podjęli się uporządkowania zdewastowanego przez
poszukiwaczy skarbów stosu kamieni, na którym
ustawiony był kamień plebiscytowy.

Biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną, która
postępowała coraz odwaŜniej i groziła ponownym
zamknięciem szkół postanowiliśmy zaproponować
nauczycielom zajęcia „ZaTIKowana historia”, aby
skuteczniej radzili sobie w obszarze zdalnego nauczania.
13 października 2020 r. w małej grupie, znowu
z�zachowaniem wszelkich obostrzeń, nauczyciele mogli
przekonać się, Ŝe platforma edukacyjna MeridianPrime
to wygodne i nowoczesne narzędzie do pracy z mapami
na lekcjach historii. Dzięki platformie moŜna korzystać ze
sprawdzonej bazy materiałów dydaktycznych, tworzyć
własne zadania z interaktywnymi mapami oraz oszczędzać
czas łatwo i szybko przygotowując prezentacje i ciekawe
zadania dla uczniów. To były ostatnie warsztaty
stacjonarne w 2020 r. Kolejne – Gody, czyli BoŜe
Narodzenie na dawnej Warmii, musiały przybrać juŜ formę
online.

Nauczycielom historii zaproponowano teŜ cały wachlarz
spotkań związanych z działaniami, z którymi musieli
poradzić sobie w ich codziennej pracy w czasie pandemii.
Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z�16�grudnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-195 egzamin
maturalny z historii w roku szkolnym 2020/2021 został
przeprowadzony na podstawie wymagań
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egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do
rozporządzenia załącznikach. Zmniejszyły one zakres
wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego, według
których przeprowadzano egzamin maturalny
w�poprzednich latach. W lutym 2021 r. zaproponowano
takŜe warsztaty nauczycielom szkół podstawowych
w�związku z egzaminem ósmoklasisty - Relacje między
podstawą programową a nowym informatorem
o�egzaminie ósmoklasisty z historii w kontekście egzaminu
zewnętrznego. Udział wzięło w pierwszym szkoleniu ponad
50, a w drugim blisko 30 uczestników, a kolejna grupa
oczekiwała na następny termin.

Zagadnienia związane z egzaminem ósmoklasisty
wydawały się istotne dla praktyki szkolnej, gdyŜ zgodnie
z planem wprowadzonym jeszcze przez minister Annę
Zalewską uczniowie w 2022 roku mieli wybrać na egzaminie
jeden przedmiot z grupy: biologia, chemia, fizyka,
geografia lub historia. Dlatego warsztaty cieszyły się
sporym zainteresowaniem i planowano kolejne edycje,
gdyŜ z uwagi na formułę spotkania, dyskusję i pytania
starano się dzielić zainteresowanych na grupy
nieprzekraczające 35 osób.

Tymczasem w kwietniu 2021 r. minister edukacji i nauki
Przemysław Czarnek poinformował, Ŝe czwarty egzamin
zostaje odroczony do 2024 r6. Teoretycznie pedagodzy
uzyskali więcej czasu, aby dowiedzieć się na co zwracać
uwagę w pracy z uczniami, aby dzisiejsi piątoklasiści mieli
szansę odnieść sukces edukacyjny. Nieoczekiwanie
jednak decyzja ministra w sprawie odroczenia czwartego
egzaminu dla ośmioklasistów spowodowała, Ŝe zniknęło
praktycznie zainteresowanie nie tylko tą formą szkolenia,
ale takŜe egzaminem maturalnym z historii w formule 2023.
Przeprowadzona w tym zakresie diagnoza wykazała,
Ŝe�nauczyciele wolą poczekać ze szkoleniami, gdyŜ nie
mają pewności co do trwałości obowiązujących zasad.
W związku z tym zmieniono ofertę i zaproponowano nowe
szkolenia. Jednym z marcowych było spotkanie
zorganizowane przy pomocy wydawnictwa MAC Edukacja
z dr Anitą Garbat, pracownikiem Uniwersytetu im. Jana
Kochanowskiego w Kielcach – „Emocje i pamięć
w�edukacji historycznej”, na który zgłosiło się

62�nauczycieli. Kolejna propozycja, którą zaproponowano
nauczycielom zgodnie z ich wskazaniem, to „Praca ze
źródłem ikonograficznym na lekcjach historii. Dzieła
Mistrza Jana Matejki”, które poprowadziła doradczyni
I.�Jóźwiak.

Rok 2020 na Warmii i Mazurach i Powiślu to okres
szczególny. 11 lipca 2020 r. minęło 100 lat od
przeprowadzenia na Warmii, Mazurach i Powiślu
plebiscytu. Celem głosowania było ustalenie
przynaleŜności terytorialnej tych obszarów do Polski lub
Niemiec. I choć plebiscyt został przegrany, bo ostatecznie
w granicach Rzeczypospolitej znalazły się tylko z terenu
dzisiejszego woj. warmińsko-mazurskiego wsie Groszki,
Czerlin, Lubstynek i Napromek, to przyczynił się do
wzmocnienia poczucia polskości tych ziem. Z okazji
rocznicy odbyło się wiele uroczystości zarówno
centralnych, jak i w regionie. Brały w nich udział lokalne
szkoły, które relacjonowały na stronie sieci „Regionalizm-
patriotyzm jutra” swoje działania upowszechniając dobre
praktyki i inspirując do działań innych. Nie mogło
zabraknąć tego tematu w ofercie skierowanej do
nauczycieli regionu. Działania trwały niemal cały, trudny
rok 2020, a ich zakończenie miało miejsce w marcu roku
kolejnego.

W ramach projektu „Ruch polski na Warmii i Mazurach
w okresie międzywojennym” miały miejsce wykłady,
konkursy tematyczne skierowane do uczniów i nauczycieli
czy warsztaty. Jednym z działań była videokonferencja
pod hasłem: „Dziedzictwo kulturowe małej ojczyzny –
Warmia i Mazury. Plebiscyt 1920 – pamięć czy kult”.
Odbyła się 21.11.2020 r. i w spotkaniu brało udział
41�nauczycieli województwa warmińsko- mazurskiego.
Program spotkania składał się z dwóch paneli. Panel
edukacyjny poprowadził W. Skrobot, który wygłosił
wykład „Plebiscyt 1920 - pamięć czy kult?”, przybliŜając
uczestnikom tematykę Plebiscytu na Warmii i Mazurach.
W kolejnym panelu, poświęconemu dobrym praktykom,
wystąpili nauczyciele historii oraz interesujący się
dziedzictwem historycznym swojej małej ojczyzny z terenu
Gminy Rybno. W swoich prezentacjach pokazali działania
z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
w�swoich placówkach edukacyjnych. Z kolei I. Jóźwiak
zachęcała nauczycieli do korzystania w swojej pracy
pedagogicznej z podręcznika „Dziedzictwo ziem pruskich
dzieje i kultura Warmii i Mazur”, którego jest współautorką,
a do którego napisała scenariusze zajęć połączone
z�interaktywnymi zadaniami dla dzieci i młodzieŜy.

Co warto podkreślić, uczestniczący w wideokonferencji
zwrócili uwagę na przydatność szkoleń w poznawaniu
swojej małej ojczyzny. Jest to zadanie tym waŜniejsze,
iŜ�w kontekście kolejnych reform oświatowych po 1999 r.
i rezygnacji ze ścieŜek edukacyjnych (w tym regionalnej)
w rzeczywistości zmarginalizowano podejmowanie
tematyki regionalnej w polskich szkołach. Wychodząc
naprzeciw potrzebom nauczycieli, kolejne spotkanie
o�tematyce plebiscytowej zostało pomyślane tak, aby
wyposaŜyć ich w pomocne narzędzia dydaktyczne, które
ułatwią i zachęcą do pracy w obszarze regionalizmu.
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W�tym właśnie celu powstały scenariusze zajęć w formie
cyfrowej, co wydaje się konieczne, biorąc pod uwagę
otaczającą nas rzeczywistość. W marcu 2021 r.
doradczyni metodyczna zaprezentowała oraz omówiła
swój scenariusz cyfrowej lekcji poświęconej plebiscytowi,
który powstał przy współpracy Instytutu Północnego
w�Olsztynie, Wydawnictwa „Elset i W-M ODN w Olsztynie7.
Trafił on równieŜ do sieci prowadzonych przez
doradczynię, aby nauczyciele mogli go pobrać
i�wykorzystać w pracy z uczniami. Chęć udziału tylko
w�pierwszych warsztatach zgłosiło 73 nauczycieli
z�województwa warmińsko-mazurskiego.

Kolejnym przedsięwzięciem o tematyce regionalnej
zaplanowanym na czerwiec 2021 była historia
i�współczesność największego jenieckiego obozu na
Mazurach – Stalag IB Hohenstein. W latach 1939-1945
więziono tutaj kilkaset tysięcy jeńców z całej Europy.
Organizatorzy przedsięwzięcia pragną wspólnie
z�uczestnikami zastanawiali się, czy dziś pozostała jakaś
pamięć wśród Ŝyjących na Warmii i Mazurach po tym
miejscu oraz czy idea mająca na celu godne uczczenie
jeńców wojennych ma szansę realizacji? 83 nauczycieli
wysłuchało historyka i autora ksiąŜki poświęconej
obozowi w Hohenstein – Bogumiła Kuźniewskiego.
W�zajęciach swój udział mieli takŜe pracownicy Teatru
im. Stefana Jaracza w Olsztynie, dzięki którym powstał
reportaŜ poświęcony temu miejscu, a zainteresowanie
spotkaniem wyraziły poprzez swój akces równieŜ osoby
zajmujące się w róŜnym wymiarze tematyką dziedzictwa
kulturowego regionu w Urzędzie Wojewódzkim, Instytucie
Pamięci Narodowej czy Urzędzie Marszałkowskim.

Spotkanie miało zapoczątkować nowy, juŜ jesienny cykl
warsztatów regionalnych we współpracy W-M ODN
z�Teatrem im. S. Jaracza – być moŜe uda się za
Melchiorem Wańkowiczem wyruszyć tropami Smętka.
„Na�tropach Smętka” to takŜe spektakl grany przez
olsztyński Teatr im. S. Jaracza. Teatr zaproponował
nauczycielom 29 i 30 maja moŜliwość obejrzenia tego
tak waŜnego dla regionu reportaŜu z podróŜy
M.�Wańkowicza po Prusach Wschodnich w latach 30.
Ta�podróŜ stała się przecieŜ niejako pretekstem dla
dociekań autora nad trudnym dziedzictwem tych ziem
od czasów krzyŜackich po hitlerowskie.

Do zagadnień związanych z tematyką poświęconą
ludności rodzimej nawiązuje takŜe jedna z ostatnich
czerwcowych propozycji - projekt „Polak Warmiak dwaj
sąsiedzi – Polok Warnijok dwa sójsiody”. To zadanie
dotyczące dokumentacji i udostępniania unikalnych
zjawisk z zakresu dziedzictwa kultury ludowej Warmii
i�Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem gwary
warmińskiej, sztuki i rękodzieła ludowego, obrzędowości
i obyczajowości. Projekt ma teŜ pozwolić na zebranie
i�stworzenie dokumentacji działań związanych zarówno
z�utrwalaniem niematerialnego dziedzictwa regionalnego,
jak i działań animujących przekaz tradycyjnych
kompetencji kulturowych w zakresie kultury ludowej.
Kilkudniowe zajęcia odbywały się zarówno w formule
online jak i stacjonarnie. Do udziału w projekcie zgłosiło
się 63 zainteresowanych nauczycieli.

Tematyka regionalna kończy czerwcowy kalendarz
działań Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli. Kolejne warsztaty i spotkania w 2021 roku
planowane są juŜ w trybie stacjonarnym i wydaje się, Ŝe�ta
koncepcja ma szansę realizacji w kontekście coraz
bardziej optymistycznych doniesień dotyczących
zagroŜenia epidemiologicznego. Po ponad roku działań
zdalnych równieŜ nauczyciele marzą o powrocie do
utartych i znanych działań, choć pojawiają się równieŜ
głosy o kontynuowaniu oferty online w przypadku
zagadnień pozwalających na taką formułę.

Doświadczenia wyniesione z ostatnich miesięcy pracy
zdalnej pokazały, Ŝe platformy komunikacyjne mogą być
nie tylko doskonałym narzędziem do nauczania, ale teŜ
nowym, niewykorzystanym przedtem w takim stopniu
kanałem bezpośredniego kontaktu z uczestnikami
szkoleń. W tej czy innej formie zdalna oferta szkoleniowa
pozostanie z nami na dobre. Oprócz oczywistych
mankamentów nieoczekiwanie zdaje się równieŜ nieść
nowe moŜliwości. Szkolenie nie wymaga juŜ pokonywania
wielu kilometrów do miejsca szkolenia, nie pochłania
zatem środków finansowych i czasu, umoŜliwia
przeprowadzenie szkolenia dla duŜo większej liczby
zainteresowanych przy znikomych kosztach. Naturalnie
nic nie zastąpi spotkania bezpośredniego, zwłaszcza w
przypadku warsztatów terenowych czy choćby warsztatów
artystycznych. Trudno jednak zaprzeczyć, Ŝe nawet czas
pandemii nauczył nas czegoś pozytywnego; zmotywował
nas do działań bardziej elastycznych, zmusił do
dostosowania oferty i formy szkoleń czasem z dnia na
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Dobrostan nauczyciela polonisty

Podczas tegorocznej konferencji polonistycznej,
otwierającej nowy rok szkolny, która odbyła się 4 września
2021 r. w trybie online, pochyliliśmy się nad tematyką
dobrostanu nauczyciela polonisty. Przedmiotem rozwaŜań
prelegentów była równieŜ terapeutyczna moc ksiąŜek,
mających zbawienny wpływ na nasze zdrowie mentalne
i�dobre samopoczucie.

Konferencję otworzyła ElŜbieta Jermacz (nauczyciel
konsultant), witając wszystkich uczestników bukietem
kwiatów. Ekran komputera znacząco ograniczył moŜliwość
upojenia się zapachem, ale był to moment, na który
wszyscy nauczyciele poloniści czekali z utęsknieniem.
Wreszcie wkraczamy w nowy rok szkolny z nadzieją na
pracę w warunkach nauczania stacjonarnego. Bukiet
symbolizował dobry nastrój, dawał nam moc i ochotę do
wytęŜonej pracy z naszymi uczniami. Następnie Paweł
Wyszkowski (doradca metodyczny) przedstawił priorytety
MEN na nowy rok szkolny, jak równieŜ zmiany w liście
lektur.

Głównym tematem konferencji było zagadnienie
dobrostanu nauczyciela polonisty. Pisząca te słowa
przedstawiła słuchaczom wyniki ankiety przeprowadzonej
wśród polonistów, a dotyczące sytuacji popandemicznej.
Spotkanie stało się teŜ okazją do skonfrontowania,
porównania i poddania refleksji niełatwych miesięcy
nauczania zdalnego z doświadczeniami innych nauczycieli
języka polskiego z całego województwa warmińsko-

mazurskiego. Fakty przemawiały wyraźnie: większość
nauczycieli zmagała się w tym czasie z róŜnymi
trudnościami. Począwszy od technicznych, poprzez
ograniczenia wynikające z braku osobistego kontaktu
z�uczniami, a skończywszy na osłabieniu kondycji
fizycznej, jak i mentalnej. Nauczyciele zauwaŜyli jednak
równieŜ i pozytywne aspekty nauczania zdalnego,
a�wśród nich: oŜywienie niektórych uczniów (zwykle
podczas pracy w sali szkolnej - nieśmiałych), wzrost
kompetencji informatycznych, kreatywność - tak wśród
uczniów, jak i pedagogów. Wyraźnie jednak moŜna
dostrzec w wypowiedziach nauczycieli chęć odnowienia
kontaktów osobistych, relacyjnych. Czują, Ŝe potrzebują
wsparcia, takŜe i psychologicznego, prowadzącego do
spokojnego przeŜycia kryzysu pandemicznej zmiany.
Większość nauczycieli w skali od 1 do 6 określiła swój
dobrostan na poziomie 3.

Poloniści kochają czytać. Takie hasło przyświecało
drugiej części konferencyjnego spotkania. Omówiono
zbawienne dla naszego zdrowia korzyści z czytania
ksiąŜek, a mianowicie… według naukowców czytanie
ksiąŜek:
w redukuje stres;
w w 70% spowalnia bicie serca i uspokaja;
w pozytywnie wpływa na neurony mózgowe: stymuluje

pamięć, spowalnia proces starzenia się mózgu,
zapobiegając takim chorobom jak Alzheimer
czy�demencja;
w poprawia samopoczucie, nastrój, dobroczynnie

wpływając na właściwe odbieranie rzeczywistości,
rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności
Ŝycia codziennego;
w pozytywnie wpływa na jakość snu; osoby, które

sięgają po ksiąŜkę przed snem, łatwiej zasypiają
i�lepiej, głębiej śpią, co ma ogólnie dobry wpływ na
ich kondycję psychiczną i fizyczną;
w czytanie doskonale teŜ wpływa na te obszary mózgu,

które są odpowiedzialne za pamięć;
w częste sięganie po ksiąŜki działa korzystnie na

koncentrację.
Po tej „przypominajce”, oczywistej przecieŜ dla

polonistów kochających ksiąŜki, wystąpił dr Paweł
Pietrzyk, który zaprezentował własną listę ulubionych
dzieł. Wśród nich znalazły się wiersze Sępa Szarzyńskiego,
powieści Dostojewskiego i Stasiuka. Nie obyło się bez
literatury lŜejszej: Marka Krajewskiego czy Carla Ruiza
Zafona. Jednocześnie w tym czasie uczestnicy konferencji
zapisywali na czacie tytuły swoich ulubionych lektur.
Tak�powstała „Lista nauczycielskich bestsellerów.”

Konferencję zakończyło wystąpienie Dyrektora
Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej
w�Olsztynie, Sylwii Czacharowskiej, która przedstawiła
program działania biblioteki w nowym roku szkolnym.
Zaprosiła nauczycieli do korzystania z zasobów
bibliotecznych, obejrzenia wystawy poświęconej
Stanisławowi Lemowi. W bibliotece odbywają się równieŜ
szkolenia dla nauczycieli z zakresu TIK-u, a takŜe lekcje
biblioteczne z udziałem uczniów. Dodatkowo uczniowie

dzień; dał teŜ nowe moŜliwości i dzięki nim, kto wie, czy
nie staliśmy się lepiej przygotowani na nowe wyzwania,
które pewnie jeszcze nie raz postawi przed nami XXI wiek.

1. m.in. :https://www.cyfrowewm.pl/s/16/scenariusze-lekcji-
o-sredniowieczu; https://przystanekhistoria.pl/pa2/
bibl ioteka-cyfrowa/teki-edukacyjne/61038,Pol icja-
Panstwowa-1919-1939.html?search=864523979;
dostęp: 28 kwietnia 2021.

2. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ksztalcenie-dzieci-
cudzoziemcow-i-powracajacych-do-kraju.html dostęp: 2
maja 2021

3.  Leksykon Polactwa w Niemczech, wyd. Fototypiczne
pierwodruku z 1939 r., Warszawa-Wrocław 1973, s.557-
559.

4. ht tp: / /encyklopedia.warmia.mazury.pl / index.php/
Mumia_z_Drwęcka; dostęp: 7 maja 2021.

5. https:// isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id
=WDU20200002314; dostęp: 6 maja 2021

6. https://wyborcza.pl/7,75398,27003328,konferencja-
prasowa-ministra-czarnka-co-dalej-z-egzaminami.html
dostęp: 30 kwietnia 2021.

7. https://drive.google.com/drive/folders/1umbQULyg-d-
ewpHVyuGLHtd2VL-KyjTl?usp=sharing;
https://e-wmodn.pl/moodle/course/view.php?id=52

Iwona JóŸwiak
W-M ODN w Olsztynie
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mogą wziąć udział w konkursie recytatorskim, który
poświęcony jest poezji K.K. Baczyńskiego.

A oto „Lista nauczycielskich bestsellerów”.
Zamieszczamy ją poniŜej z Ŝyczeniami dobrej, kojącej
lektury.
w „Biblia”
w Blixen K. „PoŜegnanie z Afryką”
w Brett R. „Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudne

chwile w Ŝyciu.”
w Bułhakow M. „Mistrz i Małgorzata”
w Camus A. „DŜuma”
w Cortazar J. „Gra w klasy”
w Estes C.P. „Biegnąca z wilkami”
w France A. „Bunt aniołów”
w Gernet N., Jagdfeld G. „Katia i krokodyl”
w Górska H. „O księciu Gotfrydzie rycerzu Gwiazdy

Wigilijnej”
w Hannah K. „Wielka samotność”
w Harufa K. „Nasze dusze nocą”
w Herling - Grudziński G. „Inny świat”
w Hosseini K. „Tysiąc wspaniałych słońc”
w Jansson T. „Muminki”
w Kafka F. „Opowieści i przypowieści”
w Korczakowska J. „Spotkanie nad morzem”
w Kundera M., „Nieznośna lekkość bytu”
w Lem S. „Cyberiada”

w Lewis C.S. „Listy starego diabła do młodego”
w Lewis C.S. „Opowieści z Narnii”
w Libera A. „Madame”
w Marquez „100 lat samotności”
w Michalak M. „Szafa”
w Mickiewicz A. „Pan Tadeusz''
w Mitch A. „Zaklinacz czasu”
w Mitchell M. „Przeminęło z wiatrem”
w Montgomery L.M. „Ania z Zielonego Wzgórza”
w MroŜek S. „Tango”
w Murphy J. „Potęga podświadomości”
w Musierowicz M.” JeŜycjada”
w Poe E. „Opowiadania”
w Redliński E. „Konopielka”
w Saint Exupery A. „Mały ksiąŜę”
w Schmitt E.E. „Oskar i pani RóŜa''
w Schmitt E.E. „Opowiadania”
w Sienkiewicz H. „Bez dogmatu''
w Skowrońska A. „Potrzeby to podstawa”
w Stachura E. „Fabula rasa”
w Strout E. „Olive Kitteridge”
w Suzanne C. „Igrzyska śmierci”
w Szklarski cykl o Tomku Wilmowskim
w Szołochow M. „Los człowieka”
w Tartt D. „Szczygieł”
w Terakowska D. „Tam, gdzie spadają Anioły”
w Terakowska D. „Samotność bogów”
w Tokarczuk O. „Prawiek i inne czasy”
w Tolkien J.R.R. „Hobbit, czyli tam i z powrotem”
w Weir A. „Marsjanin”
w Wharton W. „Ptasiek”
w Wharton W. „Spóźnieni kochankowie”
w Yanagihara, H. „Małe Ŝycie”
w Zafon C.R. „Cień wiatru”
w Zusak M. „Złodziejka ksiąŜek”

Nauczyciele wskazywali teŜ na takie utwory jak: bajki,
baśnie, ksiąŜki księdza Jana Kaczkowskiego, poezję,
powieści Sparksa, utwory Henryka Sienkiewicza.

śyczę Państwu, aby tytuły tych ksiąŜek ułoŜyły się
w�piękny bukiet przyjemnych lektur, będących relaksem,
terapią, mocą na cały rok szkolny (a moŜe na całe Ŝycie?).
Niech ten bukiet cały czas kwitnie i dodaje nam sił.

Katarzyna Pietrzyk
W-M ODN w Olsztynie
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Szkoła stacjonarna – hybryda, czy
jednak diesel?

Myślałem, Ŝe social media to nakładka narzeczywistość.

Myliłem się.

To jest rzeczywistość.

Asghar Farhadi

(reŜyser, podwójny laureat Oscara)

Stojąc na progu nowego roku szkolnego, mając za
sobą miesiące edukacji zdalnej, zastanawiamy się nad
perspektywami i wyzwaniami wynikającymi z powrotu do
stacjonarnej formy funkcjonowania szkoły.
Nie�potrzebujemy jednak wszystkiego się domyślać.
Mamy juŜ doświadczenie pewnego preludium, gdy
uczniowie w blasku wiosennego słońca powrócili na kilka
tygodni do szkolnych ław. Właśnie wtedy, w okresie 17-
25 maja 2021 r. Centrum Edukacji Obywatelskiej
przeprowadziło metodą ankiety internetowej badanie
stanu uczniów i nauczycieli powracających do nauki
stacjonarnej po okresie izolacji spowodowanej pandemią
koronowirusa. W badaniu wzięło udział 3785 uczniów
(z�klas 6-8 szkoły podstawowej i uczniów szkół średnich)
oraz 1627 nauczycieli. Wyniki ankiety wraz z ich analizą
oraz rekomendacjami zebrane zostały w publikacji „Szkoła
ponownie czy szkoła od nowa? Jak wygląda powrót do
stacjonarnej edukacji?”. Publikacja dostępna w wersji
online:

https: / /ceo.org.pl /s i tes/defaul t / f i les/szkola
_ponownie_ czy_szkola_od_nowa_publikacja_centrum
_edukacji_ obywatelskiej_czerwiec2021.pdf).

Niniejszy tekst wykorzystuje w autorski sposób wyniki
ww. badania. Osoby zainteresowane poznaniem pełnego
obrazu wyników zachęcam do sięgnięcia do źródłowego
materiału.

Zanim zajmiemy się intersującymi nas ustaleniami,
potrzebujemy przywołać uwagę czynioną przez autorów
publikacji dotyczącą metodologii badania. Wymaga to
chwili cierpliwości, pozwoli jednak interpretować wyniki
z naleŜytej perspektywy. Zastosowana metoda ankiety

internetowej (CAWI) zbiera wypowiedzi respondentów,
biorących udział w badaniu w sposób dobrowolny. MoŜna
zatem przyjąć, iŜ osoby wypełniające kwestionariusz
reprezentują aktywną część środowiska szkolnego
(np.�nauczyciele współpracujący z organizacjami
pozarządowymi), oraz tych, którzy gotowi są wyraŜać
własne zdanie. Analizując wyniki mamy zatem
świadomość, iŜ nie oddają one w pełni obrazu
społeczności edukacyjnej, obejmującej równieŜ mniej
zaangaŜowanych i niechętnych do ujawniania osobistych
doświadczeń i przekonań.

Jaki krajobraz rysuje się zatem przed nami na granicy
między stacjonarną i zdalną formą nauki?

Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, podzielają
wspólny pogląd, widząc powrót do szkoły jako sytuację
szczególną. Obie grupy zgadzają się równieŜ w kwestii
pozytywnego wartościowania relacji społecznych, których
odbudowa ma fundamentalne znaczenie dla szkolnego
funkcjonowania młodych.

Część nauczycieli i pedagogów odczyta to być moŜe
jako wskazanie do przywrócenia równowagi w postaci
pozalekcyjnej aktywności towarzyskiej wychowanków.
Dla�części będzie to, podobnie jak dla autorów publikacji,
kolejny dowód na konieczność ujmowania
nierozerwalnego związku edukacji i relacji społecznych,
gdzie nauka jest doświadczeniem w istocie
wspólnotowym.

W tym miejscu uczniowski i nauczycielski sposób
widzenia wydaje się rozbiegać. Uczniowie bowiem reagują
na powrót do szkoły z większym niepokojem niŜ ich
nauczyciele. Dla ponad 70�% młodych dominującym
przeŜyciem w tym momencie jest poczucie niepewności,
strachu i zniechęcenia! Nauczyciele równieŜ doświadczają
pewnego ładunku napięcia i niepewności, deklarują
jednak większy entuzjazm (blisko 50 % respondentów).
Widzimy juŜ w tym miejscu jak waŜne jest, aby nauczyciele
nie pomylili, przez utoŜsamienie, własnej perspektywy
z�perspektywą uczniowską.

Skąd ta róŜnica?
Wydaje się, iŜ odpowiada za to częściowo róŜne

znaczenie „powrotu” i sposobu traktowania minionego
czasu nauki zdalnej.

Obok emocjonalnych obciąŜeń doświadczanych przez
dzieci i młodzieŜ (25 % deklaruje potrzebę otrzymania
pomocy psychologicznej) oraz ograniczonej efektywności
nauki (39 % wskazuje na posiadanie duŜych zaległości)
okres pracy zdalnej w uczniowskiej opinii posiada takŜe
konstruktywne znaczenie. Istotna część młodych (ponad
połowa respondentów) ocenia, Ŝe dzięki pracy zdalnej
nauczyła się samodzielności i brania odpowiedzialności
za uczenie się; 43 % młodych respondentów uwaŜa, Ŝe
stała obecność w szkole nie jest konieczna do
skutecznego zdobywania wiedzy. Wielu młodych docenia
zdalną naukę i chciałoby zachować większy poziom
elastyczności i samodzielności w decydowaniu o tym,
czego i jak się uczą, równieŜ w edukacji stacjonarnej.
Wypowiedzi uczniów wskazują, iŜ duŜa ich część nie chce
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10 błędów dobrych rodziców

Ta ksiąŜka to niezwykła pomoc w rozwijaniu

pozytywnego nastawienia oraz dynamicznych

i�skutecznych stylów wychowawczych!

Autorem ksiąŜki „10 błędów dobrych rodziców” jest
amerykański psycholog kliniczny - Kevin Steede. Na język
polski przełoŜyła ją Aneta Fita, a wydanie wznowiło
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne w 2000 roku.
Liczy 150 stron.

KsiąŜka jest adresowana do wszystkich rodziców,
którzy pragną mądrze wychowywać swoje dzieci a proces
wychowawczy traktują jako Ŝyciowy priorytet oraz do
pedagogów, którzy wychowują. To dzieło przypomina
praktyczny poradnik, w którym autor opisuje metody
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, związanych z
rodzicielstwem.

Kevin Steede dokładnie opisuje błędy popełniane przez
opiekunów podczas wychowywania. Wymienia ich
dziesięć. KaŜdy z błędów omawiany jest w oddzielnym
rozdziale ksiąŜki.

Rozdziały poprzedzone są wstępem („Być rodzicem”),
w którym autor wyjaśnia, co to znaczy odpowiedzialne
rodzicielstwo. Tłumaczy równieŜ, Ŝe związane jest ono
z�promowaniem, tzw. aktywnego wychowywania („Dzieci
muszą wiedzieć, Ŝe rodzice aktywnie doświadczają Ŝycia
razem z nimi (...)”) Podkreśla równieŜ, Ŝe rodzicem się
nie j e s t, ale s t a j e m y s i ę nim przez to, co robimy.
W końcowej części tego krótkiego rozdziału amerykański

wrócić do szkoły, którą znają sprzed pandemii
(przypomnijmy, iŜ zaledwie 16 % badanych uczniów
powraca do szkoły bez niepewności i lęku).

Rzecz dotyczy zatem tego – czym jest szkoła, do której
następuje powrót? Czy jest rzeczywistością
prepandemiczną z ustalonym wcześniej, powracającym
z hibernacji ładem? Czy jest rzeczywistością, która pod
wpływem kryzysowej sytuacji pandemicznej izolacji
ewaluowała rozwijając się w wymiarach elastyczności,
mobilności i adaptacji nowych technologii
komunikacyjnych. Być moŜe w tym miejscu znajduje
swoje uzasadnienie rozróŜnienie nauczycielskiego
entuzjazmu i uczniowskiego niepokoju – gdy dla
pierwszych powrót do szkoły jest odzyskaniem
zawieszonego na czas nauki zdalnej porządku, dla drugich
utratą zyskanych w tym czasie nowych moŜliwości.

Mając wiedzę o jednoznacznie sformułowanych
potrzebach uczniów, pozostaje zapytać, o sposób
wykorzystania doświadczeń nauki zdalnej oraz cyfrowej
infrastruktury w tym czasie zbudowanej (platformy cyfrowe,
materiały edukacyjne, kanały komunikacji). Czy wszystko
to zostanie zignorowane i porzucone? Czy moŜliwa jest
hybrydowość rozumiana jako elastyczność łącząca
stacjonarność z wykorzystaniem tego, co udało się
wspólnie wypracować? Czy udział w odbywających się
w szkole lekcjach sposobem transmisji online nie mógłby
być sposobem dostępnym uczniom z konieczności
przebywającym w domu (np. z powodu stanu zdrowia)?
Czy wideokonferencje nie miałyby stać się sposobem
zapraszania na zajęcia szkolne inspirujących gości,
skądkolwiek mieliby łączyć się z uczniami? Czy platformy
cyfrowe z elektronicznym dostępem do materiałów
dydaktycznych nie mogłyby stać się częścią naturalnego
środowiska pracy – zadań domowych, pracy grupowej
(gdy znika ograniczenie konieczności spotkania się
w�jednym miejscu, o jednej porze)? To tylko przykłady
pytań, które w tym miejscu moŜna postawić, podejmując
próbę realnej i wiąŜącej odpowiedzi. Ich rozstrzygnięcie
ujawni, czy miesiące nauki zdalnej okaŜą się czasem
szkolnej hibernacji, czy ewolucji?

Marcin Jaroszewski
psycholog

W-M ODN w Olsztynie
Jędrzej Witkowski (red.), Magdalena Fac-Skhirtladze,

Michał Tragarz, ElŜbieta Krawczyk, Sylwia śmijewska-
Kwiręg. (2021) „Szkoła ponownie czy szkoła od nowa?
Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji?”,
Warszawa, Centrum Edukacji Obywatelskiej.
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konsekwentnym moŜe stać się jednym z największych
wyzwań, jakie stoją przed rodzicami. Biorąc pod uwagę
tempo naszego Ŝycia, utrzymanie porządku i stanu
przewidywalności moŜe się okazać zadaniem
zniechęcającym do podjęcia wysiłku. NaleŜy we wszystkie
działania włoŜyć uczciwy i szczery wysiłek.

W rozdziale „Pułapki porozumiewania się” amerykański
psycholog podkreśla, jak waŜna w kontaktach z dziećmi
jest komunikacja. Sądzi, Ŝe aby była ona otwarta
i�skuteczna, dzieci muszą czuć, Ŝe rodzice naprawdę
wysłuchują je z pełną i szczerą uwagą. Następnie podaje
przyczyny zamkniętego stylu komunikowania się. Jest to
wchodzenie rodziców w następujące role: rodzica
autorytarnego, pouczającego, obwiniającego,
bagatelizującego. Autor proponuje zrezygnować
z�pełnienia roli. Zachęca do uwaŜnego słuchania, co
stworzy atmosferę sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa
i zaufania – rzeczy niezbędnych do skutecznej i otwartej
komunikacji.

 W kolejnej części ksiąŜki (rozdz. „Zrobię to za ciebie”)
Kevin Steede zachęca wszystkich opiekunów do
pozwolenia swoim podopiecznym uczyć się na logicznych
konsekwencjach swojego postępowania. Podkreśla, Ŝe
rozwiązywanie problemów za dzieci wywołuje ich złość
i�pogłębia zaleŜność. Uczenie się na własnych błędach -
według autora, jest niewłaściwe tylko wówczas, kiedy
zagraŜa to bezpieczeństwu dziecka lub naruszone zostają
prawa innych. WyŜej opisane zachowania rodziców uczy
pokonywania trudności oraz wzmacnia w dziecku
poczucie kompetencji, niezaleŜności i odpowiedzialności.

Dobrą metodą wychowawczą są, tzw. spotkania
rodzinne. O nich pisze autor w rozdziale szóstym pt.
„My�przeciwko nim”. Stwierdza, Ŝe dzieci, które czują się
cennym członkiem „zespołu rodzinnego”, chętniej
współpracują i towarzyszą w rozwiązywaniu wspólnych
problemów. Spotkania pomagają równieŜ przyjąć
skuteczniejszy styl wychowywania, bardziej nastawiony
na współpracę. Poza tym spontaniczne włączanie rodziny
do dyskusji na temat waŜnych kwestii bieŜących, prowadzi
do większej spójności w rodzinie.

 Siódmy błąd to wprowadzanie Ŝelaznej dyscypliny,
szczególnie wtedy, kiedy się złościmy. W tym stanie
emocjonalnym (zdenerwowanie, złość) uczestnicy
konfliktu podnoszą swoje „psychologiczne tarcze”
i�bardziej zajmują się atakiem i obroną niŜ próbami
znalezienia realnego rozwiązania problemu. Według
autora ksiąŜki dyscyplinę naleŜy wprowadzać
w�odpowiednim momencie i po to, by uczyć. Jej celem
zaś nie jest udowodnienie, kto ma rację, a kto jej nie ma.
Takie podejście sprzyja bowiem konfliktom i budzi
w�dziecku poczucie wstydu. Celem dyscypliny jest zmiana
zachowania, które stwarza problemy.

W rozdziale „Rób to, co mówię, a nie to, co robię” jest
mowa o tym, Ŝe większy wpływ na dzieci ma to, co robimy,
a nie to, co mówimy. NaleŜy naszych milusińskich uczyć
odpowiedniego zachowania, dając im dobry przykład.
Trzeba równieŜ pamiętać o tym, Ŝe mogą one ulegać

psycholog zachęca czytelników do uwaŜnego zapoznania
się z lekturą twierdząc, Ŝe kaŜdy znajdzie tu skuteczne,
rozsądne metody dotyczące problemów rodzicielskich.

W pierwszym rozdziale („Wpajanie błędnych
przekonań”) autor stara się przestrzec opiekunów przed
zaszczepieniem dzieciom błędnego przekonania, Ŝe
muszą być we wszystkim najlepsze. Wyjaśnia, Ŝe bardzo
subtelna jest granica pomiędzy motywowaniem dzieci do
tego, by starały się robić jak najlepiej to, czego się
podejmują, a utwierdzeniem ich w przekonaniu, Ŝe muszą
być we wszystkim najlepsze. Zachęca równieŜ wszystkich
rodziców do popierania wysiłków dziecka, a nie do
rozliczania z osiągniętych wyników, podkreślając, Ŝe takie
działania zwiększą samoocenę dziecka i jego motywację
do podejmowania wysiłków w przyszłości.

Pisze równieŜ o innych błędnych przekonaniach.
Przestrzega przed tym, aby nie przyzwyczaić dzieci do
tego, Ŝe negatywne uczucia są złe. Wręcz przeciwnie -
celem rodziców powinno być uzmysławianie swoim
podopiecznym, Ŝe mają oni prawo do uczuć, a silne
emocje są zupełnie normalne (moŜe być tylko
nieodpowiedni sposób ich wyraŜania). Autor podkreśla,
Ŝe im bardziej dzieci Ŝyją w zgodzie ze swoimi uczuciami,
tym bardziej otwarte i szczodre będą w przyszłych
związkach z ludźmi.

 Według twórcy tego poradnika opiekunowie powinni
uświadomić dzieciom, Ŝe nie da się uniknąć konfliktów
oraz, Ŝe chociaŜ naleŜy wysłuchać odmiennych punktów
widzenia, równocześnie trzeba obstawać przy swoim, jeśli
jest się przekonanym o swojej racji. Takie zachowania
wzmacniają umiejętność radzenia sobie z presją
otoczenia.

 Ostatnim błędnym przekonaniem - według Kevina
Steede’a - jest twierdzenie, Ŝe popełnianie błędów lub
proszenie o pomoc jest złe. W swoich rozwaŜaniach
podkreśla, Ŝe dzieci, które rozumieją, Ŝe błędy
są�naturalne i nieuniknione, mają wyŜsza samoocenę
i�w�przyszłości unikną autodestrukcyjnej skłonności do
obwiniania siebie za nieustający proces „prób i błędów”,
jakim jest Ŝycie.

 W rozdziale drugim („Nieświadome prowokowanie
złego zachowania”) jest mowa o tym, Ŝe opiekunowie
muszą się nauczyć szukać pozytywnych zachowań
u�swoich pociech, a potem nagradzać je swoją uwagą
i�pochwałą. Dobrze jest równieŜ wzmocnić brak
zachowania negatywnego (rodzice powinni chwalić
dziecko wtedy, gdy nie przejawia negatywnego
zachowania). Takie zachowanie ze strony rodziców
motywuje do dobrego zachowania i zwiększa samoocenę.

 „Brak konsekwencji” (taki tytuł nosi rozdział trzeci) to
kolejny błąd rodziców w wychowywaniu. Przez
konsekwencję autor uwaŜa kierowanie się przyjętymi
zasadami i logiką. UwaŜa on, Ŝe konsekwentna struktura
daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, przewidywalności
i kontroli. Podopieczni nie są wtedy zmuszeni do
sprawdzania swoim zachowaniem granic tolerancji
i�wytrzymałości rodziców. Pomimo tych korzyści, bycie
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wpływom rówieśników i mediów, ale najczęściej przyjmują
wartości i postawy przekazywane im przez rodziców.

„Ignorowanie potrzeb dziecka” to tytuł rozdziału
i�zarazem kolejny błąd popełniany przez rodziców
podczas procesu wychowawczego. Opiekunowie powinni
bacznie obserwować zachowanie swoich pociech
i�„wyłapać” ich zalety, wady, umiejętności, zainteresowania
i słabości. Połączenie doświadczeń Ŝyciowych,
naturalnych predyspozycji sprawia, Ŝe dzieci róŜnią się
między sobą poziomem aktywności, nieśmiałości,
asertywności, tolerancji na frustrację i wieloma innymi
cechami osobowości. Niektóre z tych cech są pozytywne
i powinniśmy je wspierać. Inne skłonności mogą stwarzać
problemy i powinny zostać wyeliminowane. Sztuką jest
rozpoznać, które cechy wzmacniać, a których się pozbyć.
Następnie autor podręcznika wymienia zachowania, które
powinny zaniepokoić opiekunów. Niektóre z nich nazywa,
np. nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia
koncentracji uwagi (zespół ADHD), trudności w nauce,
depresja dziecięca, strach i stany lękowe u dzieci. WyŜej
wymienione zaburzenia wymagają pomocy specjalisty.

Ostatni rozdział („Hamowanie naturalnej radości Ŝycia
i ciekawości świata”) dotyczy specyficznej wraŜliwości
dziecięcej. Kevin Steede uwaŜa, Ŝe ucząc dzieci
samodzielności i odpowiedzialności, rodzice powinni
równieŜ pielęgnować ich naturalną ciekawość świata
i�radość, jaką wnoszą w nasze Ŝycie. Według tego
amerykańskiego psychologa nawet nudne zadania mogą
się stać okazją do zabawy i ekscytujących przeŜyć.
Pokazując dziecku, jak cieszyć się chwilą, odkryjemy, Ŝe
jest ono szczęśliwe i zdrowsze. Poza tym takie podejście
sprawi, Ŝe rodzicielstwo stanie się bardziej radosne!

Bez wątpienia ksiąŜka Kevina Steede’a pt. „10 błędów
dobrych rodziców” jest bardzo cenną pozycją
psychologiczną na naszym rynku wydawniczym.

Po dziedzinie nauki - jaką reprezentuje ten podręcznik
- moŜna się spodziewać nagromadzenia trudnych,
naukowych słów z psychologii. Na pewno nikt się z tymi
sformułowaniami nie zetknie, kto przeczyta tę ksiąŜkę.
Została napisana prostym i obrazowym językiem.
Komunikatywna jest równieŜ za sprawą przykładowych
dialogów, scenariuszy pisanych przez Ŝycie
(nie�zapominajmy, Ŝe autor jest psychologiem klinicznym
specjalizującym się w leczeniu zaburzeń zachowania
u�dzieci i młodzieŜy oraz prowadzi prywatną praktykę),
obrazujących nasze własne kontakty z dziećmi.

KaŜdy rozdział zakończony jest podsumowaniem oraz
testem, za sprawą którego czytelnik moŜe sprawdzić
swoje świeŜo nabyte wiadomości i umiejętności.
NajwaŜniejsze uwagi zostały zaznaczone tłustym drukiem
na marginesie. To kolejne walory tej ksiąŜki.

NaleŜy podkreślić, Ŝe autor omawia błędy
wychowawcze, opierając się równieŜ na własnych
doświadczeniach rodzicielskich (jest ojcem kilkuletniej
dziewczynki). Zwraca uwagę czytelnikom, Ŝe dzieci trzeba
kochać takimi, jakie są, a nie realizować poprzez nie
własne marzenia i zaspokajać własne ambicje. Zaletą tego

podręcznika jest teŜ to, Ŝe Kevin Steede nie tylko wymienia
błędy wychowawcze, ale radzi, jak je naprawiać oraz jak
rozwijać zdrowe relacje między dorosłymi i ich dziećmi.
Robi to w sposób przyjacielski i spontaniczny. Lektura
ksiąŜki przekonuje nas, Ŝe moŜemy być wspaniałymi
rodzicami. Trzeba tylko chcieć poświęcić trochę więcej
uwagi dzieciom, ich problemom, troskom i radościom.

Polecam wszystkim aktualnym (i przyszłym) rodzicom
tę ksiąŜkę. Pozwoli ona zrozumieć zalety aktywnego
rodzicielstwa. MoŜe być równieŜ pomocną lekturą
w�przygotowaniu się do zajęć wychowania do Ŝycia
w�rodzinie lub zajęć godziny wychowawczej. Zadaniem
nauczyciela tego przedmiotu jest przecieŜ nie tylko
wspomaganie rozwoju osobowości (seks, erotyzm,
postawy seksualne), zaznajomienie ze swoją płcią,
wdraŜanie odpowiedniego systemu wartości seksualnych
(dobro Ŝycia małŜeńskiego), promowanie zdrowego Ŝycia
seksualnego. Prowadzący musi równieŜ pamiętać
o�przygotowaniu uczniów do Ŝycia małŜeńskiego
i�rodzinnego. Ściślej mówiąc: wychowanie do Ŝycia
w�rodzinie to wychowanie do miłości, małŜeństwa,
rodzicielstwa. Nie moŜemy zapominać, Ŝe ogromny wpływ
na to, jakimi będziemy partnerami i rodzicami w Ŝyciu
dorosłym, ma okres dzieciństwa i wychowanie. KsiąŜka
Kevina Steede’a w przystępny sposób omawia
najwaŜniejsze błędy, jakie popełniają rodzice podczas
wychowywania swoich pociech. Dobrze byłoby
uświadomić uczniów - przyszłych rodziców - jak tych
błędów uniknąć, aby dobrze przygotować swoje dzieci
do Ŝycia w rodzinie (społeczeństwie). Warto wykorzystać
do tego celu poradnik tego amerykańskiego psychologa.
Na podstawie treści zamieszczonych w tej ksiąŜce moŜna
przygotować ciekawe scenariusze zajęć. Testy
zamieszczone na końcu kaŜdego rozdziału doskonale
nadają się dla uczniów - mogą sprawdzić zdobyte na lekcji
wiadomości i umiejętności. Poza tym na lekcjach, nie tylko
wychowania do Ŝycia w rodzinie, powinniśmy promować
wychowanie aktywne, o którym pisze Kevin Steed
w�ksiąŜce „10 błędów popełnianych przez dobrych
rodziców”. Taki sposób wychowywania moŜe stać się
jednym z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń
w naszym Ŝyciu. Okazywanie pociechom miłości
bezwarunkowej, ochrona przed wpajaniem im błędnych
przekonań oraz współpraca i otwarta komunikacja z nimi
to codzienne ćwiczenia wchodzące w skład pozytywnego
nauczania. Nawet konsekwentne stosowanie kar
i�motywowanie daje dzieciom cenne lekcje na temat tego,
jak funkcjonuje świat.

 KsiąŜka ta jest doskonałą lekturą dla wszystkich tych,
którzy z wychowywania uczynili Ŝyciowy priorytet!

Ewa Kiry³a
III LO w Olsztynie

Od Redakcji: Wystarczy w ksiąŜce słowo „rodzic” zastąpić
słowem „nauczyciel”, aby mieć gotowy poradnik
kształtowania zmotywowanego, �szczęśliwego ucznia.
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Niepodleg³ej Ukrainie –
dzieci z Warmii i Mazur
W tym roku, 24 sierpnia, Ukraina i Ukraińcy rozproszeni

po całym świecie świętowali 30-lecie odnowienia
niepodległości Ukrainy.

Główne uroczystości odbywały się w Kijowie, podczas
których tysiące zgromadzonych obejrzało, między
innymi, piękne widowisko historyczno-muzyczne oraz
defiladę wojsk z udziałem 5 tysięcy wojskowych,
prezentację sprzętu i uzbrojenia. W uroczystościach wziął
udział m. in., Prezydent RP, Andrzej Duda. Warto
przypomnieć, iŜ 30 lat temu Polska była pierwszym
krajem, który uznał niepodległość Ukrainy.

Społeczność ukraińska, w tym najmłodsze pokolenie
Ukraińców w Polsce, równieŜ uroczyście zaznaczyła ten
niezwykle waŜny jubileusz. W róŜnych regionach odbywały
się koncerty, konferencje, spotkania z historykami
i�przedstawicielami kultury.

 Tradycyjne wyjazdy do Ukrainy ze względu na
epidemię Covid-19 stały się praktycznie niemoŜliwe dla
większości. RównieŜ nauczycielom i pracownikom Szkoły

Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim

Językiem Nauczania w Bartoszycach nie udało się
zrealizować swoich planów związanych z wyjazdem do
Kijowa. Pozostały wyłącznie szkolne obchody rocznicy.

Szkolne obchody 30-lecia Niepodległości Ukrainy�
zostały zaplanowane na trzeci tydzień nauki w szkole
i�miały charakter edukacyjno-integracyjnego projektu, pn.
„Niepodległej–ukraińskie dzieci z Bartoszyc”.

 Uczniowie uczestniczyli w wielu warsztatach.
Wykonywali plakaty patriotyczne, przygotowywali

program artystyczny, uczyli się piosenek o Ukrainie,
a�najmłodsi, którzy dopiero rozpoczęli naukę, poznali
hymn Ukrainy „Szczenewmerła Ukraina” i wspólnie
wykonali go podczas szkolnego flashmobu.

Zwieńczeniem projektu było spotkanie integracyjne
uczniów ze szkół i punktów nauczania języka ukraińskiego,
które odbyło się w sobotę 25 września 2021 r. z udziałem
uczniów bartoszyckiej szkoły oraz licznie przybyłych gości
z szkoły ukraińskiej w Górowie Iławeckim oraz Kętrzynie.

Wspólne warsztaty muzyczne oraz ukraińskiej
twórczości ludowej, gry i zabawy, zawody sportowe oraz
smaczny obiad i słodki poczęstunek były okazją do
wzajemnego poznawania się dzieci i młodzieŜy z róŜnych
szkół, wspólnego świętowania, a takŜe waŜnym
działaniem reintegracyjnym po długiej nieobecności
w�szkole związanej ze zdalnym nauczaniem.

 Pogoda ducha i wiele radości towarzyszyło wszystkim
uczestnikom. Na pamiątkę spotkania uczniowie
i�nauczyciele otrzymali pamiątkowe ekologiczne torby
z�nadrukiem w języku ukraińskim: Oj, dzieci! Dzieci!
Dzieci! Wielka łaska BoŜa! – motto z poezji Tarasa
Szewczenki, ukraińskiego wieszcza narodowego.

Sobotnie przedsięwzięcie mogło się odbyć dzięki
wsparciu Związku Ukraińców w Polsce w ramach realizacji
projektu finansowanego z Programu „Fundusz pomocowy
dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw
obywatelskich 2020” utworzonego przez Polsko-
Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez
Fundację Edukacja dla Demokracji.

Wszystkim uczestnikom za aktywność, a nauczycielom
za wszelkie działania wychowawczo-edukacyjne oraz
pracownikom szkoły naleŜą się gorące podziękowania.

Lubomira Tchórz
Szko³a Podstawowa nr 8 w Bartoszycach
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Historyczny dialog
wczoraj z dzisiaj

Przykłady dobrych praktyk upowszechniania

dziedzictwa i edukacji patriotycznej oraz kształtowania

kompetencji społecznych i obywatelskich

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami

Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy od kilku lat
bierze aktywny udział w obchodach Europejskich Dni
Dziedzictwa. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy
w Europie projekt społeczno – edukacyjny, którego
głównym celem jest szeroko pojęta edukacja historyczna
i kulturalna, promowanie róŜnorodności dziedzictwa
kulturowego oraz podkreślenie wspólnych korzeni kultury
europejskiej. Nasza szkoła konsekwentnie wspomaga
realizację tego ambitnego projektu, przygotowując
bogaty program, który co roku cieszy się duŜą
popularnością wśród odbiorców. W 2015 r. Narodowy
Instytut Dziedzictwa przyznał WyróŜnienie dla Zespołu
Szkół nr 2 w Nidzicy (obecnie: Szkoła Podstawowa nr 2 z
Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy)
w uznaniu za zaangaŜowanie w organizację 23. edycji
Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce – Utracone
Dziedzictwo.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie
projekt społeczno-edukacyjny, a takŜe najwaŜniejsze
święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Idea
Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 października
1985 roku w Granadzie podczas II Konferencji Rady
Europy. Francuski minister kultury zaproponował wtedy
rozszerzenie na całą Europę zainicjowanych we Francji
rok wcześniej Dni Otwartych Zabytków, podczas których
po raz pierwszy wszyscy mogli bezpłatnie zwiedzać
obiekty niedostępne na co dzień. Przez kolejne lata
inicjatywa ta cieszyła się duŜym zainteresowaniem
i�poparciem społecznym. W 1991 roku zainspirowało to
Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni
Dziedzictwa. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa
członkowskie Rady Europy, w tym takŜe Polska, która
włączyła się do akcji w 1993 roku. Koordynatorem
Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy
Instytut Dziedzictwa. W województwie warmińsko –
mazurskim obchody Europejskich Dni Dziedzictwa
koordynuje Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2013

We wrześniu 2013 roku, po raz dziesiąty obchodziliśmy
w naszym województwie Europejskie Dni Dziedzictwa.
Imprezie towarzyszyło hasło przewodnie „Nie od razu
Polskę zbudowano”. Z tej okazji 5 września – z inicjatywy
dyrektora szkoły, Doroty Dorozińskiej i proboszcza Parafii
Miłosierdzia BoŜego, ks. Andrzeja Midury – w Sali
Rycerskiej Nidzickiego Zamku odbyło się spotkanie
ks.�dr�hab. Krzysztofa Bielawnego z młodzieŜą
gimnazjalną. Podczas spotkania ks. Krzysztof wygłosił

wykład pod tytułem „Dziedzictwo kulturowe kościoła
katolickiego i luterańskiego w południowej części
Mazur”. MłodzieŜ z zaciekawieniem słuchała o przeszłości
naszego regionu i jej roli w teraźniejszości. Wykład ks.
Krzysztofa Bielawnego rozpoczął cykl podjętych przez
Zespół Szkół Nr 2 działań związanych z obchodami
Europejskich Dni Dziedzictwa. W dalszej części obchodów
zorganizowano wycieczkę studyjną do Archiwum w
Olsztynie i Biblioteki Uniwersyteckiej.

30 września 2013 r. w Kinie Wenus w Nidzicy odbyła
się prezentacja montaŜu słowno – muzycznego „KrzyŜacy
– nowe zagroŜenie wolności”. MontaŜ został
przygotowany przez uczniów klas I - II gimnazjum pod
opieką Joanny Marcjanik, Marcina Bąkowskiego i Iwony
Bober. W inscenizacji przywołano niepowtarzalne
momenty, które zawaŜyły na historii, rozwoju i krajobrazie
naszego najbliŜszego otoczenia. ZaangaŜowanie,
entuzjazm i pomysłowość młodzieŜy sprawiły, Ŝe widzowie
(uczniowie, nauczyciele oraz rodzice) na chwilę przenieśli
się w czasy średniowiecza.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2014

19 września w Kinie Wenus w Nidzicy odbyły się
uroczyste obchody XXII edycji Europejskich Dni
Dziedzictwa pod hasłem „Dziedzictwo – źródło
toŜsamości”. Z tej okazji uczniowie klas gimnazjalnych

Uczniowie nidzickich szkó³ podczas spotkania „Dziedzictwo
kulturowe koœcio³a katolickiego i luterañskiego w po³udniowej
czêœci Mazur” w Sali Rycerskiej nidzickiego zamku.

Miasto Neidenburg. Scena ze spektaklu.
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pod kierunkiem Joanny Marcjanik przygotowali montaŜ
słowno - muzyczny pod tytułem „To nie ballada, to
prawda”. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie
szczególnej uwagi na niedostrzegany na co dzień związek
kultury i historii z wodą. W trakcie realizacji inicjatywy
uczniowie korzystali z pomocy nauczycieli: muzyki –
Marcina Bąkowskiego, plastyki – Iwony Bober oraz
wychowania fizycznego – Beaty Wareckiej. Uczniowie
nidzickiej „Dwójki” po raz kolejny uczcili obchody EDD,
wykazując się duŜą kreatywnością, pomysłowością
i�zaangaŜowaniem.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2015

Europejskie Dni Dziedzictwa to kampania promująca
dziedzictwo, do której Polska przyłączyła się 23 lata temu.
To wyjątkowe święto zabytków, które obchodzimy
kaŜdego roku we wrześniu. Ma ono na celu nie tylko
promocję dziedzictwa, ale takŜe zwrócenie uwagi na
potrzebę jego ochrony i zachowania dla przyszłych
pokoleń.

23. edycja EDD, której temat brzmiał „Utracone
dziedzictwo” była wyjątkowa. Organizatorzy
zorganizowali 1990 wydarzeń kulturalno – edukacyjnych
w 486 miejscowościach, w których udział wzięło ponad
322 tysiące osób.

Spektakl „Braæ kapustê czy jej nie braæ? – obrzêd weselny na
Warmii i Mazurach”

Oczywiście wśród organizatorów nie mogło zabraknąć
naszej szkoły. Uczniowie naszego gimnazjum, pod
kierunkiem Joanny Marcjanik, Marcina Bąkowskiego
i�Beaty Wareckiej oraz odpowiedzialnych za scenografię
Anny Łukaszewskiej, GraŜyny Zalewskiej, Jolanty Gąski
i�Iwony Bober przygotowali spektakl „Brać kapustę,
czy�jej nie brać? – obrzęd weselny na Warmii
i�Mazurach”, przedstawiający obrzęd weselny na Warmii
i Mazurach. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie
szczególnej uwagi na promowanie róŜnorodności
regionalnego dziedzictwa kulturowego. Spektakl
wystawiono na deskach szkoły macierzystej i gościnnie
szkół gminnych.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

24. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa przebiegała
pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią –
świątynie, arcydzieła, pomniki”, które stworzyło szansę

spojrzenia na dziedzictwo pod kątem obiektów łączących
ze sobą dziedzictwo materialne i niematerialne.
Tradycyjnie inicjatorami obchodów EDD w Nidzicy byli:
dyrektor Zespołu Szkół nr 2, Dorota Dorozińska,
nauczyciel historii Joanna Marcjanik oraz proboszcz Parafii
Miłosierdzia BoŜego w Nidzicy, ks. Andrzej Midura.
W�działania aktywnie zaangaŜował się takŜe proboszcz
Parafii Ewangelicko - Augsburskiej, ks. Roland Zagóra.
W wyniku podjętej współpracy, 7 września w Galerii pod
Belką w nidzickim zamku odbyła się konferencja naukowa
„Katolicy i Ewangelicy z Nidzicy i z jej okolicy”. Spotkanie
poprowadzili: ks. Andrzej Midura, ks. Roland Zagóra,
ks.�dr�hab. Krzysztof Bielawny – kapłan archidiecezji
warmińskiej oraz nidzicki fotografik Władysław
Nowosielski. Celem konferencji było zgromadzenie
w�jednym miejscu osób i instytucji działających na rzecz
regionu, pogłębienie ich wiedzy na temat duchowego
i�kulturowego bogactwa własnego regionu, poznanie
wartości związanych z historią, tradycją i kulturą
kształtującą toŜsamość narodową, a takŜe zachęcenie do
realizacji wspólnych projektów. Konferencja rozpoczęła
cykl podjętych działań związanych z obchodami EDD
2016. W dalszej części obchodów młodzieŜ szkolna wzięła
udział w Konkursie Fotograficznym „Zaklęte w przestrzeni”
oraz porządkowała cmentarze w Nataci Małej i Dobrzyniu.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2017

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego hasło przewodnie 25. edycji EDD w Polsce
brzmiało: „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo
krajobrazu”. Wieloaspektowość i uniwersalność tematu
umoŜliwiła zaplanowanie wydarzeń wpisujących się w ten
motyw. Podczas podjętych działań ukazaliśmy krajobraz
naszego dziedzictwa, malowniczość wsi, piękno
okolicznych terenów. Mówiliśmy o potrzebie ochrony
krajobrazu. Bogaty program i praca nad projektem
zaowocowały współpracą z ks. Andrzejem Midurą –
proboszczem Parafii Miłosierdzia BoŜego w Nidzicy,
ks.�Rolandem Zagórą – proboszczem Parafii Ewangelicko
– Augsburskiej w Nidzicy, ks. Przemkiem Kaweckim –

Konferencjê naukow¹ p.t. „Katolicy i Ewangelicy z Nidzicy i z jej
okolicy” poprowadzili ks. Adrzej Midura, ks. Roland Zagóra,
ks. Krzysztof Bielawny.
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Salezjaninem, Henrykiem Sienkiewiczem – leśniczym
Nadleśnictwa Jedwabno, Danielem Krysiakiem
i�Agnieszką Maciąg – leśniczymi Nadleśnictwa Nidzica,
Witoldem ZagoŜdŜonem – miłośnikiem i badaczem
naszego miasta oraz grupą sportową Nidzica Biega.

Efektem współpracy było zaprojektowanie cyklu
wydarzeń pod sztandarowym hasłem „Nidzicka
Atlantyda”. Cykl składał się z trzech wypraw
krajoznawczych, przybliŜających lokalnym
społecznościom historię ich ziem oraz prelekcji,
konkursów i warsztatów regionalnych popularyzujących
dziedzictwo kulturowe. Wrześniowa konferencja w sali
widokowej nidzickiego zamku była doskonałym
podsumowaniem całego projektu.

Pierwszym etapem realizacji Projektu „Nidzicka

Atlantyda” była wyprawa do połoŜonej w gminie

Jedwabno Małgi – wsi, niegdyś tętniącej Ŝyciem, po której
zostały tylko ukryte w leśnej gęstwinie fundamenty
domów, zniszczony cmentarz oraz zrujnowana, ostrzelana
wojskowymi pociskami wieŜa kościoła ewangelickiego.
Do Małgi w tym samym czasie dotarły trzy grupy:
autokarowa z młodzieŜą Zespołu Szkół nr 2 w Nidzicy,
pod opieką Joanny Marcjanik i Piotra Kościjańczuka,
rowerowa prowadzona przez Witolda ZagoŜdŜona oraz
biegacze „Nidzica Biega”. Na miejscu przywitał wszystkich
Henryk Sienkiewicz, rdzenny mieszkaniec tej
miejscowości. śywa historia, którą podzielił się z nami
poruszała do głębi. Niegdyś największa wieś powiatowa,
zasobna i otwarta, wielokulturowa i wielowyznaniowa,
wplątana w dramatyczne wydarzenia wojennej zawieruchy
została zrównana z ziemią podczas tworzenia poligonu
wojskowego. Ślady ludzkiej obecności w Małdze z roku
na rok są coraz mniej widoczne. Dziś Małga to rezerwat
przyrody o tej samej nazwie. Nie ma juŜ widocznie
zarysowanych jezior, a bagniste tereny stały się idealną
ostoją dla rzadkich gatunków ptaków i noclegowiska
Ŝurawi. Po Małdze młodzi poszukiwacze przeszłości
odwiedzili Złote Góry – malowniczy zakątek naszego
powiatu rozpościerający się pomiędzy Muszakami
a�Zimną Wodą. Wycieczka w Złote Góry dostarczyła

niezapomnianych przeŜyć, jakie daje kontakt z przyrodą:
piękne widoki i odczucie tajemniczości, które towarzyszyło
przez cały czas wędrówki przez Złote Góry. Wyprawę
zakończyło wspólne ognisko w Zimnej Wodzie.

Drugim etapem Projektu „Nidzicka Atlantyda” była

wyprawa rowerowa uczniów Zespołu Szkół nr 2

historycznym polsko – pruskim pograniczem. MłodzieŜ
pod opieką nauczycieli Joanny Marcjanik i Piotra
Kościjańczuka oraz przewodnika, miłośnika i badacza
naszego miasta, Witolda ZagoŜdŜona, a takŜe pasjonatów
jazdy na rowerze Wojciecha śulczyka, Andrzeja
Marcjanika, Tomasza Rudzińskiego i Mikołaja
Koziorowskiego uczestniczyła w niecodziennej „Ŝywej
lekcji historii”. Wczesnym rankiem wyruszyliśmy spod
szkoły, jadąc przez Waszulki, Bartoszki, Grzegórzki
i�Magdaleniec w kierunku dawnej granicy mazowiecko –
krzyŜackiej. Mimo Ŝe trasa miała 30 km i nie była łatwa,
wszyscy dotarli do celu nie odczuwając zmęczenia.
Uczestnicy wyprawy wykazali się niezwykłą sprawnością
i duŜą kreatywnością pokonując drogi leśne od
miejscowości Piotrowice, obok Grabowa i Zawad, przez
nieistniejącą wieś Siemno, przez Szczepkowo Giewarty
do Janowa. ŚcieŜka rowerowa przebiegała drogą leśną
„po polskiej stronie”, wzdłuŜ rowu granicznego, na którym
znajdują się usypane kopce graniczne. Ta najdłuŜej w
Polsce istniejąca granica, została wyznaczona w 1343
roku między Mazowszem i państwem krzyŜackim.
Po�sekularyzacji zakonu stała się granicą mazowiecko –
pruską, a w konsekwencji polsko – niemiecką. Trwała
w�niezmienionym kształcie do 1939r. Kierując się w stronę
Szczepkowa Giewart zobaczyliśmy nieistniejącą osadę
Siemno z pozostałościami z końca XIV w. kuźnicy,
zniszczonej przez Mazowszan, zastąpionej następnie przez
młyn wodny. Następną odwiedzoną wsią było
Szczepkowo Giewarty, miejsce urodzenia Wojciecha
Bogumiła Jastrzębowskiego. Po przejechaniu w tej
miejscowości dawnej granicy na Orzycu udaliśmy się do
Janowa, któremu zabrano prawa miejskie za aktywny
udział w powstaniu styczniowym. Od lat 40. XV w. Janowo,
które leŜało u zbiegu granic państwa krzyŜackiego,

Pierwszy etap  Projektu „Nidzicka Atlantyda”  - wyprawa do
po³o¿onej w gminie Jedwabno wsi Ma³gi. Uczestnicy wyprawy –
m³odzie¿ nidzickiej „Dwójki”, pod opiek¹ Joanny Marcjanik
i Piotra Koœcijañczuka oraz Dru¿yna sportowa „Nidzica Biega”.

„¯ywa lekcja”  historii przeprowadzona przez przewodnika
wyprawy, mi³oœnika i badacza naszego miasta, Witolda Zago¿d¿ona.
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księstwa płockiego i Mazowsza Wschodniego, było
miejscem zjazdów granicznych i jarmarków. W maju
1930�r. Janowo odwiedził Prezydent RP Ignacy Mościcki.
W miejscowości tej zachował się cmentarz Ŝydowski,
szkoła z 1938 r. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz
niezmieniony układ uliczek. Podczas wycieczki wszystko
było niezwykłe. Piękna pogoda, uśmiechnięte twarze,
radość ze spotkania z historią, przyrodą i drugim
człowiekiem.

W sobotę, 9 września odbył się trzeci etap projektu

– wyprawa rowerowa do rezerwatu Koniuszanka II.
MłodzieŜ gimnazjalna pod opieką nauczycieli Joanny
Marcjanik i�Kamila Sawickiego oraz przewodnika, badacza
naszego regionu, Witolda ZagoŜdŜona, a takŜe
sportowców Teamu Nidzica Biega uczestniczyła
w�niezwykłej 54 km wyprawie trasą Nidzica – Nibork –
Radomin – okolice Orłowa – Jabłonka – Wikno – Jezioro
Zdręczno – Napiwoda – Radomin – Nidzica. Uczestnicy
wycieczki mieli niepowtarzalną okazję przejaŜdŜki
średniowiecznym traktem, „Gościńcem Niborskim”.
Szlakiem przez urokliwe lasy kompleksu Puszczy
Napiwodzko – Ramudzkiej dotarliśmy do rezerwatu
Koniuszanka II, po którym oprowadził nas leśnik

Nadleśnictwa Nidzica Daniel Krysiak. Spacerowym
krokiem weszliśmy na ścieŜkę przyrodniczą wzdłuŜ której
umieszczono 12 stanowisk edukacyjnych w formie tablic,
na których przedstawiono zjawiska zachodzące
w�środowisku leśnym: sukcesja, odnowienie naturalne,
przebudowa drzewostanów, obumieranie drzew.
Poznaliśmy niektóre urządzenia łowieckie, a takŜe pułapki
do prognozowania pojawienia szkodliwych owadów.
Wędrując, poznaliśmy historię rezerwatu oraz cel jego
powstania. Dowiedzieliśmy się, Ŝe głównym walorem
rezerwatu jest przełom rzeki Koniuszanki, której róŜnica
poziomów pomiędzy najwyŜszym a najniŜszym punktem
w terenie dochodzi do 20 metrów. Rzeka malowniczo
wije się wśród bogatego drzewostanu i jest siedliskiem
dla bobrów. W rezerwacie zachowały się okazy starych
drzew, szczególnie dębów szypułkowych, których wiek
szacuje się na 300-800 lat. Wszystkie są uznane za
pomniki przyrody. Najgrubszy z nich ma 6,4 metrów
w�obwodzie i juŜ przed I wojną światową był chroniony
przez Niemców, którzy nazwali go Kaiser Wilhelm Eiche
na cześć cesarza Niemiec Wilhelma. Istniejąca
w�rezerwacie kępa daglezji, które naturalnie występują
w�zachodniej części Ameryki Południowej i we wschodniej
Azji jest jedną z nielicznych tego gatunku występujących
w drzewostanie.

W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu znajduje się
dobrze zachowany schron bierny z lat 1938–1939, do
którego prowadzi odnoga głównej trasy ścieŜki
przyrodniczej. Jest to typowy bunkier niemiecki, jeden
ze 130 schronów bojowych i biernych, wchodzących
w�skład Olsztyneckiej Linii Obronnej
(nim.�Hohensteinstellung). Bunkier bierny wykonany był
z Ŝelbetonu w kategorii B, czyli o grubości stropów i ścian
1,5 m. Wnętrza dwóch komór  schronu zabezpieczone
były blachą falistą, przeciwodpryskową. W jednym
pomieszczeniu odpoczywała, spała, gotowała posiłki
druŜyna piechoty, drugie było składem broni i amunicji,
posiadało teŜ wyjście awaryjne, zamurowane na grubość
1 cegły. WyposaŜenie schronu stanowiły prycze stalowe,

Janowo, które utraci³o prawa miejskie za aktywny udzia³
w powstaniu styczniowym.

Trzeci etap Projektu Nidzicka Atlantyda – wyprawa rowerowa do
rezerwatu Koniuszanka II. Uczestnicy wyprawy: m³odzie¿
gimnazjalna pod opiek¹ nauczycieli Joanny Marcjanik i Kamila
Sawickiego, przewodnik Witold Zago¿d¿on oraz sportowcy Teamu
Nidzica Biega.

Ognisko nad Jeziorem Zdrêczno.
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piecyk węglowy, wentylator i telefon. Wycieczka
doskonale wpisała się w temat tegorocznej edycji EDD
„Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu”. Wyprawę
zakończyło wspólne, przygotowane przez Nadleśnictwo
Nidzica, ognisko nad Jeziorem Zdręczno.

W pierwszym tygodniu września w Szkole Podstawowej
nr 2 w Nidzicy odbyły się warsztaty z „Kłobukiem po
Mazurach” podczas których zaprezentowane zostały
tańce i przyśpiewki mazurskie, warsztaty kulinarne
„Poznajemy regionalne smaki” oraz warsztaty edukacyjne
„Wybrany moment z historii”. Przedmiotem
zorganizowanych w�szkole warsztatów edukacyjnych dla
dzieci i młodzieŜy było poznanie regionalnej kultury, sztuki
i folkloru oraz wzbudzenie zainteresowania historią regionu
i jego tradycjami.

Podczas zajęć „Z Kłobukiem po Mazurach” uczniowie
pod kierunkiem nauczyciela muzyki, Marcina
Bąkowskiego, i nauczycielki wychowania fizycznego,
Beaty Wareckiej, uczyli się przyśpiewek mazurskich
i�regionalnego tańca. Uczestnicy warsztatów tanecznych
poznawali charakterystykę i kroki tańców ludowych,
a�następnie wykonywali proste układy taneczne.

W ramach warsztatów „Poznajemy regionalne smaki”
starsi i młodsi uczniowie pod kierunkiem Romany
Abramczyk – Altmajer i Doroty Kosińskiej samodzielnie
wyrabiali ciasto na pierogi, wycinali w cieście kółka i lepili
róŜnymi technikami „falbanki” na pieroŜkach. Młodzi
kucharze wyrabiali ciasto na plince, które po usmaŜeniu
podano z pomoćką. Plince z pomoćką, inaczej placki
ziemniaczane z masą z twarogu i śmietany są popularną
potrawą na Warmii i Mazurach. Degustację swojskich
wypieków wzbogacono o wiejskie masło, które
własnoręcznie wyrabiano.

Po zakończeniu warsztatów zaprezentowano potrawy
regionalnej kuchni.

Podczas warsztatów „Wybrany moment z historii”, które
poprowadzili Joanna Marcjanik, Adam Gorzka i Iwona
Bober przygotowano pięć stanowisk edukacyjnych.
Podczas zajęć w szkolnej izbie regionalnej uczniowie
przenieśli się do czasów, gdy nikt nie śnił o elektryczności

i bieŜącej wodzie, a Ŝycie upływało w rytmie pór dnia
i�roku. Tu poznali uroki Ŝycia dawnych mieszkańców wsi
naszego regionu. Na stanowisku związanym ze strojem
ludowym – regionalnym warmińskim i mazurskim dzieci
zapoznały się z podstawowymi jego elementami, mogły
je dotknąć, ubrać, dowiedziały się jak produkowało się
sukno, a następnie uczestnicy warsztatów otrzymali do
wypełnienia karty pracy dotyczące strojów. Przy kolejnym
stanowisku staraliśmy się podkreślić rolę gwary w naszym
Ŝyciu, którą naleŜy zachowywać i kultywować.
Opracowaliśmy wspólnie „Mały słownik gwary warmińskiej
i mazurskiej”. Przy czwartym stanowisku uczestnicy zajęć
poznali technikę wykonywania kwiatów bibułowych,
a�następnie samodzielnie je wykonali. Sztuczne kwiaty
były jednym z tradycyjnych elementów zdobniczych
chałup wiejskich. Często stawały się małymi dziełami
sztuki zdobniczej o wysokim poziomie artystycznym.
Warsztaty zakończył wirtualny spacer po nidzickim zamku,
który od wieków majestatycznie wznosi się nad miastem.
Warsztaty były częścią szerszego projektu, którego celem
jest edukacja regionalna, popularyzowanie dziedzictwa
kulturowego i pobudzenie lokalnej społeczności do
wpływu na rozwój regionu w oparciu o dorobek kulturowy
i tradycję.

W ramach projektu „Krajobraz Dziedzictwa –
Dziedzictwo Krajobrazu” odbyło się takŜe porządkowanie
cmentarzy. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum
pod kierunkiem nauczycieli - wychowawców prowadzili
prace porządkowe na powojennych cmentarzach
w�Moczysku i Zimnej Wodzie oraz zapomnianych
cmentarzach wyznaniowych w Dobrzyniu, Nataci Małej
i�w Jabłonce.

14 września w murach nidzickiego zamku doszło do
spotkania, na którym zostały przedstawione
dotychczasowe działania. Spotkanie otworzyła dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 w Nidzicy, Dorota Dorozińska.
Następnie głos zabrał ks. Andrzej Midura – proboszcz
Parafii Miłosierdzia BoŜego w Nidzicy. Oboje podkreślali
jak istotne są takie inicjatywy dla społeczności lokalnej.
Dają one poczucie przynaleŜności, budują solidarność.
W czasach, w których znamy daty z historii wielu krajów

Podczas warsztatów „Wybrany moment z historii” uczniowie pod
kierunkiem Joanny Marcjanik poznali historiê Warmii i Mazur,
zapoznali siê z podstawowymi elementami mazurskich i warmiñskich
strojów regionalnych, mogli je dotkn¹æ, a nawet ubraæ.

Podczas warsztatów „Wybrany moment z historii” uczniowie pod
kierunkiem nauczycielki plastyki, Iwony Bober, poznali technikê
wykonywania kwiatów bibu³owych.
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Europy i świata, nie doceniamy najbliŜszego otoczenia.
A to otoczenie ma piękną, bogatą historię, która ciągle
potrzebuje pasjonatów.

I takich pasjonatów mamy w naszym mieście. Najpierw
głos zabrał ksiądz Roland Zagóra – proboszcz Parafii
Ewangelicko – Augsburskiej w Nidzicy. Opowiedział
historię mazurskiej Atlantydy, czyli terenów dawnego
Poligonu Muszaki. Mówca w znakomity sposób wyszedł
od historii staroŜytnego, mitycznego zaginionego lądu
i�połączył go z miejscowościami, które zostały wysiedlone
pod teren poligonu. Najbardziej znaną jest Małga ze słynną
wieŜą dawnego kościoła. WraŜenie robiły zdjęcia, które
przedstawiały piękne zabudowania, kościół, brukowane
ulice. Wystarczył jednak krótki czas i po liczącej kilkuset
mieszkańców wsi pozostała tylko wieŜa. Poligon
zlikwidowano w latach 90., ale ludzie nie wrócili juŜ do
swoich siedzib. Pozostały dawne wartownie, kilka
walących się zabudowań i pamięć, którą naleŜy
pielęgnować, bo jest ona naszym dziedzictwem.

Drugim prelegentem był ksiądz Przemysław „Kawa”
Kawecki. ZaraŜony przez rodziców w młodym wieku pasją
do lokalnej historii dziś rozwija ją samodzielnie.
Wykorzystuje przy tym świetnie nowe media – krótkie filmy
związane z dziejami Ziemi Nidzickiej umieszcza na portalu
Youtube. W ten sposób Nidzica i jej historia docierają do
odbiorców w Polsce i poza krajem. Ksiądz Przemek takŜe
pokazał zgromadzonym miejsce naszej lokalnej historii
w historii Europy i świata. W naszej okolicy odbywały się
potyczki, które miały wpływ na przebieg I wojny
światowej.

W spotkaniu uczestniczyła duŜa grupa młodzieŜy
szkolnej. MłodzieŜ nidzickiej „Dwójki” aktywnie
zaangaŜowała się w obchody – najpierw przy
akompaniamencie akordeonu, na którym grał Marcin
Bąkowski, uczennice i uczniowie zaprezentowali
tradycyjną mazurską zabawę – Ŝabkę. Następnie
zaprezentowali lokalne przyśpiewki. Podczas spotkania
wyróŜniono zwycięzców powiatowego konkursu
plastycznego „Dziedzictwo Warmii i Mazur w miniaturze”,
zorganizowanego z okazji obchodów EDD przez Joannę
Marcjanik. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na

krajobraz naszego dziedzictwa, jako zapis działalności
pokoleń naszych przodków. Jury w składzie: Joanna
Marcjanik, Anna Łukaszewska, Iwona Bober nagrodziło
i�wyróŜniło uczniów: I miejsce - Weronika Madyś

uczennica trzeciej klasy gimnazjalnej w SP nr 2 w Nidzicy
/opiekun Małgorzata Rydzewska/, II miejsce - Zuzanna

Ankudowicz uczennica drugiej klasy gimnazjalnej w SP
nr 2 w Nidzicy /opiekun Małgorzata Rydzewska/,
III�miejsce - Kewin Ratka uczeń trzeciej klasy gimnazjalnej
w SP w Szkotowie /opiekun Iwona Jaroszewska/.

Po konferencji zgromadzeni goście zostali zaproszeni
na pyszny poczęstunek - stół uginał się od ciast, babeczek
i innych smakołyków. Do tego kawa i herbata, które
uprzyjemniły rozmowy w mniejszych i większych grupach
starych i nowych znajomych. Pozostaje mieć nadzieję,
Ŝe będzie więcej okazji do tego typu spotkań w naszym
mieście.

21 grudnia 2017 roku z inicjatywy Krzysztofa Pianki,
leśniczego Nadleśnictwa Jedwabno odbyło się spotkanie
w siedzibie Nadleśnictwa, podczas którego Weronika
Madyś, laureatka powiatowego konkursu “Dziedzictwo
Warmii i Mazur w miniaturze” przekazała Nadleśnictwu
replikę wieŜy kościoła ewangelickiego w Małdze.
Spotkanie stało się powodem do zadumy nad
przemijającym czasem, zmusiło do refleksji i wspomnienia
tych, którzy zostali zmuszeni do bezpowrotnego
opuszczenia swoich domostw. Weronika opowiedziała
zebranym jak to się stało, Ŝe wieŜa została wybrana na
temat pracy konkursowej. Przygotowanie pracy
konkursowej trwało niemal cztery miesiące - od pomysłu
kiełkującego w głowie, aŜ do ostatnich poprawek
polegających na wielokrotnej zmianie połoŜenia krzyŜa
na czubku kościoła. Od momentu ujrzenia wieŜy Weronika
wiedziała, Ŝe to właśnie jej poświęci swoją uwagę. Pracę
rozpoczęła od zebrania dokładnej dokumentacji
zdjęciowej - korzystała ze zdjęć swoich, tych zrobionych
na wycieczce przez jej uczestników oraz kaŜdego
dostępnego źródła w Internecie. Następnie zajęła się
kartonowym modelem budynku, którego wykonanie
i�sklejenie zajęło niemal dwa tygodnie. Z dnia na dzień

Przyœpiewki mazurskie w wykonaniu uczennic „Dwójki” pod
kierunkiem Marcina B¹kowskiego.

Uczennica klasy IIIb gimnazjum, Weronika Madyœ, podczas
przekazania Nadleœnictwu Jedwabno makiety wie¿y w Ma³dze. Na
zdjêciu z Mari¹ Piskur, leœnikiem Nadleœnictwa Jedwabno.
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makieta coraz bardziej przypominała miejsce, które
urzekło Weronikę. KaŜda cegiełka wycinana była ostrym
skalpelem w paście strukturalnej, kaŜda zapałka była
ręcznie oczyszczana z siarki, a następnie barwiona
hebanową bejcą, sama wieŜa była 3 razy malowana na
rdzawy kolor, a liście na drzewach wymagały
rozdrobnienia na tarce trzech opakowań gąbek do mycia
naczyń. Bywały teŜ trudne chwile zwątpienia, na przykład
wtedy, gdy, okazało się, Ŝe kształt kartonowych ścian
nie pozwolił na odpowiednie ukształtowanie dachu czy
gdy dach spadał prawie dwadzieścia razy. Nadziei
dodawały mi wówczas - kontynuowała - tylko zapewnienia
organizatora konkursu - Joanny Marcjanik,
o�przedłuŜonym czasie na oddanie pracy. KaŜdy element
repliki Weroniki został w 100 % wykonany ręcznie - od
malutkich kwiatów i zniczy, przez drewniany płotek, aŜ�po
milimetrowe listki. Nawet, gdy smutna, samotna wieŜa
rozpadnie się w pył, jej makieta nadal będzie stała w sali
edukacyjnej Nadleśnictwa Jedwabno, co jest dla Weroniki
niezwykłym zaszczytem. Uroczysty moment jej
przekazania nie wywołał we mnie smutku, wręcz przeciwnie
- cieszyłam się, Ŝe dla kogoś ten kawałek kartonu i gąbki
znaczy coś więcej. Był to piękny gest ze strony osób
odpowiedzialnych za lasy niedaleko naszej Małgi. Do pełni
szczęścia brakuje mi tylko, a moŜe aŜ, ocalenia wieŜy od
rozpadnięcia się w pył. Tymi słowami Weronika
podsumowała spotkanie.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2018

W tym roku świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Ten niezwykle waŜny
jubileusz stał się równieŜ motywem przewodnim 26. edycji
Europejskich Dni Dziedzictwa, które wpisują się w
Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa” na lata 2017
– 2021. Tegoroczna odsłona inicjatywy odbywała się pod
hasłem „Niepodległa dla wszystkich” i stworzyła okazję
do przywołania pamięci i szacunku dla tych, którzy za
Niepodległą oddali Ŝycie. Niepodległość narodu jest
dobrem wspólnym. Stulecie odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918 r. jest okazją do świętowania

wydarzeń z przeszłości, ale równieŜ zachętą do budowania
wspólnej przyszłości.

Od sześciu lat miesiąc wrzesień jest w Szkole
Podstawowej nr 2 okresem, w którym organizowane są
liczne wydarzenia promujące dziedzictwo historyczne
i�kulturowe. Corocznie przygotowujemy szereg atrakcji
rozbudzających zainteresowanie społeczności lokalnych
do odkrywania bogactwa własnego regionu. Działania
z�2018 r. miały na celu zwiększenie świadomości na temat
wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową
państwowości oraz wzmocnienie poczucia wspólnoty
w�oparciu o wartości wpisane w polską tradycję
państwową i narodową – wolność, solidarność oraz
poszanowanie godności i praw człowieka.

Spektakl „Niepodległa dla wszystkich”, wystawiony
przez uczniów „Dwójki” na deskach sceny w sali rycerskiej
nidzickiego zamku przedstawiał historię odzyskania przez
Polskę niepodległości, opowiedzianą za pomocą tańca,
muzyki, ruchu i emocji. Zakładanym celem, przyjętym
przy projektowaniu przedsięwzięcia, była
wielopokoleniowa refleksja nad wartościami leŜącymi
u�podstaw polskiej państwowości. Komentarzem do scen
były fragmenty poezji odnoszące się do okresu sprzed
stu laty. Spektakl wyreŜyserowała nauczycielka historii,
Joanna Marcjanik. Chór uczniów poprowadził nauczyciel
muzyki Marcin Bąkowski. Choreografię opracowały: Beata
Warecka i Beata Ziomek. Scenografię i elementy
dekoracyjne przygotowali: Anna Łukaszewska, GraŜyna
Zalewska, Laura Sienkiewicz, Teresa śelazna, Piotr
Kościjańczuk oraz Iwona Bober. Młodzi aktorzy
przypomnieli dramatyczne dzieje Polaków, marzących
o�wolnej Ojczyźnie i o nią walczących. Aktorzy i członkowie
chóru brawurowo wypełnili swoje zadanie, zdobywając
podziw i uznanie licznie zgromadzonej widowni.
Operowanie światłem na scenie, taniec, a przede
wszystkim muzyka, znacząco oddziaływały na wraŜliwość
widza. Spektakl spotkał się z serdecznym odbiorem
publiczności. To tylko kilka przykładów, w jaki sposób
moŜna obchodzić Europejskie Dni Dziedzictwa.

Joanna Marcjanik
Szko³a Podstawowa nr 2 w Nidzicy

Spektakl „Niepodleg³a dla Wszystkich” spotka³ siê z serdecznym
odbiorem publicznoœci. Na zdjêciu m³odzi aktorzy – uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 2 w Nidzicy oraz wicedyrektor szko³y, Marek
Nachtygal i nauczyciele

Podsumowanie Europejskich Dni Dziedzictwa 2018.


