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Część I.  Święto zabytków. Europejskie Dni Dziedzictwa. 

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 różnorodności dziedzictwa kulturowego oraz podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej. 

Nasza szkoła konsekwentnie wspomaga realizację tego ambitnego projektu przygotowując bogaty program, który co 

roku cieszy się dużą popularnością wśród odbiorców. W 2015 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa przyznał Wyróżnienie 

dla Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy (obecnie: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki  

w Nidzicy) w uznaniu za zaangażowanie w organizację 23. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce –  Utracone 

Dziedzictwo. 

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze 

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 

dużym 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 także 

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 Bożego 

ks. Andrzeja Midury – w Sali Rycerskiej Nidzickiego Zamku odbyło się spotkanie ks. dr hab. Krzysztofa Bielawnego  

z młodzieżą gimnazjalną. Podczas spotkania ks. Krzysztof wygłosił wykład pod tytułem „Dziedzictwo kulturowe 

kościoła katolickiego i luterańskiego w południowej części Mazur”. Młodzież 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 montażu słowno – muzycznego 

„Krzyżacy – nowe zagrożenie wolności”. Montaż został przygotowany przez uczniów klas I  - II gimnazjum pod 

opieką Joanny Marcjanik, Marcina Bąkowskiego i Iwony Bober. W inscenizacji przywołano niepowtarzalne momenty 

które zaważyły na historii, rozwoju i krajobrazie naszego najbliższego otoczenia. Zaangażowanie, entuzjazm  

i pomysłowość młodzieży sprawiły, że widzowie (uczniowie, nauczyciele oraz rodzice) na chwilę przenieśli się  

w czasy średniowiecza.  

 



Fot. Władysław Nowosielski, ks. Krzysztof Bielawny 

 

Fot. Uczniowie nidzickich szkół podczas spotkania „Dziedzictwo kulturowe kościoła katolickiego i luterańskiego  
w południowej części Mazur” w Sali Rycerskiej nidzickiego zamku.  



Fot. W roli Winryka von Kniprode Maciej Boguniecki. 

 

Fot. W roli Kronikarza Tomasz Adamski. 



Fot. W roli króla Władysława Jagiełły Filip Wiśniewski, w roli Rycerzy /z lewej/ Maciej Kobus, /z prawej/  Marcin 
Krajewski. 
 
 

 
Fot. W roli Zjawy Zuzanna Muzyczuk. 



 
Fot. W roli Krzyżaków Bartosz Pokidko, Maciej Boguniecki, Kacper Kopczyński, Wioleta Łubińska, Jan Kobus, Maciej 
Domański, Filip Sibierski. 
 

 
Fot. W roli Jadwigi Wioleta Łubińska, Dworzanina Weronika Jaroszewska, króla Władysława Jagiełły Filip Wiśniewski, 
Księdza Jakub Kępa, Spytka Paulina Borowa, Dworzanina Kinga Soboń i Rycerzy Kacper Wysocki, Marcin Krajewski, 
Patrycja Szczepkowska. 
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Fot. W roli Dam Dworu Angelika Szczypińska, Marta Chincz, Weronika Brzozowska, Spytka Paulina Borowa, Jadwigi 
Wioleta Łubińska, Dworzanina Weronika Jaroszewska, króla Władysława Jagiełły Filip Wiśniewski, Księdza Jakub 
Kępa. 
 

 
Fot. Z odtwórcami ról koordynator przedsięwzięcia mgr Joanna Marcjanik. 
 



Europejskie Dni Dziedzictwa 2014 

19 września Kinie Wenus w Nidzicy odbyły się uroczyste obchody  XXII edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 

pod hasłem „Dziedzictwo – źródło tożsamości”. Z tej okazji uczniowie klas gimnazjalnych pod kierunkiem Joanny 

Marcjanik przygotowali montaż 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 dużą kreatywnością, pomysłowością i zaangażowaniem.   

 

 
 

 
Fot. Pantomima w wykonaniu uczennic klasy 3b  gimnazjum. Choreografia mgr Beata Warecka, muzyka mgr Marcin 
Bąkowski. 



 
Fot. W scenie „Miasto Neidenburg” Marta Krajewska, Wiktoria Urbanowicz, Sara Bandurska, Marta Chincz, Paulina 
Borowa, Maciej Domański, Marcin Krajewski. 
 

 
Fot. W scenie „Miasto Neidenburg” na pierwszym planie Marta Chincz, Paulina Borowa, Jan Kobus, Wioleta Łubińska. 



 

 
Fot. W roli narratorów Kacper Kopczyński i Angelika Szczypińska. 



 
Fot. W scenie „Miasto Neidenburg” Alicja Jakubowska, Filip Sibierski, Weronika Brzozowska, Jan Kobus, Kinga Soboń, 
Marta Krajewska, Zuzanna Muzyczuk, Sara Bandurska, Marta Chincz, Paulina Borowa, Maciej Domański, Marcin 
Krajewski. 
 

 
Fot. W scenie „Miasto Neidenburg” Zuzanna Muzyczuk, Jan Kobus, Maciej Kobus, Paulina Borowa, Marcin Krajewski, 
Maciej Domański. 



 
Fot. W scenie „Miasto Neidenburg” Bartosz Pokidko,  Marcin Krajewski, Maciej Domański, Tomasz Adamski, Jakub 
Kępa, Kacper Beton. 
 

 
Fot. W scenie „Miasto Neidenburg” Tomasz Adamski, Bartosz Pokidko, Maciej Domański, Jakub Kępa, Kacper Beton.



 
Fot. W scenie „Miasto Neidenburg” Maciej Boguniecki, Bartosz Pokidko, Filip Wiśniewski. 
 

 
Fot. W scenie „Legenda o Łynie” Paulina Borowa i Maciej Kobus. 



 
Fot. W scenie „Legenda o Łynie” Marta Chincz, Zuzanna Muzyczuk, Paulina Borowa, Kinga Soboń i Dominika Zalewska. 
 
 

 
Fot. W scenie „Legenda o Łynie” w roli Ałny Marta Chincz, w roli Dobrzyna Zuzanna Muzyczuk. 



 
Fot. W scenie „Legenda o Łynie” Patrycja Szczepkowska, Marta Chincz, Zuzanna Muzyczuk, Joanna Łaszczych. 
 
 

 
Fot. Odtwórcy ról Dominika Zalewska, Kinga Soboń, Marta Chincz, koordynator przedsięwzięcia mgr Joanna 
Marcjanik, Kamila Płatek, Maciej Kobus, Filip Wiśniewski, Paulina Borowa, Angelika Szczypińska, Sara Bandurska, 
Kacper Kopczyński, Maciej Domański, Alicja Jakubowska, Joanna Kucińska. 



 
Fot. Za kulisami Patrycja Szczepkowska, Alicja Jakubowska, Paulina Borowa, mgr Joanna Marcjanik, Angelika 
Szczypińska, Marta Chincz, Sara Bandurska.  
 

 
Fot. Tancerki Klaudia Beton, Zuzanna Sobiecka, Joanna Kucińska, Marta Krajewska, Alicja Jakubowska, Sara 
Bandurska z choreografem mgr Beatą Warecką.   



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 każdego roku we wrześniu. Ma ono na celu nie tylko 

promocję dziedzictwa, ale także 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.  

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, Grażyny 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 różnorodności regionalnego dziedzictwa 

kulturowego. Spektakl wystawiono na deskach szkoły macierzystej i gościnnie szkół gminnych. 

 

 

 

Fot. Obsada spektaklu „Brać kapustę czy jej nie brać? – obrzęd weselny na Warmii i Mazurach”: Panna Młoda Zuzanna 
Sobiecka, Pan Młody Arkadiusz Witasik, Matka Młodej Martyna Jakubowska, Ojciec Młodej Maciej Domański, Rajek 
Krzysztof Maciejko, Placmistrzowie  Jakub Oleksiak i Sebastian Grudziński, Drużban Szymon Kozicki, Druhny Sara 
Bandurska i Weronika Eljasiak, Gospodyni Monika Kowalska, Stryj Młodego Maciej Urbanowicz oraz Goście weselni: 
Mateusz Adamski, Zuzanna Bąkowska, Klaudia Beton, Wiktoria Jabłońska, Dominika Jaroszewska, Zuzanna Kamińska, 
Alicja Kępa, Marta Krajewska, Joanna Kucińska, Aleksandra Markowska, Maja Wiśniewska, Oliwia Wróbel. 
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Fot. W roli Panny Młodej Zuzanna Sobiecka oraz Matki Młodej Martyna Jakubowska. 
 
 

 
Fot. W roli Pana Młodego Arkadiusz Witasik, Rajka Krzysztof Maciejko oraz Matki Młodej Martyna Jakubowska. 
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Fot. W roli Ojca Młodej Maciej Domański,  Rajka Krzysztof Maciejko, Matki Młodej Martyna Jakubowska, Pana Młodego 
Arkadiusz Witasik oraz Panny Młodej Zuzanna Sobiecka. 
 

 
Fot. W roli Placmistrzów  Jakub Oleksiak i Sebastian Grudziński. 



Fot. W scenie „Rozpleciny” Zuzanna Bąkowska, Dominika Jaroszewska, Zuzanna Sobiecka, Weronika Eljasiak, Sara 
Bandurska, Maciej Domański, Aleksandra Markowska i Joanna Kucińska. 
 

Fot. W scenie „Rozpleciny” Dominika Jaroszewska, Weronika Eljasiak, Aleksandra Markowska, Szymon Kozicki, 
Zuzanna Sobiecka, Arkadiusz Witasik, Joanna Kucińska, Maciej Domański. 



 
Fot. W scenie „Wesele i Oscepiny” Zuzanna Bąkowska, Szymon Kozicki, Monika Kowalska, Arkadiusz Witasik, Zuzanna 
Sobiecka, Martyna Jakubowska, Maciej Domański, Sara Bandurska, Aleksandra Markowska i Joanna Kucińska. 
 

 
Fot. W scenie „Wesele i Oscepiny” Sebastian Grudziński, Marta Krajewska, Maciej Domański, Weronika Eljasiak, Alicja 
Kępa, Aleksandra Markowska, Szymon Kozicki, Klaudia Beton, Maja Wiśniewska, Wiktoria Jabłońska, Joanna Kucińska 
i Arkadiusz Witasik. 



 

 
Fot. W scenie „Wesele i Oscepiny” Zuzanna Sobiecka, Zuzanna Bakowska, Sebastian Grudziński, Dominika 
Jaroszewska, Marta Krajewska, Weronika Eljasiak, Maciej Domański i Arkadiusz Witasik. 
 

 
Fot. W scenie „Wesele i Oscepiny” uczniowie klasy 2b gimnazjum. 



5 listopada 2015 roku w Opolu odbyła się I Ogólnopolska Gala Europejskich Dni Dziedzictwa. W Filharmonii 

Opolskiej im. J. Elsnera podsumowano 23. edycję zatytułowaną „Utracone dziedzictwo”. Na spotkanie przybyli 

marszałkowie województw, koordynatorzy odbywających się w kraju przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych oraz 

animatorzy kultury. Podczas uroczystej gali dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa prof. Małgorzata Rozbicka 

wręczyła nagrody i wyróżnienia dla najaktywniejszych instytucji z poszczególnych województw całej Polski. Wśród 

wyróżnionych znalazł się Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy /obecnie: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy/, który aktywnie uczestniczył w organizacji obchodów Europejskich Dni 

Dziedzictwa na stałe poszerzając swoją ofertę edukacyjną. Wyróżnienie odebrała Joanna Marcjanik, szkolny 

koordynator obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. 

 
 
Fot. I Ogólnopolska Gala Europejskich Dni Dziedzictwa w Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu 
podsumowująca 23. edycję „Utracone Dziedzictwo”. Wyróżnienie  dla szkoły odebrała z rąk dyrektora Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa prof. Małgorzaty Rozbickiej  Joanna Marcjanik, w towarzystwie Marszałka Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Brzezina. 
 



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 

Bożego w Nidzicy ks. Andrzej Midura. W działania aktywnie zaangażował się także proboszcz Parafii Ewangelicko   - 

Augsburskiej ks. Roland Zagóra. W wyniku podjętej współpracy, 7 września w Galerii pod Belką w nidzickim zamku 

odbyła się konferencja naukowa p.t. „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 tożsamość narodową, a także zachęcenie do 

realizacji wspólnych projektów. Konferencja rozpoczęła cykl podjętych  działań związanych z obchodami EDD 2016. 

W dalszej części obchodów młodzieży szkolna wzięła udział w Konkursie Fotograficznym „Zaklęte w przestrzeni” oraz 

porządkowała cmentarze w Nataci Małej i Dobrzyniu. 

 

 
Fot. Konferencję naukową p.t. „Katolicy i Ewangelicy z Nidzicy i z jej okolicy” poprowadzili ks. Adrzej Midura,  
ks. Roland Zagóra, ks. Krzysztof Bielawny. 



 
Fot. Wykład ks. Rolanda Zagóry – proboszcza Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Nidzicy. 
 
 

 
Fot. Joanna Marcjanik, nauczyciel historii i Dorota Dorozińska, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy. 



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 

umożliwiła  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 Bożego w Nidzicy, ks. Rolandem Zagórą – proboszczem Parafii Ewangelicko – Augsburskiej  

w Nidzicy, ks. Przemkiem Kaweckim – Salezjaninem, Panem Henrykiem Sienkiewiczem – leśniczym Nadleśnictwa 

Jedwabno, Danielem Krysiakiem i Agnieszką Maciąg – leśniczymi Nadleśnictwa Nidzica, Witoldem Zagożdżonem – 

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, przybliżających 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 położonej w gminie 

Jedwabno Małgi – wsi, niegdyś tętniącej życiem po której zostały tylko ukryte w leśnej gęstwinie fundamenty 

domów, zniszczony cmentarz oraz zrujnowana, ostrzelana wojskowymi pociskami wieża kościoła ewangelickiego. Do 

Małgi w tym samym czasie dotarły trzy grupy: autokarowa z młodzieżą Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy, pod opieką 

Joanny Marcjanik i Piotra Kościjańczuka, rowerowa prowadzona przez Witolda Zagożdżona oraz biegacze „Nidzica 

Biega”. Na miejscu przywitał wszystkich Pan Henryk Sienkiewicz, rdzenny mieszkaniec tej miejscowości. Żywa 

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 już widocznie zarysowanych jezior, a bagniste 

tereny stały się idealną ostoją dla rzadkich gatunków ptaków i noclegowiska żurawi. Z Małgi młodzi poszukiwacze 

przeszłości odwiedzili Złote Góry – malowniczy zakątek naszego powiatu rozpościerający się pomiędzy Muszakami,  

a Zimną Wodą. Wycieczka  w Złote Góry dostarczyła niezapomnianych przeżyć, 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. Młodzież pod opieką nauczycieli Joanny Marcjanik i Piotra 

Kościjańczuka oraz przewodnika, miłośnika i badacza naszego miasta Witolda Zagożdżona, a także pasjonatów jazdy 

na rowerze Wojciecha Żulczyka, Andrzeja Marcjanika, Tomasza Rudzińskiego i Mikołaja Koziorowskiego 

uczestniczyła w niecodziennej „żywej lekcji historii”. Wczesnym rankiem wyruszyliśmy spod szkoły jadąc przez 

Waszulki, Bartoszki, Grzegórzki i Magdaleniec w kierunku dawnej granicy mazowiecko – krzyżackiej. Mimo, że trasa 

miała 30 km i nie była łatwa, wszyscy dotarli do celu nie odczuwając zmęczenia. Uczestnicy wyprawy wykazali się 

niezwykłą sprawnością i dużą kreatywnością pokonując drogi leśne od miejscowości Piotrowice, obok Grabowa  

i Zawad, przez nieistniejącą wieś Siemno, przez Szczepkowo Giewarty do Janowa. Ścieżka rowerowa przebiegała 

drogą leśną „po polskiej stronie”, wzdłuż rowu granicznego na którym znajdują się usypane kopce graniczne. Ta 

najdłużej w Polsce istniejąca granica, została wyznaczona w 1343 roku między Mazowszem i państwem krzyżackim. 

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 
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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 leżało u zbiegu 

granic państwa krzyżackiego, księstwa płockiego i Mazowsza Wschodniego, było miejscem zjazdów granicznych  

i jarmarków. W maju 1930 Janowo odwiedził Prezydent RP Ignacy Mościcki. W miejscowości tej zachował się 

cmentarz żydowski, 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. 

Młodzież gimnazjalna pod opieką nauczycieli Joanny Marcjanik i Kamila Sawickiego oraz przewodnika, badacza 

naszego regionu Witolda Zagożdżona, a także 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 przejażdżki 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 ścieżkę przyrodniczą wzdłuż 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 także pułapki do prognozowania 

pojawienia szkodliwych owadów. Wędrując poznaliśmy historię rezerwatu oraz cel jego powstania. Dowiedzieliśmy 

się, że głównym walorem rezerwatu jest przełom rzeki Koniuszanki, której różnica poziomów pomiędzy najwyższym 

a najniższym 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 już 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 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 ścieżki 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 żelbetonu 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 drużyna piechoty, drugie było składem broni i amunicji, posiadało też wyjście awaryjne, zamurowane na 

grubość ½ cegły. Wyposażenie schronu stanowiły prycze stalowe, 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.  

 

 

 

 

http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/D%C4%85b_szypu%C5%82kowy


 

Fot. Pierwszy etap  Projektu „Nidzicka Atlantyda”  - wyprawa do położonej w gminie Jedwabno wsi Małgi. 
 
 

 

Fot. Pierwszy etap  Projektu „Nidzicka Atlantyda”  - wyprawa do położonej w gminie Jedwabno wsi Małgi. Uczestnicy 
wyprawy – młodzież nidzickiej „Dwójki”, pod opieką Joanny Marcjanik  i Piotra Kościjańczuka oraz Drużyna sportowa 
„Nidzica Biega”. 
 



 

Fot. Pierwszy etap  Projektu „Nidzicka Atlantyda”  - wyprawa do położonej w gminie Jedwabno wsi Małgi. 

 

 

Fot. Uczestnicy wyprawy w prelekcji leśniczego Nadleśnictwa Jedwabno Henryka Sienkiewicza, rdzennego 
mieszkańca zniszczonej Małgi. 
 



 

Fot. Drużyna sportowa „Nidzica Biega”. 
 

 
Fot.. Młodzież szkolna pod opieką Joanny Marcjanik  i Piotra Kościjańczuka. 
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Fot. Uczennice naszej szkoły Małgorzata Szpara, Dominika Roman, Klaudia Marcjanik. 



 
Fot. Złote Góry. Uczniowie „Dwójki” w towarzystwie leśnika Henryka Sienkiewicza i nauczyciela historii Piotra 
Kościjańczuka. 
 

 
Fot. Ognisko w Zimnej Wodzie. 
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Fot. Drugi etap Projektu Nidzicka Atlantyda  - wyprawa rowerowa historycznym polsko – pruskim pograniczem. 
 
 

 
Fot. „Żywa lekcja”  historii przeprowadzona przez przewodnika wyprawy, miłośnika i badacza naszego miasta 
Witolda Zagożdżona. 



 
Fot. Przewodnik wyprawy Witold Zagożdżon, młodzież szkolna pod opieką nauczycieli Joanny Marcjanik i Piotra 
Kościjańczuka oraz pasjonaci jazdy na rowerze Wojciech Żulczyk, Andrzej Marcjanik, Tomasz Rudziński i Mikołaj 
Koziorowski. 
 
 

 
Fot. Witold Zagożdżon, Joanna Marcjanik, Andrzej Marcjanik i uczniowie „Dwójki”. 



 

 
Fot. Szczepkowo Giewarty, miejsce urodzenia Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. 
 
 

 
Fot. Janowo, które utraciło prawa miejskie za aktywny udział w powstaniu styczniowym. 



 
Fot. Trzeci etap Projektu Nidzicka Atlantyda – wyprawa rowerowa do rezerwatu Koniuszanka II. Uczestnicy wyprawy: 
młodzież gimnazjalna pod opieką nauczycieli Joanny Marcjanik i Kamila Sawickiego, przewodnik Witold Zagożdżon 
oraz sportowcy Teamu Nidzica Biega. 
 

 
Fot. Udział uczestników wyprawy w prelekcji leśniczego Nadleśnictwa Nidzica Daniela Krysiaka. 



 
Fot. Uczestnicy wyprawy: przewodnik po rezerwacie przyrody Koniuszanka II leśnik Daniel Krysiak, uczniowie 
Grzegorz Płoski, Tomasz Łukaszewski, Aleksander Bąkowski, Michał Chojnacki, Szymon Lejbt, pasjonata jazdy na 
rowerze Sławomir Łukaszewski, Anna Słomińska, Wojciech Hinburg – Szczepański, Mikołaj Sieciński, nauczyciel 
historii Joanna Marcjanik, Dominika Roman, Adam Chmielewski, Weronika Madyś, Małgorzata Szpara, nauczyciel 
wychowania fizycznego Kamil Sawicki, przewodnik wyprawy Witold Zagożdżon i rowerzyści Andrzej Marcjanik. 
 

 
Fot. 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 młodzieży 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, wycinały w cieście kółka i lepili 

różnymi technikami „falbanki” na pierożkach. Młodzi kucharze wyrabiali ciasto na plince, które po usmażeniu 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 bieżącej wodzie, a życie upływało w rytmie pór dnia  

i roku. Tu poznali uroki życia dawnych mieszkańców wsi naszego regionu. Na stanowisku związanym ze strojem 

ludowym – regionalnym  warmińskimi 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 

życiu, którą należy 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 także 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 Bożego w Nidzicy. Oboje podkreślali jak 

istotne są takie inicjatywy dla społeczności lokalnej. Dają one poczucie przynależności, budują solidarność. W czasach, 

w których znamy daty z historii wielu krajów Europy i świata nie doceniamy najbliższego 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 starożytnego, mitycznego zaginionego lądu i połączył go  

z miejscowościami, które zostały wysiedlone pod teren poligonu. Najbardziej znaną jest Małga ze słynną wieżą 

dawnego kościoła. Wrażenie robiły zdjęcia, które przedstawiały piękne zabudowania, kościół, brukowane ulice. 
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Wystarczył jednak krótki czas i po liczącej kilkuset mieszkańców wsi pozostała tylko wieża. Poligon zlikwidowano  

w latach 90., ale ludzie nie wrócili już do swoich siedzib. Pozostały dawne wartownie, kilka walących się zabudowań  

i pamięć, którą należy pielęgnować, bo jest ona naszym dziedzictwem. 

 Drugim prelegentem był ksiądz Przemysław „Kawa” Kawecki. Zarażony 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 dociera do 

odbiorców w Polsce i poza krajem. Ksiądz Przemek także pokazał zgromadzonym miejsce naszej lokalnej historii  

w historii Europy i świata. W naszej okolicy odbywały się potyczki, które miały wpływ na przebieg całej I wojny 

światowej.  

  W spotkaniu uczestniczyła duża grupa młodzieży szkolnej. Młodzież nidzickiej „Dwójki” aktywnie 

zaangażowała się w obchody – najpierw przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał Marcin Bąkowski 

uczennice i uczniowie zaprezentowali tradycyjną mazurską zabawę – żabkę. Następnie zaprezentowali lokalne 

przyśpiewki. Podczas spotkania wyróżniono 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 wyróżniło 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, że będzie więcej okazji do spotkań w naszym mieście 

przy okazji spotkań podobnego typu. 

 

Fot. Podczas zajęć „Z Kłobukiem po Mazurach” 
uczniowie pod kierunkiem Beaty Wareckiej, nauczycielki wychowania fizycznego uczyli się mazurskich tańców. 
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Fot. Podczas zajęć „Z Kłobukiem po Mazurach” uczniowie pod kierunkiem nauczyciela muzyki Marcina Bąkowskiego 
uczyli się mazurskich przyśpiewek. 
 

Fot. Podczas warsztatów „Wybrany moment z historii” uczniowie pod kierunkiem nauczycielki plastyki Iwony Bober 
poznali technikę wykonywania kwiatów bibułowych. 



 

Fot. Podczas warsztatów „Wybrany moment z historii” uczniowie pod kierunkiem Joanny Marcjanik poznali historię 
Warmii i Mazur, zapoznali się z podstawowymi elementami mazurskich i warmińskich strojów regionalnych, mogli je 
dotknąć, a nawet ubrać. 
 

 

Fot. Podczas warsztatów „Wybrany moment z historii” uczniowie pod kierunkiem Joanny Marcjanik opracowali  
„Mały słownik gwary warmińskiej i mazurskiej”. 
 



 

 

Fot. „Nidzicka Atlantyda - spotkanie z krajobrazami przeszłości” – sesja popularno-naukowa, którą poprowadzili  
ks. Andrzej Midura, ks. Przemysław Kawecki, Joanna Marcjanik i ks. Roland Zagóra. 
 
 

 

Fot. Przyśpiewki mazurskie wykonaniu uczennic „Dwójki” pod kierunkiem Marcina Bąkowskiego. 

 



Za podejmowanie inicjatyw promujących dziedzictwo kulturowe naszego regionu Szkoła Podstawowa Nr 2 ,  Parafia 

Miłosierdzia Bożego oraz Parafia Ewangelicko – Augsburska w Nidzicy wielokrotnie otrzymały podziękowania za 

zorganizowanie wydarzeń poszczególnych edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. 

 

Fot. Podsumowanie Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Podziękowania  
z rąk  wicemarszałek województwa Wioletty Śląskiej – Zyśk odebrała Joanna Marcjanik. 
 

 

Fot. Podsumowanie Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Podziękowania  
z rąk  wicemarszałek województwa Wioletty Śląskiej – Zyśk odebrał ks. Andrzej Midura. 
 
 



~ 45 ~ 

 

 
 

 

Fot. Podsumowanie Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Podziękowania  
z rąk  Marszałka Województwa Gustawa Brzezina odebrała Joanna Marcjanik. 
 

 
Fot. Podsumowanie Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Podziękowania  
z rąk  Marszałka Województwa Gustawa Brzezina odebrał ks. Roland Zagóra.   
 

 



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 wieży 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, że wieża została wybrana na temat pracy konkursowej. Przygotowanie pracy konkursowej trwało niemal 

cztery miesiące - od pomysłu kiełkującego w głowie, aż do ostatnich poprawek polegających na wielokrotnej zmianie 

położenia krzyża na czubku kościoła.  Od momentu ujrzenia wieży Weronika wiedziała, że 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 każdego dostępnego źródła w Internecie.  Następnie zajęła się 

kartonowym modelem budynku, którego wykonanie i sklejenie zajęło niemal dwa tygodnie. Z dnia na dzień makieta 

coraz bardziej przypominała miejsce, które urzekło Weronikę. Każda cegiełka wycinana była ostrym skalpelem  

w paście strukturalnej, każda zapałka była ręcznie oczyszczana z siarki, a następnie barwiona hebanową bejcą, sama 

wieża była 3 razy malowana na rdzawy kolor, a liście na drzewach wymagały rozdrobnienia na tarce trzech opakowań 

gąbek do mycia naczyń. Bywały też trudne chwile zwątpienia, na przykład wtedy, gdy, okazało się, że 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 przedłużonym czasie na oddanie pracy.  Każdy element repliki Weroniki został w 100% wykonany ręcznie  -  

od malutkich kwiatów i zniczy, przez drewniany płotek, aż po milimetrowe listki. Nawet, gdy smutna, samotna wieża 

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, że 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 może aż, ocalenia wieży od rozpadnięcia się w pył , 

tymi słowami Weronika podsumowała spotkanie.  

 

Fot. Uczennica klasy IIIb gimnazjum Weronika Madyś podczas przekazania Nadleśnictwu Jedwabno makiety wieży  
w Małdze. Na zdjęciu z Marią Piskur, leśnikiem Nadleśnictwa Jedwabno. 



Europejskie Dni Dziedzictwa 2018 

W tym roku świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten niezwykle ważny 

jubileusz  stał się również 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 życie. Niepodległość narodu jest dobrem wspólnym. Stulecie odzyskania przez Polskę 

niepodległości w 1918 r. jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również 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. Tegoroczne 

działania 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 leżącymi u podstaw polskiej państwowości. Komentarzem do scen były 

fragmenty poezji odnoszące się do okresu sprzed stu laty. Spektakl wyreżyserowała nauczycielka historii p. Joanna 

Marcjanik. Chór uczniów poprowadził nauczyciel muzyki p. Marcin Bąkowski. Choreografię opracowały: p. Beata 

Warecka i p. Beata Ziomek. Scenografię i elementy dekoracyjne przygotowali: p. Anna Łukaszewska, p. Grażyna 

Zalewska, p. Laura Sienkiewicz, p. Teresa Żelazna, p. Piotr Kościjańczuk oraz p. 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. Operowane 

światłem na scenie, taniec, a przede wszystkim muzyka, znacząco oddziaływały na wrażliwość widza. Spektakl 

spotkał się z serdecznym odbiorem publiczności. 

 

 

                   Fot. Spektakl „Niepodległa dla Wszystkich” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2  
                        w Nidzicy. 

http://edd.nid.pl/%22https:/niepodlegla.gov.pl/%22


 

                 Fot. „Gdzie jesteście Rudy, Alku, Zośko?” w wykonaniu Alicji Wiśniewskiej i Aleksandra Marcina      
                     Bąkowskiego   
 
 
 

 
                     Fot. Spektakl „Niepodległa dlaWszystkich” spotkał się z serdecznym odbiorem publiczności.  
                     Na zdjęciu młodzi aktorzy – uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nidzicy oraz wicedyrektor  
                     szkoły Marek Nachtygal, nauczyciele: Marcin Bakowski, Joanna Marcjanik, Beata Warecka i Beata  
                     Ziomek. 



   
          Fot. Podsumowanie Europejskich Dni Dziedzictwa 2018 w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
               im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Olsztynie. Podziękowania z rąk Marszałek Sylwii Jaskulskiej  
               oraz dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Szymona Dreja odebrała Joanna Marcjanik.  

 

 

 
          Fot. Podsumowanie Europejskich Dni Dziedzictwa 2018 


