
Część II.  Promować dziedzictwo. Smaki Warmii i Mazur. 

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Nidzicy od wielu lat wdrażany jest program edukacji regionalnej, który 

uwzględnia poznawanie wszelkich dóbr i przekazów kultury naszego regionu, a w szczególności dorobku 

historycznego i kulturowego naszej miejscowości. Program realizowany jest w ramach działań Koła Młodych 

Miłośników Tradycji Regionalnej, prowadzonych przez nauczyciela historii Joannę Marcjanik. Jednym z jego zadań jest  

rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związku z kulturą narodową. Edukacja dzieci i młodzieży  

z zakresu wiedzy o regionie stanowi ważny element całej działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły.  

Jednym z założeń Koła Młodych Miłośników Tradycji Regionalnej jest prezentacja inscenizacji i wystaw 

regionalnych  skupionych na kulturze ludowej, zwyczajach, obrzędach i wierzeniach Warmiaków i Mazurów. Podczas 

zajęć uczniowie przygotowywani są do udziału w konkursach historycznych, w tym konkursach wiedzy o regionie. 

Integralną częścią Koła Młodych Miłośników Tradycji są warsztaty regionalne, podczas których można poznawać 

historię regionu w różnorodny sposób, także poprzez pracę twórczą w plenerze. To okazja, aby w niekonwencjonalny 

i kreatywny sposób doświadczyć atmosfery miejsca, w którym „inaczej się oddycha”. Podczas zajęć młodzież 

obserwuje i przekształca zarejestrowane obrazy, stara się uchwycić zmienność krajobrazu miasta, jaka dokonała się 

na przestrzeni lat. „Spogląda” na historię  przez pryzmat własnej wrażliwości i ekspresji. W ramach warsztatów 

odbywają się wycieczki po najbliższej okolicy. Podczas zajęć w archiwum, czy muzeum odbywają się projekcje 

filmowe oraz organizowane są dyskusje na temat dziejów miasta i okolic. Nieustannie poszerzamy ofertę edukacyjną 

poprzez współpracę z grupami rekonstrukcji historycznych.  

    Tworząc wystawy regionalne skupiano się głównie na kulturze ludowej, zwyczajach i obrzędach dorocznych. 

Podczas wystaw zaprezentowano zwyczaje  Warmiaków i Mazurów w okresie Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia. 

Odbyły się prezentacje wyglądu izby mazurskiej podczas świąt. Na stołach wyeksponowano świąteczne potrawy 

regionalne: zupę grzybowa, chleb, groch z kapustą okraszony słoniną, ziemniaki kraszone olejem, kaszę, zacierki ze 

skwarkami, „strawę” /duszona marchew okraszona skwarkami/, zupę owocową, ryby, pierogi z grzybami i kapustą, 

ciasto drożdżowe, kawę zbożową, mleko, herbatę, miód, ciasteczka lukrowane, pierniki. Wystawy uatrakcyjniła 

prezentacja sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, prezentacja wieńca adwentowego zawieszonego w izbie pod 

sufitem i choinki bożonarodzeniowej, pod którą ułożono: talerze pełne jabłek, cukierków, orzechów, pierników  

i prezenty. Wystawom towarzyszyły inscenizacje regionalne podczas których uczniowie prezentowali warmińskie  

i mazurskie stroje regionalne oraz stroje przebierańców – kolędników: trzy ubrane na biało osoby z „szemlem” – 

wystruganym w drewnie koniem i z gwiazdą, baba z koszem na datki, bocian, „Gwiazdka” – chłop w kożuchu 

wywróconym na lewą stronę, z kijem w ręce. Uczniowie śpiewali przepiękne kolędy, a „Gwiazdka” egzaminował 

przestraszone dzieci. Najlepiej sprawujący się otrzymali podarki, a leniwi i niegrzeczni – rózgi. Odtwarzając zwyczaje 

wielkanocne uczniowie prezentowali pisanki, smagali się brzózkami i polewali wodą. Poprzez właściwie dobrane 

formy i metody pracy uczniowie mogli rozwijać swoją aktywność poznawczą, swoje uzdolnienia i zainteresowania. 

Zdobyte na zajęciach umiejętności i wiadomości uczniowie wykorzystywali przy tworzeniu prac o tematyce 

regionalnej: serwetek, bibułkowych kwiatów, makiet, plakatów, albumów, folderów, kolaży. Uczniowie poznawali  

w ciągu roku legendy, baśnie oraz przysłowia mazursko – warmińskich poetów i pisarzy. Uczyli się ludowych wierszy, 

tańców i przyśpiewek wywodzących się z naszego regionu.  

Dobrze zorganizowane zajęcia pozwoliły dzieciom i młodzieży poznawać własne dziedzictwo kulturowe. 

Odpowiednio opracowany i dobrze realizowany program dydaktyczno – wychowawczy stwarzał uczniom możliwość 

poznania kultury własnego regionu i kształtował w nich patriotyzm lokalny. Widząc zaangażowanie młodzieży 

podczas warsztatów możemy być spokojni nie tylko o kultywowanie przeszłości, ale i kształtowanie przyszłości. 
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Fot. Jedna z pierwszych wystaw regionalnych „Boże Narodzenie na Warmii i Mazurach” w Zespole Szkół Nr 2 
w Nidzicy /2004/  

 

 

Fot. Jedna z pierwszych wystaw regionalnych „Wielkanoc na Warmii i Mazurach” /2007/ 
Na zdjęciu: Magdalena Szulczak, Ewa Płoska, Barbara Szpara i Piotr Grzela. 



 

        Fot. Gościnnie z inscenizacją wielkanocną w Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy /2007/. Na zdjęciu chór szkolny. 
 

 

             Fot. Gościnnie z inscenizacją wielkanocną w Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy /2007/ 



W 2007 roku młodzi miłośnicy tradycji regionalnych wzięli  udział w VIII Szkolnej Giełdzie Turystycznej 

„Przygoda 2007”. Szkolna Giełda Turystyczna „Przygoda” to swoiste targi turystyczne i festiwal kultur w wykonaniu 

dzieci i młodzieży. W trakcie „Przygody” uczniowie prezentowali swoją miejscowość, gminę, pobudzając zmysły 

odwiedzających. VIII edycja Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda 2007” była okazją do spotkania się młodzieży 

prezentującej walory naszego regionu. Eliminacje regionalne odbyły się w VI Liceum Ogólnokształcącym im.  

Gabriela Narutowicza w Olsztynie 21 marca 2007 roku. Udział w Giełdzie był odpowiedzią na zaproszenie 

organizatorów. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: pokazu mody ekologicznej „Wodnik Szuwarek” oraz 

konkursu fotograficznego „Dzika Grusza”. W pokazie mody wykorzystano materiały pochodzenia naturalnego, takie 

jak: len, słoma, drewno. Inspiracją fotograficzną było drzewo o fantazyjnym kształcie – pomnik przyrody. W Giełdzie 

wzięło udział 9 zespołów, ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Młodzież naszej szkoły wraz z opiekunem 

Joanną Marcjanik włożyli dużo wysiłku, zarówno przed imprezą, jak i w trakcie, aby w atrakcyjnej formie przedstawić 

zalety swojej gminy. Na prezentowanym przez nas stoisku znalazły się foldery i broszury promujące Nidzicę, 

wykonane przez uczniów albumy i przewodniki, a także eksponaty. Nad wyeksponowaną przez nas izbą mazurską 

unosił się zapach smakowitych potraw. Młodzież w strojach regionalnych prezentowała zwyczaje regionalne. 

 

 

Fot. Reprezentanci „Dwójki” Marta Felińska, Mateusz Feliński, Monika Szczypińska podczas  
VIII edycji Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda 2007” w VI Liceum Ogólnokształcącym  
im. Gabriela Narutowicza w Olsztynie /2007/ 

 

W 2009 roku młodzi regionaliści „Dwójki” współpracowali z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego w Nidzicy w ramach projektu pod hasłem „Boże Narodzenie w tradycji i kulturze Warmii i Mazur”, 

który był współfinansowany w ramach VI edycji Konkursu Działaj Lokalnie Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Nidzicki Fundusz Lokalny. Głównym celem 

projektu było przekazanie w ciekawej i atrakcyjnej formie wiedzy na temat tradycji i kultury związanej ze Świętami 

Bożego Narodzenia w regionie Warmii i Mazur. Uczniowie obu szkół uczestniczyli w warsztatach „Dotyk Mazurskiej 

Kultury”, zorganizowanych przez Przedsiębiorstwo Społeczne „Garncarska Wioska”. Podczas swojego pobytu  

w Kamionce uczniowie zwiedzali garncarnię, izbę regionalną, stodołę mazurską, amfiteatr, kuźnię mazurską oraz 
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wirtualny model oczyszczalni ścieków. Atrakcją dla młodzieży był udział w warsztatach: garncarskie - lepienie, 

toczenie na kole oraz prezentacji "Obrzędy i tradycje mazurskie". Nasza młodzież uczestniczyła w spotkaniu, które 

odbyło się w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję lepić gliniane garnuszki 

oraz smakować potrawy regionalne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Warsztaty regionalne w Garncarskiej Wiosce w Kamionce /2009/ 

 

 

Fot. Warsztaty lepienia w glinie w Garncarskiej Wiosce w Kamionce /2009/ 
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Wystawy i inscenizacje regionalne organizowano we współpracy z instytucjami wspierającymi rozwój 

szkoły. Nasze wystawy i inscenizacje prezentowaliśmy w Warmińsko – Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Nidzicy 

w latach 2005 – 2009, Nidzickim Ośrodku Kultury w latach 2006 – 2008, Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy  

w latach 2007 – 2009, Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy w latach 2007 – 2015, Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy w latach 2005 

– 2009, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie i Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka  

w Rączkach, a także Urzędzie Miejskim w Nidzicy /2012/ 

 

 

Fot. Montaż słowno – muzyczny „Godne święta” w wykonaniu uczniów klasy 1b gimnazjum Zespołu  
Szkół Nr 2 w Nidzicy /2012/ 

 

 

Fot. Montaż słowno – muzyczny „Godne święta” w wykonaniu uczniów klasy 1b gimnazjum Zespołu  
Szkół Nr 2 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy /2012/  
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Fot. Montaż słowno – muzyczny „Godne święta” w wykonaniu uczniów klasy 1b gimnazjum Zespołu  
Szkół Nr 2 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy /2012/  
 

 

 

Fot. Montaż słowno – muzyczny „Wielkanoc na Warmii i Mazurach” w wykonaniu uczniów klasy 3b 
gimnazjum Zespołu Szkół Nr 2 w Kinie Wenus w Nidzicy/2014/ Na zdjęciu: koordynator projektu  
Joanna Marcjanik, odtwórczynie głownych ról Dominika Zalewska, Zuzanna Cincz, Kamila Płatek. 
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Fot. Montaż słowno – muzyczny „Wielkanoc na Warmii i Mazurach”/2014/ Na zdjęciu: Dominika  
Zalewska, Kamila Płatek, Małgosia Kujawska, Emilia Jakubowska, Kinga Soboń, Wioleta Łubińska,  
Zuzanna Muzyczuk, Maciej Boguniecki. 
 
 

 

Fot. Na pierwszym planie: Zuzanna Muzyczuk, Maciej Boguniecki, Dominika Zalewska. 
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Fot. Montaż słowno – muzyczny „Wielkanoc na Warmii i Mazurach”/2014/ Scenariusz  
i przygotowanie młodzieży – Joanna Marcjanik, scenografia – Iwona Bober, muzyka – Marcin Bąkowski. 
 
 
 

 
Fot. Marcin Krajewski – odtwórca roli Jezusa. 



 

 

                  Fot. Montaż słowno – muzyczny „Godne Święta” w sali rycerskiej nidzickiego zamku w wykonaniu  
                  uczniów klasy 4b Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki  
                  w Nidzicy /2018/ 
 
 
 

 
                Fot. Montaż słowno – muzyczny „Godne Święta” w sali rycerskiej nidzickiego zamku w wykonaniu  
                uczniów klasy 4b Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki  
                w Nidzicy /2018/ 



 
                 Fot. Kolęda w wykonaniu przedszkolaków pod kierunkiem p. Beaty Ziomek  - „Godne Święta” 
 
 
 

 
                Fot. Aniołki z p. Beatą Ziomek i p. Joanną Marcjanik 



 
                Fot. Młodzieży szkolnej towarzyszyła kapela ludowa „Berklejdy” w składzie: Zbigniew Miecznikowski  
                – bębny, Marek Bieńkowski – kontrabas, Marcin Bąkowski – akordeon, śpiew. Scenografię  
               zaprojektowały i wykonały Panie Anna Łukaszewska, Grażyna Zalewska i Laura Sienkiewicz. 
 
 

 
                                  Fot. Zbigniew Miecznikowski, Joanna Marcjanik, Marcin Bąkowski, Marek Bieńkowski. 



 

Chlubą naszej szkoły jest Izba Regionalna. Pomysł zorganizowania izby powstał jedenaście lat temu. 

Ekspozycja ukazuje ludowy dorobek wielu pokoleń Polaków, żyjących na naszym terenie. Zaprezentowane 

pomieszczenie wyposażone w sprzęty codziennego użytku ukazuje obraz wsi XIX i początku XX wieku. Eksponaty 

znajdujące się w izbie pochodzą od uczniów, nauczycieli i darczyńców. Na bazie zgromadzonych eksponatów  

w szkolnej izbie regionalnej prowadzone są warsztaty dla uczniów naszej szkoły, szczególnie dla klas I – III i dla 

przedszkolaków. Ze zbiorami izby zapoznają się też goście zwiedzający szkołę.  

 

 

Fot. Wnętrze szkolnej izby regionalnej. 



 
Fot. Warsztaty regionalne pod kierunkiem Joanny Marcjanik, opiekuna Młodych Miłośników  
Tradycji Regionalnej. 
 
 
 

 

Fot. Warsztaty regionalne pod kierunkiem Joanny Marcjanik, opiekuna Młodych Miłośników  
Tradycji Regionalnej. 



 
Fot. Warsztaty pod kierunkiem Joanny Marcjanik w szkolnej izbie regionalnej. 
 

 

 

Fot. Warsztaty regionalne pod kierunkiem Joanny Marcjanik, opiekuna Młodych Miłośników  
Tradycji Regionalnej. 

 



 

Fot. Warsztaty taneczne – nauka tańca regionalnego. 

 

 

 
Fot. Warsztaty taneczne – nauka tańca regionalnego. 



 

Fot. Warsztaty taneczne – nauka tańca regionalnego. 
 

 

 

Fot. Warsztaty taneczne – nauka tańca regionalnego. 



 

               Fot. Warsztaty regionalne w szkolnej izbie regionalnej. 
 

 

 

          Fot. Warsztaty regionalne dla uczniów szkoły podstawowej. 



 

Każdego roku podczas zajęć regionalnych uczniowie przygotowywani są do udziału w Powiatowym  

Konkursie Wiedzy o Regionie „Moja Mała Ojczyzna”, organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Nidzicy. 

Konkurs ma charakter dwustopniowy i składa się z etapu szkolnego i powiatowego. Eliminacje szkolne przeprowadza 

w wyznaczonym terminie szkolna komisja konkursowa. Komisja wyłania trzyosobowe zespoły, które biorą udział  

w eliminacjach powiatowych. Eliminacje powiatowe odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 3 w Nidzicy. Konkurs 

dotychczas przebiegał w dwóch kategoriach: I – klasy IV – VI szkoły podstawowej; II – klasy I –III gimnazjum. 

Pierwszy etap konkursu obejmował część pisemną /test indywidualny/, drugi etap – część ustną /praca zespołowa/. 

W części tej uczniowie w różnych latach prezentowali: wykonany dowolną techniką kolaż, dotyczący promocji 

regionu, album – przewodnik po najbliższej okolicy, audycję radiową bądź wcielali się w role przewodników 

turystycznych. Drużyna musiała wykazać się znajomością zagadnień związanych z historią, kulturą, literaturą, 

zabytkami oraz walorami przyrodniczo – turystycznymi regionu warmińsko – mazurskiego.   

   W 2005 roku nasza szkoła została zaproszona do współorganizacji Powiatowego Konkursu Wiedzy  

o Regionie „Moja Mała Ojczyzna”. W czasie czteroletnich działań zaprezentowaliśmy warmińskie i mazurskie stroje 

regionalne, regionalne potrawy, wystawę fotografii z cyklu „Nidzica dawniej i dziś”, warsztaty podczas których 

uczniowie poznawali tradycje regionalne oraz przepiękną i wzruszającą inscenizację  „Legenda o Łynie. Podczas 

podejmowanych zadań uczniowie zawsze wykazywali duże zainteresowanie historią regionu, jego tradycjami  

i zwyczajami zajmując wysokie miejsca w konkursie.  

 

 

 

                              Fot. Sukces Weroniki Brzozowskiej i Dominiki Zalewskiej w XI Powiatowym  
                              Konkursie wiedzy o regionie „Moja Mała Ojczyzna”/2011/ 

 



 

 

 

Fot. Uczestnicy XIII Powiatowgo Konkursu wiedzy o regionie „Moja Mała Ojczyzna” w Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy. 
 

 

 

Fot. Uczniowie „Dwójki” Mikołaj Sieciński, Zuzanna Bąkowska  
i Weronika Madyś podczas  XVI Powiatowgo Konkursu wiedzy  
o regionie „Moja Mała Ojczyzna” w Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy. 
 

 

 

 

 



W 2018 roku świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten niezwykle ważny 

jubileusz  jest również motywem przewodnim 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, która w dniach 8-9 i 15-16 

września 2018 r. odbyła się pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich”. Rok 2018 to również Europejski Rok 

Dziedzictwa Kulturowego. W związku z tym Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Michała Kajki w Nidzicy oraz Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy zaprosili uczniów szkół 

podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych do  wspólnego  świętowania  tego  radosnego  jubileuszu w  ramach 

przedsięwzięcia „Mam Gen Wolności”. 

Podczas realizacji projektu koordynowanego przez Joannę Marcjanik przeprowadzono Gminny Konkurs 

historyczny „Polskie powstania narodowe 1794 –1863”, literacki „Wolność – kocham i rozumiem”, plastyczny „Biel  

i Czerwień – Barwy Niepodległej” oraz konkurs na prezentację multimedialną „Polacy w walce o Niepodległość”. 

Mottem przewodnim wszystkich konkursów były słowa Józefa Piłsudskiego: „Być zwyciężonym i nie ulec to 

zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”, a celem kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych 

młodego pokolenia poprzez upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat historii Polski, rozwijanie umiejętności 

literackich, pobudzanie wyobraźni plastycznej, a także aspiracji poznawczych z wykorzystaniem technik 

informatycznych. Komisja konkursowa w składzie: Joanna Marcjanik, ks. Andrzej Midura, Piotr Kościjańczuk, Marek 

Dąbrowski, Mirosława Szczygielska, Adam Gorzka, Ewa Jakubowska dokonała oceny poszczególnych prac w czterech 

kategoriach konkursowych. 24 maja w „Dwójce” odbyło się  uroczyste spotkanie podsumowujące, na które przybyli 

laureaci i wyróżnieni uczniowie oraz nauczyciele biorący udział w przeprowadzeniu zadań zaplanowanych w ramach 

przedsięwzięcia. Autorzy najlepszych prac literackich, plastycznych, prezentacji multimedialnych oraz zwycięzcy  

w konkursie wiedzy historycznej otrzymali dyplomy oraz nagrody. 

 

 
             Fot. Podsumowanie projektu „Mam Gen Wolności” i wręczenie nagród zwycięzcom konkursów.  
             Na zdjęciu wicedyrektor Marek Nachtygal i koordynatorka przedsięwzięcia Joanna Marcjanik. 
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         Fot. Mottem przewodnim wszystkich konkursów były słowa Józefa Piłsudskiego: „Być zwyciężonym i nie  
         ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”, a celem kształtowanie świadomości i postaw    
         patriotycznych młodego pokolenia. 

 

 

100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100 – lecie Niepodległej – wzory osobowe godne naśladowania 

14 listopada 2018 r. w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja 

pt. „Polska szkoła w niepodległej Ojczyźnie". Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko-

Mazurski wspólnie z Warmińsko – Mazurskim Kuratorium Oświaty i Warmińsko – Mazurską Biblioteką Pedagogiczną 

im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Po otwarciu konferencji, przez Wojewodę Artura Chojeckiego, uczestnicy mogli 

wysłuchać trzech prelekcji: Ciemne strony w twórczości „wielkiego pokolenia” polskiej pedagogiki międzywojennej,  

dr. hab. Krzysztofa Maliszewskiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, „Konieczna”, pożądana”, „dozwolona”, 

„zakazana” – lektury młodzieży szkolnej w dwudziestoleciu międzywojennym, dr hab. Elżbiety Kruszyńskiej 

z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoła Rydzyńska – przedwojenny eksperyment wychowawczy 

i pedagogiczny, Macieja Ostrowskiego, dyrektora Zarządu Fundacji im. T. Łopuszańskiego w Rydzynie. 

Zwieńczeniem konferencji było uroczyste podsumowanie konkursu „100 życiorysów uczniów i  nauczycieli 

na 100 lecie Niepodległej - wzory osobowe godne naśladowania”. Konkurs ogłoszony został przez Warmińsko – 

Mazurskiego Kuratora Oświaty w ramach obchodów 100 – lecia niepodległości Polski. Celem konkursu było ukazanie 

sylwetek tych uczniów i nauczycieli, którzy swoją postawą oraz zaangażowaniem w naukę i pracę oraz działalność 

społeczną dają przykład życia wypełnianego budowaniem różnorodnego dobra. Wyróżnienie w kokursie otrzymała 

Joanna Marcjanik, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Praca pt. „Zdolna, utalentowana, twórcza", której 

bohaterką jest już absolwentka naszej szkoły Weronika Anna Madyś została opublikowana w formie książkowej pt. 

„Dar dla Niepodległej. Być wzorem dla innych". 

Weronika jest doskonałym przykładem na to, że dzięki talentowi, pracy i ambicjom można osiągać szczyty 

nie tracąc przy tym siebie i najważniejszych dla siebie wartości. Weronika to młoda osoba żyjąca we własnym świecie 

zdominowanym przez marzenia, a z drugiej strony sprecyzowane plany życiowe. Uroczystość była wielkim 

wydarzeniem i przeżyciem dla wszystkich zgromadzonych.  
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                                                Fot. Wyróżnienie Joannie Marcjanik wręczyli: Marcin Domian,  
                                                doradca Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Artura Chojeckiego  
                                                i Małgorzata Hochleitner, dyrektor Wydziału Kształcenia,  
                                                Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie. 
 
 
 
 

 
                            Fot. Weronika Madyś, Joanna Marcjanik, Sylwia Czacharowska, dyrektor Warmińsko  
                            - Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego i Maciej  
                            Ostrowski, dyrektor Zarządu Fundacji im. T. Łopuszańskiego w Rydzynie. 
     



 

 
                                                Fot. Praca pt. „Zdolna, utalentowana, twórcza", której bohaterką jest  
                                                już absolwentka naszej szkoły Weronika Anna Madyś została  
                                                opublikowana w formie książkowej pt. „Dar dla Niepodległej.  
                                                Być wzorem dla innych". 
 
 
 

 
                          Fot. Publikacja „Dar dla Niepodległej. Być wzorem dla innych". 



Mając na względzie dobro uczniów podejmowano inicjatywy mające na celu dostarczanie ciągle nowych  

i ciekawych treści nauczania oraz wzbogacanie procesu przyswajania przez nich wiedzy. Podejmowane działania, 

służące podnoszeniu jakości pracy szkoły miały na celu zarówno pomoc najsłabszym, jak i umożliwianie 

najzdolniejszym rozwijanie ich umiejętności i zainteresowań. Uatrakcyjniano zajęcia poprzez prowadzenie ich  

w terenie w lokalizacji zabytków miasta lub w Archiwum Państwowym w Nidzicy. Nawiązano także współpracę  

z działającą w Toruniu Agencją Artystyczną i Widowisk Historycznych „ARKONA”, która kilkakrotnie gościła  w naszej 

szkole. Grupa rekonstrukcji historycznej zaprezentowała w interesujący, atrakcyjny i nie sztampowy sposób elementy 

przeszłości, fragmenty spuścizny narodowej, jak również dziejów powszechnych. Ukazując dawne sposoby ubierania 

się, zaprezentowano oryginalną broń lub jej repliki oraz życie codzienne w minionych epokach. Grupy rekonstrukcji 

historycznych w dużej mierze w sposobie działania i prezentacji opierają się na zasadach i regułach przypisanych 

metodom aktywizującym proces uczenia. Poprzez swoją działalność - włączanie do prac młodzieży szkolnej, jak 

również jej udział w przygotowaniach i w samych już prezentacjach - dają młodzieży - podobnie jak i w wypadku 

metod aktywizujących - możliwość przyswajania wiedzy historycznej sposób nieszablonowy i atrakcyjny opierając się 

przy tym i wykorzystując jej zaangażowanie, współudział oraz emocje. 

 

 

 

        Fot. Prezentacja grupy rekonstrukcji historycznej Arkona w nidzickiej „Dwójce”. 



 

                          Fot. Warsztaty historyczne w plenerze /2009/ 
 

 

 

 

                         Fot. Warsztaty historyczne „Szlakiem zabytków miasta”/2009/ 



 

                       Fot. Warsztaty historyczne w nidzickim zamku /2013/ 
 
 
 
 

 
                       Fot. Lekcja historii metodą projektu i dramy pod kierunkiem Joanny Marcjanik/2015/ 
 

 

 

 

 



 

                   Fot. Projekt edukacyjny „Jak funkcjonowało państwo polskie w okresie stanu wojennego?”  
                   Zrealizowany przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem Joanny Marcjanik i Marcina Bąkowskiego 
                   /2012/ 
 
 
 

 
                 Fot. Lekcja historii metodą projektu „Wielkie odkrycia geograficzne” pod kierunkiem Joanny Marcjanik  
 



Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy to nowoczesna szkoła z tradycjami, dbająca o atmosferę i rozwój 

uczniów. Realizując wizję szkoły, dbamy o potrzeby wszystkich uczniów i ich zainteresowania. Odpowiedzią na nie 

jest zróżnicowana oferta zajęć, dzięki której uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań jak  

i wyrównywania braków. W naszej szkole popularnością cieszą się zajęcia rozwijające. Rok rocznie nasi uczniowie są 

laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora 

Oświaty. Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie odnieśli sukcesy w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z historii 

i wiedzy o społeczeństwie. 

 

Laureaci wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii /opiekun Joanna Marcjanik/ 

Rok szkolny 2017/2018 

Damian Rudziński /klasa III b gimnazjum/ 

 

Finaliści wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii /opiekun Joanna Marcjanik/ 

Rok szkolny 2017/2018 

Aleksander Marcin Bąkowski /klasa III b gimnazjum/ 

Tomasz Stanisław Łukaszewski /klasa III b gimnazjum/ 

Rok szkolny 2017/2018 

Patrycja Kowalska /klasa III b gimnazjum/ 

Rok szkolny 2016/2017 

Marta Michalska /klasa III a gimnazjum/ 

Damian Rudziński /klasa II b gimnazjum/ 

Rok szkolny 2015/2016 

Filip Wiśniewski /klasa III c gimnazjum/ 

Rok szkolny 2014/2015 

Dominika Zalewska /klasa III b gimnazjum/ 

Damian Rudziński /klasa VI / 

 

Laureaci wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie /opiekun Joanna Marcjanik/ 

Rok szkolny 2017/2018 

Weronika Madyś /klasa III b gimnazjum/ 

Mikołaj Sieciński /klasa III b gimnazjum/ 

Damian Rudziński /klasa III b gimnazjum/ 

Rok szkolny 2015/2016 

Martyna Jakubowska /klasa III c gimnazjum/ 

Filip Wiśniewski /klasa III c gimnazjum/ 

Wiktoria Urbanowicz /klasa III c gimnazjum/ 

 

Finaliści wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie /opiekun Joanna Marcjanik/ 

Rok szkolny 2016/2017 

Weronika Madyś /klasa II b gimnazjum/ 

Rok szkolny 2015/2016 

Szymon Nowacki /klasa III c gimnazjum/ 

Aleksandra Kowalska /klasa III c gimnazjum/ 

Zuzanna Sobiecka /klasa III c gimnazjum/ 



 

                            Fot. Filip Wiśniewski, laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z wiedzy  
                            o społeczeństwie i finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii wraz  
                            z rodzicami /2016/. Na zdjęciu Małgorzata Sawicka, dyrektor CUW, Mariola Podolska –  
                            Maculewicz, Jolanta Wisniewska, Filip Wisniewski, Jacek Wiśniewski, Joanna Marcjanik  
                            i Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala. 
 

 

                            Fot. Wiceburmistrz Leszek Śpiewak, Weronika Anna Madyś, finalistka wojewódzkiego  
                            konkursu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie /2017/, p. Madyś, Mariola Podolska  
                            - Maculewicz, Joanna Marcjanik i Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala. 



 
                        Fot. Damian Rudziński, laureat wojewódzkiego konkursu z historii i wiedzy o społeczeństwie,  
                        Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Joanna Marcjanik, Weronika Madyś, laureatka  
                        wojewódzkiego konkursu z wiedzy o społeczeństwie, Patrycja Kowalska, finalistka  
                        wojewódzkiego konkursu z historii, Mikołaj Sieciński, laureat wojewódzkiego konkursu 
                        z wiedzy o społeczeństwie /2018/. 
 
 

 
                         Fot. Państwo Siecińscy, Radny Marcin Paliński, Mikołaj Sieciński, laureat wojewódzkiego  
                         konkursu zwiedzy o społeczeństwie, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, Joanna Marcjanik,  
                         Joanna Bąkowska podczas uroczystości wręczania tytułu Prymus, Talent, Super Talnet Roku 
                         /2018/. 
 

 

 

 

 



 
                      Fot. Uroczystość „Diamenciki Dwójki” /2017/.  
 
 
 
 
 
 

 

                      Fot. Uroczystość „Diamenciki Dwójki” /2018/. Na zdjęciu: Dorota Dorozińska, dyrektor szkoły,  
                      Iwona Bober, Katarzyna Borek – Osińska, Weronika Madyś, Mariola Podolska – Maculewicz,  
                      Joanna Marcjanik, Małgorzata Rydzewska, Radny Marcin Paliński. 
 
 

 


