
Część V.  Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich 

 

Klub Szkół UNICEF 

Historia jest nauką, która odgrywa olbrzymią rolę w życiu społecznym, ponieważ dzięki odpowiednim 

treściom można kształtować osobowość oraz wychowywać kolejne pokolenia. Istnieje potrzeba zwracania większej 

uwagi na wyrabianie u młodzieży postaw obywatelskich w celu przygotowania do czynnego i dojrzałego uczestnictwa 

w życiu demokratycznego społeczeństwa. Ważne, żeby nowe pokolenia wychowywały się w duchu poszanowania dla 

odmienności i były świadome, że wszyscy mają takie same prawa. Młodzież powinna zdawać sobie sprawę z tego, że 

razem z ludźmi z innych krajów europejskich tworzą wspólnotę.  Edukacja europejska powinna spełniać określone 

zadania. Jedną z ważniejszych rzeczy jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z różnych 

środowisk, narodowości i o różnych wyznaniach. 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015, za zgodą i akceptacją Dyrekcji,  nasza szkoła przystąpiła 

do Klubu Szkół UNICEF. Koordynatorem szkolnego Klubu UNICEF jest nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie 

Joanna Marcjanik. Celem Klubu jest edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata 

oraz propagowanie idei pomocy humanitarnej. Przynależność do Klubu wiąże się z regularnym przekazywaniem 

naszym uczniom i ich rodzicom wiadomości na temat bieżących działań UNICEF. Klub Szkół UNICEF to inicjatywa 

edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia 

pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach 

edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. 

Wszystkim podejmowanym działaniom zawsze  przyświeca ten sam cel – budzenie świadomości uczniów  

i kształtowanie postawy propomocowej.  

Jako członkowie Klubu Szkół UNICEF pomagaliśmy dzieciom w Sudanie Południowym, gdzie trwa 

największy kryzys żywnościowy. Sytuacja w Sudanie Południowym jest dramatyczna. Śmierć głodowa grozi tysiącom 

dzieci. Aby temu zapobiec UNICEF Sudan Południowy wyposaża ośrodki leczenia niedożywienia w leki i sprzęt oraz 

organizuje tzw. Mobilne Zespoły Opieki Zdrowotnej. Ich pracownicy przemieszczają się po całym kraju, docierając  

z pomocą do dzieci mieszkających w wioskach bardzo oddalonych od punktów medycznych. W odpowiedzi na apel 

UNICEF uczniowie naszej szkoły i ich rodzice aktywnie włączyli się w kampanię ratowania życia w Sudanie. W ramach 

podejmowanych działań zorganizowano zbiórkę charytatywną. Na szkolnym kiermaszu znalazły się własnoręcznie 

wykonane ozdoby świąteczne oraz pyszne wypieki: ciasta, babeczki, rogaliki.  

Z ogromnym zaangażowaniem uczniowie nidzickiej „Dwójki” wspierali rozpropagowaną przez UNICEF akcję 

„Pomóżmy dzieciom w Nepalu wrócić do szkoły” oraz „MALI uczniowie idą do szkoły”. Młodzież gimnazjalna 

uczestniczyła także w zajęciach edukacyjnych przybliżających sytuację dzieci w Nepalu i w Mali. Działania młodzieży 

wspierali rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.  

Innym projektem edukacyjnym UNICEF do którego przystąpiła społeczność naszej szkoły był projekt „Po 

pierwsze dziecko”. Celem inicjatywy było uświadomienie młodym ludziom, że wojna to nie jest miejsce dla dzieci, i że 

ucieczka z ojczyzny i uchodźctwo to jedna z najtrudniejszych decyzji podejmowanych przez ludzi. Wszyscy, którzy to 

zrozumieją, będą w stanie lepiej nieść im pomoc. Podstawą pomocy niesionej potrzebującym jest zrozumienie ich 

sytuacji. Kampania informacyjna „Po pierwsze dziecko" została przeprowadzona w oparciu o materiały dydaktyczne 

przesłane przez UNICEF. W działania zaangażowali się wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy szkolnej oraz rodzice. 

Podczas warsztatów najmłodsi  przenieśli się pamięcią do podróży, która najbardziej utkwiła im w sercach. Zadaniem 

dzieci było przypomnienie sobie jak najwięcej szczegółów dotyczących tej podróży. Dzieci swoje wspomnienia 

przelewały na papier w formie rysunku. Następnie po obejrzeniu materiału filmowego o sytuacji dzieci uchodźców 
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uczniowie wskazywali różnice między drogą, którą pokonują dzieci z Syrii, a tą podróżą, jaką sami odbyli i sami 

narysowali. Na zakończenie zajęć dzieci opowiedziały o swoich refleksjach po tym czego dowiedziały się o życiu 

uchodźców. W gimnazjum uczniowie wykazali się doskonałą znajomością tematu. Dodatkowo przygotowali 

prezentacje multimedialne o problemie uchodźstwa na świecie. 

We wrześniu 2016 r. i 2018 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata". Jest 

to globalny projekt edukacyjny UNICEF wspierany przez Majkę Jeżowską, Ambasadora Dobrej Woli. Celem projektu 

jest: kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazanie uczniom, że 

pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne, zebranie środków na ratowanie życia dzieci w krajach 

Trzeciego Świata. W ramach kilkumiesięcznej akcji uczniowie naszej szkoły przygotowali specjalne, charytatywne 

laleczki UNICEF będące symbolem pomocy, jakiej nasza młodzież udziela swoim rówieśnikom z biednych krajów. 

Uczniowie, przystępując do pracy, sami zdecydowali, z jakiego kraju będzie pochodziła ich laleczka, jak będzie miała 

na imię, jaki będzie jej kolor skóry oraz czy i jakie będzie miała hobby. Tymi informacjami uzupełnili „akt urodzenia” 

laleczki. Podczas przygotowań uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością. W realizacji przedsięwzięcia 

pomagali im rodzice, dziadkowie i nauczyciele. Podsumowując projekt w szkole zorganizowano obchody „Dnia 

Wszystkich Kolorów Świata”. Podczas gali charytatywnej zaprezentowano niezwykle oryginalne, kolorowe laleczki 

pochodzące z Afryki, Azji, Europy i Ameryki Północnej. Akcja była poruszająca, pokazała jak wielkie mamy serca, 

dłonie chętne do pomocy, uśmiech dla wszystkich i głowy pełne pomysłów. Podsumowanie akcji Wszystkie Kolory 

Świata UNICEF Nasza szkoła - Zespół Szkół Nr 2 aktywnie bierze udział we wszelkich akcjach organizowanych przez 

UNICEF. Również i tym razem nie było inaczej - uczniowie i rodzice nie zawiedli. Spośród uszytych przez dzieci  

i młodzież lalek jury wyłoniło najbardziej oryginalne, które wzięły udział w ogólnopolskim konkursie. W 2017 r. 

wybór padł na rudowłosą Anię z Zielonego Wzgórza, zaś w 2019 r. wybrano Indianina Tańcząca Chmurę. Wszyscy 

zaangażowali się w zbiórkę głosów. To właśnie dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu, po zaciętym internetowym 

głosowaniu nasza laleczka zajęła w 2017 r. 7 miejsce ex aequo na 340 innych z całej Polski. Mimo tego, że nie 

wygraliśmy koncertu Majki Jeżowskiej, wszyscy świetnie się bawiliśmy. 

Chcąc uświadomić uczniom jak ważne jest odpowiedzialne wykorzystywanie wody Klub Szkół UNICEF 

nidzickiej „Dwójki” włączył się w najnowszy dziaania edukacyjne UNICEF – „zaWODY dla AFRYKI”. W ramach tego 

przedsięwzięcia uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej wzięli udział w zajęciach „Woda źródłem życia”, podczas 

których zostali zapoznani z danymi na temat wody na świecie i w ludzkim organizmie, marnowaniu wody przez 

Europejczyków, sytuacji mieszkańców Somalii, działań organizacji UNICEF w państwach Afryki. W czasie „burzy 

mózgów” dzieci udzielały odpowiedzi na pytanie, z czym kojarzy im się woda. Następnie pracując w grupach tworzyli 

plakaty ilustrujące wykorzystanie wody w codziennym życiu. Prace zaprezentowano tworząc z nich wystawę.  

Podczas warsztatów nauczyciele uświadamiali uczniom, że jedynie czysta woda jest bezpieczna do spożywania dla 

człowieka. Po projekcji filmów: „Ile kosztuje woda?”, „Droga po wodę w Afryce”, „Dostęp do wody na świecie” 

uczniowie uczestniczyli w dyskusji o przyczynach ograniczonego dostępu wody pitnej w niektórych regionach świata 

oraz o konsekwencjach jej braku. W oddziałach gimnazjalnych zajęcia o problemie dostępu do wody pitnej na świecie 

i znaczeniu wody dla organizmu człowieka przeprowadziła Katarzyna Piotrkowska, nauczyciel biologii i chemii.  

W czasie zajęć nie tylko uświadomiono uczniom jak ważna jest czysta woda dla człowieka, ukształtowano również 

wśród uczniów postawę proekologiczną, dotyczącą oszczędzania wody. Uczniowie przy pomocy nauczyciela omówili 

w jaki sposób oczyszczana jest woda w oczyszczalniach, jakie są konsekwencje picia brudnej wody.  

Uczniowie pracowali w grupach wysuwając argumenty za tym, czy wodę należy oszczędzać czy też nie, opracowując 

jednocześnie Kodeks Oszczędzania Wody. Wybrane osoby wykonały filtr do oczyszczania wody według instrukcji 

przygotowanej przez nauczyciela. Uczniowie również uzupełnili kartę pracy "Woda w liczbach". 

http://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=184&w=świecie&s=1009
http://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=184&w=świecie&s=1009
http://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=184&w=świecie&s=1009


 
Fot. Początki działalności Klubu Szkół Unicef /2014/ 

 

 

 

                  Fot. Klub Szkół Unicef w 2015 r.



 

     Fot. Akcja Unicef „Pomóżmy dzieciom w Nepalu wrócić do szkoły” /2015/ 

 

 

 

                  Fot. Akcja Unicef „MALI uczniowie idą do szkoły” /2016/



 

     Fot. Akcja Unicef „Wszystkie kolory świata” /2017/ 

 

 

    Fot. Akcja Unicef „Wszystkie kolory świata”. Zwycięska laleczka Ania z Zielonego Wzgórza autorstwa Weroniki  
    Madyś/2017/



 

Fot. Akcja Unicef „Wszystkie kolory świata” /2019/ 

 

 

Fot. Podsumowanie akcji „Wszystkie kolory świata” /2019/



 

Fot. Zwycięska laleczka Tańcząca Chmura autorstwa Oliwiera Isko w ramach akcji UNICEF „Wszystkie kolory świata” 
/2019/ 
 
 
 

 
Fot. Akcja Unicef „Spraw aby dzieci z Syrii przetrwały zimę” /2018/



Sejm Dzieci i Młodzieży 

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu, który realizuje od ponad dwóch dekad. Jego celem 

jest kształtowanie postaw obywatelskich, szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania 

polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich 

środowisk lokalnych. Obrady SDiM odbywają się corocznie 1 czerwca, podczas Międzynarodowego Dnia Dziecka. 

Uczniowie naszej szkoły, ukierunkowani przez Joannę Marcjank reprezentowali województwo warmińsko – 

mazurskie na obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca 2017 roku. Nidziczanie znaleźli się wśród zespołów 

wytypowanych w prestiżowym konkursie rekrutacyjnym. Zdobycie mandatu posła SDiM nie jest proste i wymaga 

wiele czasu. Drużyny, które stworzyły Weronika Madyś i Patrycja Kowalska oraz Dominika Cendrowska i Mikołaj 

Sieciński, zdobyły wysoką liczbę punktów i tym samym zostały jednymi z 230 najlepszych z całej Polski. Temat sesji 

2017 r. brzmiał  „Przestrzeń publiczna, jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni 

bohaterowie w przestrzeni publicznej". Młodzież w ramach swoich projektów musiała podjąć się różnych działań na 

rzecz swoich środowisk lokalnych. Pierwsza drużyna na swojego bohatera wybrała księdza Jerzego Otello - byłego 

proboszcza Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Nidzicy, druga zaś Erwina Kruka - pisarza, poetę, dziennikarza  

i przyjaciela naszej szkoły. Przeprowadzali badania społeczne, akcje informacyjne oraz wiele innych działań, które 

zaprowadziły ich do sukcesu. Dwie drużyny z Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy reprezentowały nasze województwo 

podczas obrad XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Weronika Madyś i Patrycja Kowalska oraz Dominika 

Cendrowska i Mikołaj Sieciński przygotowali wysoko ocenione projekty o lokalnych bohaterach i miejscach 

związanych z totalitaryzmem. 29 maja 2017 roku z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa 

Marka Nowackiego oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego uczniowie otrzymali akty 

nominacji na posłów. Następnie 31 maja wyruszyli do Warszawy, gdzie po zakwaterowaniu w hotelu „Portos” 

zwiedzali prawobrzeżną część stolicy trasą wokół “Czterech Śpiących”. Kolejnego dnia, po wejściu do Sejmu na słynnej 

ulicy Wiejskiej, spotkali się z klubami poselskimi w Sali Kolumnowej. Mieli tam możliwość poznać dorosłych posłów 

oraz zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia. O godzinie 10 rozpoczęło się posiedzenie XXIII sesji SDiM, które 

otworzył marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Przemówili również goście: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, 

prezes IPN Jarosław Szarek, a także Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek. Posłowie i posłanki zadali pytania 

wiceminister edukacji, a w dalszej części posiedzenia dyskutowali nad projektem uchwały i prezentowali swoje 

poglądy. Najbardziej ekscytującym elementem obrad było głosowanie, podczas którego gimnazjaliści i licealiści 

przegłosowali poprawki i całą uchwałę zwykłą większością głosów. Uczniowie zapewniają, że gdyby tylko mieli taką 

możliwość, bez zastanowienia wzięliby po raz kolejny udział w tym projekcie, dzięki któremu mieli okazję, na choć 

jeden dzień zostać posłami i poznać wielu ciekawych ludzi. 

 

 

                     Fot. Drużyna w składzie: Dominika Cendrowska, Patrycja Kowalska, Weronika Madyś i Mikołaj  
                     Sieciński.



 

Fot. Godna reprezentacja naszej szkoły podczas obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży – 1 czerwca 2017r. 

 

 

Gminny Bieg Pamięci Świętego Jana Pawła II  

"Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od Was nie wymagali... Musicie być mocni." Te słowa wielkiego Polaka na 

zawsze pozostaną w sercach nie tylko rodaków, ale i ludzi na całym świecie. Jan Paweł II pozostawił nam ogromną 

spuściznę duchową i intelektualną. Swoją aktywną postawą ukazywał, że rozwój fizyczny człowieka jest dopełnieniem 

rozwoju duchowego. Aby przywołać na nowo nauki wielkiego papieża i wyrazić wdzięczność za przekazane 

dziedzictwo corocznie w całym kraju organizuje się Biegi Pamięci Świętego Jana Pawła II. Zespół Szkół Nr 2  

w Nidzicy, Parafia Miłosierdzia Bożego z proboszczem Andrzejem Midurą, Centrum Usług Wspólnych corocznie 

podejmują się organizacji sportowej formy uczczenia tej pamięci. Wydarzenie to jest inaugurowane biegiem 

integracyjnym na stadionie miejskim, po którym do swoich rywalizacji przystępują dzieci i młodzież gminnych szkół  

i przedszkoli. Około godziny osiemnastej sprzed Kościoła Miłosierdzia Bożego startuje Bieg Rodzinny, który cieszy się 

dużą popularnością wśród mieszkańców. Bieg rozgrywany jest w dwóch kategoriach: do 18 lat i 18+. Zaproszona 

przez organizatorów drużyna sportowa „Nidzica Biega" stawia się licznie, aby swoim uczestnictwem wyrazić 

szacunek i złożyć hołd Wielkiemu Człowiekowi. Po pokonaniu blisko 600 – metrowego dystansu przybyłe rodziny,  

a wśród nich Nidzica Biega biorą udział w prezentacjach przygotowanych przez uczniów, przybliżających sylwetkę 

Jana Pawła II. Wręczanie dyplomów i nagród rzeczowych zwycięzcom podsumowuje to pełne wzruszenia  

i wdzięczności spotkania. 
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Fot.  X Bieg Pamięci  Świętego Jana Pawła II  /2018/ 

 

 

 

    Fot.  Drużyna Nidzica Biega podczas X Biegu Pamięci  Świętego Jana Pawła II  /2018/ 

 



 

     Fot.  X Bieg Pamięci  Świętego Jana Pawła II  /2018/ 

 

 

       Fot.  ks. Andrzj Midura, organizator Biegu Pamięci Świętego Jana Pawła II  

 



„Dwójka” szkołą wierną dziedzictwu pod sztandarem Zielonej Flagi  

W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ubiegał się o Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, 

przyznawany przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Certyfikat „Zielona Flaga”, nadawany przez 

Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Jednym z założeń obu Certyfikatów jest upowszechnianie walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju. Mając powyższe na uwadze grupa uczniów naszej szkoły zgłębiała 

tajemnice natury podczas warsztatów ekologiczno – regionalnych „Tam, gdzie szumi las” pod kierunkiem Krzysztofa 

Pianki i Marii Piskur. Warsztaty przeprowadzone zostały przy merytorycznym wsparciu Nadleśnictwa Jedwabno nad 

Jeziorem Trzcinowym, położonym około 1 km na północny – wschód od miejscowości Zimna Woda. Nadrzędnym 

celem zajęć było rozpowszechnienie informacji o znaczeniu lasów dla środowiska przyrodniczego i życia człowieka 

oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania. Po zakończeniu tej części warsztatów 

uczniowie przystąpili do porządkowania wyznaczonego terenu leśnego z różnego rodzaju zanieczyszczeń.  

Młodzież zebrała kilkanaście worków śmieci, w tym m.in. butelki szklane i plastikowe, torby foliowe, inne elementy 

plastikowe i metalowe. Wędrując, w pobliżu jeziora uczniowie znaleźli i bez problemu rozpoznali ślady bytowania 

bobrów. Ścięte jak ołówek drzewa, pozostawione wióry i widoczne w oddali żeremia świadczyły, że ten teren należy 

do bobrów. Młodzi przyrodnicy przyjrzeli się także, wędrującym po ścieżce mrówkom. Podczas spaceru leśniczy 

podał kilka ciekawostek o rosnących w pobliżu roślinach. Na zakończenie warsztatów – jak przystało na dobrego 

gospodarza – pracownicy Nadleśnictwa Jedwabno przygotowali ognisko integracyjne.  

 

 

 

Fot.  Warsztaty ekologiczno – regionalne „Tam, gdzie szumi las” pod kierunkiem Krzysztofa Pianki i Marii Piskur 
/2017/ 
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