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Od  redakcji
Jubileuszowe, XX Warmińsko-Ma-

zurskie Dni Rodziny to już historia. Ale
przyświecające im hasło ,,Rodzina –
Dom – Ojczyzna” nadal może i powin-
no budzić refleksję, czy i na ile rodzina
i dom były i czy nadal są ostoją Ojczyzny
oraz czy Ojczyzna – dziś, w coraz bar-
dziej zglobalizowanym świecie – jest dla
nas domem, w którym czujemy się jak
u siebie i za który powinniśmy czuć się
odpowiedzialni.

Zawartość niniejszego numeru ,,Biu-
letynu” w zasadniczej części stanowią
relacje (z dokumentacją fotograficzną),
jakie napłynęły do nas z terenu woje-
wództwa (nie tylko od koordynatorów),
przedstawiające w skrócie to, co działo
się w środowiskach lokalnych w ramach
tegorocznej edycji Warmińsko-Mazur-
skich Dni Rodziny. Być może ich lektura
wyda się Czytelnikom dość monotonna,
gdyż większość z tych lokalnych przed-
sięwzięć stanowiły festyny, pikniki i im-
prezy sportowo-rekreacyjne. Wydaje się
jednak, że ich przebieg był dość uro-
zmaicony i wzbogacony o konkursy,
koncerty, interesujące zabawy rodzinne,
często wpasowujące się w tegoroczne
hasło: Rodzina – Dom – Ojczyzna. Do-
datkowym walorem owych inicjatyw
na pewno było to, że integrowały one
środowiska lokalne i sprawiały, że samo
hasło Dni brzmiało wyraźniej i mogło
być słyszane szerzej.

Skądinąd wiadomo że inicjatyw lo-
kalnych było znacznie więcej. Świadczą
o tym choćby zasoby internetowe. Je-
dnakże relacje z tych przedsięwzięć z ja-
kichś powodów do nas nie wpłynęły.

Szkoda. Warto chyba podzielić się z in-
nymi tym, co robimy, być może nawet
zainspirować inne środowiska swoimi
pomysłami. Warmińsko-Mazurskie Dni
Rodziny to przecież nasze wspólne
dzieło.

Zawartość niniejszego numeru ,,Biu-
letynu” uzupełniają obszerne sprawozdania
z uroczystej inauguracji, która miała miej-
sce w Olsztynie 11 maja, i uroczystego
zakończenia (odbyło się 15 czerwca w Bar-
toszycach) tegorocznych Warmińsko-Ma-
zurskich Dni Rodziny, materiały ROPS
oraz dwa – jak się wydaje, bardzo inte-
resujące i przydatne szczególnie uczniom
czy nauczycielom artykuły.

Istotną część numeru stanowi pod-
sumowanie wojewódzkich konkursów:
literackiego (Dom rodzinny ostoją Oj-
czyzny) oraz plastycznego i grafiki kom-
puterowej (Rodzina i dom fundamen-
tem Ojczyzny). Część nagrodzonych
prac publikujemy na łamach ,,Biuletynu”,
gratulując laureatom.

Życząc miłej  lektury, mamy nadzieję,
że spotkamy się na przyszłorocznych, już
XXI Warmińsko-Mazurskich Dniach
Rodziny, których hasło zostanie wybrane
w listopadzie br. Na pewno będzie równie
bogate w treść, jak wszystkie dotych-
czasowe i że zainspiruje środowiska lo-
kalne do włączenia się w tę niezwykle
cenną inicjatywę promującą rodzinę, jaką
są Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny.
Już dziś zachęcamy do podzielenia się
z szerokim kręgiem czytelników rela-
cjami z podjętych przedsięwzięć.

Red.
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S³owo Marsza³ka
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Szanowni Państwo

Za nami jubileuszowa XX edycja War-
mińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które
tradycyjnie zainicjował Samorząd Woje-
wództwa we współpracy z Radą ds. Ro-
dzin Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego. Tegoroczne Dni Rodziny od-
bywały się pod hasłem „Rodzina – Dom
– Ojczyzna“.

Silna rodzina jest niezawodną podsta-
wą silnej ojczyzny, bowiem to właśnie
ojczyzna jako rodzina obywateli, tworzy
nas i kształtuje. Podstawowym warun-
kiem jej rozwoju jest poczucie bezpie-
czeństwa w domu rodzinnym.

XX-lecie obchodów Warmińsko-Ma-
zurskich Dni Rodziny zbiegło się z wa-
żną dla nas, Polaków setną rocznicą od-
zyskania niepodległości.

Poczucie jedności i wspólnoty, jakie
daje nam rodzina – ta mała, jak i ta duża
– stanowi niezrównane źródło siły i opty-
mizmu pozwalające pokonywać życio-
we trudności. Przy współpracy wielu
samorządów i organizacji pozarządo-
wych zrealizowano liczne inicjatywy,
w tym o charakterze kulturalnym, spor-
towym i rekreacyjnym. Wierzę, że  wy-
darzenia, które wypełniły obchody Dni
Rodziny, przysłużyły się nie tylko spo-
jeniu rodzin, ale także integracji społe-
czności lokalnych.

Gratuluję i serdecznie dziękuję wszyst-
kim osobom i instytucjom, które w swo-
ich gminach i powiatach podjęły wiele
cennych i interesujących inicjatyw oraz
zaprosiły do udziału w nich całe rodziny.

Mam nadzieję, że podczas lektury Biu-
letynu odkryjecie Państwo wiele inspi-
rujących przykładów aktywności, o któ-
rych warto mówić.

Jednocześnie już teraz zapraszam
Państwa do włączenia się w obchody
przyszłorocznych – XXI Warmińsko-Ma-
zurskich Dni Rodziny.

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
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Dnia 11 maja 2018 r. w Warmińsko-Ma-
zurskim Urzędzie Wojewódzkim w Ol-
sztynie odbyła się uroczysta inauguracja
XX Warmińsko-Mazurskich Dni Ro-
dziny. Konferecję prowadził red. Ro-
bert Lesiński z Radia Olsztyn.

Ze specjalnym programem wystąpiły
dzieci z Przedszkola Artystyczno-Tea-
tralnego ,,Dorotka” z Olsztyna. Ich
występ nagrodzono owacją.

Po nich jako pierwsza głos zabrała Wi-
cemarszałek Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego, p. Wioletta Śląs-
ka-Zyśk:

Jest mi niezmiernie miło, że mogę
przywitać Państwa w tym szczególnym
dniu. To właśnie dziś rozpoczynamy jubi-
leuszowe XX Warmińsko-Mazurskie Dni
Rodziny, którym towarzyszyć będzie
hasło „Rodzina – Dom – Ojczyzna”.

Za nami miesiące przygotowań,
planów i spotkań osób odpowiedzialnych
za kreowanie polityki prorodzinnej na
terenie naszego województwa. To dzię-
ki Państwa pracy i zaangażowaniu od
lat na terenie Warmii i Mazur odbywa
się  wiele ważnych inicjatyw i wydarzeń.
Przed nami liczne spotkania, konferen-
cje i warsztaty, ale i imprezy plenerowe,
rodzinne zabawy i zmagania sportowe.
Tak bardzo potrzebne są nam dziś chwi-
le, w których możemy być razem z całą
rodziną. Razem się uczyć i bawić.

Szanowny Panie Wojewodo, Eksce-
lencjo, możliwość wspólnego zainaugu-
rowania Warmińsko-Mazurskich Dni
Rodziny pokazuje, jak ważna jest dla
nas wszystkich rodzina.

Samorząd regionalny pokazuje, jak
wiele można zmienić i zbudować dzięki
odpowiedzialnej działalności, ukierunko-
wanej na lokalną społeczność. Warto
wspomnieć, że za formalny początek sa-
morządności w Polsce przyjmuje się
dzień 27 maja 1990 r. – datę pierwszych
wyborów samorządowych. Było to je-
dno z najważniejszych wydarzeń odro-
dzonej III Rzeczypospolitej, które dało
mocne podwaliny pod późniejsze po-
wstanie samorządu powiatowego i wo-
jewództwa. Po raz pierwszy od wielu
lat samorząd był bliżej obywatela i jego
potrzeb, pełniąc wobec niego rolę
służebną.

XX-lecie Warmińsko-Mazurskich
Dni Rodziny to dwadzieścia edycji pracy
wielu osób zaangażowanych w rozwój
regionu Warmii i Mazur. Co roku przed-
sięwzięcie koncentruje się wokół innego
aspektu życia rodzinnego i społecznego
odpowiadając na potrzebę wzmacnia-
nia rodziny w jej prawidłowym fun-
kcjonowaniu. W trakcie jego trwania
odbywa się wiele imprez o charakterze
rodzinnym. Przedsięwzięcia takie jak
Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
i wszystkie inicjatywy organizowane w
ich ramach są niezwykle istotnym
krokiem w kierunku budowania spójnej
polityki prorodzinnej.

Należy tu wskazać, że również rok
2018 to rok jubileuszu 100-lecia od-
zyskania przez Polskę Niepodległości.
Odzyskanie przez nasz kraj niepo-
dległości w 1918 roku to w dużej mierze
zasługa mądrości historycznej ówcze-

Uroczysta Inauguracja
XX Warmiñsko-Mazurskich
Dni Rodziny
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snych polskich przywódców, którzy
mimo różnic politycznych i światopo-
glądowych wiedzieli, że wartością
najważniejszą dla Polaków jest wolna
Ojczyzna. Po rozbiorach i 123 latach
niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po
wielkich powstaniach, wolna Polska
powróciła na mapę świata. Odzyskanie
niepodległości dokonało się poprzez
walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa
nie tylko na polach bitew, ale i w co-
dziennych zmaganiach o zachowanie
duchowej i materialnej spójności na-
rodowej oraz w codziennym trwaniu
polskich rodzin. I mimo tego, że ich
działanie nie było wolne od potknięć
i błędów, to dziś patrzymy na ich dorobek
i poświęcenie z wielką dumą i ogrom-
nym szacunkiem.

Stąd też wyjątkowość i istota tegoro-
cznego hasła ,,Rodzina – Dom – Ojczy-
zna”, które niesie ze sobą wartości
bliskie każdemu mieszkańcowi naszego
regionu.

Jestem przekonana, że wszystkie
inicjatywy podejmowane w ramach
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
które będą odbywać się w całym Woje-
wództwie będą miały na celu promo-
wanie naszej małej ojczyzny, która daje
gwarancję poczucia stabilizacji i bez-
pieczeństwa.

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
uważam za otwarte!

Kolejnym mówcą był wicewojewo-
da warmińsko-mazurski, Sławomir
Sadowski:

Dwadzieścia lat to dużo. Ale w dniu
dzisiejszym spotykamy się po to także,
żeby powiedzieć o rodzinie, o domu,
o Ojczyźnie.  Stulecie niepodległości, to
także rocznica początku samorządu. Bo
samorząd też ma sto lat.

Nasza Ojczyzna, nasz dom – bo tak
też można powiedzieć – ma za swój

początek datę chrztu, a więc rok 966,
początek państwa polskiego. To już 1052
lata, z przerwą na rozbiory, na 123 lata.

Ale przez ten czas i później, kiedy
utraciliśmy niepodległość, były kultywo-
wane, pielęgnowane wartości takie jak
Bóg, honor, Ojczyzna. Ale warto tu
przypomnieć także o innych wartoś-
ciach. Wybiegam w czasy już współ-
czesne. Przypomina  mi się Feliks Sel-
manowicz ,,Zagończyk”, który został
rozstrzelany w 1946 r. w gdańskim
więzieniu. On napisał  taki wzruszający
list do syna: Kochaj Polskę, bądź
dobrym Polakiem, słuchaj matki,
słuchaj starszych. To też wartości,
które się wiążą nieodzownie z Ojczyzną,
rodziną, domem. I wiele innych.

Rozglądam się po sali. Większość to
kobiety. Przed powstaniem stycznio-
wym było takie pojęcie ,,instytucji”
MATKI POLKI. Kobieta dbała o dom,
o dzieci, o rodzinę. Tak było w Polsce.
W innych krajach europejskich też, ale
w Polsce szczególnie. Matka wycho-
wywała dzieci w duchu patriotyzmu.
Przekazywała te wartości, które były
dane poprzednim pokoleniom. Dzisiaj
widzieliśmy piękny występ dzieci. To
jest wychowanie patriotyczne. Chodzi
o to, że trzeba te wszystkie wartości
przekazywać dzieciom.

Przychodzi mi na myśl nasz św. Jan
Paweł II, który w swoim nauczaniu
poświęcał wiele miejsca rodzinie. Mo-
żna by tu wymieniać adhortacje, listy
apostolskie, homilie… Walczył ze złem,
które dotykało rodzinę. Ale także darzył
wielkim szacunkiem młodzież. Pa-
miętamy Światowe Dni Młodzieży czy
to organizowane w Rzymie, czy na Fili-
pinach, gdzie było 4 miliony młodzieży.
Mówił tak: Wy jesteście nadzieją świa-
ta, nadzieją Kościoła, jesteście moją
nadzieją.

Inaug uracja XX W-M Dni  Ro dzi ny
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I od tego, jakie wartości będziemy
przekazywać, o jakie wartości będziemy
dbali: wyznanie, przekonania, to będzie
dla dobra Ojczyzny,  rodziny i domu.

Polska w chwili obecnej jeśli chodzi
o środki przekazane na pomoc rodzinie
jest jednym z liderów w krajach euro-
pejskich: 3 procent PKB. Wystarczy
powiedzieć:  500 plus, mieszkanie plus,
senior plus i wiele jeszcze innych pro-
gramów.

Wystarczy pojechać do gminy  Ku-
rzętnik,  do innych gmin, jak wyglądają.
Można sobie zadać pytanie, czy  to jest
wszystko. Na pewno można więcej.

Ale to zależy od nas wszystkich: od
samorządowców, gdy chodzi o samo-
rząd wojewódzki, od burmistrzów,
wójtów, przedstawicieli rodzin…  To jest
ich misja, ich POWOŁANIE – nie boję
się tego słowa użyć. To jest także
wychowywanie młodzieży. Oni po nas
przejmą. Ojczyzna, Dom, Rodzina.
Najwyższe wartości. Kiedyś kanclerz
wielki koronny Jan Zamoyski mawiał
tak: Takie będą Rzeczpospolite, jakie
będzie młodzieży chowanie. I jest to
obowiązek nas wszystkich.  Trzeba
wychowywać na wartościach, uczyć
szacunku do drugiego człowieka,
szacunku do matki i ojca, do rodziny, do
wszystkich. Może wygląda to dość
idealistycznie. Oczywiście są przypadki
szczególne. Państwo lepiej to znacie.
Macie lepszy ogląd, bo działacie na
rzecz rodzin. Ale chodzi o to, żeby
umacniać te wartości, wspomagać ro-
dziny w każdym wymiarze. Żeby ro-
dziny były zdrowe.

Składam gratulacje za zorganizowa-
nie dzisiejszej konferencji,  dziękuję za
przybycie w progi naszego urzędu wo-
jewódzkiego.

Sądzę, że to spotkanie zaowocuje,
skłoni do refleksji nas wszystkich.

Życzę Państwu wszystkiego najle-
pszego, co się w życiu może zdarzyć.
I życzę powodzenia w pracy na rzecz
rodzin, Ojczyzny, nas wszystkich.

Okolicznościowe słowo skierował do
organizatorów i uczestników Dni Rodzi-
ny ks. bp Janusz Ostrowski, biskup po-
mocniczy Archidiecezji Warmińskiej:

Jest dla mnie nie tylko zaszczytem,
ale i radością, że właśnie nasze woje-
wództwo, nasi samorządowcy warmiń-
sko-mazurscy od 20. lat dbają i troszczą
się o to, aby wspólnota, jaką jest rodzina,
była nie tylko doceniona, ale i wspierana
w jej rozwoju. Nikogo nie trzeba prze-
konywać o potrzebie rodziny. Każdy
z nas w rodzinie wzrastał. Każdy z nas
budował swoją wizję świata, swoje
myślenie i patrzenie na rzeczywistość
właśnie w rodzinie. I ta rodzina budo-
wała później dom. Ten najmniejszy:
rodzice, dzieci, najbliżsi krewni. I te
domy budują…  Naszą Ojczyznę.

Jest ogromną radością, że właśnie
województwo warmińsko-mazurskie od
20. lat jako prekursor tworzy ten pro-
gram dostrzeżenia, docenienia i rozwoju
rodziny.

Jestem z urodzenia olsztynianinem.
W pierwszym pokoleniu Warmiakiem.
I ta moja obecność, moje wzrastanie
na tej naszej warmińsko-mazurskiej
ziemi pomaga mi lepiej rozumieć po-
trzeby tych wspólnot, które tutaj mie-
szkają od wieków. Choć rzeczywistość,
społeczności się zmieniają, ale ta war-
tość, jaką jest rodzina, jest niezmienna.

Króciutka refleksja porównawcza:
Miałem możliwość przez wiele lat pra-
cować na innym kontynencie: w Afry-
ce. Organizowałem wyjazd afrykańs-
kiej młodzieży na Światowy Dzień Mło-
dzieży do Paryża. Dla nich to była ogro-
mna możliwość zobaczenia zupełnie
innej kultury, zupełnie innego świata. Wy-

Inaug uracja XX W-M Dni  Ro dzi ny
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dawać by się mogło, że będą zachwy-
ceni tym, co zobaczą. Ale kiedy po-
wrócili, jako że mieszkali w rodzinach
francuskich w Paryżu, pytałem ich o re-
fleksje po pobycie w rodzinach eu-
ropejskich. Oprócz zachwytu dobro-
bytem, była taka smutna konstatacja:
nie chcieliby w tych rodzinach mieszkać,
żyć. Dlaczego? Jak można funkcjono-
wać, gdzie wszyscy rano zajmują się
tylko sobą? Każdy idzie do swoich
spraw, a gdy wracają wieczorem, nie
mają sobie nic do powiedzenia.

Te relacje rodzinne są podstawowe
w budowaniu jakichkolwiek wspólnot,
a cóż dopiero powiedzieć o tej wspól-
nocie, jaką jest rodzina? Ta naturalna
wspólnota. I te Dni Rodziny, które są
przez Państwa organizowane od 20. lat,
są dowodem i świadectwem na to, że
budowanie relacji rodzinnych jest pod-
stawą do budowania jakichkolwiek in-
nych relacji społecznych. I za tę pracę
serdecznie Państwu chcę podziękować
jako nowy biskup pomocniczy Archi-
diecezji Warmińskiej, ale jako miesz-
kaniec i olsztynianin. Mieszkaniec War-
mii i Mazur, gdzie tak wiele osób an-
gażuje się w tak piękną i wspaniałą spra-
wę, jaką jest rodzina. Szczególnie jest
to radosne w setną rocznicę odzyska-
nia niepodległości przez naszą Ojczy-
znę. Bez rodziny, bez domu nie ma Oj-
czyzny. Niech Bóg błogosławi Polsce.

Kolejnym punktem programu uroczy-
stości było wręczenie listów gratula-
cyjnych, które Marszałek Wojewódz-
twa Gustaw Marek Brzezin przygoto-
wał dla osób w sposób szczególny zaan-
gażowanych w ciągu dwudziestu edycji
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
w ich przygotowanie i organizację. Byli
to członkowie Rady ds. Rodzin Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego,
przedstawiciele stowarzyszeń (Kato-

Inaug uracja XX W-M Dni  Ro dzi ny

lickie Stow. ,,Civitas Christiana” oraz
,,Forum Prorodzinne”), koordynatorzy
Dni Rodziny w środowiskach lokalnych
oraz przedstawiciele mediów. Listy gra-
tulacyjne wręczyła Wicemarszałek Wo-
jewództwa, Wioletta Śląska-Zyśk.

Wykład poświęcony tematyce ujętej
w haśle tegorocznej edycji Dni wygłosił
znany olsztyński historyk, prof. dr hab.
Stanisław Achremczyk. Temat: ,,Rola
rodziny w utrzymaniu tożsamości na-
rodowej”. Referat publikujemy w dziale
,,Artykuły” w  niniejszym numerze
,,Biuletynu”.

Na zakończenie pierwszej części kon-
ferencji ponownie wystąpiła grupa dzie-
ci z Przedszkola Artystyczno-Teatralne-
go ,,Dorotka” w Olsztynie.

Po przerwie kawowej Ks. dr Mi-
chał Tunkiewicz zaprezentował tego-
roczną edycję Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy o Rodzinie, organizowanej przez
Wydział Teologii UWM. Olimpiada roz-
wija się, bierze w niej udział coraz więcej
zespołów z coraz większej liczby szkół
z terenu całego kraju.

Omówienia przygotowań i planowa-
nego przebiegu Jubileuszowych Warmiń-
sko-Mazurskich Dni Rodziny dokonała
Dyrektor ROPS, Wiesława Przybysz.
Przypomniała też w zarysie historię dwu-
dziestu edycji tychże Dni oraz ideę, jaka
od początku Dniom przyświeca. Podkre-
śliła też, że Warmińsko-Mazurskie Dni
Rodziny to nie tylko przełom maja i czerw-
ca, ale praca trwająca przez cały rok –
od wyboru hasła, poprzez konferencje przy-
gotowujące Dni, opracowanie kalenda-
rium inicjatyw lokalnych, poprzez prace
Jury wojewódzkich konkursów, przy-
gotowanie ,,Biuletynu”, aż po paździer-
nikowe podsumowanie.

Na zakończenie głos zabrał Andrzej
Taborski, Przewodniczący Rady ds.
Rodzin Wojew. Warm.-Mazurs.:
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Warmińskie-Mazurskie Dni Rodziny,
których XX edycję dziś inaugurujemy,
to naprawdę znacząca inicjatywa proro-
dzinna w skali nie tylko województwa,
czy środowisk lokalnych w naszym
regionie. Hasła, pod jakimi one przebie-
gały w ciągu minionych lat to przeboga-
ty materiał do refleksji zarówno indywi-
dualnej, jak zbiorowej. Podobnie ma się
z tematami wojewódzkich konkursów:
literackiego oraz plastycznego i grafiki
komputerowej. Wszystkie te hasła i te-
maty znajdziecie Państwo w najnow-
szym ,,Biuletynie Rady ds Rodzin”.

Tegoroczną edycją tych Dni wpisu-
jemy się w obchody stulecia odzyskania
niepodległości przez Polskę. Stąd hasło:
Rodzina – Dom – Ojczyzna. Stąd także
tematy konkursów: ,,Dom rodzinny
ostoją Ojczyzny” oraz ,,Rodzina i dom
fundamentem Ojczyzny”.

Nie będzie chyba przesadą, jeśli
powiemy, że słowa RODZINA i DOM
można uznać za swoiste synonimy. Ni-
gdzie nie czujemy się tak bardzo swoj-
sko, u siebie, jak właśnie w rodzinie, w do-
mu rodzinnym, po prostu: w domu. Do
domu tęsknimy, do niego chętnie wraca-
my – oczywiście zwłaszcza wtedy, jeśli
jest on tym, czym powinien być, a więc
jeśli panuje w nim atmosfera prawdzi-
wie rodzinna. Dom, w którym przeżyliś-
my pierwsze lata życia, wywołuje wspo-
mnienia, nostalgię. Iluż to poetów pisało
o domu – nie tylko ci, którym przyszło
żyć na emigracji. Dodajmy, że ten dom,
za którym tęsknili, wkomponowany był
w ich myślach w konkretny krajobraz,
który zapamiętali – nie tylko ten przy-
rodniczy, ale kulturowy: wiara, zwy-
czaje, bogactwo folkloru, gwara…  Ten
dom, o którym pisali, za którym tęsknili,
to dla nich mała ojczyzna.

Baczni obserwatorzy przemian cywi-
lizacyjnych zauważają, że choć wiele
się zmieniło – zarówno gdy chodzi o po-

jęcie samej rodziny i sytuację, w jakiej
przyszło jej dziś żyć i funkcjonować;
rodziny, która jakże często ulega roz-
padowi; rodziny, która z takich czy
innych przyczyn wybiera sobie bardziej
dogodne miejsce do osiedlenia się – to
w każdym z nas pozostaje owo wspo-
mnienie i nostalgia za miejscem, w któ-
rym przyszliśmy na świat. Zakorzeniając
się w swoją nową małą ojczyznę – ma-
my głęboko w sercu tamtą, w której wy-
rośliśmy.

Ale prócz tej małej ojczyzny mamy
też jako naród inną, wielką Ojczyznę,
której na imię Polska. Ona też jest dla
nas DOMEM. To o niej marzyli i o nią
walczyli nasi przodkowie, gdy była w nie-
woli. To do niej tęsknili i tęsknią ci, którzy
żyją w najrozmaitszych zakątkach świa-
ta. Jest wystarczająco dużo świadectw
tej tęsknoty.

Jeden ze starożytnych greckich poe-
tów, Symonides z Keos (556-468 p.n.e.),
powiedział: Szczęście osiągnę, gdy
uznam ojczyznę za własny dom.

Życzę Państwu w imieniu Rady ds.
Rodzin Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego i swoim własnym, by tego-
roczne, jubileuszowe Warmińsko-Ma-
zurskie Dni Rodziny były okazją do głę-
bokich przemyśleń: jaką wartość sta-
nowią dla nas rodzina i dom, ale także
Ojczyzna, która przecież także powinna
być domem, a nie hotelem, którego nigdy
nie będziemy właścicielami, gospo-
darzami, ale gośćmi. Czujmy się zaró-
wno w tej małej, jak i w tej dużej Oj-
czyźnie jak u siebie w domu.

Zachęcam do angażowania się w lo-
kalne inicjatywy oraz w wojewódzkie
konkursy. Czekamy na relacje, które za-
mieścimy w kolejnym numerze ,,Biule-
tynu”. Liczę, że spotkamy się czy to na
zakończeniu w Bartoszycach, czy tutaj
w październiku na podsumowaniu i wrę-
czaniu nagród.

Inaug uracja XX W-M Dni  Ro dzi ny
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XX Warmiñsko-Mazurskie  Dni  Rodziny
„Rodzina – Dom – Ojczyzna”

11 maja – 15 czerwca   2018 r.
KOMITET HONOROWY

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Metropolita Warmiński

GŁÓWNI ORGANIZATORZY
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego
przy współudziale

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

PATRONAT MEDIALNY

UROCZYSTE  PODSUMOWANIE
 XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

26 października 2018 r. (piątek), godz. 10.00
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Al. Piłsudskiego 7/9

W PROGRAMIE m.in.

• Wystąpienia członków Komitetu Honorowego XX Dni Rodziny;
• Podsumowanie wydarzeń tegorocznych Dni Rodziny;
• Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród laureatom:
   - XXIV Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych”
  - XV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego ,,Dom rodzinny ostoją Ojczyzny”
  - XV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Grafiki Komputerowej ,,Rodzina i dom
     fundamentem Ojczyzny”

ZAPOWIEDŹ
Pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące przyszłorocznych XXI Warmińsko-

Mazurskich Dni Rodziny i wyboru hasła przewodniego odbędzie się  16 listopada 2018  r.
O dokładanym programie oraz godzinie spotkania samorządy lokalne, osoby

zainteresowane zostaną powiadomione pisemnie.

Dodatkowych informacji udzielają:
Natalia Waleszczyńska, ROPS, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17
tel. (89) 52-19-524; e-mail:  n.waleszczynska @warmia.mazury.pl

Karolina Bernat, ROPS, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17
tel. (89) 52-19-508; e-mail: k.bernat@warmia.mazury.pl

Program  Podsumowania XX W-M Dni Rodziny
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Wolontariusze i Opiekunowie spotka-
li się w przepięknym Trzebiatowie na
Gali kończącej XXIV Edycję Konkursu
,,Ośmiu Wspaniałych'”, której organizato-
rami byli: Burmistrz Trzebiatowa, Józef
Domański oraz Fundacja ,,Świat na
Tak”, Prezes Joanna Fabisiak. Konkurs
ma za zadanie promowanie idei wolon-
tariatu oraz promowanie prospołecznych
postaw i wzorcotwórczych zachowań mło-
dzieży. Z Laureatami Lokalnych Edycji,
którzy nominowani zostali do Ogólnopol-
skiego Konkursu, rozmawiali w Warsza-
wie w kwietniu 2018 r. członkowie Jury
XXIV Edycji w składzie: Bożena Gór-
ska, Małgorzata Zimmer, Jolanta Dakow-
ska, Katarzyna Kłosowska, Monika Ra-
dwańska-Komosa, Katarzyna Staniszew-
ska, Dorota Wlazłowska. Takie kontakty
z wolontariuszami budują wiarę, że wie-
my, jak pomagać potrzebującym. Potwier-
dzają współpracę z innymi ludźmi dla
wspólnego dobra oraz dla budowy świa-
ta na TAK. Wyniki prac Jury przedstawi-
ło w Trzebiatowie w dniu 9 czerwca
2018 r.  Ośmiu wolontariuszy otrzymało
Tytuł ,,Wspaniały Polski” 2018:
1. Weronika Chworak - Olsztyn
2. Lena Fałtynowicz - Wrocław
3. Patrycja Gralewicz - Białogard
4. Izabela Idzi  - Gmina Trzebiatów
5. Patryk Pieczarka - Elbląg
6. Wiktoria Prokocka - Myślenice
7. Dominik Rimaszauskas - Powiat
    Ostródzki
8. Mateusz Wietrak - Warszawa

XXIV FINA£ OGÓLNOPOLSKIEGO
SAMORZ¥DOWEGO KONKURSU NASTOLATKÓW

,,OŒMIU WSPANIA£YCH''

Statuetkę ,,Bursztynową Ósemkę”
wręczyła Laureatom Joanna Fabisiak,
Poseł RP, pomysłodawczyni Konkursu
,,Ośmiu Wspaniałych”. Gratulacje skie-
rowane zostały również do opiekunów
utytułowanych wolontariuszy: Iwona Ja-
nuszko, Marta Rybska, Katarzyna Wójcik.
To bardzo owocny rok dla województwa
warmińsko-mazurskiego, trzech Laurea-
tów z tytułem Wspaniały Polski 2018.

Mam przyjemność przedstawić wszyst-
kich Laureatów Lokalnych Edycji Samorzą-
dowego Konkursu ,,Ośmiu Wspaniałych”
zgłoszonych do Edycji Ogólnopolskiej
z naszego województwa, którzy wspania-
le zaprezentowali swoją pracę wolonta-
rystyczną na rzecz lokalnego środowiska.
Wyróżnieni zostali pamiątkami Organiza-
tora XXIV Gali. Gratulacje dla Wolon-
tariuszy i Opiekunów, dla Samorządów Mia-
sta, Gminy i Powiatów organizujących
Konkurs ,,Ośmiu Wspaniałych”: 1. Po-
wiat Ostródzki - Dominik Rimaszauskas
(senior), 2. Elbląg - Patryk Pieczarka
(senior), 3. Powiat Mrągowski - Maciej
Jaśkowski (senior), 4. Ostróda - Paulina
Zelmańska (junior), 5. Powiat Piski -
Paulina Zaborowska (senior), 6. Olsztyn
- Weronika Chworak (senior), 7. Powiat
Olsztyński - Marek Wieromiej (senior),
8. Pasłęk - Wiktoria Gęsina (senior), 9.
Bartoszyce - Magdalena Mich (senior),
10. Kętrzyn - Magdalena Wons (senior).

Z podziękowaniem dla Organizato-
rów XXIV Gali - Koordynator Konkursu

Jolanta Dakowska

Oœm iu  Ws pania³ ych
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Podsumowanie konkursów
XV Wojewódzki Konkurs Literacki
„DOM RODZINNY OSTOJ¥ OJCZYZNY”

Organizatorami XV Wojewódzkiego
Konkursu Literackiego ,,Dom rodzinny
ostoją Ojczyzny” byli: Katolickie Stow.
,,Civitas Christiana” Oddział Okręgowy
w Olsztynie, Rada ds. Rodzin Wo-
jewództwa Warm.-Maz., Samorząd Woje-
wództwa Warm.-Maz., Stow. Wspiera-
nia Działań Prorodz. ,,Forum Prorodzinne”.

Jury w składzie: Andrzej Taborski – prze-
wodniczący, Wanda Kuca, Teresa Ant-
czak, Bożena Gruda, po zapoznaniu się
z nadesłanymi pracami, stwierdza, że:
w tegorocznej edycji konkursu wpłynęło
do organizatorów 130 prac. Udział wzięli
uczniowie szkół podst., gimnazjów, szkół
średnich oraz 17 osób powyżej 18 roku
życia.

A oto ilości prac nadesłanych w po-
szczególnych kategoriach: wspomnie-
nia/świadectwa - 16, wiersze - 83, listy
-  10, inne (m.in. eseje, pamiętniki, opo-
wiadania, rozprawki) - 21.

Jury postanawia przyznać nagrody i wy-
różnienia następującym osobom:

NAGRODY otrzymują:
W kategorii WSPOMNIENIA/

ŚWIADECTWA:
1. Zofia Dąbrowska, SP nr 1 w Nidzicy

(nagroda Marszałka) - op. Aldona Kra-
snowska, 2. Paulina Wojtanowska, SP
w Pieszkowie (nagroda Marszałka) - op.
Elżbieta Żarska, 3. P. Henryk Wierzbicki,
Biblioteka w Pozezdrzu (nagroda Marszałka)
- op. Bronisław Fronckiewicz, 4. P. Zenobia
Janina Alejun, Kętrzyn (nagroda Woje-
wody), 5. Oliwia Gulbicka, SP w Pie-
niężnie (nagroda Wojewody) - op. Joanna
Mokrzycka, 6. P. Elżbieta Zalewska, Skarlin,
GOPS Mszanowo (nagroda) - op. Anna
Pijaczyńska, 7. P. Krystian Szyszka, ŚDS
Marcinkowo, filia w Prejłowie (nagroda)
- op. Anna Borkowska, 8. Mikołaj Za-

lewski, SP w Zespole Szkół w Bratianie,
gm. Nowe Miasto Lub. (nagroda) - op. Syl-
wia Bączek, 9. Dominik Skonieczek, SP
w Niechłoninie, gm. Płośnica (nagroda) - op.
Anna Ludwiczak.

W kategorii LISTY:
1. Kacper Wardowski, LO  w Zespole

Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieś-
cie Lub. (nagroda Marszałka) - op. Beata
Zielińska, 2. Dominika Cendrowska, SP
nr 2 w Nidzicy (nagroda Marszałka) - op.
Katarzyna Borek-Osińska, 3. Julia Baran,
Gimn. w Zespole Szkół w Kandytach (na-
groda Marszałka) - op. Halina Knop, 4. Do-
minika  Białaszczyk, Zespół Szkół Zawod.
im. S. Petofi w Ostródzie (nagroda Woje-
wody) - op. s. Jolanta Kopiczko.

W kategorii WIERSZE:
1. Sandra Woźniak, THŻ, Zespół Szkół

Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie (na-
groda Marszałka) - op. s. Jolanta Kopi-
czko, 2.  P. Elżbieta Żarska,  SP Kandyty,
Szkoła Filialna w Pieszkowie (nagroda
Wojewody), 3. Natalia Rychcik, SP w Nie-
chłonininie (nagroda Wojewody) - op. Anna
Ludwiczak, 4. P. Rita Kostka Kudypy
(nagroda), 5. P. Urszula Konieczka, Gimn.
w Karolewie (nagroda), 6. Jakub Czubak,
ZSRol w Ostródzie (nagroda) - op. Irena Bera.

W kategorii INNE:
1. Małgorzata Bączek, Gimn.  w Ze-

spole Szkół w Bratianie (nagroda Mar-
szałka) - op. Sylwia Bączek,  2. Patrycja
Płochacka, SP w Gałdowie, gm. Iława
(nagroda Marszałka) - op. Beata Przewor-
ska, 3. Igor Gadomski, SP nr 1 w Nidzicy
(nagroda Wojewody) - op. Aldona Kra-
snowska, 4. Paulina Kądzielewska, Gimn.
w Zespole Szkół w Bratianie (nagroda) -
op. Sylwia Bączek, 5. Julia Żmijewska,
SP w Szyldaku, gm. Ostróda (nagroda) -
op. Alina Pietrucha.

Podsumowanie Konkursów
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WYRÓŻNIENIA:
W kategorii WSPOMNIENIA/

ŚWIADECTWA:
1. Karolina Kowalewska, Gimn. w Ze-

spole Szkół w Bratianie - op. Sylwia Bączek.
W kategoriim LISTY: (nie przyznano).
W kategorii WIERSZE:
1. P. Zofia Chrostek, Piecki, 2. Kata-

rzyna Napiórkowska, ZSz w Szczytnie -
op. Magdalena Zyśk, 3. Aleksandra Ulej-
czyk, SP w Pieszkowie - op. Elżbieta Żarska.

W kategorii INNE:
1. Karolina Szewczyk, Gimn. w Ko-

bułtach - op. Marzena Kowsz, 2. Małgorza-

ta Chmielewska, SP w Durągu - op. Anna
Małecka.

Organizatorzy Konkursu i członkowie
Jury dziękują wszystkim uczestnikom za
nadesłane prace, opiekunom i tym, któ-
rzy Konkurs popularyzowali. Osobne po-
dziękowanie należą się fundatorom
nagród i wyróżnień: Wojewodzie Warm.-
Maz., Samorządowi Województwa oraz
Katolickiemu Stow. ,,Civitas Christiana”.

Laureatom serdecznie gratulujemy. Na ła-
mach naszego ,,Biuletynu” zamiesz-
czamy skromny wybór prac nagrodzo-
nych i wyróżnionych.

Podsumowanie Konkursów

O ogromnym zainteresowaniu zapropo-
nowanym konkursem świadczy fakt, iż
na konkurs napłynęło 496 prac, co bardzo
nas cieszy jako organizatorów.

Tradycyjnie nad prawidłowym przebieg-
iem wojewódzkiego konkursu jako koor-
dynator czuwała inicjatorka konkursu Te-
resa Antczak, wiceprezes Forum Proro-
dzinnego, nauczyciel SP nr 30 w Olszty-
nie. Współorganizatorami konkursu były:
Forum Prorodzinne, Samorząd Wojewódz-
twa Warm.-Maz., Rada ds. Rodzin Wo-
jewództwa Warm.-Maz., Kuratorium
Oświaty, Szkoła Podst. Nr 30 im. Marii
Zientary-Malewskiej, Oddział Okręgowy
Katolickiego Stow. ,,Civitas Christiana”
oraz Pałac Młodzieży w Olsztynie.

Komisja konkursowa w składzie: Bo-
żena Rzepka - przewodnicząca, Mirosław
Piekut, Teresa Antczak, Andrzej Tabor-
ski, Alicja Zwierko-Jóźwik w dniu 20
sierpnia 2018 r. spośród 496 nadesłanych
prac wyłoniła 41 laureatów konkursu przy-
znając 5 nagród i 4 wyróżnienia za gra-
fikę komputerową oraz 21 nagród i 11
wyróżnień za prace plastyczne, w tym 7 na-
gród Marszałka Województwa Warm.-

XV Wojewódzki Konkurs Plastyczny
i Grafiki Komputerowej

„RODZINA I DOM FUNDAMENTEM OJCZYZNY”
Maz., 6 nagród Wojewody Warm.-Maz.
oraz 1 nagrodę specjalną Dyrektora
Szkoły Podst. Nr 30 w Olsztynie.

Korzystając z okazji chcę w imieniu
organizatorów złożyć gorące podzięko-
wania wszystkim uczestnikom konkursu,
autorom prac, ich rodzicom i opiekunom,
wychowawcom i nauczycielom oraz in-
struktorom za chęć podjęcia tematu, roz-
propagowania oraz często pokierowania
lub podpowiedzi najmłodszym milu-
sińskim i podopiecznym oraz tym, którzy
włączyli się w przeprowadzenie konkursu.

Dodatkowe podziękowania kieruję do
fundatorów nagród, którymi byli: Samo-
orząd Województwa Warm.-Maz.,
Wojewoda Warm.-Maz., Dyrektor Szko-
ły Podst. Nr 30 im. Marii Zientary-Ma-
lewskiej w Olsztynie, Katolickie Stow.
,,Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w
Olsztynie oraz Pałac Młodzieży im. Orląt
Lwowskich w Olsztynie.

GRAFIKA KOMPUTEROWA
NAGRODY:
Szkoła Podstawowa: I-III 1. Nikola

Orzechowska, N SP Nr 33, Olsztyn, op.
Małgorzata Wójtowicz, IV-VI 2. Mar-
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tyna Kozłowska (nagroda Marszałka), SP
Nr 1 Olsztynek, op. Jacek Kamieniecki,
3. Marcel Kosiński (nagroda Wojewody),
SP Nr 2 Nidzica, op. Małgorzata Rydzew-
ska, 4. Mateusz Surmacz, SP Biskupiec,
op. Krzysztof Radziwilski,

Gimnazjum: 5. Wiktoria Okońska,
Bielice Krotoszyny, op. Magdalena Preus-
Różańska,

WYRÓŻNIENIA:
Szkoła Podstawowa: I-III 1. Daria

Paudyna, SP Nr 33, Olsztyn, op. Małgo-
rzata Wójtowicz, IV-VI 2. Lidia Kitło-
wska, SP Biskupiec, op. Krzysztof Radziwil-
ski, 3. Oliwia Jurczak, SP Nr 30, Olsztyn,
op. Jadwiga Cichowska, 4. Anna Izabela
Pena, SP Nr 2 Nidzica, op. Małgorzata Ry-
dzewska,

PRACE PLASTYCZNE
NAGRODY:
Przedszkola: 1. Nina Jabłonowska,

(nagroda Marszałka) ŻM Morąg, op.
Barbara Tumiel, 2. Zuzanna Seredyń-
ska (nagroda Wojewody),  OP Wydminy,
op. Małgorzata Król,

Szkoła Podstawowa: I-III 3. Kaje-
tan Piłat (nagroda Marszałka), SP Nr 6 Ol-
sztyn, 4. Aleksandra Włodarska, (na-
groda Wojewody), SP Nr 7 Olsztyn, op.
Kamila Procyk, 5. Weronika Danel-
czyk, N, SP N 6 Olsztyn, op. Teresa Ta-
dajewska, 6. Krzysztof Gąska, SP Nr 1
Nidzica, op. Bogumiła Bielicka, IV-VI
7. Joanna Galanek (nagroda Marszałka), SP
Sorkwity, op. Joanna Dymkowska, 8.
Julia Ruszczyk (nagroda Wojewody),
SP w Kumielsku, op. Bożena Alicka,
9. Natalia Rydzewska (nagroda specjalna
Dyrektora SP Nr 30 w Olsztynie), SP
Pieszkowo Kandyty, op. Elżbieta Żarska,
10. Zofia Lichota, SP Nr 30, Olsztyn,
op. Małgorzata Bielakow, 11. Patrycja
Niemanowska, MDK Morąg, op.
Małgorzata Fudała, 12. Dominika Ku-
rzątkowska, SP Nr 30 Olsztyn, op. Ali-
cja Zwierko-Jóźwik, 13. Arkadiusz Krem-

ski, SP Bratian, GCK Mszanowo, op. Anna
Kremska, 14. Jurand Kuźniarski, SP Nr
25 Elbląg, op. Józefa Chmura,

Gimnazjum:  15. Alicja Borkowska
(nagroda Marszałka), Nr 2 Nidzica, op.
Małgorzata Rydzewska, 16. Zuzanna
Ankudowicz (nagroda Wojewody), Nr
2 Nidzica,  op. Małgorzata Rydzewska,
17. Aleksandra Łamejko, Nr 2 Nidzi-
ca, op. Małgorzata Rydzewska, 18. Zuzan-
na Marchlewska, ZS Bratian, op. Anna
Kremska,

Ponadgimnazjalne: 19. Natalia Wasilew-
ska (nagroda Marszałka), LO Bielice
Krotoszyny, op. Krzysztof Radziwilski,

Dorośli: 20. Teresa Nowicka, (na-
groda Marszałka) DDP, Nidzica, op. Ma-
rzena Dębska,  21. Hanna Łukaszuk
(nagroda Wojewody), DDP Nidzica, op.
Marzena Dębska,

WYRÓŻNIENIA:
Szkoła Podstawowa: I-III 1. Maria

Klobuszeńska, SP w Kobułtach, op.
Marzena Kowsz, 2. Wiktoria Truszczyń-
ska, SSP Tylice, op. Mirosława Bartnicka,
3. Weronika Kraus, SP Nr 1 Nidzica,
op. Sylwia Gawlik,  4. Gabriela Rowicka,
KW Morąg, op. Anna Milewska, IV-VI
5. Ernest Błaszczyk, SP Nr 2 Węgorze-
wo, op. Bożena Hoffmann, 6. Martyna Bu-
drewicz, SP Nr 4 Mrągowo, op. Lucyna
Gosiewska,

Gimnazjum: 7. Pola Gancewska,
ZS4, Mrągowo, op. Lucyna Gosiewska,
8. Justyna Chojnacka, MDK, Morąg, op.
Małgorzata Fudała,

Dorośli: 9. Kazimierz Kołodziejski,
DDP Nidzica, op. Marzena Dębska, 10.
Bożena Gruda, CCH Elbląg, 11. Mateusz
Pacewicz, SPdP, Ostróda, op. Teresa
Knaf.

ORGANIZATORZY  I  JURORZY
GRATULUJĄ  LAUREATOM
ORAZ  ICH  OPIEKUNOM !

Opracowanie i zdjęcia
Teresa Antczak

 koordynator konkursu
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1. POWIAT BARTOSZYCKI
Bartoszyce

Zakład Gospodarki Odpadami Sp.
z o.o w Bartoszycach, Bartoszycki Dom
Kultury, Urząd Miasta Bartoszyce,
Spółka COWIK: Niska emisja, smog,
zanieczyszczenie powietrza, segregacja
odpadów – to najważniejsze tematy, które
przedstawione zostały w spektaklu eko-
logicznym dla dzieci „Baron Smog”
w wykonaniu Krakowskiego Biura Pro-
mocji Kultury. Opowiadano również, jak
istotny jest zdrowy styl życia, zdrowe od-
żywianie i ruch na świeżym powietrzu.
Spektakl odbył się w sali widowiskowej
Bartoszyckiego Domu Kultury. Po spe-
ktaklu na scenę zostały zaproszone dzie-
ci z publiczności, które poprzez zabawę
poszerzały swoją wiedzę na temat se-
gregacji śmieci. Udział ok. 300 osób.

Bartoszycki Dom Kultury: Spektakl
teatralny „Igraszki z diabłem” w wy-
konaniu Grupy Teatralnej „Bez Spin-
ki” z Domu Kultury w Wojciechach
odbył się 18 maja. Grupę prowadzi aktor
Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
Wstęp na wydarzenie był bezpłatny.
Udział 200 osób; 10 czerwca rodziny
bawiły się na Pikniku Rodzinnym
przy BDK. W ramach wydarzenia na
posesji BDK na świeżym powietrzu
odbył się poczęstunek, podsumowanie
roku artystycznego 2017/2018, rozdanie
dyplomów uczestnikom zajęć tematy-
cznych, prezentacje artystyczne grup
(Balecik, Tany Tany, Taniec z Elemen-
tami Gimnastyki Artystycznej i Musical
Dance), warsztaty plastyczne oraz za-
bawy sportowe i taneczne. Podczas wy-
darzenia miały miejsce dwie wystawy
– w budynku BDK odbyła się wystawa
dziecięcych prac plastycznych połączo-
na z pokazem filmu animowanego

„Czerwony Kapturek”, również wyko-
nanego przez dzieci na zajęciach. W ple-
nerze natomiast odbyła się wystawa
prac plastycznych dzieci uczęszczają-
cych na „Dzikie Zajęcia”. Udział 100
osób; 26 maja w BDK odbył się kon-
cert Edith Piaf po polsku w wykona-
niu aktorki Wiesławy Szymańskiej-
Niemaszek i Mariana Czarkowskie-
go. Koncert miał formę montażu sło-
wno-muzycznego i był zwieńczeniem
obchodów Dnia Matki w BDK; W ra-
mach koncertu „Dla Ciebie Mamo”
z okazji Dnia Matki na scenie BDK
zaprezentowali się uczestnicy sekcji
tanecznych i taneczno-wokalnych
BDK: Wystąpiły grupy: Balecik, Musi-
cal Dance, Tany Tany, Taniec z Elemen-
tami Gimnastyki Artystycznej, cztery
grupy tańca HIP-HOP oraz Folklory-
styczny Zespół Pieśni i Tańca „Kała-
majka”. Wystąpił również raper Dziki
Wschód z piosenką o mamie, zapra-
szając dzieci na scenę i angażując pu-
bliczność do wspólnego śpiewania.
Udział 300 osób; Koncert Janusza
Laskowskiego z zespołem odbył się
z okazji Dnia Matki 25 maja. Nie
zabrakło wspólnych śpiewów znanych
piosenek takich jak „Kolorowe Jarma-
ki” czy „Beata z Albatrosa”. Po koncer-
cie publiczność miała okazję do spotka-
nia z artystą. Udział 300 osób.

Integracyjne Przedszkole Publicz-
ne Nr 4 w Bartoszycach: „Mamo,
Tato, kocham was”. Na przełomie
maja i czerwca przedszkolaki ze wszyst-
kich grup wiekowych przygotowały dla
rodziców niespodzianki. Odbyły się pi-
kniki rodzinne, ogniska integracyjne
połączone z obchodami Dnia Mamy i Ta-
ty. Spotkania rozpoczęły się montażem
muzyczno-słownym przygotowanym

INICJATYWY LOKALNE
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przez dzieci, następnie wręczono rodzi-
com upominki. Po uroczystym otwarciu
dzieci z rodzicami spędziły czas na zaba-
wie z chustą animacyjną; korzystano z par-
ku rozrywki. Po zmaganiach sporto-
wych nadszedł dla rodziców i dzieci czas na
kiełbaskę z grilla. Na koniec były wspól-
ne zdjęcia, podziękowania i wspomnie-
nia z minionego roku przedszkolnego.

Przedszkole Publiczne nr 9 w Bar-
toszycach, Pracownicy przedszkola:
Podsumowaniem obchodów Tygodnia
Patriotycznego w naszym przedszkolu
była Akademia Patriotyczna „Jes-
tem Polakiem – Kocham Swój Kraj”.
Zostali zaproszeni goście w osobach:
pełnomocnik burmistrza do spraw pro-
filaktyki uzależnień w imieniu burmistrza
Bartoszyc, dyrektor Zespołu Admini-
stracyjnego Oświaty w Bartoszycach,
prezes Bartoszyckiego Środowiska Naro-
dowo-Patriotycznego „Patria”, przedsta-
wiciele ZHP, rodzice, pracownicy i dzie-
ci. Akademię poprowadziły dzieci z na-
szego przedszkola, prezentując wier-
sze, piosenki i tańce. Uroczystość uświe-
tniła Kapela „Rogóżanie”, wykonując
pieśni patriotyczne i regionalne. Nie
zabrakło niczego: tradycji, wzruszeń,
emocji. Jesteśmy dumni, że jesteśmy
Polakami. Udział 200 osób; Rada Ro-
dziców przy Przedszk. Publi. nr 9 w Bar-
toszycach, Pracownicy przedszkola
zorganizowali 13 czerwca Festyn Ro-
dzinny. Czekało  wiele atrakcji, m.in. ką-
cik plastyczny, malowanie twarzy, ba-
lonowe cuda, basen z piłkami, kącik
klocków, gier podłogowych, bańkowe
wariacje, loteria fantowa, kawiarenka,
grill, odbyły się również liczne konkursy
sprawnościowe. Udział 350 osób; Przed-
szkole wraz z Radą Rodziców zorgani-
zowali ogniska grupowe z okazji
,,Dnia Mamy i Taty’’. Przedszkolaki
zaprezentowały rodzicom wiersze i pio-

senki, złożyły życzenia i wręczyły wła-
snoręcznie przygotowane laurki. W ra-
mach niespodzianki rodzice z grupy
,,Biedronki’’ i ,,Żabki’’ przedstawili dla
dzieci inscenizację utworu ,,Rzepka’’.
Potem wszyscy przystąpili do pieczenia
kiełbasek. Udział 290 osób.

Górowo Iławeckie – Miasto
Urząd Miasta w Górowie Iławec-

kim, MKRPA przy Urzędzie Miasta
w Górowie Iław., Ośrodek Kultury
w Górowie Iław., Przedszkole Miej-
skie w Górowie Iław., Szkoła Podst.
w Górowie Iław.: Dni Rodziny w Gó-
rowie Iławeckim: dwa pikniki rodzin-
ne (grupy animacyjne, grill, malowanie
buziek, szczudlarze, metaliczne tatuaże,
gry i zabawy rodzinne, itp.); Zawody spor-
towe (tenis stołowy, piłka nożna, gry i za-
bawy rekreacyjno-sportowe dla rodzin);
Profilaktyczne przedstawienie dla
dzieci i młodzieży (przedstawienia tea-
tralne – „Przygody zazdrosnego Liliput-
ka”). Udział 550 osób.

Gmina Wiejska Górowo Iław.
Szkoła Podst. w Kandytach, Gmin-

na Biblioteka i Centrum Kultury z sie-
dzibą w Górowie Iław.: Gminny Kon-
kurs Literacki. Laureaci i wyróżnione
osoby zostali nagrodzeni podczas im-
prezy „Bocianie lato w Żywkowie”.
Prace tych osób zgłoszono do konkursu
wojewódzkiego; Gminny konkurs
plastyczny i grafiki komputerowej.
Laureaci i wyróżnione osoby zostali
nagrodzeni podczas imprezy „Bocianie
lato w Żywkowie”. Prace tych osób
zgłoszono do konkursu wojewódzkiego.

Szkoła Podst. w Kandytach: W ra-
mach obchodów tegorocznych Dni Ro-
dziny w naszej szkole odbyły się liczne
spotkania z rodzinami. Uczniowie
pod kierunkiem nauczycieli przygotowali
programy artystyczne, prezentacje, wy-
stawy poświęcone swoim drogim człon-
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kom rodziny. Miłą atmosferę spotkań
dopełniał słodki poczęstunek, kwiaty
oraz upominki przygotowane przez
uczniów. Udział 110 osób.

2. POWIAT BRANIEWSKI
Braniewo

MOPS w Braniewie, Urząd Miasta
Braniewa, Miejski Ośrodek Sportu
w Braniewie, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Braniewie, Braniewskie
Centrum Kultury: 3 czerwca zorgani-
zowany został Festyn Rodzinny pod
honorowym patronatem Burmistrza
Miasta Braniewa. Wydarzenie rozpo-
częto Mszą św. w intencji rodzin.
Organizatorzy przygotowali szereg atra-
kcji dla całych rodzin, m.in.: turniej rodzin,
jak również konkurs plastyczny dla
uczniów szkół i przedszkoli, połączony
z wystawą prac, zajęcia plastyczne,
quizy o rodzinie, zabawy zręcznoś-
ciowe, malowanie twarzy oraz fotobud-
ka. Ponadto uczestnicy festynu mogli
skorzystać z dmuchanego placu zabaw
i zobaczyć pokaz młodych judoków. Jak
zwykle nie obyło się bez waty cukrowej,
popcornu, grochówki, bigosu, napojów
i różnych słodkości. Atrakcją był pokaz
medyczny z praktycznym wykorzysta-
niem fantomów, połączony z pomiarem
ciśnienia i poziomu glukozy we krwi.
Dzieci z sekcji muzycznej uatrakcyjniały
swoim śpiewem całą imprezę. Na ko-
niec festynu osoby biorące udział w za-
bawie otrzymały upominek. W festynie
uczestniczyły nie tylko dzieci, ale również
ich rodzice i dziadkowie. Udział 500 osób.

Pieniężno
6 czerwca pod hasłem „Polska rodziną

silna” przeszedł ulicami Pieniężna
Marsz dla Życia i Rodziny. Rozpoczął
się przed  gimnazjum, a zakończył się
przedstawieniami muzycznymi na placu
Środowiskowego Domu Samopomocy
Bajka. Uczestnikami marszu byli: Bur-

mistrz Pieniężna, przedszkolaki, ucznio-
wie pieniężeńskich placówek oświaty
z gronem pedagogicznym, podopieczni
wraz z opiekunami Środowiskowego Do-
mu Samopomocy „Bajka”, ks. Kazimierz
Szałaj, zespół muzyczny Stokrotki, mie-
szkańcy miasta i gminy. Honorowy
patronat nad marszem objął Burmistrz
Pieniężna Kazimierz Kiejdo. Organi-
zatorami marszu byli: Sekretarz Rady
d.s. Rodzin Wojew. Warm.-Maz. Wanda
Kuca, Kierownik M-GOPS Dorota
Hołownia, Członek Rady d.s. Rodzin
Wojew. Warm.-Maz. Krzysztof Kisiel,
Miejski Dom Kultury, Dyrektorzy pie-
niężeńskich placówek oświaty, Urząd
Miejski w Pieniężnie.

Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina:
Z zaproszenia do wspólnej zabawy z oka-
zji Dnia Dziecka skorzystała liczna
grupa dzieci wraz z rodzinami. Naj-
młodsi najchętniej korzystali z dmu-
chanych zjeżdżalni, profesjonalnego
malowania twarzy, kramiku, balono-
wych upominków oraz pieczonych kieł-
basek dla wszystkich. W upalny dzień
wspaniałą atrakcją okazała się kurtyna
woda, którą zapewnili panowie z OSP.
Wszystkie dzieci otrzymały również ży-
czenia i cukierki od Burmistrza Pienię-
żna. Udział 300 osób; IX Majówka
Seniorów w jubileuszowym dla Polski
roku. Odbyła się ona pod hasłem
„Polska sto lat niepodległa”. Nie za-
brakło radosnej atmosfery, dobrej za-
bawy, ciekawych nagród, tańców oraz
majówkowej biesiady przy suto zasta-
wionych stołach. Stałym elementem za-
bawy stał się występ połączonych sił
akordeonistów i ich pięknie zagranego
Walca Wileńskiego ze szczególną dedy-
kacją dla Burmistrza Pieniężna. Udział
200 osób.

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Ra-
da Rodziców: Festyn Rodzinny. Dzie-
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ci, każda grupa przedszkolna przedsta-
wiała program artystyczny, zabawy,
upominki, konkursy. Udział 300 osób.

Szkoła Podst. w Piotrowcu: Rodzin-
ny Dzień Sportu po hasłem „Rodzi-
na na sportowo”. Uroczystość rozpo-
częła się od programów artystycznych
przygotowanych przez grupę przed-
szkolną oraz klasy II i III. Uczniowie
piosenką, wierszem i tańcem zaakcen-
towali święto Mamy i Taty. Po części
artystycznej, dzieci wraz z rodzicami i na-
uczycielami przeszły na boisko szkolne,
gdzie przeprowadzona została wspólna
rozgrzewka przy muzyce, po czym rozpo-
częły się zmagania sportowe. Chwilą
wytchnienia był rodzinny piknik, gdzie
można było skosztować pysznego cia-
sta, przygotowanego przez mamy, było
też ognisko z kiełbaskami. Zaproszeni
goście mogli podziwiać wystawę ca-
łorocznego projektu „Pół godziny dla
Rodziny” pod hasłem „Niepodległa”.
Końcowym akcentem były mecze fina-
łowe turnieju w dwa ognie klas II i III,
turnieju piłkarskiego klas IV-VII oraz
wręczenie nagród ufundowanych przez
Radę Rodziców.

Gmina Wilczęta
Szkoła Podst. w Nowicy, Szkoła Podst.

w Słobitach: Uroczystości Dni Rodzi-
ny w formie festynu oraz imprezy spor-
towej miały charakter otwarty dla dzieci
i rodzin, społeczności lokalnej oraz goś-
ci . Uczestnicy wzięli udział w licznych
atrakcjach: kompleks pięciu dmuchaw-
ców, basen z kulkami, laserowy paint-
bool, przejażdżki sprzętem rolniczym,
wozami strażackimi, fotobudka, war-
sztaty wikliniarskie, ognisko integracyj-
ne; Zorganizowano Bieg ku Słońcu
o Puchar Starosty Braniewskiego (SzP
Słobity), gry planszowe wielogabary-
towe, zabawy. Zorganizowano dla wszyst-
kich uczestników poczęstunki: owoce,

lody, gofry, fontanna czekoladowa, kieł-
baski. Udział 600 osób.

3. POWIAT DZIAŁDOWSKI
Działdowo – miasto

Miejski Ośrodek Sportu i Rekrea-
cji: 25 maja został zorganizowany w Dział-
dowie po raz 10 Bieg w ramach Ogól-
nopolskiej Akcji „Polska Biega”.
Trasa wytyczona była wokół boisk
ORLIK przy ul. Świerkowej. Uczest-
nicy mieli do pokonania 3 pętle (jedna
pętla liczyła 1.000 m). Wystartowało 55
osób, uczestnicy różnili się od siebie
wiekiem oraz stopniem wytrenowania
(od amatorów po osoby biegające na
co dzień). Wśród nich byli działdowscy
biegacze z klubu biegacza ,,Rozbiegane
Działdowo”, lekkoatleci działdowskiego
klubu UKS MOSiR Działdowo, ucznio-
wie z działdowskich szkół oraz inni
wyrażający chęć wzięcia udziału w im-
prezie. Ideą biegu nie było zwycięstwo
oraz uzyskanie jak najlepszego czasu,
lecz popularyzacja i upowszechnianie
biegania, propagowanie zdrowego stylu
życia, integracja społeczności lokalnej
i zachęcenie kolejnych osób do upra-
wiania sportu. Wszyscy uczestnicy na
mecie otrzymali napój oraz czekoladę;
7 czerwca odbył się Turniej Przed-
szkolaków. Ze względu na remont
stadionu, turniej odbył się na boiskach
przy ul. Świerkowej. Udział wzięły 4
działdowskie przedszkola, każde z nich
reprezentowała 10-osobowa drużyna.
Oprócz zawodników przybyli również
rodzice, dziadkowie oraz inne dzieci, aby
kibicować swoim kolegom i koleżan-
kom. Program imprezy składał się z 9
konkurencji rekreacyjnych, m.in. bieg
slalomem, wyścig kelnerów, przejście
przez 12-m tunel. Zwyciężył zespół
z Przedsz. Miejs. Nr 5. Za zwycięstwo
otrzymali Puchar. Wszystkie startujące
zespoły otrzymały pamiątkowy dyplom
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oraz nagrody – zestaw zabawek. Wszyst-
kie dzieci zarówno startujące, jak i kibi-
cujące otrzymały po batoniku. Udział
120 osób.

Przedszkole nr 5 w Działdowie: 8 czer-
wca odbył się Festyn Rodzinny. Naj-
pierw wszyscy rodzice zostali zaprosze-
ni do sal, gdzie każda grupa dzieci
przedstawiła program artystyczny oraz
wręczyła upominki rodzicom. Po wy-
stępach wszyscy przeszli na boisko przed-
szkolne, gdzie czekało wiele atrakcji np.:
planetarium, malowanie farbami na folii,
malowanie twarzy, korzystanie ze sprzę-
tu sportowego, konkursy, a także sma-
czne kiełbaski. Udział  250 osób; Nauczy-
cielki z gr. V: Zajęcia otwarte dla ro-
dziców „Zabawy z mamą i tatą”. Pod-
czas zajęć otwartych z rodzicami wyko-
rzystano metodę ruchu rozwijającego
W. Sherborne z elementami integracji
sensorycznej w ramach realizacji proje-
ktu „Pogodne dzieciństwo – udana przy-
szłość”. Celem zajęć było wspomaganie
rozwoju dziecka poprzez ruch oraz kon-
takt emocjonalny i fizyczny. W zajęcia
zaangażowani zostali rodzice, którzy w pa-
rach z dziećmi świetnie się bawili, wy-
konując ćwiczenia zgodnie z instrukcją
prowadzących nauczycielek. Na ko-
niec każde dziecko przeszło po ścież-
ce sensorycznej, następnie razem z ro-
dzicami wykonało pracę plastyczną me-
todą malowania palcami R. F. Shaw.

Przedszkole nr 1 im. Jana Brze-
chwy w Działdowie: 24 maja odbył się
Piknik rodzinny pod hasłem „My
rodzinę fajną mamy, zawsze razem
się trzymamy”. Podczas pikniku na
wszystkich przybyłych czekały różne
atrakcje: wspólna zabawa pod kierun-
kiem animatora i maskotki Smerfa,
trening taekwondo prowadzony przez
instruktora, fotobudka, malowanie twa-
rzy, dwa dmuchane zamki, zjeżdżalnie,

grochówka z kuchni polowej – dzięki
zaangażowaniu wiceprezesa Związku
Wędkarskiego, grill. Atrakcją pikniku
było puszczanie baniek mydlanych.
Udział 450 osób.

Iłowo Osada
Urząd Gminy Iłowo-Osada, Gmin-

ny Ośrodek Kultury i Sportu w Iło-
wie-Osadzie, GKRPA, Zespół Szkół
nr 1 w Iłowie-Osadzie, Zespół Szkół
nr 2 w Narzymiu: 25 maja oraz 9
czerwca odbył się Turniej Piłki
Nożnej Dzieci Orlik rocznik 2006
i młodsi. W turnieju udział wzięły
drużyny z trzech sołectw. Każdy z mło-
dych uczestników otrzymał medale za
zdobyte miejsce; 30 maja w sali wi-
dowiskowej GOKiS-u w Iłowie-Osa-
dzie z okazji Dnia Dziecka odbył się bal
karmelowy dla najmłodszych. Dzieci
wraz z rodzicami mogły bawić się przy
muzyce, a także wziąć udział w eko-
logicznym pokazie mody.

17 czerwca na stadionie sportowym
w Iłowie-Osadzie odbył się Piknik
rodzinny ph. „Rodzina – Dom –
Ojczyzna”; Wójt Gminy Iłowo-Osada
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu przywitali gości, a następ-
nie razem z publicznością wysłuchali
młodych solistów. W tym dniu na wszyst-
kie dzieci czekało wiele darmowych
atrakcji: dmuchane zjeżdżalnie, zamki,
place zabaw, strefa gier video, place
budowy z drewnianych klocków, quady,
gokarty, malowanie twarzy, kącik arty-
styczny oraz darmowe wypiekane na
miejscu naleśniki, wata cukrowa i pop-
corn. Dzieci wraz z rodzicami mogły prze-
jechać się wozem strażackim i uczest-
niczyć w pokazie Pierwszej Pomocy,
dodatkowo każdy z uczestników mógł
wziąć udział w przygotowanych konkur-
sach. Całość imprezy przeplatana była
zajęciami w specjalnej strefie profila-
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ktyki z zakresu zapobiegania uzależ-
nieniom. Impreza plenerowa odbywała
się przy akompaniamencie zespołu
muzycznego. Udział 500 osób.

Płośnica
Gminna Komisja Profilakt. i Rozw.

Probl. Alk. w Płośnicy,. Urząd Gminy
w Płośnicy, Gminne Centrum Kultu-
ry i Biblioteka w Plośnicy, Radni wsi
Gródki, Rada Sołecka wsi Gródki:
Gminne Obchody XX Warm.-Maz.
Dni Rodziny. Festyn rozpoczął się
przemarszem Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Płośnica i pokazem Mażoretek.
Na boisku przy Szkole Podst. w Gród-
kach została odprawiona Msza św. Po
Mszy Wójt w asyście Prezesa Oddziału
Rejonowego PCK oraz Kierownika Biu-
ra Oddziału Rejonowego PCK wręczył
odznaczenia „Zasłużony dla Zdrowia
Narodu” oraz dwa specjalne rowery dla
niepełnosprawnych mieszkańców Gminy
Płośnica; Odbył się Konkurs Piosenki
Przedszkolnej pod hasłem „Raz, dwa,
trzy – Śpiewaj Ty”. Atrakcją dla zebra-
nych były zabawy i konkursy z nagro-
dami dla dzieci, dorosłych i rodzin. Dla
dzieci przygotowano zjeżdżalnię „Kacz-
ka-Połykaczka”, a dla wszystkich wy-
stęp magika Łukasza Ogonowskiego z pro-
gramu „Mam Talent”. Zorganizowano
punkt Pierwszej Pomocy oraz paradę mo-
tocykli i samochodów strażackich. W tra-
kcie festynu dla wszystkich czekał grill,
ciepły poczęstunek, ciasta, kawa i napo-
je. Wśród zgromadzonych przez człon-
ków GKPiRPA zostały rozprowadzone
ulotki profilaktyczne. Podsumowaniem
festynu było losowanie nagrody głównej
(rower) i nagród pocieszenia. Udział
400 osób.

4. POWIAT ELBLĄSKI
Komorowo Żuławskie

GKRPA, Gminna Biblioteka Publi-
czna w Komorowie Żuł., Filia Gmin-

nej Biblioteki Publicznej w Nowako-
wie, Urząd Gminy Elbląg: Ogłoszono
Gminny Konkurs Plastyczno-Lite-
racki dla dzieci i młodzieży szkolnej pn.
„Ja – moja wieś, moja okolica”. Celem
konkursu było uwrażliwienie dzieci i mło-
dzieży na piękno miejscowości, w której
mieszkają, zachęcenie do poznawania,
odkrywania i propagowania miejsc
najciekawszych pod względem archi-
tektonicznym i przyrodniczym oraz
promocja wartości rodziny w życiu ka-
żdego człowieka. Małą ojczyznę, ro-
dzinne miejscowości jako miejsca naj-
ważniejsze i najbliższe każdemu dziecku
można przedstawiać na wiele sposo-
bów. Ogółem na konkurs wpłynęło 176
prac, w tym 126 prac plastycznych i 50
literackich wykonanych przez 170 uczest-
ników ze wszystkich placówek oświa-
towych Gminy Elbląg; 25 maja  w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Komorowie
Żuł. odbyła się uroczystość wręczenia
nagród laureatom konkursu. Uroczy-
stości wręczenia nagród towarzyszyła
wystawa wszystkich prac nadesłanych
na konkurs. Dyplomy i nagrody fundo-
wane zostały przez Urząd Gminy Elbląg
ze środków GPPiRPA.

Publiczna Szkoła Podst. w Pilonie
zorganizowała Rodzinny Rajd Pieszy,
który odbył się 9 czerwca. W rajdzie
wzięli udział uczniowie, ich rodzice, ro-
dzeństwo. Trasa rajdu prowadziła przez
atrakcyjne przyrodnicze tereny. Tempo
wędrówki było dostosowane do wszyst-
kich uczestników. Marszruta zakoń-
czyła się pieczeniem kiełbasek przy
ognisku w Weklicach. Udział 60 osób.

5. POWIAT EŁCKI
Ełk – powiat

PCPR w Ełku oraz Centrum Twórcze-
go Rozwoju Dziecka i Rodziny „Za-
cisze”: 14 czerwca w Starostwie Powiato-
wym w Ełku odbyła się konferencja pn.
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„Rodzina – Dom – Ojczyzna”, która
została poświęcona tematyce ojczyzny,
rodziny, jej fundamentalnym wartoś-
ciom oraz polityce państwa w zakresie
wspierania rodziny. Rozpoczęła się fil-
mem krótkometrażowym ,,Moja rodzi-
na”, w którym wystąpili podopieczni ro-
dzin zastępczych. W tematykę spotka-
nia wprowadziła Dyrektor PCPR w Ełku.
Prelekcje z perspektywy praktyków wy-
głosili m.in.: Kazimierz Bogusz – Dyr.
Muzeum Historycznego w Ełku, Piotr Ko-
walewski – mąż i ojciec czwórki dzieci,
założyciel i prowadzący teatr im. J. Wę-
grzyna w Ełku, założyciel przedszkola „Pro-
myk” w Ełku, ks. Marcin Koncewicz
SDB – Zastępca  Kierownika Oratorium
św. Jana Bosko w Ełku, socjoterapeuta,
Małgorzata Kopiczko – Senator RP. W kon-
ferencji wzięło udział ok. 80 osób, w tym
m.in.: Wicestarosta Powiatu Ełckiego,
Zastępca Prezydenta Ełku, Członkowie
Rady Powiatu Ełckiego, Wójtowie
Gmin, dyrektorzy, kierownicy oraz pra-
cownicy GOPS, MOPS, pracownicy
Urzędu Miasta w Ełku, dyrektorzy i pe-
dagodzy szkół, przedstawiciele: stowa-
rzyszeń, Sądu Rejonowego, Prokuratury,
Policji, Straży Miejskiej oraz pracownicy
PCPR w Ełku; 2 i 9 czerwca odbyły się
zajęcia dla podopiecznych przebywają-
cych w rodzinach zastępczych pt. „Auto-
portret – warsztaty z samoakceptacji
i wzmacniania samooceny”. Warszta-
ty te zorganizowno dla dwóch grup wie-
kowych, tj. 13-16 lat oraz 16-18 lat. W war-
sztatach wzięło udział łącznie 26 osób.

Caritas Diecezji Ełckiej, UM Ełku:
1 czerwca po raz trzynasty w Ełku odbył
się Ogólnopolski Festyn Rodzinny.
W tym roku ponad 20 tys. dzieci przy-
było na plac św. Jana Pawła II. Uczest-
nicy przyjechali z terenu całej diecezji,
aby wspólnie świętować Dzień Dziecka
oraz 100-lecie istnienia Zgromadzenia

Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Uro-
czystej Mszy św. przewodniczył bp
Jerzy Mazur, biskup ełcki. Wśród gości
była Matka Generalna Zgromadzenia
Sióstr Benedyktynek Misjonarek, s. Ma-
ria Kućmierz OSB. Festyn rozpoczął
się prezentacją programu przygotowa-
nego przez Siostry. Wiele radości dzie-
ciom dostarczyło przedstawienie przygo-
towane przez s. Taidę. Mali aktorzy
pokazali aktualność Reguły św. Benedy-
kta, według której Siostry Benedyktynki
wypełniają swoje powołanie: „Aby we
wszystkim był Bóg uwielbiony”. Przy-
gotowano m.in. „Aleję Misyjną” – miej-
sce, gdzie misjonarze prezentowali eks-
ponaty, stroje, muzykę, gry, zabawy, ma-
teriały edukacyjne i informacyjne doty-
czące misji. Można było porozmawiać
z misjonarzami lub wolontariuszami
misyjnymi o pracy w dalekich krajach. Ks.
Biskup wyraził wdzięczność Siostrom
Benedyktynkom Misjonarkom za ich
posługę i dzieła miłosierdzia. „Trzeba iść
zobaczyć, jak siostry pracują, pomagają,
troszczą się, służą dzieciom niepełno-
sprawnym; jak pracują w parafiach, w ku-
rii i w domu biskupim, pełniąc różne za-
dania. To będzie ukazanie im prawdzi-
wej naszej miłości i będzie to czyn mi-
łosierdzia”.

Ełk
Ok. 130 bardzo interesujących wyda-

rzeń, m.in: Inauguracja Ełckich Dni
Rodziny. Msze św. ze szczególną mo-
dlitwą o błogosławieństwo Boże, miłość,
jedność i trzeźwość rodzin. Miejsce i or-
ganizator: Ełckie parafie; Msza św.
w intencji małżonków obchodzących
jubileusz 50-lecia małżeństwa. Orga-
nizatorzy: Ełcka Kuria Diecezjalna, Pa-
rafia pw. Chrystusa Sługi, UM Ełk;  Wie-
lopokoleniowe planszówki. Rodzin-
ny turniej gier planszowych,  Organi-
zator: MBP im. Zofii Nasierowskiej;
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Dla Ciebie Mamo i Tato. Występ Ma-
zurskiego Zespołu Pieśni i Tańca. Or-
ganizator: ECK; Konferencja: Uzale-
żnienie od alkoholu zagrożeniem
dla współczesnego człowieka. Orga-
nizator: Stow. Trzeźwego Życia; Noc
Fatimska. Zawierzenie rodzin M.B.
Fatimskiej w Diecezjalnym Sanktua-
rium. Organizator: Parafia katedralna
pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczen-
nika; Msza Święta w intencji rodzin
z odnowieniem przysięgi małżeń-
skiej i randka małżeńska. Organi-
zator: Parafia pw. św. Tomasza Apo-
stoła w Ełku; Piosenka patriotyczna
dla rodziny. Konkurs muzyczny. Or-
ganizatorzy: Parafia pw. św. Jana Pa-
wła II, Niepubl. Katolickie Przedszko-
le ,,U Lolka”, SP nr 5; Konkurs rodzin-
ny na kartkę urodzinową i życzenia
dla Polski. Miejsce i organizator: MP
Bajka; Biesiada literacko-patrioty-
czna z dziećmi i rodzicami. Miejsce i or-
ganizator: MPiŻ Ekoludki; V Edycja
Przeglądu Rodzin Muzykujących.
Organizatorzy: MPiŻ Ekoludki, ECK.
Ponadto liczne festyny, pikniki, rajdy...

6. POWIAT GIŻYCKI
Wydminy

Urząd Gminy Wydminy, GOK, Gmin-
na Biblioteka Publiczna, GKRPA:
Występ młodzieży i dzieci z ZSO pod-
czas koncertu ,,Artystycznie Zakręceni”
zapoczątkował obchody Dni Rodziny,
które odbyły się 29 maja w GOK w Wy-
dminach. Goście przybyli na występy,
mogli podziwiać utalentowaną młodzież
i dzieci z Gminy Wydminy. Mieszkań-
cy Wydmin oddawali głosy na prace wy-
stawione w konkursie pod hasłem ,,Ro-
dzina, Dom, Ojczyzna”; Odbyło się
również wspólne patriotyczne czyta-
nie wierszy przez dzieci w szkołach
podstawowych w Zelkach, Talkach, Ga-
wlikach Wielkich a także DPS w Wyd-

minach. Jazda rowerem, jazda w alko-
goglach, gry planszowe, szachy, siat-
kówka, przeciąganie liny pokaz Pierwszej
Pomocy, piknik z kiełbaskami oraz le-
moniadą, ,,Moje małe mistrzostwa” to głó-
wne atrakcje Dni Rodziny w Wydmi-
nach. Patronat honorowy objął Wójt
Gminy Wydminy Radosław Król. Udział
200 osób.

7. POWIAT GOŁDAPSKI
Gołdap

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goł-
dapi, Dom Kultury w Gołdapi, OSiR
w Gołdapi: 26 maja w Parku Miejskim
w Gołdapi obył się Piknik Rodzinny
pod hasłem „Bajkowy Rajd”. Chętne
rodziny wzięły udział w minigrze tere-
nowej – rajdzie po parku. W namiocie
OPS każdy mógł sprawdzić swoją wie-
dzę o Ojczyźnie, tej małej i dużej. Po-
nadto, dzięki uprzejmości Domowego Pun-
ktu Przedszkolnego Nibylandia i wo-
lontariuszom Centrum Wolontariatu w Goł-
dapi, najmłodsi malowali buźki i pusz-
czali bańki mydlane. Pracownicy Biblio-
teki Publ. w Gołdapi przygotowali stoisko
z grami planszowymi; Czy jesteście goto-
wi na podróż do gwiazd? Tymi słowami
rozpoczęła się dwudniowa przygoda
mieszkańców Gołdapi z Planetobu-
sem. Na wniosek Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gołdapi w dniach 7 i 8 czer-
wca  do naszego miasta zawitało mobil-
ne planetarium podróżujące Planetobu-
sem z Centrum Nauki Kopernik. Eduka-
torzy Mateusz oraz Michał zarażali pasją
do astronomii, podczas seansu ukazali
w dzień niebo pełne gwiazd, układ planet
oraz inne obiekty astronomiczne. Dzieci
chętnie zadawały pytania, nieraz wda-
wały się z animatorami w dyskusję. Z wi-
zyty z Planetonusa skorzystało ponad
490 osób! W tym roku projekt umożli-
wiał obejrzenie wystawy nie tylko przez
uczniów szkół podstawowych. Wizyta
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mobilnego planetarium realizowana jest
w ramach działania „Planetobus”, które
finansowane jest w ramach wspólnego
Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Centrum Nauki Koper-
nik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Łą-
cznie w Dniach Rodziny wzięło udział
ok. 700 osób.

8. POWIAT IŁAWSKI
Gmina Iława

Szkoła Podst. w Gałdowie, GOK
w Lasecznie, Koło Gospodyń Wiejs-
kich w Gałdowie, OSP w Gałdowie,
Placówka Wsparcia Dziennego: Festyn
Rodzinny. Podczas inauguracyjnej im-
prezy 13 maja odbyły się występy dzieci,
gry i zabawy na świeżym powietrzu, tur-
nieje sportowe. Imprezę uatrakcyjniały
kramy, kiermasz książek, dmuchane zjeż-
dżalnie oraz kręcenie waty cukrowej i prze-
pyszna zimna lemoniada, ognisko i gro-
chówka. Dzieci mogły angażować się
w różne rozgrywki sportowe i zręcznoś-
ciowe. Wspólnie z rodzicami wykonały
plakaty. Uczestnicy mogli spróbować
swoich możliwości wokalnych podczas
karaoke. Kolejną atrakcją spotkania była
ciekawa prelekcja socjoterapeuty na
temat „Dobre relacje z dzieckiem skute-
czną profilaktyką”. Gwiazdą imprezy
był zespół „Banau” z Bydgoszczy. Na pi-
kniku również można było obejrzeć wy-
stępy zespołu „Dzieci Ziemi Iławskiej”
– pod kierunkiem instruktorów z GOK
w Lasecznie, seniorów z Gminy Iława
„Pełni Werwy”, występ mistrza sceny mu-
zycznej p. Karola Drzewoszewskiego
z Gdańska. Udział 200 osób.

Wójt Gminy Iława, Gminny Ośro-
dek Kultury w Lasecznie, Placówka
Wsparcia Dziennego, Szkoły z tere-
nu Gminy Iława, Gałdowo, Gromoty,
Franciszkowo, Rudzienice, Laseczno,
Ząbrowo, Wikielec: Dzień Dziecka.
Były m.in. konkursy sportowe przygo-

towane przez nauczycieli oraz anima-
torów orlika w Wikielcu, miniturniej pił-
karski i występy artystyczne przygoto-
wane przez GOK w Lasecznie. Nowo-
ścią tegorocznych obchodów były balo-
ny napełnione helem, w których dzieci
umieściły karteczki z życzeniami. Balo-
ny zostały następnie wypuszczone w nie-
bo. Sponsorzy zapewnili dzieciom słodkie
niespodzianki oraz przepyszne hot dogi.
Udział 250 osób; Ponadto: W czasie
przygotowań do obchodów Dni Rodziny
przeprowadzono szereg działań na tere-
nie SP w Gałdowie mających na celu
ugruntowanie u uczniów wielu waż-
nych wartości, m.in. szacunku do rodzi-
ny, wzbudzanie postaw patriotycznych.
Dzieci brały udział w pogadankach nt.
bezpieczeństwa podczas pracy w go-
spodarstwie poprowadzonych przez
pracownika KRUS-u z Iławy; Przed-
stawienie o tematyce profilaktycznej
pt. „Magiczny Kapelusz” w wykonaniu
aktorów z Fundacji Grupa T z Małej
Nieszawki k. Torunia; W ramach krze-
wienia postaw patriotycznych przed-
stawienie z cyklu Żywa Lekcja Histo-
rii nt. dróg do odzyskania niepodle-
głości przez Polskę w związku z 100.
rocznicą odzyskania niepodległości,
również uczestnicy zajęć prowadzo-
nych przez PWD wykonywali plakaty
nt. zbiórki krwi organizowanej przez
Urząd Gminy Iława; Odbyła się peda-
gogizacja rodziców przeprowadzona
przez p. Panfil z Iławy; Uczniowie wy-
konywali plakaty okolicznościowe
z okazji Dni Rodziny; Wszyscy ucz-
niowie i przedszkolaki brali udział w kon-
cercie uczniów z Państw. Szkoły Muzy-
cznej w Iławie; Uczniowie klas III-VII
brali udział w akcji Sprzątanie Świata
– w tym celu pojechali na wycieczkę edu-
kacyjną do Jerzwałdu, a następnie sprzą-
tali teren nad Jeziorakiem w Siemia-
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nach; Odbyło się popołudniowe spotkanie
uczniów klas I-IV „Bajki, Baśnie i Le-
gendy polskie” ze szkolną bibliotekar-
ką w ramach Ogólnopolskiej Akcji Noc
Bibliotek. Podsumowaniem wszystkich
działań były imprezy i zabawy zorganizo-
wane w ramach Dnia Dziecka. Wszyst-
kie dzieci bardzo aktywnie spędziły ten
dzień. Zostały podzielone według grup
wiekowych: przedszkolaki były na pik-
niku zorganizowanym przez p. Sikors-
kich w Gałdowie, uczniowie klas I-III by-
li na wycieczce w Wikielcu: imprezie
plenerowej zorganizowanej przez ZSP
Wikielec pod patronatem Wójta Gminy
Iława, zaś najstarsi brali udział w pik-
niku zorganizowanym na terenie szko-
ły. Ponadto wychowawcy klas przepro-
wadzili w czasie godzin wychowaw-
czych i zajęć świetlicowych wiele poga-
danek związanych z rodziną i ojczy-
zną. Masi wychowankowie także lepiej
poznali sylwetkę naszego patrona, ma-
jora Henryka Dobrzańskiego „Hu-
bala” nie tylko jako patrioty, żołnierza,
ale przede wszystkim kochającego i tros-
kliwego taty.

Rudzienice
Sołtys i Rada Sołecka Wsi Rudzie-

nice, Towarzystwo Ziemi Rudzienic-
kiej, GOK w Lasecznie, Szkoła Podst.
w Rudzienicach, LZS Czarni Rudzie-
nice oraz OSP w Rudzienicach, Placów-
ka Wsparcia Dziennego: Jarmark Lu-
dowy w Rudzienicach podczas oficjal-
nego zakończenia obchodów Dni Ro-
dzin. Rozstrzygnięto wiele konkursów i wrę-
czono nagrody. Przed liczną publicznoś-
cią wystąpiły dzieci ze Szkoły Podst. z Ru-
dzienic oraz zespół Gosposie. W mię-
dzyczasie odbywał się mecz piłki nożnej
kawalerowie kontra żonaci. Dużą atra-
kcją tegorocznego jarmarku był pokaz
japońskiej sztuki walki i samoobrony ai
kido. Gwiazdą wieczoru był zespół CIHO.

Dodatkowo podczas jarmarku odbyły
się degustacje potraw, kiermasz rękodzie-
ła, konkursy rodzinne oraz wiele innych gier
i zabaw rekreacyjnych. Udział 350 osób.

Kisielice
Urząd Miejski w Kisielicach, Miej-

sko-Gminny Ośrodek Kultury w Ki-
sielicach: 13 maja w ramach Rodzin-
nej Majówki Kisielickiej ,,Słonecz-
nie, wesoło i rodzinnie w kisielickim
amfiteatrze” odbyły się Dni Rodziny
pod hasłem „Rodzina – Dom – Ojczyzna”.
Po oficjalnym otwarciu, którego dokonał
burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk, na
scenie pojawiły się dzieci i młodzież ze
szkół z terenu gminy Kisielice. Prezen-
tacje przygotowane przez uczniów
tematycznie związane były z hasłem Dni
Rodziny. Jako pierwsi na scenie pojawili
się uczniowie Szkoły Podst. z Łęgowa.
Zaprezentowali program słowno-mu-
zyczny. Na ludowo, w strojach warmiń-
skich, podkreślając nasze słowiańskie
pochodzenie, swój program prezen-
towali uczniowie z Gorynia. Dwa układy
choreograficzne przygotowały uczenni-
ce klasy III c ze Szkoły Podst. w Kisieli-
cach. Wśród występujących pojawiła
się również absolwentka kisielickiego
Gimnazjum, obecnie uczennica iławskiej
„budowlanki” Patrycja Ogórek. W pro-
gramie rodzinnej majówki znalazły się
pokazy pierwszej pomocy. W części war-
sztatowej pokazów czynny udział brali ro-
dzice wraz z dziećmi. Strażacy, druho-
wie kisielickiej OSP pod dowództwem
komendanta prezentowali bojowy wóz
strażacki. Ogromną atrakcją był pokaz
zasięgu działka wodnego, co przy słone-
cznej pogodzie spotkało się z ogromnym
zainteresowaniem. Kisieliccy policjanci
prezentowali radiowóz policyjny wraz z wy-
posażeniem i oporządzeniem używanym
podczas zabezpieczeń imprez podwyższo-
nego ryzyka. Dodatkowo można było za-
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łożyć narko- i alkogogle – okulary imitu-
jące stan po spożyciu substancji odurza-
jących oraz alkoholu; Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Kisielicach była
organizatorem konkursu plastycznego
„Rodzinne Radości”, którego podsumo-
wanie dokonane zostało w trakcie im-
prezy. Podsumowano również konkurs
z okazji Tygodnia Bibliotek „Na naj-
ładniejszą zakładkę”. Konkursy dedy-
kowane były dla przedszkolaków oraz
uczniów szkół podst. Muzycznym pod-
sumowaniem imprezy był koncert Jacka
Dymka, strongmana i miłośnika Elvisa
Presleya, promującego w ten sposób zdro-
wy styl życia bez używek, alkoholu i do-
palaczy, oraz grupy Boys Dual Voice.
Podczas wydarzenia Szkolne Koło CA-
RITAS działające przy kisielickim Zes-
pole Szkół wspólnie ze Stowarzysze-
niem „Pod Tęczą” było organizatorem
Indywidualno-Rodzinnych Biegów
Przełajowych, z których dochód z wpi-
sowego przeznaczony został na wspar-
cie czternastoletniej Patrycji chorej na
wrodzoną łamliwość kości. Trasę biegu
zabezpieczali harcerze 18. Grunwaldzkiej
Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szere-
gów. Do akcji pomocowej przyłączył się
również iławski klub miłośników moto-
cykli MOTONIĆI. Wszyscy chętni mo-
gli robić sobie zdjęcia na motocyklach,
jak również za symboliczną kwotę wy-
kupić przejażdżkę. Zorganizowano także
punkt malowania twarzy dla najmłodszych,
z którego dochód również przeznaczony
był na pomoc chorej dziewczynki. Z oka-
zji przypadającej na ten rok 100. Ro-
cznicy Odzyskania Niepodległości przez
Polskę, w ramach imprezy znalazł się
również punkt poświęcony temu wyją-
tkowemu wydarzeniu. W plenerowej
pracowni rzeźby Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury powstaje rzeźba
Marsz. Józefa Piłsudskiego – będzie

to jeden z elementów uczczenia Stu-
lecia Niepodległości. Megaatrakcją
dla najmłodszych było bezpłatne wesołe
miasteczko. Dodatkowo dla wszystkich
organizatorzy zapewnili jadło z grilla. Nie
zabrakło również stoisk kupieckich.
Patronat honorowy nad wydarzeniem
objęli Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk
oraz ks. proboszcz Damian Nyk SAC.

Lubawa miasto
Przedszkole Miejskie w Lubawie

i Żłobek Miejski w Lubawie „Aka-
demia Maluszka” wspólnie zorganizowa-
li Festyn Rodzinny. Na terenie ogrodu
żłobka i przedszkola gościły całe rodziny
wychowanków. Każdy mógł skorzystać
z wielu atrakcji takich jak: zjeżdżalnie
jeździki, malowanie na streczu, ryso-
wanie kredą, wodne zabawy przy ba-
senie, zabawy piaskiem kinetycznym.
Na terenie przedszkola można było wy-
pić soczek, mrożoną kawę oraz zjeść wie-
le smakołyków przygotowanych przez
rodziców. Udział 300 osób.

Żłobek Miejski w Lubawie „Akade-
mia Maluszka”: Dzień Rodziny z Ma-
musią i Tatusiem. Dzieci zaprezento-
wały część artystyczną w grupach, prze-
kazując upominki wykonane z pomocą
pań opiekunek. Następnie wraz z rodzi-
cami udały się do ogrodu i korzystały
rodzinnie z przygotowanych atrakcji. Naj-
większym zainteresowaniem cieszyły się
zabawy przy basenie. W czasie trwania pik-
niku wszyscy goście byli częstowani słod-
kościami, napojami i owocami. Udział
150 osób; Poczytaj mi Mamo, Poczy-
taj mi Tato. W okresie od 11 maja do
15 czerwca do „Akademii Maluszka”
zapraszani byli rodzice w celu czytania
dzieciom książek. Dzieci z wielkim za-
ciekawieniem słuchały ulubionych bajek
i wierszyków.

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Lubawie: W ramach Dni Rodziny od-
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był się Dzień Sportu połączony z Dniem
Otwartym. Uczestnicy wraz z rodzica-
mi i opiekunami spędzili ten dzień w ogro-
dzie, wspólnie grillując, biesiadując oraz
biorąc aktywny udział w ciekawych ani-
macjach sportowo-rekreacyjnych; Spot-
kanie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.
Uczestnicy ŚDS przygotowali program ar-
tystyczny, w którym przedstawili w  humory-
styczny sposób typy mężczyzn i kobiet.
Następnie złożyli rodzicom i opiekunom
najserdeczniejsze życzenia oraz wręczy-
li własnoręcznie udekorowane kwiaty, po
czym zasiedli do wspólnego biesiadowania
przy słodkim poczęstunku.

Przedszkole Miejskie w Lubawie: Dzień
Dziecka połączony z obchodami Dnia
Rodziny. Dzieci przyszły do przedszko-
la w kolorowych strojach z uśmiechami
na twarzach. Wszystkie grupy uczestni-
czyły w seansie filmowym pt. „Gnomy
rozrabiają”, w barwnym korowodzie, któ-
ry przeszedł ulicami naszego miasta
oraz w konkurencjach sportowych i zrę-
cznościowych na terenie ogrodu, gdzie
sprawdzały swoje umiejętności. Nastę-
pnie każdy przedszkolak otrzymał dro-
bny upominek; W przedszkolu zorgani-
zowano XIV Festyn Rodzinny dla spo-
łeczności przedszkolnej oraz środo-
wiska lokalnego. Rodzice i przybyli goś-
cie mogli podziwiać prezentacje słowno-
muzyczne i taneczne przedszkolaków z po-
szczególnych grup. Każdy mógł skorzy-
stać z różnych atrakcji: były auta wyści-
gowe, motory, straż pożarna, zabawy
w basenie z piłeczkami, dmuchane zam-
ki i zjeżdżalnie. W salonie piękności dzie-
wczynki i chłopcy wybierali wzory do
ozdabiania twarzy, tatuaże i malowanie
paznokci. Podczas imprezy kawiarenka
polecała różne rodzaje ciast, babeczek,
kiełbaski z grilla, kawę parzoną i mrożo-
ną, soczki, pizzę oraz zupę gulaszową.
Udział 200 osób; Zorganizowano też uro-
czystości z okazji Dnia Mamy i Taty. Od-

były się w dwunastu grupach przedszkol-
nych i obejmowały dzieci w wieku od 2,5
do 6 lat oraz ich rodziców. Dzieci pod kie-
runkiem wychowawców prezentowały
programy słowno-muzyczne, recytowa-
ły wierszyki, śpiewały piosenki, wysta-
wiały przedstawienia teatralne. Niektóre
z grup zorganizowały wycieczki integra-
cyjne dzieci, rodziców i rodzeństwa do go-
spodarstw agroturystycznych, gdzie celem
nadrzędnym było promowanie aktyw-
nych form wypoczynku na łonie natury
i spędzanie czasu wolnego w gronie ro-
dziny i przyjaciół. Dzieci korzystały z wie-
lu atrakcji: przejażdżki na konikach, jee-
pem po lesie, bryczką, zabawy na placu
zabaw i wspólne tańce itp. Rywalizo-
wały z rodzicami w różnych konkuren-
cjach sportowych.

Szkoła Podst. im. Mikołaja Koper-
nika w Lubawie: Dzieci wraz z wycho-
wawcą i nauczycielem wspomagającym
przygotowały uroczystość Dnia Rodziny.
Uczniowie podarowali rodzicom wła-
snoręcznie kolorowane książeczki „super-
bohater tata i super mama”. Rodziny
brały również udział w grach i zabawach
„ułóż wyraz, policz pieniądze”. Wszys-
cy rodzice otrzymali certyfikaty „super
mama i super tata”, a uczniowie zakład-
ki do kolorowania „czytam, bo lubię”; Spot-
kanie integracyjne uczniów, rodzi-
ców i wychowawców kl. III A. Dzieci
zaprezentowały przedstawienie pt. „Weso-
ła szkoła”. Następnie odbył się klasowy po-
kaz talentów (taniec nowoczesny, z szar-
fą, śpiew, gra na gitarze, żonglerka, za-
bawy z piłką, quiz). Udział 200 osób.

Gmina Lubawa
Klub ,,Senior +” w Złotowie, Ośro-

dek Pomocy Społecznej Gminy Luba-
wa: Quiz wiedzy o Polsce – seniorzy
kontra juniorzy. Najważniejsze punkty
programu: Powitanie seniorów i zapro-
szonych wnuków; Rozmowa na temat pa-
triotyzmu, symboli narodowych; Quiz wie-
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dzy o Polsce –  seniorzy kontra juniorzy; Kon-
kursy i zabawy; Poczęstunek oraz wrę-
czenie słodkich upominków dla dzieci.

Placówka Wsparcia Dziennego w Łą-
żynie, Ośrodek Pomocy Społ. Gminy
Lubawa, Klub Seniora w Łążynie: Dom
i rodzina – wartości ponadczasowe.
W programie: Zabawy integracyjne z Se-
niorkami; Przedstawienie hasła spotka-
nia; Praca w grupach, co dla nas ozna-
cza „Dom – Ojczyzna – Rodzina”; Słod-
ki poczęstunek; Podsumowanie.

Placówka Wsparcia Dziennego w Łą-
żynie, Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Lubawa, Rada Sołecka w Łą-
żynie, OSP w Łążynie: ,,Dom małą oj-
czyzną”. W programie: Przedstawienie
hasła spotkania; Zabawy i konkursy dla
dzieci; Występy artystyczne; Zabawa
z tańcem. Udział 90 osób.

Placówka Wsparcia Dziennego w Prą-
tnicy, OPS Gminy Lubawa: Uroczy-
stość z okazji Dnia Dziecka pod ha-
słem „Rodzina – Dom – Ojczyzna”.
W programie: Pogadanka na temat
„Czym jest patriotyzm?”; Konkurs geo-
graficzno-historyczny wiedzy o Polsce;
Warsztaty – wykonanie wspólnego pla-
katu nt. „Polska Naszą Ojczyzną”; Mię-
dzynarodowy Turniej w Piłkarzyki; Kon-
kursy i zabawy; Poczęstunek i wręczenie
słodkich upominków z okazji Dnia Dziecka.

Placówka Wsparcia Dziennego w Ra-
kowicach, OPS Gminy Lubawa, Ra-
da Sołecka wsi Rakowice: Obchody
XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodzi-
ny przeprowadzono pod hasłem ,,Kto
Ty jesteś? Polak Mały!”. Najpierw
dzieci przygotowały pyszne babeczki,
które ozdobiły patriotycznym logo oraz
barwami narodowymi. W kolejnej kon-
kurencji mogły wykazać się sprytem,
zwinnością i umiejętnością pracy w ze-
spole w grze zwanej „Biało-czerwony
Labirynt”. Te same drużyny zmierzyły się
ze sobą podczas konkursu wiedzy o na-

szej Ojczyźnie, oraz o roli dzieci w na-
szym kraju. Nie zabrakło również wspól-
nego biesiadowania przy ognisku i ro-
zmów o tym, czym jest patriotyzm i jakie
zajmuje miejsce w naszym życiu.

 OPS Gminy Lubawa, Placówka Wspar-
cia Dziennego w Rożentalu: „Jestem Po-
lakiem”. 24 maja dzieci oglądały film
o Polsce wprowadzający do tematu spot-
kania „Jestem Polakiem”. Potem nastą-
pił wykład połączony z prezentacją mul-
timedialną o powyższej tematyce. Po
tak obszernej lekcji historii i regionalizmu,
przeprowadzone zostały warsztaty z ma-
pą Polski. Dzieci stworzyły własną ma-
pę. Przyklejały do konturu Polski wcze-
śniej przygotowane atrybuty związane
z podanymi miastami. Powstała impo-
nująca makieta.

Placówka Wsparcia Dziennego w Ro-
żentalu, OPS Gminy Lubawa: „Kocham
Cię, Polsko”. 21 maja odbyły się war-
sztaty z pieczenia chleba. Dzieci samo-
dzielnie odszukały przepisy na chleb. Ka-
żdy chciał zagniatać ciasto. Po upiecze-
niu nastąpiła degustacja powstałego wy-
pieku. Kolejnym punktem była pogadan-
ka dotycząca Polski pod względem geo-
graficznym i historycznym. Dzieci pozna-
ły zabytki, kulturę, swoje Małe Ojczy-
zny, przyrodę naszego kraju. Powstał
wspólny plakat przedstawiający naszą
Ojczyznę w oczach dziecka.

Placówka Wsparcia Dziennego w Ro-
żentalu, OPS Gminy Lubawa, Szkoła
Podst. im. Jana Pawła II w Rożenta-
lu: 28 maja odbył się konkurs recyta-
torski „Ojczyzna w poezji”; 17 maja
odbył się konkurs plastyczny pt. „Pol-
ska – moja Ojczyzna”. Prace powsta-
wały na zajęciach świetlicowych. Znala-
zły się też prace w 3D, wśród nich stadion
narodowy. Zorganizowano wystawę prac.
Potem był czas na gry logiczne i quizy o Pols-
ce. Dzieci poznały mnóstwo ciekawostek
dotyczących Polski, regionu, w którym
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mieszkają, ich Małe Ojczyzny. Zajęcia
przekształciły się w formy teleturniejów
telewizyjnych wskazanych przez dzieci.

Placówka Wsparcia Dziennego w Sam-
pławie, OPS Gminy Lubawa, Szkoła
Podst. w Sampławie, Rada Sołecka
w Sampławie, Koło Gospodyń Wiej-
skich: Odbył się Piknik Rodzinny pod
hasłem Dzieci – rodzina – przyszłoś-
cią narodu. Dzieci z przedszkola zapre-
zentowały się w pierwszej części imprezy,
śpiewając piosenki, recytując wierszyki.
Następnie wystąpiły dzieci z klas I-III,
uczniowie IV-VII oraz gimnazjum. Od-
były się także liczne konkurencje z nagro-
dami, m.in. mumia, przeciąganie liny,
picie przez dziurawą słomkę oraz wiele
innych rodzinnych rywalizacji. Były rów-
nież zabawy integracyjne z maskotką
oraz można było podziwiać panoramę
Sampławy z wysięgnika strażackiego.
Na koniec pikniku wystąpiła Grupa Tea-
tralna z PWD w Sampławie, prezentując
taniec z ogniem. Udział 100 osób.

Placówka Wsparcia Dziennego w Tar-
gowisku Dolnym, OPS Gminy Luba-
wa: Rodzina – Dom – Ojczyzna. W pro-
gramie: Zapoznanie z ideą Dni Rodziny;
Konkurs plastyczny „Mój dom jako moja
mała ojczyzna”; Rozstrzygnięcie konkur-
su; Wspólne gry i zabawy.

Placówka Wsparcia Dziennego w Zło-
towie, OPS Gminy Lubawa: W Pla-
cówce zostały zorganizowane zajęcia pt.
„Kocham Cię, Polsko”. Ich głównym
celem było kształtowanie szacunku do
własnego państwa i symboli narodo-
wych, wzbudzanie poczucia patrioty-
zmu oraz zainteresowań historią kraju.
Dzieci obejrzały prezentację multimedial-
ną przedstawiającą walory i piękno na-
szej Ojczyzny. Następnie wspólnymi
siłami wykonały obrazkową mapę Pol-
ski. Była to okazja, by wskazać na niej
istotne miejsca i punkty. Później dzieci

zagrały w skojarzenia. Spośród różnych
obrazków miały wybrać te, które kojarzą
im się z naszym krajem i spróbować opo-
wiedzieć, co się na nich znajduje. Nastę-
pnie podzieleone na dwie drużyny zmie-
rzyły się z quizem wiedzy o Polsce. Pyta-
nia pochodziły z różnych dziedzin. Na
koniec odbył się poczęstunek, a każdy
z uczestników otrzymał deser w bar-
wach biało-czerwonej flagi.

Placówka Wsparcia Dziennego w Zło-
towie, OPS Gminy Lubawa: „Akty-
wny Dzień Dziecka”. 30 maja dzieci
z Placówki świętowały swój dzień.
Wzięły udział w przygotowanej wcze-
śniej przez wychowawcę grze tereno-
wej. Jej głównym celem było odnalezie-
nie wspólnymi siłami skarbu, na podsta-
wie wskazówek ukrytych w różnych miej-
scach. Każdy z uczestników mógł spró-
bować także swoich sił w różnych konku-
rencjach sportowych, m.in. w biegu z ga-
zetą, wyścigach „strusi”, kto szybciej
napełni, ubierz – zdejmij czy biegu kel-
nera. Nie zabrakło również słodkiego
poczęstunku. Na koniec każdy otrzymał
balonową niespodziankę; W Placówce
Wsparcia Dziennego w Złotowie został
zorganizowany konkurs plastyczny pt.
„Mój dom – moja rodzina”. Uczest-
nicy mogli wykazać się własną inwencją
twórczą, kreatywnością i talentem pla-
stycznym. Technika wykonania prac by-
ła dowolna. Z otrzymanych prac powsta-
ła w Placówce wystawa. Dzieci biorące
udział otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody. Odbyła się też pogadanka do-
tycząca głównego hasła konkursu, z czym
się kojarzy dzieciom i co przez nie ro-
zumieją.

Susz
Środowiskowy Dom Samopomo-

cy: Otwarcie Dni Rodziny przez ŚDS
i zastępcę Burmistrza. Potem występy
dzieci z przedszkola i szkoły oraz harcerzy.
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Po występach odbył się poczęstunek
w formie grilla. Udział 100 osób.

Zalewo
MOPS w Zalewie, Zalewskie Stow.

Alfa: Rodzinny Rajd Rowerowy. Jego
celem było propagowanie zdrowego
stylu życia, integracji międzypokolenio-
wej oraz aktywnego wypoczynku w gro-
nie rodzinnym. Trasa Rajdu wynosiła 34
km. Uczestnicy mieli możliwość pozna-
nia mniej znanych zakątków swojej
gminy, obcowania z przyrodą W rajdzie
brały udział całe rodziny. Najmłodszy
uczestnik Rajdu (jadący w foteliku) miał
4 lata, najstarszy 66 lat (wnuczka z dziad-
kiem). Podsumowanie wraz z wręcze-
niem dyplomów dla dzielnych rowe-
rzystów odbyło się w miejscowości Między-
chód, przy ognisku, poczęstunku i muzyce.

9. POWIAT KĘTRZYŃSKI
Stow. na Rzecz Pomocy Społecznej

i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozu-
mieć i Pomóc”: 16 czerwca odbył się
Rodzinny Piknik pod hasłem „Ro-
dzina czasem jest zastępcza”, w któ-
rym wzięły udział dzieci z pieczy za-
stępczej, rodziny zastępcze oraz usa-
modzielnieni wychowankowie. Na ro-
dziny czekały atrakcje, m.in. wspólne bie-
siadowanie przy grillu, konkurs „Rodzina
zastępcza na wakacjach” – malowanie
spędzania czasu rodziny na wakacjach,
miasteczko dmuchańców, popcorn i wata
cukrowa. W tym dniu rozstrzygnięto rów-
nież konkurs na wzór kalendarza na
rok 2019; 17 czerwca odbył się spływ ka-
jakowy po rzece Krutyni, w którym wzię-
ły udział rodziny zastępcze wraz z dziećmi.
Po wcześniejszym przeszkoleniu uczest-
ników, ratownicy WOPR prowadzili po-
nad stuosobową grupę trasą Krutyń-Ukta,
liczącą 15 km. Udział 100 osób.

Kętrzyn
DPS w Kętrzynie: 9 czerwca odbyło

się tu spotkanie rodzin mieszkańców oraz

zaproszonych gości z okazji Dni Rodziny.
Wszyscy mieli przyjemność udziału
w atrakcjach, m.in. obejrzenia występu
dzieci z SP nr 1 w Kętrzynie, wysłuchania
chóru z parafii św. Jerzego oraz zaku-
pienia lub podziwiania pamiątek ze sto-
iska z pracami „Konika Mazurskiego”.
Udział 160 osób.

Barciany
GOK w Barcianach: Dni Rodziny

w Gminie Barciany. Najmłodsi już od
początku postanowili przemienić się w baj-
kowe postacie, zrobić sobie kwieciste i ser-
duszkowe tatuaże, a także być zombie!
Malowanie buziek to tradycyjnie strzał
w dziesiątkę! Nie zabrakło też ochotni-
ków na zjeżdżalnie i zabaw z wykorzy-
staniem przeogromnych piłek bubble
football. Każdy mógł się nauczyć robić
zwierzaki z balonów. Odbyła się także
II Olimpiada Talentów. Były konkursy,
sportowe konkurencje. Na scenie mogliś-
my zobaczyć zespoły taneczne i wokalne
działające przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury; Natomiast Festiwal Twórczości
Chrześcijańskiej ma już trzyletnią
tradycję, gdzie każdy może śpiewem
wielbić Pana i miło spędzić niedzielne
popołudnie. Udział  200 osób.

Srokowo
GOK w Srokowie, Szkoła Podst. w Sro-

kowie z Filią w Solance, Sołectwa Gmi-
ny Srokowo: Obchody Dni Rodziny
w Gminie Srokowo. Wśród licznych
imprez wyróżnić można: rodzinny rajd ro-
werowy, spotkania przedszkolne z oka-
zji Dnia Matki, Szkolne Dni Rodziny,
sołeckie spotkania przy ognisku, kra-
joznawczą wycieczkę rodzinną, kon-
cert rodzinny. Wszystkie cieszyły się
wielkim zainteresowaniem, licznie przy-
bywały całe rodziny, których członkowie
chętnie włączali się do wspólnej zabawy.
Najmłodsi z naszej gminy, grupa przed-
szkolaków zorganizowała z pomocą
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swojej Pani, przepiękne przedstawienie
słowno-muzyczno-taneczne dla rodziców.
Dodatkowo rodzice otrzymali własnorę-
cznie przygotowane przez swoje pociechy
upominki. Mieszkańcy jednego z sołectw
zorganizowali wycieczkę, podczas któ-
rej mogli bliżej poznać piękne zakątki na-
szego regionu. To tylko nieliczne wspo-
mnienia... Podkreślić należy zaangażowa-
nie wielu osób, które podobnie jak i w la-
tach poprzednich, nie zawiodły i zaini-
cjowały te uroczystości. Udział 300 osób.

10. POWIAT LIDZBARSKI
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku

Warm., PCPR w Lidzbarku Warm.
z siedzibą w Ornecie: 24 maja w Miej-
skim Domu Kultury w Ornecie odbył
się Dzień Rodzicielstwa Zastępcze-
go. Wicestarosta Jarosław Kogut oraz Bur-
mistrz Ornety Ireneusz Popiel wygłosili krót-
kie przemówienia. Kierownik PCPR
kontynuowała zapoczątkowane w tam-
tym roku wręczanie statuetek i medali
rodzinom zastępczym, które pełnią swo-
ją funkcję więcej niż 10 lat. Wszystkim
pozostałym rodzinom zostały również
wręczone podziękowania. Uroczystość
uświetnił występ wodzireja, który zachę-
cał do wspólnego śpiewania i zabawy.
Wodzirej prowadził również teleturniej
„jaka to melodia”. Wszyscy uczestnicy
podczas uroczystości korzystali ze słod-
kiego poczęstunku, kawy oraz herbaty.
Udział 70 osób.

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku
Warm. z siedzibą w Ornecie, Zespół
Szkół Ogólnokszt. im. Bojowników
o Polskość Warmii w Ornecie: 10 czer-
wca na placu przy ZSO w Ornecie od-
był się Powiatowy Piknik Rodzinny.
Można było upiec kiełbaski na ognisku,
pracownicy PCPR częstowali uczestni-
ków bigosem oraz zimnymi napojami.
Były dla dzieci i młodzieży konkursy z na-
grodami. Harcerze malowali uczest-

nikom buziaki oraz pokazywali, jak
udzielać pierwszej pomocy. Odbył się
również pokaz technik samoobrony,
sprzętu, który wykorzystują policjanci
oraz strażacy w służbie i symulator bez-
piecznego kierowcy. Uczestnicy mogli
skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni,
karuzeli łańcuchowej, trampolin oraz
toru mini jeepów. Udział 300 osób.

Lidzbarski Dom Kultury, Samo-
rząd Lidzbarka Warm.: Napoleony
Kultury – Przegląd Amatorskich In-
scenizacji Historycznych – „Rodzina
– Dom – Ojczyzna”. W ramach Re-
konstrukcji Bitwy pod Heilsbergiem, or-
ganizujemy różne działania w celu zain-
teresowania społeczności lokalnej, tury-
stów i gości przybyłych na to wydarzenie
historią, która wydarzyła się na tych tere-
nach 210 lat temu. Konkurs history-
cznych inscenizacji teatralnych angażuje
całe rodziny, które przygotowują swoje
dzieci do udziału w widowiskach history-
cznych przygotowanych przez dzieci i mło-
dzież. Każda z grup teatralnych i tanecz-
nych, przygotowując spektakl, opracowuje
i wykonuje przy zaangażowaniu rodzi-
ców scenografię, kostiumy, gadżety o te-
matyce historycznej, nawiązując do przed-
stawianego tematu. Jest to wydarzenie in-
tegrujące całe rodziny. Udział 200 osób.

Miejska Komisja Rozw. Probl. Alk.
w Lidzbarku Warm., Lidzbarski Dom
Kultury, MOPS w Lidzbarku Warm.,
Młodzieżowy Dom Kultury w Lidz-
barku Warm., Straż Miejska w Lidz-
barku Warm.: Dzień Dziecka pod ha-
słem: „Rodzina – Dom – Ojczyzna”.
Festyn był adresowany do całych ro-
dzin. Występy dziecięcych zespołów arty-
stycznych zmobilizowały do udziału w fe-
stynie rodziców, dziadków, znajomych,
którzy kibicowali występującym arty-
stom. Po występach, dzieci i ich rodzice
mogli posilić się tradycyjną grochówką
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i pączkiem. Nagrodą były także dmu-
chane zamki, wieże, które trzeba było
zdobywać, czyli rozbudowany różnymi atra-
kcjami plac zabaw. Ogromnym zainte-
resowaniem cieszyła się loteria fantowa,
w której każdy los wygrywał.

ŚDS, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy, MOPS w Lidzbarku Warm.,
GOPS: Piknik integracyjny dzieci i do-
rosłych niepełnosprawnych oraz zabawy
na świeżym powietrzu. W pikniku brali czyn-
ny udział rodzice przygotowując posiłki
dzieciom i bawiąc oraz śpiewając przy
ognisku.

Orneta
MDK Orneta, OSiR, UG Orneta, Hu-

fiec ZHP: Piegowata Majówka. Uczest-
nikami byli: dzieci, rodzice, dziadkowie,
opiekunowie prawni osoby towarzy-
szące, inni chętne osoby. Inicjatywa mia-
ła na celu wyostrzenie wyobraźni poprzez
barwy, światła i kolory dziecięcego świa-
ta. Gry, zabawy, iluminacje, malowanie
ciał dzieci i dorosłych, montaż słowno-
muzyczny uatrakcyjniony licznymi na-
grodami. Odbył się również rajd rowe-
rowy po okolicznych szlakach i ścieżkach
rowerowych okraszony opowieściami
dawnej historii. Udział 700 osób.

11. POWIAT MRĄGOWSKI
Mrągowo – miasto

Szkoła Podst. nr 4 im. Stefana „Gro-
ta” Roweckiego w Mrągowie: Lekcje
wychowawcze, psychoedukacja rodzi-
ców na temat: „Dokąd zmierzasz,
rodzino? Szanse i zagrożenia”. Le-
kcje były skierowane do uczniów klas
IV-VI SP i II-III Gimnazjum w formie
pogadanek, warsztatów, prezentacji, krót-
kich scenek tematycznych przygotowa-
nych przez dzieci. Udział 390 osób; Kon-
kurs plastyczny – „Rodzina i dom fun-
damentem Ojczyzny”. Praca pla-
styczna skierowana do uczniów klas IV-
VII SP i klasy II Gimnazjum w formie

plakatu, ilustracji i rysunku – malarstwa
przygotowana przez dzieci; Klasowy kon-
kurs plastyczny – „Ja i moja rodzi-
na”, Wystawa pokonkursowa. Kon-
kurs skierowany do uczniów klasy IIIb
SP. Dzieci wykonały prace techniką do-
wolną. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i na-
grody, wychowawczyni zorganizowała
wystawę pokonkursową; Projekt edu-
kacyjny – Gry i zabawy rodzinne.
Rodzice wspólnie ze swoimi dziećmi akty-
wnie uczestniczyli w grach, doświadcze-
niach i obserwacjach przyrodniczych,
wzmacniając przy tym więzi rodzinne.
Uczestnicy mieli możliwość poznania
nowych form spędzania wolnego czasu,
które mogą wykorzystać we własnym
domu; Konkurs – Historia mojej ro-
dziny dla uczniów klas VII SP i II–III
Gimn. Jego celem było poznanie historii
swojej rodziny i ukazanie jej na tle wy-
darzeń historycznych, społecznych i Koś-
cioła. Technika i forma dowolna. Wy-
różnione prace nagrodzono upominka-
mi; Rodzinne gimnastykowanie – ćwi-
czenia gimnastyczne prowadzone me-
todą W. Sherborne to wydarzenie kla-
sowe dla uczniów klasy 0a i ich rodzi-
ców, mające na celu zapoznanie z elemen-
tami ćwiczeń ruchowych wg tej metody
oraz zaznajomienie z wpływem ćwiczeń
gimnastycznych na zdrowie. Mamy wraz
z dziećmi rozwijały poczucie własnej
wartości i pewności siebie, poczucie bez-
pieczeństwa i zaufania do drugiego
człowieka – jak i współdziałania i par-
partnerstwa; Uczniowie klasy 2a Gimna-
zjum wraz z rodzicami, rodzeństwem i wy-
chowawcą spotkali się na łonie przyrody
w miejscowości Polska Wieś na pikniku.
Wspólna zabawa polegała na: zręcznoś-
ciowych grach i zabawach i pokonywa-
niu toru przeszkód. Całości towarzyszył
śpiew i pląsy. W trakcie pobytu zorgani-
zowano grill i słodki poczęstunek; Praca
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graficzna: Plakat promujący rodzi-
nę dla uczniów klas IV-VII SP i I-III
Gimnazjum. Tematyka wyraźnie akcen-
towała rolę członków rodziny; Teatr
Katarynka. 11 czerwca uczniowie klas
O-IV wzięli udział w spektaklu teatral-
nym zaprezentowanym przez aktorów te-
atru Katarynka z Warszawy pod tytu-
łem: „Morskie opowieści”. Pozwoliło to
małym widzom przenieść się na pokład
statku i przeżyć różne przygody. Na po-
kładzie odbyła się akcja ratunkowa z udzia-
łem ratownika WOPR. Dzieci dowie-
działy się, jak należy postępować w przy-
padku zagrożeń podczas wakacyjnego
odpoczynku nad wodą. Uczniowie wspól-
nie z aktorami śpiewali szanty, przecią-
gali linę, tańczyli, puszczali kolorowe
bańki mydlane. Udział 470 osób; Wysta-
wa pt.: „Rodzina – Dom – Ojczyzna” za-
wierała sentencje, cytaty i rysunki o te-
matyce rodzinnej. Znajdowała się przy
głównym wejściu do szkoły (przy biblio-
tece szkolnej), w związku z czym każdy
przybywający do szkoły uczeń, rodzic, gość
miał możliwość przy niej się zatrzymać;
Rajd rowerowy na promenadzie wokół
jeziora Czos. Udział w nim wzięły dzie-
ci w wieku od 8 do 12 lat. Zwycięzcy otrzy-
mali nagrody.

Centrum Kultury i Turystyki, Zespół
Szkół Specjalnych Mrągowie, Dom
Pomocy Społecznej dla Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnych, PCPR:
XXII Spartakiada Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych i Dzień Dziec-
ka odbyła się 2 czerwca na Pl. Unii
Europejskiej w Mrągowie. Najpierw za-
płonął znicz olimpijski i rozpoczęły się kon-
kurencje sportowe. Na deptaku zape-
wniliśmy dzieciom atrakcje dodatkowe:
stanowisko kuglarskie, plastyczne, stano-
wisko z zabawami przygotowane przez
Straż Pożarną i Policję oraz stoisko z mo-
tocyklami zabytkowymi. Nie zabrakło

także występów artystycznych w wyko-
naniu podopiecznych ZSS, WTZ z fun-
dacji ELF, DPS, Balet Dance Mrągowo
oraz Mrągowskiej Sceny Tańca Współ-
czesnego. W dalszej części zabawy od-
była się parada postaci bajkowych, poka-
zy taneczne i wokalne przedszkolaków
oraz Rodzinne czytanie bajek. Udział
1.000 osób.

Młodzieżowy Dom Kultury w Mrą-
gowie: Dzień Mamy i Taty w Aka-
demii Przedszkolaka. Przedszkolaki
z MDK zaprezentowały 24 maja swoje
umiejętności przed najbliższymi. Na tę
okoliczność przygotowały dla rodziców
część artystyczną: recytowały wiersze,
śpiewały piosenki i tańczyły. Dzieci wrę-
czyły także rodzicom przygotowane
specjalnie na tę okazję laurki z życzenia-
mi.  Po zakończeniu oficjalnej części wszys-
cy zostali zaproszeni na słodki poczę-
stunek; Dni Rodziny na zajęciach tane-
cznych. 13 maja w ramach obchodów
Warm.-Maz. Dni Rodziny w pracowni
tanecznej odbyły się zajęcia integra-
cyjne młodych tancerzy i ich rodziców.
Zajęcia poprowadziła dyrektor MDK.
Wspólna rozgrzewka i ćwiczenia dały
uczestnikom wiele radości. Efektem by-
ła wyćwiczona krótka choreografia w te-
chnice tańca hip hop. Była to również oka-
zja do wspólnych rozmów z rodzicami i wy-
miany doświadczeń.

Przedszkole Bajka w Mrągowie, Mło-
dzieżowy Dom Kultury: 30 maja w ra-
mach obchodów Warm.-Maz. Dni Ro-
dziny  odbyło się przedstawienie teatral-
ne „Piotruś Pan” przygotowane dla
dzieci przez rodziców. Tancerki MDK
wystąpiły gościnnie, przygotowując ta-
niec indiański do bajki. Przygotowania
obejmowały dodatkowe treningi w ra-
mach wolontariatu. Stroje uszyła Pani
z przedszkola. 6 czerwca odbyły się po-
nowne występy w CKiT dla szkół i przed-
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szkoli w Mrągowie. Udział 100 osób;
Zorganizowanie wystawy „Drzew gene-
alogicznych” w holu przedszkola połą-
czone z konkursem.

Przedszkole „Kubuś” w Mrągo-
wie, Restauracja „MOLO” w Mrągo-
wie: „Z rodziną najlepiej – wspólnie”.
Wspólne zabawy z dziećmi, rodzicami,
dziadkami i młodzieżą z Zespołu Szkół
Zawodowych. Fotografowanie koloro-
wych motyli. Animacje dla rodziców i dzie-
ci. Wspólne grillowanie i konsumowa-
nie. Tworzenie zielnika i poznawanie
roślin ze ściółki leśnej. Udział 250 osób.

Mrągowo – gmina
GOPS w Mrągowie, Zespół Szkół

w Marcinkowie Zespół Szkół w Szest-
nie, Szkoła Podst. w Bożem, Szkoła
Podst. w Kosewie: Dni Rodziny w Gmi-
nie Mrągowo. W ramach XX War-
mińsko-Mazurskich Dni Rodziny na
terenie gminy odbyły się 4 imprezy. Były
to przede wszystkim imprezy integra-
cyjne o charakterze festynu/pikniku oraz
imprezy sportowe. Wszystkie spotkania
przebiegały w podobny sposób i odby-
wały się na boiskach szkolnych. Organi-
zatorzy przygotowali takie atrakcje jak:
dmuchane zjeżdżalnie, konkursy, zagad-
ki, malowanie twarzy, gra wielkoformato-
wa, konkurencje sportowe, grill czy ogni-
sko. W ramach XX Dni Rodziny GOPS
w Mrągowie zorganizował II Gminny kon-
kurs plastyczny. W imprezach wzięło
udział 500 osób.

Piecki
GOPS w Pieckach: XX Warm.-Maz.

Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina
– Dom – Ojczyzna” – Turniej Rodzin-
ny „Międzypokoleniowo – Radośnie
i Zdrowo”. Licznie przybyłe dzieci wraz
ze swoimi rodzinami oraz seniorzy wzięli
udział w konkurencjach sportowych.
Wszyscy bawili się przy muzyce ze smo-
kiem Teofilem oraz korzystali z innych

atrakcji przygotowanych przez praco-
wników GOPS. Mogliśmy podziwiać
występy artystyczne w wykonaniu dzieci
uczęszczających do Placówki Wsparcia
Dziennego – świetlicy opiekuńczo-wycho-
wawczej „Mrowisko” w Nawiadach oraz
dzieci z „Klubiku Profilaktyki Pozytyw-
nej” w GOPS Piecki. Swoimi występami
umilili nam czas również seniorzy z gru-
py Active Seniors In Piecki „Iskierka Na-
dziei” oraz Związku Emerytów i Ren-
cistów „Jutrzenka”. W trakcie spotkania
pracownicy GOPS częstowali gości
ciepłymi ciasteczkami, rozdawali soki,
lody i wodę. Podczas akcji nie zabrakło
również stoisk związanych z bezpiecze-
stwem i profilaktyką, które zorganizo-
wali funkcjonariusze policji oraz członko-
wie GKPRPA. Spotkanie zorganizowa-
ne było dla grup (dzieci, dorośli, senio-
rzy) działających w GOPS w Pieckach
w ramach Klubu Integracji Społecznej i Pla-
cówki Wsparcia Dziennego. Dzieci z ra-
dością skorzystały z zabawy na dmu-
chanej zjeżdżalni. Akcję przeprowadzili
pracownicy GOPS (asystenci rodzin,
pracownicy socjalni oraz wychowawcy
i instruktorzy placówek wsparcia dzien-
nego) w ramach realizacji Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminne-
go Programu Wspierania Rodzin; Dzień
Mamy, Dzień Taty, Dzień moich naj-
bliższych. Przybyli rodzice, prawni opie-
kunowie oraz najbliższe osoby dzieci, uczę-
szczających do Placówki Wsparcia Dzien-
nego – świetlicy opiekuńczo-wychowaw-
czej „Mrowisko’ w Nawiadach oraz gro-
mady „Leśne Żuczki”, działającej przy
świetlicy „Mrowisko” w Nawiadach. To
właśnie dzieci działające w „Mrowisku”
były organizatorami imprezy. Przygoto-
wały zuchową wersję „Czerwonego Ka-
pturka”, piosenki i układy tańca współ-
czesnego. Zuchy przygotowały też plą-
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sy, w których udział wzięli niemal wszys-
cy przybyli na uroczystość. W trakcie spot-
kania dzieci częstowały gości zdrowymi
owocami oraz pysznymi ciastami, które
same upiekły z niewielką pomocą wy-
chowawcy. Uczestnicy imprezy otrzy-
mali też ulotki związane z bezpieczeń-
stwem i profilaktyką oraz zdrowym sty-
lem życia. Każde dziecko przygotowało
laurkę z życzeniami swoim bliskim oraz
portret swojej mamy. Imprezę zorganizo-
wała wychowawczyni Placówki Wspar-
cia Dziennego, w ramach realizacji Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Wspierania Rodzin.

Szkoła Podst. w Nawiadach: Rodzi-
na moją małą Ojczyzną. Celem zor-
ganizowanego festynu było wzmacnia-
nie więzi rodzinnych, propagowanie
pozytywnych wzorców zachowań oraz
integracja międzypokoleniowa, na którą
przybyli uczniowie i ich rodzice, prawni
opiekunowie oraz najbliższe osoby dzieci
ze Szkoły Podst. w Nawiadach. Naj-
pierw dzieci prezentowały się przed gość-
mi na hali gimnastycznej w insceni-
zacjach, piosenkach, tańcach i wier-
szach, a tuż po nich odbył się mecz piłki
nożnej: dzieci kontra dorośli. Na pod-
wórzu szkolnym odbywały się różno-
rodne konkurencje, w których można by-
ło brać udział całymi rodzinami, między
innymi: tor przeszkód, konkurs przy-
rodniczy, skoki na trampolinie. Można by-
ło całą rodziną malować prace pla-
styczne na temat zawarty w tytule festy-
nu. Rodziny, które przybyły w najlicz-
niejszych składach i wzięły udział  w rywali-
zacji, otrzymały pamiątkowe medale z napi-
sem: „Rodzina moja mała Ojczyzna”. Wo-
lontariuszki malowały twarze wszystkim
chętnym dzieciom, pomagały w organi-
zacji „Wędki szczęścia” i „Wesołej Fotobud-
ki”. Uczestnicy imprezy otrzymywali  ulot-

ki związane z bezpieczeństwem i profila-
ktyką oraz zdrowym trybem życia. Rada
Rodziców ufundowała wszystkim uczest-
nikom festynu lody, napoje, słodycze i pie-
czone kiełbaski. Udział 170 osób.

Gmina Sorkwity
Szkoła Podst. w Warpunach z sie-

dzibą w Zyndakach, GOPS w Sor-
kwitach: 24 maja odbyła się tu  uroczy-
stość Inauguracji Dni Rodziny w Gmi-
nie Sorkwity, w której udział wzięli
m.in. Wójt Gminy Sorkwity – p. Józef Ma-
ciejewski, Kierownik GOPS Sorkwity
wraz z pracownikami, p. Dyrektor SP
i nauczyciele z tut. szkoły oraz młodzież
i dzieci wraz z rodzinami. W szkolnej
sali przygotowano poczęstunek i napoje
dla zgromadzonych gości oraz rodziców
i dzieci. Występy dzieci, w których wzię-
li udział uczniowie wszystkich klas szko-
ły podstawowej i klas gimnazjalnych,
były bardzo urozmaicone i ciekawe. Dzie-
ci śpiewały, recytowały wiersze i tań-
czyły. Dodatkową atrakcją spotkania by-
ło zorganizowanie przez pracowników
GOPS Sorkwity części animacyjnej dla
dzieci i młodzieży wraz z rodzicami. W pro-
gramie znalazły się takie animacje: ma-
lowanie twarzy, puszczanie baniek mydla-
nych, zgadywanki, gry i zabawy (m.in. twis-
ter, bieg gąsienic, kalambury, hula-hop,
ciuciubabka). Wszyscy uczestnicy anima-
cji zostali obdarowani nagrodami, słody-
czami i napojami ufundowanymi przez
sponsorów, zebranych przez GOPS Sor-
kwity na potrzeby II Gminnych Dni
Rodziny. Udział 120 osób.

Niepubliczne Przedszkole w Sorkwi-
tach „Nasze Pociechy”: II Gminne
Dni Rodziny. Dzień Mamy i Taty.
Zorganizowały go 25 maja nauczycielki
przedszkola  wraz z p. Dyrektor. Dwie gru-
py przedszkolne zaprezentowały program
artystyczny, który zawierał wesołe pio-
senki i wierszyki oraz śmieszne scenki.
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Dzieci złożyły życzenia swoim rodzicom
i następnie wspaniali mali artyści zostali
obdarowani drobnymi słodyczami przez
pracownika GOPS Sorkwity. Po zakoń-
czeniu występów rodzice i dzieci udali
się na poczęstunek na zewnątrz – plac
zabaw. Przedszkolaki wykonały dla swo-
ich rodziców piękne laurki i własnorę-
cznie zrobione ozdoby.

Szkoła Podst. w Sorkwitach: Szkol-
ne warsztaty plastyczno-techniczne
dla klas I-III ,,Jak wykonać ciekawą
laurkę na Dzień Mamy i Dzień Ta-
ty”. Odbyły się one 25 maja. Udział
wzięli wszyscy uczniowie klas I-III.
Dzieci przygotowały laurki dla rodziców.
Materiały do wykonania tych prac zaku-
piono z otrzymanego funduszu przyzna-
nego przez GKRPA w Sorkwitach.

Gminny Ośrodek Kultury w Sor-
kwitach, GOPS w Sorkwitach, Szko-
ła Podst. w Sorkwitach: Dzień Dzie-
cka. 1 czerwca GOK wraz z GOPS w Sor-
kwitach przygotowały wiele atrakcji i nie-
spodzianek dla najmłodszych mieszkań-
ców gminy. Wójt gminy wszystkim dzie-
ciom życzył szczęścia, zdrowia i tylko
takich słonecznych dni, jakim był tego-
roczny dzień 1 czerwca. Początek atrakcji
to teatr lalkowy z Mrągowa, który zain-
scenizował ,,Bajkę o prawdziwym bo-
gactwie’’, po jej zakończeniu wszyscy
mogli uczestniczyć w warsztatach tea-
tralnych. Na dzieci czekała dmuchana zje-
żdżalnia, oraz wiele zabaw, konkursów
prowadzonych przez GOK i GOPS. Wszy-
stkie one były nagradzane drobnymi upo-
minkami. Nie zabrakło zimnych napo-
jów, wody i słodkości. Udział 100 ośób.

Szkoła Podst. w Sorkwitach: Spo-
tkanie Pokoleń. Jubileusz 50-lecia
Szkoły Podst. w Sorkwitach. 2 czer-
wca Szkoła pod tym hasłem obchodziła
uroczysty jubileusz 50-lecia swojego
istnienia. Tego dnia odbyło się również

uroczyste nadanie szkole imienia Ja-
nusza Korczaka połączone z rozwi-
nięciem sztandaru oraz odsłonię-
ciem tablicy pamiątkowej poświę-
conej patronowi, a także posadzeniem
dębu „Janusz” na pamiątkę jubileuszu
oraz 100-lecia odzyskania niepodległości
przez naszą Ojczyznę. Piękna pieśń i po-
lonez w wykonaniu ucz. kl. III gimnazjum
wprowadziły wszystkich w podniosły
nastrój. Po odśpiewaniu przez zgroma-
dzonych hymnu państwowego nastąpił
uroczysty moment nadania imienia  pla-
cówce. Przewodnicząca Rady Gminy, p.
Mariola Plichta odczytała uchwałę Rady
Gminy w sprawie nadania imienia Janu-
sza Korczaka SP w Sorkwitach. Nastę-
pnie przedstawiciele Rady Rodziców prze-
kazali sztandar p. Dyrektor, która z kolei
powierzyła go społeczności szkolnej.
Galę jubileuszową zakończyła ucznio-
wska inscenizacja. Widzowie mieli oka-
zję przenieść się wehikułem czasu w mi-
nione lata i poczuć atmosferę nauki,
pracy i zabawy z tamtych lat, w czym po-
magały charakterystyczne akcenty muzy-
czne i taneczne. Mały recital zaprezen-
towali absolwentka szkoły p. Paulina So-
biech i jej nauczyciel p. Jan Zborowski.
Po występach zaproszeni goście mogli
zwiedzać szkołę oraz porozmawiać w za-
improwizowanych kawiarenkach z nau-
czycielami, kolegami, przyjaciółmi i praco-
wnikami szkoły. Można było wpisać się
do księgi pamiątkowej oraz obejrzeć wy-
stawę zdjęć i archiwalia. Udział 250 osób.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Mrągowie, Ochotni-
cza Straż Pożarna w Sorkwitach, GOPS
w Sorkwitach: Spotkanie dzieci i ro-
dziców w ramach akcji „Strażak nie
pali, strażak gasi” + Wystawa – ,,Moja
rodzina w obiektywie”. Pracownica
PSSE Mrągowo przy współudziale OSP
Sorkwity przeprowadziła zajęcia dla
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dzieci w klasach 1-4 z zakresu zdrowe-
go trybu życia (czyli jakie skutki niesie
ze sobą palenie papierosów i zażywa-
nie innych substancji). W ramach tej ini-
cjatywy przeprowadzono: prezentację wo-
zów strażackich i sprzętu, jakim dyspo-
nują sorkwiccy strażacy, działa/armaty
wodnego; ćwiczenia strażackie, w których
uczestniczyły dzieci – działki wodne, tor
przeszkód, plakat o zakazie palenia. Po
zakończonych zajęciach w plenerze
odbyła się pogadanka o m.in. Młodzieżo-
wej Drużynie Pożarniczej w Sorkwitach
i zaprezentowano pokaz slajdów wraz
z krótkometrażowymi filmikami, które
przybliżały działalność w/w inicjatywy.

Szkoła Podst. im. Janusza Korcza-
ka w Sorkwitach, GOPS w Sorkwi-
tach: Konkurs „W świecie podań i le-
gend Polski”. 22. maja w szkole odbył
się finał konkursu, w którym udział wzięli
uczniowie klas I-VI. Reprezentanci
poszczególnych klas wzięli udział w na-
stępujących konkurencjach: rozpozna-
wanie fragmentów legend, rozpozna-
wanie rekwizytów, dyktando (w tym
samym czasie bieg z przeszkodami ucz-
niów z klas I-III), prezentacja kalambu-
rów, ułożenie rozsypanki (ilustracji do
legend) przez uczniów klas I-III, łowienie
Złotej Kaczki, wykonanie plakatów zgo-
dnie z tematem konkursu. Wszyscy ucze-
stnicy konkursu z klas IV-VI otrzymali
nagrody i dyplomy. W kategorii klas I-III
wszystkie dzieci zostały obdarowane słod-
kościami, a każda z klas otrzymała również
dyplom za udział w konkursie. Nagrody
ufundowane były przez GKPA w Sor-
kwitach, a patronat konkursu objął GOPS
w Sorkwitach w ramach II Gminnych
Dni Rodziny. Udział 80 osób..

GOPS w Sorkwitach: Konkurs Plasty-
czny pt. „Ojczyzna to mój dom i moja
rodzina”. W konkursie udział wzięły
trzy szkoły podstawowe z terenu Gminy

Sorkwity: Szkoła Podst. im. Janusza
Korczaka w Sorkwitach, Szkoła Podst.
w Warpunach z siedzibą w Zyndakach
i Szkoła Podst. w Choszczewie. 12 czer-
wca komisja powołana przez Kiero-
wnika GOPS wyłoniła zwycięzców
oraz przyznała wiele wyróżnień. Dzieci
wykazały się dużą pomysłowością i ory-
ginalnością. Nagrody dla w/w osób zo-
stały przekazane w dniu zakończenia
roku szkolnego 2017/2018 przez Wójta Gmi-
ny Sorkwity – p. Józefa Maciejewskie-
go. Zostały zafundowane przez sponso-
rów pozyskanych przez GOPS Sorkwi-
ty. Udział 250 osób.

Niepubliczne Przedszkole „Słonecz-
ko” w Rozogach, GOPS w Sorkwi-
tach: Festyn Rodzinny w Rozogach.
Zakończenie II Gminnych Dni Ro-
dziny w ramach XX Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny 2018. Fe-
styn Rodzinny odbył się 9 czerwca w „Sło-
neczku”. Rozpoczął się występami dzieci
przedszkolnych dla swoich rodziców
z okazji Dnia Mamy i Taty. Program
przedstawienia obejmował: wykonanie
piosenki „Mamę tak kochamy” połą-
czonej z grą na bum bum rurkach; taniec
tatusiów z córeczkami przy muzyce
Ed’a Sheeran’a „Perfect”; inscenizację
chłopców; wykonanie piosenki „Daj
rękę Tato” i „Lody poziomkowe”, taniec
z wózkami dla lalek przy piosence „Cu-
downych rodziców mam”. Po wystę-
pach mali artyści wręczyli własnorę-
cznie wykonane laurki swoim rodzicom.
Po krótkiej przerwie pracownice GOPS
w Sorkwitach zaprosiły dzieci do wspól-
nej zabawy przy tańcu, który przy-
gotowały. Dzieci i pracownice GOPS
zatańczyły układ do piosenki „Choco-
late”, świetnie się przy tym bawiąc. Pod-
czas festynu dzieci wzięły udział w wielu
atrakcjach przygotowanych dla nich z oka-
zji Dni Rodziny, takich jak: malowanie
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twarzy, bańki mydlane XXL, balony z he-
lem, zabawy z animatorem, Zumba, za-
gadki z nagrodami przygotowane przez
pracownice GOPS Sorkwity. Dyrektor
przedszkola przy współpracy z rodzi-
cami dzieci przedszkolnych zorganizo-
wała stoiska z przekąskami (m. in. kieł-
baski z grilla, szaszłyki, kanapeczki, cias-
ta, galaretki i napoje). Przeprowadzono też
loterię fantową oraz licytację atrakcyj-
nych przedmiotów. Zebrane fundusze
zostaną przeznaczone na potrzeby Przed-
szkola „Słoneczko”. Udział 100 osób.

12. POWIAT NIDZICKI
MOPS w Nidzicy, Polskie Stow. na

Rzecz Osób z Upośledzeniem Intele-
ktualnym, PCPR, Nidzicki Ośrodek
Kultury, Centrum Usług Wspólnych:
Inauguracja Warmińsko-Mazurs-
kich Dni Rodziny w powiecie ni-
dzickim rozpoczęła się uroczystą Mszą
św. w kościele pw. Najśw. Maryi Panny
i św. Wojciecha w Nidzicy. Po niej nastą-
pił przemarsz uczestników do Cen-
trum Rehabilitacyjnego im. Jana Pa-
wła II, gdzie została poprowadzona
dalsza część uroczystości. Po przywita-
niu gości ks. dr Michał Tunkiewicz
w krótkim wykładzie przedstawił rolę
rodziny we współczesnym świecie w odnie-
sieniu do patriotyzmu i symbolu narodo-
wego. W dalszej części uroczystości zo-
stały wręczone nagrody i dyplomy uczest-
nikom Konkursu Plastycznego i Grafiki
Komputerowej oraz Literackiego. Na część
artystyczną złożyły się występy: laure-
ata Przeglądu Małych Form Teatralnych
w Kanigowie – dzieci ze Świetlicy Środo-
wiskowej w Łynie, dzieci z przedszkola
i uczestników Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej. Dalszą część uroczystości wypełni-
ły pokazy taekwondo. Z dużym zaintereso-
waniem uczestnicy wysłuchali informacji
o polskim wojsku i umundurowaniu, któ-
re zaprezentowała grupa rekonstrukcyjna.

13 maja – Przegląd Małych Form Tea-
tralnych „Rodzina – Dom – Ojczyzna”
– Świetlica Środowiskowa w Kanigowie;

22 maja – konkurs plastyczny i gra-
fiki komputerowej „Rodzina i dom
fundamentem Ojczyzny” – siedziba
MOPS w Nidzicy;

22 maja – konkurs literacki „Dom
rodzinny ostoją ojczyzny” – siedziba
MOPS w Nidzicy;

25 maja – Rajd rowerowy do Grzegó-
rzek – Piotrowice – Magdaleniec (Świe-
tlica Środowiskowa w Grzegórzkach);

26 maja – Msza św. w intencji rodzin
w kościele pw. NMP i św. Wojcie-
cha, Marsz dla Życia i Rodziny,
Inauguracja Warmińsko-Mazurskich
Dni Rodziny (opis powyżej);

9 czerwca – Dzień Dziecka w Łynie
(Świetlica Środowiskowa w Łynie);

23 czerwca – Festyn Rodzinny – ob-
chody Nocy Świętojańskiej w Bolej-
kach (Świetlica Środowiskowa w Bo-
lejkach);

30 czerwca – Festyn Rodzinny „Wietrzy-
chowiada” w Wietrzychowie (Sołec-
two Wietrzychowo);

7 lipca – Festyn Rodzinny w Łysa-
kowie (Świetlica Środowiskowa w Ły-
sakowie).

Gmina Janowiec Kościelny
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.

Jana Chrzciciela w Janowcu Kościel-
nym, Gmina Janowiec Kościelny: Msza
św. inaugurująca obchody Gminno-
Parafialne Dni Rodziny. Proboszcz
parafii, ks. kan. Jacek Lubiński, kazanie
poświęcił rodzinie i Ojczyźnie. Dawał
wiele przykładów, poprzez które wska-
zywał, że wartości wyniesione z domu
rodzinnego kształtują człowieka i mają
ogromne znaczenie w postawach wo-
bec Ojczyzny. Zachęcano do czynnego
udziału w obchodach i podejmowanie
własnych, rodzinnych inicjatyw, które
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nawiązywać będą do przypadającej 100.
rocznicy odzyskania niepodległości.
Udział 200 osób; „Trwałość Rodziny
Trwałością Narodu” – Jubileusze Po-
życia Małżeńskiego. Odbyła się uro-
czysta Msza św., w trakcie której w ka-
zaniu dominującym wątkiem były kwe-
stie trwałości związku małżeńskiego.
Podkreślano znaczenie rodziny, dzięko-
wano za dobry przykład, jaki Szacowni
Jubilaci dają młodemu pokoleniu. Wska-
zywano wzorce dobrych relacji między
małżonkami. Właściwe postawy etycz-
ne i moralne oraz poczucie przynależ-
ności, tożsamości są wyznacznikiem
trwałości narodu, a więc i każdej rodzi-
ny. Rodzina jest bowiem fundamentem
każdego narodu. Zdrowa rodzina to
zdrowy naród – mówił ks. kan. Jacek
Lubiński – proboszcz parafii; Parafialny
Festyn Rodzinny. Zorganizowano Pi-
knik, którego uczestnikami byli miesz-
kańcy Gminy oraz goście przebywający
na terenie Gminy. Sołectwa przygoto-
wały swojskie jadło, które ustawiono na
jednym, długim stole. Stół symbolizował
jedność – o czym wspominał również
Ksiądz Proboszcz w kazaniach tego
dnia, podkreślając, że jedność powinna
być w rodzinie i Ojczyźnie. Degusto-
wano przygotowane potrawy, dochód
przeznaczając na zakup sztandaru dla
szkoły. Klerycy zaprezentowali swe zdol-
ności muzyczne, grali i śpiewali dla zgro-
madzonej publiczności. Było wiele atra-
kcji dla dzieci, w tym dmuchane zjeż-
dżalnie. Udział 150 osób.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Ja-
nowcu Kościelnym, Gmina Janowiec
Kościelny, Warmińsko-Mazurska Iz-
ba Rolnicza, Szkoła Podst. im. Jana
Pawła II w Janowcu Kościelnym, Szko-
ła Podst. im. Zawiszy Czarnego w Wa-
śniewie Grabowie: „Wszystkie dzie-
ci nasze są”. Idea organizacji Biegu

Rodzinnego od samego początku jest
niezmienna – nie liczy się tak naprawdę
czas ukończenia biegu. Ważne, aby był
to czas spędzony aktywnie i razem z ro-
dziną. Bo to rodzina jest najważniejsza
i na metę dobiec trzeba razem. Sukce-
sem jest sam udział w biegu i jego
ukończenie. W rodzinie każdy powinien
się bowiem wzajemnie wspierać. Tak też
jest w organizowanym Biegu Rodzin-
nym – czasem potrzebny doping, a cza-
sem trzeba słabszego wziąć na ręce…
Były także inne sprawnościowe zada-
nia, kiełbaski z grilla i liczne konkursy.
Miłą atrakcją był recital słowno-muzy-
czny poety, piosenkarza Jacka Musiato-
wicza z synem Michałem – uczestni-
kiem programu Must Be The Music.
Przeplatane muzycznie opowieści za-
chęcały do rozwijania pasji, zaintereso-
wań i umacniania pozytywnych relacji
w rodzinie. Udział 60 osób.

Szkoła Podst. im. Jana Pawła II w Ja-
nowcu Kościelnym: „Kocham Cię, Pol-
sko”. Kompleksowy blok tematyczny
poświęcony rodzinie i Ojczyźnie, a w nim
wykład psycholog Poradni Psych.-Pe-
dag. w Nidzicy na temat wychowania
dzieci, w tym rady poparte własnym do-
świadczeniem, próba odpowiedzi na py-
tanie „Jak mówić, aby dzieci nas słu-
chały”; Teleturniej „Kocham Cię, Pol-
sko” – na wzór znanego z telewizji tele-
turnieju, uczniowie, nauczyciele i rodzi-
ce wspólnie bawili się i rozwiązywali
zagadki; Pokaz tańców narodowych
oraz wystawa prac plastycznych, wrę-
czenie nagród konkursu recytators-
kiego „Moja Ojczyzna” wraz z pre-
zentacją utworów przez laureatów.
Udział 150 osób.

Szkoła Podst. im. Zawiszy Czarne-
go w Waśniewie Grabowie: „Ojczyzna
w sercu każdej rodziny”. Hasło tego-
rocznych obchodów „Rodzina – Dom
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– Ojczyzna” było myślą przewodnią pro-
gramu artystycznego, który rozpoczął
uroczystość. Po wysłuchano wykładu
pt. „Konsekwencje prawne zaniedbań
rodzicielskich”, kolejnym punktem
uroczystości był Bieg pamięci Rafała,
w którym wzięli udział uczniowie, ro-
dzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Dalsza część przybrała formę pikni-
kową – była grochówka, kiełbaski z gril-
la, ciasta, lody. Emocji dostarczyły me-
cze piłki nożnej, gdzie drużyny składały
się z rodziców i dzieci. Podkreślano
znaczenie pracy zespołowej, której nie
brakuje także w rodzinie. Każdy członek
rodziny pełni jakąś funkcję, tak jak
zawodnik na boisku. W obrazowy spo-
sób podkreślano znaczenie rodziny oraz
wymieniano czynniki, które dominować
powinny w każdej rodzinie: miłość, zro-
zumienie, akceptacja, troska, solidar-
ność. Mówiono także o miłości do Oj-
czyzny, którą z pewnością „wynosi się
z domu”. Udział 80 osób.

Gmina Kozłowo
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ko-

złowie: Festyn Rodzinny.  Barwny ko-
rowód ulicami Kozłowa, występy arty-
styczne uczniów, śpiewanie piosenek,
recytacja wierszy o rodzinie, pokaz tań-
ca w wykonaniu przedszkolaków, gry i za-
bawy sportowe, grill – pieczenie kiełba-
sek, gra terenowa, malowanie plakatów
pod hasłem „Ważne wydarzenia w Nie-
podległej Polsce”, „Dopalacze – Zare-
aguj”, realizacja projektu „Światło Zie-
lone”; Gawęda harcerska, złożenie przy-
rzeczenia harcerskiego, ognisko harcer-
skie, gry i zabawy, śpiewanie piosenek har-
cerskich; Quiz „Kocham Cię Polsko”
(W ramach obchodów 100. rocznicy Od-
zyskania Niepodległości): odpowiadanie
na pytania dotyczące Polski i Gminy Ko-
złowo „Małej Naszej Ojczyzny”, wrę-
czenie nagród zwycięskiej drużynie;

Wycieczka – Szlakiem bitwy pod Ta-
nenbergiem (W ramach obchodów
100. rocznicy Odzyskania Niepodległo-
ści): odwiedzenie grobów żołnierzy i za-
palenie zniczy, poznanie miejsca bitwy.
Udział 240 osób.

Szkoła Podst. w Szkotowie: Festyn Ro-
dzinny z okazji obchodów Dni Ro-
dziny 2018 pod hasłem „Rodzina –
Dom – Ojczyzna”. Odbył się on 26
maja, a uczestniczyli w nim wszyscy
uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły
oraz zaproszeni goście. Festyn rozpoczę-
ła część artystyczna przygotowana przez
uczniów klas IV-VII szkoły podst. oraz
II i III oddziałów gimnazjalnych. Wyko-
nawcy prezentowali własne wiersze, na-
pisane, by uczcić 100. rocznicę odzys-
kania niepodległości przez Polskę i śpie-
wali piosenki dla mam z okazji ich świę-
ta. Równocześnie dzieci z oddziału przed-
szkolnego i klas I-III szkoły podst. spo-
tkały się ze swoimi rodzicami. Z okazji
Dnia Matki oraz zbliżającego się Dnia
Ojca, wraz z wychowawczyniami naj-
młodsi przygotowali występ. Zaprezen-
towali swoje talenty wokalne, śpiewając
piosenki, w treści których podkreślili bar-
dzo ważną rolę rodziców w ich życiu.
Dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy
pierwszej wykonały taniec korowodo-
wy oraz zatańczyły walczyka. Ucznio-
wie klas II i III wystąpili w przedsta-
wieniu na motywach bajki telewizyjnej
„Smerfy”. Dzieci złożyły rodzicom ży-
czenia i zaśpiewały „Sto lat”, a także przy-
gotowały słodką niespodziankę. Kolej-
nym elementem wydarzenia był pokaz
przedstawicieli Komendy Powiatowej Po-
licji w Nidzicy, którzy zaprezentowali strój
bojowy i przypomnieli o zasadach bezpie-
czeństwa. Ponadto zaprosili uczniów do
obejrzenia auta policyjnego, które służy
technikom kryminalistyki w ich pracy.
Uczniowie mogli pod okiem funkcjo-
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nariuszy nauczyć się m.in. zdejmowania
odcisków palców. Zapoznali się również
ze specjalistycznym wyposażeniem ra-
diowozu. Następnie odbył się Bieg Ro-
dzinny na dystansie 1.500 m. Po jego
ukończeniu dzieci wraz z rodzicami
wzięły udział w rodzinnych konkuren-
cjach sprawnościowych i korzystały z li-
cznych atrakcji: malowanie twarzy, za-
bawa balonami. Ważnym elementem fe-
stynu był punkt pierwszej pomocy, gdzie
odbywało się szkolenie dla uczniów i ro-
dziców z tego zakresu. Na zakończenie
odbyła się loteria fantowa, w której każ-
dy los był wygrany. Ponadto można było
wzmocnić siły, zajadając smakowite kieł-
baski; Organizowane w naszej szkole
Dni Rodziny stały się także pretekstem
do przypomnienia rodzicom zwyczaju
Wspólnego Czytania. W celu uświet-
nienia 100. rocznicy Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę zaproponowa-
liśmy rodzicom, by czytali dzieciom
pozycje literackie rozwijające uczucia
patriotyczne (np. dla młodszych dzieci:
„Polskie pojazdy”, „Polskie symbole”,
„Polskie wynalazki”, dla starszych „Ma-
ła księga patrioty”, „Ilustrowane dzieje Pol-
ski” itp.), wprowadzające w świat barwnej
polskiej historii. Udział 200 osób.

Szkoła Podst. im. Króla Władysła-
wa Jagiełły w Rogożu: 4 czerwca od-
były się uroczyste obchody z okazji XX
Warm.-Maz. Dni Rodziny. Na uroczy-
stości do naszej szkoły przybył wójt
gminy Kozłowo p. Marek Wolszczak
oraz pani kierownik GOPS. Uczniowie
klasy VII przygotowali występ pod ha-
słem „Teleexpress”. Koledzy zaprezen-
towali program artystyczny o tematyce
rodzinnej. Charakter obchodzonego
święta podkreślał liczny udział rodziców,
którzy również przygotowali poczęstu-
nek dla wszystkich uczestników. W tym
dniu odwiedzili nas również studenci

chemii, grupa „Zelektryzowani”, którzy
przedstawili dzieciom tajniki ekspery-
mentów oraz zasady bezpiecznego postę-
powania z odczynnikami chemicznymi.
Przybliżyli uczniom świat wiedzy chemi-
cznej w życiu codziennym. W doświad-
czeniach brały udział całe rodziny.

Szkoła Podst. w Zaborowie, Gmina
Kozłowo, GOPS, Rada Rodziców:
Festyn Rodzinny. 30 maja  obchodzo-
no XX Warm.-Maz. Dni Rodziny. Na
uroczystość, poprzedzoną Mszą św.,
przybyli rodzice i najbliżsi uczniów oraz
zaproszeni goście, wśród których był
Wójt Gminy Kozłowo, Zastępca Wójta
oraz przedstawiciele instytucji współpra-
cujących ze szkołą, m.in. GOPS w Ko-
złowie, Gminnego Centrum Kultury i Spor-
tu w Kozłowie, Oddziału Banku Spółdziel-
czego w Kozłowie, przedstawiciele
PCK w Nidzicy oraz Rodziny Katyńs-
kiej w Olsztynie. Pełniąca obowiązki
dyrektora p. Beata Żujewska przywitała
wszystkich zgromadzonych. Przygotowa-
ny na tę okazję program artystyczny skła-
dał się z występów poszczególnych klas.
Były wiersze, piosenki, układy taneczne
i humorystyczna scenka pt. ,,W rodzinie
jak w kinie”. Dzieci z oddziału przed-
szkolnego, w regionalnych strojach, za-
chwyciły wykonaniem warmińskiego
szota. W przygotowanie obchodów Dni
Rodziny z zaangażowaniem włączyła
się Rada Rodziców, wszyscy nauczy-
ciele i pracownicy szkoły. Udział 190 osób.

13. POWIAT NOWOMIEJSKI
Nowe Miasto Lubawskie

MOPS w Nowym Mieście Lub., Pa-
rafia Nowomiejska pw. św. Tomasza
Apostoła: Inauguracja Nowomiejs-
kich Dni Rodziny, Msza Święta w in-
tencji nowomiejskich rodzin. 18 ma-
ja uroczyście zainaugurowano Nowo-
miejskie Dni Rodziny, które obchodzone
są w ramach XX Warm.-Maz. Dni Ro-
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dziny. Inauguracja miała miejsce w sali
sesyjnej Urzędu Miasta. Rozpoczęła się
występem artystycznym dzieci z grupy
„Motylki” Przedszkola Miejskiego. Po
występie dzieci, Burmistrz Józef Blank
dokonał uroczystego otwarcia Nowo-
miejskich Dni Rodziny 2018, następnie
na ręce przedstawicielki nowomiejskich
rodzin Burmistrz wręczył bukiet kwia-
tów z najlepszymi życzeniami z okazji
święta rodzin. W imieniu Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go Jolanta Szulc złożyła życzenia dla
nowomiejskich rodzin. Kolejno zabrał
głos Starosta Nowomiejski Andrzej Och-
lak, który mówił, nawiązując do swojej
rodziny, że życie w domu wielopokole-
niowym łączy ludzi. Po nim głos zabrał
ks. Proboszcz Parafii Nowomiejskiej,
Zbigniew Markowski. Następnie Koor-
dynator Nowomiejskich Dni Rodziny
Elżbieta Rogowska zaprezentowała film
dokumentujący ubiegłoroczne wydarze-
nia. Kolejnym punktem Inauguracji był
wykład „Dom rodzinny ostoją Ojczy-
zny” p. Andrzeja Taborskiego, Przewodni-
czącego Rady ds. Rodzin Wojew. Warm.-
-Maz. Publiczność zachwycił występ
wokalistki z Mini Studia Piosenki, a wy-
darzenie podsumował występ zaprezento-
wany przez studentki Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, które przedstawiły kabaret
„Grunt to rodzinka” oraz „Domowy rap”.
Tego dnia w bazylice pw. św. Tomasza
Apostoła odprawiona została również
Msza Święta w intencji nowomiejskich
rodzin. Udział 300 osób.

MOPS w Nowym Mieście Lub., je-
dnostki organizacyjne Gminy Nowe
Miasto Lub., organizacje pozarządo-
we: 3 czerwca  na Rynku naszego miasta
odbył się Jarmark Rozmaitości połą-
czony z Dniem Dziecka. Burmistrz Jó-
zef Blank wraz z „nowomiejskim lwem”
dokonał uroczystego otwarcia festynu.

Na początku spotkania Gospodarz Mia-
sta wraz z przedstawicielkami Zarządu
Powiatowego PCK przekazali dwa trój-
kołowe rowery rehabilitacyjne dla dzieci,
ufundowane przez Zarząd Wojew. PCK
w Olsztynie. Podczas święta nowomiej-
skich rodzin na wszystkich, a w szcze-
gólności na dzieci czekało wiele niespo-
dzianek, m.in.: malowanie twarzy, dmu-
chana zjeżdżalnia, trampolina, lepienie
z gliny, nauka pierwszej pomocy, gra
w „żywe” szachy, możliwość zrobienia
pamiątkowego zdjęcia na tle baśnio-
wych postaci, gry planszowe oraz lubia-
ne przez wszystkie dzieci smaczne upo-
minki: wata cukrowa i popcorn. Zgro-
madzeni goście mieli okazję obejrzeć
występy artystyczne dzieci i młodzieży
nowomiejskich szkół oraz chóru Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku „Dysonans”,
jak również wziąć udział w loterii fan-
towej. Spotkanie było też niepowtarzal-
ną okazją do obejrzenia wystawy zdjęć
dawnego Nowego Miasta Lub., ekspo-
zycji portretów komunijnych i ślubnych
oraz dawnych przedmiotów domowego
użytku. Wszyscy uczestnicy mogli sko-
sztować pysznej zupy ogórkowej. Aby
każdy znalazł na pikniku coś intere-
sującego przygotowane zostały strefy
m.in. seniora, prowadzona przez nowo-
miejski UTW oraz strefa zdrowia, gdzie
był punkt medyczny PCK i odbywały
się pokazy pierwszej pomocy. Natomiast
z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości, uczestnicy Jar-
marku mieli możliwość wybicia pamiąt-
kowej monety Nowego Miasta Lub. Na
koniec spotkania wspólnie odśpiewano
biesiadne piosenki przy akompania-
mencie zespołu „Duo-Fantazja”.

MOPS w Nowym Mieście Lub.:
27 maja odbył się Rodzinny Rajd Ro-
werowy. Na start rajdu przybyły całe
wielopokoleniowe rodziny  „od malusz-
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ka do staruszka”, łącznie prawie 180
osób. Trasa przebiegała przez Mszano-
wo, następnie Pacółtowo, w stronę Ka-
czego Bagna. Na mecie w Kaczym Ba-
gnie – Miejscu Inicjatyw Pozytywnych
na uczestników czekało moc atrakcji.
Dzieci świetnie się bawiły podczas pusz-
czania baniek mydlanych, czy malo-
wania buziek. Przy tym wszystkim akty-
wnie towarzyszyli im rodzice i dziadko-
wie. Każdy uczestnik wycieczki miał
też okazję nauczyć się gry na afrykań-
skich bębnach, uczestniczyć w warsz-
tatach lepienia z gliny, czy zawodach
łuczniczych. Na koniec pobytu w Ka-
czym Bagnie, aby mieć siły na drogę
powrotną, rowerzyści posilili się pysz-
nymi kiełbaskami, które upiekli na ogni-
sku. Sponsorami rajdu była Gmina Miej-
ska Nowe Miasto Lub. oraz Bank BGŻ
BNP Paribas S.A.

Zespół Szkół Podst. i Muzycznej,
MOPS w Nowym Mieście Lub.:
Miejski Konkurs Recytatorski pt.
„Ojczyzna słowem malowana”. 29
maja w Zespole Szkół Podst. i Muzycz-
nej odbył  się konkurs poezji patriotycz-
nej. Do zmagań przystąpiło 15 uczestni-
ków w kategorii I-III oraz 12 z kategorii
IV-VII ze szkół podstawowych (Szkoła
Podst. nr 2 im. Janusza Korczaka oraz
Szkoła Podst. nr 1 im. Jana Pawła II).
Recytację oceniało niezależne jury.
Pierwsi podjęli się recytacji uczniowie
klas IV-VII. W kategorii klas IV-V
zwyciężczynią została Marika Masłow-
ska z SP nr 2. Następnie do zmagań
przystąpili uczniowie klas I-III. W ka-
tegorii klas I zwyciężył Igor Wierciński
z SP nr 1, w kategorii klas II Zofia Mącz-
kowska z SP nr 1, w kategorii klas III
Jan Milewski również z SP nr 1. Wszys-
cy uczestnicy otrzymali dyplomy za
udział w konkursie i zostali zaproszeni
na poczęstunek. Nagrody zwycięzcom

wręczono 16 czerwca podczas festynu szkol-
nego, na którym podsumowano Nowo-
miejskie Dni Rodziny.

Zespół Szkół Podst. i Muzycznej
w Nowym Mieście Lub.: Konkurs
– Quiz rodzinny pt. „Mamo, tato, co
ty na to?”. Odbył się 6 czerwca w ZSPiM.
Wzięło w nim udział 15 drużyn. Trzyoso-
bowe drużyny odpowiadały na szereg
pytań dotyczących życia rodzinnego.
Aby uprzyjemnić czas zabawy, wszyscy
uczestnicy zostali poczęstowani napoja-
mi i słodyczami, a na koniec spotkania
zostali nagrodzeni okolicznościowymi
dyplomami i upominkami.  Quiz  popro-
wadziły wszystkie wychowawczynie
grup przedszkolnych; 16 czerwca w hali
sportowej ZSPiM w ramach Nowomiej-
skich Dni Rodziny odbył się Wielopo-
koleniowy Turniej Rodzinny pod
hasłem „W rodzinie siła”. Składał się
z 3 konkurencji: sportowej, plastycznej
oraz quizu z wiedzy o rodzinie. Uczest-
nikami turnieju byli uczniowie klas IV-
VII wraz ze swoimi rodzinami. Zwy-
ciężyła rodzina Państwa Kwiatkowskich
– Michał Kwiatkowski z kl. VI b wraz z ma-
mą i siostrą. Turniej był doskonałą
okazją do wspólnego poznania się, zdro-
wej rywalizacji oraz znakomitej zabawy.
Pokazał, jak wielkie znaczenie w rodzinie
mają wspólne zabawy, czas, który mo-
żna sobie wzajemnie poświęcić oraz du-
ża dawka humoru, która towarzyszyła
wszystkim uczestnikom; Konkurs pt.
„Zabawy z rodzeństwem” zorganizo-
wany został 16 czerwca dla dzieci z grup
przedszkolnych. Uczestniczyło 13 ze-
społów 2–3 osobowych, którymi były
najczęściej rodzeństwa. Prace plastycz-
ne uczniowie wykonywali za pomocą
kredek i farb. Za udział w konkursie
wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
i nagrody w postaci gier planszowych,
aby rodzeństwa mogły razem spędzać
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czas bawiąc się i ucząc; Konkurs pio-
senki pt. „Kocham Cię, Mamo, ko-
cham Cię, Tato” zorganizowany został
dla dzieci z grup przedszkolnych 23 ma-
ja. Wzięło w nim udział 16 przedszko-
laków ze wszystkich grup wiekowych.
Przedszkolacy z grup „Krasnale”,  „Sło-
neczka” „Gumisie” i „Motylki” mieli za
zadanie wykonać przygotowaną wcze-
śniej pod czujnym okiem rodziców i wy-
chowawczyń piosenkę o mamie, tacie
lub rodzinie. Popisy wokalne uczniów
wysłuchały wszystkie przedszkolaki. Na
zakończenie konkursu każde dziecko
otrzymało dyplom i nagrodę rzeczową.
Udział 120 osób.

Szkoła Podst. nr 3 im. Filomatów No-
womiejskich w Nowym Mieście Lub.:
Konkurs literacki „Ojczyzna silna
rodziną” był adresowany do uczniów
klas siódmych i gimnazjalnych. Wpły-
nęło 14 prac, które oceniły polonistki
naszej szkoły; Spotkanie z okazji Dnia
Matki. Wolontariusze wraz z uczniami
klas i IV przygotowali montaż słowno-
muzyczny „Dla Ciebie, Mamo....” Wo-
lontariusze samodzielnie przygotowali
słodki poczęstunek, na który zaprosili
wszystkie mamy. Na koniec wszyscy
przeszli na boisko szkolne. Wolonta-
riuszki i nauczycielki wychowania fi-
zycznego nauczyły kroku tanecznego
belgijki. Przy dźwiękach muzyki odtań-
czono wspólnie taniec. Udział 160 osób.

MOPS w Nowym Mieście Lub.,
Urząd Miejski Nowe Miasto Lub., Uni-
wersytet III Wieku w Nowym Mieś-
cie Lub.: XX Warmińsko-Mazurs-
kie Dni Rodziny „Rodzina – Dom –
Ojczyzna”. Patronat, udział UTW (sto-
isko) i występ chóru UTW „Dysonans”.
Udział 50 osób.

Miejskie Centrum Kultury w No-
wym Mieście Lub.: 8 czerwca  w Kinie
Harmonia odbył się X Międzywoje-

wódzki Festiwal Piosenki Przedszkol-
nej „Małe Śpiewanie”. Zmagania
solistów oceniła młoda uzdolniona ko-
misja, która po burzliwych obradach
wyłoniła laureatów. Grand Prix – nagro-
dę główną Burmistrza miasta otrzymała
Agata Lendzion. Były też nagrody i wy-
różnienia. Udział 200 osób; „Inspiru-
jąco Młody Poemat”. „Wieczór z Po-
ezją”.  Odbył się 11 maja  w Kinie Har-
monia. W kilku grupach wiekowych la-
ureaci konkursu prezentowali swoje wier-
sze, których tematyka związana była z do-
mem rodzinnym oraz sytuacjami, jakich
świadkami stają się mieszkańcy. Uzu-
pełnieniem wieczoru poezji była oprawa
muzyczna. Udział 60 osób; Konkurs
na komiks „Szkice i Notatki z Życia
Codziennego. Skierowany był do klas
szkół podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. Jego celem było stwa-
rzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi
twórczemu dzieci i młodzieży. Laure-
atką konkursu została Zuzanna Anna
Dąbrowska.

Szkoła Podst. im. Filomatów Nowo-
miejskich nr 3 w Nowym Mieście Lub.,
Urząd Miasta Nowe Miasto Lub., Pa-
rafia pw. św. Tomasza Apostoła w No-
wym Mieście Lub.: Nowomiejskie
Dni Młodzieży „Nasza Mała Ledni-
ca”. Nowomiejskie Dni Młodzieży są
przygotowaniem do obchodów ze-
słania Ducha Świętego, które odbywają
się na Polach Lednickich już od 21 lat.
W tym roku po raz trzeci na „Naszą Ma-
łą Lednicę” w Łąkach Bratiańskich przy-
było około 600 osób z powiatów św. ce-
lebrowali księża z dekanatów nowo-
miejskiego, kurzętnickiego i górzynień-
skiego pod przewodnictwem ks. kan.
Zbigniewa Markowskiego. Nie zabra-
kło także zastępcy burmistrza – p. Krzy-
sztofa Widźgowskiego, przedstawicieli
Miasta Nowego Miasta Lubawskiego,
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starosty, wójtów, radnych, dyrektorów
szkół, którzy czytali modlitwę po-
wszechną, młodzieży, harcerzy, szkol-
nych kół Caritas, Sportowego Klubu
Drwęca i parafian. Dziewczynki ze
Szkoły Podstawowej im. Filomatów
Nowomiejskich nr 3 przygotowały tańce
lednickie. Przygotowano też okoli-
cznościową oprawę muzyczną. Udział
600 osób.

MOPS, Miejskie Centrum Kultu-
ry w Nowym Mieście Lub., MOSiR
w Nowym Mieście Lub., Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Nowym Mieś-
cie Lub., Urząd Miasta w Nowym Mie-
ście Lub., Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Nowym Mieście Lub.,  Ze-
spół Szkół Podst. i Muzycznej w No-
wym Mieście Lub., Szkoła Podst.
Nr. 3 im. Filomatów Nowomiejskich:
Dzień Dziecka / Piknik Rodzinny /
Jarmark Rozmaitości.  Odbył się 3 czer-
wca na Rynku Nowego Miasta Lub.
Otwarcia pikniku dokonał Burmistrz Jó-
zef Blank. Dla wszystkich dzieci z okazji
ich święta zapewniono moc atrakcji:
dmuchaną zjeżdżalnię, trampolinę,
popcorn, malowanie twarzy, kącik rę-
kodzieła, żywe szachy, plener fotogra-
ficzny i wiele gier zręcznościowych. Cie-
kawą inicjatywą była wystawa starych
pocztówek ze zbiorów Krzysztofa Kli-
niewskiego oraz Dariusza Andrze-
jewskiego – miłośników historii lokalnej.
Aby każdy znalazł na pikniku coś inte-
resującego, przygotowane zostały stre-
fy m.in. seniora – prowadzona przez
nowomiejski UTW, gastronomiczna –
z pyszną zupą ogórkową, gier i zabaw
dla dzieci oraz strefa zdrowia, gdzie był
punkt medyczny PCK i odbywały po-
kazy pierwszej pomocy. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się również wysta-
wa dawnych portretów rodzinnych i pier-
wszokomunijnych, które mieszkańcy

miasta bardzo chętnie udostępnili na apel
Gazety Nowomiejskiej. Nie zabrakło tak-
że wystawy rozmaitości – przedwojen-
nych sprzętów użytkowych, akcesoriów
wojskowych, artykułów gospodarstwa do-
mowego z czasów PRL-u itp. Uczest-
nicy pikniku mogli zapoznać się z twór-
czością lokalnych rzemieślników i ręko-
dzielników – z wyrobami garncarskimi
i możliwością warsztatów ceramicznych
dla dzieci oraz z misternie wykonanymi
ozdobami z frywolitek. Chętni mogli na-
być lub osobiście wybić sobie pamiąt-
kową monetę z Nowego Miasta Lub. z
okazji 100 lat Niepodległości Polski. Dla
uczestników pikniku zorganizowano
także loterię, w której można było wy-
grać wiele cennych nagród. Udział 600
osób.

Przedszkole Miejskie w Zespole Szko-
lno-Przedszk., Rada Rodziców: ,,Gdy
w przedszkolu dni rodziny, wszyscy
dobrze się bawimy” – piknik rodzin-
ny zorganizowany na terenie przedszko-
la 9 czerwca. Dzieci miały do dyspozycji
dmuchaną zjeżdżalnię, trampolinę, basen
z piłeczkami oraz przejażdżki bryczką.
W trakcie całej imprezy malowano dzie-
ciom twarze. Szczególną atrakcją pik-
niku były pokazy grup tanecznych
REMMIC ART UNIVERSITY. Dodat-
kową atrakcją była możliwość obejrze-
nia wyposażonych, specjalistycznych
aut straży pożarnej, straży miejskiej oraz
policji. Każdy mógł usiąść za kierownicą
i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyły się rów-
nież zabawy w puszczanie baniek my-
dlanych. Podczas imprezy wszyscy po-
dziwiali na scenie przedszkolaków z po-
szczególnych grup, którzy prezentowali
swoje umiejętności zarówno wokalne,
jak i taneczne oraz występ zespołu
,,Aplauzik” – uczennic ze Szkoły Podst.
nr 3. Podczas pikniku ogłoszono wyniki
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konkursu plastycznego pt. Moja ro-
dzina. Uczestnicy pikniku obejrzeli
przedstawienie pt. Dalej w drogę w wy-
konaniu aktorów teatru Vaśka z To-
runia, z którymi świetnie się bawiły. Quiz
rodzinny pt. Piękna nasza Polska cała
był świetną zabawą, który reprezen-
towały rodzinne drużyny. Wszystkie
dzieci wykazały się dużą wiedzą o naszej
ojczyźnie. Dzieci i dorośli z dużym za-
angażowaniem uczestniczyli w potycz-
kach sportowych. Z przedszkolnej ga-
stronomii, mógł skorzystać każdy: nie
zabrakło pysznej pieczonej karkówki,
kiełbaski z grilla, klusek, smacznych
surówek, frytek, ciasta domowego wy-
pieku, gofrów, waty cukrowej, popcor-
nu, kawy, herbaty i soków itp. Pod fa-
chowym okiem chętni mogli mierzyć
poziom cukru oraz ciśnienie. Dużym za-
interesowaniem cieszył się kiermasz ro-
zmaitości, gdzie za symboliczną kwotę
można było kupić ciekawą rzecz. Dzie-
ciom przypadła najbardziej do gustu ogro-
mna zjeżdżalnia. Udział 400 osób.

Szkoła Podst. nr 1 im. Jana Pawła II
w Nowym Mieście Lub., Rada Rodzi-
ców: Festyn Szkolny „Na festynie jak
w rodzinie”. Uroczystego otwarcia
festynu dokonali: Burmistrz, Dyrektor
Zespołu Szk.-Przedsz. oraz Przewodni-
cząca Rady Rodziców. Na początku
festynu podsumowano tegoroczny Bieg
Papieski – ubiegłoroczni zwycięzcy bie-
gu, uczniowie klasy Vb przekazali pu-
char przechodni dyrektora szkoły tego-
rocznym zwycięzcom – uczniom klasy
sportowej IVc. Następnie zaproszono
uczestników do skorzystania z wielu
przygotowanych atrakcji. Można było
podziwiać m.in. pokazy sztuk walki i po-
kazy taneczne. Na terenie całej placów-
ki rodzice, dziadkowie, krewni, mieli mo-
żliwość degustacji smacznych potraw
serwowanych na różnych kramikach.

Jak każdego roku, powodzeniem cieszyły
się kluski ziemniaczane, gofry i kiełbaski
z grilla. Pragnienie można było ugasić
wodą z cytryną i miętą oraz skosztować
galaretek ze świeżymi owocami. Powo-
dzeniem wśród dzieci cieszyły się zdję-
cia z Lwem Nowomiejskim oraz Foto-
budka. Najmłodszym umilały czas za-
bawy na dmuchanej zjeżdżalni, podsko-
ki na trampolinie, a także możliwość
oglądania wozu strażackiego, policyj-
nego oraz straży miejskiej. Wspaniałym
doświadczeniem dla nich było malo-
wanie twarzy i wyplatanie kolorowych
warkoczyków. Wybuch euforii spowodo-
wał „festiwal kolorów”. Uczestnicy im-
prezy mogli podziwiać umiejętności
wokalne rodziców z dziećmi, recytator-
skie i taneczne zaprezentowane przez
uczniów oddziałów przedszkolnych
oraz klas I-VII. Udział 500 osób.

MOPS w Nowym Mieście Lub.,
Zespół Szkół Podst. i Muzycznej w No-
wym Mieście Lub.: 6 czerwca podczas Ro-
dzinnego Festynu Szkolnego „W kra-
inie baśni i bajek” zorganizowanego
przez Zespół Szkół Podst. i Muzycznej
podsumowano tegoroczne Dni Rodzi-
ny. Spotkanie było okazją do podzięko-
wania wszystkim tym, którzy aktywnie
włączyli się w organizację wydarzeń
Nowomiejskich Dni Rodziny. Podzięko-
wania skierowano do lokalnych me-
diów, które objęły patronatem medial-
nym tegoroczne obchody Święta Rodzin.
W ramach Ogólnopolskiej kampanii
„Postaw na rodzinę” wręczone zosta-
ły certyfikaty dla 7 nauczycieli reko-
mendowanych w plebiscycie „Nauczy-
ciel przyjazny rodzinie”. Podczas spot-
kania wręczone zostały również dyplo-
my i nagrody 19 laureatom konkursów
zorganizowanych w miejskich placów-
kach oświatowych. Na ręce Koordyna-
tora Nowomiejskich Dni Rodziny
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Burmistrz Nowego Miasta Lub. wrę-
czył bukiet kwiatów i serdecznie podzię-
kował wszystkim osobom zaangażowa-
nym w organizację ok. 50 wydarzeń skie-
rowanych do nowomiejskich rodzin.

NoweMiasto Lub. – Gmina
Gmina Nowe Miasto Lub. z siedzi-

bą w Mszanowie, Rada Sołecka w Ba-
gnie,  Ośr. Pomocy Społ. Gminy Nowe
Miasto Lub. w Mszanowie, GKRPA:
Festyn rodzinny (28 maja) – występy
artystyczne dzieci z okazji Dnia Mamy,
niespodzianki dla dzieci z okazji Dnia
Dziecka, grill, kawa, herbata, ciasto, lody,
konkurencje rodzinne, zabawy dla dzie-
ci, wspólne rozmowy i  biesiadowanie.
Udział 60 osób.

Rada Sołecka Bratiana oraz Zespół
Szkół w Bratianie, Ośr. Pomocy Społ.
Gminy Nowe Miasto Lub. w Mszano-
wie, GKRPA: Festyn rodzinny (26 maja)
– występy artystyczne uczniów szkoły,
grill, kawa, herbata, ciasto, konkurencje
rodzinne, fotobudka, pokaz wozu i sprzę-
tu strażackiego. Udział 300 osób.

Rada Sołecka w Chroślu, Ośr. Pomocy
Społ. Gminy Nowe Miasto Lub. w Msza-
nowie, GKRPA: Piknik Rodzinny (2 czer-
wca) –  upominki dla dzieci z okazji Dnia
Dziecka, grill, kawa, herbata, ciasto, lody,
konkurencje i potyczki rodzinne, zaba-
wy dla dzieci, pokazy wozu strażackie-
go, przejażdżka bryczką. Udział 50 osób.

Rada Sołecka w Gryźlinach, Ośr. Po-
mocy Społ. Gminy Nowe  Miasto Lub.
w Mszanowie, GKRPA: Piknik Ro-
dzinny (2 czerwca) – grill, kawa, herba-
ta, ciasto, lody, konkurencje i potyczki
rodzinne, zabawy i animacje dla dzieci.

Rada Sołecka w Gwiździnach, Szko-
ła Podst. w Gwiździnach, Ośr. Po-
mocy Społ. Gminy Nowe  Miasto Lub.
w Mszanowie, GKRPA, Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Gwiździnach, OSP
w Gwiździnach: Festyn Rodzinny zor-

ganizowany 10 czerwca przez szkołę, wy-
stępy artystyczne dzieci, bieg po zdro-
wie, grill, kawa, herbata, ciasto, lody, kon-
kurencje i potyczki rodzinne, zabawy i ani-
macje dla dzieci, pokaz wozu strażac-
kiego, lanie piany dla dzieci, przejażdżki
bryczką, loteria fantowa – nagroda: ro-
wer; Podsumowanie 2-go gminnego
konkursu plastyczno-literackiego ,,Taką
stworzę Ojczyznę, o jakiej nauczy mnie
rodzina” i uroczyste wręczenie nagród
laureatom. Udział 300 osób.

Rada Sołecka w Jamielniku oraz Ze-
spół Szkół, Ośr. Pomocy Społ. Gminy No-
we  Miasto Lub. w Mszanowie, GKRPA:
Piknik Rodzinny (9 czerwca) –  uroczy-
ste podziękowanie dla Wójta za nowy plac
zabaw i miejsce spotkań dla mieszkań-
ców, grill, kawa, herbata, ciasto, lody,
konkurencje sportowe dla dzieci. Udział
70 osób.

Rada Sołecka Kaczku, Ośr. Pomo-
cy Społ. Gminy Nowe  Miasto Lub.
w Mszanowie, GKRPA: Festyn Ro-
dzinny (26 maja) –  grill, kawa, herbata,
ciasto, konkurencje rodzinne, zabawy
dla dzieci, wspólne rozmowy i biesia-
dowanie. Udział 40  osób.

Rada Sołecka w Lekartach, Ośr. Po-
mocy Społ. Gminy Nowe  Miasto Lub.
w Mszanowie, GKRPA: Piknik Ro-
dzinny (2 czerwca) – upominki dla
dzieci  z okazji Dnia Dziecka, grill, kawa,
herbata, ciasto, lody, konkurencje i po-
tyczki rodzinne, zabawy dla dzieci, po-
kazy wozu strażackiego, pokaz wozy
policyjnego dla najmłodszych.

Rada Sołecka w Nawrze, Ośr. Pomo-
cy Społ. Gminy Nowe Miasto Lub.
w Mszanowie, GKRPA: Piknik Ro-
dzinny (1 czerwca) – upominki dla
dzieci  z okazji Dnia Dziecka, grill, kawa,
herbata, ciasto, lody, konkurencje rodzin-
ne, zabawy dla dzieci z animatorem.
Udział 50 osób.
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Rada Sołecka, Ośr. Pomocy Społ. Gmi-
ny Nowe  Miasto Lub. w Mszano-
wie, GKRPA: Piknik Rodzinny (10 czer-
wca) –  ognisko, kawa, herbata, ciasto,
konkurencje i zabawy dla dzieci, turniej
warcabowy. Udział 40 osób.

Rada Sołecka w Pacółtowie, Ośr. Po-
mocy Społ. Gminy Nowe Miasto Lub.
w Mszanowie, GKRPA: Piknik Ro-
dzinny (9 czerwca) – grill, kawa, her-
bata, ciasto, lody, konkurencje i potyczki
rodzinne, zabawy i animacje dla dzieci.
Udział 40 osób.

Rada Sołecka w Pustkach, Ośr. Po-
mocy Społ. Gminy Nowe  Miasto Lub.
w Mszanowie, GKRPA: Piknik Ro-
dzinny (3 czerwca) – grill, kawa, her-
bata, ciasto, konkurencje rodzinne, za-
bawy dla dzieci, wspólne rozmowy i  bie-
siadowanie. Udział 30 osób.

Rada Sołecka w Radomnie, Ośr. Po-
mocy Społ. Gminy Nowe Miasto Lub.
w Mszanowie, GKRPA: Piknik Ro-
dzinny (2 czerwca) – grill, kawa, her-
bata, ciasto, lody, konkurencje i potyczki
rodzinne, zabawy i animacje dla dzieci,
przejażdżka bryczką. Udział 50 osób.

Rada Sołecka w Skarlinie, Szkoła
Podst. w Skarlinie, Ośr. Pomocy Społ.
Gminy Nowe  Miasto Lub. w Mszano-
wie, GKRPA, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Skarlinie, OSP w Skarlinie:
Festyn Rodzinny – zorganizowany 27
maja przez szkołę, występy artystyczne
dzieci, Dzień Innych Kultur: Canada i Cu-
ba, dzieci poprzebierane w odpowiednie
stroje innych kultur, piosenki, tańce, de-
gustacja potraw innych kultur, grill,
kawa, herbata, ciasto, lody, konkuren-
cje i potyczki rodzinne, zabawy i ani-
macje dla dzieci. Udział 200 osób.

Rada Sołecka w Tylicach, Społe-
czna Szkoła Podst. w Tylicach, Ośr. Po-
mocy Społ. Gminy Nowe Miasto Lub.
w Mszanowie, GKRPA:, Koło Go-

spodyń Wiejskich w Tylicach: Festyn
Rodzinny – Tylicki bieg po zdrowie
zorganizowany 27 maja przez szkołę,
występy artystyczne dzieci, występy gru-
py cyrkowej, bieg po zdrowie, kawa, her-
bata, mufinki, konkurencje i potyczki
rodzinne, zabawy i animacje dla dzieci,
biesiada przy ognisku. Udział 250 osób.

14. POWIAT OLECKI
Powiat Olecki: Festyn rodzinny ,,Zdro-

wa rodzina – szczęśliwa rodzina”. Im-
preza służyła umacnianiu rodziny po-
przez wspólne spędzanie czasu podczas
gier i zabaw. Promowano rodzicielstwo
zastępcze, formy przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie i warsztaty dla rodzi-
ców. Zwracano uwagę na konieczność:
zdrowego stylu życia i odżywiania rodzin
oraz wykonywania badań profilakty-
cznych. Na placu wykonano 368 bez-
płatnych badań profilaktycznych. Uczest-
nicy skorzystali również z bezpłatnego
poczęstunku. Tradycyjnie mieszkańcy
wzięli udział w losowaniu atrakcyjnych
nagród. Na zakończenie wszyscy zo-
stali obdarowani opaskami odblasko-
wymi, pomagającymi w zapewnieniu bez-
pieczeństwa prowadzącym motocykle,
rowery, pieszym idącym drogą bez cho-
dnika czy dzieciom wracającym ze szko-
ły. Udział ok. 3 tys. osób.

Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olecku: Piknik Rodzinny ,,Z Rodzi-
ną i Ojczyzną – Radośnie” zorganizo-
wany 18 maja. Przywitaliśmy rodziców
montażem słowno-muzycznym w wy-
konaniu naszych wychowanków pt.
,,Moja Ojczyzna”. Następnie rodzice zo-
stali zaproszeni na warsztaty przepro-
wadzone przez psychologa i pedagoga
dotyczące potrzeb psychicznych dzieci
i skutków ich niezaspokajania. Wspólnie
obejrzeliśmy prezentację ,,Nasz radosny
dom”. Po warsztatach dzieci zaprosiły
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rodziców do swoich Domów na uro-
czysty obiad i zajęcia kreatywne przy
wykonywaniu Rodzinnych Herbów. Po
posiłku przed placówką przeprowa-
dzono blok zabaw, konkursów dla dzieci
i ich rodziców. Dyrektor placówki, Bar-
bara Sulima, nagrodziła Rodziny na Me-
dal. Nie zabrakło dodatkowych atrakcji
– pokaz mody, wata cukrowa, popcorn,
fotobudka, dmuchane zjeżdżalnie i  grill.
Udział ok. 100 osób.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Olecku: Pracownicy PCPR w Ole-
cku, w tym Zespołu Rodzinnej Pieczy Za-
stępczej, przygotowali stoisko z kon-
kursami dla dzieci. Na zakończenie
festynu  wystąpił zespół muzyczny
,,Dzieci z Brodą” promujący życie w ro-
dzinie bez przemocy. Przed koncertem
rodziny mogły aktywnie spędzić czas
wolny i rozwinąć swoje zainteresowa-
nia muzyczne i taneczne na pokazie 40
instrumentów Joszka Brody.

 15. POWIAT OLSZTYŃSKI
Biskupiec

Młodzieżowe Centrum Kształcenia
i Edukacji OHP w Biskupcu, Urząd
Miejski w Biskupcu, MOPS w Bis-
kupcu, Powiatowy Urząd Pracy Filia
w Biskupcu, Zespół Szkół w Bisku-
pcu, Centrum Kultury, Turystyki i Spor-
tu w Biskupcu: Biskupieckie Targi
Pracy i Edukacji. W programie przewi-
dziano spotkania z pracodawcami ofe-
rującymi miejsca pracy, prezentację kra-
jowych, regionalnych i zagranicznych
ofert pracy (sieci EURES), prezentację
ofert edukacyjnych, usług oraz form
wsparcia udzielanych przez OHP oraz
Publiczne Służby Zatrudnienia. Skorzy-
stać można było z konsultacji z pośredni-
kami pracy, doradcami zawodowymi,
doradcami EURES oraz innymi spe-
cjalistami rynku pracy. Poprowadzono
seminarium pt. „Młodzież na Rynku

Pracy”, a dodatkowo – warsztaty udzie-
lania pierwszej pomocy. Patronat ho-
norowy Wojewody Warmińsko-Mazur-
skiego i Burmistrza Biskupca. Udział
800 osób.

Szkoła Podst. im. Flagi Polski w Ko-
bułtach, Rada Pedag. Szkoły, Dy-
rektor, Rada Rodziców, Samorząd
Uczniowski, Ośrodek Konsultacyj-
no-Edukacyjny i Wsparcia Rodziny:
W szkole zorganizowano Rodzinne
Noce Biwakowe służące integracji
zespołu klasowego i rodziców. Odbyły
się gry i zabawy ruchowe a także wspól-
na nauka i słuchanie pieśni patrio-
tycznych, warsztaty dla rodziców „Szko-
ła i rodzice na rzecz wychowania ku war-
tościom”, spotkanie „Kochamy mamę
i tatę” – wiersze, piosenki, przedstawie-
nie dla rodziców. Pamiętając o naszych
Rodzicach, ich trosce, miłości i oddaniu,
17 maja gościliśmy ich w naszej szkole
na występie artystycznym. Szkolny
chórek wyśpiewał z głębi serca najser-
deczniejsze życzenia. Piosenki połączo-
ne były z recytacją wierszy, które podkre-
ślały wartość i znaczenie rodzin. 30 ma-
ja obchodziliśmy (dzieci i rodzice) w na-
szej szkole Dzień pełen Słońca, zaba-
wy i uśmiechu, który był zapowiedzią
zbliżającego się Dnia Dziecka; „Nasz
biało-czerwony ogród” – wykonanie
przez rodziców i ich dzieci kącika kwiato-
wego w kolorach białym i czerwonym
w szkolnym ogrodzie biologicznym w ra-
mach obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Wspólne
zadanie, praca i wypoczynek. Udział 280
osób.

Centrum Kultury, Turystyki i Spor-
tu w Biskupcu, Urząd Miejski w Bisku-
pcu, MOPS w Biskupcu: Piknik Ro-
dzinny. 2 czerwca w Biskupcu świę-
towano Dzień Dziecka. Zaplanowano dla
dzieci wiele darmowych atrakcji. Był ol-
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brzymi dmuchany park rozrywki ze zje-
żdżalniami, małpim gajem, ścianą wspi-
naczkową i kulami zorba. Dzieci mogły
wziąć udział w grach i zawodach spor-
towych: walkach sumo, zabawie w me-
ga piłkarzyki, próbie celności z użyciem
specjalnej bramki. Zachęcano też rodzi-
ny do artystycznych zabaw, warszta-
tów decoupage, składania origami, two-
rzenia rodzinnych plakatów, rysowa-
nia rodziny kredą po chodnikach. Dzie-
ci pomalowały budy przygotowane dla
bezdomnych psów i kotów. Jak zawsze
podczas pikniku, dzieci i dorośli mogli
skorzystać z malowania buziek. Rozda-
wano balony z hasłem Dni Rodziny,
częstowano watą cukrową. Odbyły się
pokazy sprzętu policyjnego i strażac-
kiego. Udział 800 osób.

Szkoła Podst. w Czerwonce: Spotka-
nie dla rodziców wszystkich uczniów
szkoły z poczęstunkiem i występem ar-
tystycznym dzieci z poszczególnych klas,
udział 120 osób.

Dobre Miasto
Szkoła Podst. Nr 2, Urząd Miejski

Dobre Miasto, MOPS Dobre Mia-
sto, OSiR Dobre Miasto: Mały Olim-
pijczyk. Propagowanie aktywności fi-
zycznej oraz popularyzowanie zdrowe-
go stylu życia w środowisku szkolnym i ro-
dzinnym. Udział 400 osób.

Przedszkole Samorządowe Nr 1, Urząd
Miejski Dobre Miasto, MOPS Dobre
Miasto, Centrum Kulturalno-Bibliote-
czne Dobre Miasto, Rada Rodziców: Fe-
styn ,,Rodzina ze sztuką za Pan Brat”.
Promocja zdrowego stylu życia w śro-
dowisku przedszkolnym i rodzinnym.
Wspieranie wychowawczej roli rodziny.
Udział 250 osób.

Stow. Użytkowników Kablowej Tele-
wizji DOB -SAT. Dobre Miasto, Urząd
Miejski Dobre Miasto, MOPS Dobre
Miasto, Centrum Kulturalno-Biblio-

teczne Dobre Miasto: Festyn ,,Z Ro-
dziną bliżej natury”. Promocja  zdro-
wego stylu życia w środowisku rodzin-
nym. Wspieranie wychowawczej roli
rodziny. Udział 250 osób.

Stowarzyszenie ,,Kresowiacy” Dobre
Miasto, Urząd Miejski Dobre Miasto,
MOPS Dobre Miasto, Centrum Kul-
turalno-Biblioteczne Dobre Miasto,
Nadleśnictwo Wichrowo: Festyn ,,Ro-
dzina przyszłością Tego Świata”. Udział
150 osób.

Dobromiejski Klub Sportowy  Do-
bre Miasto, Urząd Miejski Dobre Mia-
sto, MOPS Dobre Miasto: Rodzin-
ny Turniej Piłkarski ,,Minimundial”.
Udział 300 osób.

Parafia p.w. św. Faustyny  Dobre Mia-
sto, Urząd Miejski Dobre Miasto, MOPS
Dobre Miasto: Majówka przy koście-
le. Udział 300 osób.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne
Dobre Miasto, Urząd Miejski Dobre
Miasto, MOPS Dobre Miasto: Fe-
styn ,,Zabawowy zawrót głowy”.  Udział
400 osób.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne
Dobre Miasto, Urząd Miejski Dobre
Miasto, MOPS Dobre Miasto: Kon-
cert ,,Concordia – od chóru do ka-
peli”. Udział 400 osób.

Powyższe przedsięwzięcia miały słu-
żyć promowaniu aktywnych form spędza-
nia wolnego czasu przez dzieci i  rodziny.

Przedszkole Samorządowe Nr 2, Urząd
Miejski Dobre Miasto, MOPS Dobre
Miasto, Centrum Kulturalno-Biblio-
teczne Dobre Miasto, Rada Rodzi-
ców: Festyn ,,My rodzinę fajną ma-
my – Wszyscy razem się wspieramy”.
Propagowanie aktywności fizycznej oraz
popularyzowanie zdrowego stylu życia
w środowisku szkolnym i rodzinnym.
Wzmocnienie roli rodziny w wycho-
waniu dzieci. Udział 300 osób.
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Kolno
Gmina Kolno, Gminny Ośrodek Kul-

tury w Kolnie, Szkoła Podst. im. Jana
Pawła II w Kolnie, Sołtys miejscowoś-
ci Kabiny wraz z Radą Sołecką, GOPS
w Kolnie, Przedszkole Samorządowe
w Kolnie: 9 czerwca w Kabinach od-
był się Gminny Dzień Rodzinny „Ro-
dzina – Dom – Ojczyzna”. Organiza-
torzy przygotowali wiele atrakcji: konkur-
sy, konkurencje rodzinne, zawody, m.in.
rzut gumiakiem, picie kefiru na czas,
przeciąganie liny, karmienie rodziców,
występy artystyczne dzieci i młodzieży
z Przedszkola Samorządowego w Kol-
nie, Publicznego Specjalnego Katolickie-
go Ośrodka Edukacyjno-Wychowaw-
czego w Kruzach, Gminnego Ośrodka
Kultury w Kolnie, zajęcia animacyjne
dla dzieci i młodzieży z profesjonalnymi
animatorami m.in. wielkie bierki, pusz-
czanie wielkich baniek mydlanych, ma-
lowanie po folii, zabawy i konkursy, dar-
mowe zjeżdżalnie dla dzieci, wręczenie
nagród laureatom konkursu plastycz-
nego „Rodzina i dom fundamentem
ojczyzny”, pokaz ratownictwa technicz-
nego w wykonaniu Straży Pożarnej,
charytatywny bieg „Dla Doroty” ini-
cjatywa Szkolnego Klubu Wolontariatu
ze Szkoły Podst. w Kolnie. Zbiórka na
rehabilitację byłej uczennicy szkoły, ro-
zmaite stoiska z ciastem, babką ziem-
niaczaną, grochówką, goframi, frytkami
itp. darmowa kiełbaska z ogniska dla
uczestników gier i zabaw. Udział 200 osób.

Olsztynek
Muzeum Budownictwa Ludowego

– Park Etnograficzny w Olsztynku:
10 czerwca odbyła się tu impreza „Rodzi-
na – Dom – Ojczyzna”. Przygotowaliś-
my wiele atrakcji i działań umacniają-
cych więzi rodzinne. W tym roku do
organizacji wydarzenia włączyła się gru-
pa studentów z UWM z Olsztyna,

Wydział Teologiczny, Kierunek Nauki
o Rodzinie. Oferta działań dla rodziny
była bardzo szeroka i dostosowana do
wieku wszystkich uczestników. Piękna
pogoda i bezpłatny wstęp do Muzeum,
sprzyjały dobrej zabawie. Można było
m.in. obejrzeć teatrzyk kukiełkowy „O za-
klętym księciu z Krzyży”, nauczyć się
wiersza „Kto Ty jesteś? Polak mały” i ucze-
stniczyć w animacjach kulturowych. Po-
nadto prezentowano film o symbolach
narodowych, które później można było
samodzielnie wykonać (flaga, godło, koka-
rda narodowa, krzyżówka patriotyczna).
Uczestnicy próbowali sił w pisaniu obsad-
ką, a na mapie Polski oznaczali miasto,
z którego pochodzą. Udział 350 osób.

MOPS w Olsztynku, Urząd Miejski
w Olsztynku, Młodzieżowa Rada Miej-
ska w Olsztynku, Miejska Biblioteka
Publiczna w Olsztynku: Rodzina – Dom
– Ojczyzna.  Bezpłatne atrakcje dla
dzieci, m.in. zamki dmuchane i trampo-
liny, malowanie na szkle, bezpłatny po-
częstunek popcornem i goframi. Występ
chóru „Swojska Nutka”. Udział ok.
1.000 osób.

Przedszkole Miejskie w Olsztyn-
ku, Rada Rodziców Przedszkola Miej-
skiego w Olsztynku: Dni Rodziny
odbywały się w poszczególnych gru-
pach przedszkolnych. Miały formę spo-
tkań, występów dzieci, wyjazdów inte-
gracyjnych, wycieczek np. do gospodars-
twa agroturystycznego. Był to czas wspól-
nych, rodzinnych gier i zabaw. Integro-
wały się zarówno dzieci, jak też dorośli,
Dzieci przygotowywały dla swoich ro-
dziców różne upominki, uczyły się oko-
licznościowych wierszy i piosenek, któ-
re pięknie zaprezentowały swoim bli-
skim. Udział 600 osób.

Szkoła Podst. Nr 1 im. Noblistów Pol-
skich w Olsztynku, Rada Szkoły, Stow.
na Rzecz Rozwoju Gimnazjum w Olsz-
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tynku „Pro Gimnazjum”, Szkolne Ko-
ło Teatralne: Spektakl Teatralny „Mam-
ma Mia” przygotowany na kanwie
musicalu o tym tytule. Piosenki, tańce,
widowisko przygotowane przez Szkolne
Koło Teatralne. Zaprezentowano 3 spe-
ktakle: 2 dla uczniów olsztyneckich szkół
– SP 1, SP 2, Zespół Szkół (ok. 500 ucz-
niów) oraz otwarty spektakl dla społecznoś-
ci Olsztynka (ok. 300 uczestników).

Szkoła Podst. Nr 1 im. Noblistów Pol-
skich w Olsztynku, Rada Szkoły, Ra-
da Rodziców, Samorząd Ucznio-
wski: Dzień Dziecka w SP1. Szkolny
festyn. W programie występy arty-
styczne uczniów – śpiew, taniec, gra na
instrumentach. Równolegle odbywał się
konkurs międzyklasowy w konkuren-
cjach sprawnościowych, zabawowych.
M.in. umiejętność udzielania pierwszej
pomocy. Młodsze dzieci uczestniczyły
w zabawach przygotowanych przez Szkol-
ne Koło Wolontariatu. Rada Rodziców
zorganizowała stoisko promujące nowo-
czesne interaktywne formy nauki przez
zabawę. Udział 300 osób.

Szkoła Podst. w Olsztynku, ul. Ostró-
dzka 2, ZHP Chorągiew Warmiń-
sko-Mazurska im. Grunwaldu w Ol-
sztynie: Ognisko, poczęstunek, gry,
zabawy i konkurs. Udział 420 osób.

Jeziorany
Stow. START, Szkoła Podst. we Fran-

knowie: 7  czerwca odbyły się obcho-
dy dnia Ojca i Matki, w których udział
wzięło około 40 rodzin. W czasie uro-
czystości przedstawiono program arty-
styczny, w którym udział wzięły chętne
dzieci z klas 0-7 SP we Franknowie.
Nie lada atrakcją dla przybyłych rodzi-
ców był słodki poczęstunek przygotowa-
ny przez dzieci. W czasie jego trwania
rodzice chętnie brali udział w przygo-
towanych zabawach i konkursach ro-
dzinnych; W ramach obchodów Dni

Rodziny odbył się także Rodzinny rajd
rowerowy. W wydarzeniu wzięło udział
20 rodzin. Przejechanie na rowerze 18
kilometrów dla niektórych okazało się
nie lada wyczynem, jednak wszyscy,
nawet najmłodsi sprostali wyzwaniu. Na
miejscu czekały na rodziny liczne atra-
kcje: jazda konna, plener malarski, ogni-
sko z kiełbaskami, lody, rodzinne gry i za-
bawy. Impreza była miłą formą spędze-
nia niedzielnego popołudnia i pozwoliła
na integrację zarówno wewnątrzrodzin-
ną, jak i społeczności lokalnej.

Żardeniki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-

wawczy w Żardenikach, Starostwo Po-
wiatowe w Olsztynie, Rada Rodzi-
ców SOSW Żardeniki: „Dzień Rodzi-
ny w Żardenikach – Jesteśmy z rodzi-
ną” odbył się 14 czerwca. Zaproszeni
goście obejrzeli kilka występów przy-
gotowanych przez naszych wychowan-
ków i nauczycieli. Były to: film opowia-
dający o życiu w Ośrodku, pokaz mody,
piosenka z gestami makaton oraz pokaz
gimnastyczny. Inne atrakcje, z jakich
mogły korzystać nasze dzieci oraz za-
proszeni goście, to stoisko ze zdrową ży-
wnością, stoisko ,,Strefa Malucha”, stoi-
sko z gadżetami dla dzieci, stoisko pa-
triotyczne, stoisko z kawą i ciastem oraz
grill. Poza tym na boisku odbyły się za-
bawy i konkurencje integracyjne o cha-
rakterze muzycznym i sportowym. Udział
160 osób.

Purda
Gminny Ośrodek Kultury w Pur-

dzie, Gmina Purda, Bartosz Barcza-
ka i jego grupa Rugby Team Purda.
OSP Klebark Wielki, OSP Purda:
3 czerwca w Purdzie świętowano Gmin-
ny Dzień Dziecka. Dla małych i tych
nieco większych przygotowano mnós-
two atrakcji: dmuchane zjeżdżalnie,
ścianki wspinaczkowe, warsztaty, kon-
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kursy z nagrodami, a także kiermasz
zabawek, słodkości i owocowy kącik.
Główną część imprezy wypełniły zaję-
cia animacyjne. Dzieci pod kierunkiem
animatorów uczestniczyły w konkursach
i zabawach. Ogromnym powodzeniem cie-
szyły się warsztaty malowania ceramiki,
które przygotowała Kaflarnia Warmińska.
I maluchy, i starszaki z równym zaangażo-
waniem zdobiły sowy, bociany, koniki i wie-
le innych glinianych wzorów. Dzieciaki
miały również okazję odwiedzić miaste-
czko strażackie przygotowane przez OSP
Pomoc Maltańska w Klebarku Wielkim
i obejrzeć z bliska wóz strażacki należący
do OSP w Purdzie. W trakcie imprezy od-
był się także pokaz rugby przygotowany
przez Bartosza Barczaka i jego grupę
Rugby Team Purda. Udział 150 osób.

Niepubliczna Szkoła Podst. w Nowej
Wsi: Zielona Szkoła „Warmia – mo-
ja mała ojczyzna”. W jej ramach dzieci
brały udział w grach i zabawach na świe-
żym powietrzu. Przeprowadzono międzykla-
sowy konkurs wiedzy o Warmii „War-
mia – moja mała ojczyzna”. Zadania w pod-
chodach dotyczyły ochrony środowiska
oraz sposobów wspólnego spędzania
czasu z rodziną. Po zajęciach zorgani-
zowano kolację przy ognisku. Nastę-
pnego dnia przeprowadzono obserwa-
cje z punktu widokowego nad jeziorem
Kośno oraz spacerowano po ścieżce edu-
kacyjnej w Łajsie. Rodzice aktywnie uczest-
niczyli w zorganizowanych zajęciach,
pomagali w przygotowaniu posiłków oraz
wyznaczeniu trasy podczas podchodów.

Publiczne Przedszkole w Nowej Wsi:
Festyn Rodzinny. Prezentacja przez
dzieci montażu słowno-muzycznego we-
dług scenariusza nauczycielki; Prezen-
tacja przez rodziców inscenizacji ,,W wa-
rzywniku”; Wspólne zabawy integracyj-
ne w sali i na placu zabaw; Słodki pod-
wieczorek.

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Marcinkowie z filią w Prejłowie,
Gmina Purda: 25 maja w ramach XX
Obchodów W-M Dni Rodziny zorgani-
zowano plenerową imprezę dla wszyst-
kich uczestników, ich rodzin oraz chęt-
nych mieszkańców z gminy Purda  ,,Ro-
dzina to Wy i Oni. Rodzina to My i nasz
Dom!” Na tę okoliczność powstały kolo-
rowe plakaty, broszurki, ulotki mające na
celu promocję naszych zaplanowanych
działań. Teren Domu został przyozdo-
biony własnoręcznie wykonanymi tektu-
rowymi kwiatami, poduszkami oraz lam-
pionami. Na przybyłych gości czekały li-
czne atrakcje takie jak: fotobudka w któ-
rej można było zrobić rodzinne zdjęcie,
występ artystyczny uczestników ze ŚDS
w Prejłowie, zwiedzanie ośrodka i po-
dziwianie prac naszych uczestników, po-
kaz i nauka robienia olbrzymich baniek
oraz gry i zabawy, wspólny śpiew i ta-
niec przy akompaniamencie akordeonu.
Po oficjalnej części powitań i słów uzna-
nia z ust Pana Wójta, pani kierownik
jak i radnych oraz pobłogosławieniu
budynku przez proboszcza, przyszedł
czas na poczęstunek. Na stołach za-
gościły domowe wyroby: odsmażane
pierogi ruskie, bigos, chrupiąca babka
ziemniaczana z sosem pieczarkowym,
swojski chleb ze smalcem i ogórkiem,
wiosenne kanapeczki oraz masa do-
mowych wypieków i soczystych owo-
ców. Uwieńczeniem imprezy był tort
szpinakowy. Rodziny miały okazję spę-
dzić niezapomniane chwile ze swoimi
bliskimi i dla wszystkich była to okazja
do wspólnej integracji, przełamania
barier i otwarcia na drugiego człowieka.

Stawiguda:
Gmina Stawiguda, GOK, sołectwa:

W Gminie Stawiguda głównie sołectwa
organizowały festyny rodzinne, gdzie
współorganizatorami była między in-
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nymi Gmina Stawiguda, GOK. Gmina
współfinansowała środki na organizację
przedsięwzięć głównie z funduszu na
przeciwdziałanie alkoholizmowi. Festy-
ny odbyły się w Tomaszkowie, Gryźli-
nach-Zielonowie („Gryźliny i Zielo-
nowo dla niepodległej na 660 lat Gry-
źlin”), Pluskach, Miodówku. ZSP w Sta-
wigudzie zorganizowała festyn rodzin-
ny pod nazwą „Stawiguda ratuje pszczo-
ły”. 16 czerwca przedszkole w Bartą-
gu: „Rodzina na start”, Szkoła w Ru-
si: „Dzień rodziny 2018”, sołectwo
Gągławki również organizowało festyn
rodzinny. W spotkaniach tych uczest-
niczyło około 100 osób.

16. POWIAT OSTRÓDZKI
Liceum Ogólnokszt. im. Jana Ba-

żyńskiego w Ostródzie, Fundacja „Świat
na Tak”, Starostwo Powiatowe w Ostró-
dzie: Udział wolontariuszy w Ogólno-
polskiej Gali „Ośmiu Wspaniałych”.

Liceum Ogólnokszt. im. Jana Ba-
żyńskiego w Ostródzie, Chrześcijań-
ski Ruch Społeczny „Dobro Wspól-
ne”: Udział uczniów szkoły w „Mar-
szu dla życia” organizowanym na
terenie miasta.

Zespół Placówek Szkolno-Wychowa-
wczo-Rewalidacyjnych, „Amicus”
Stow. na Rzecz Wspomagania Ro-
zwoju Osób Niepełnosprawnych w Ostró-
dzie: 29 maja w ZPSWR odbył się
Dzień Dziecka. Na początku wszyst-
kie dzieci wraz opiekunami uczestni-
czyły w seansie filmowym (film pt.
„Niania”) w ostródzkim amfiteatrze.
Następnie przed budynkiem internatu
ZPSWR odbył się Festyn Rodzinny.
Impreza mogła się odbyć dzięki Stow.
Amicus i ostródzkim sponsorom, od
których otrzymaliśmy wsparcie finan-
sowe. Dzieci mogły dowoli korzystać
(„płacąc” jedynie za każdą atrakcję
plastikową nakrętką) z różnych atrakcji:

malowanie twarzy, skręcanie balonów,
fotobudka itp. Zaproszeni animatorzy
(Grupa animacyjna AS) zorganizowali
szereg zabaw i konkurencji przy mu-
zyce. Dodatkowo zorganizowano 10 za-
dań – konkurencji, po zaliczeniu których
uczestnicy otrzymali miano sportowca
i nagrody. Oprócz samych dzieci byli rów-
nież rodzice oraz opiekunowie. Można
było jeść kiełbaski prosto z grilla, pyszne
ciasto, posłuchać i potańczyć przy mu-
zyce tanecznej. Udział 200 osób.

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Sta-
szica i CKU w Ostródzie: Szkolny
konkurs savoir-vivre „Rodzina-Dom-
Ojczyzna” obejmujący tradycję, hi-
storię i symbole narodowe. Konkurs wpi-
sujący się w obchody 100-lecia odzys-
kania niepodległości; Biblioteka szkolna
przygotowała dla młodzieży tablice infor-
macyjne o rodzinie i jej problemach
i sukcesach. Przygotowano tablice infor-
macyjne o zdrowym odżywianiu, o na-
łogach niszczących rodziny, prawach i obo-
wiązkach wynikających z założenia
rodziny. Udział 300 osób; Debata słu-
chaczy klasy II LO nt. „Moje plany
edukacyjno-zawodowe a rodzina”.
W związku z tegorocznymi Dniami Ro-
dziny postanowiliśmy zastanowić się nad
poważnym problemem, przed którym mu-
si stanąć każdy, kto chce stworzyć dobrą,
kochającą się rodzinę i realizować swoje
pasje zawodowe. Odbyła się debata oksfor-
dzka. Uczestnicy przedstawiali swoje
stanowisko, umiejętnie je argumentując,
odwołując się do przykładów z literatury
i własnych doświadczeń życiowych; Akcja
wolontariatu słuchaczy „100 prezen-
tów na 100-lecie niepodległości”. Wo-
lontariusze wraz z prezesem Związku Kom-
batantów RP i BWP, przemierzając ok.
200 km, odwiedzili 25 okolicznych Komba-
tantów, wręczając dary zebrane przy współ-
udziale słuchaczy i uczniów. Udział 120
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osób; Spotkanie młodzieży z psycho-
logiem nt. „Relacje rodzinne, mię-
dzypokoleniowe, rówieśnicze”. Udział
45 osób; Konkurs historyczny „Kró-
lowe i królowie, czyli historia pols-
kich rodzin królewskich” mający na
celu przybliżenie historii rodzin króle-
wskich, wpisujący się w dziedzictwo na-
rodowe; Uczniowie z członkami swo-
ich rodzin uczestniczyli w spływie ka-
jakowym rzeką Drwęcą. Poznali walo-
ry przyrodnicze i historyczne ziemi ostródz-
kiej. Spływ rzeką Drwęcą rozpoczął się
w miejscowości Idzbark. Młodzież i opie-
kunowie kajakami popłynęli w stronę
Ostródy. Po drodze zapoznali się z histo-
rią tej części ziemi ostródzkiej; W szkole
odbył się Konkurs plastyczny i gra-
fiki komputerowej „Rodzina i dom
fundamentem ojczyzny”. Wyróżnio-
ne prace eksponowane były w świetlicy
szkolnej. W konkursie wzięła udział mło-
dzież ZSZ i CKU. Udział 56 uczniów;
Piknik rodzinny dla uczniów i słucha-
czy połączony z Dniem Patrona Szkoły.
Społeczność Staszica – uczniowie i ich ro-
dziny, słuchacze, nauczyciele, pracowni-
cy szkoły oraz zaproszeni goście wzięli
udział w pikniku szkolnym. Przy grillu
uczestnicy brali udział w grach i zaba-
wach sportowych. Udział 300 osób.

Zespół Szkół Zawodowych im. San-
dora Petofi, Biuro Senatorskie Pani Bo-
gusławy Orzechowskiej w Ostródzie,
Stadion sportowy „Orlik” w Ostródzie:
W ramach XX edycji Warm.-Maz. Dni Ro-
dziny w naszej szkole podjęliśmy dwie
inicjatywy: Pierwsza z nich to zorgani-
zowane w szkole spotkanie-debata z ho-
norowym Gościem, Senator RP, P. Bo-
gusławą Orzechowską. Przybliżyła mło-
dzieży, jakie działania są podejmowane
na rzecz rodziny oraz jakie zmiany cze-
kają rodziny w najbliższym czasie. Pyta-
nia młodzieży dotyczyły zagadnień rodzin

wielodzietnych, rodzin z dzieckiem nie-
pełnosprawnym, jak być dobrym ro-
dzicem itd. Spotkanie młodzieży z osobą-
świadkiem, która wprost uczestniczy w po-
wyższych działaniach sprawiło, że roz-
mowa była rzeczowa i konstruktywna.
Drugą inicjatywą były zawody spor-
towe w konkurencjach takich jak: prze-
ciąganie liny, gra w dwa ognie – to były roz-
grywki podjęte z intencją dla rodziny i Oj-
czyzny w myśl słów św. Pawła: „W do-
brych zawodach wystąpiłem...” (2Tym 4,7).
Ponadto młodzież naszej szkoły włączyła
się w konkurs literacki pod hasłem:
„Dom rodzinny ostoją Ojczyzny” i konkurs
grafiki komputerowej: „Rodzina i dom
fundamentem Ojczyzny”. Udział 100 osób.

Chrześcijański Ruch Społeczny „Dobro
Wspólne”, Centrum Kultury w Ostró-
dzie, Parafia NPNMP w Ostródzie oraz
Stow. na Rzecz Jakości Opieki Medy-
cznej w Ostródzie: „Polska rodziną sil-
na!” – pod takim hasłem 3 czerwca  zor-
ganizowano w Ostródzie po raz piąty
Marsz dla Życia i Rodziny. Barwny i ra-
dosny korowód przeszedł ulicami Ostró-
dy do parku. gdzie odbył się piknik rodzin-
ny. Jak co roku, licznie zgromadzeni
uczestnicy mieli okazję wyrażenia popar-
cia dla wartości rodzinnych i szacunku
dla życia ludzkiego. Udział w Marszu
wzięły zarówno rodziny z dziećmi, jak
też osoby starsze i samotne, członkowie
ruchów, stowarzyszeń, duchowni i oso-
by publiczne. Zapewniono wiele atrakcji
dla dzieci i całych rodzin.

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekre-
acji: 9 czerwca odbyła się impreza spor-
towo-rekreacyjna „Bawmy się razem”
dla przedszkoli. Do rywalizacji przystą-
piło 7 przedszkoli, w 10 konkurencjach
sprawnościowych rywalizowało blisko
70 przedszkolaków! Trybuny były wy-
pełnione rodzicami, którzy fantastycznie
kibicowali małym sportowcom. Na za-
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kończenie każdy z nich otrzymał nagro-
dy; 3 czerwca Ostródzkie Centrum Spor-
tu i Rekreacji było organizatorem Pik-
niku Rodzinnego  w Parku Collisa, Te-
go dnia wszystkie atrakcje były cał-
kowicie darmowe, a Piknik przyciągnął
wielu mieszkańców Ostródy.

Wspólnota Koła Biblijnego pw. św.
Cezarego z Arles przy parafii św. Ja-
na Bosko była pomysłodawcą i autorem
projektu „Święty Uśmiechnięty”. Je-
go celem było przybliżenie uczestnikom
projektu tajemnicy świętych obcowa-
nia: pokazanie, jak święci działają dzisiaj
w życiu poszczególnych osób, rodzin,
grup; zachęta do korzystania z pomocy pa-
tronów oraz kształtowanie postawy dą-
żenia do osobistej świętości (pełni swo-
jego człowieczeństwa). Projekt został
objęty patronatem Metropolity War-
mińskiego Abpa Józefa Górzyńskiego,
P. Senator RP Bogusławy Orzechow-
skiej i Burmistrza Miasta Ostróda Cze-
sława Najmowicza. Do udziału w pro-
jekcie zostały zaproszone wszystkie
szkoły podstawowe w Ostródzie i wszyst-
kie odpowiedziały pozytywnie. Jego re-
alizację podjęli głównie katecheci przy
udziale nauczycieli historii i języka pol-
skiego, obejmując i angażując około 450
uczniów z klas II do VII. W okresie od
XI.2017 r. do maja br. dzieci i młodzież
zapoznawali się z sylwetkami świętych,
którzy najbardziej ich ciekawili, których
kult odkryli w domach własnych lub
rodziny czy znajomych. Odkrywali też
istotny wpływ świętych na losy krajów
i narodów, ze szczególnym akcentem
na Polskę. Część klas lub kilkuosobo-
wych grup wybrało dla siebie patrona,
którego wizerunek umieszczony został
na pamiątkowych dyplomach i pozo-
staje trwałym śladem obranego patro-
natu. Podsumowanie projektu nastąpiło
23 maja w sali reprezentacyjnej ostródz-

kiego zamku. Przy wypełnionej dziećmi,
młodzieżą i rodzicami sali, w obecności
władz miasta i przedstawicieli licznych
podmiotów samorządowych, nastąpiła
prezentacja – wystawa prac plastycznych,
parada wielu świętych, za których dzieci
się przebierały, projekcja zrealizowa-
nego przez dzieci filmiku. Około 150 dzie-
ci otrzymało dyplomy, nagrody i wyróż-
nienia. Były to koszulki, czapeczki i za-
pinki z biblijnymi cytatami oraz wiele
książek i słodycze. Wszyscy uczestni-
cy projektu otrzymali też zaproszenie do
amfiteatru ostródzkiego na projekcje
filmów dostosowanych dla różnych
grup wiekowych. W atmosferze radoś-
ci rozeszliśmy się przy wspólnym śpie-
wie piosenki „Taki mały, taki duży może
świętym być”. Udział 450 osób.

Parafia św. Faustyny: 6 maja - Msza
św. w intencji rodzin miasta Ostródy
z okazji inauguracji corocznych ob-
chodów Dni Rodziny. Udział 200 osób.

Stow. Edukacyjne 5, Lider Mat, Stow.
na Rzecz Jakości Opieki Medycz-
nej: Majówka z szachami. Odbyła się
ona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 5 w Ostródzie. Ta impreza stała się tra-
dycją Miejskich Dni Rodziny w Ostródzie.
Udział 400 osób.

Centrum Kultury: Pokaz filmów pro-
rodzinnych. W ramach obchodów XIV
Miejskich Dni Rodziny, odbyło się 9 pro-
jekcji animowanego filmu prorodzin-
nego pt. ,,Coco”. Grupa ok. 700 uczniów
ze wszystkich 6 szkół podst., prowadzo-
nych przez Gminę Miejską Ostróda, obej-
rzała historię dwunastoletniego chłopca
Miguela Rivery mieszkającego z wielo-
pokoleniową rodziną. Udział 700 osób.

Grupa Rodzin „W drodze”, Centrum
Kultury, MOPS, Pełnomocnik Burmi-
strza ds. Rozw. Probl. Alkoh.: Kon-
ferencja „Rodzina – Dom – Ojczyzna”.
Została wygłoszona przez p. Beatę Ry-

54



BIULETYN nr 41 (rok XX)  paŸdziernik  2018 r. 57

I n i c j a t yw y l o k a ln e

bak – pedagoga i psychologa. Prelegentka
zwróciła uwagę na środowisko rodzinne
jako miejsce kształtowania postaw oby-
watelskich. Udział 200 osób.

Stow. na Rzecz Jakości Medycz-
nej:  Rajd. Uczestników rajdu było 49,
w tym jedna osoba niepełnosprawna na
wózku inwalidzkim. Trasa: Ostróda –
Kaczory – Ostróda – około 18 km.

Małdyty
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

w Małdytach, Animatorzy Sportu w Mał-
dytach: 22 maja zorganizowano dla
dzieci w wieku 3–14 lat imprezę spor-
towo-rekreacyjną pn. „Sport na we-
soło”. Miejsce imprezy: Centrum Spor-
towo-Rekreacyjne w Małdytach. Były kon-
kurencje dla trzylatków, np. jazda na hu-
lajnodze, rzut do celu czy też konku-
rencje dla starszych dzieci, np. bieg na
czas, sztafeta, rowerowy tor przeszkód
itp. Każde dziecko otrzymało pamiąt-
kowy dyplom i okolicznościowy medal.
Na zakończenie festynu każdy z uczest-
ników otrzymał słodki poczęstunek.
Udział 80 osób.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Małdytach: Dzień Matki. 25 maja
GOKiS zorganizował montaż słowno-
muzyczny w wykonaniu zespołu teatral-
nego działającego przy GOKiS. Montaż
skierowany został do naszych ukocha-
nych mam. Podczas zajęć plastycznych
dzieci własnoręczni wykonały kwiatki
dla mam. Na zakończenie spotkania odbył
się słodki poczęstunek
 Szkoła Podst. w Małdytach, GOKiS
w Małdytach, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Małdytach: Festyn rodzin-
ny pt. „Witajcie w naszej bajce”. W pro-
gramie: występy artystyczne, w krainie
bajek z „Kartą Rodzinki”, liczne gry i za-
bawy sportowe, coś dla łasuchów w chat-
ce Baby Jagi, sklepik pod chmurką, dmu-
chany plac zabaw, mecz siatkówki nau-

czyciele – uczniowie. Każdy z uczest-
ników mógł znaleźć coś dla siebie. Na
koniec festynu odbyło się losowanie na-
gród pocieszenia dla wszystkich tych, któ-
rzy brali udział we wszystkich konkuren-
cjach organizowanych przez organizato-
rów. Udział 200 osób.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mał-
dytach, GOKiS w Małdytach: 1 czer-
wca zorganizowano na Centrum Sport.-
Rekreac. w Małdytach święto z okazji
Dnia Dziecka. W programie: bańki
mydlane, malowanie twarzy, gry i zaba-
wy sportowe, stoisko historyczne a w nim
gry i zabawy średniowieczne oraz fan-
tastyczne opowieści o grach i zabawach
z historią w tle, konkursy i zabawy pla-
styczne. Tego dnia przybyło mnóstwo
rodzin z naszymi ukochanymi milusiń-
skimi. Każdy mógł coś dla siebie zna-
leźć. Udzial 80 osób.

Miłakowo
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-

wawczy w Miłakowie, GKRPA w Mi-
łakowie, Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego w Morągu: Festyn
Rodzinny poprzedził Regionalny
Plastyczny Konkurs Religijno-Pa-
triotyczny „Maryja Królową Polski”.
W spotkaniu uczestniczyli wszyscy ucz-
niowie, nauczyciele, wychowawcy oraz
zaproszeni goście. Uczniowie wraz z ro-
dzicami pokazali, jak w radosny sposób
można wspólnie spędzić czas. Poprzez
wspólne świętowanie chcieliśmy poka-
zać wartość więzi rodzinnych w codzien-
nym życiu, podkreślić rolę komunikacji,
szacunku i miłości między najbliższymi.
W programie znalazły się: pokaz modeli
rodziny, Familiada, konkursy i zabawy,
oraz wspólny śpiew. Podczas festynu od-
było się rozwiązanie konkursu plasty-
cznego, na który wpłynęło 70 prac z wie-
lu szkół. Po części oficjalnej wszyscy
udali się na poczęstunek oraz różnoro-
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dne stoiska: cukierenka, kawiarenka, ka-
napkowo, rodzinny konkurs na sałatkę
jarzynową, swojskie jadło, zrób to sam,
kącik artysty, kącik urody, kącik zabaw,
fotobudka. Każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy upominek, a rodzice i opie-
kunowie zostali odznaczeni medalem –
„Rodzic na medal”. Udział 100 osób.
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Miłakowie, Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej, Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Naro-
dowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
Fundacja ABC XXI: Noc Bibliotek
– RzeczpospoCzyta. W ramach IV
edycji ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek
7 czerwca zebraliśmy się w bibliotece
szkolnej. Udział w imprezie wzięli ucz-
niowie naszej szkoły, jak również zapro-
szeni uczniowie szkoły masowej w Miła-
kowie. Czytelnicy, po słodkim poczęs-
tunku wzięli udział w zabawach, kon-
kursach, pracach plastycznych. Jednym
z zadań było przedstawienie swojego ulu-
bionego bajkowego bohatera w formie
rysunku na folii. Uczniowie mieli możli-
wość obejrzenia filmu pt. Tarapaty, który
został udostępniony przez organiza-
torów Nocy Bibliotek. Udział 30 osób.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Miłakowie: W ramach ob-
chodów Dnia Dziecka w naszej szkole
odbyła się impreza, podczas której każde
dziecko mogło czuć się wyjątkowe. Nauczy-
ciele wcielający się w rolę aktorów na
rozpoczęcie Dnia Dziecka wystawili przed-
stawienie-skecz pt. „Kopciuszek”. Nastę-
pnie odbył się teleturniej „Kocham Cię,
szkoło”, w którym udział wzięli nasi ucz-
niowie. Po części artystycznej poszliśmy
na plac szkolny, by tam oddać się zaba-
wie. Oprócz poczęstunku, lodów, kiełba-
sek, słodyczy, gofrów, każdy uczeń miał
szansę zdobyć nagrodę za udział w kon-
kursach, zabawach sportowych, turnieju

szachowym. Wśród wielu stoisk na szcze-
gólną uwagę zasługują: stoisko malowa-
nia na dachówkach, kącik małego odkry-
wcy, kącik fryzjerski, pieczenie gofrów,
siatkówka plażowa, i wiele innych konku-
rencji. Udział 60 osób.

Morąg
Zespół Szkół Licealnych w Morą-

gu, Parafia św. Józefa w Morągu, Po-
radnia Życia Rodzinnego: „Familia-
ris consortio” św. Jana Pawła II. Po-
radnia Życia Rodzinnego. Prelegent
przedstawił główne treści adhortacji, któ-
ra powinna być przewodnikiem w życiu
małżeństwa i rodziny. Zostały poruszo-
ne także problemy małżeństw i rodzin
oraz jak z nich wychodzić. W dalszej częś-
ci zostały omówione cele Poradni Życia
Rodzinnego, a także sytuacje, w których
można do takiej poradni się zgłosić. Udział
150 osób; Apel o św. Janie Pawle II, pa-
tronie rodzin; Quiz wiedzy o rodzi-
nie; Wspólne śpiewanie piosenek
o rodzinie. Apel był momentem, w któ-
rym mogliśmy przypomnieć sobie najwa-
żniejsze przesłania św. Jana Pawła II na
temat małżeństwa i rodziny. Następnie
przedstawiciele poszczególnych klas od-
powiadali na pytania dotyczące rodziny.
Wszystko było przeplatane wspólnym śpie-
wem piosenek o rodzinie. Udział 150
osób; Akcja profilaktyczna „Nie zmar-
nuj swojego życia” prowadzona przez
Rymcerzy; Koncert połączony ze świa-
dectwem dwóch raperów: Łukasza Bęś
i Dj Yonasa. Opowiadali swoją historię
życia i moment nawrócenia, a także za-
chęcali młodzież do realizowania swo-
ich marzeń i brania życia na poważnie.
Udział 150 osób.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokszt.
im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artyle-
rii, Poradnia Psych.-Pedag. w Morągu:
Warsztaty dla uczniów w połączeniu z ak-
cją plakatową „Patriotyzm współcze-

56
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Olsztyn, 11 maja 2018 r., Uroczysta Inauguracja
XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Występ małych artystów z Przedszkola Artystyczno-
Teatralnego ,,Dorotka” w Olsztynie

Dni Rodziny otworzyła
Wicemarszałek Województwa,
Wioletta Śląska-Zyśk

Wicewojewoda Sławomir
Sadowski

Bp pomocniczy Archidie-
cezji Warmińskiej Janusz
Ostrowski

Wręczanie listów
gratulacyjnych

Listy gratulacyjne od Marszałka Województwa w uznaniu za wieloletnią aktywność
w organizacji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny otrzymała część lokalnych
koordynatorów, członków Rady ds. Rodzin oraz przedstawiciele mediów

INAUGURACJA XX W-M Dni Rodziny

I
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Przewodniczący Rady ds. Rodzin
Woj. W-M. Andrzej  Taborski

Dyrektor ROPS,
Wiesława Przybysz

INAUGURACJA XIX W-M Dni Rodziny

II

Uczestnicy uroczystej Inauguracji XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Występ dzieci z Przedszkola Artystyczno-Tea-
tralnego ,,Dorotka” w Olsztynie

Prof. dr hab. Stanisław
Achremczyk

Uczestnicy uroczystej Inauguracji

Ks. dr Michał
Tunkiewicz
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POWIAT  BARTOSZYCKI

POWIAT  BRANIEWSKI

Dzień Matki w Bartoszyckim Domu
Kultury

SP w Kandytach. Gazetka z okazji
Dnia Rodzica

Przedszkole Publ. nr 9 w Bartoszycach.
Akademia patriotyczna. Jestem Polakiem,
kocham swój kraj. Dzieci z nauczycielka-

mi oraz kapelą Rogóżanie

Przedszkole Publ. nr 9 w Bartoszycach.
Dzień Mamy i Taty. Inscenizacja ,,Rzepki”
w wykonaniu rodziców z grupy Żabki

Pieniężno, Marsz dla Życia i Rodziny
Braniewo. Malowanie wspólnego
obrazu  przez uczestników imprezy

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

III

Górowo Iław. Teatr profilaktyczny
„Przygody zazdrosnego Liliputka”
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POWIAT DZIAŁDOWSKI

Szkoła Podstawowa w Słobitach -
,,Dni Rodziny”. Festyn sportowy

Rodzinne konkurencje sportowe
w Szkole Podstawowej w Piotrowcu

Płośnica. Konkurs piosenki
przedszkolnej

MOSiR Działdowo. Start biegu

Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy
w Działdowie, Piknik rodzinny, wspólny
poczęstunek dzieci, rodziców i rodzeństwa

Przedszkole nr 5 w Działdowie,
Zabawy z mamą i tatą

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

IV

POWIAT ELBLĄSKI

Publiczna SP w Pilonie, RAJD Komorowo Żuławskie, Gminny Konkurs
Plastyczno-Literacki - spektakl teatralny
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Konferencja ,,Rodzina - Dom - Ojczyzna”

.

Gmina Wydminy. Czytanie wierszy
patriotycznych w szkole

„Autoportret – warsztaty z samoakce-
ptacji i wzmacniania samooceny”  >>>

Przygoda mieszkańców Gołdapi
z Planetobusem z Centrum Nauki
Kopernik

Zabawa podczas pikniku „Bajkowy
Rajd” - Park Miejski w Gołdapi

Plakat Ełckich  Dni Rodziny. Taka grafi-
ka została także wykorzystana do prezen-
tacji programu Dni, obejmujcego ok. 130
inicjatyw lokalnych na terenie Ełku

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

V

POWIAT EŁCKI

POWIAT GIŻYCKI

POWIAT GOŁDAPSKI

Gmina Wydminy.Zabawy, gry planszowe
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Rożental. Ojczyzna w poezji.  I miejsce
w konkursie recytatorskim

Klub ,,Senior plus” w Złotowie,
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy
Lubawa. Wyścigi pociągów

Prątnica  Projekt- Polska naszą
ojczyzną

Rożental.  Jestem Polakiem.  Praca
nad atrybutami znanych miast Polski

Susz. Otwarcie Dni Rodziny

Żłobek Miejski w Lubawie „Akademia
Maluszka” - Poczytaj mi Mamo,
Poczytaj mi Tato

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

VI

POWIAT IŁAWSKI

Zalewo. Rodzinny Rajd Rowerowy. Na
czele najstarszy uczestnik Rajdu.
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PCPR w Kętrzynie. Prowadzone przez
ratowników szkolenie zasad poru-
szania się kajakiem na rzece Krutyni

Wycieczka Rodzinna jednego z sołectw
w gminie Srokowo

Srokowo. Przedszkolne przedstawienie
z okazji Dnia Matki

GOK w Barcianach. Festiwal twór-
czości chrześcijańskiej

Lidzbark Warm. ,,Napoleony Kultury” -
Przegląd Amatorskich Inscenizacji Histo-

rycznych - ,,Rodzina - Dom  - Ojczyzna”
w ramach Bitwy pod Heilsbergiem >>>

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

VII

POWIAT KĘTRZYŃSKI

POWIAT LIDZBARSKI

Lidzbark Warm. Festyn z okazji Dnia
Dziecka

ŚDS w Lidzbarku Warm. Piknik
integracyjny
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CKiT - Spartakiada dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych - występy arty-
styczne

Centrum Kultury i Turystyki w Mrą-
gowie. Rodzinne czytanie bajek

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

VIII

POWIAT MRĄGOWSKI

Piecki. Zabawy dzieci wraz z seniora-
mi ze Stowarzyszenia Active Seniors In
Piecki „Iskierka Nadziei”

Z okazji XX – jubileuszowych Dni Ro-
dziny, na terenie Gminy Mrągowo Wójt
posadził w wraz z dziećmi i rodzicami
20 drzew.

POWIAT NIDZICKI

Zespół szkolno-przedszkolny w Kozło-
wie. Przyrzeczenie harcerskie

Występy artystyczne - laureat Przeglą-
du Małych Form Teatralnych w Kanigo-
wie - dzieci ze Świetlicy Środowiskowej
w Łynie działającej przy MOPS w Nidzicy
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Nidzica, Grupa rekonstrukcyjna

Miejskie Centrum Kultury: Inspirująco
Młody Poemat.Nauczyciele przygotowu-
jący dzieci

Uroczysta Inauguracja Nowomiejskich
Dni Rodziny

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

IX

Szkoła Podstawowa w Zaborowie, gmina
Kozłowo - piknik, wspólne grillowanie

Występ kleryków podczas Parafialnego
Festynu Rodzinnego  w Janowcu Koś-
cielnym

Jubileusze pożycia małżeńskiego -
parafia w Janowcu Kościelnym

POWIAT NOWOMIEJSKI

Jarmark Rozmaitości.Uczestnicy gry
w nowe szachy

Msza św. w intencji rodzin inaugurująca
Nowomiejskie Dni Rodziny
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Piknik w Gwiździnach, Gmina Nowe Mia-
sto Lub. - atrakcja od strażaków dla dzieci

Zakończenie Nowomiejskich Dni Rodzi-
ny. Wręczenie nagród w Rodzinnym
Konkursie ,,Śladami Jana Pawła II”

MOPS. Rodzinny Rajd Rowerowy

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

X

Miejskie Centrum Kultury: Festiwal
piosenki przedszkolnej

Miejskie Centrum Kultury: Miejski Kon-
kurs Recytatorski Poezji Patriotycznej Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej.

Wielopokoleniowy Turniej Rodzinny

Piknik. Wystawa starych pocztówek
miłośników historii lokalnej

Urząd Miasta, SP nr 3 im. Filomatów
Nowomiejskich: Konkurs ,,Ojczyzna
silna rodziną”
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Biskupieckie Targi Pracy i Edukacji.

Gmina Purda. Dni Rodziny ŚDS w Mar-
cinkowie, przedstawienie w wykonaniu
podopiecznych

Centrum Administracyjne Obsługi Placó-
wek Opiek.-Wych. w Olecku. Piknik Ro-
dzinny ,,Z Rodziną i Ojczyzną - Radośnie”.
Po nitce do kłębka

Festyn rodzinny organizowany przez Po-
wiat Olecki: ,,Zdrowa rodzina - szczęśli-
wa rodzina”. Poznanie zawodu żołnierza

Dzień biało-czerwony w szkole. Szkoła
Podst. im. Flagi Polski w Kobułtach

Żardeniki, Gmina Jeziorany. Pokaz mody

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

XI

POWIAT OLSZTYŃSKI

POWIAT OLECKI

Kolno. Pokaz ratownictwa techniczne-
go i medycznego przez OSP Kolno

Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Bis-
kupcu. Piknik rodzinny. Na zdjęciu: prace
dzieci ,,Malujemy rodzinę”
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Wspólnota Koła Biblijnego pw. św. Ceza-
rego z Arles przy Parafii św. Jana Bosko:
Święty Usmiechnięty

Gminny Dzień Dziecka w Purdzie. Kon-
kurs dla rodziców i dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Noblistów
Polskich w Olsztynku.  Spektakl Teatralny
,,Mamma Mia"

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

XII

Muzeum Budownictwa Ludowego - Park
Etnograficzny w Olsztynku

Franknowo, Gmina Jeziorany. Lekcja
o koniach przed jazdą konną

POWIAT OSTRÓDZKI

Stow. na Rzecz Jakości Medycznej. Rajd

Marsz dla Życia i Rodziny
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
Piknik Rodzinnny w Parku Collisa
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ZSZ im. S. Staszica I CKU w Ostródzie:
Piknik rodzinny dla uczniów i słuchaczy
połączony z Dniem Patrona Szkoły

Zespół Szkół Licealnych w Morągu: Quiz
wiedzy o rodzinie

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokszt.
im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psych.- Pedag. w Morągu:
Akcja plakatowa ,,Patriotyzm współ-
czesnej młodzieży”

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

XIII

ZSZ im. S. Staszica I CKU w Ostródzie:
Spływ kajakowy

Konkurs historyczny ,,Królowe i królo-
wie, czyli historia polskich rodzin kró-
lewskich”

Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora
Petofi: Młodzież obecna na spotkaniu-
debacie z Panią Senator RP B. Orze-
chowską

Zespół Szkół Licealnych w Morągu: Akcja
profilaktyczna ,,Nie zmarnuj swojego
życia” prowadzona przez Rymcerzy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Miłakowie: Patriotyczna Familiada -
udział w niej wzięli rodzice i uczniowie
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Gmina Biała Piska, Skarżyn. Biało- czer-
woni dla Niepodległej

Zapomniany front Wielkiej Wojny, czyli
działania wojenne 1914-1918 na polskich
ziemiach (w tym na Mazurach). Wykład
Bogusława Wołoszańskiego

Orzyskie Spotkanie Seniorów 90+. Wspól-
na zabawa jubilatów i zaproszonych gości

Szkoła Podst. im. Tadeusza Kościuszki
w Białej Piskiej. Moja rodzina - moja siła.
Dzień Matki

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

XIV

POWIAT PISKI

Szkoła Podst. im. Tadeusza Kościuszki
w Białej Piskiej. Moja rodzina - moja siła.
Dzień Dziecka

Szkoła Podst. w Kożuchach, Gmina
Biała Piska. Rozgrywki

Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej.
ystęp dzieci poświęcony rodzicom
(montaż słowno-taneczno-muzyczny)

Piski Dom Kultury w Piszu. Noc święto-
jańska
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Piski Dom Kultury w Piszu: II Międzygmin-
ny Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Pisza

Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu,
Piski Dom Kultury: Piknik Edukacyjny

Gimnazjum nr 1 im. H. Sienkiewicza
w Szczytnie: Moja Mama – konkurs na
obraz malowany słowem i pędzlem

Szkoła Podst. nr  6 w Szczytnie. Zwy-
cięzcy konkursu „Mam Talent”
:

Szkoła Podst. nr 3 w Szczytnie. Zawody
wędkarskie

Gmina Pasym. Strażacy z Gromu na tle
nowego wozu strażackiego

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

XV

POWIAT SZCZYCIEŃSKI

Miejskie Przedszkole Nr 2 ,,Fantazja”
w Szczytnie: Polonez - 100 par
na 100- lecie Niepodległości.
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minny Ośrodek K ultury w Jedwab-
gnie.Korowód na czele z dziećmi niosą-
cymi transparenty podczasFestynu
Rodzinnego

Parafia pw. Św. Stanisława  Kostki
w Pozezdrzu. Piknik w 450. rocznicę
śmierci patrona parafii, wspierajcy
misjonarzy. Ks. Jerzy Krasicki dyrektor
MIVA Polska święci pojazdy

Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzu-
tach. Gminny Piknik Rodzinny

Gmina Miejska Szczytno: Dzie Dziecka.
Rodzinne budowanie zamków z piasku.

Świetlica Socjoterapeutyczna ,,Dom”
w Węgorzewie: DZIEŃ RODZINY - ,,Naj-
lepsza drużyna to moja rodzina”. Plakat

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

XVI

Gminny Ośrodek K ultury w Jedwab-
gnie. Występ grupy tanecznej dzieci
podczas Festynu Rodzinnego

POWIAT WĘGORZEWSKI
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Koncert  Elbląskiej Orkiestry Kameral-
nej „Rodzina to moc”. Zaproszeni
goście i rodziny zastępcze

Szkoła Podstawowa w Pozedrzu.
,,Ojczyzna moim domem”. Akademia
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

MOPS  w Elblągu, Biblioteka Elbląska:
Z mamą zabawa fajna jest

Przedszkole nr 5: W ramach festynu miejs-
kiego dzieci na scenie przedstawiają
program artystyczny, m.in. zatańczyły
poloneza, zagrały na bum, bum rurkach
pieśń patriotyczną, powiedziały wiersze

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

XVII

ELBLĄG

Szkoła Podstawowa w Perłach, Gmina
Węgorzewo. Dzień Rodziny.

Szkoła Podst. Nr 8 im. S. Staszica: Festyn
Rodzinny ,,Elbląg moja mała Ojczyzna”.
Stanowisko Elbląskiego Bractwa His-
torycznego
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Nr 1 w Elblągu: Wizyta w Domu Pomocy
Społecznej „Niezapominajka”

Szkoła Podstawowa nr 11: Dzień Mamy
i Taty

Szkoła Podst. nr 25. Festyn Rodzinny
w Bażantarni.  Wspólne ognisko

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia
nr 3:  XIII Integracyjny Rajd Rowerowy.
Zabawa integracyjna.

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

XVIII

Szkoła Podst. nr 18: Festyn Rodzinny.
Występy artystyczne

Przedszkole nr  13 .Nasza wiez nigdy się
nie rozerwie - konkurencje rodzinne

Szkoła Podstawoaa nr 1. Festyn
Rodzinny. Zajęcia plastyczne
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Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2:
Przedstawienie „Łopata elbląskiego
piekarczyka” dla przedszkolaków.

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

XIX

Przedszkole nr 3: Konkurs recytatorski
,,Kto ty jesteś? Polak mały”

Przedszkole nr 3: Najmłodsza grupa
śpiewa piosenkę patriotyczną

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowaw-
czy nr 2 im. J. Korczaka: „Mamo, tato –
baw się ze mną”

Miejskie obchody Dnia Dziecka

Szkoła Podst. nr 4: Piknik rodzinny

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokszt.:
Piknik na trawie
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Marsz dla Życia i Rodziny

Katolickie Stow. ,,Civitas Christiana” i Pla-
neta 11: Film ,,Przez śmiech do lepszego
małżeństwa”

FOTORELACJA z XX W-M Dni Rodziny

XX

OLSZTYN

Szkoła Podst.  nr 5 im. Sybiraków:
Turniej Tańca OLT z okazji Dnia
Rodziny. Rodzinna nauka samby

Szkoła Podst.  nr 32 im. J. Brzechwy:
Piknik Rodzinny

Szkoła Podst.  nr 32 im. J. Brzechwy:
Dzień Rodziców

Zespół Szkół Samochodowych  im. por.
Adolfa Marii Bocheńskiego: Publicz-
ność ogląda montaż słowno-muzyczny

Hospicjum Domowe Caritas Archidiece-
zji Warmińskiej w Olsztynie: Zakończe-
nie XV Edycji akcji ,,Pola Nadziei".
Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny:
Wystawa ,,Nie Wahaj się. Baw Się”



BIULETYN nr 41 (rok XX)  paŸdziernik  2018 r. 79

I n i c j a t yw y l o k a ln e

Uroczyste Zakończenie XX Warm.-Maz. Dni Rodziny
Bartoszyce, 15 czerwca 2018 r.

Wieczorny występ klery-
ckiego zespołu Good

God z Lublina

Występy zespołów wokalnych i tanecznych

Laureatka konkur-
su na logo W-M  Dni
Rodziny z dyr. ROPS
Wiesławą Przybysz
i Burmistrzem Pio-
trem Petrykowskim

Mszy św. w kościele pw. św. Jana Ewange-
listy i Matki Boskiej Częstochowskiej prze-
wodniczy bp Janusz Ostrowski, biskup po-
mocniczy Archidiecezji Warmińskiej

ZAKOÑCZENIE XX W-M Dni Rodziny

XXI

                              Po Mszy św. spotkanie
                              w Miejskim Domu Kultury
                              rozpoczęło się  poczęstunkiem,
po czym w sali widowiskowej odbyła się
uroczystość oficjalnego zakończenia XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Przemawiali (od lewej): Burmistrz Bartoszyc Piotr Petrykowski, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Miron Sycz, Edyta Markowicz - Pełnomocnik Wojewody ds. Rodziny (odczy-
tała jego pismo), Przewodniczcy Rady ds. Rodzin Wojew. W-M Andrzej Taborski, Staros-
ta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki. Podziękowania

za posługę duszp.
na rzecz bartoszy-
ckich rodzin otrzy-

muje ks. Infułat
Adolf Setlak

Laureaci konkursu plastycznego ,,Jak
spędzam czas wolny ze swoją rodziną”.
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KONKURS PLASTYCZNY
I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
Nagrody Marszałka Województwa

NINA JABŁONOWSKA, ŻM Morąg

ALICJA BORKOWSKA, Gimn. Nr 2
Nidzica

NATALIA WASILEWSKA, LO Bielice
Krotoszyny

MARTYNA KOZŁOWSKA,
SP Nr 1 Olsztynek

JOANNA GALANEK, SP Sorkwity

Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej

XXII

TERESA NOWICKA, DPS Nidzica
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Nagroda Marszałka Wojew. (dok.)

Nagrody Wojewody

KAJETAN PIŁAT, SP Nr 6 Olsztyn
NATALIA RYDZEWSKA, SP Pieszkowo

ALEKSANDRA WŁODARSKA,
SP Nr 7 Olsztyn

Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej

XXIII

Z lewej:
MARCEL
KOSIŃSKI,
SP Nr 2
Nidzica

\
Z prawej:
ZUZANNA

ANKUDOWICZ,
Gimn. Nr 2

Nidzica

ZUZANNA SEREDYŃSKA,
Przedszkole  Wydminy

Nagroda Specjalna Dyr. SP 30
w Olsztynie
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    U góry: JULIA RUSZCZYK, SP w Kumielsku
Z lewej: HANNA ŁUKASZUK, DPS Nidzica

ALEKSANDRA ŁAMEJKO,
Gimn. Nr 2 Nidzica

Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej

ARKADIUSZ KREMSKI,
SP Bratian

XXIV

Nagrody Wojewody (cd)

Nagrody

WIKTORIA OKOŃSKA,
Gimn. Bielice Krotoszyny

MATEUSZ SURMACZ ,
SP Biskupiec
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snej młodzieży”; Akcja informacyj-
no-profilaktyczna „Zadbaj o zdrową
rodzinę” w połączeniu z pomiarem ciś-
nienia krwi; Nocny maraton filmowy pro-
mujący takie wartości jak: rodzina, mał-
żeństwo, rodzicielstwo – ojcostwo, macie-
rzyństwo. Filmy miały wymiar eduka-
cyjny („Ojcowie i córki”, „Spadkobier-
cy”, „Odważni”) – pokazały, jak radzić
sobie w trudnych sytuacjach oraz jakich
błędów nie popełniać, aby być szczę-
śliwym; Zajęcia psychoedukacyjne
dla rodziców „Świat wartości w ro-
dzinie – zdrowie”. Udział 165 osób.

17. POWIAT PISKI
Pisz

Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu, Pis-
ki Dom Kultury w Piszu: Zapomniany
front Wielkiej Wojny, czyli działania
wojenne 1914-1918 na polskich zie-
miach (w tym na Mazurach). Znakomi-
ty wykład o historii naszego kraju, w któ-
rym znalazło się wiele wątków doty-
czących Pisza i regionu przedstawione
w bardzo atrakcyjny sposób przez Bogu-
sława Wołoszańskiego – autora popular-
nych programów telewizyjnych i książek
historycznych. Po wystąpieniu odpowiadał
on na pytania z sali dotyczące historii
naszego kraju z minionego stulecia.
Udział 250 osób.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu,
Piski Dom Kultury: Edukacyjny Pi-
knik Rodzinny. Dzień pełen zabaw w gro-
nie najbliższych. Dzieci mogły skorzy-
stać z dmuchanych zjeżdżalni, trampolin,
quadów, baseników z piłkami, klocków
itp. Kto stracił siły, mógł je bardzo szybko
zregenerować zajadając naleśniki, pop-
corn lub watę cukrową – wszystko zupeł-
nie za darmo. Celem pikniku było wspól-
ne spędzenie czasu rodziców ze swoimi
pociechami, a rodzice zobaczyli, co po-
trafią, jak umieją się bawić bez kom-
putera i telefonu. Udział 3.200 osób.

Piski Dom Kultury w Piszu: II Mię-
dzygminny Turniej Tańca o Puchar
Burmistrza Pisza. Dzieci i młodzież z te-
renu całego kraju zaprezentowały się
w turnieju tańca w 9-ciu kategoriach. Po-
kazy taneczne cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem mieszkańców Pisza. Pu-
char grand prix otrzymał zespół „Hokus
Queen” z Białegostoku. Udział 600 osób.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publ.
w Piszu: Zaczarowany Młynek. Spe-
ktakl skierowany do dzieci uczy, że war-
to być dobrym i dzielić się z innymi. Wspól-
na zabawa z aktorami dostarczyła dodat-
kowych atrakcji i sprawiła, że widowi-sko
cieszyło się dużym zainteresowaniem w śro-
dowisku lokalnym. Udział 150 osób.

Piski Dom Kultury w Piszu, Urząd Miej-
ski w Piszu: „Noc Świętojańska”. Wy-
darzenie to jak co roku cieszyło się dużą
frekwencją. Wśród różnych atrakcji arty-
stycznych największe zainteresowanie
wzbudziło widowisko Nocy Świętojań-
skiej, które nawiązywało do tradycji lu-
dowej, oraz występ zespołu Papa D.
W trakcie imprezy rozdawano materia-
ły profilaktyczno-edukacyjne dotyczące
relacji w rodzinie. Udział 5.000 osób.

Biała Piska
Szkoła Podst. im. Tadeusza Kościu-

szki w Białej Piskiej, Urząd Miejski
w Białej Piskiej, Powiatowa Stacja
San.-Epid., Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury w Białej Piskiej: Moja
Rodzina, Moja Siła. Udział w XIII
Ogólnopolskim Festynie Rodzinnym
z okazji Dnia Dziecka (1 czerwca); Mon-
taż słowno-muzyczny z okazji Dni Ro-
dziny ph. „Tata z Mamą kochani są”
(14 czerwca); Filmik – wypowiedzi dzie-
ci nt. rodziny, A. Rogińska, GOK; Przed-
stawienie pt. „Ratunku!… Moja róża
umiera” propagujące akcję honoro-
wego krwiodawstwa – E. Góralska i ucz-
niowie kl. 7a; Koncert piosenek dla ro-
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dziców oraz słodki poczęstunek; „Ro-
dzina – Dom – Ojczyzna” – konkurs
plastyczny (12 czerwca); Dzień Dzie-
cka, Dzień Matki, Dni Rodziny, Dzień
Sportu; Program profilaktyczny „Rym-
cerze”. Udział 700 osób.

Gmina Biała Piska, Rada Rodziców,
Parafia pw. Chrystusa Króla w Skar-
żynie: W dniach 29-30 maja w Szkole
Podst. im. Podlaskiej Brygady Ka-
walerii w Skarżynie odbyły się XX Warm.-
Maz. Dni Rodziny. Pierwszy dzień obfi-
tował w rywalizacje sportowe oraz za-
bawy na dmuchanym placu zabaw. Ma-
lowano też twarze w barwy narodowe i in-
ne ciekawe wzory. W drugi dzień ucznio-
wie naszej szkoły pokazali, jak pięknie
potrafią śpiewać, tańczyć i wspólnie
się bawić. Rodzice i społeczność szkol-
na mogli obejrzeć dwa przedstawienia:
„Kłopoty Marlenki” – o zdrowym stylu ży-
cia realizowane w ramach projektu „Trzy-
maj formę” wykonaniu uczniów klas IV-V
oraz montaż słowno-muzyczny ph.: „Ja
i moja rodzina” w wykonaniu dzieci
młodszych. Następnie odbył się rajd ro-
werowy do Sokół Jeziornych ph. „Mło-
dzież dla Niepodległej”. Tam kontynuo-
waliśmy nasz piknik rodzinny. Wspól-
ne biesiadowaliśmy przy ognisku, pie-
kliśmy kiełbaski. Odbyły się też roz-
grywki rodzinne. Nie zawiedli i rodzice, któ-
rzy jak zwykle, gdy zachodzi potrzeba,
chętnie służą pomocą. Udział 90 osób.

Szkoła Podst. w Kożuchach, Burmistrz
Białej Piskiej – Wojciech Stępniak, Ko-
misja ds. Rozw. Problemów Alkoholo-
wych w Białej Piskiej, Sołectwo Dano-
wo: XX Warm.-Maz. Dni Rodziny
„Rodzina – Dom – Ojczyzna”. Fe-
styn rodzinny rozpoczął się Mszą św.,
którą celebrował ks. Piotr Mozyro z pa-
rafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Białej
Piskiej. Gościem festynu był Burmistrz
Białej Piskiej, który gratulował miesz-

kańcom wsi Danowo i nauczycielom SP
Kożuchy tak wspaniałego przedsięwzię-
cia i życzył organizatorom i uczniom wspa-
niałej zabawy. W dalszej części zostały
wręczone nagrody za konkursy szkolne
i pozaszkolne. Następnie uczniowie za-
prezentowali się w montażu słowno-mu-
zycznym, w którym przedstawili „Bajkę
z życzeniami” oraz wręczyli upominki
swoim rodzicom. Po części artystycznej roz-
począł się blok sportowo-rekreacyjny
dla rodzin, które zmagały się z dyscy-
plinami sportowymi: przeciąganie liny,
gra w „Dwa ognie”, wyścigi w workach,
quiz patriotyczny „Co wiem o Polsce?”,
zabawa „Kocham Cię, Polsko” oraz do-
datkowymi atrakcjami: kalambury, rurki
bum bum, wystawa „Z książką w świat
wartości” i udzielanie pierwszej pomo-
cy. Uczniowie mogli też spędzić wolny
czas na dmuchanej zjeżdżalni, malować
twarze lub bawić się z animatorką za-
baw. Podczas wspólnej zabawy mogliś-
my realizować założenia ogólnopolskiej
kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, oraz
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
„Trzymaj formę”. Udział 180 osób.

Szkoła Podst. im. St. Palczewskiego
w Drygałach, Gmina Biała Piska: Dni
Rodziny „Rodzina – Dom – Ojczyzna”
odbyły się w szkole 30 czerwca. Wszys-
cy uczniowie i goście: rodzice, babcie,
dziadkowie licznie przybyli do szkoły.
Obecność p. Burmistrza W. Stępniaka
oraz p. Dyr. A. Rosińskiego dodała powa-
gi całej uroczystości. Obchody rozpoczę-
liśmy od przedstawienia zorganizowa-
nego przez uczniów klas: IIa, IIIa i IIIb.
Uczniowie klas czwartych zaprezentowa-
li tańce ludowe. Wszyscy uczniowie wraz
z nauczycielami i rodzicami przenieśli
się na plac szkolny, gdzie zostały prze-
prowadzone ciekawe konkurencje. Ucz-
niowie bawili się na pompowanej zjeż-
dżalni, zdobywali upominki w takich za-
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bawach jak: przelewanie wody, przecią-
ganie liny, taniec na gazecie, szukanie
skarbów, malowanie twarzy. Odbyła się
wystawa prac konkursowych „Symbo-
le narodowe z mamą, tatą już gotowe”,
mecz piłki nożnej, a także quiz wiedzy
o Ojczyźnie. Dużym zainteresowaniem
cieszył się pokaz strażacki, promujący
służbę Ojczyźnie. Przygotowany był rów-
nież poczęstunek w postaci ekoham-
burgerów i gofrów. Udział 150 osób.

Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej,
Urząd Miejski w Białej Piskiej, Punkt
Konsultacyjny ds. Rozw. Problemów
Alkoh. w Białej Piskiej, Rada Rodziców
Miejskiego Przedszkola w Białej Pis-
kiej: Piknik przedszkolny „Rodzina
– Dom – Ojczyzna”  rozpoczęła p. Dyr.
przedszkola, która powitała zaproszonych
gości: Burmistrza – W. Stępniaka, rodzi-
ców. Po złożeniu życzeń dzieciom i ro-
dzicom przez Dyrektora przedszkola oraz
Burmistrza, dzieci zaprezentowały program
artystyczny dedykowany rodzicom.
Przedszklacy słowem i piosenką podzięko-
wali rodzicom za codzienny trud wycho-
wawczy. Po obejrzeniu występu, dzieci
wraz z nauczycielami i zaproszonymi
gośćmi zeszły do ogrodu przedszkolnego
na dalszą część uroczystości. Tam na
dzieci czekały kolorowe dmuchawce
„Zjeżdżalnia Gigant Klaun” oraz „Plac
zabawa – uśmiech”, które wypożyczone
zostały na ten dzień od firmy Anima z Bia-
łegostoku. Zabawy w ogrodzie rozpo-
częły się od pokazu wielkich baniek my-
dlanych, zorganizowane zostało również,
przy dużym wsparciu rodziców „Stoisko
malowania twarzy”, na którym wszyst-
kie chętne dzieci zostały zamienione w wy-
brane postacie: pieska, kotka, motylka,
pająka. Dzieci wraz z nauczycielami i ro-
dzicami brały udział w zabawach i kon-
kursach. Za udział w konkursach dzieci
otrzymały upominki, zakupione ze śro-

dków finansowych przekazanych z Urzę-
du Miejskiego na realizację projektu. Pod-
czas pikniku wręczono dyplomy za udział
w konkursie fotograficznym „Rodzina to
jest to”, można było również obejrzeć ga-
lerię zdjęć pokonkursowych oraz wysta-
wę przygotowanych przez dzieci plaka-
tów. Udział 330 osób.

Szkoła Podst. im. gen. Józefa Bema
w Bemowie Piskim, Urząd Miejski
w Białej Piskiej: W dniach 11 maja –
15 czerwca w SP w Bemowie Piskim
odbyły się obchody XX Warm.-Maz.
Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina –
Dom – Ojczyzna”. W ramach obchodów
wychowawcy klas przeprowadzili zaję-
cia nt. „Dom to nie tylko cztery ściany”,
których głównym celem było zwrócenie
uwagi na rolę kultywowanych w domu
rodzinnym wartości w odniesieniu do po-
staw patriotycznych. Uczniowie wzięli
udział w konkursie literackim „Dom ro-
dzinny ostoją ojczyzny” oraz plasty-
cznym i grafiki komputerowej „Ro-
dzina i Dom fundamentem Ojczyzny”;
25 maja odbyła się akademia z okazji
„Dnia Matki”, na którą zaproszone by-
ły najbliższe i najważniejsze osoby w ży-
ciu dzieci – ukochane mamy. Z tej okazji
został przygotowały występ artystyczny.
Każda mama otrzymała prezent przygo-
towany własnoręcznie przez swoje dziec-
ko; 30 maja odbył się festyn rekreacyj-
no-sportowy z udziałem dzieci i rodziców
ph. „Stawiam na rodzinę”. Były zawo-
dy rodzinne dla rodziców i dzieci, wyścigi
rzędów, mecz piłki siatkowej uczniowie
kontra rodzice oraz ognisko z kiełbaska-
mi. Imprezę uatrakcyjniała muzyka, malo-
wanie twarzy i słodkie poczęstunki. Każ-
de dziecko otrzymało upominek – niespo-
dziankę. Udział 120 osób.

Orzysz
MOPS w Orzyszu, Burmistrz Orzy-

sza – p. Zbigniew Włodkowski, Środo-
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wiskowy Dom Samopomocy w Orzy-
szu, Placówka Wsparcia Dziennego
– Świetlica Opiek.-Wychow. w Orzyszu:
18 maja w ŚDS odbyło się II Orzyskie
Spotkanie z Jubilatami 90+. To pi-
knik integracyjny, wielopokoleniowy,
uświetniony patriotycznym występem
przedszkolaków z „Niezapominajki”, ży-
czeniami Burmistrza i P. Senator RP Ewy
Kopiczko oraz wspólną zabawą; 25 maja
przy Scenie Pasjonatów za Pałacem Kultu-
ry w Orzyszu odbył się rodzinny pik-
nik z okazji Dni Rodziny. Rozpoczął się pię-
knym koncertem muzycznym dedykowa-
nym orzyskim rodzinom, a dzieci i mło-
dzież z Placówki Wsparcia Dziennego
– Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej
przygotowały przedstawienie pt. ,,Jak
mama tatę poznała…’’. Udział 400 osób.

18. SZCZYCIEŃSKI
Szczytno

Rada Rodziców Miejskiego Przed-
szkola z OI Nr 3 „Promyczek” w Szczy-
tnie, Miejskie Przedszkole z Oddzia-
łami Integracyjnymi Nr 3 „Promy-
czek” w Szczytnie: „Dwie godziny
dla rodziny” – festyn rodzinny zorga-
nizowany z okazji „Dnia Rodziny”. Pod-
sumowano udział w projekcie „Niepodle-
gła Łączy”, wręczając certyfikaty dla po-
szczególnych grup wiekowych oraz rea-
lizację programu patriotycznego „Czego
Jaś się nie nauczy, tego Jan nie bę-
dzie umiał”. Zapewniono wiele atrakcji
dla dzieci i ich rodziców: występy dzieci,
zabawy przy muzyce, zawody sporto-
we, wspólny, zdrowy poczęstunek, ma-
lowanie twarzy... Udział 250 osób.

Gimnazjum Nr 1 im. H. Sienkie-
wicza w Szczytnie: Prelekcja dla ro-
dziców nt. zdrowego życia i zdrowego
odżywiania (17 maja); Festyn z okazji
Dnia Dziecka – Gimnazjaliści swój
dzień świętowali już 30 maja. Na boisku
szkolnym odbył się festyn, na którym

uczniowie prezentowali swoje talenty wo-
kalne, aktorskie i sportowe; „Moja Ma-
ma” – konkurs na obraz malowany słowem
i pędzlem odbył się w plenerze podczas ob-
chodów Dnia Dziecka. Prace uczniów
można było oglądać na wystawie w bu-
dynku szkolnym. Udział 100 osób.

Szkoła Podst. nr 6 w Szczytnie, Urząd
Miasta w Szczytnie, Państwowa Straż Po-
żarna w Szczytnie, Miejski Dom Kultu-
ry w Szczytnie: 9 czerwca w SP6 odby-
ła się kolejna Biesiada Rodzinna pod ha-
słem „Mam Talent”. Gości przywitał
szkolny chór Festiwo przy głównym
wejściu do szkoły. Uroczystość rozpoczę-
ła się od występu, który upamiętnił
100-lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości. Następnie odbył się kon-
kurs „Mam Talent” na dużej scenie, po-
tem impreza przeniosła się na zewnątrz,
gdzie na gości czekały kolejne atrakcje
m.in. minirecital zespołów muzycznych,
występ aktorów z teatru z Krakowa, war-
sztaty teatralne, pokaz straży pożarnej.
Oprócz tego mieli okazję zaprezento-
wać się członkowie koła rycerskiego z Miej-
skiego Domu Kultury. Społeczność na-
szej szkoły to nie tylko wybitni ucznio-
wie, ale również bardzo uzdolnieni
rodzice, o czym można było prze-konać
się podczas konkursu Master-Chef,
w którym to dorośli zaprezentowali swo-
je popisowe dania. W nagrodę za swój
trud zwycięska klasa została zaproszona
na wizytę u Pani Burmistrz. Urozmaice-
niem naszej imprezy były: loteria fanto-
wa, rzut piłką do celu, stoiska z osiągnię-
ciami i talentami dzieci, zabawy na
macie tanecznej, łowienie złotej rybki,
malowanie twarzy, zdjęcie z gwiazdą i wie-
le innych. Występy na dużej scenie oce-
niało jury, ale nie tylko. Tym razem każdy
mógł oddać głos na swojego faworyta
tak jak w prawdziwym „Mam Talent”.
W tym celu uruchomiono internetowe
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głosowanie za pomocą kodów QR. Zwy-
cięzcy w ramach nagrody mieli możli-
wość zaprezentowania się na scenie pod-
czas Dni i Nocy Szczytna. Obchody tego-
rocznej imprezy nawiązywały do hasła
„Rodzina – Dom – Oj-czyzna”. Wszys-
cy uczestnicy konkursu otrzymali upo-
minki ufundowane przez Panią Bur-
mistrz. Udział 350 osób.

Szkoła Podst. nr 3 w Szczytnie, Ra-
da Rodziców: „Wszyscy jesteśmy dzie-
ćmi” – zawody sportowe na wesoło.
Na boisku przy SP nr 3 w Szczytnie z oka-
zji Dnia Dziecka odbyły się zawody spor-
towe dla wszystkich uczniów naszej
szkoły. Uczniowie rywalizowali w kon-
kurencjach sportowych oraz sprawno-
ściowych jak przeciąganie liny, strzał do
małej bramki, biegi na czas. Udział 650
osób; Rodzinne zawody wędkarskie.
Wzięły w nich udział dzieci wraz z rodzi-
cami, opiekunami. Każde dziecko miało
za zadanie złowienie ryb o największej
wadze. Po wylosowaniu stanowisk dzieci
przystąpiły do łowienia ryb. Zwycięzcą
został Olaf Filochowski. Udział 30 osób.

Gimnazjum z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 2 im Polskich Olimpijczy-
ków w Szczytnie: Wystawa plakatów
„Rodzina – Dom – Ojczyzna”; Wy-
stawa plakatów 100 lat Niepodle-
głej. Uczniowie klas drugich uczestni-
czyli w lekcjach związanych z tematyką
XX Warmińskich Dni Rodziny. Lek-
cje były podsumowane grupowym wy-
konaniem plakatów ukazujących zrozu-
mienie przez uczniów hasła Dni Rodz-
ny. Plakaty były prezentowane na wysta-
wie w klasopracowni. Był też konkurs
na plakat ,,100 lat dla Niepodległej”. Z prac
konkursowych zrobiono wystawę na
korytarzu szkolnym. Udział 150 osób.

Miejskie Przedszkole Nr 2 „Fanta-
zja” w Szczytnie: 26 maja w Hali Wa-
gnera odbył się Festyn Rodzinny pod

hasłem „Dom, Rodzina, Ojczyzna”.
Był okazją do wspólnego świętowania ca-
łych rodzin. Dzieci w programie arty-
stycznym przedstawiły wiązankę pio-
senek z okazji święta swoich rodziców.
Dzień był też okazją do wzmocnienia po-
stawy patriotycznej, rozbudzania miłości
i szacunku dla własnej Ojczyzny. Wyra-
zem tego było 100 par rodziców z dzieć-
mi tańczących poloneza na 100-lecie
Niepodległości Polski. Udział 400 osób.

Gmina Miejska Szczytno, Miejski
Dom Kultury w Szczytnie, Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna w Szczytnie: Dzień
Dziecka. Integracyjna impreza dla ca-
łych rodzin, dająca możliwość spędzenia
wspólnie czasu wolnego na plaży miejs-
kiej, gdzie przygotowano szereg atrakcji,
m.in. budowanie zamków z piasku, foto-
budka, gigantyczne dmuchane zjeżdżal-
nie, przedstawienie teatralne dla dzieci
pt. „Królewna Śnieżka” oraz interakcyj-
ny program zabawowo-konkursowy dla
dzieci i ich rodziców. Udział 500 osób.

Dźwierzuty
Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzu-

tach, Urząd Gminy w Dźwierzutach, OSP
Dźwierzuty, Sołectwo Dźwierzuty: Gmin-
ny Piknik Rodzinny był jedną z czte-
rech imprez organizowanych przez
GOK w Dźwierzutach w ramach W-M
Dni Rodziny. Odwiedziło nas około 600
osób. Na gości czekały gry i atrakcje ro-
dzinne, m.in. zawody sportowe, wspólne
tańce, animacje, fotobudka oraz słodki
poczęstunek przygotowany przez praco-
wników urzędu gminy. Czas umilał wy-
stęp zespołu muzycznego AKORD. Pro-
wadziliśmy również zbiórkę środków
finansowych na leczenie małej miesz-
kanki naszej gminy – Zuzi Więcek. Udział
600 osób.

Jedwabno
Gminny Ośrodek Kultury w Jedwa-

bnie, GOPS w Jedwabnie, Gmina Je-
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dwabno, Sołectwo Jedwabno: Festyn
Rodzinny. Świętowanie rozpoczęliś-
my wspólną Mszą św. w intencji rodzin,
po której kolorowy korowód na czele
z dziećmi niosącymi transparenty udał się
do Parku w Jedwabnie. Zaprezentowa-
ły nam się dzieci i młodzież w występach
artystycznych (śpiew, taniec). Program
wzbogacili podopieczni ŚDS w Jedwa-
bnie, przedstawiając bajkę pt. „Nie ma
tego złego”. Następnie udaliśmy się na
wernisaż plac malarskich p. Barbary Ko-
walewskiej. W ramach konkurencji spor-
towych odbył się Turniej Rodzin. Uczest-
nicy oprócz konkurencji sportowych,
musieli pokazać, jak dobrze się nawza-
jem znają. W przeprowadzonym quizie
nie zabrakło pytań o 100. rocznicę od-
zyskania Niepodległości. Dzieci i mło-
dzież do dyspozycji mieli bezpłatne atra-
kcje jak: dmuchana zjeżdżalnia, zamek
do skakania, malowanie włosów i bu-
ziek, animacje z Myszką Miki oraz prze-
kąski i ciasta. Udział 200 osób.

Pasym
Gminne Dni Rodziny w Gromie. Ha-

sło tegorocznych XX Warm.-Maz. Dni
Rodziny wpisuje się wymownie w ju-
bileusz 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Pod tym hasłem
2 czerwca na boisku wiejskim w Gromie
odbyły się uroczyste obchody Gminnych
Dni Rodziny. Inicjatorem tego przedsię-
wzięcia był Miejsko-Gminny OPS w Pasy-
miu pod patronatem Burmistrza Miasta
Pasym Cezarego Łachmańskiego. Uroczys-
tość rozpoczęła się Mszą św. polową,
którą koncelebrowali ks. Krzysztof Plisz-
ka, ks. Piotr Jagiełko, ks. Michał Świąte-
cki oraz ks. Józef Grażul. We Mszy uczest-
niczył również pastor parafii ewange-
licko-augsburskiej w Pasymiu ks. Witold
Twardzik. Po Mszy nastąpiło uroczyste
otwarcie Dni Rodziny przez Burmistrza,
Przewodniczącą Rady Miejskiej p. Brygi-

dę Starczak oraz Komendanta OSP Pa-
sym p. Romualda Małkiewicza. Zaszczy-
cili nas swoją obecnością m.in. Pełnomo-
cnik Wojewody d/s Rodziny p. Edyta Mar-
kowicz, Starosta p. Jarosław Matłach, Wi-
cestarosta p. Marcin Nowociński, Zastę-
pca Komendanta Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
St.y Bryg. p. Krzysztof Kosiewski. Jednym
z ważniejszych momentów w uroczys-
tości było przekazanie wozu strażackiego
dla OSP Grom. Jednostka ta była do tej
pory najsłabiej wyposażona, dlatego w tros-
ce o bezpieczeństwo mieszkańców gmi-
ny zapadła decyzja o niezwłocznym zaku-
pie sprawnego samochodu. Na każdego
uczestnika czekało mnóstwo atrakcji.
Dzieci ze wszystkich placówek oświato-
wych z terenu gminy Pasym przedstawi-
ły programy artystyczne, które nawiązy-
wały do tematów patriotycznych i rodzin-
nych. Strażacy i policjanci przygotowali
dla dzieci ciekawe konkurencje o różnym
stopniu trudności. Całe rodziny wzięły udział
w konkursach przygotowanych przez sołe-
ctwa: Narajty Leleszki i Dybowo. Jedną
z atrakcji był również tor przeszkód przy-
gotowany przez Stow. Morsy Reset ze
Szczytna. Najmłodsi uczestnicy imprezy
otrzymali nagody rzeczowe ufundowane
przez sponsorów. Ponadto dzieci miały
możliwość skorzystania z szeregu bez-
płatnych atrakcji: malowanie twarzy, war-
sztaty malarskie, jazda na koniach, dmu-
chany plac zabaw, stoisko z watą cukro-
wą, stoisko z balonowymi warsztatami,
wystawa zabytkowych motocykli z klu-
bu Galindia wraz z przejażdżkami dla
najmłodszych, wystawa motocykli z Klu-
bu Jurand ze Szczytna. W trakcie impre-
zy odbywał się kiermasz ciast i prac wy-
konanych przez uczestników Warszta-
tów Terapi Zajęciowej ze Szczytna. Ze-
brana kwota ponad 3.600 zł została prze-
znaczona na wsparcie dwojga niepełno-
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sprawnych mieszkańców wsi Grom. Dni
Rodziny w takiej formie odbyły się na
terenie Gminy Pasym pierwszy raz, ale
już dziś wiemy, że nie ostatni. Liczba ucze-
stników przerosła nasze najśmielsze
oczekiwania.
19. POWIAT WĘGORZEWSKI

Węgorzewo
Świetlica Socjoterapeutyczna „Dom”

w Węgorzewie: Dzień Rodziny. Tegoro-
czne obchody odbyły się 24 maja pod
hasłem „Najlepsza drużyna to moja
rodzina”. Mądra miłość rodzicielska
daje gwarancję tego, aby dzieci były
zdrowe, życzliwe i otwarte na innych.
Wśród zebranych gości znaleźli się ro-
dzice, dziadkowie, rodzeństwo. Uroczy-
stość rozpoczęła się przywitaniem gości
przez wychowawczynie świetlicy. Dzieci
wystąpiły przed zgromadzoną publicz-
nością recytując piękne wiersze i piosen-
ki tematycznie związane ze świętem.
Po przedstawieniu wręczyły swoim blis-
kim własnoręcznie wykonane koszyczki
– laurki. Wszyscy wzięli udział w zabawie
integracyjnej „Bryczka”, która wywoła-
ła wiele śmiechu. Następnie rodzice wraz
z dziećmi wzięli udział w teleturnieju
wiedzy o rodzinie. Zabawa ta pokazała,
jak dobrze rodzice znają swoje dzieci, a po-
ciechy szczerze wskazały na zaintereso-
wania i upodobania swoich rodziców.
Dużą atrakcją były konkursy przy muzyce
i śpiewie z akompaniamentem gitar i bę-
bnów. Dopełnieniem uroczystości był słod-
ki poczęstunek, przygotowany przez wy-
chowawczynie, rodziców i dzieci. Wśród
pyszności, które królowały na stołach,
były ciasteczka upieczone w świetlicy
przez dzieci i rodziców. Były też pyszne
pączki, ciasta, rurki, babeczki, cukierki,
owoce. Nie zawiedli rodzice, którzy chę-
tnie służą pomocą. Udział 60 osób.

Ognisko Wychowawcze „Przyjazny
Kącik” w Węgorzewie, Willa Dwa Je-

ziora – Krzysztof Gawrych – Sponsor,
Wypoczynek i Rekreacja – Ireneusz Ku-
biszyn – Sponsor: Konkurs plastyczny
„Moja rodzina jest najlepsza” skiero-
wany do wychowanków Ogniska i ich
rodzin. Celem konkursu było zaprezen-
towanie się rodzin, czyli pokazanie, czym
rodzina żyje, co kocha, czym się pasjo-
nuje. Od talentów członków rodziny uza-
leżniona była technika prac. Konkurs
był okazją do włączenia się całych rodzin
w proces twórczy oraz wzmocnienia wi-
zi rodzinnych. Owocem działań były
prace plastyczne o różnej technice (rysu-
nek, praca przestrzenna, rzeźba, rękodzieło
itp.). Nagrody i dyplomy wręczyła osobiś-
cie p. Dyr. MGOPS – Dorota Giczewska.
Gratulowała wszystkim rodzinom zaan-
gażowania i efektów pracy. Wystawa po-
konkursowa oraz wręczenie nagród by-
ło okazją do spotkań rodzin, rozmów i wy-
miany doświadczeń.

Sołectwo Guja
W ramach XX W-M Dni Rodziny Ogni-

sko Wychowawcze „Przyjazny Kącik”
w Węgorzewie przygotowało konkurs
plastyczny skierowany do wychowan-
ków Ogniska i ich rodzin. Udział 100 osób.

Sołectwo Radzieje, Szkoła Podst.
w Radziejach, Ochotnicza Straż Pożar-
na w Radziejach, Parafia Chrystusa
Króla w Radziejach, Stow. Przyjaciół
Wsi Radzieje: Dzień Dziecka w sołe-
ctwie Radzieje zorganizowano 30 maja
na placu przy plebanii. W programie im-
prezy był szereg atrakcji: Gry i zabawy
sportowe – mecze piłki nożnej chłopców
i dziewcząt; Zumba, malowanie twarzy,
gofry, lody, ognisko z pieczeniem kiełba-
sy, robienie kanapek z przyszkolnego ogro-
du botanicznego; wata cukrowa z nowej
zakupionej maszyny; pokaz strażacki (kur-
tyna wodna, a także inne atrakcje). Ra-
zem z organizatorami w wydarzeniu wzię-
ło udział ponad 100 dzieci.
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Węgorzewskie Centrum Kultury zor-
ganizowało 13 maja imprezę o nazwie
„popołudnie z tańcem w Parku Helwin-
ga” w ramach artystycznych spotkań
w Parku Helwinga. W imprezie udział
wzięły dzieci i młodzież z sekcji tanecz-
nych Węgorzewskiego Centrum Kultu-
ry i 11. Mazurskiego Pułku Artylerii w Wę-
gorzewie, a także rodzice, dziadkowie i zna-
jomi. W programie: Pierwszy roczek, układ
choreograficzny „alleluja”; Impuls, układ
choreograficzny „west side story”; Tik
tak, układ choreograficzny „z innej
bajki”; Słoneczko, układ choreografi-
czny „nogi stonogi”; Miniaturka, układ
choreograficzny „kolory”; Daytan, układ
choreograficzny „ciemna italiano”; Trzy
czwarte, układ choreograficzny „ławecz-
ka”; Amir, układ choreograficzny „dla
mamy”; Mini dance, układ choreogra-
ficzny „zapomniany pokój zabaw”.

Niepubliczne Przedszkole „Jesteś”
w Węgorzewie: Dni Mamy i Taty, Dzień
Rodziny. Na tę okazję dzieci pod okiem
nauczycieli przygotowały uroczysty pro-
gram artystyczny, zaprezentowały w nim
swoje umiejętności wokalne, taneczne.
Dzieci wręczyły własnoręcznie wykona-
ne upominki rodzicom. Nie zabrakło
wspólnych zabaw dzieci z rodzicami oraz
świętowania przy słodkim poczęstunku;
„Dzień Dziecka” wyjazd do Wyłud (sta-
dnina koni, ognisko zabawy integracyjne).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Węgorzewie: Dzień Mat-
ki (25 maja).  Uczniowie Szkoły Przyspo-
sabiającej do Pracy oraz klasy II-III
Gimnazjum zaprosili swoich rodziców
na spotkanie z okazji Dnia Mamy i Taty.
Własnoręcznie przygotowali upominki
i upiekli ciasto. Przedstawili krótki mon-
taż słowno-muzyczny. W pozostałych
klasach uczniowie wykonywali upomin-
ki dla swoich mam, które wręczali oso-
biście; III Integracyjny Festiwal Pio-

senki „Co nam w duszy gra…”, pod ha-
słem „Kocham Cię Polsko” (29 ma-
ja). Organizatorem a zarazem gospoda-
rzem imprezy był Specjalny Ośrodek
Szk.-Wychow. w Węgorzewie, działają-
ce przy nim Stow. Wspierania Rozwoju
Dzieci i Młodzieży „Jesteś” oraz Powiat
Węgorzewski. Festiwal miał charakter
integracyjny, ponieważ uczestnikami byli
uczniowie szkół masowych z powiatu
węgorzewskiego oraz Specjalnych Ośrod-
ków Szkolno-Wychowawczych z woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. Głów-
nym założeniem imprezy było rozbu-
dzanie talentów wokalnych, artystycz-
nych, kultywowanie wartości narodo-
wych oraz stworzenie możliwości zapre-
zentowania się przed szerszą publicznoś-
cią; Dzień Dziecka połączony z Dniem
Otwartym Ośrodka (29  maja).  Orga-
nizacja Dnia Dziecka w formie festynu re-
kreacyjno-sportowego z udziałem ro-
dziców uczniów. Tegoroczny dzień otwar-
ty odbył się pod hasłem „Kraina Doświad-
czeń Sensorycznych”. Temat przewo-
dni został zainspirowany dużym zainte-
resowaniem rodziców, a przede wszy-
stkim ogromnymi potrzebami stymula-
cji dzieci z zakresu integracji sensory-
cznej. Przygotowana impreza została
podzielona na pięć sfer tematycznych:
manualną, równowagi i celu, wodną, po-
wietrzną i balonową. Każda ze sfer obej-
mowała kilka tematycznych konku-
rencji, podczas których dzieci przy od-
powiednim wsparciu mogły spróbować
swoich sił w różnych aspektach funkcjo-
nowania. Możliwość poszerzenia swo-
ich doświadczeń z zakresu funkcjono-
wania i współdziałania różnych zmysłów
nie tylko pozwoliła nabyć dzieciom nowe
doświadczenia, ale także stała się dosko-
nałą okazją do niezapomnianej zabawy.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni
słodkimi medalami. Udział 120 osób.
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Szkoła Podst. Nr 1 w Węgorzewie:
Przedstawienie z okazji Dnia Matki
i Dnia Ojca – 21 maja uczniowie klasy
IIa zaprosili swoich rodziców na występ
z okazji ich święta. Były wiersze, pio-
senki i życzenia. Wzięło udział 20 dzieci
oraz około 40 rodziców; Wycieczka
rowerowa z rodzicami do Ogonek – ho-
tel Ognisty Ptak (8 czerwca). Wzięli  udział
uczniowie klasy IIIc wraz z rodzicami.
Na miejscu było ognisko, wspólne pie-
czenie kiełbasek, rozgrywki w piłkę
siatkową, zabawy na placu zabaw. Wy-
cieczka miała na celu integrację dzieci
i rodziców oraz propagowanie aktyw-
nego i zdrowego stylu życia; Rodzice
– dzieciom – spektakl przygotowany
przez rodziców. 18 czerwca rodzice
uczniów klasy IIa przygotowali przed-
stawienie dla społeczności szkolnej SP
nr 1 pt.: „Kto poezją Brzechwy i Tu-
wima się zachwyca? – Teatr Rodzi-
ca w krzywym zwierciadle”. Rodzi-
ce zaprezentowali wiersze Brzechwy i Tu-
wima w dowcipnej i barwnej aranżacji;
Popołudnie z teatrem – 11 czerwca
w WCK odbyło się podsumowanie
roku artystycznego z udziałem uczniów
i rodziców. Zaprezentowane zostały
spektakle przygotowane w tym roku,
wzięło udział 50 uczniów. Na widowni
zasiadło około 100 rodziców, babć
i dziadków. Były tańce, podziękowa-
nia, życzenia; Dzień Pustej Klasy (15
czerwca) – W tym dniu dzieci i mło-
dzież, wspólnie ze swoimi nauczycie-
lami, porzucili naukę w klasie na rzecz
nauki na łonie przyrodzie. Do uczniów
niektórych klas dołączyli rodzice
i razem zadbali o zdrową i prawidłową
edukację ekologiczną swoich dzieci.
Były wycieczki, zajęcia terenowe, karty
pracy a potem wspólne ogniska i za-
bawy. W Dniu Pustej Klasy uczestni-
czyli wszyscy uczniowie; Dzień sportu

szkolnego – 19 czerwca odbyła się
impreza sportowa. W programie kon-
kurencje w formie obwodu stacyjnego
dla uczniów klas IV-VII. Każda klasa
zdobywała punkty podczas konku-
rencji sportowo-rekreacyjnych. Im-
prezę prowadzili nauczyciele wycho-
wania fizycznego, a uczniowie klas VII
i ich rodzice byli sędziami oraz kibicami.
Wybrano najbardziej usportowioną
klasę w szkole, a najlepsi sportowcy
otrzymali nagrody ufundowane przez
jednego z rodziców; Dzień Dziecka
– najmłodsi uczniowie naszej szkoły
z oddziału przedszkol-nego zostali
zaproszeni 30 maja na przyjęcie z okazji
ich święta. Dzieciom towarzyszyły
mamy, które razem uczestniczyły w za-
bawie; Piknik rodzinny – wyjazd do
gospodarstwa agroturystycznego „Ciche
wody” w Wężówce. Dzieci wspólnie
z rodzicami miały okazję zapoznać się
z pracą rolnika, a także zobaczyć z
bliska, jak wygląda hodowla owiec.
Dzieci wraz z rodzicami pod okiem Pani
gospodyni piekły bułeczki i uczyły się
filcować wełnę; 21 czerwca – uroczy-
ste zakończenie roku szkolnego
w oddziale przedszkolnym. Z tej oka-
zji dzieci przygotowały występ dla ro-
dziców, była wspólna zabawa, zagad-
ki, gry, a na koniec mały poczęstunek;
20 czerwca – wycieczka rowerowa
rodziców i uczniów klasy IIIb do Ogo-
nek. W programie występ dla rodzi-
ców, wspólne zabawy integracyjne, gra
terenowa, a na zakończenie ognisko.
W sumie udział 200 osób.

Szkoła Podst. w Perłach: 8 czerwca
odbył się Dzień Rodziny pod hasłem „Ko-
wbojska przygoda”, w którym uczest-
niczyli uczniowie, ich rodziny, znajomi,
przyjaciele, a także absolwenci i pra-
cownicy. W części artystycznej zapre-
zentowali się artyści z różnych klas. Na
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początku usłyszeliśmy dzieci z oddziałów
przedszkolnych, następnie uczniów kl. I,
potem ponownie w wesołej piosence i tań-
cu wystąpili najmłodsi, a na zakończenie
piosenkę pt. „Noc czerwcowa” przy dźwię-
kach gitar i ukulele zaśpiewali uczniowie
kl. III-VII. Dalsza część festynu to gry,
zabawy i zawody na świeżym powie-
trzu. Do konkurencji na wesoło stanęli
dorośli i dzieci. Było przeciąganie liny,
przechodzenie pod poręczą, strzały z łu-
ku, przenoszenie piłeczek na czas itp. Ry-
walizacja była ogromna, doping jeszcze
większy, a najwięcej było radości i śmie-
chu. W międzyczasie ustawiały się ko-
lejki do zjeżdżalni, placu zabaw, kramu
rozmaitości i loterii fantowej. Na zakoń-
czenie wszyscy chętni mogli odpocząć
przy ognisku, posilić się kiełbaską, bułe-
czką i napojem, które ufundowane zo-
stały przez Koło Łowieckie „Mazury”.
Udział 150 osób.

Pozezdrze
Parafia pw. Św. Stanisława Kostki

w Pozezdrzu i Szkoła Podst. w Poze-
zdrzu, Parafianie, Gminny Ośrodek
Kultury w Pozezdrzu: „Ojczyzna mo-
im domem” – to hasło przewodnie, pod
którym rozpoczęliśmy obchody Dni Ro-
dziny w tym roku przypadającego 100-
lecia odzyskania Niepodległości przez
Polskę. Brać szkolna przygotowała uro-
czystą akademię poświęconą obcho-
dom Święta Konstytucji 3 Maja. Mło-
dzież wcieliła się w role głównych po-
staci króla Augusta Poniatowskiego, mar-
szałka Stanisława Małachowskiego,
męża stanu Hugo Kołłątaja i innych;  Już
po raz trzeci rodzinnie spotkaliśmy
się z motocyklistami przy parafii św.
Stanisława Kostki w Pozezdrzu. W tym
roku także przypada ważna, bo 450
rocznica śmierci patrona naszej parafii.
Spotkanie uroczyście rozpoczęliśmy
Mszą św., którą koncelebrował ks. Krzy-

sztof Karbowski z innymi księżmi w in-
tencji motocyklistów i misji na świecie.
Po Mszy odbył się piknik wspierający
misjonarzy. Można było oddać krew
w krwiobusie, złożyć datek na rzecz
Sióstr Pallotynek z misji w Kamerunie.
Potrzebny im jest środek lokomocji.  W ubie-
głym roku dzięki zbiórce zakupiono mo-
tocykl dla misjonarzy, którzy posługują
w Republice Środkowej Afryki. Udział
450 osób.

20. ELBLĄG
Prezydent Miasta Elbląga, Młodzie-

żowy Dom Kultury w Elblągu, Straż
Miejska, Państwowa Straż Pożarna,
16. Żuławski Batalion Remontowy,
Miejski Ośrodek Sportu w Elblągu,
15. Pułk Przeciwlotniczy Gołdap, Pułk
Wsparcia Dowodzenia Wielonarodo-
wej Dywizji Północny Wschód, El-
bląskie Stow. Pomocy Humanitar-
nej im. Św. Łazarza LAZARUS, Stow.
Przyjaciół Elbląga i Okolic „Art-Kre-
atywni”: Miejskie obchody Dnia Dzie-
cka 2018. Festyn podzielony był na dwie
części, a na dzieci i rodziców czekały ró-
żne atrakcje. W pierwszej części prze-
kazane zostały dzieciom klucze do mia-
sta. Odbyły się również wspólne tańce,
występy artystyczne i pokazy gołębi po-
cztowych. W tym występ wokalistów ze
Szkoły Yamaha. Ponadto działały strefy
animacji plastycznej, rekreacji i sportu,
artystyczna, kolorowej buźki oraz baniek
mydlanych. Na ulicy Stary Rynek miały
miejsce także pokazy pojazdów i sprzętu
służb mundurowych oraz wojska. Wyda-
rzenie uświetniła wizyta motocyklistów
z grupy POTOTEAM ELBLĄG. Ulica-
mi Starego Miasta przemieszczała się
także maskotka – Piekarczyk. Po połu-
dniu odbył się koncert zespołów wokal-
nych i instrumentalnych oraz tanecznych
z Młodzieżowego Domu Kultury, a wie-
czorem przed elbląską publicznością
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wystąpił zespół 4DREA-MERS. Udział
900 osób.

Dom Pomocy Społecznej „Niezapomi-
najka”, Młodzieżowy Ośrodek Wycho-
wawczy w Kamionku Wielkim, Ze-
spół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług
w Elblągu: Festyn Niezapominajko-
wy zorganizowany w ramach Warm.-
Maz. Dni Rodziny przy okazji Dnia Pol-
skiej Niezapominajki, który przypada 15
maja. Celem imprezy jest aktywność spo-
łeczna osób starszych poprzez tworze-
nie integracji wewnątrz i międzypokole-
niowej przy udziale rodzin podopiecz-
nych, dzieci i młodzieży ze szkół i przed-
szkoli współpracujących z DPS oraz
podopiecznych zaprzyjaźnionych domów
pomocy i klubów seniora oraz domów
dziennego pobytu. Podczas imprezy wszys-
cy uczestnicy mogli wziąć udział w za-
bawach i konkursach zarówno dla du-
żych, jak i małych uczestników festynu.
Przez całą imprezę odbywały się wystę-
py, m.in. pokaz iluzji, koncerty zespołów
„Pasłęczanie”, „Ale Babki”, „Lazurki”, „Za-
krzewianki” oraz występ dzieci z przed-
szkola integracyjnego nr 15. W krainie
dla najmłodszych uczestników festynu
odbył się pokaz gigantycznych baniek
mydlanych oraz warsztaty. W czasie im-
prezy obowiązywała „waluta niezapo-
minajkowa”, którą można było zdobyć
podczas zabaw, gier i turniejów i w pun-
kcie informacyjnym wymienić na fanty.
Udział 450 osób.

Bursa Szkolna Nr 2: „Bo w rodzinie
miłość, nadzieja i siła” – konkurs lite-
racki. Po ogłoszeniu konkursu wycho-
wankom zostały przekazane wskazów-
ki dotyczące formy pracy, jej objętości i ter-
minu oddania oraz co można w niej ująć
i nad czym się skupić;  Pierwszego dnia
został przeprowadzony przez wycho-
wawczynie w każdej z grup wychowaw-
czych sondaż nt.: ,,Tradycje kulinarne

w mojej rodzinie” w czterech kate-
goriach: Wyjątkowa potrawa świąte-
czna, danie obiadowe, które kocha cała
moja rodzina, Danie, które przyrzą-
dzamy wspólnie, Najlepszy wspólny de-
ser. Następnego dnia odbyły się warsz-
taty kulinarne w stołówce, podczas któ-
rych dziewczęta przygotowywały deser
lodowy, który najczęściej wskazywany
był we wcześniej przeprowadzonym
sondażu. Na koniec była wspólna degu-
stacja przyrządzonego deseru.

Bursa Szkolna Nr 3 w Elblągu: Dni
Rodziny rozpoczęliśmy prelekcją „Ro-
dzina – pierwsze źródło kształtowa-
nia świadomości patriotycznej”, po
prelekcji wychowankowie wypowiadali
się, jak okazują swój patriotyzm na co
dzień w domach rodzinnych. W nastę-
pnym dniu odbył się maraton filmów
o tematyce patriotycznej („Śmierć
rotmistrza Pileckiego”, „Ja jedna zginę.
Inka”, „Akcja pod Arsenałem”). Po pre-
zentacji filmów młodzież podjęła dysku-
sję na temat: jak okazywać swój patrio-
tyzm współcześnie i czym różni się on
od patriotyzmu z przeszłości. W kolej-
nym dniu zorganizowane zostały zajęcia
w pracowni komputerowej, podczas któ-
rych zredagowano gazetkę tematycz-
ną prezentującą sylwetki lokalnych pa-
triotów – gen. B. Nieczuja-Ostrowski. Przed-
stawiała ona historię życia elbląskiego
patrioty walczącego o wolność Polski.
W ostatnim dniu młodzież zrobiła selfie
z flagą w tle, najciekawsze zdjęcia zo-
stały umieszczone w gablotach.

Elbląska Uczelnia Humanistyczo-Eko-
nomiczna w Elblągu: Wydział Admini-
stracji i Nauk Społecznych zorganizował
warsztaty dla rodziców: „Uczucia i to-
lerancja w relacjach międzyludz-
kich”, które odbyły się 27 maja w siedzi-
bie uczelni. Warsztaty prowadził dr Piotr
Kuligowski, adiunkt Elbląskiej Uczelni
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Humanist.-Ekonom. w Elblągu. Uczest-
nicy warsztatów zastanawiali się i dys-
kutowali nad tym, czym są uczucia, czy je
rozumieją, oraz co to jest tolerancja i na
ile jest ona ważna w naszym życiu. Mieli
okazję poznać niezbędne ogniwa prawi-
dłowych relacji międzyludzkich. Mogli
przemyśleć swoje postawy i zachowania
w relacjach z innymi ludźmi oraz nauczyć
się, jak one powinny wyglądać w stosun-
ku do dziecka i dorosłego. Było to war-
tościowe spotkanie nie tylko dla zawo-
dowych i przyszłych pedagogów, ale zwła-
szcza dla każdego rodzica, któremu zale-
ży na budowaniu pozytywnych relacji
ze swoim dzieckiem. Udział 50 osób.

Gimnazjum nr 2 w Elblągu, Rada
Rodziców przy Gimn. nr 2: 4 czerwca
na boisku szkolnym odbył się Festyn
Sportowy. Zorganizowano szereg kon-
kurencji, w których wzięli udział dorośli
i młodzież. Były to: strzał do bramki, rzut
piłką do celu, skakanie na piłce gimnasty-
cznej, rzuty do kosza, elementy unihoke-
ja, slalom. Można też było posilić się w bu-
fecie. Na koniec odbyło się losowanie na-
gród, a wszyscy obecni na festynie otrzy-
mali lody. Udział 200 osób.

Gimnazjum nr 2 w Elblągu, Multiki-
no Elbląg: Zorganizowano wyjście do
kina dla uczniów i środowiska rodzin-
nego na projekcję filmu ,,Rampage. Dzi-
ka furia”. Po seansie spędziliśmy czas
na rozmowach i lodach. Udział 30 osób;
Zorganizowano konkurs literacki (for-
ma dowolna) pod hasłem: Rodzina
– Dom – Ojczyzna. Prace dotyczyły ży-
cia w rodzinie, historii rodzinnych, wy-
marzonego domu, ale też ojczyzny jako
domu, o który trzeba dbać oraz do któ-
rego chce się wracać. Przyznano dwa miej-
sca pierwsze i trzy drugie. Wiele prac zo-
stało wyróżnionych. Dla zwycięzców ufun-
dowano nagrody; Zorganizowano kon-
kurs plastyczny pod hasłem: Rodzina

– Dom – Ojczyzna. Prace uczniów przy-
brały formy: plakatów, gazetek, obra-
zów. Wykonane były różnymi techni-
kami. Przyznano jedno miejsce pierw-
sze, dwa drugie, jedno trzecie i dwa wyróż-
nienia. Zwycięzcy zostali nagrodzeni.

Gimnazjum nr 5 w Elblągu: Wysta-
wa prac na temat „Rodzina – Dom –
Ojczyzna”, wykonanych przez ucz-
niów Gimn. nr 5. Prace były wykonane
techniką dowolną.

Gimnazjum nr 6 w Elblągu, Rada Ro-
dziców: Piknik Rodzinny „Rodzina
– Dom – Ojczyzna”. Tegoroczne Dni
Rodziny były przedsięwzięciem ob-
fitującym w różnorodne wydarzenia.
Rozpoczęliśmy od pokazu projektów
uczniów naszej szkoły. Następnie na
dziedzińcu odbył się festyn. Muzyczną
oprawę uświetnił zespół ,,Łączymy
pokolenia”. Odbył się także występ
grupy artystycznej ,,Pozytywnie za-
kręceni”. Goście jak i nasza młodzież
mieli okazję wziąć udział w konkursie
plastycznym i literackim. Odbył się
pokaz sportowców z klubu judo ,,Tomi-
ta”. Można było skorzystać z masażu,
loterii. Rodzice obsługujący grille mieli
pełne ręce roboty, gdyż hamburgery,
pieczone kiełbaski cieszyły się dużym
powodzeniem. Udział 45 osób.

MOPS, Biblioteka Elbląska przy ul.
Zamkowej 1: Projekt „Z mamą zaba-
wa fajna sprawa – IV edycja”. Jest to
cykl spotkań, podczas których stawiamy
na dobrą zabawę rodziców z dziećmi po-
łączoną z edukacją. Celem projektu było
odkrywanie uczucia radości ze wspól-
nie rodzinnie spędzanego czasu, uczenie
się nowych form jego spędzania oraz
poznawanie wartościowej literatury dla
dzieci. W bieżącym roku odbyło się łą-
cznie 5 spotkań w kwietniu i maju, pod-
czas których świętowany był Dzień Dzie-
cka i Dzień Matki. Podczas zajęć miały
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miejsce zabawy ruchowe, multimedial-
ne czytanie bajek, omawianie treści eduka-
cyjnych wynikających z przeczytanych opo-
wieści oraz warsztaty plastyczne. Opi-
nie rodziców zawarte w anonimowych,
końcowych ankietach świadczą o po-
wodzeniu projektu. Udział 45 osób.

MOPS – Zespół ds. Realizacji Wy-
wiadów, ZHP: Piknik Rodzinny pod
hasłem „Rodzina – Dom – Ojczy-
zna”. Odbył się 24 maja, a jego celem
było budowanie trwałych więzi rodzin-
nych. W trakcie festynu odbyły się: gry
i zabawy ruchowe dla dzieci, zabawy z wy-
korzystaniem trampolin, malowanie fi-
gurek gipsowych oraz lepienie z masy
solnej, pokaz sprzętu strażackiego, prele-
kcja na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym w czasie wakacji, wspólne
pieczenie kiełbasek przy ognisku, słodki
poczęstunek, wręczenie dzieciom dro-
bnych upominków. Udział 50 osób.

MOPS, Prezydent Miasta Elbląg: Kon-
cert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
„Rodzina to moc”.  Była to druga edycja
koncertu organizowanego ramach pro-
wadzonej przez MOPS w Elblągu kam-
panii rodzicielstwa zastępczego. Był też
podziękowaniem dla wszystkich fun-
kcjonujących rodzin zastępczych, zawo-
dowych, niezawodowych, dziadków,
rodzeństwa, którzy wychowują dzieci
potrzebujące pomocy i wsparcia. Pod-
czas koncertu zostały wręczone nagro-
dy i wyróżnienia trzem rodzinom zastęp-
czym zawodowym za ich ciężką pracę. Po-
nadto w dniu koncertu była prowadzona
akcja informacyjna na temat rodziciel-
stwa zastępczego, warunków, jakie po-
winni spełniać kandydaci na rodzinę za-
stępczą. W ramach promocji rodziciel-
stwa zastępczego w lokalnych mediach
internetowych ukazały się artykuły do-
tyczące poszukiwania kandydatów na
rodziny zastępcze. Udział 500 osób.

Przedszkole nr 3 w Elblągu, Agen-
cja Artystyczna Bagatela, Balonowe
kolorowe – pogotowie Joanna& Da-
niel Arlik, Salon Fryzjerski BION-
DA, Akademia Makijażu i Urody – Me-
tamorfoza: Festiwal Piosenki Żołnier-
skiej i Patriotycznej. Celem konkursu
była popularyzacja piosenek i pieśni o te-
matyce patriotycznej i żołnierskiej, pre-
zentacja umiejętności wokalnych, pielę-
gnowanie kulturowego dziedzictwa na-
szego kraju. Konkurs skierowany był do
dzieci z zerówek i klas pierwszych szkoły
podst. Gospodarze konkursu – grupa naj-
młodsza Misiaki i najstarsza Pszczółki
rozpoczęły festiwal. Do udziału zgłosiły
się: dzieci ze Szkoły Podst. nr 4, 15,
Zespołu Szkół Katolickich, gościnnie
wystąpiła wokalistka z Przedszkola nr 8.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
i dyplomy. Udział 60 osób.

Przedszkole nr 3 w Elblągu: Festyn
rodzinny pod hasłem „Rodzina – Dom
– Ojczyzna”. Baw i ucz się razem. Głó-
wnym celem było wzmacnianie więzi ro-
dzinnych poprzez wspólne zabawy i akty-
wny wypoczynek. Festyn rozpoczął się
odśpiewaniem przez wszystkie dzieci
hymnu przedszkola. Na terenie ogrodu
przedszkolnego zorganizowane zostały sta-
nowiska z różnymi atrakcjami: loteryjka,
w której każdy los wygrywa, skręcanie ba-
lonów, malowanie na folii. Dzieci razem
z rodzicami mogły spróbować swoich sił
na stanowiskach sportowych. W miłej, we-
sołej atmosferze przeprowadzono kon-
kursy: skakanie w worku, tańce do różnej
muzyki, chodzenie w worku, kręcenie hu-
la-hop, rodzinka idzie do zoo. Rozstrzy-
gnięte zostały konkursy: „Drzewo gene-
alogiczne mojej rodziny” oraz „Czas
wolny spędzony z rodziną w mieście
Elblągu”. Przedszkolna kuchnia przy-
gotowała kiełbaski z grilla. Goście mieli
też okazję spotkać się w przedszkolnej

69



96 Rada ds. Rodzin Województwa Warmiñsko-Mazurskiego

I n i c j a t yw y l o k a ln e

kawiarence. Niespodzianką dla przed-
szkolaków była wata cukrowa; Konkurs
recytatorski – „Kto ty jesteś? – Polak
mały”. Jego celem było kształtowanie
przynależności narodowej, postawy patrio-
tycznej, popularyzowanie poezji opiewa-
jącej piękno naszej ojczyzny, a także
rozwijanie recytatorskich uzdolnień dzie-
ci i promowanie talentów. Adresatami kon-
kursu były przedszkolaki ze wszystkich
grup wiekowych. Do udziału zgłosiło się
13 uczestników. Można było usłyszeć
wiersze znanych polskich poetów m.in.:
Cz. Janczarskiego, T. Kubiaka, W. Bełzy
– „Co to jest Polska”, „Katechizm pols-
kiego dziecka”, „Barwy ojczyste”, „Mo-
ja mała ojczyzna” i inne. W trakcie
konkursu dzieci odśpiewały hymn pań-
stwowy, przyjmując odpowiednią po-
stawę. Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody i pamiątkowe dyplomy a pozo-
stałe dzieci słodką niespodziankę.

Przedszkole nr 4 w Elblągu, Szkoła
Podst. Nr 15 w Elblągu, Gimn. Nr 3
przy Zespole Szkól Ogólnokszt.: Wi-
dowisko patriotyczne „Nasze barwy
narodowe”, koedukacyjne z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę: Inscenizacja „Jestem
POLAKIEM” w wykonaniu dzieci z przed-
szkola z udziałem rodzica dziecka z gru-
py II „Krasoludki – Liczybutki”, występ
zespołu muzycznego ze Szkoły Podst.
Nr 15. Piosenki patriotyczne: „Dziewczy-
na z granatem” i „Niepodległa”, wido-
wisko słowno-muzyczne w wykonaniu
uczniów Gimn. Nr 3. Goście otrzymali oko-
licznościowe własnoręcznie wykonane przez
organizatorów upominki. Udział 70 osób.

Przedszkole nr 13, Rada Rodziców,
Agencja Imprez Artystycznych Mu-
sica z Gdyni, Straż Pożarna ul. Bema:
Festyn „Rodzina na medal”. „Tu kieł-
basa pierwsza klasa!”... Malowanie, ry-
sowanie... przez Strażaków polewa-

nie... Zawsze dobrze się bawimy, a zwła-
szcza w Święto Przedszkolnej Rodziny!
14 czerwca na przedszkolnym terenie
było bardzo kolorowo i zabawnie. Wiel-
ka integracja rodzin i całego środowiska
społecznego. Konkurencje sportowe, pod-
czas których rodziny walczyły o tytuł „Ro-
dzina na medal”. Wspaniała zabawa
integrująca cała społeczność przed-
szkolna. Oprócz świetnej zabawy i jedze-
nia mieliśmy również szczytny cel – zbiór-
ka pieniędzy na przedszkolny plac zabaw.
Zebrane pieniądze podczas festynu zo-
staną przeznaczone na dofinansowanie
placu zabaw na przedszkolnym terenie.
Udział 150 osób.

Przedszkole nr 13, Bliżejprzedszkol-
ny projekt edukacyjny POSZUKIWA-
CZE PRZYGÓD – Bliżej przedszko-
la „W kraju Orła Białego”, Klub
PWD Pułk Wsparcia Dowodzenia Do-
wództwa Wielonarodowej Dywizji Pół-
nocny Wschód: W Kraju Orła Bia-
łego. Przedszkolaki z gr. II i III miały
okazję kształcić wartości patriotyczne. Był
on przeprowadzony w dniach od 7-11
maja. Przez cały tydzień dzieci pozna-
wały tradycję i kulturę własnego kraju, za-
poznawały się z symbolami narodo-
wymi i miejscami charakterystycznymi
dla Polski Oglądanie filmu edukacyj-
nego o „Symbolach narodowych”, śpiewa-
nie piosenki „Jesteśmy Polką i Pola-
kiem”, następnie „Marsz biało-czer-
wony” – spacer ulicami Elbląga z flaga-
mi. Wycieczka następnego dnia do Gdań-
ska również wpisała się w naszą tematy-
kę – poznaliśmy uroki nadmorskiego mia-
sta. W kolejnych dniach był Festiwal
Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej
zorganizowany przez Klub PWD i nasze
przedszkole, gdzie grupa III brała czyn-
ny udział, a do naszej grupy przyszły z pa-
triotycznym repertuarem dzieci z za-
przyjaźnionej zerówki Z SP 12 śpiewa-
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jąc nam pieśń „Pałacyk Michla”. Jednym
z najważniejszych celów projektu było
kształtowanie poczucia przynależności
narodowej i postaw patriotycznych. W tych
dniach nie mogło również zabraknąć
zajęć poświęconych wzbogacaniu wie-
dzy na temat Elbląga i najbliższego
otoczenia. Dzieci w ramach projektu słu-
chały legend – Spotkanie ze st. chor. Ar-
kadiuszem K. – poznały legendę „O Le-
chu, Czechu i Rusie”, utrwalały postawę
do Hymnu Państwowego, zaśpiewały pio-
senkę „Defilada”, układały puzzle przed-
stawiające różne regiony Polski, rozwi-
jały umiejętność pracy zespołowej pod-
czas różnych konkurencji sportowych i za-
dań związanych z Polską. Uwieńczeniem
wszystkich działań był Festyn Mundu-
rowy zorganizowany przez Pułk Wspar-
cia Dowodzenia Dowództwa Wielonaro-
dowej Dywizji Północny Wschód. Po-
kazy wyszkolenia psów służbowych, wal-
ki, sprzętu bojowego, występ Orkiestry,
udział w rekonstrukcji Drogi Ostrzeli-
wanej, gdzie mogliśmy przeżyć emocje
towarzyszące podczas wojny. Mogliś-
my wsiąść do wojskowego transporte-
ra, zajrzeć do więziennej celi, wspiąć
się po strażackiej drabinie, i poczuć
orzeźwienie wody ze strażackiego wę-
ża. Powstała również galeria prac pla-
stycznych, zatytułowana ,,POLSKA
– NASZA OJCZYZNA” – godło Polski,
flagi, mapa naszego kraju z uwzględnie-
niem najważniejszych miast. Podczas
realizowania projektu na bieżąco wyko-
rzystywaliśmy pomoce dydaktyczne za-
mieszczone w czasopiśmie Bliżej Przed-
szkola – plakaty, zabawy, ilustracje oraz
piosenki i wiersze. Otrzymaliśmy Certyfi-
kat udziału, a dzieci order. Udział ok.
220 osób.

Przedszkole nr 13, Rodzice, Projekt
„W Krainie zabaw z rodzicami” –
realizacja projektu Bliżej przedszko-

la „Poszukiwacze przygód”,  Stu-
dentki z Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Elblągu: Z okazji Dnia
Mamy i Taty w każdej grupie przed-
szkolnej były organizowane spotkania
z rodzicami, pikniki, wycieczki.
Grupa II zorganizowała spotkanie
integracyjne „Zabawy z mamą i ta-
tą” na przedszkolnym terenie podczas
których dzieci mogły zaprezentować
swoje umiejętności wokalne, recyta-
torskie i taneczne. Rodzice otrzymali
prezenty – mamusie makaronowe bran-
soletki, a tatusiowie eleganckie muchy
z kuchennych zmywaków ozdobione
przez dzieci. Później rozgrywki spor-
towe i zabawy integracyjne rozbawiły
całe towarzystwo. Spotkanie zakoń-
czyło się owocową ucztą i oglądaniem
prezentacji z Promocji Zdrowia – przed-
szkolne działania edukacyjne w latach
2015-2018. Udział 60 osób.

Przedszkole nr 17: „Z mamą i tatą za-
wsze jest wesoło”. Głównym wydarze-
niem w ramach Warm.-Maz. Dni Ro-
dziny był Festyn Rodzinny, który zo-
stał zorganizowany na terenie ogrodu
przedszkolnego. Na zaproszonych gości
– rodziców i dzieci czekało dużo atrakcji
między innymi konkursy, loteryjka, malo-
wanie twarzy, kawiarenka oraz szczu-
dlarz. Ponadto grupa „Motylków” i „Mró-
wek” przestawiła rodzicom bajki pt.
„Eko – Kapturek” oraz „Calineczka”. Ro-
dzice z grupy „Żuczków” przedstawili
dzieciom inscenizację wiersza J. Brze-
chwy pt. „Rzepka”, a dzieci rodzicom
montaż słowno-muzyczny „Moi kocha-
ni rodzice”. W grupie „Pajączków” pod-
czas spotkania integracyjnego rodzice
wraz z dziećmi wykonali kolorowe wiatra-
czki, a na zakończenie wszyscy zostali
zaproszeni do wspólnej zabawy z chustą
animacyjną. „Pszczółki” zorganizowały
w Bażantarni ognisko z pieczeniem kieł-
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basek oraz zabawy sportowe z rodzi-
cami, a „Muszki” zawody i gry sporto-
we dla mam i tatusiów. Udział 170 osób.

Przedszkole nr 21: Po raz drugi dzie-
ci z naszego Przedszkola wraz z rodzi-
cami wzięły udział w programie „Listy
dla Ziemi”. Podczas zajęć przedszkol-
nych, spacerów i wycieczek zdobywały
wiadomości i umiejętności z zakresu
działań ekologicznych. Głównym celem
programu jest budowanie świadomości
publicznej i kultury obywatelskiej z za-
kresu ekologii oraz działań prozdrowot-
nych. Dzieci zabrały do swoich domów
przygotowany przez Fundację ARKA eko-
logiczny papier z informacami dotyczący-
mi m.in. segregacji odpadów oraz pro-
pozycjami działań proekologicznych dla
całej rodziny. Dzieci przy wsparciu ro-
dziny wykonały „List dla Ziemi” – pisząc
lub rysując. Najpiękniejszy „List dla
Ziemi” wybraliśmy podczas rozstrzy-
gnięcia konkursu przedszkolnego i wy-
słaliśmy na konkurs do Fundacji  ARKA.
Udział 200 osób; Tradycyjnie w maju na-
sze przedszkole zorganizowało wyciec-
ki z okazji Dnia Matki połączone z wy-
stępami słowno-muzycznymi przygotowany-
mi dla przybyłych gości. Dzieci składały
życzenia i wręczały wykonane przez sie-
bie upominki. Tegorocznym celem na-
szych wypraw były m.in.: Gdynia, Anio-
łowo, Nowa Holandia, Milejewko czy do-
brze nam znana Bażantarnia. Udział 200
osób; W tym roku jedna z naszych przed-
szkolnych sal nabrała bardzo szczegól-
nego charakteru, cała udekorowana sym-
bolami narodowymi oraz symbolami
Unii Europejskiej zmieniła się w Salę
Patriotyczną. W jej wyposażeniu znala-
zły się m.in. tablice z Polskimi Noblistami,
polskie godła historyczne, portrety wybit-
nych Polaków: Maria Skłodowska-Curie,
Fryderyk Chopin, Jan Paweł II, Konsty-
tucja 3 Maja, Konstytucja RP (z 1997 r.)

oraz wiele innych – wszystko wykonane
na papierze imitującym starodruki wpro-
wadziło wychowanków, rodziców oraz
pracowników w szczególny, podniosły na-
strój, a wszystko dzięki współpracy z Mu-
zeum Archeologiczno-Historycznym w El-
blągu. Nasi wychowankowie mogli obej-
rzeć prezentacje multimedialne przedsta-
wiające dawny i obecny Elbląg oraz za-
poznać się z multimedialną wersją „Le-
gendy o Piekarczyku”. Rodzice wraz z dzie-
ćmi oraz inni członkowie rodzin bardzo
chętnie zaglądali do naszej Sali Patrioty-
cznej, szczególnie dziadkowie, którzy z za-
interesowaniem oglądali pocztówki z da-
wnego Elbląga. Udział 200 osób; Fe-
styn Rodzinny zorganizowany na tere-
nie ogrodu przedszkolnego był okazją
do spotkania się rodzin naszych wycho-
wanków, absolwentów oraz mieszkań-
ców osiedla. Wspólne zabawy sportowe, gry
planszowe, logiczne i ruchowe zachę-
cały do aktywnego spędzania czasu przez
dziecko i jego krewnych. Uśmiechnięte
dzieci z pomalowanymi twarzami rywa-
lizowały w różnego rodzaju konkuren-
cjach sprawnościowych, korzystały z Fo-
tobudki, zachwycały się ogromnymi bań-
kami, do których można było wejść, za-
jadały się watą cukrową, ale też zdrowym
i pożywnym smoothie. Wielu wrażeń
dostarczył nam wspaniały występ Mażo-
retek z SP 11. Udział 200 osób.

Przedszkole Nr 24 w Elblągu: W ma-
ju i czerwcu we wszystkich grupach przed-
szkolnych odbyły się uroczystości z oka-
zji Dnia Mamy i Taty. Dzieci zapre-
zentowały przed rodzicami swoje umie-
jętności artystyczne – śpiewały piosenki,
recytowały wiersze, wręczały własnorę-
cznie wykonane upominki, składały ser-
deczne życzenia. Po części artystycznej
był czas na wspólny poczęstunek i ro-
zmowy. Większość z tych uroczystości
odbyła się na terenie przedszkola, jedna
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z grup świętowała Dzień Mamy i Taty
w Bażantarni. Udział 500  osób; Czy-
tanie dzieciom o poranku – włą-
czenie rodziców do ogólnopolskiej
akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Nasze przedszkole angażuje rodziców
w różnego rodzaju działania. W ramach
ogólnopolskiej akcji w ciągu całego roku
mieli okazję czytać przygotowane przez
siebie lub nauczycielki grup książki. Ka-
żda z nich była dostosowana do wieku
i zainteresowań przedszkolaków. Młod-
sze dzieci poznawały rytuał zasypiania,
starsze uczyły się dobrego zachowania,
empatii, bazując na przykładzie działań
bohaterów. W maju i czerwcu w ramach
XX W-M Dni Rodziny rodzice w wię-
kszości grup przedszkolnych prowadzili
poranne zajęcia przygotowując wspól-
nie z nauczycielem prace plastyczne i za-
bawy na temat przeczytanych książek.
Udział 100 osób; Festyn Rodzinny
„Rodzina to My”. Podczas tegorocz-
nego festynu na dzieci i ich rodziny cze-
kało mnóstwo atrakcji – m.in. pokaz du-
żych baniek mydlanych, malowanie twa-
rzy, fotobudka, loteria fantowa, zabawa
na dmuchanym placu zabaw, modelo-
wanie balonów, stoiska artystyczne. Ca-
łość imprezy poprowadził wodzirej, któ-
ry zachęcał wszystkich do wspólnej zaba-
wy przy muzyce. Podczas festynu mo-
żna było poczęstować się domowymi wy-
piekami oraz kiełbaską z grilla.  Udział
400 osób; Konkurs plastyczny „Moja
Ojczyzna” zorganizowany w maju,  skie-
rowany był do dzieci i rodziców. Głów-
nym jego celem było ukazanie piękna ro-
dzinnego kraju oraz wzmacnianie więzi
z Ojczyzną. Laureaci otrzymali dyplomy
i nagrody, nagrodzone prace zostały za-
prezentowane w przedszkolnym holu.
Udział 200 osób; Przedstawienie pt.
„Trzy świnki” (25 maja). W role akto-
rów wcielili się rodzice przedszkolaków.

Dzieci z ciekawością śledziły przygody bo-
haterów, z chęcią uczestniczyły we wspól-
nych zabawach. Podczas spektaklu dzie-
ci miały możliwość utrwalenia zasad
bezpiecznych zachowań – zwłaszcza wo-
bec nieznajomych osób, rozwijały też
umiejętność współdziałania. Udział 150
osób; W maju w przedszkolu odbyły się
zajęcia z cyklu „Spotkania ze Sztu-
ką”. Tym razem dzieci i ich rodzice mieli
możliwość obejrzenia teatru ilustracji
(Kamishibai) połączoną z warsztatami
plastyczno-technicznymi. Podczas zajęć
nauczycielka zaprezentowała przyby-
łym gościom opowieść, wykorzystując ilu-
strowane karty drewnianego teatrzyku.
Widzowie byli zachwyceni nową formą
przekazu, z zaciekawieniem czekali na
kolejne odsłony. Po wysłuchaniu historii
dzieci przy pomocy rodziców wykonały
pracę plastyczną. Udział 40 osób; Fit-
ness z rodzicami „Ćwiczyć każdy mo-
że“. 15 maja w ogrodzie przedszkolnym
odbyły się zajęcia fitnessowe dla społe-
czności przedszkola. Animatorami spot-
kania byli rodzice jednego z wychowan-
ków przedszkola. Dzieci i ich opieku-
nowie bawili się podczas zabaw rucho-
wych, tańczyli zumbę oraz ,,belgijkę”.
Podczas spotkania można było skorzy-
stać ze sprzętu sportowego będącego
na wyposażeniu sali gimnastycznej a tak-
że ze sprzętów znajdujących się na
terenie placu zabaw. Udział 40 osób;
Konkurs plastyczny dla rodziców i dzie-
ci „Mamo, Tato, nie pal przy mnie”.
Zorganizowany pod koniec maja, skie-
rowany był do dzieci wraz z rodzicami.
Jego celem było zwrócenie uwagi na szko-
dliwość palenia tytoniu i promowanie
zdrowego trybu życia. Uczestnicy wyko-
nali plakaty, które zostały uwidocznione
w holu Przedszkola. Każdy z uczestni-
ków otrzymał upominek za wzięcie udzia-
łu w konkursie. Udział 200 osób; W czer-
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wcu w jednej z grup przedszkolnych
odbył się rodzinny piknik. Dzieci wraz
z rodzinami uczestniczyły w spotkaniu
na świeżym powietrzu. Miejscem pik-
niku był ogród przedszkolny. Spotkanie
było okazją do rozmów, degustacji zdro-
wych przekąsek, a także do wspólnej
zabawy z wykorzystaniem sprzętu
terenowego. Udział 40 osób.

Przedszkole Nr 26 w Elblągu. Tego-
roczny Piknik Rodzinny pt. „Rodzin-
nie, zdrowo i sportowo” był okazją
do spotkania się w gronie rodziny i wspó-
lnej zabawy. Tematyka Pikniku nawiązy-
wała do promowania zdrowego stylu
życia. Podczas wydarzenia można było
zjeść same zdrowe przekąski, owoce
i świeże soki. Celem imprezy było za-
chęcenie rodziców do wspólnej zabawy
wraz ze swoimi dziećmi, dostarczenie
uczestnikom radości i dobrego nastroju
podczas wydarzenia. Zgodnie z coro-
czną tradycją – na wstępie miały miejs-
ce występy wokalne dzieci. Następnie
dzieci wraz z rodzicami zaliczały „stacje”,
za które na mecie otrzymywały upo-
minki. Było też: malowanie twarzy, po-
kaz ogromnych baniek mydlanych, balo-
nowe cuda, malowanie na folii, zdjęcia
z Myszką Miki, konkursy dla rodziców
i dzieci (przeciąganie liny i obranie naj-
dłuższej skórki od jabłka). Udział 250 osób.

Przedszkole nr 33: Dni Rodziny w Przed-
szkolu nr 33. Wszystkie dzieci przygo-
towały dla swoich rodziców insceni-
zacje bajek. Grupa I „Dla mamy i taty”,
Grupa II – ,,Grymaśna Stokrotka”, Gru-
pa III i IV „Na zakupach w super-
markecie” Grupa V – „Królewna Śnież-
ka i 7 krasnoludków”. Podczas tych
wydarzeń dzieci mogły zaprezentować
swoje umiejętności recytatorskie oraz
aktorskie i wokalne. Rodzice bardzo
zaangażowali się w przygotowanie
strojów dla dzieci. Po zakończonym

programie artystycznym dzieci wręczy-
ły swoim rodzicom piękne, własnorę-
cznie wykonane laurki – kwiatki, zrobio-
ne z szablonu swojej rączki i zaprosiły na
słodki poczęstunek. Udział 350 osób.

Przedszkole nr 34: Dzień Matki, Dzień
Ojca. Jak co roku, odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Matki. Przez trzy dni
wszystkie grupy kolejno prezentowały
swoje programy artystyczne. Na spot-
kania zaproszono oboje rodziców. Udział
100 osób; Festyn Rodzinny rozpoczął
się od występu dzieci z kółka teatralnego
przedstawieniem ,,Rzepka” J. Tuwima.
Następnie dzieci i ich rodziny mogli ko-
rzystać z atrakcji: malowanie twarzy,
zawody sportowe prowadzone przez ucz-
niów klasy V SP nr 4, loteria fantowa,
zamek dmuchany do skakania, bańki my-
dlane, skręcanie długich balonów, wy-
ławianie rybek z basenu. Wszystkiemu to-
warzyszyła muzyka. Można było także
kupić własnoręcznie upieczone przez
rodziców pyszne ciasta, zjeść kiełbaskę
z grilla czy pajdę chleba z domowym
smalcem. Tegoroczny festyn uświetniły
występy dzieci z sekcji wokalnej CSE Świa-
towid. Udział 100 osób; W między-
przedszkolnym konkursie plastycznym
,,Najciekawsze miejsca w Elblągu” wzię-
ły udział dzieci uczestniczące w war-
sztatach plastycznych. Konkurs był
okazją do rozbudzenia wśród dzieci za-
interesowania historią, kulturą i pięknem
swojego miasta.

Przedszkolne nr 34, Biblioteka El-
bląska im. Cypriana Norwida: Dzieci
z grupy najstarszej – Zuchy uczestniczy-
ły w zajęciach zorganizowanych w Bi-
bliotece Elbląskiej pt. ,,Symbole Na-
rodowe”. Obejrzały film IPN ,,Polak
Mały”, wyszukiwały i oznaczały na ma-
pie Polski niektóre miejscowości i krainy
geograficzne, wykonywały godło Polski.
Udział 20 osób.
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Państwowa Wyższa Szkołą Zawodo-
wa w Elblągu, Poradnia Psychol.-Pe-
dag. nr 1, Poradnia Psych.-Pedag. nr 2:
Rozpoznać – wspierać – pomagać. Stu-
denci i nauczyciele mieli okazję wysłu-
chać czterech wystąpień, które nakre-
ślały główne kierunki pomocy uczniom
z różnymi trudnościami szkolnymi i po-
zaszkolnymi. Referat wprowadzający w te-
matykę, zatytułowany Znaczenie zasobów
osobistych i wsparcia społecznego wy-
głosiła dr Irena Sorokosz. Kolejne wy-
stąpienie pt.: Diagnoza – rozpoznać i zro-
zumieć problem, który przedstawiła
mgr Joanna Gawlicka przybliżyło
działania Poradni Psych.-Pedag. w za-
kresie diagnostyki, a mgr Joanna Żbi-
kowska ukazała zakres i znaczenie Dzia-
łań profilaktyczno-terapetycznych
realizowanych przez specjalistów z po-
radni wobec ucznia, nauczyciela i ro-
dziców. Seminarium zakończyło wystą-
pienie dr Magdaleny Glinieckiej-Rękawik
zatytułowane Choaching – proces intera-
ktywny, poświęcone sztuce zadawania
pytań i ich roli w procesie budowaniu
pozytywnych relacji z uczniem. Studen-
ci, jako przyszli nauczyciele niejednokro-
tnie będą stykać się w szkole z sytuacja-
mi problemowymi, dlatego tak ważna
jest informacja o tym, gdzie szukać po-
mocy i jakiego wsparcia mogą udzielić
specjaliści z Poradni Psych.-Pedag.
Udział 130 osób.

Poradnia Psych.-Pedag. nr 2 w El-
blągu: Tydzień Konsultacji Rodzi-
cielskich. Zorganizowano je w siedzi-
bie Poradni w dniach 21-26 maja. Miały
charakter indywidualny. Skorzystało 26
rodziców, w tym 10 rodziców dzieci z klas
I-III szkoły podstawowej, 6 z klas I-VI,
9 dzieci przedszkolnych oraz rodzic nie-
mowlęcia. Problemy będące przedmio-
tem porad dotyczyły spraw wychowa-
wczych, radzenia sobie przez rodzinę z sy-

tuacjami kryzysowymi, trudności w na-
uce doświadczanych przez dziecko, nie-
zdyscyplinowania w zakresie realizacji
obowiązku szkolnego, zachowań proble-
mowych uwarunkowanych problemami
emocjonalnymi dzieci, postaw rodzi-
cielskich. Wskazywano możliwości za-
radcze, udzielono wsparcia rodzicom,
podejmowano działania zmierzające do
poszerzenia wiedzy ważnej z perspekty-
wy potrzeb dzieci, ale też rodziców.
Udzielono wskazań do poszerzonej
diagnozy problemów dzieci; Spotkania
psychoedukacyjne z rodzicami dzie-
ci przedszkolnych – Jak rozwijać sa-
modzielność dzieci w samoobsłu-
dze. Jak stymulować rozwój dzie-
cka. Spotkanie zorganizowano z myślą
o wsparciu rodziców dzieci w wieku przed-
szkolnym (3-4-letnich) w oddziały-
waniach wychowawczych. Głównymi
zagadnieniami, które zostały omówione,
to: stymulowanie samodzielności u dzie-
ci uczęszczających do przedszkola, ro-
zwijanie zdolności do samoobsługi na
miarę dziecięcych możliwości oraz spo-
soby, jakie rodzice mogą wykorzystywać,
by wspomagać rozwój swoich dzieci.
Spotkanie przeprowadziła p. Marta Ula-
nowska, psycholog.

Poradnia Psych.-Pedag. Nr 1 w El-
blągu, Szkoła Podst. nr 23: Konsul-
tacje dla rodziców „Budowanie pra-
widłowych relacji dziecko – rodzic”.
Zajęcia początkowo zaplanowane jako
warsztaty, z uwagi na małe zainte-
resowanie rodziców uczniów Szkoły
Podst. Nr 23, by można przeprowadzić
efektywne warsztaty, pedagog poradni
prowadziła konsultacje indywidualne z kil-
koma przybyłymi osobami. Tematyka
dotyczyła umiejętności tworzenia właś-
ciwych, głębokich relacji rodzinnych, opar-
tych na wzajemnym szacunku, zaintere-
sowaniu sprawami dzieci, budowaniu
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ich poczucia wartości. Rodzice otrzy-
mali informacje, które mogą im w do-
skonaleniu kompetencji wychowaw-
czych, by relacje, które tworzą stanowiły
bazę rozwoju dzieci.

Poradnia Psych.-Pedag. nr 1 w El-
blągu, Przedszkole Miejskie Nr 33:
Warsztaty dla rodziców „Słowa mają
moc”. W warsztatach uczestniczyli
rodzice dzieci w wieku 4-6 lat. Zajęcia
prowadzone były formami aktywnymi,
również z wykorzystaniem doświad-
czeń osób w nim uczestniczących. Ce-
lem warsztatów było doskonalenie kom-
petencji wychowawczych rodziców, kon-
frontacja własnych przekonań i zacho-
wań wobec dzieci, uświadomienie uczest-
nikom, jakie znaczenie ma dla dziecka
bycie docenianym przez opiekunów, wska-
zanie różnic pomiędzy docenianiem a oce-
nianiem oraz pokazanie konkretnych
sposobów doceniania dziecka.

Poradnia Psych.-Pedag. nr 1 w El-
blągu, Żłobek Miejski ul. Kalenkie-
wicza: Prelekcja dla rodziców „Dbam
o prawidłowy rozwój małego dzie-
cka”. W ramach prelekcji oraz prakty-
cznych zajęć warsztatowych zaprezen-
towane zostały ćwiczenia w formie
zabaw, które miały na celu rozwijanie
motoryki, koordynacji wzrokowo-ru-
chowej, prawidłowej mowy oraz za-
bawy rozwijające kompetencje społe-
czne i samodzielność.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Elblągu, Poradnia Psych.-Pedag.
nr 1 w Elblągu: Seminarium nauko-
we „Rozpoznać – wspierać – poma-
gać”. Wystąpienia nakreślały główne
kierunki pomocy uczniom z różnymi tru-
dnościami szkolnymi i pozaszkolnymi.

Poradnia Psych.-Pedag.nr 1 w El-
blągu, Przedszkole Miejskie Nr 5:
Warsztaty z rodzicami dzieci przed-
szkolnych prowadzone były metodami

aktywnymi. Gotowe propozycje zabaw z
dziećmi w domu stanowiły dodatkowy
walor zajęć.

Poradnia Psych.-Pedag. nr 1 w El-
blągu, Szkoła Podst. w Zwierznie: Pre-
lekcja dla rodziców: „Dojrzałość szkol-
na a przygotowanie rodziny do pod-
jęcia nauki przez dziecko”. Miała ona
uświadomić rodzicom dzieci 5, 6 letnich,
jak ważny jest start małego dziecka w pro-
cesie edukacji i na jaki trudności może
się natknąć, jeżeli jego funkcje perce-
pcyjno-motoryczne nie zostaną prawidło-
wo przygotowane.

Poradnia Psych.-Pedag. nr 1 w El-
blągu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chow. Nr 2: Warsztaty dla pomocy
nauczycieli „Jak wzmacniać zdrowe
więzi w rodzinie – rodzic z trudnymi
zachowaniami”. Warsztaty prowadzo-
ne były z pomocami nauczycieli z grup
przedszkolnych i szkolnych na temat ra-
dzenia sobie z trudnymi zachowaniami
rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Poradnia Psych.-Pedag. nr 1 w El-
blągu: Rodzinne konsultacje doty-
czące potrzeb rozwojowych, przetwa-
rzania słuchowego i pracy samokształ-
ceniowej w domu z dzieckiem w wie-
ku 4–13 lat. Analiza problemów dy-
daktycznych, wychowawczych, na jakie
dzieci natrafiają w życiu rodzinnym i spo-
łecznym. W wyniku diagnozy przetwa-
rzania słuchowego, nadwrażliwości słu-
chowej, ustalano zalecenia oraz strate-
gie działań postdiagnostycznych, prze-
kazano rodzicom literaturę oraz ćwi-
czenia do pracy. Zaproponowano dalszą
opiekę poradni także w formie dalszych
konsultacji z psychologiem.

Poradnia Psych.-Pedag. nr 1 w El-
blągu, Przedszkole Miejskie Nr 26.
Konsultacje indywidualne: „Rozwój
mowy dziecka 3-4 letniego”. Logo-
peda poradni udzieliła konsultacji nau-
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czycielkom pracującym z dziećmi w wie-
ku 3 i 4 lat. W indywidualnej rozmowie
omówiono trudności, na jakie napotykają
w swojej pracy z dziećmi, jak mogą wy-
korzystać posiadaną wiedzę; Konsulta-
cje indywidualne: „Dbałość o prawidło-
wy rozwój mowy dziecka kluczem do
sukcesów w przedszkolu i szkole”.

Poradnia Psych.-Pedag. nr 1 w El-
blągu, Przedszkole Miejskie Nr 29:
Prelekcja dla rodziców „Od złości do
radości, czyli jak nauczyć dziecko
radzenia sobie z emocjami?”

Poradnia Psych.-Pedag. nr 1 w El-
blągu, Przedszkole Miejskie Nr 17:
Warsztaty dla rodziców „Wada wy-
mowy a przygotowanie do nauki
czytania i pisania”. W/w wydarzenie
nie było ujęte w składanych propozy-
cjach, a uwzględniono je z uwagi na bie-
żące potrzeby placówki. W ramach
warsztatów zaprezentowane zostały
ćwiczenia w formie zabaw, które miały
na celu rozwijanie motoryki, koordynacji
wzrokowo-ruchowej, prawidłowej mowy
oraz zabawy rozwijające kompetencje
społeczne i samodzielność.

Środowiskowy Dom Samopomocy
Filia Nr 1 w Elblągu, Elbląskie Stow.
Pomocy Osobom z Chorobą Alzheime-
ra i innymi zaburzeniami psychiczny-
mi: Prezent czy wspólnie spędzony czas
– Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień
Dziecka. 26 maja na terenie ŚDS odbył
się piknik rodzinny dla uczestników
ŚDS, ich bliskich oraz przyjaciół naszej
placówki. Jak wskazuje tytuł wydarze-
nia, każdy z uczestników imprezy obcho-
dził tego dnia swoje święto. Życzeniom
i uściskom nie było końca. Oczywiście
wyjątkowe wyrazy szacunku tego dnia
kierowane były do Matek. Muzyka, śpiew
i tańce przysporzyły nam dużo radości.
Dzieciom największą frajdę sprawiał
taniec z balonami i inne przygotowane

dla nich atrakcje. Zgodnie z tradycją na-
szych spotkań, częstowałyśmy własno-
ręcznie przygotowanymi specjałami. Każ-
dy z gości w podziękowaniu za udział
w pikniku otrzymał laurkę. Udział 60 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy Fi-
lia nr 2: 7 czerwca w sali odbył się wy-
kład ks. Adama Insadowskiego pt: „Pod-
stawowe zagadnienia wiary”  Po wy-
kładzie wszyscy uczestnicy zostali zapro-
szeni na słodki poczęstunek przygoto-
wany przez kadrę oraz uczestników ŚDS.
Udział 30 osób; 30 maja zorganizowa-
no: wykład pt. „Dom i rodzina jako
wartości ponadczasowe”, montaż sło-
wno-muzyczny pt. „W krainie bajek”
oraz koncert pt. „Muzyka łączy po-
kolenia”. Udział 50 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy Fi-
lia nr 3: 14 czerwca odbył się XIII In-
tegracyjny Rajd Rowerowy. Rozpo-
czął się z od wiaty Irenka w Parku Ba-
żantarnia. Trasa przebiegała przez jeden
z malowniczych szlaków Parku. Na me-
cie uczestników przywitano gromkimi bra-
wami oraz wręczono rowerzystom na-
grody. Pogoda zachęcała do wspólnej za-
bawy przy ognisku, piosenki grane i śpie-
wane przy akompaniamencie gitary i skrzy-
piec sprawiły, że wszyscy dobrze się ba-
wili. W rajdzie uczestniczyły rodziny,
które przybyły wraz z dziećmi, tera-
peuci, uczestnicy, wolontariusze. Udział
50 osób; 14 maja odbyło się „Rodzin-
ne biesiadowanie”. Podczas spotka-
nia uczestnicy mieli okazję zaśpiewać
solo przy mikrofonie oraz recytować wier-
sze znanych polskich poetów. Wszys-
cy mogli nauczyć się tańca integra-
cyjnego prowadzonego przez muzyko-
terapeutę, który pokazał również kilka
ćwiczeń z mobilnej rekreacji muzycznej.
Wspólne biesiadowanie odbywało się
przy użyciu sprzętu ORFA. W spotkaniu
wzięli udział uczestnicy ŚDS, ich rodziny
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oraz terapeuci ŚDS; 24 maja odbyły się
„Rodzinne gry stolikowe”. Spotkanie
było okazją, by zapoznać się z zasadami
różnych gier planszowych, ale przede
wszystkim integracją oraz rodzinnym i to-
warzyskim sposobem spędzenia czasu.
Była to też okazja do pogłębienia więzi
z najbliższymi. Rodzinne gry zakończyły
się słodkim poczęstunkiem przygotowa-
nym przez pracownię kulinarną ŚDS.
W spotkaniu wzięli udział uczestnicy
oraz ich rodziny, znajomi, terapeuci ŚDS,
wolontariusze.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow.
Nr 1 w Elblągu: Międzynarodowy Dzień
Tańca. W murach naszej szkoły gości-
liśmy zespół rytmiki z Zespołu Państwo-
wych Szkół Muzycznych, parę tanecz-
ną z Elbląskiego Klubu Tańca Sporto-
wego „Jantar”, zespół „Hipnoza” oraz
młodych artystów z naszej szkoły. Grupy
zaprezentowały różne formy taneczne.
Udział 150 osób; W naszym Ośrodku
odbyły się dwudniowe warsztaty two-
rzenia graffiti dla 14-osobowej grupy
młodzieży prowadzone przez wolonta-
riuszkę – studentkę szkoły plastycznej.
Warsztaty zrealizowane zostały w ra-
mach realizacji grantu uzyskanego z Fun-
dacji Banku Zachodniego z programu
Bank Dziecięcych Uśmiechów; Pik-
nik integracyjny z rodzicami w Ba-
żantarni. Na początek zwiedzanie
parku, gdzie podczas spaceru Pani Ka-
sia przybliżyła wszystkim historię Ba-
żantarni, opowiedziała legendę o Dia-
belskim Kamieniu, dodatkowo przedsta-
wiając dla ciekawości florę i faunę tego
uroczego miejsca. Potem pod okiem
Pani Elżbiety – hortiterapeutki naszego
Ośrodka, komponowaliśmy pamiątkowe
stroiki z zebranych podczas spaceru da-
rów Bażantarni. Uwieńczeniem całego
przedsięwzięcia było ognisko wraz z pie-
czeniem kiełbasek i piknikowe obżar-

stwo na kocykach. Udział 30 osób; „Ro-
dzina to jest siła” pod tym hasłem 25
maja odbył się Festyn Rodzinny. Zgro-
madził rodziców i dziadków na terenie
zielonym Internatu SOSW nr 1. Na gości
czekały różne atrakcje: był specjalnie na
tę okoliczność nagrany film i prezen-
tacje z udziałem przedszkolaków oraz
wychowanków Internatu. Można było
zatańczyć poloneza, posłuchać napisa-
nych na tę okoliczność piosenek „Wznieś
serce” i „Każdego dnia” w wykonaniu
dziewcząt, wystąpić w inscenizacji „Rzep-
ki” Julina Tuwima oraz pobiegać w spo-
dniach dziadka. Imprezę uświetnił przy-
jazd drużyny Państwowej Straży Pożar-
nej. Dzieci mogły poznać wyposażenie
wozu strażackiego, wziąć udział w pole-
waniu wodą z węża na odległość; Dzień
Dziecka. 29 maja z okazji zbliżającego
się Dnia Dziecka Tygryski Urwiski
zostały zaproszone przez nauczycieli
SOSW nr 1 pracujących w DPS do
wspólnej zabawy. Chłopcy mieli oka-
zję zobaczyć, jak zrobić ośmiornicę,
pieska czy miecz z balonów, a potem
nimi się pobawić. Największą atrakcją
dla naszych przedszkolaków były bańki
mydlane olbrzymich rozmiarów. Dzieci
zostały „zamknięte” w ogromnych bań-
kach, które natychmiast pękały. Po obej-
rzeniu pokazu ogromnych baniek, mogły
również samodzielnie je wykonać. Udział
160 osób; Wizyta w Domu Pomocy Spo-
łecznej „Niezapominajka”. Podczas
wizyty nasi wychowankowie oglądali pra-
cownię terapii zajęciowej, salę fizjo-
terapii i hydromasażu oraz piękną kapli-
cę. W ramach podziękowania przekaza-
liśmy drobne upominki wykonane przez
naszych wychowanków. Udział 40 osób;
Wycieczki szkolne do miejsc zna-
czących dla polskiej historii, kultury
i tożsamości narodowej. Realizo-
wane były w ramach projektu Szkoła
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Wierna Dziedzictwu. Zrealizowano sześ-
ciodniowy wyjazd uczniów klasy 2d gim-
nazjum na zajęcia zielonej szkoły w re-
gionie świętokrzyskim, dwudniowy wy-
jazd 2 klas do Krakowa oraz szereg wy-
cieczek jednodniowych do Malborka,
Fromborka, Gdyni, Gdańska, Sztutowa,
na Westerplatte oraz do wielu innych
ciekawych miejsc, ważnych dla posze-
rzenia wiedzy uczniów. Poznawali wa-
żne dla nas miasta: Kraków, Sando-
mierz, Gdynię, Kielce. Poznali dzieje
działalności wytwórczej człowieka – ko-
palnia neolityczna w Krzemionkach,
ośrodek hutnictwa starożytnego w No-
wej Słupi, fabryka porcelany w Ćmielo-
wie. Odwiedzili skansen w Tokarni pre-
zentujący kulturę materialną wsi pols-
kiej. Zwiedzili Wawel, zamek w Mal-
borku, zamek w Chęcinach i Krzyżto-
pór. W czasie wyjazdów uczniowie pozna-
wali kraj, jego tradycje, zabytki kultury
i historii oraz środowisko przyrodnicze.
Ważnym aspektem tych działań było pod-
noszenie kondycji zdrowotnej, sprawnoś-
ci fizycznej oraz upowszechnienie idei
aktywnego wypoczynku. Udział 60 osób.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow.
Nr 1 w Elblągu, Rzymsko-katolicka
Parafia Wszystkich Świętych w El-
blągu: Msza św. w intencji uczniów i ich
rodzin oraz nauczycieli i wychowaw-
ców SOSW Nr1. We Mszy uczestniczyli
też rodzice uczniów. Udział 100 osób.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow.
Nr 1 w Elblągu, Ośrodek Wsparcia
Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblą-
gu: Zajęcia edukacyjne – Tworzenie i fun-
kcjonowanie przedsiębiorstw społecz-
nych. Warsztaty  przeprowadzono dwukro-
tnie. W pierwszych uczestniczyła mło-
dzież ucząca się w Branżowej Szkole I sto-
pnia, w drugiej uczniowie gimnazjum.
Celem było upowszechnienie wiedzy o mo-
żliwościach zawiązywania spółdzielni

specjalnych. Nacisk położono na uświa-
domienie uczestnikom znaczenia  kompe-
tencji pracowniczych: obowiązkowość,
umiejętność pracy w grupie, odpowie-
dzialność, kreatywność. Część warszta-
tową poświęcili edukatorzy na naukę i roz-
wijanie tych umiejętności. Udział 30 osób.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow.
nr 2 im. J. Korczaka w Elblągu, Rada Ro-
dziców Przedszkola Specjalnego SOSW
nr 2 w Elblągu, rodzice, dziadkowie:
„Mamo, tato – baw się ze mną” – pod
tym hasłem na festynie rodzinnym ba-
wiły się przedszkolaki i ich bliscy oraz
zaproszeni goście. Nauczyciele wychowaw-
cy przygotowali wiele atrakcji: gry zespo-
łowe, zabawy integracyjne, konkursy,
wyścigi dla dużych i małych. A dla wszyst-
kich wspaniałości w kawiarence i mnós-
two fantów do wylosowania. Udział 100
osób.

Szkoła Podst. nr 1, Towarzystwo Ubez-
pieczeniowe PZU: Festyn rodzinny
odbył się w celu integracji społeczności
szkolnej – rodziców, dzieci oraz kadry
nauczycielskiej. W programie były za-
wody sportowe, rozgrywki między ro-
dzicami a ich dziećmi, karaoke, konkur-
sy plastyczne, warsztaty oraz wystawa
zabawek z lat ’80. W ramach festynu,
w świetlicy szkolnej odbył się Rodzinny
Turniej Szachowy. Wszyscy mieli oka-
zję spróbować fasolki przygotowanej
przez nasze panie kucharki oraz sko-
sztować ciast przygotowanych przez
rodziców i nauczycieli. Dużą atrakcją
były pokazy wozów strażackich i poli-
cyjnych. Dodatkowo można było spró-
bować. jak za dawnych lat, kolorowej
waty cukrowej. Na zakończenie impre-
zy odbyło się losowanie nagród, każdy
uczestnik mógł coś ciekawego wygrać
w naszej loterii. Udział 200 osób.

Multikino Elbląg, Szkoła Podst. nr 1:
Dzień Dziecka w Multikinie. Proje-
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kcja w Multikinie w Elblągu filmu pt. Bel-
la i Sebastian. Uczestniczyli uczniowie
klas 4-6, ok. 110 osób. Film ukazuje nie-
zwykłą relację chłopca i psa na tle pię-
knej przyrody. Opowiada historię o lu-
dziach, którzy nie wahają się zaryzyko-
wać swego życia, by pomóc innym. Po-
kazuje trudne dzieciństwo, samotność
dziecka, które odmienia przyjaźń z ow-
czarkiem. Mały chłopiec o wielkim ser-
cu i jego przyjaciel („Bella i Sebastian”)
to piękna opowieść o przyjaźni, wier-
ności, odwadze, poświęceniu i miłości.
Świetny film rozwijający uczucia u dzie-
ci o niezwykłej wartości moralnej. Nau-
czyciele uczestniczący w projekcji z kla-
sami otrzymali gotowe scenariusze za-
jęć wychowawczych, które zostały wyko-
rzystane na lekcjach – zajęcia z wy-
chowawcą.

Szkoła Podst. nr 1: Z rodziną fajnie
jest. Dzieci ze świetlicy popołudniowej
wraz z rodzicami zostały zaproszone do
Teatru w Elblągu na spektakl „Doktor
Dolittle i jego zwierzęta”. Po spektaklu
rodzinnie zwiedzaliśmy Ogród Różany,
następnie wybraliśmy się na lody do
pobliskiej kawiarenki, gdzie dzieliliśmy
się wrażeniami na temat bajki, mówi-
liśmy o swoich letnich planach. Udział
40 osób.

Szkoła Podst. nr 4, Stow. Przyjaciół
Czwórki: Wiosenny Festyn Rodzinny.
Wszyscy uczestnicy festynu mogli wziąć
udział w przygotowanych atrakcjach,
wśród nich: warsztaty z modelowania
balonów, lepienia figurek z masy solnej,
punkt malowania twarzy i salon fryzur,
dmuchany zamek, stanowisko bubble
football, gry i zabawy sportowe (strzał
na bramkę, przeciąganie liny, rzut do
smerfa, łowienie rybek). Pasjonaci ja-
zdy rowerowej mieli okazję przystąpić
do egzaminu na kartę rowerową. Mi-
łośnicy malowania swój talent i pomysły

mogli zaprezentować kredą na specjal-
nie przygotowanej ścianie. Strudzo-
nych witała kawiarenka z pysznymi do-
mowymi ciastami, gorącą kawą lub her-
batą, a wszystkich integrowało wspól-
ne grillowanie kiełbasek przy muzyce.
Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych
instytucji: Straży Pożarnej, Policji i Wojska.
Można było z nimi porozmawiać i obej-
rzeć zaprezentowany sprzęt. Działania
organizatorów dzielnie wspierali ucznio-
wie ZSTI, którzy zaprezentowali ofertę
swojej szkoły. Udział 500 osób.

Szkoła Podst. nr 4: Konkurs pla-
styczny „Drzewo genealogiczne mo-
jej rodziny”. Celem konkursu promo-
wanie rodziny i więzi międzypokole-
niowych, pogłębianie świadomości dzie-
ci na temat wartości i roli rodziny w ży-
ciu człowieka. Na konkurs wpłynęło
kilkadziesiąt prac wykonanych różnymi
technikami przez elbląskie przedszkolaki
i uczniów klas I-III. Udział 90 osób;
Uroczyste obchody Dnia Mamy i Ta-
ty w klasach 0-III, wykonanie prac
plastycznych, wierszyki, piosenki, ogni-
sko. Wspólne, rodzinne spędzanie czasu
wolnego. Udział 40 osób.

Szkoła Podst. nr 6: Ekopiknik ro-
dzinny. Spotkanie rozpoczęło pirackie
przedstawienie teatralne dzieci z klasy
4a. Przygotowano stoiska: ze zdrową
żywnością „Smacznie jak u mamy”,
„Straż pożarna”, „Lasy” (zielona edu-
kacja, wnyki i sidła w lesie), „Świat
żywych zwierząt” (informacje o wirtu-
alnych adopcjach, wolontariacie w schro-
nisku, biegu na 6 łap oraz akcji – sprzą-
tam po swoim psie, zbiórka na schro-
nisko – dzieci i rodzice przebrani za zwie-
rzęta kwestowali na rzecz bezdomnych
zwierząt), „Policja” (Jestem bezpieczny
na drodze – broszury, ulotki i możliwość
zdawania karty rowerowej) oraz punkt
medyczny (pomiar wagi i ciśnienia) i fo-
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tobudkę. Najmłodsi rozwiązywali zagad-
ki z kodowaniem, malowali na rolce pa-
pieru mazakami i kredkami, palcami na
folii czy kredą, budowali zamki z kloc-
ków, bawili się z chustą Klanzy i w dmu-
chanym zamku. Na Orliku przeprowa-
dzono „Ekologiczną olimpiadę rodzinno-
sportową”. Pan Robert Turlej, radny mia-
sta Elbląga wręczył SP6 puchar za udział
w akcji „Rowerowy Maj”. Odbyło się
także rozstrzygnięcie konkursów „Moja
rodzina”: plastycznego dla klas 1-3 i li-
terackiego dla klas 4-7. Każdy uczest-
nik festynu otrzymał watę cukrową. Im-
prezę zakończyła fontanna wodna. Udział
100 osób; Konkurs plastyczno-lite-
racki „Moja Rodzina”. Plastyczny
adresowany był do dzieci z klas I-III, a li-
teracki dla klas IV-VII. Napłynęło bardzo
dużo przepięknych prac plastycznych,
które zaprezentowano na wystawie na
Ekopikniku. Na pikniku rodzinnym po-
kazano także dzieła literackie uczniów
klas starszych kierowane do rodziców, któ-
re wywołały sporo wzruszeń. Prace mo-
żna aktualnie podziwiać i poczytać na te-
renie szkoły na wystawie pokonkur-
sowej. Udział 70 osób; 19 maja odbył
się w Bażantarni Rodzinny Rajd „Rowe-
rowy Maj” , w którym wzięli udział chę-
tni nauczyciele i uczniowie naszej szkoły
wraz z rodzicami i opiekunami. W tym
roku frekwencja była jeszcze większa,
niż w roku ubiegłym. To część kampanii
Rowerowy Maj, w której nasza szkoła
uczestniczyła już po raz trzeci. Wszyscy
dzielnie pokonali zaplanowaną trasę,
która nie była wcale taka łatwa. Po wy-
siłku czekało na nas ognisko i pieczenie
kiełbasek oraz zasłużony odpoczynek.
Udział 30 osób; Konkurs „Rodzinne
Zagadki”. Dzieci z świetlicy brały udział
w konkursie wiedzy o rodzinie, Dniu
Dziecka w różnych krajach, a także
znajomości ciekawych miejsc na świecie.

Emocji było dużo! Każdy chciał zdobyć
punkt w postaci małego serduszka. O wy-
granej decydowała wiedza i refleks.
Główne nagrody w postaci maskotek
otrzymali: Lena z 2a, Collin oraz Krystian
z 1 c. Pozostali uczestnicy otrzymali na-
grody pocieszenia w formie słodkiego
lizaka. Okazało się, iż wykazały się sporą
„wiedzą rodzinną”. Udział 20 osób,

Szkoła Podst. nr 9, rodzice: Nie-
dzielny rejs statkiem z Tolkmicka do
Krynicy Morskiej zorganizowany przez
rodziców. Integracja uczeń, rodzic,
nauczyciel. Zapoznanie z krajobrazem.
Udział 20 osób; Dzień Mamy i Taty.
Prezentacja upominków oraz insceni-
zacji, która została przygotowana przez
dzieci dla rodziców.  Wspólny poczęstu-
nek, gry i zabawy. Udział 130 osób; War-
szawa – nasza ojczyzna. Zapoznanie z
zabytkami i historią naszej stolicy. Poga-
danka, warsztaty, zwiedzanie muzeum.
Udział 50 osób; Dla Niepodległej –
festyn rodzinny. W czasie wspólnej za-
bawy świętujemy Dzień Niepodległości
poprzez wspólne gry i zabawy. W cza-
sie imprezy można było zapoznać się ze
sprzętem straży pożarnej i policji. Były
tańce, konkursy, wspólne malowanie
oraz mecz piłki nożnej. Na festynie były
zorganizowane stoiska, gdzie można
było zjeść grochówkę, gofry, ciasta, gala-
retki itp. Na koniec symbolicznie zo-
stały wypuszczone biało-czerwone balony.
Udział 250 osób.

Szkoła Podst. nr 11: Dzień Mamy
i Taty – potyczki rodzinne. Miał miej-
sce w naszej szkole 12 czerwca. Imprezę
rozpoczął wspólny występ wszystkich
pierwszaków, podczas którego dzieci za-
śpiewały piosenki dla swoich najbliż-
szych, dostarczył on wielu wzruszeń.
Następnie całe rodziny wzięły udział w spe-
cjalnym turnieju dotyczącym znajomoś-
ci tajemnic szkoły. Wykonanie 20 zadań
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rozmieszczonych w różnych zakamar-
kach szkoły przysporzyło trochę kłopotu,
ale i radości. Rodziny, które najszybciej
wykonały swoją pracę, nagrodzono me-
dalami i specjalnymi immunitetami.
Dzieci wręczyły rodzicom własnoręcz-
nie wykonane upominki. Stracone w tra-
kcie zabawy kalorie można było uzupeł-
nić, racząc się smakołykami przygotowa-
nymi przez mamy. Udział 250 osób.

Szkoła Podst. nr 11, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji Elbląg, Młodzieżo-
wy Ośrodek Sportowy Truso Elbląg,
Harcerski Ośrodek Wodny BRYZA,
Spółdzielnia Socjalna IDEA: Festyn
Rodzinny – Mistrzostwa świata w pił-
ce nożnej. Uczniowie i ich rodzice przy-
byli na festyn ubrani w biało-czerwone
stroje, zaopatrzeni w gadżety kibiców.
Występ zespołu szkolnego Mażoretek
oczarował zgromadzonych i wprowadził
w nastrój świetnej zabawy, Dyrektor
szkoły zaprosił wszystkich do udziału w ró-
żnorodnych konkurencjach, podzielo-
nych na osiem stref: Strefa Artysty dała
możliwość zabawy z masą solną, malo-
waniem gipsowych figurek, tworzeniem
własnych medali oraz puszczaniem wiel-
kich baniek mydlanych, a w Strefie Maj-
sterkowicza można było m.in. spraw-
dzić swoje zdolności w przybijaniu gwoź-
dzi oraz wkręcaniu śrub. Strefa urody przy-
witała uczestników hasłem „sprawa to
nie byle jaka – przebierz Polkę lub Po-
laka”, gdzie poddawano się metamor-
fozie. W Strefie Kibica sprawdzano siłę
gardeł przed kibicowaniem na decybelo-
mierzu, stworzono również okazję do
sprawdzenia wiedzy o polskiej kadrze –
dopasowywano zdjęcia piłkarzy do ich
pozycji na boisku. Aby chwilę odpocząć,
udawano się do Strefy Czytelnika, dzięki
której chętnie zasiadano w wygodnym fo-
telu umieszczonym w cieniu i zatapiano
się w lekturze, a odpoczynek dawała

także Strefa Relaksu w której oprócz
wielkoformatowych gier planszowych
relaks umożliwiały leżaki ułożone w cie-
niu oraz koce rozłożone na plaży. Strefa
Sportu składała się z kilkunastu różnych
konkurencji sportowo-sprawnościowych
z piłką w roli głównej, nie zabrakło rów-
nież Strefy Łasucha z przeróżnymi,
pysznymi przekąskami, dzięki którym
doładowywano energię przed kolejnymi
konkurencjami. W trakcie festynu od-
były się Mistrzostwa Szkoły w żongler-
ce piłką. Na zakończenie dzieci wypuś-
ciły biało-czerwone balony do nieba,
może przyfruną do nas za rok?... Udział
650 osób.

Szkoła Podst. nr 15 im. Armii Kra-
jowej: Dzień Mamy i Taty: Przed-
stawienie dzieci p.n. „Dzień Mamy i Ta-
ty”; wspólny taniec, gra na instrumen-
tach perkusyjnych, prezentacja ze zdję-
ciami uczniów, wręczenie prezentów ro-
dzicom, konkursy dla dzieci i rodziców.
Wspólny poczęstunek. Udział 54 osób;
Lekcja otwarta: Najważniejsza jest
rodzina. Rodzice zostali zaproszeni na
lekcję otwartą. W trakcie zajęć dzieci
wraz z rodzicami wykonywały zadania
z edukacji polonistycznej; porządkowano
wyrazy, rozwiązywano krzyżówkę, dopi-
sywano zdrobnienia. Dzieci zaprezen-
towały piosenki „W moim rodzinnym
domu” i „Kiedy babcia była mała”. Na
koniec odbył się pokaz warsztatów tea-
tralnych. Udział 46 osób; Piknik rodzin-
ny 3a. Gry i zabawy integracyjne; kon-
kursy sportowe z nagrodami; poczęstu-
nek, grill, ognisko. Udział 40 osób; Przed-
stawienie „Dwa smoki”. Występ ucz-
niów z przedstawieniem przygotowa-
nym podczas warsztatów teatralnych dla
swoich rodzin. Udział 46 osób; Cudow-
nych rodziców mamy. Spotkanie dzieci
z rodzinami. Montaż słowno-muzyczny
„Niech się spełnią wasze marzenia”. Wrę-
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czenie upominków rodzicom – ramka ze
zdjęciem zrobiona na warsztatach tech-
nicznych, poczęstunek – jogurt truskaw-
kowy. Udział 50 osób; Za co kochamy
nasze mamy. Wspólna zabawa-quiz
dla mam. Wyrażanie uczuć miłości i wdzię-
czności swoim mamom. Słodki poczę-
stunek i upominki od dzieci. Udział 40
osób; Ognisko rodzinne. Gry i zabawy spor-
towe; rodzice kontra dzieci. Pieczenie
kiełbasek na ognisku. Udział 36 osób; Po-
tyczki rodzinne. Rodzice i dzieci klas 4a
i 4b aktywnie spędzili popołudnie w szko-
le. Wzięli udział w wyścigach z licznymi
przeszkodami i grze w dwa ognie. Pod-
czas przerwy wszyscy uczestnicy degu-
stowali świeżo przygotowane soki owo-
cowe i warzywne. Na zakończenie ka-
żda rodzina otrzymała pamiątkowe dy-
plomy. Udział 80 osób; Warsztaty arty-
styczno-sportowe dla Babci i Dziad-
ka. Zabawy z chustą animacyjną KLAN-
ZY, tańce integracyjne, rozgrzewka „na
wesoło”, malowanie kolorową solą, wy-
ścigi rzędów dla wnucząt i dziadków, słod-
ki poczęstunek. Udział 38 osób; Kon-
kurs „Pomagam, więc jestem”. W je-
go ramach zorganizowano spotkania z se-
niorami w ramach zajęć: sportowych, ję-
zykowych, informatycznych i manualnych.

Szkoła Podst. nr 15 im. Armii Krajo-
wej, Wychowawcy świetlicy przy SP 15:
Święto mojej mamy. Piosenki, wiersze
i tańce – pokaz artystycznych umiejętności
dzieci. Słodki poczęstunek i upominki od
dzieci. Udział 50 osób;

Szkoła Podst. nr 15 im. Armii Krajo-
wej, Szkółka wędkarska „Sielanka”:
Rodzinne zawody wędkarskie. Zawo-
dy wędkarskie: dziecko + opiekun (dzia-
dek, wujek, rodzice) – dwie osoby na je-
dnym, stanowisku. Ważenie ryb – podsu-
mowanie zawodów – wręczenie nagród
(puchary, medale, gadżety). Wspólne
ognisko i poczęstunek. Ciasta upieczo-

ne przez mamy smakowały wybornie.
Udział 36 osób.

Szkoła Podst. nr 15 im. Armii Kra-
jowej, Wychowawcy klas 0-III: XVII
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzie-
ciom „Czytanie łączy”. Według harmo-
nogramu – dzieciom z klas 0-III czytają
rodzice, dziadkowie, wychowawcy, biblio-
tekarz. Udział 180 osób.

Szkoła Podst. nr 15 im. Armii Krajo-
wej, Rodzice, Nauczyciele, Dyrekcja:
Warsztaty artystyczno-sportowe dla
Babci i Dziadka. Dzieci wraz z rodzica-
mi uczestniczyły w różnych konkuren-
cjach sportowych, zdobywając punkty na
każdej stacji, po czym szły poskakać na
dmuchanej zjeżdżalni. Zadbano również
o smakowite przekąski – gorące kiełbaski
prosto z grilla, ciasta domowe, napoje.
Udział 140 osób.

Szkoła Podst. nr 16: Festyn Rodzinny
– „Będzie patriotycznie i ekologicz-
nie”. Na imprezę zaproszono rodzi-ców,
dzieci i wszystkich sympatyków szkoły.
Tego dnia teren szkoły zmienił się nie do
poznania. Wszędzie pojawiły się koloro-
we dekoracje, nawiązujące do tematyki
imprezy. Dzieci, ubrane w piękne stroje
narodowe tańczyły i recytowały wiersze.
Do zabawy włączyły się całe rodziny, któ-
re musiały przejść szereg zadań, wymaga-
jących szybkości, zręczności i logiczne-
go myślenia. Były m. in.: rodzinne tory prze-
szkód, quiz „Kocham Cię Polsko!”, wspól-
ne tworzenie z butelek Orła Bielika, kalam-
bury patriotyczne i ekologiczne itp. Dużym
zainteresowaniem cieszył się pokaz ilu-
zjonisty oraz pokaz sprzętu strażackiego
i policyjnego. Niespodzianką okazała się
również możliwość korzystania z dmu-
chawców. W ofercie znalazło się również
stoisko gastronomiczne – „Gospoda pod
zieloną koniczyną”. Różnorodność za-
planowanych atrakcji sprawiła, iż każdy
znalazł coś dla siebie.Udział 350 osób.
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Szkoła Podst. nr 18: Festyn Ro-
dzinny odbył się na terenie szkoły. Ucz-
niowie wraz z rodzicami uczestniczyli
w wielu atrakcjach przygotowanych na
tę okazję. Były konkursy, występy arty-
styczne, pokazy udzielania pierwszej po-
mocy, pokaz musztry wojskowej, poka-
zy z robotyki, rowerowy tor przeszkód, za-
bawy na „dmuchańcach”. W fotobud-
ce można było zrobić sobie pamiątkową
rodzinną fotografię. Uczestnicy mogli
posilić się w barze pod chmurką, gdzie
serwowano grochówkę, ciasto, lody i wa-
tę cukrową. Na festynie nagrodzono
najaktywniejszych uczestników projektu
„Rowerowy Maj”. Dużą atrakcją festy-
nu było wspólne zdjęcie wszystkich ucze-
stników festynu wykonane z drona. Udział
250 osób; Klasowa uroczystość z oka-
zji Dnia Mamy. Uczniowie klasy I b za-
prosili 25 maja swoje Mamy na pokaz
tańca. Dzieci biorą udział w Zajęciach El-
bląskiej Ligii Tańca. Jest to przedsię-
wzięcie realizowane w ramach zadania
„Taniec – sport i nauka” dofinansowanego
ze środków Gminy Miasta Elbląg, któ-
rego organizatorem jest Stow. Jantar przy
współpracy z Centrum Spotkań Europej-
skich Światowid w Elblągu. Oprócz poka-
zu tanecznego uczniowie zaprezento-
wali montaż słowno-muzyczny. Były też
własnoręcznie wykonane prezenty i z głę-
bi serca płynące życzenia. Udział 42
osób; ,,Klasowy Piknik Rodzinny”.
10 czerwca w parku Bażantarnia odbył
się piknik zorganizowany przez wychowa-
wcę i rodziców. Impreza miała charakter
integracyjno-sportowy. Uczestnicy piekli
kiełbaski na ognisku oraz uczestniczyli
w wielu konkurencjach sportowych (rodzic
z dzieckiem ) oraz pląsach i zabawach. By-
ło to m.in. przeciąganie liny, skoki przez
kręconkę, mecz piłki nożnej, skoki z ba-
lonem, przenoszenie dzieci przez rodzi-
ców na krzesełkach zrobionych z rąk

oraz z worków. Ponadto bawiono się
w kalambury oraz zabawy ze śpiewem,
np. ,,Płyną łodzie z bananami”. Udział
55 osób; Festyn rodzinny ,,Elbląg – mo-
ja mała Ojczyzna”. Festyn rodzinny
w tym roku miał charakter typowo pa-
triotyczny. Wsparcie w formie uatrakcyj-
nienia festynu otrzymaliśmy od: Elbląs-
kiego Bractwa Historycznego, Zespołu
Szkół Techniczno-Informatycznych –
klasy mundurowe, KMP w Elblągu, ZHP
Szczep Bukowina, Międzyszkolne Koło
Historyczne. Dla gości było przygotowa-
nych mnóstwo atrakcji: malowanie twa-
rzy w barwy narodowe, warsztaty robie-
nia flagi Polski, gry i zabawy z harcerza-
mi, dmuchany tor przeszkód, konkursy
i zabawy dla całych rodzin poprowadzo-
ne przez animatora z firmy IMPRESA-
RIAT, konkurs wokalny piosenki patrioty-
cznej, konkurs na najciekawszy strój pa-
triotyczny lub militarny, pokaz umundu-
rowania z czasów Powstania Warszaw-
skiego, pokaz średniowiecznej broni che-
micznej, pokaz sprzętu i umundurowania
Straży Pożarnej – klasy mundurowej ZSTI
oraz dla łasuchów: naleśniki, ciasta, ka-
wa, herbata, napoje, grochówka, chleb
ze smalcem i ogórkiem, wata cukrowa.
Wszystko to odbywało się przy dosko-
nałej oprawie muzycznej firmy IMPRESA-
RIAT. Udział 250 osób.

Szkoła Podst. nr 19 z Oddziałami Dwu-
języcznymi w Elblągu: Festyn „Rodzi-
na – Dom – Ojczyzna”. Podczas festy-
nu dzieci wspólnie odwiedzały krainy
zabaw: plastyczne, sportowe, zręcznoś-
ciowe. Na terenie szkoły degustowaliś-
my zdrowe przekąski podczas pikniku.
Uczestnicy brali udział we wspólnych plą-
sach, tańcach oraz rywalizacjach sporto-
wych. Twarze dzieci zdobiły kolorowe,
bajkowe malowidła. Dzień uatrakcyjniły
nam również spotkanie z piłkarzami Olim-
pii oraz kabaret w wykonaniu nauczycieli
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naszej szkoły. Bajkowy charakter impre-
zy, przepełniony muzyką, zabawą i niepo-
wtarzalną, żywą scenografią sprawił, że
dzień ten był wyjątkowy i bardzo udany.
Udział 540 osób.

Szkoła Podst. nr 21: Występ oraz przy-
gotowywanie niespodzianek dla rodzi-
ców w ramach „Dni Rodziny”. 24 ma-
ja odbył się występ z okazji Dnia Mamy
i zbliżającego się Dnia Taty. Uczniowie
z klasy I c i II zaprezentowali swoje
zdolności recytatorskie, wokalne i tane-
czne. Dzieci z klasy IIa w ramach ,,Dni
Rodziny” przygotowywały na lekcjach
torby dla swoich mam. Udział 150 osób.

Szkoła Podst. nr 23: 30 maja odbyła
się II Edycja Festynu Rodzinnego „Bez-
pieczni w rodzinie i Ojczyźnie”. W ra-
mach festynu zgromadzeni uczniowie i ro-
dzice mogli skorzystać z wielu cieka-
wych atrakcji. Rodzinne Miasteczko Cyr-
kowe zrobiło prawdziwą furorę, można
było zatracić się w zabawach z wykorzysta-
niem cyrkowych rekwizytów takich jak:
liny animacyjne, równoważnie rola bola,
szczudła dziecięce, talerze cyrkowe, taś-
ma do chodzenia slackline, sprzęt żon-
glerski. Następną atrakcją dla dzieci
była kraina wielkich i małych baniek
mydlanych i możliwość zagrania w gry
wielkoformatowe oraz zrobienie sobie
wesołego zdjęcia przy stoisku fotografi-
cznym, gdzie wszyscy mogli się prze-
brać. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe w Elblągu przeprowadziło pokaz
pomocy przedmedycznej dla rodziców
i dzieci, chętne osoby mogły spróbować
sił na fantomach. Dzięki Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Elblągu dzieci miały kurty-
nę wodną, możliwość zwiedzania wozu
strażackiego i zadawania wielu pytań stra-
żakom na temat ich pracy. Podczas festy-
nu można było się również zatracić w sma-
kach ,,chłopskiego jadła” – pysznego chle-
ba z jeszcze pyszniejszym smalcem i ogór-

eczkiem oraz zjeść przepyszną kiełbaskę
z grilla. W kawiarence oferowano  boga-
ctwo ciast – a to za sprawą rodziców. Hi-
tem festynu okazała się darmowa wata
– dla każdego. Udzial 250 osób.

Szkoła Podst. nr 25: „Festyn Rodzin-
ny w Bażantarni” miał charakter kla-
sowy. W festynie wzięło udział ok. 50
osób (nauczyciele klasy „0”, dzieci z da-
nej klasy oraz ich rodzice i rodzeństwo).
W programie festynu znalazły się prze-
różne gry i zabawy (m.in. zabawy z pił-
ką, badminton, kręgle, rzucanie piłeczki
do celu, ringo), konkursy (m.in. przecią-
ganie liny, wspólny bieg z balonem,
strzały do bramki, wyścigi rzędów), w któ-
rych brali udział dzieci i ich rodzice oraz
pokaz baniek mydlanych. Na spotkaniu
było także zorganizowane ognisko oraz
poczęstunek; „Rodzina i dom funda-
mentem Ojczyzny”. 13 czerwca odby-
ła się integracja klasowa 3D w Bażan-
tarni na Dużej Polanie. To już tradycja,
że spotykają się na koniec roku szkol-
nego wszystkie rodziny z tej klasy i ra-
zem spędzają czas na aktywności ru-
chowej. W tym roku w meczu piłki noż-
nej chłopcy – tatusiowie, wygrali starsi za-
wodnicy (3:1), za to chłopcy zdecydo-
wanie wygrywali wszelkie konkurencje
sprawnościowe. Dziewczęta i mamy chę-
tniej wybierały skakanki i przeciąganie liny,
a także kibicowały mężczyznom. W na-
grodę za wszelkie sukcesy sprawnoś-
ciowe wszystkie rodziny dzieci klasy 3D
otrzymały pamiątkowe statuetki. Po ta-
kiej aktywności znakomicie smakowały
upieczone na ognisku kiełbaski. Pod-
czas tego wyjątkowego spotkania dzieci
wręczyły samodzielnie wykonane obrazy
dla swoich rodziców z okazji Dnia Ro-
dziny w klasie III D; Udział 80 osób;
Wychowawcy świetlicy przygotowali Dzień
Dziecka na sportowo zabawnie i zdro-
wo – potyczki rodzinne. Po przywi-
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taniu dzieci i rodziców przez dyrekcję, roz-
poczęła się wspólna zabawa. Zaprosze-
ni animatorzy wspólnie z wychowawca-
mi świetlicy zaproponowali dzieciom sze-
reg atrakcyjnych zabaw: konkurs budo-
wli z klocków, cyrkowa arena (miniszczu-
dła, kręgle, równoważnie, żonglerka), ma-
lowanie twarzy, świat baniek mydla-
nych, planszowisko, przeciąganie liny.
Jedną z konkurencji Festynu była rywa-
lizacja klas w ustawieniu najwyższej wie-
ży z klocków. Między poszczególnymi kon-
kurencjami dzieci, rodzice i nauczyciele
piekli kiełbaski, korzystali ze słodkiego
poczęstunku oraz odpoczywali w cieniu
drzew na kocykach. Na zakończenie wszys-
cy uczestnicy z przyjemnością zjedli lody
dla ochłody i to jeszcze nie był koniec
atrakcji, ponieważ rodzice wspólnie z wy-
chowawcami przygotowali dla dzieci
upominki. Udział 180 osób; Warsztaty
pocztówkowe w klasie 5a (24 maja)
w ramach ogólnopolskiej akcji wymiany
pocztówek między szkołami. Pocztówki
zawierały opisy charakterystycznych za-
bytków Elbląga a z otrzymanych kartek
pocztowych uczniowie zbudują mapę
Polski odkrywając ciekawostki o mia-
stach z różnych regionów naszego kra-
ju; Obchody Dnia Dziecka w kl. 5a – im-
preza sportowa (4 czerwca); Lekcja wy-
chowawcza, temat: Moja mama, mój
tata – jacy są moi rodzice (24 maja).
Uczniowie dzielili się swoimi przemy-
śleniami dotyczącymi rodziny, pochylali
się nad znaczeniem rodziny w życiu czło-
wieka oraz dyskutowali o ważności pod-
trzymywania rodzinnych tradycji. Udział
klasy w ogólnopolskiej akcji „Jak nie
czytam, jak czytam” (8 czerwca) także
podkreślił ważność poczucia wspólnoty
oraz ważność podejmowania wspólnych
działań. Udział 25 osób; Wspólny se-
ans filmowy, film familijny o wartości
rodziny – „Cudowny chłopak” (15 maja)

skłonił uczniów do refleksji nad potęgą
miłości oraz ważnością utrzymywania
bliskich relacji rodzinnych w pokonywaniu
codziennych problemów i trudności;
„Rodzina i dom fundamentem Ojczy-
zny”. W klasach V-VII oraz II i III gim-
nazjum odbyły się lekcje „Rodzina – Dom
– Ojczyzna”. Ich nadrzędnym celem
było zwrócenie uwagi na fakt, że opoką
naszej Ojczyzny jest rodzinny dom i silna
rodzina stojąca na bazie mocnego fun-
damentu wiary, nadziei i miłości. Dzieci
wypowiadały się na temat kultywowa-
nych w domu rodzinnym wartości, trady-
cji oraz na tematy związane z rodziną, np.
czym jest rodzina?, Jak być dobrym oj-
cem i dobra matką?, Jaką rolę odgrywa
w rodzinie wychowanie dzieci?, Jak po-
godzić autorytet z wolnością?, Jak da-
rzyć się wspólnym zaufaniem w życiu co-
dziennym?; Uczniowie zapoznani zostali
z regulaminem konkursu literackiego
„Dom rodzinny ostoją Ojczyzny” or-
ganizowanygo przez Katolickie Stow.
„Civitas Christiana”oraz z konkursu pla-
stycznego „Rodzina i dom fundamen-
tem Ojczyzny” organizowanego przez
Forum Prorodzinne; Dzieci w grupach
wykonywały prace plastyczne – plaka-
ty na temat: „Rodzina i dom fundamen-
tem Ojczyzny”. Wyjątkowe prace ucz-
niów, które ujmowały starannością i po-
mysłowością zostały wyeksponowane na
szkolnym korytarzu. Udział 90 osób; Dzień
Rodziny w klasie IVc: Uczniowie za-
prosili swoich najbliższych na przed-
stawienie pt. ,,Kopciuszek – współcze-
sna historia’’ z okazji obchodów Dnia Ro-
dziny. Po występie był czas na zabawę
i konkursy. W zabawach brali udział
uczniowie klasy IVc oraz ich najbliżsi – ro-
dzice, opiekunowie, rodzeństwo Pier-
wszy konkurs sprawdzał sprawność Ta-
tusiów w wiązaniu krawatów. Kolejna
zabawa polegała na karmieniu członka
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rodziny z zawiązanymi oczami. Na ko-
niec spotkania wszyscy uczestnicy wyko-
nali pamiątkowe zdjęcie. Udział 50 osób.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogól-
nokszt.: Obchody Dnia Rodziny i Spor-
tu w Szkole. Świętowanie rozpoczęliś-
my lekcjami pokazowymi z wychowa-
nia fizycznego, następnie młodzież
uczestniczyła w pikniku na trawie, pod-
czas którego były czytane poezja i proza.
W trakcie pikniku propagowane były
zdrowe nawyki żywieniowe. Młodzież
przyniosła świeże warzywa i owoce, pi-
liśmy zdrowe koktajle. Na boisku szkol-
nym i w sali gimnastycznej rozegrane zo-
stały mecze, w których udział wzięli ucz-
niowie różnych klas. Zakończyliśmy
dzień na wesoło wspólnym spotkaniem
przy pizzy. Udział 80 osób.

Zespół Szkół Ogólnokszt. nr 2 w El-
blągu: 24 maja świętowano Dni Ro-
dziny. Tego dnia w szkole odbyły się im-
prezy przeznaczone dla uczniów oraz
rodziców. Rodzice uczestniczyli w przedsta-
wieniu Szkolnego Koła Teatralnego
„Łopata elbląskiego Piekarczyka”, po
nim wzięli udział w spotkaniach przy ka-
wie z wychowawcami klas i swoimi dzieć-
mi; 4 czerwca zaprosiliśmy dzieci z są-
siadującego ze szkołą Przedszkola nr 33
na przedstawienie o Piekarczyku i zwie-
dzanie szkoły; 7 czerwca odbył się spor-
towy Festyn Rodzinny, w którym wzię-
li udział uczniowie, chętni rodzice i ro-
dzeństwo. Do wspólnych gier i zabaw
sportowych (koszykowa, unihokej, rzut
podkową, lotki) zaproszono rodziców i na-
uczycieli. Dla uczestników przygotowa-
no grilla. Udział 780 osób.

Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej w Elblągu Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie:
Konsultacje indywidualne z doradcą
zawodowym i psychologiem, War-
sztaty „Jak dobrze przygotować do-

kumenty aplikacyjne” z prezentacją
filmu, Warsztaty „Jak przygotować
się do rozmowy kwalifikacyjnej z pra-
codawcą” z prezentacją filmu, Konsul-
tacje indywidualne z pośrednikami
pracy w zakresie koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społecznego.
Udział 50 ok. osób

IV LO: Wystawa drzew genealogi-
cznych. Uczniowie klas drugich przy-
gotowali drzewa genealogiczne swoich
rodzin podczas warsztatów. Dodatko-
wym zadaniem było umieszczenie na
pracy odwołań do wydarzeń history-
cznych przypadających na dany okres
życia przodków. Sięgały one okresu stu
lat niepodległości Polski. Prace zapre-
zentowane były na forum liceum.

Przedszkole nr 5, Stow. „Kreaty-
wna Edukacja, Przybij Piątkę”, Stow.
im. gen. Bolesława Nieczuja-Ostrow-
skiego, Stow. „Przystanek po sąsie-
dzku”, Spółdzielnia IDEA, PTTK
oddział w Elblągu, Fundacja Reko-
story, Grupa Historyczna „Niepodle-
głość”: „Niepodległa na Piątkę”.
Część artystyczna w wykonaniu dzieci
z Przedszkola nr 5 (taniec Polonez, wiersz
„Kto Ty jesteś, Polak mały”, pieśń patrio-
tyczna zagrana na bum, bum rurkach),
uroczyste wręczenie nagród laureatom
konkursu plastycznego „Kotylion pa-
triotyczny”, lekcja historii „Kto Ty jesteś
– Polak mały”, namiot wystawienniczy
Wojska Polskiego, pokaz sprzętu i umun-
durowania z okresu Powstania Warszaw-
skiego – Grupa historyczna „Niepodle-
głość, tor przeszkód dla małych Re-
krutów, kąciki tematyczne dla dzieci,
występy muzyczne (zespół „Lazurki”), har-
cerze, Młodzieżowy Dom Kultury w El-
blągu, swojskie jadło dla każdego (gro-
chówka, ciasta). Udział 400 osób.

Przedszkole nr 5, Poradnia Psych.-
Pedag. nr 1 w Elblągu: Warsztaty
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logopedyczne dla dzieci i rodziców
„Jak rozwijać mowę dziecka, czyli
sprawność w mówieniu kluczem do
szkolnego i życiowego sukcesu”.
Rodzice wspólnie z dziećmi uczest-
niczyli w warsztatach logopedycznych,
wykonywali zadania bawiąc się: ćwicze-
nia oddechowe, ćwiczenia usprawnia-
jące aparat mowy – memo obrazkowe,
zabawy słuchowe, zabawy logorytmi-
czne, zabawy dźwiękonaśladowcze,
zabawy słowem. Udział 16 osób; War-
sztaty dla rodziców „Słowa mają
moc”. Zaproszeni specjaliści ukazywali
rolę rodziców w kształtowaniu poczucia
własnej wartości dzieci. Udział 10 osób.

Przedszkole nr 5: „Polska to pię-
kny kraj’ – wycieczka integracyjna
z okazji Dnia Mamy. Dzieci z po-
szczególnych grup ze swoimi mamami
udały się na wycieczkę do parku rekre-
acji Nowa Holandia z okazji Dnia Mat-
ki. Na miejscu było przygotowanych
wiele atrakcji, m.in. rejs statkiem, zwie-
dzanie ptaszarni, wyspa ptaków oraz
mini zoo. Dzieci wystąpiły w krótkim
programie artystycznym, po czym wrę-
czyły mamom drobne upominki. Dzieci
wraz z mamami uczestniczyły w zaba-
wach integra-cyjnych na łonie natury.
Udział 130 osób.

Przedszkole nr 19: 29 maja odbył się
Festyn Rodzinny. Nasi wychowan-
kowie zostali zaproszeni do wspólnej
zabawy z całymi rodzinami. Zaczęliśmy
tzw. potyczkami rodzinnymi, to znaczy
każda z grup wybrała rodzinę, która
brała udział w kilku konkurencjach, a re-
szta grupy dopingowała swoich zawo-
dników. Po skończonych potyczkach nad-
szedł czas na zabawę dla każdego. Dzie-
ci wraz z całymi rodzinami korzystały z ca-
łego placu zabaw oraz ze specjalnie
przygotowanych dla nich stoisk tematy-
cznych. Dużym zainteresowaniem cie-

szyło się malowanie twarzy dzieciom,
jak i zjazd od drzewa do drzewa przy-
gotowany przez specjalną grupę. Wśród
atrakcji była również wystawa prac twór-
czości naszych przedszkolaków, robie-
nie dużych baniek mydlanych, pokaz
motorów przez specjalną grupę, zapo-
znanie się z pracą taksówkarza, zabawy
z chustą animacyjną, taniec przy muzy-
ce, ciasto, kiełbaski, koktajl owocowy,
popcorn i lody. Udział 250 osób.

Przedszkole nr 21: Rodziny czytają
dzieciom. Wspólne czytanie bajek jest
dobrą i mądrą metodą wychowawczą,
uczy mówienia o emocjach, uczuciach.
W naszym przedszkolu najmłodszą gru-
pę często odwiedzali członkowie rodzin
– rodzice, dziadkowie, którzy czytali naj-
młodszym dzieciom bajki swojego dzie-
ciństwa, co wpływa pozytywnie na wzma-
cnianie więzi między dziećmi i ich ro-
dzinami, uczy dzieci szacunku do star-
szych oraz wpływa na ujednolicenie me-
tod wychowawczych w przedszkolu i do-
mu rodzinnym. Udział 90 osób.

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu:
Grupowa informacja zawodowa pn.
„Rodzina a współczesny rynek pra-
cy”. W ramach powyższego wyda-
rzenia odbyło się spotkanie grupowe dla
osób bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP Elbląg. Uczestnikom spotkania
przedstawiono pracę jako jedną z podstawo-
wych wartości w życiu rodziny. Omó-
wiono tematy związane z obowiązują-
cymi trendami na rynku pracy. Udział
16 osób.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Ja-
rem” w Elblągu, Osiedlowy Zespół Spo-
łeczno-Kulturalny „Jar”, Stow. Społe-
czno Kulturalne „Jar”: Dni Osiedla
„Nad Jarem” – 8 czerwca. Edycja spot-
kań rodzinnych w ramach Festynu Osie-
dlowego organizowanego z okazji Dnia
Dziecka. Festyn realizowany na kanwie
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wspólnej zabawy dzieci i rodziców na
nowo wybudowanym placu zabaw przy
ul. Tuwima SM. Uczestnicy mieli do
dyspozycji wiele atrakcji: dmuchane
zamki, słodkie nagrody, watę cukrową
itp. Odbyły się konkursy sprawnościo-
we i logiczne zespołowe oraz indywi-
dualne, wystąpiły dzieci z zespołów
tanecznych OZSK „Jar”. Udział 700 osób.

Urząd Miejski w Elblągu, Referat
Zdrowia i Spraw Społecznych, Uni-
wersytet Trzeciego Wieku i Osób Nie-
pełnosprawnych w Elblągu: W sali
EUH-E odbył się Wykład „Rodzina dro-
gowskazem życia”.. Wykładowca mówił
na temat rodziny, jak ważna jest rodzina,
o rozluźnieniu więzów rodzinnych oraz
o tym, jakie znaczenie ma rodzina wie-
lopokoleniowa. Udział 84 osoby.

Zespół Szkół Gospodarczych w El-
blągu: Scenki tematyczne „Kiedy
dziadkowie byli dziećmi”. W ramach
lekcji religii oraz godzin do dyspozycji
wychowawcy odbyły się krótkie scenki
na temat dzieciństwa dziadków. Celem
było uświadomienie młodzieży, że ro-
dzina jest jednostką wielopokoleniową,
kształtującą ideały i spojrzenie na prze-
szłość oraz otaczającą nas rzeczywi-
stość. Udział 80 osób.

Zespół Szkół Technicznych w Elblą-
gu, Rada Rodziców: 8 czerwca –Dzień
Sportu i Rodziny. Relaksowaliśmy się
w Bażantarni – podchody w lesie, różne
konkurencje sportowe i quizy przed-
miotowe, a potem pieczenie kiełbasek
oraz zabawy przy ognisku. Uczniowie, na-
uczyciele i zaproszeni goście chętnie bra-
li udział w różnorodnych konkursach:
sprawnościowych, na inteligencję i qui-
zach przedmiotowych. Najle-psza klasa
otrzymała bon na lody. Udział 200 osób.

21. OLSZTYN
Zespół Szkół Samochodowych w Ol-

sztynie im. por. Adolfa Marii Bocheń-

skiego: „Rodzina – Dom – Ojczy-
zna”. Hasło XX Warm.-Maz. Dni Ro-
dziny wpisało się w obchody święta ZSS.
Postawa patrona szkoły ukazała młodzie-
ży, jak wielką rolę w kształtowaniu po-
stawy patriotycznej i obywatelskiej od-
grywa niewątpliwie rodzina. Piękna aran-
żacja wnętrza wprowadziła w atmo-
sferę obchodów, przypominała o wyjąt-
kowym charakterze spotkania. Podczas
uroczystości mogliśmy wysłuchać monta-
żu słowno-muzycznego o szczególnej roli
rodziny w wymiarze historycznym, w tym
o wychowaniu w duchu patriotyzmu, o is-
totnej roli domu rodzinnego i ziemi ojców.
Podkreślono szczególną wartość Ojczy-
zny oraz poczucia wolności we własnym
kraju, które zostało zdobyte przez naszych
przodków dzięki walce pełnej poświęceń
i bohaterskich czynów. Udział 250 osób.

Olsztyński Park Naukowo-Technolo-
giczny: Wystawa „Matematyczny Po-
ciąg”. Uczniowie mieli możliwość zwie-
dzania interaktywnej wystawy „Nie wa-
haj się – baw się”. Składała się z 17 stano-
wisk, z których każde jest fizyczną za-
gadką do rozwiązania. Była to wyjątko-
wa lekcja fizyki, na której każdy mógł
dowiedzieć się, czym jest np. kołyska New-
tona, używając swoich zdolności i logi-
cznego myślenia. Każda wizyta rozpo-
czynała się miniwykładem na temat
Warm.-Maz. Dni Rodziny oraz czym
jest i jakie ma zadania OPN-T. Zwiedza-
nie wystawy miało charakter edukacyj-
ny, a interaktywność wystawy dawała mo-
żliwość „dotknięcia fizyki”. Udział 220 osób.

Szkoła Podst. nr 5 im. Sybiraków
w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Ta-
neczne Okręg Warm.-Maz.: Turniej
Tańca Okręgowej Ligi Tanecznej od-
był się w SP nr 5. Wzięli w nim udział
soliści i pary taneczne od 7 do 15 lat. Ro-
zegrano konkurencje tańców standar-
dowych i latynoamerykańskich oraz kon-
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kurencję pokazową „Bachata w pa-
rach”. W czasie turnieju została również
przeprowadzona rodzinna nauka samby
dla publiczności oraz animacje dla dzieci
z hustą Klanzy. Z okazji Dnia Matki
uczestnicy turnieju wręczyli swoim Ma-
mom kwiaty przygotowane przez organi-
zatora. Wszyscy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i medale. Udział 190 osób.

Szkoła Podst. nr 32 im. Jana Brze-
chwy: Festyn sportowy. 30 maja spo-
łeczność naszej szkoły wspólnie świę-
towała Bajkowy Dzień Dziecka. Na ucz-
niów czekało mnóstwo atrakcji: za-
bawy z chustą animacyjną, zawody spor-
towe. Uczniowie również mogli wyka-
zać się w zadaniach plastycznych i ma-
nualnych rysując bohatera ulubionej
bajki czy budując z klocków wieżę dla
księżniczki. Niewątpliwą atrakcją była
loteria fantowa, której sponsorem byli
Rodzice. Każdy z uczestników festynu
mógł zrobić sobie pamiątkową kalko-
manię na ręce i zdjęcie w fotobudce. Ten
upalny dzień zwieńczyły pyszne lody
ufundowane przez Radę Rodziców;
Dzień Rodziców (4 czerwca): Ucznio-
wie w tym dniu przygotowali występ
słowno-muzyczny, poczęstunek oraz
własnoręcznie wykonane upominki;
Piknik Rodzinny. Koniec tygodnia to
dobry czas na wspólne spędzenie po-
południa na szkolnym terenie. 8 czerwca
spotkały się rodziny uczniów. Było to
już kolejne, rodzinne grillowanie. Rodzi-
ce przygotowali niezbędne akcesoria i spe-
cjały do obsmażania. Były kiełbaski i in-
ne przysmaki z grilla, sałatki, ciasta, soki
i napoje. Najważniejsze jednak były roz-
grywki piłki nożnej na szkolnym boisku.
Atmosfera w niczym nie ustępowała tej,
którą znamy z gry naszej narodowej re-
prezentacji. Rodzice kontra uczniowie
i sięgające zenitu zaangażowanie z obu
stron. Walka była o każdą piłkę, ale w os-

tatecznym rachunku wygrali uczniowie.
Po takiej grze inaczej też smakowały
serwowane dania z grilla. Przy okazji
spotkania uporządkowaliśmy nasz szkol-
ny ogródeczek. Udział 370 osób.

Hospicjum Domowe Caritas Archi-
diecezji Warmińskiej w Olsztynie, Cen-
trala Caritas Archidiecezji Warmiń-
skiej: Zakończenie XV Edycji akcji ,,Po-
la Nadziei”. Festyn Ro-dzinny z oka-
zji Dnia Dziecka. Odbyło się ono 30
maja  w Wyższym Seminarium Ducho-
wnym „Hosianum” w Olsztynie. Przy-
było ok. 230 wolontariuszy ze szkół i przed-
szkoli z Olsztyna i okolic wraz z opieku-
nami oraz zaproszeni goście. Uroczys-
tość rozpoczęła się Mszą św., której prze-
wodniczył Ks. bp Janusz Ostrowski. Po
Mszy św. wszyscy udali się na teren se-
minaryjnych ogrodów. W części oficjal-
nej dokonano podsumowania tegorocz-
nej edycji akcji „Pola Nadziei”, jak rów-
nież innych realizowanych w ciągu całe-
go roku projektów. Następnym punk-
tem programu było wręczenie nagród
laureatom konkursów „Hospicjum Cari-
tas” oraz „Życie rodziny widziane ocza-
mi dziecka”. Zostały one ogłoszone pod-
czas inauguracji „Pól Nadziei” w paź-
dzierniku 2017 r., a udział w nich wzięli
wolontariusze ze szkół i przedszkoli za-
przyjaźnionych z Caritas Archidiecezji War-
mińskiej. Wręczono również statuetki
„Przyjaciel Hospicjum”, którymi uhono-
rowano osoby szczególnie angażujące
się w pomoc Hospicjum. Po oficjalnych
podsumowaniach nadszedł czas na po-
częstunek. Rodzina naszej Caritas War-
mińskiej pokazała, że jest gotowa za-
równo do pomagania innym, jak również
do zabawy.

Oddział Katolickiego Stow. ,,Civi-
tas Christiana” w Olsztynie, Planeta 11:
Wyświetlono film „Przez śmiech do
lepszego małżeństwa”. Bohater zachę-
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ca obie płcie do czynienia ustępstw wo-
bec siebie nawzajem i uszanowania po-
trzeb emocjonalnych drugiej połówki. Są
różnice w męskim i kobiecym postrze-
ganiu świata, na tle których dochodzi do
najpoważniejszych nieporozumień. Męż-
czyźni i kobiety nie są jednakowi – myślą
inaczej, komunikują się inaczej i pragną
czegoś innego. Kobiety dają, mężczyźni
biorą. Jeśli jednak małżonkowie pragną
być razem i będą trwać w Bożej miłości,
ich relacja udoskonali się.

Oddział Katolickiego Stow. ,,Civi-
tas Christiana” w Olsztynie, Miejski Ze-
spół Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Olsztynie, Fundacja Aktywnej Ro-
dziny: Warsztaty pn. ,,Jak rozmawiać
z dzieckiem, nastolatkiem o Bogu?”.
Świadectwa uczestników i prowadzącej
Aleksandry Karasowskiej. Było wiele pra-
ktycznych wskazówek, jak rozwijać du-
chowość dziecka, nastolatka. Ważne, by
nie stracić najważniejszego celu – relacji
z Bogiem. Nie wystarczy skupiać się je-
dynie na praktykach religijnych. Jako do-
rośli musimy szukać Boga, dążyć do po-
znania Go. Nie poprowadzimy dzieci da-
lej, niż sami doszliśmy. Bóg pragnie przez ro-
dziców objawić się dzieciom, to wielka łaska.

Już po raz 7. ulicami Olsztyna przeszedł
Marsz dla Życia i Rodziny. Jego ha-
sło: „Polska rodziną silna”, to  nawiąza-
nie do setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Poprzedzony
został Mszą św. we współkatedrze św.
Jakuba, koncelebrowaną pod przewo-
dnictwem Metropolity Warmińskiego,
ks. abpa dra Józefa Górzyńskiego. W ho-
milii podkreślił, że rodzina to fundament,
na którym opiera się człowiek. Nawią-
zując do faktu, że dziś wszyscy wszystko
manifestują, stwierdził, że nie może też
zabraknąć manifestacji dobra. Udzielił
błogosławieństwa uczestnikom Marszu
i podziękował za dawanie świadectwa.

Po Mszy św. uczestnicy Marszu udali się
do Parku Centralnego, gdzie odbył się
okolicznościowy Piknik Rodzinny.

Rada Osiedla „Nagórki”, Klub Kul-
tury „Na Górce”: „Dzień Rodziny” na
osiedlu Nagórki rozpoczął występ ta-
neczny grupy tańca nowoczesnego z SP 25.
Po nim wystąpiły przedszkolaki z Miej-
skiego Przedszkola nr 32 oraz młodzi
gitarzyści ze szkoły M. Stanczewskiego.
Zabawy i konkursy prowadził Minio-
nek. Były też pokazy udzielania pierw-
szej pomocy, mierzenie ciśnienia i możli-
wość zapoznania się z pracą policji.

Szkoła Podst. nr 33, Rada Osiedla
„Pieczewo”: Festyn Rodzinny. Okolicz-
nościowe słowo skierował do uczestni-
ków wojewoda warm.-maz., p. Artur Cho-
jecki, które odczytała pełnomocnik woje-
wody ds. rodziny, p. Edyta Markowicz.
Program muzyczny zaprezentowali ucz-
niowie Szkoły Muzycznej CASIO. Były
zawody sportowe, pokazowy mecz piłki
nożnej, stoisko SanEpid, prowadzono akcję
informacyjną nt. szkodliwości dopala-
czy i palenia tytoniu. Zaprezentowano też
program „Bezpieczne wakacje”. Były
gry i zabawy oraz różne smakołyki.

Katolickie Stow. „Civitas Christia-
na” Oddział Okręgowy w Olsztynie,
Rada ds. Rodzin Wojew. Warm.-Maz.,
Samorząd Województwa, Forum Proro-
dzinne: XV Wojew. Konkurs Literacki
„Dom rodzinny ostoją Ojczyzny”. .

Stow. Wspierania Działań Prorodzin-
nych „Forum Prorodzinne”, Samo-
rząd Województwa, Rada ds. Rodzin,
Szkoła Podst. Nr 30 im. M. Zientary-
Malewskiej w Olsztynie, Katolickie
Stow. „Civitas Christiana” Oddział Okrę-
gowy, Kurator Oświaty, Pałac Mło-
dzieży w Olsztynie: XV Wojewódzki
Konkurs Plastyczny i Grafiki Kompu-
terowej „Rodzina i dom fundamen-
tem Ojczyzny”.
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Zakoñczenie XX W--M Dni Rodziny
15 czerwca b.r. w Bartoszycach mia-

ło miejsce uroczyste zakończenie XX
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
Uroczystości rozpoczęła Msza św. od-
prawiona w kościele pw. św. Jana Ewan-
gelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej
w intencji rodzin, której przewodniczył
i homilię wygłosił bp Janusz Ostrowski,
biskup pomocniczy Archidiecezji War-
mińskiej. Nawiązując do czytań mszal-
nych, podkreślił rolę kobiety i matki.
Kobiecość, to dar Boży. Konieczne jest
dziś docenienie, ochrona i promowanie
godności kobiety. Nie może ona stracić
poczucia własnej wartości. Zdemoralizo-
wanie kobiety czy jej uprzedmiotowienie
to najbardziej skuteczny środek znisz-
czenia rodziny. Niebezpieczeństwem
jest dziś zwulgaryzowanie miłości. Mat-
ka jest ostoją i szansą, by rodzina była
wspólnotą miłości. Ważna jest także
kondycja kobiety w narodzie. Matka
uczy odpowiedzialności. Jeśli nie wyma-
ga, dziecko będzie jak dziczka, jak cen-
trum świata, któremu trzeba służyć. To ko-
biety-matki przechowywały polskość.

Następnie obchody przeniosły się do
Bartoszyckiego Domu Kultury. Uczest-
nicy spotkali się najpierw na poczęstunku,
którego punktem kulminacyjnym było
dzielenie okolicznościowego tortu. Mo-
żna też było obejrzeć wystawę prac pla-
stycznych.

W sali widowiskowej BDK odbyła
się zasadnicza część uroczystości. Goś-
ci powitał Burmistrz Bartoszyc, Piotr Pe-
trykowski. Jako pierwszy głos zabrał
Wicemarszałek Województwa Miron
Sycz, podkreślając wartość rodziny, wy-
chowania, a także nawiązując do roczni-
cy odzyskania niepodległości Ojczyzny,
która jest i powinna być dla nas domem.
Wyraził wielkie uznanie dla  inicjatorów

i organizatorów Warmińsko-Mazurs-
kich Dni Rodziny oraz dla samych Dni,
które są doskonałą okazją do promocji
rodziny.

Jako druga głos zabrała Edyta Mar-
kowicz, pełnomocnik Wojewody ds.
Rodziny. Odczytała okolicznościowe sło-
wo, jakie do obecnych skierował Wojewo-
da Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki:

,,Podstawą szczęścia rodzinnego i głę-
bokich relacji jest miłość. To właśnie w ro-
dzinie człowiek doświadcza miłości, jest
kochany ze wszystkimi swoimi wadami
i słabościami, akceptowany z bagażem
swoich doświadczeń i problemów.

Świat życia rodzinnego otacza czło-
wieka i trwa przez całe życie. Towarzy-
szące życiu rodzinnemu pozytywne i głę-
bokie przeżycia emocjonalne utrwalają
w jednostce kultywowane w jej rodzinie
wartości, normy i zwyczaje i na stałe
wiążą ją z nimi.

Rodzina ma ogromne znaczenie za-
równo dla jednostki, jak i całego społe-
czeństwa. Wywiera ogromny wpływ na
wszystkie obszary życia – edukację, kul-
turę, ekonomię, aktywność obywatel-
ską. Bezpośrednio wpływa to na rozwój
gospodarczy i społeczny każdego kraju.
Dlatego w centrum  zainteresowania poli-
tyki społecznej obecnego rządu stoi
człowiek i rodzina. Programy społeczne:
Rodzina 500 plus, Maluch plus, Senior
plus, Opieka 75 plus są przykładami
rozwiązań wspomagających członków
rodzin na każdym etapie ich życia.

Hasło tegorocznych, XX Warmińsko
-Mazurskich Dni Rodziny Rodzina –
Dom – Ojczyzna wpisało  się  wymow-
nie w jubileusz 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. W czasach
zaborów, mimo braku państwowości,
kolejne pokolenia naszych przodków
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przekazywały dziedzictwo wiary, trady-
cji i kultury polskiej, uczyły miłości do
ojczyzny. Przetrwanie narodu było mo-
żliwe dzięki pielęgnowaniu  polskości w do-
mach, w polskich rodzinach. To dzięki
naszym przodkom przetrwało wszystko
to, co stanowi o naszej tożsamości.

Życzę, aby każda podejmowana w na-
szym województwie inicjatywa proro-
dzinna służyła wspieraniu i promowaniu
rodzin oraz wzmacnianiu współpracy
pomiędzy instytucjami działającymi na
rzecz rodzin”.

Przewodniczący Rady ds. Rodzin Wo-
jew. Warm.-Maz., Andrzej Taborski,
podziękował i pogratulował Bartoszy-
com podjęcia się organizacji uroczyste-
go zakończenia XX, jubileuszowych W-M
Dni Rodziny. Mówił m.in.:

,,Są na pewno wśród nas tacy, którzy
urodzili się w zupełnie innej części Pol-
ski lub na tzw. kresach (...). Przybyli tu
z własnej woli, lub zmuszeni. Choć mają
tu dom i już tu się w jakiś sposób za-
korzenili – na pewno sercem i umysłem
często wracają do swojego dzieciństwa,
do tamtego domu, gdzie się urodzili i wy-
chowali, do tamtej ojcowizny, którą
przed laty zostawili. Być może tęsknią
za tamtym krajobrazem, za zapachem
tamtejszego chleba, za zwyczajami, ja-
kich byli wtedy uczestnikami. Teraz być
może owe zwyczaje tu, w swoim no-
wym domu, w swojej nowej małej oj-
czyźnie pielęgnują. Ale są też tacy, któ-
rzy urodzili się tu, tu się wychowali, tu
od pokoleń żyją ich rodziny, tu pracują
czy się uczą, tu jest ich dom, tu jest ich
mała ojczyzna. Innej nie znają. (...) Ale
zwłaszcza ci, którzy znaleźli się na obcej
ziemi, lepiej niż ktokolwiek inny od-
czuwają znaczenie, ‘smak’ słów: RO-
DZINA, DOM, a zwłaszcza OJCZY-
ZNA”. Mówca zacytował fragment
Kwiatów polskich Juliana Tuwima:

 (…) Ojczyzna
 jest moim domem. Mnie w udziele
 Dom polski przypadł. To – ojczyzna.
 A inne kraje są hotele.
A. Taborski na zakończenie przypo-

mniał, że rok obecny jest ustanowiony
przez polski parlament Rokiem Prawd
Polaków Spod Znaków Rodła: ,,Warto
zwrócić uwagę zwłaszcza na ostatnią z nich:
Polska matką naszą. Nie wolno mó-
wić o matce źle”.

Głos zabrał też starosta bartoszycki,
Wojciech Prokocki, podkreślając waż-
ność rodziny w życiu każdego z nas, a tak-
że znaczenie wszelkich działań na jej rzecz.

Specjalne podziękowania za posługę
duszpasterską na rzecz bartoszyckich
rodzin z rąk Burmistrza Miasta Barto-
szyce odebrał ks. Infułat Adolf Setlak.
Wyrażając wdzięczność za uhonorowa-
nie, wspomniał metody wychowawcze,
jakie wobec niego i rodzeństwa stosował
jego ojciec. Zostały mu głęboko w pamięci.

Podczas uroczystości rozstrzygnięto kon-
kurs na oficjalne logo Warm.-Maz. Dni Ro-
dziny, a także miejski konkurs plastyczny
pt. „Jak spędzam czas wolny ze swoją ro-
dziną”. Zaprezentowały się zespoły wo-
kalne i taneczne z Bartoszyc. Organiza-
torzy podkreślali wielokulturowość i wie-
lowymiarowość bartoszyckiego środo-
wiska oraz przybliżyli gościom motto:
„Bartoszyce Miasto 3 Kultur”. Prele-
kcję na temat funkcjonowania rodziny
wygłosiła terapeutka, Małgorzata Ku-
zia. Uroczystości zakończył koncert skie-
rowany do najmłodszych pn. „Fruktaki
Show – Mundial w Owocowie”.

Wieczorem na Placu Boh. Wester-
platte odbył się koncert zespołu Good
God, który tworzą klerycy z Lublina. Była
to nie lada gratka dla wielbicieli muzyki
reggae czy gospel. Koncert stanowił pod-
sumowanie całodniowych obchodów
kończących XX Warm.-Maz. Dni Rodziny.
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ARTYKU£Y
Artyku³y

Warmiacy to lud wiejski i katolicki, dla
którego rodzina stanowiła najważniejszą
komórkę społeczną. Rodzinę rozumiano
nie tylko jako krąg osób sobie najbliż-
szych, ale i o kilka pokoleń dalszych,
byle łączyły je więzy krwi. Biskup Ignacy
Krasicki, gdy otrzymał wiadomość o na-
rodzeniu się bratanka, takie życzenia
przesłał niemowlęciu: Przyrodzenie zda-
rzyło Cię człowiekiem, hazard Kra-
sickim, szczęście Polakiem, łaska boska
katolikiem. Piastuj zatem, ale ostro-
żnie te przedmioty, ażebyś w spółko-
waniu pamiętał, żeś człowiek, w przy-
stojności podściwego życia pokazał
się Krasickim, w miłości ojczyzny Po-
lakiem, w całym życiu nie powierz-
chownością, katolikiem prawowier-
nym. Zasadę tę przekazywał i jej wyma-
gał od swych warmińskich poddanych.
Kościół w swym nauczaniu podkreślał
ważność rodziny i instytucji małżeń-
stwa. Małżeństwo rozumiano jako zwią-
zek mężczyzny i kobiety związek do-
browolny i nierozerwalny. Synod z 1610
roku głosił, że podstawą małżeństwa jest
złota wolność i należy ją uszanować w ka-
żdej małżeńskiej umowie. Księża jednak
nie mogli udzielać ślubu pod przymusem,
a także, gdy zachodziło zbyt bliskie po-
krewieństwo.  Rodzina to nie tylko więzy po-
krewieństwa, to wzajemna pomoc w spra-
wach gospodarczych, publicznych, oso-
bistych.

Podstawą organizacji rodzinnej była
władza ojcowska. Ojciec do XVIII stu-
lecia był bezwzględnym panem rodziny.
W XVIII stuleciu w szlacheckiej ro-
dzinie ojciec już nie miał tak bezwzglę-
dnej władzy, miał posłuch, dzieci nazy-

wały go panem ojcem, w jego obecnoś-
ci milkły rozmowy, wciąż zakaz ojcow-
ski zamykał wszystko. Żona wielkiej
władzy nie miała, żona ma być trze-
źwa, ochędożna i cnotliwa. Takie wy-
magania stawiała społeczność niewia-
stom, żonom. Były jednak i na Warmii
,,Herod baby”, wobec których mąż po-
korny, posłuszny, zakrzyczany nawet
i wytłuczony pięścią małżonki.

Zazwyczaj żony były w cieniu mę-
żów, chociaż w XVIII wieku z tego
cienia wychodziły. Proces ten widoczny
jest w rodzinach szlacheckich, rosła rola
niewiast nie tylko w domu, ale też w po-
lityce, kulturze. Warmia nie była wolna
od tych procesów. Wybór żony, męża na-
leżał przeważnie do rodziców. Rody
szlacheckie na Warmii, tak jak miesz-
czanie braniewscy, były powiązane ró-
żnymi stopniami pokrewieństwa. Domi-
nium było małym obszarem, zatem wy-
bór małżonka zamykał się do najbliższej
okolicy. Wśród szlachty, jak i mieszczan,
związków małżeńskich pozawarmiń-
skich nie było dużo, chociaż ich liczba,
jak wynika z pobieżnych badań, rosła
w XVIII wieku. Zresztą Kościół prze-
strzegał młode dziewczęta, by nie wią-
zały się z przypadkowymi mężczyznami,
łowcami posagów, oszustami już żona-
tymi. Ludzi młodych zbliżały prace po-
lowe wykonywane w pośpiechu zależ-
nie od pogody. Zbliżały uroczystości pa-
rafialne, cechowe, targi i jarmarki.

Wśród mieszczan więzy zawodowe
górowały nad więzami krewniaczymi.
Księgi metrykalne poświadczają obok
związków małżeńskich różnego pocho-
dzenia terytorialnego, społecznego głó-

Staropolska warmiñska rodzina
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wnie mieszczańsko-chłopskiego, kasto-
wość społeczeństwa. Patrycjat posiada-
jący władzę w mieście zawierał mał-
żeństwa prawie wyłącznie ze sobą,
rzadko z kimś z pospólstwa, ubogim.
Szlachcic, jeżeli szukał żony w mieście,
to tylko bogatej. Mieszczka rzadko po-
ślubiała kogoś ze stanu szlacheckiego.
W związkach małżeńskich przeważała mo-
tywacja ekonomiczna nad uczuciem.
Żeniono się często w obrębie jednego
zawodu, łącząc warsztaty rzemieśl-
nicze. Działo się tak w mieście, jak i na
wsi wśród wiejskiej elity: młynarzy,
karczmarzy, sołtysów. Nic dziwnego, że
Wacław Potocki w jednej z fraszek
zgryźliwie zauważył:

Zgrzybiali starcy, których wiek już
cienki

Na większe poły trupi pojmują
panienki
Z kolei Opaliński pisał:

Niech będzie głupi, szpetny, byle
chleba grzanka.

Pójdzie za Ormianina i wojewo-
dzianka.
Ignacy Krasicki tak komentował ślu-

by swych dworzan. Bratu Antoniemu
donosił: Mój kucharz Grudziński bie-
rze in sociam vitae Jmć Pannę Karpiń-
ską Agnieszkę i w przyszłą niedzielę
będzie wesele, a może po weselu smu-
tek, gdy pan młody pozna, że nadto
się prędko pospieszył, a oprócz ogro-
mnych wdzięków nic więcej po uko-
chanej oblubienicy swojej nie wziął.
Pochwalił Krasicki za roztropność swe-
go ogrodnika. W liście do brata pisał:
Mój też ogrodnik (Roman Bener), co
z Grudzińskim w Berlinie się uczył,
ożenił się przed kilku niedzielami z cór-
ką jedynaczką sołtysa bogatego w Frei-
marku, którą WPan znasz; panna sta-
ra, ale posag dobry; jako gospodarz
zaraz tu kamienicę za dziesięć tysięcy

polskich kupił, a po śmierci rodziców
będzie miał może więcej niż dwa-
dzieścia. Nie omieszkał jednak biskup
skomentować ślubu swego bratanka,
który żenił się z niezwykle bogatą szla-
chcianką. Bratu Antoniemu pisał, iż
cieszy się z tego związku małżeńskiego
zaznaczając, że pieniądze nie idą w pa-
rze z urodą, cnotą i wiedzą. On zaś ceni
to drugie bardziej niż pierwsze. Zawie-
ranie związków przez osoby równego
stanu i zamożności zalecano, a wręcz
napominano, tak jak to czynił pod koniec
XVI wieku w jednym ze swych wierszy
M. Wirzbięta

To też pomni: równie pojmi sobie.
Toć radzę, nie jedno wotum moje.
Weźm sobie w dom swego równia żonę
Uznasz pociechę na wszelka stronę.
Kasztelanie, pojmi kasztelankę
Jeśli ziemianin – u ziemianina,
Jesteś mieszczanin – u mieszczanina,
U kupca pojmi, jeśliś sam jest kupiec,
A zaś u kmiecia, jeśli sam jest kmieć
Jeśli młynarz, pojmi tedy u młynarza,
Jeśli karczmarz, tedy u karczmarza,
Nauczony – u nauczonego:
Szukaj sobie każdy równia swego,
Ty ubogi – pojmiesz też ubogą,
Być nie wybiła pyszna ząb nogą.
A ty, bogaty, weźmiesz bogatą,
Niech będzie nigdy z twoją utratą
.................................................
Bowiem nie masz w tym stanie gorszego,
Gdy nierównie pojmie nierównego,
Jeśli ubogi bogatą pojmiesz,
Paniej sobie, nie żony, dostaniesz,
Boć to będzie często wymawiała:
Jam cię, nędzo, panem udziałała

Na Warmii, gdzie przeważała lud-
ność chłopska, elita ekonomiczna wiej-
ska szukała wzajemnych powiązań mał-
żeńskich. Dość ściśle starano się prze-
strzegać zasady równości majątkowej.
Bywało jednak, że córki niższych warstw
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chłopskich wychodziły za mąż za synów
kmieci, z kolei córki kmieci poślubiały
synów zagrodników czy komorników rzadko.
Małżeństwo kojarzono w obrębie wsi,
parafii. U mieszczan przekraczano ba-
riery granic poszczególnych miast a u szla-
chty warmińskiej granic już nie było.

W prowincji tak katolickiej, rządzonej
przez duchownych, jaką była Warmia,
Kościół ustalał zasady zawierania mał-
żeństw. Synody diecezjalne normy pra-
wne ustanawiały. Bardzo obszerny roz-
dział O małżeństwie zawarty jest w do-
kumencie synodu warmińskiego z 1610
roku zwołanego przez biskupa Szymona
Rudnickiego. Cała obyczajowość jest
w nim zawarta w postaci zakazów i na-
kazów. I tak zapisano: Ponieważ zaś
złota wolność jest podstawą tego sa-
kramentu, często będą wpajać zaró-
wno panom doczesnym jak magistra-
tom pod grozą klątwy, że należy za-
chować nienaruszoną w każdej umo-
wie małżeńskiej, jak uczy Sobór Try-
dencki, i będą wzywać, by przemocą
ani lękiem, ani jakimś innym spo-
sobem nie przeszkadzali zawiera-
jącym ani nie zmuszali oraz do-
wodzić, że takie małżeństwa zawarte
przez dzieci bez zgody rodziców są
ważne.

Proboszczowie nie mogli udzielić
ślubu  pod przymusem, jeżeli zachodziło
bliskie pokrewieństwo. Biskup Krzy-
sztof Szembek zabraniał udzielać mał-
żeństwa tym, którzy nie znali zasad wia-
ry. Trzy tygodnie przed datą zawarcia
ślubu ogłaszano w kościele zapowiedzi.
Ważne były zaręczyny zawarte nieje-
dnokrotnie w obliczu Kościoła. Zerwa-
nie zaręczyn było karalne. W lutym
1567 roku oficjał Samson Worein na-
kazał burgrabiemu orneckiemu osadze-
nie niestałego kawalera na sześć dni do
aresztu za zerwanie zaręczyn. Wyrok

uzasadniał, iż nikogo nie chce zmuszać
do małżeństwa ale karze za straty finan-
sowe i moralne, jakie ponosi strona po-
rzucona z powodu niestałości drugiej
strony. W komornictwie dobromiejskim
w 1576 roku toczył się proces tym ra-
zem przeciw niewiernej narzeczonej.
Sędzia dał dziewczynie czas do namysłu,
a gdy będzie obstawała przy swoim,
nakazał jej odbyć publiczną pokutę w ko-
ściele glotowskim albo w kolegiacie do-
bromiejskiej. Narzeczona za zerwanie
urzędowo zawartych zaręczyn miała przez
trzy kolejne niedziele podczas kazania
i mszy św. w swoim parafialnym koś-
ciele w Kraszewie stać ze świecą w rę-
ku o wadze dwóch funtów, którą po
zakończeniu pokuty miała przekazać
proboszczowi, a narzeczonemu zwrócić
tzw. arrhan czyli dar, jaki otrzymała
przy zawieraniu zaręczyn. W 1733 roku
biskup Szembek zakazał narzeczeń-
stwu mieszkać pod jednym dachem.
Proboszcz miał dopilnować, by w jego
parafii narzeczeni przed zawarciem związ-
ku małżeńskie mieszkali oddzielnie.

Narzeczeni byli pouczani o istocie
związku małżeńskiego. Biskup Marcin
Kromer w katechizmie tak objaśniał
małżeńskie obowiązki: Obiema zaś to
służy, jeśliby wam Pan Bóg dziatki
dał, czego ja wam życzę i ci wszyscy
którzy tu stoją, żebyście je okrom mie-
szkania przez chrzest Panu Chry-
stusowi poświęcili, a skoro podrosną
w wierze, ćwiczyli i w bojaźni Bożej
uczciwie wychowali. bo tak za łaską
Pańską pociechę z nich czasu swego
weźmiecie. Jeśliby się też któremu z was
bądź na umyśle bądź na ciele, bądź
na majętności co przeciwnego a cięż-
kiego przydało, to wszystko za spól-
ną dolegliwość sobie mieć będziecie
i nie tylko się drugi będzie brzydził
tym, któremu się co takiego z przy-
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gody trafi, ale też wszelką pilność i pra-
cę około tego mieć, żeby był wolny
od tego. a jeśliby co tak gwałtowne-
go było coby się uleczyć a temu za-
bieżeć nie mogło ciesząc go miłym
słowy to  wszelką pilnością zachowa.

Pouczeni narzeczeni, przeegzamino-
wani z zasad wiary, zwłaszcza ze zna-
jomości dekalogu, mogli zawrzeć zwią-
zek małżeński. Od XVI wieku kapłan
pytał ich: Masz dobrą a nieprzymu-
szoną wolą i postanowiony umysł tę
którą tu przed sobą widzisz, za
małżonkę pojąć? Gdy padło z każdej
strony słowo ,,tak”, małżeństwo uzna-
wano za ważne.

Zawarcie małżeństwa poprzedzało
odbycie spowiedzi przez nowożeńców
i to na trzy dni przed datą ślubu. Sam
zaś ślub miał odbywać się w kościele
w godzinach przedpołudniowych po
nabożeństwie z udziałem licznych wier-
nych zazwyczaj w niedzielę. Dostojnicy
szlacheccy mogli od tego zwyczaju
odejść biorąc ślub poza kościołem, w pry-
watnej kaplicy. Natomiast patrycjat mie-
szczański ślubował w kościele. W war-
mińskich miasteczkach na pół rolniczych
i we wsiach małżeństwa zawierano
najczęściej jesienią po zakończeniu zajęć
gospodarskich, zebraniu plonów, zgro-
madzeniu zapasów żywności na zimę.
Najwięcej małżeństw zawierano w li-
stopadzie, grudzień to czas adwentu, a więc
Kościół ślubów nie udzielał. Przed ołta-
rzem nowożeńcy mogli więc stanąć w sty-
czniu i lutym. W czasie wielkiego postu
również związków małżeńskich nie za-
wierano. Po Wielkanocy ślubów udzie-
lano, ale nie były one już tak liczne. Na
Warmii pilnowano, by nie dochodziło do
związków małżeńskich katolików z ewan-
gelikami.

Po zawarciu małżeństwa małżonko-
wie winni okazywać sobie szacunek, po-

moc, żyć w zgodzie. Biskup Szembek
zalecał, by kobiety w błogosławionym
stanie uwolnione były od ciężkich prac
gospodarskich, nie były narażane na
ciągłe i gwałtowne kłótnie. Sprzeczki
małżeńskie, a nawet bójki miał załago-
dzić proboszcz tylko wtedy, gdy żona
była w ciąży. Jeśliby nie mógł do zgody
doprowadzić, wówczas wzywał straż
miejską, która kłótliwego małżonka mia-
ła uspokoić.

Na Warmii pilnowano, by nie do-
chodziło do łamania szóstego przyka-
zania. Sypały się kary na tych, którzy
go nie przestrzegają. Sąd kościelny w 1685
roku osądził szlachcica z Kiersztanowa
za uwiedzenie cudzej żony. Karano za
ciążę poza małżeństwem. Wilkierz Bra-
niewa w 1605 roku nakazywał, by
kobiety lekkich obyczajów, niezamężne,
opuściły miasto albo wyszły za mąż.
Nakładano kary pieniężne za rozpustę.
W 1643 roku  w Olsztynie od kobie-
ciarzy i ludzi nieskromnych do kasy
miejskiej wpłynęło 191 grzywien i 15
groszy a więc suma wcale niemała. Pa-
robków i dziewczyny służebne schwy-
tane na przestępstwach contra sextum
zamykano w kuny, wystawiano na wi-
dok publiczny. Mimo kar księgi chrztów
wykazują wiele dzieci urodzonych nie
z prawego łoża, nieślubnych.

Małżonkowie mieli wychować dzieci
na dobrych chrześcijan. Rodziny były
liczne, rodziło się dużo dzieci, ale sporo
ich w wieku niemowlęcym umierało.
Według wyliczeń Andrzeja Wyczań-
skiego, w ciągu pierwszego roku życia
mogło umierać nawet 30% niemowląt,
a do dziesiątego roku życia umierało
dalszych 20% dzieci. Na Warmii śmier-
telność dzieci była mniejsza. Lepsza
była opieka nad dziećmi i matką. Synod
w 1726 roku nakazał, aby w każdej wsi
była położna. Na Warmii był stanowczy
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zakaz aborcji. Niemowlęta nie mogły
spać w jednym łóżku z rodzicami z po-
wodu groźby ich uduszenia. Bogatsi utrzy-
mywali opiekunkę dla dzieci, byle nie
była ona Żydówką.

Z uwagi na wysoką śmiertelność
niemowląt, władze kościelne pilnowały,
by chrzest dzieci następował po ich uro-
dzeniu, a nie wówczas, gdy zaczną mó-
wić mama czy tata. Kapłan przy chrzcie
upominał rodziców chrzestnych mó-
wiąc:Upominam was, gdy dziecię do
swych lat rozumnych przyjdzie, obyś-
cie się starali, żeby się ile można jest
poduczyło prawdziwej wiary i pa-
cierza i dwanaście członków wiary
chrześcijańskiej nauczyło, a gdzieby
potrzeba żebyście świadectwo dali,
że chrzest święty przyjęło. Zalecano,
aby dzieciom nie nadawano imion po-
gańskich, śmiesznych, brzydkich a na-
dawano imiona świętych, by w życiu
dorosłym miały kogo naśladować. Księ-
gi chrztów potwierdzają, że Warmiacy
słuchali poleceń proboszczów, a ci sy-
nodów diecezjalnych. W pierwszej po-
łowie XVII wieku w Ornecie dzie-
wczynkom najczęściej nadawano imę
Anna, co siódma dziewczyna nosiła to
imię, popularne było imię Katarzyna,
Elżbieta, Gertruda, Barbara, Małgorzata,
Regina, Urszula i Dorota. W Barcze-
wie w tym samym czasie także imię
Anna było najpopularniejsze, na drugim
miejscu Katarzyna, dalej Justyna, El-
żbieta, Gertruda, Walpurgia, Dorota, Ma-
gdalena, Barbara. Chłopcom w Ornecie
nadawano najchętniej imię Jan, co
dziesiąty chłopak nosił to imię, Piotr,
Grzegorz, Andrzej, Marcin, Michał,
Szymon, Krzysztof, Mateusz. W Bar-
czewie bardzo popularny był Maciej,
dalej Piotr, Paweł, Jan, Jakub, Grzegorz.
W wiejskiej parafii Rogóż na przełomie
XVI i XVII wieku chłopcy otrzymywali

imię Jan, a dalej Marcin, Piotr, Urban,
Mateusz, Grzegorz, Michał, Jakub,
Andrzej, Jerzy.

Decydującą rolę w wychowaniu
dzieci miała rodzina – rodzice, a także
ojciec chrzestny. Wychowywano je w po-
słuszeństwie wobec osób starszych. Pra-
wo dopuszczało karać dzieci nieposłu-
szne, krnąbrne. Dzieci miały dochować
rodziców do późnej starości, zapewnić
im godziwe utrzymanie. W chałupie
warmińskiej była izba gościnna, izba,
w której spali rodzice, osobna dla dzieci
i mała izdebka przy kuchni i piecu dla
dziadków. Od lat najmłodszych, chcąc
wyrobić szacunek dla starszych, przy-
pominano dzieciom, iż kiedyś trafią do
tej małej izdebki i będą skazane na
opiekę swych dzieci. Skoro zaś dziad-
kom dobrze będą czynić, to i im w przy-
szłości tak samo odwzajemnią się ich
dzieci, widząc dobry przykład. Przykład
i naśladowanie rodziców to ważne
życiowe wskazanie dla dzieci. Dla nich
stawiano jako przykład godnego życia
ich świętych patronów. Dla całej war-
mińskiej społeczności moralne podstawy
życia godnego wywodzone były z de-
kalogu. Dekalogu uczono w szkołach,
w domu. W czasie kolędy ksiądz egza-
minował całą rodzinę ze znajomości
dekalogu.  Były to proste zakazy i naka-
zy – nie mów fałszywego świadectwa,
czcij ojca swego i matkę swoją, nie za-
bijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Księ-
ża uczyli, ale i tłumaczyli znaczenie mo-
dlitwy Ojcze nasz. Ważna rolę w kształ-
towaniu postaw ludzi odgrywała spo-
wiedź – rzetelne wyznanie grzechów i po-
stanowienie poprawy.  Synod warmiń-
ski z 1610 roku nakazywał księżom
wizytowanie parafian w ich domach
zwłaszcza w okresie świąt Bożego Na-
rodzenia. W czasie kolędy księża mieli
zbadać życie, obyczaje, zajęcia, zamy-

Artyku³y

98



BIULETYN nr 41 (rok XX)  paŸdziernik  2018 r. 125

I n i c j a t yw y l o k a ln e

sły i potrzeby wszystkich. Napominać
do poprawy pijaków, lichwiarzy, nie-
rządnych, naruszających święta, zakli-
naczy, krzywoprzysięzców.

Warmiacy to lud wiejski, prosty i prze-
strzegający przykazania Boże. Rodzina
dla nich oznaczała coś ważnego, w niej
widziano pomoc w chwilach trudnych,
w chorobie, ale i w radości. Uroczy-
stości rodzinnych nie brakowało – chrzc-
iny, wesela, święta kościelne a było ich
około stu na Warmii, przynosiły spot-
kania w gronie najbliższych. Owe spot-
kania, zwłaszcza z okazji chrztu czy
wesela, przeradzały się w swoiste uczty
z udziałem wielu gości i muzyki. Nie
brakowało dobrego jedzenia i napojów.
Co pewien czas biskup i kapituła upo-

minali Warmiaków, aby nie tracili pie-
niędzy na wystawność, by organizowali
chrzciny skromne, odpowiednie do swe-
go stanu, by wesela chłopskie nie były
huczniejsze od szlacheckich. Tak samo
uroczystości pogrzebowe były okazją do
spotkań.

Warmińska rodzina okresu staropols-
kiego może być przykładem dla rodziny
współczesnej. Choć Warmiaków na War-
mii pozostało niewielu, to ich dziedzictwo
przejęli przybysze, którzy po 1945 roku
przyjechali z różnych stron Rzeczypo-
spolitej i na Warmii znaleźli swój nowy
dom. Dom i rodzina polska są ciągle
wartością wyróżniającą nas w Europie.
Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Rodzina, rodzinne relacje, dramaty i szczę-
ście tworzą wiązkę podstawowych i czę-
sto rozwijanych tematów literackich. Na
Bogurodzicę, leżącą u źródeł piśmien-
nictwa polskiego, można i trzeba spoj-
rzeć od strony kształtowania się naj-
mniejszej wspólnoty społecznej, jaką jest
rodzina. Poetycka ikona przedstawia
macierzyństwo Maryi w chwale, która uza-
sadnia prawo do proszenia Jej o wsta-
wiennictwo u Syna. W tym obrazie kry-
je się również powszechne uznanie dla
kobiety, która rodzi dziecko.

Etymologia słowa ,,rodzina” wiedzie
do ,,rodu”; wyraz ten w okresie prasło-
wiańskim oznaczał ,,rodzenie” oraz ,,to,
co się urodziło”. Rodzina zatem jest
emanacją, kontynuacją i pomnażaniem
macierzyństwa. Roli matki nie da się
przecenić. Jeszcze do niedawna mówiło
się, że kto stracił ojca, jest półsierotą,

Rodzina a literatura polska
(kilka refleksji swobodnych)

ale komu zmarła rodzicielka, jest sierotą
pełnym. Jakkolwiek powiada się, że mat-
ką jest nie ta, która urodziła, lecz ta,
która wychowała. Jak wiadomo, spra-
wy rodzinne komplikują się niekiedy
w sposób nieoczekiwany i przykry, tru-
dny do zniesienia, co nie umniejsza, a wręcz
uwypukla znaczenie rodziny jako nie-
zbywalnego środowiska człowieka.

W niezwykle obfitych w matczyne
uczucia Gorzkich żalach i innych, nawet
już tych średniowiecznych, pieśniach
pasyjnych poznajemy sieroctwo szcze-
gólne, sieroctwo matki, której nagle
zmarł syn. Z Matką Bożą Bolesną może
zidentyfikować się każdy nie tylko w mo-
dlitewnym i proszalnym uniesieniu, ale
także ten, kogo dotknęło tragiczne po-
łożenie.

Świat rodzinnych, tym razem ojcow-
skich uczuć mądrze, pięknie i praw-
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dziwie zapisał Jan Kochanowski w Tre-
nach. Mowa w nich nie tylko o żałobie.
Ojciec daje świadectwo swej czułości
wobec córki, nie wstydzi się być de-
likatny i serdeczny. Opowiada o nadzie-
jach pokładanych w potomstwie, o ra-
dościach, jakich przysporzyło ono ro-
dzicom.

Tak to od tysiącleci się dzieje, że do-
piero śmierć osoby pozwala dostrzec
jej zalety i dokonania. Kiedy baroko-
wemu poecie, Zbigniewowi Morsztyno-
wi zmarła siostra Anna, w cyklu Trenów
żałosnych stworzył zarówno jej portret,
jak i unaocznił dramatyczne losy ro-
dziny. Poruszające jest wspomnienie
Morsztyna chwili, w której umierający
rodzice powierzyli synowi opiekę nad
swoją siostrą.

Literatura polska opisała więcej trud-
nych sytuacji rodzinnych niż wydaje się
nawet ludziom oczytanym. Kto wie, że
również barokowy autor, Wacław Poto-
cki, z czcią odnosząc się do życia poczę-
tego, ułożył takie wiersze, jak Płodowi
z matką umarłem, Płodowi umarłemu
w matce żyjącej. Te epitafia należą do
swego rodzaju liryki rodzinnej, do której
należą epitalamia (poezje pisane na oko-
liczność ślubu) i genetliakony – te rados-
ne utwory, nazywane też chwalnikami,
układano na cześć urodzin dziecka na
zamówienie szczęśliwych rodziców.
Warto zauważyć, że ten nurt pisarstwa
okolicznościowego znajdował inspiracje
w opisach niemowlęctwa przekazywa-
nych w  kolędach. Historia literatury do-
wiodła, że w wiekach XVI i XVII wręcz
wykształcił  się  nowy  typ  autora  wier-
szy okolicznościowych, który nazwała
,,rodzinnym bardem”.

Także wśród polskich poetów było
wielu, którzy w swoich strofach uświe-
tniali życie małżeńskie i rodzinne. Na
przykład dwudziestowieczny twórca,

Jerzy Zagórski kolejne rocznice ślubu
uświetniał poezjami, których bohaterką
jest żona. Jego przyjaciel z czasów wi-
leńskiej młodości, Czesław Miłosz w ese-
ju Rodzinna Europa pokazał, jak związki
i koligacje, wynikające z przynależności
do rodziny, łączą nas z bliższym i dal-
szym światem.

To dziwne, że polska literatura w od-
różnieniu od skandynawskiej nie może
szczycić się zbyt wieloma sagami, czyli
wielotomowymi opowieściami opisują-
cymi zarówno dzieje jakiejś rodziny, jak
i panoramiczny obraz jakiejś epoki.
W Polsce tradycje epickie rozwinęły się
później niż w krajach skandynawskich.
Nieomal wszystkie nasze ważne utwo-
ry narracyjne, a także arcydzieła osnute
są na kanwie historii rodzinnych.

Przywołane z epok dawniejszych
dzieła, Mikołaja Reja Żywot człowieka
poćciwego oraz powieść bpa Ignacego
Krasickiego Pan Podstoli, są literacko
opracowanymi podręcznikami dobrego
życia rodzinnego, harmonijnie powiąza-
nego z innymi sferami działalności czło-
wieka. Wszelkie formy aktywności są na-
znaczone w kręgu rodzinnym szcze-
gólnie przez ojca. Patriarchalizmu pisa-
rze nie kwestionują, jednakowoż obar-
czają mężczyznę odpowiedzialnością za
sprawy bytowe i pomyślność rodziny.
Onże swoje postępowanie gruntuje na
miłości Boga i bliźniego.

A czymże jest Pan Tadeusz Adama
Mickiewicza, jeśli nie wielowątkową
opowieścią o gnieździe rodzinnym
Sopliców (w naszym eposie narodowym
wyraz rodzina występuje blisko 30 razy).
Tytułowy bohater właśnie powraca w stro-
ny rodzinne, aby ostatecznie tu dojrzeć,
zmężnieć, rozwikłać poplątane nici ro-
dowych losów i przyczyny waśni, a wresz-
cie poukładać sobie w głowie sprawy
najważniejsze. Mickiewicz nie miał wąt-

Artyku³y

100



BIULETYN nr 41 (rok XX)  paŸdziernik  2018 r. 127

I n i c j a t yw y l o k a ln eMat er ia ły ROPS

pliwości, że chwała i rozwój Polski idzie
w parze z chwałą i rozwojem rodzin.
Według słów wieszcza w kraju ceniono
osoby pokroju Macieja Pocieja, który
znając się na wielu rzeczach praktycz-
nych, potrafił opowiadać dzieje przod-
ków. Historia Polaków tak XIX, jak i XX
wieku dowiodła prawdziwości myśli za-
pisanej w Panu Tadeuszu:

Polak, chociaż stąd między
narodami słynny,

Że bardziej niźli życie
kocha kraj rodzinny,

Gotów zawżdy rzucić go,
puścić się w kraj świata,

W nędzy i poniewierce
przeżyć długie lata,

Walcząc z ludźmi i z losem,
póki mu śród burzy

Przyświeca ta nadzieja,
że Ojczyźnie służy.

Poprzez dzieje rodziny Niechciców
Maria Dąbrowska w Nocach i dniach
przedstawiła dramaty pokolenia, które
doznawszy klęski w powstaniu stycz-
niowym, postanowiło pracą u podstaw
i umacnianiem rodzinnych więzów przy-
bliżyć odzyskanie przez Polskę upra-
gnionej niepodległości. Podobne idee
kierują postaciami z niegdyś nadzwyczaj
popularnych powieści Marii Rodzie-
wiczówny.

Niedoścignione arcydzieło polskiego
powieściopisarstwa, Lalka Bolesława
Prusa, jest na ogół czytane jako pozyty-
wistyczny obraz społeczeństwa. Jednak-
że główny bohater, Stanisław Wokulski
jest kimś więcej niż postacią rozdartą
pomiędzy romantyzmem a pozytywi-
zmem. Jest także postacią, która po
traumatycznych przejściach osobistych
i narodowych poszukuje zakorzenienia
w rodzinie. Jego dramat określa nie tyle

nieszczęśliwa miłość do zepsutej (może
tylko zagubionej aksjologicznie kobiety
z arystokratycznych sfer), ile brak ro-
dzinnego wspomożenia. Ojciec Wokul-
skiego w pewnym sensie pozbył się ma-
łoletniego syna, wysyłając go na ponie-
wierkę do stolicy. Stanisław w nikim
poza zdziwaczałym starym kawalerem
(Ignacym Rzeckim) nie znalazł oparcia.

W naszej literaturze sprawy rodzinne
nie odnoszą się tylko do zdeklasowanej
szlachty. Np. Władysław S. Reymont
w Chłopach pokazał życie wiejskie,
które z jednej strony ogniskowało się
wokół ziemi, a z drugiej – rodziny. Aby
uprawa roli przynosiła korzyść, decydo-
wała liczba morgów i pewien poziom
harmonii pomiędzy członkami rodzin-
nego stadła. Co prawda, Reymont wyi-
dealizował chłopów, ale pokazał, skąd
czerpali siłę do ciężkiej pracy i pokony-
wania trudności. Wielką epikę wiejską
zamyka znakomita powieść Wiesława
Myśliwskiego Kamień na kamieniu,  w któ-
rej główny bohater, Szymon Pietrszka,
pragnąc ponowić wspólnotę najbliż-
szych, muruje rodzinny grobowiec.

Tematyka rodzinna nie ustępuje, a wręcz
rozkwita w powieściach obyczajowych
pisarzy młodszych pokoleń, Joanny Ba-
tor (Piaskowa Góra), Jakuba Żulczyka
(Wzgórze psów) czy Martyny Bundy
(Nieczułość) i innych.

Wyobrażam sobie historię literatury
polskiej pisaną przez pryzmat rodziny.
Na przykład twórczość poetycka i dra-
maturgiczna Karola Wojtyły, czyli św.
Jana Pawła II, jest sumą promienio-
wania macierzyństwa i ojcostwa, odpo-
wiedzialności synowskiej i braterskiej za
Ojczyznę, tę ziemską i niebieską.

Prof.dr hab. Zbigniew Chojnowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
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Program ,,Warmia i Mazury dla Du-
żej Rodziny” jest przejawem starań Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego na
rzecz wzmocnienia funkcji opiekuńczo-
wychowawczej rodzin oraz szeroko ro-
zumianego rozwoju dzieci i młodzieży
wychowywanych w rodzinach wielo-
dzietnych.

Zważywszy na priorytetowe znacze-
nie rodziny w funkcjonowaniu społe-
czeństwa, wspieranie rodzin oraz rodzi-
cielstwa należy traktować jako inwesty-
cję w potencjał regionu. Prowadzenie
spójnej polityki prorodzinnej obejmu-
jącej nie tylko działania o charakterze
promocyjnym, ale także system dodat-
kowych uprawnień dla rodzin wielodzie-
tnych związany z korzystaniem z różno-
rodnych usług, w tym z tańszych bile-
tów na wydarzenia kulturalne, zniżek
na dodatkowe zajęcia edukacyjne i wy-
kłady, czy porady i konsultacje związane
ze zdrowiem, wzmocni poczucie bez-
pieczeństwa rodziców i osób zastana-
wiających się nad posiadaniem potom-
stwa oraz wpłynie na pozytywny wize-
runek wielodzietności, która często nie-
słusznie kojarzona jest z  życiem na so-
cjalnym marginesie.

W dniu 4 listopada 2014 r. Zarząd
Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go Uchwałą Nr 58/676/14/IV przyjął do
realizacji Projekt ,,Warmia i Mazury dla
Dużej Rodziny”, natomiast w  związku
z zapisami Ustawy o Karcie Dużej Ro-
dziny z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.U. 2017,

ZOSTAÑ PARTNEREM
Programu
,,Warmia i Mazury dla Du¿ej Rodziny”

poz. 1832), zaszła konieczność zmiany
nazwy oraz niektórych zapisów Pro-
jektu pn. ,,Warmia i Mazury dla Dużej
Rodziny”.

W związku z powyższym Samorząd
Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go Uchwałą nr XVII/404/16 z dnia 31
maja 2016 roku przyjął Program pn.
,,Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”,
zakładający pomoc rodzinom wielodzie-
tnym poprzez zwiększenie dostępności
do różnego rodzaju usług, produktów
i artykułów na terenie województwa war-
mińsko-mazurskiego.

W ramach realizacji niniejszego Pro-
gramu prowadzone są działania głównie
wspierające dostęp rodzin wielodziet-
nych do możliwie szerokiego wachlarza
usług.

W oparciu o zawarte z Partnerami Pro-
gramu porozumieniami, członkom rodzin
wielodzietnych przysługują uprawnienia
m.in. w postaci tańszych biletów wstę-
pu na wydarzenia kulturalne, zniżek na
dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz upra-
wnienia w zakresie oferty rekreacyjnej,
turystycznej i innej.

W roku 2017 z ofert partnerów
Programu pn. ,,Warmia i Mazury dla
Dużej Rodziny” skorzystały 10 134
osoby. W realizację Programu włączyło
się dotychczas 27 partnerów szczebla
prywatnego oraz jednostek samorzą-
dowych.

Partnerem przedsięwzięcia mogą
zostać wszystkie instytucje i firmy ot-
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warte na inicjatywy społeczne i przy-
jazne rodzinie. Chęć uczestnictwa mo-
żna zgłaszać poprzez przesłanie formu-
larza aplikacyjnego dostępnego na stro-
nie internetowej www.warmia.mazury.pl,
w zakładce POLITYKA SPOŁECZNA
- Rodzina-świadczenia, pomoc, do Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
który koordynuje wdrażanie Programu.

W przypadku pytań lub wątpliwości
zachęcamy do kontaktu  z pracowni-
kami Biura ds. wspierania rodziny i sy-
stemu pieczy zastępczej oraz polityki
prorodzinnej:

Natalią Waleszczyńską: tel. 89-521-95-24,
e-mail:
n.waleszczynska@warmia.mazury.pl
lub
Karoliną Bernat: tel. 89-521-95-08,
e-mail: k.bernat@warmia.mazury.pl.

Biuro ds. wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej
oraz polityki prorodzinnej

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020 przewiduje możliwość
wsparcia rodzin. W ramach Osi Prioryte-
towej 11 Włączenie Społeczne realizo-
wane jest działanie 11.2, które ukierun-
kowane jest na ułatwienie osobom za-
grożonym ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym dostępu do niedrogich, trwa-
łych oraz wysokiej jakości usług opieki
zdrowotnej i społecznej. Realizacja zin-
tegrowanych usług społecznych skiero-
wanych do osób lub rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożo-
nych ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym, odbywa się poprzez katalog
form wsparcia, do którego należą m.in.:

· poradnictwo specjalistyczne,
· wsparcie w rozwiązywaniu proble-

mów rodzinnych,
· wsparcie rodzin w rozwiązywaniu

problemów opiekuńczo-wychowawczych,
zmierzające do świadomego i odpowie-

Mo¿liwoœci wsparcia rodzin w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
na lata 2014 - 2020

dzialnego podejmowania i realizacji
funkcji wynikających z rodzicielstwa,

· wzmacnianie środowiskowych form
wsparcia rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczych,

· organizacja i wsparcie grup samopo-
mocowych, grup wsparcia i klubów dla ro-
dzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,

· wspieranie funkcjonujących rodzin-
nych form pieczy zastępczej oraz usamo-
dzielniania się osób objętych pieczą za-
stępczą,

· wsparcie ofiar przemocy domowej,
· usługi wspierające prawidłowe funkcjo-

nowanie rodziny i przyczyniające się do
podniesienia jakości codziennego życia,

· usługi wspierające rodziny, w których
są osoby z niepełnosprawnością, w tym
zaburzeniami psychicznymi,

· wsparcie umiejętności społecznych
rodzin wykluczonych bądź zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
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· usługi mające na celu wzmocnienie
więzi rodzinnych,

· wspieranie organizacji pomocy są-
siedzkiej, usług wolontariackich dla ro-
dzin wykluczonych bądź zagrożonych
wykluczeniem społecznym,

· usługi wzmacniające więzi społecz-
ne i przeciwdziałające społecznej izolacji.

Ciekawym przykładem wdrażania dzia-
łań na rzecz rodziny jest projekt Fundacji
Projekt Arche pt. „Rodzina to siła”. Pro-
jekt ten współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Warmińsko- Mazur-
skiego. Realizowany on jest przez Fun-
dację Projekt ARCHE w partnerstwie
z Gminą wiejską Lidzbark Warmiński.
W projekcie bierze udział 25 rodzin z miej-
scowości Kraszewo, Pilnik, Stryjkowo,
Runowo, Łaniewo, Bugi/Babiak.

Rodziny te objęte zostały wsparciem
i mają możliwość korzystania z takich
zajęć, jak: warsztaty psychologiczne,
trening relacji rodzinnych, umiejętności
wychowawczych, czy prawidłowego fun-
kcjonowania. Ponadto rodziny wspiera
pracownik socjalny i asystent rodziny.
Przez cały okres realizacji projektu uczest-
ników motywują i współdziałają z nimi
zatrudnieni animatorzy lokalni, którzy po-
budzają do aktywności społecznej w miej-
scu zamieszkania uczestników. Tym sa-
mym rodziny objęte wsparciem mogą
wspólnie z lokalną społecznością kreo-
wać przestrzeń publiczną, mają wpływ
na rozwój poszczególnych miejsco-
wości i przyczyniają się do poprawy ja-
kości życia mieszkańców wsi. Odby-
wają się również kursy podnoszące
kompetencje uczestników, takie jak kurs
pierwszej pomocy przedmedycznej, ani-

matora czasu wolnego, kulinarne, z maj-
sterkowania, czy rękodzielnicze.

Nabyte umiejętności uczestnicy wy-
korzystują w swoich środowiskach lo-
kalnych we współpracy z mieszkań-
cami, organizacjami pozarządowymi i in-
stytucjami samorządowymi.

Atrakcyjną formą pobudzania akty-
wności społecznej są wydarzenia lokal-
ne, które planowane i organizowane są
bezpośrednio przez uczestników pro-
jektu. Dzięki temu osoby te mają realny
wpływ na projekt, działania oraz sposób
promocji zakładanych rezultatów. Pi-
kniki, festyny, dni dziecka, czy inne wy-
darzenia lokalne są jedynie narzędziem
do skutecznego budowania w uczest-
nikach wiary we własne możliwości,
zwiększenia poczucia własnej wartości
i próbą zachęcenia do współdziałania
z innymi mieszkańcami do rozwiązy-
wania problemów społecznych, które
występują na danym terenie.

Efektami działań uczestników są nie
tylko zaplanowane, spektakularne wy-
darzenia, ale również podnoszony jest
poziom estetyki wsi poprzez powsta-
wanie nowych ławek, piaskownic, wiat,
itp. Wszystko to jest możliwe dzięki po-
budzonej aktywności społecznej mie-
szkańców oraz przeświadczeniu o real-
nym wpływie nie tylko na własne życie, ale
również na jakość życia sąsiadów i przy-
jaciół. Nabytą wiedzę, umiejętności i do-
świadczenie uczestnicy projektu „Ro-
dzina to siła” wykorzystują, by zmieniać
siebie i najbliższe otoczenie na lepsze.

Biuro Projektów
Integracji Społecznej

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie
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Konkurs Literacki
Wybrane prace nagrodzone i wyró¿nione

Konkurs l i ter acki :  Do m rod zinny ostoj ¹ Ojczyzny

Rok 2018 jest szczególnym czasem
dla Polaków, Polski i mojej rodziny. Sto
lat temu nasza Ojczyzna odzyskała
niepodległość.

Moi dziadkowie, rodzice i ja urodzi-
liśmy się w niewoli. Żyliśmy na Wileń-
szczyźnie, w powiecie brasławskim (dziś
Białoruś) w rodzinach wielopokolenio-
wych. W naszym najbliższym otocze-
niu mieszkali krewni i powinowaci. W ro-
dzinie mówiono wyłącznie po polsku.
Nigdy nie słyszałam, że ktoś urodził się
w Cesarstwie Rosyjskim. Wiedziałam,
że zawsze byliśmy i jesteśmy Polaka-
mi. To dom rodzinny i Kościół pozwoliły
nam zachować tożsamość narodową,
język, wiarę ojców i zwyczaje kultywo-
wane do dziś. Rodzice nauczyli nas
kochać Boga i Ojczyznę. Dzięki nim naj-
piękniejsze na świecie są polskie barwy
narodowe i Orzeł Biały, piękne są pol-
skie mundury, niebo i kwiaty.

II wojna światowa naszą wielką ro-
dzinę rozrzuciła po całym świecie. Wie-
dząc, że ziemia ojców nie leży w grani-
cach Polski, nie wrócili z niewoli niemie-
ckiej. Pokolenie wojenne związki mał-
żeńskie zawierało wyłącznie z Pola-
kami. Zamieszkali w różnych krajach:
Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ame-
ryki, Wenezueli, Argentynie, Australii.
Część rodziny pozostała na ziemi oj-
ców, a większość przeniosła się do Polski.

Na ziemię Warmii i Mazur przy-
wieźliśmy kult Matki Boskiej Ostro-
bramskiej, Jezusa Miłosiernego, Matki
Boskiej Brasławskiej Królowej Jezior
i wigilię z opłatkiem. Dzięki Polakom
w Ameryce powstała Częstochowa
i Wilno.

Osiedlając się w różnych stronach
świata, nie stali się obywatelami świa-
ta, a zachowali polską tożsamość naro-
dową.

Posłużę się przykładem rodziny Ale-
jun-Dłużniewski zamieszkałej w Wene-
zueli. Już trzy pokolenia urodziły się
w tym kraju. Mieszkali z dala od wiel-
kich aglomeracji i nie mieli zbyt wiele kon-
taktów z rodakami, mimo to zachowali
tożsamość narodową. Parę lat temu
moja siostrzenica i jej dwoje dzieci odzy-
skali obywatelstwo polskie. Z radością
oglądałam fotografię z polskimi pasz-
portami w dłoniach. Po pięćdziesięciu
dwóch latach ponownie z córką i dwie-
ma wnuczkami odwiedzi Polskę. Cel
ich podróży najlepiej zilustruje ostatnia
korespondencja związana z przyja-
zdem.

,,Mamy zamiar udać się do Polski
na kilka dni. Bardzo chciałabym się z To-
bą spotkać i dowiedzieć się nieco wię-
cej o życiu moich dziadków, gdy byli
w ich kraju, a także o mojej rodzinie i mo-
ich korzeniach. Nie mogłam dowie-
dzieć się od mojej babci, bo zmarła
młodo, zanim się urodziłam. Wszystko,
co przeżyli, nie należy zapominać. Mu-
simy uczyć się od przeszłości i docenić,
kim jesteśmy dzięki decyzjom naszych
przodków, ich poświęceniu i ich pracy.
Wiem, że będę płakać i żałować, że
nie jestem w stanie mówić po polsku,
ale próbuję się porozumieć”.

W kolejnym liście pisze: ,,Czekam
na Ciebie i przytulę. Próbowałam wpo-
ić moim córkom miłość do naszych
korzeni, do naszych przodków, uczyć
się od nich cierpienia i wysiłku, i doce-

Dom rodzinny ostoją Ojczyzny
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nić to, kim jesteśmy dzisiaj i co mamy.
Jestem pewna, że to uczyni moje córki
w przyszłości jeszcze lepszymi ludźmi
niż one już są i będą też bardzo dobrymi
matkami i babciami. Kochanie naszej
przeszłości sprawia, że cieszymy się
bardziej z naszej teraźniejszości.

Do zobaczenia w sierpniu i wiem,
że to będzie bardzo emocjonalne. Wiel-
kie uściski”.

W następnym liście pisze: ,,Już chcę,
żeby to była data spotkania z nami i zo-
baczenia mojej matki podekscytowanej
spotkaniem. Chciałabym, jeśli to możli-
we, skoordynować spotkanie z rodziną
dziadka Stanisława. Nie wiem, czy ją
znasz, czy masz z nimi jakiś kontakt”.

Zajrzałam do zachowanej korespon-
dencji z babcią Weroniki. Chcieli mieć
trochę Polski w dalekim kraju, zabrała
do swego ogródka nasiona kopru, ce-
bulki lilii. Tak chce się, pisała, zjeść
kartofelki z koperkiem, a tu koper nie
rośnie. Mąż aklimatyzował świerk na
choinkę i dokonał próby aklimatyzo-
wania jabłoni. Czy eksperyment udał
się, może dowiem się od córki.

W ostatnim liście Weronika pisze:
,,Wysyłam fotografię listu rodziny mo-
jego dziadka wysłanego wiele lat temu.
Chciałabym skontaktować się z nimi
również. Jesteś piękna, szlachetna du-
sza, będzie bardzo dobre spotkanie,
żałuję, że nie wiem, jak mówić po pol-
sku. Nie rób sobie problemu z naszym
przyjazdem. Chcę tylko poznać rodzi-
nę, powrócić do naszych korzeni i wy-

korzystać dobrze godziny. Doradź, co
jest najlepsze. Z miłością,  Vero”.

O czym to świadczy? Myślę, że nie
chcą być ,,obywatelami świata”,  ludź-
mi znikąd. Chcą odnaleźć swoje ko-
rzenie, znaleźć swoje miejsce na ziemi,
z którego wyrośli. Nieważne jest, gdzie
się urodziłeś, ważne, kim jesteś. Tego
nie można nauczyć się w szkole. Trze-
ba to wynieść z rodzinnego domu.

Cóż dodać? Przychodzi na myśl pra-
gnienie zaśpiewania ,,Polskich kwiatów”:
Śpiewa ci obcy wiatr, //
zachwyca piękny świat, // lecz serce tęskni,
Bo gdzieś daleko stąd //
został rodzinny dom // tam jest najpiękniej.
Tam właśnie teraz zakwitły kwiaty, //
stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki,
Pod polskim niebem // w szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty. //
W ich zapachu, urodzie jest Polska.
Żeby tak jeszcze raz //
ujrzeć ojczysty las, // pola i łąki.
I do matczynych rąk //
przynieść z zielonych łąk //rozkwitłe pąki.
Tam właśnie teraz…
Śpiewa ci obcy wiatr, //
tułaczy los cię gna, // hen, gdzieś po świecie.
Zabierz ze sobą w świat, //
zabierz z rodzinnych stron // mały bukiecik.
Weź z tą piosenką bukiecik kwiatów, //
stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki
Pod polskim niebem //
w szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty.//
W ich zapachu, urodzie jest Polska.

      Zenobia Janina Alejun,
  Kętrzyn

Ostróda, 28.07.18 r.

          Droga Weroniko!

Na wstępie chciałabym Ci podzię-
kować za cudowną pocztówkę z War-
szawy! Cieszy mnie wiadomość, iż byłaś

w Muzeum Niepodległości. Z kolei ja
chciałabym Ci opowiedzieć o swoim po-
bycie u dziadka w Łodzi.

Mój pobyt trwał około 2 tygodni. Na
początku razem z dziadkiem sprzątaliś-
my dom, ponieważ miał w nim remont,
a ja chciałam mu pomóc. Był to już
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chyba 3 dzień porządków, gdy nagle,
kiedy przecierałam i przesuwałam kre-
dens, wypadło z niego pewne zdjęcie.
Spojrzałam na nie. Po kilkudziesięciu
sekundach wpatrywania się odłożyłam
na stolik obok, zupełnie o nim zapo-
minając. Gdy wreszcie zakończyliśmy
porządki, było już po godzinie 19-tej.
Zaproponowałam staruszkowi kolację
wraz z wujkiem i ciocią. Zgodził się, od
razu zadzwonił do nich, zapraszając na
20:00. Potwierdzili przybycie.

Kiedy zrobiliśmy kolację, akurat ro-
zległo się pukanie do drzwi. I oto zjawili
się goście. Zasiedliśmy do stołu. Zaczę-
liśmy jeść, pić i opowiadać różne hi-
storie. Biesiadowaliśmy tak z półtorej
godziny. Aż nagle, nie wiem dlaczego,
przypomniała mi się fotografia, o której
wcześniej wspomniałam. Powiedziałam
rodzinie, że muszę im coś pokazać.
Przyniosłam ją i podsunęłam dziadkowi.
Przymrużył oczy i zaczął się szeroko
uśmiechać. Pokazał ją siostrze oraz jej
mężowi. Zaczęli coś wspominać. Za-
pytałam więc, o co chodzi, co to za lu-
dzie, z jakich czasów pochodzi zdjęcie?

Wujek zachrypniętym głosem ze
wzruszenia odpowiedział, że jest to
bardzo stare zdjęcie prapradziadków.
Zdziwiło mnie to. Zapytałam o dokładny
rok wykonania fotografii. Usłyszałam
odpowiedź dziadka: ,,1918”.

Odpowiedziałam mu, że to przecież
rok odzyskania niepodległości przez
Polskę. Wujek dodał: ,,Dokładnie 100
lat temu zostało zrobione to zdjęcie”.
Poczułam dumę, trzymając je w ręku.
Poprosiłam dziadka, by opowiedział mi
trochę o historii ludzi z tamtych lat. Nie
trzeba go było długo prosić, od razu
zaczął:

,,To był dobry rok dla Polaków, od-
zyskanie swobody we własnym pań-
stwie. Ty, Dominiko, pewnie nie możesz

sobie nawet wyobrazić, jakby to było
być zależnym od kogoś, prawda? Teraz
mamy spokojne czasy…”

Przytaknęłam.
,,Dobrze, że ludzie wtedy razem się

trzymali w wierze, że wszystko będzie
dobrze. I tak się stało w 1918 roku”.

Nastąpiła cisza, chwilę myślałam nad
tym, co ma na myśli. Wtrąciła się ciocia,
mówiąc: ,,No tak. Ludzie czuli się
bezpieczni w swoich domach razem z ro-
dziną, to utrzymywało w nich nadzieję”.

Wtedy ja rzekłam: ,,Czyli można
powiedzieć, iż domy były ostoją oj-
czyzny? Skoro ludzie czuli się w nich
bezpieczni i to one trzymały ich w Kró-
lestwie Polskim razem z rodziną?”

,,Tak, masz rację, dom rodzinny ostoją
ojczyzny!” – powtórzyła po mnie ciocia.
Wtedy wszyscy się uśmiechnęliśmy.

A chcesz wiedzieć, co tak w ogóle
przedstawiało zdjęcie? Otóż dwie osoby
w wieku mniej więcej 30 lat, trzymające
na rękach dziecko. Ukazywało szczęśli-
wą rodzinę, mimo wszystko w trudnych
czasach. To zdjęcie i ta historia opo-
wiadana przez dziadka i jego ró-
wieśników pobudziła mnie do refleksji.
To, kim jestem i jaka jestem,  jest skła-
dową wszystkich pokoleń, które żyły
przede mną i tworzyły moją Polskę.
Współczesną, wolną Polskę.

 Mam nadzieję, że moja opowieść
Cię zainteresowała i że Ty również jesteś
dumna z Polaków oraz ich silnej miłości
do ojczyzny. Myślę, że jak wrócisz
z Warszawy, opowiesz mi więcej o mu-
zeum i o ciekawostkach z tamtych
czasów.

Pozdrawiam i oczekuję Ciebie w na-
stępnym tygodniu!

Dominika Białaszczyk
Zespół Szkół Zawodowych im.

Sandora Petofi w Ostródzie
(op. s. Jolanta Kopiczko)
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Tęsknota za Ojczyzną
Dla mnie najważniejszymi świętami

w roku jest Boże Narodzenie. Najbar-
dziej je lubię, ponieważ można się
spotkać z rodziną przy jednym stole,
poczuć magię świąt, kultywować ro-
dzinne tradycje. Po prostu Boże Naro-
dzenie to coś niezwykłego.

Niestety, od jakiegoś czasu nie ob-
chodzimy już świąt Bożego Narodzenia
w Polsce. Dwa lata temu przepro-
wadziliśmy się do Szwecji. Rodzice
dostali tam doskonałe oferty pracy i chcąc
polepszyć nasz byt, postanowili, że
wszyscy wyjedziemy.

Święta w Szwecji są nieco inne niż
w Polsce. Brak choinek połyskujących
światełkami, ulicznych dekoracji, spa-
cerujących Mikołajów. Na ulicach jest
pusto i cicho, jakby ludzie nie wiedzieli,
że Boże Narodzenie to coś wyjątko-
wego. Po prostu nie czuje się tam magii
świat. Odkąd jesteśmy w Szwecji, czuję
niedosyt. Najbardziej brakuje mi spa-
cerujących ulicami Mikołajów rozda-
jących cukierki grzecznym dzieciom i roz-
brzmiewających zewsząd kolęd, a naj-
bardziej brakuje mi wigilijnej atmosfery.

Na szczęście mama zadbała o atmo-
sferę świąt Bożego Narodzenia. Posta-
nowiła urządzić nam święta takie, jak
w Polsce. Wszyscy z zapałem zabraliś-
my się do pracy. Tata przydźwigał ogro-
mną choinkę, którą przystroiliśmy naj-
piękniej jak to było możliwe mnóstwem
świecidełek, samodzielnie wykonanych
łańcuchów i aniołków. Pod choinką nie
mogło zabraknąć góry prezentów, ale z ich
rozpakowaniem musieliśmy czekać do
kolacji wigilijnej. Zabrałyśmy się z ma-
mą do przyrządzania potraw, których
oczywiście musiało być dwanaście.

Wreszcie nadszedł wieczór wigilijny.
Wszyscy z niecierpliwością wypatry-
waliśmy pierwszej gwiazdki, a kiedy
zabłysła, mogliśmy zasiąść do wie-
czerzy. Sianko pod obrusem zapachniało
kwiecistą łąką, a my poczuliśmy się
wspólnotą, prawdziwą polską rodziną.

Teraz już wiem, że dom, to nie cztery
ściany, a ludzie, którzy go tworzą.
Ludzie, którzy nie zapominają o swoich
korzeniach gdziekolwiek by się znaleźli.

Patrycja Płochacka
kl. VI, Szkoła Podst. Gałdowo,

(op. Beata Przeworska)

Dom rodzinny
ostoją Ojczyzny
Gdy wracam myślami do dni
pogodnej mojej młodości,
rodzinny dom mi się śni,
gdzie życie płynęło bez troski.
Wśród łąk i zielonych pól,
rozciąga się moja Ojczyzna.
Nigdy nie trapi mnie ból,
bo chroni mnie miłość rodzinna.
Beztroskie dziecięce lata,
minęły jak deszczu kałuże.
Wciąż do nich myśl moja wzlata,
i chciałaby zostać na dłużej.

Przepiękne moje schronienie,
obrońca rodzinnych wartości.
Wciąż tkwi we mnie wspomnienie
o latach dziecięcej radości.
Tak wiele trudu, wysiłku
przodkowie sobie zadali,
byśmy do rodzinnego gniazda
stale z uśmiechem wracali.
Ogrom nauczek, doświadczeń cennych
z mojej ojcowizny wyniosłam.
Za nic w świecie nie zapomnę,
gdzie się wychowałem, dorosłam.

Sandra Woźniak, kl. II THŻ
ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie

(op. s. Jolanta Kopiczko)
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Niepodległej
Niepotrzebne wielkie słowa,
niepotrzebny zgiełk pochodów.
Wystarczy pieśń,
która serce skruszy
i zapłacze na progu rodzinnego domu.
Tam pod strzechą jaskółcze gniazdo.
Z niego wyrośli,
jaśni, prości, waleczni i wzniośli.
Zakwitła w nich Ojczyzna
jak czerwona malwa
na tle białych szczebli płotu,

który tulił ten dach,
te okna i drzwi,
abyś mógł tu powrócić
i śnić szczęśliwe sny.
Abyś mógł usiąść w cieniu jabłoni
i karmić dzieci
dziełami swoich rąk.
Dla nich, dla Niej
wstajesz o świcie.

Natalia Rychcik, 13 lat, klasa VI
Szkoła Podst. im. H. Sienkiewicza

w Niechłoninie, gm. Płośnica
(op. Anna Ludwiczak)

Dom rodzinny ostoją
Ojczyzny
Wielkie przez wieki wznoszono mury:
Twierdze potężne, bastiony, fosy.
Szybko je jednak wojny, wichury
Zmieniły w gruzu i pyłu stosy.

Lecz kiedy kraj nad Wisłą rozdarto,
Dał Bóg opokę polskim sierotom.
Do domów rodzin już się nie wdarto,
Stały się cnoty, wartości flotą.

Zdusić chcieli zaborcy w przestrachu
Język, tożsamość i patriotyzm.
Lecz niczym przebić nie mogli gmachu
Rodzin. Tam brak miejsca na despotyzm.

I choć dekady już przeminęły,
A wolność kraju serca raduje,
Dla nas wartości nie wyginęły,
Bo dom rodzinny wciąż je buduje.

On jest ostoją, przetrwa przez wieki,
Bo to nie tylko cegły i ściany,
To miłość,  troski, miejsce opieki,
Szaniec do obrony z nieba dany.

Żal tylko ludzi, którzy bez domu
Błąkać się muszą w deszczu i chłodzie.
Żal, że potrzebni nie są nikomu,
I zapomnieć nie mogą o głodzie.

Pomnij więc człeku, w świecie zbłąkany,
Gdzie dom dzieciństwa, twoja rodzina,
Bo gdy korzeń rośliny wyrwany,
Prędko ku końcowi się ugina.

Sto lat i więcej, kraino nasza!
Niech szybko goją się twoje blizny.
Dom rodzinny niech mroki rozprasza.
Dom rodzinny ostoją Ojczyzny.

Jakub Czubak
Zespół Szkół Roln. w Ostródzie

(op. Irena Bera)

Bezimiennym bohaterom…
Warszawa, 06.04.1941 r.

Kochana Mamo!

Piszę do Ciebie ten list, bo mam
nadzieję, że wreszcie trafi on do Ciebie
i dowiem się, czy żyjecie. Wiele się
zmieniło, odkąd rozdzieliła nas wojna.

Chciałbym choć  dowiedzieć się, co zmie-
niło się w naszym domu. Chciałbym wie-
dzieć, czy mam do czego wracać, czy pi-
sanie listów ma jeszcze jakiś sens…

Żyję, mamusiu! Z tatą rozdzieliłem
się w trakcie kampanii wrześniowej –
14 września. Jeżeli wiesz, co teraz się z nim
dzieje, to proszę, przekaż mi taką infor-
mację. Po wycofaniu się mojego oddzia-
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łu, część z nas przeszła do konspiracji.
Wstąpiliśmy wraz z kompanami do orga-
nizacji. Nie mogę jednak szczegółowo
opowiedzieć Ci, gdzie trafiłem i czym
się zajmuję na wypadek, gdyby list wpadł
w niepowołane ręce. Bardzo tęsknię za
domem. Za przebywaniem w jego mu-
rach, ale jeszcze bardziej za tym, co za-
wsze go wypełnia: za Tobą, tatą, Ant-
kiem, Witkiem i Anką.

Myślę, że już niedługo się spotkamy.
Upadek Hitlera jest blisko – już za kilka
tygodni. Mam nadzieję, że się nie my-
limy. Tak bardzo wszyscy chcielibyśmy
żyć w wolnym kraju. To o niego wal-
czymy. Nie o nasze jednostkowe pro-
blemy, prywatne tragedie życiowe, ale
o przyszłość naszej Polski.

Pamiętam doskonale, jak dziadek
opowiadał mi o realiach poprzedniego
zniewolenia  – 123 latach niewoli. Po-
stanowiłem, że nigdy nie pozwolę, aby
coś takiego się powtórzyło. Dlatego
walczę... To właśnie w naszym domu
nauczyłem się takiego podejścia do
życia. Prawdziwego patriotyzmu, chęci
poświęcenia życia w imię ideałów.
Dziękuję Ci, że starałaś się razem z tatą
wychować mnie na człowieka odpo-
wiedzialnego. To wam zawdzięczam

naukę prawdziwego patriotyzmu, wiary
i honorowego postępowania! Nasz dom
rodzinny był swoistym inkubatorem, w któ-
rym wytworzyły się we mnie najlepsze
cechy. Cechy, które przydają mi się w dal-
szym życiu.

Pisząc ten list, wspominam również
babcię. Kiedy jako małe dziecko cho-
dziłem z nią na nabożeństwa i odma-
wiałem różaniec, nauczyłem się poko-
ry. Pokory i zawierzenia trudnych sytu-
acji Bogu. Dlatego dzisiaj, korzystając
z całego doświadczenia, które dał mi
nasz dom rodzinny, zawierzam okupo-
waną ojczyznę Bogu. Nie potrwa to dłu-
go. W oparciu o wartości, które są nam
wszystkim drogie, pokonamy wroga już
niedługo.

Już niedługo... Niedługo wrócę do do-
mu ! Wrócę i podziękuję Ci osobiście.
Podziękuję za życie i cudowną atmo-
sferę naszego domu. Dbajcie o siebie i daj-
cie znać, czy wszystko w porządku.

                        Twój walczący syn

PS.  Jeszcze Polska nie zginęła, Mamo!
Kacper Wardowski

LO w Zespole Szkół im. C. K.
Norwida w Nowym Mieście Lub.

(op.: Beata Zielińska)

Jest taki kraj...
Mojemu Tacie – Janowi

Jest taki kraj na mapie świata,
,,Staruszek kraj” – ma swoje lata.
Tutaj historia Mieszka, Chrobrego
Stanowi miarę wielkości jego.

Jest taki kraj na mapie świata,
Co dumnie przetrwał cierpienia lata,
Wojnę, powstania, nędzę, zabory,
Biało-czerwone ma dziś kolory,
Jest taki kraj na mapie świata,
W którym się smutek z radością splata.

Tu krzyż brzozowy, kapliczka mała,
Mogiła leśna przez czas zbutwiała.
Jest taki kraj na mapie świata,
Bocianie gniazdo, bielona chata.
W niej wszyscy bliscy: cała rodzina
Modlitwą ranną dzień swój zaczyna.
Jest taki kraj na mapie świata,
Za którym tęsknisz nawet po latach.
Gdzie poloneza wiatr z cicha nuci,
Do tego kraju z dala powrócisz!

Elżbieta Żarska
SP Kandyty im. J. Korczaka,

Szkoła Filialna im. I. Kwinto, Pieszkowo
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 MDK Morąg
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