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Jury XXV Edycji w towarzystwie wolon-
tariuszy .
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8 czerwca 2019 r.
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Od  redakcji
I znów przychodzi nam podsumować

kolejną, już XXI, edycję Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny, w której – choć
po części – udało się nam zwrócić uwa-
gę na fundament silnej, zdrowej moralnie
i szczęśliwej rodziny, którym niewątpliwie
jest małżeństwo. To dobre relacje między
małżonkami stanowią najlepszą gwa-
rancję dobrych relacji w rodzinie i siły
rodzinnej wspólnoty. Złe, nieuporząd-
kowane relacje między małżonkami to
pierwszy krok do osłabienia, a często do
rozpadu więzi rodzinnych, których na
dobrą sprawę najczęściej nigdy w pełni
się nie uzdrowi ani nie naprawi.

Hasło ,,Małżeństwo – dobre relacje –
silna rodzina” przyjęte jako myśl prze-
wodnia tegorocznych Warmińsko-Ma-
zurskich Dni Rodziny – bardzo ważne,
pełne głębokich treści – być może
niepokoiło swym brzmieniem te rodziny,
w których ,,coś jest nie tak”. Ale przecież
znamy życie i wiemy, jak trudno jest
o ideały i jak nieraz układa się ono zu-
pełnie inaczej, niż sobie wymarzyliśmy.
A jednak stawka jest wielka. Wszak nie
tylko o nasze osobiste szczęście tu cho-
dzi, ale o to, w jakim środowisku wy-
chowawczym rodzą się przyszłe po-
kolenia i na jakich wzorcach będą bu-
dowały własne życie – także rodzinne.

,,Biuletyn”, który oddajemy w ręce
Czytelnika, w swej zasadniczej części
zawiera relacje z przedsięwzięć po-
dejmowanych w środowiskach lokal-
nych w ramach Warmińsko-Mazurs-
kich Dni Rodziny. W przeważającej
części są to relacje z festynów, pi-
kników, imprez sportowych czy kul-
turalnych. Choć na pierwszy rzut oka
są one dość podobne do siebie, jednak
przy głębszym przyjrzeniu się im widać
ich specyfikę zależną czy to od kon-

kretnego środowiska, w jakim miały
miejsce, czy od okazji, jaką wykorzy-
stano dla ich organizacji. Trochę szkoda,
że nie wszystkie wprost podkreślały te-
goroczne hasło Dni Rodziny. Szkoda,
że stosunkowo mało było uroczystych
inauguracji czy podsumowań. Z wielo-
letnich doświadczeń wiemy, że mogą
być one doskonałą promocją Dni Rodzi-
ny oraz okazją do jeszcze większej inte-
gracji różnych środowisk w prorodzin-
nych działaniach. Można by sobie też
życzyć w przyszłości więcej inicjatyw
(np. posiedzeń Rady Miasta czy Gminy,
Komisji Rodziny), których efektem
mogłoby być rozwiązanie jakichś kon-
kretnych problemów dotykających
rodziny w danym środowisku lokalnym.
Być może takie wydarzenia miały miejs-
ce i teraz, jednak relacje z nich do nas
nie dotarły. Szkoda.

Ważną część ,,Biuletynu” stanowią ob-
szerne sprawozdania z konferencji inau-
gurujących (w Olsztynie) i kończących
(w Janowcu Kościelnym) tegoroczne
Dni. Jesteśmy przekonani, że treści po-
dejmowane podczas tych spotkań mo-
gą w przyszłości posłużyć szerszemu
odbiorcy przy różnych okazjach.

Artykuły i materiały ROPS uzupełnia-
ją merytoryczną zawartość ,,Biuletynu”.

Publikujemy podsumowania wojewódz-
kich konkursów: literackiego oraz grafiki
komputerowej oraz zamieszczamy część
ich dorobku.

Życząc owocnej lektury, liczymy na
jeszcze większe zaangażowanie się
Państwa w przyszłorocznej edycji Dni,
której hasło uzgodnimy w listopadzie na
spotkaniu koordynatorów. Na pewno
trzeba robić możliwie jak najwięcej, by
każda rodzina była rodziną naszych
marzeń.                                   (red.)
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S³owo Marsza³ka

Wpr o w adz eni e

Szanowni Państwo

Dobiegła końca kolejna, już XXI edycja
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
które tradycyjnie zainicjował Samorząd
Województwa we współpracy z Radą ds.
Rodzin Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego. Tegoroczne Dni Rodziny odby-
wały się pod hasłem ,,Małżeństwo –
Dobre relacje – Silna rodzina”.

Wyjątkowość i istota tegorocznego
hasła niosą ze sobą wartości bliskie
każdemu z nas.

Małżeństwo, jak każdy związek, wy-
maga wzmacniania i pielęgnacji. Dlatego
tak ważny jest dialog, który stanowi nie-
zrównane źródło siły i optymizmu pozwa-
lające pokonywać życiowe trudności. Ro-
zmawiajmy ze sobą, nie bądźmy obojętni

względem siebie, a wtedy nasze relacje
umocnią więzi, które nas łączą.

Wszystkie inicjatywy podejmowane
w całym województwie w ramach War-
mińsko-Mazurskich Dni Rodziny, miały
na celu promowanie dobrej relacji małżeń-
skiej i komunikacji w rodzinie.

Przy współpracy wielu samorządów
i organizacji pozarządowych zrealizowano
liczne wydarzenia, w tym o charakterze
kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.

Serdecznie dziękuję wszystkim zaan-
gażowanym osobom i instytucjom, które
włączyły się w organizację Dni Rodziny
w swoich lokalnych społecznościach.

Niech lektura ,,Biuletynu” będzie dla
Państwa inspiracją do podejmowania
ciekawych inicjatyw, o których warto
mówić.

Jednocześnie już teraz zapraszam
Państwa do włączenia się w obchody
przyszłorocznych – XXII Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny.

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
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10 maja 2019 r. w sali konferencyj-
nej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego miała miejsce uroczy-
sta inauguracja XXI Warmińsko-Ma-
zurskich Dni Rodziny przebiegajcych
w tym roku pod hasłem ,,Małżeństwo
– dobre relacje – silna rodzina”. Kon-
ferencję prowadził red. Robert Lesiń-
ski z Radia Olsztyn, który powitał uczest-
ników reprezentujących wiele środo-
wisk z terenu całego województwa.

Młodzi artyści z Pałacu Modzieży
im. Orląt Lwowskich w Olsztynie
wystąpili z ciekawym repertuarem, pre-
zentując znane i lubiane przez wszyst-
kich piosenki poświęcone małżeństwu
i rodzinie.

Następnie głos zabrała P. Jolanta
Piotrowska, członek Zarządu Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego:

Pozwólcie Państwo, że w imieniu Za-
rządu Województwa, Pana Marszałka,
Regionalnego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej przywitam Państwa serdecznie
na inauguracji XXI Warmińsko-Mazur-
skich Dni Rodziny.

Ekscelencjo, Panie Wojewodo, bar-
dzo się cieszę, że nasza wspólna obec-
ność świadczy o tym, jak bardzo wszyst-
kim nam zależy, żeby nasze rodziny,
nasze małżeństwa w naszym regionie
były szczęśliwe. Dlatego powiedziałam
,,małżeństwa”, ponieważ w tym roku ha-
sło przewodnie całego cyklu uroczys-
tości to ,,Małżeństwo – dobre relacje –
silna rodzina”. Skupiamy się w tym roku
na małżeństwie, bo wiadomo, szczęśli-
we małżeństwo, to szczęśliwa cała ro-

dzina, to szczęśliwe dzieci. Wesołe, roz-
biegane, to podstawa dobrego funkcjo-
nowania rodzin.

Cóż to znaczy ,,szczęśliwe małżeńs-
two”? Nie jest to sprawa łatwa. Jako
małżonka od trzydziestu dwóch lat, mogę
powiedzieć, że najważniejszy w rodzi-
nie jest kompromis, są wzajemne dobre
relacje, jest otwartość, jest dialog, po-
rozumienie. To jest podstawa. Nie ,,ja”,
ale ,,my”! ,,My” w rodzinie, ,,my” w mał-
żeństwie.

Jestem szczęśliwą mamą, może jesz-
cze bardziej szczęśliwą babcią. I wiem,
że to szczęście wspólne, rodzinne bierze
się od małżeństwa. Jeśli w nim wszystko
dobrze się układa, jeśli w małżeństwie
,,wszystko gra”, to wtedy jest dobrze.
Na marginesie dodam, że często ten
dialog, to porozumienie, wzajemny sza-
cunek bierze się ze wspólnego działania,
ze wspólnych zainteresowań. A wspól-
ne zainteresowania to na przykład kuli-
naria. Mój mąż, jak zaczął swój staż mał-
żeński, nie umiał w ogóle gotować. Na-
tomiast w trakcie małżeństwa tak się na-
uczył, że teraz jest lepszy ode mnie. Cza-
sem więc drobna rywalizacja jest po-
trzebna w małżeństwie. Świadomie po-
dałam przykład z życia osobistego, bo my-
ślę, że ważne jest, żeby ze sobą roz-
mawiać, żeby ze sobą współdziałać, to
stanowi podstawę miłości. Bo miłość
też jest ważna w rodzinie. A te wartości,
o których wspomniałam, stanowią pod-
stawę, fundament do dobrych relacji w ro-
dzinie. Silnej rodzinie. I na takich rodzi-
nach w regionie bardzo nam zależy.

Uroczysta Inauguracja
XXI Warmiñsko-Mazurskich
Dni Rodziny
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Bardzo się cieszę, że od wielu miesięcy,
tak jak od dwudziestu jeden lat, trwają
przygotowania do Warmińsko-Mazur-
skich Dni Rodziny. Bardzo się cieszę,
że tak wiele instytucji jest zaangażo-
wanych w to przedsięwzięcie. Tak wielu
ludzi, tak wiele organizacji już nie trzeba
namawiać, są chętni, by do tego przy-
gotować się, a następnie zorganizować kon-
ferencje, warsztaty, spotkania, również
takie bardziej ,,na luzie”: zawody spor-
towe, imprezy kulturalne. To też jest wa-
żne, żeby rodzina miała szansę spotkać
się, wspólnie pobawić. Bo nieraz nie ma
czasu. Nie ma czasu, by zasiąść przy sto-
le, żeby razem porozmawiać. Jeszcze
na marginesie dodam, że u nas zawsze
obiad był o g. 16.00 i cała rodzina mu-
siała być przy stole! Ważne, żeby two-
rzyć wzajemne dobre, silne relacje. Ta-
kie relacje tworzą się również w czasie
trwania Warmińsko-Mazurskich Dni
Rodziny. Oczywiście liczy się praca przez
cały rok, bo to nie tylko sporadyczne
przedsięwzięcia budują małżeństwo, ale
praca trwająca przez cały rok.

Tak, jak wspomniałam, tegoroczne
hasło to ,,Małżeństwo – dobre relacje
– silna rodzina”, a zatem potrzeba sza-
cunku, zrozumienia. Oby te uczucia, te
wartości towarzyszyły nam przez cały
rok. Finałem w tym roku będzie przed-
sięwzięcie zorganizowane przez gminę
Janowiec Kościelny w powiecie nidzic-
kim. Aby te wszystkie uczucia, o któ-
rych wspomniałam, wartości towarzy-
szyły nam nie tylko w czasie trwania
Dni Rodziny, ale przez cały rok. Wtedy
nasz region będzie znany nie tylko
z doskonałego, wspaniałego dziedzictwa
kulturowego, ale również z silnej wspa-
niałej rodziny.

Z kolei P. Sławomir Sadowski,
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski,
powiedział:

Inau gu racj a XXI W-M D ni  Rod ziny

Rodzina. Chcę powiedzieć z naszej
historii. Minęło 1053 lata od powstania
państwa polskiego, kiedy to na nasze
ziemie trafiła wiara, cywilizacja i kultura.
Ile rodzin było w naszej historii? Ile
małżeństw zawartych?

Rodzina to jest szerokie pojęcie: Jan
Paweł II, nasz święty, mówił, że pod-
stawą rodziny jest małżeństwo. Jeżeli
rodzina jest liczna, to nasi przodkowie,
także ci bliżsi, jak babcie i dziadkowie
może jeszcze żyją; także ciotki, wu-
jowie, stryjowie, kuzynowie…

I wartości, które przez wieki prowa-
dziły naród polski. Bo w rodzinie, w mał-
żeństwie te wartości były przekazy-
wane. Była przekazywana tożsamość,
pamięć, tradycja. I dokonania tych
wszystkich ludzi, którzy pracowali na
dobro Polski...

Przed powstaniem styczniowym było
u nas znane pojęcie ,,instytucji" tzw. Mat-
ki Polki. Oczywiście ten model się
zmieniał. Ale to kobieta wychowywała
dzieci, opiekowała się nimi, przekazy-
wała im wartości… W rodzinie zawsze
przede wszystkim było wychowywanie
dzieci. Na bazie tych wartości. Szkoła  by-
ła uzupełnieniem. Rodzina pełniła
zawsze bardzo ważną rolę. Uczyła mi-
łości. Miłość to nie tylko uczucie. Ale
to obecność. Przede wszystkim obec-
ność. W rodzinie, a przede wszystkim
w małżeństwie.

Większość Państwa na tej sali to
kobiety. Te piękne piosenki tu śpiewane
o rodzinach, to przede wszystkim o mat-
ce. Również Krasicki, książę poetów,
mówił: My rządzim światem, a nami
kobiety.

A Jan Zamoyski, Kanclerz Wielki
Koronny i Hetman Wielki Koronny:
Takie będą Rzeczpospolite, jakie
młodzieży chowanie. A pijar, Stanisław
Konarski, mówił, że trzeba przemieniać
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serce. A co to jest serce? W naszej chrześ-
cijańskiej terminologii to jest sumienie,
to jest część naszej duszy.

Te nasze spotkania służą temu, żeby
mówić o tych sprawach, żeby się po-
zielić wrażeniami, spostrzeżeniami. Czę-
sto jest tak, że jest trudno żyć w mał-
żeństwie. Sytuacje w życiu bywają róż-
ne. Różne są uwarunkowania. Czasem
jest wina jednego, drugiego lub obojga
małżonków. Ale najczęściej cierpią na
tym dzieci.

Ale dzieci, które mają dobrą rodzinę,
lepiej są wychowywane, lepiej się
uczą…

Wspomnę jeszcze o wychowywaniu
młodzieży w latach międzywojennych.
Przyświecało mu hasło – obecne choć-
by w harcerstwie: Kochaj Polskę, bądź
dobrym Polakiem, słuchaj matki, słuchaj
starszych.

A więc rola nas tutaj jest duża. Prze-
de wszystkim odpowiedzialność już
zaczyna spoczywać na młodym poko-
leniu. Nas nie będzie i co dalej? To
dotyczy wszystkich dziedzin życia.

Chciałbym podkreślić wielką rolę
Kościoła i wiary. I jest nadal. Ale także
rodziców, rodziny, małżeństwa i szkoły.
I wielu innych instytucji, które Państwo
tu reprezentujecie.

Jako kolejny, głos zabrał Biskup Po-
mocniczy Archidiecezji Warmińskiej,
ks. bp Janusz Ostrowski:

Spotykamy się na inauguracji XXI
Warmińsko Mazurskich Dni Rodziny.
Dlaczego nie zastanawiamy się, po co
oddychać? Dlaczego nie zastanawiamy
się, po co jeść? A zatrzymujemy się i po-
chylamy nad małżeństwem i rodziną.

Czy to nie jest coś, jak oddychanie,
jak jedzenie? Coś tak naturalnego, że
chyba dotychczas w historii ludzkości,
poszczególne pokolenia nie miały wię-
kszego problemu. Ze zrozumieniem

małżeństwa i rodziny... Ale z realizacją
zawsze bywało różnie, bo tam gdzie jest
człowiek, tam zawsze też jest grzech.
Ale jeżeli dzisiaj, i od dwudziestu jeden
lat, w naszym województwie w sposób
szczególny poświęcamy czas, energię,
zdolności, aby pochylać się nad tą rze-
czywistością naturalną, jaką jest mał-
żeństwo i rodzina, to znaczy, że dzieje
się coś niepokojącego. I DZIEJE SIĘ
coś niepokojącego. Bo jeżeli zaczniemy
kwestionować potrzebę oddychania i je-
dzenia, to podcinamy w ogóle możli-
wość dalszego funkcjonowania. I to nie
zależy od wyznania, poglądów, religii.
To jest coś naturalnego.

Jeżeli rzeczywiście pochylamy się od
wielu lat nad tą rzeczywistością – wspa-
niałą – jaką jest rodzina i małżeństwo,
to znaczy, że potrzeba nam spojrzenia
wstecz, byśmy nie zaczęli budować ja-
kichś wielkich zamków, ale na piasku.
Ktoś, kto wymyśli konstrukcję, ale nie
myśli o fundamencie, to najbardziej
wyrafinowana konstrukcja runie, i to
szybko, jeśli nie zwróci sie uwagi na
fundament. I dzisiaj próbuje się w spo-
łeczeństwie, w społecznościach, w dys-
kusjach redefiniować, zmieniać sens i zna-
czenie słów, pewnych rzeczywistości.
Czyli próbuje się zlikwidować funda-
ment. I budować na tym zniszczonym
fundamencie jakąś nową, wymyśloną
konstrukcję. Jeżeli by chodziło o cegły i be-
ton, to możemy eksperymentować. Ale
to chodzi o człowieka. Nie wolno niko-
mu podejmować prób eksperymento-
wania na człowieku.

XX wiek pokazał, do czego prowadzą
eksperymenty na istocie ludzkiej. Mó-
wię może tonem takim trochę powa-
żnym, ale i problem jest poważny.

XX-wieczne ideologie, szczególnie
marksistowska, próbowały fizycznie
eliminować naturalną, tworzyć nową,
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wymyśloną rzeczywistość. W tej chwili
nowa ideologia, właściwie stara ideo-
logia neomarksistowska, tylko już na
płaszczyźnie kultury i społeczności pró-
buje również redefiniować i likwidować
te fundamenty, które są tak oczywiste i tak
naturalne.

Na początku naszego spotkania mło-
dzież przedstawiła, zaśpiewała trzy zna-
ne nam wszystkim piosenki. I myślę,
że każdemu z nas gdzieś w sercu, czy
nawet w oku, łza się zakręciła, słysząc
te słowa i myśląc o własnej rodzinie.
To pokazuje nasza reakcja organizmu,
że to jest naturalne, bo to jest funda-
ment, dzięki któremu my wszyscy tutaj
jesteśmy, myślimy, pracujemy, funkcjo-
nujemy.

Jeżeli rzeczywiście chcemy pochylić
się nad tą rzeczywistością małżeństwa
i rodziny, musimy mieć świadomość, że
nie można zapominać o fundamencie.
Jeżeli o nim zapomnimy, to najbardziej wy-
myślna konstrukcja bardzo szybko runie.

A ten symbol tegorocznych Dni Ro-
dziny, jaki widzimy na okładce ,,Biu-
letynu Rady ds. Rodzin”, dwa różne
drzewa połączone ze sobą, a symbol
obrączek zaślubionych pokazuje, do
czego prowadzi dobrze zrozumiana,
ukształtowana rodzina. Dlaczego w na-
szym społeczeństwie te relacje nie mo-
gą być takie jak w kochającej się ro-
dzinie?

Czy w rodzinie nie zdarzają sie niepo-
rozumienia? Tak. Czy w rodzinie zda-
rzają się kłótnie? Tak. Ale jak powiedzi-
ła Pani Marszałek, potrzeba kompro-
misu jest jednym z elementów funda-
mentalnych do funkcjonowania.  I może
trzeba nam spojrzeć na nasze rodziny,
nasze małżeństwa jako na pewien wzo-
rzec, który możemy przenieść do życia
społecznego, politycznego, kulturalnego.
To jest wyzwanie i zachęta, która płynie

z głębi naszych serc, każdego z nas. By
ten fundament był zauważony, docenio-
ny, choć wiemy, że w budynkach funda-
mentów nie widać. One są głęboko,
gdzieś w ziemi, i w naszych sercach. I za-
dbajmy o to, by te fundamenty były za-
uważone, docenione. I na tych mocnych
fundamentach budować tę wspaniałą
budowlę małżeństwa, rodziny silnej,
silnego społeczeństwa.

Wykład inauguracyjny pt. Czy w XXI wie-
ku można żyć szczęśliwie w trwałym zwią-
zku? wygłosia dr Barbara Smolińska
z ,,Pracowni Dialogu” – Specjalistycznej
Poradni Psychologicznej w Warszawie.

Powiedziała m.in.: To hasło, jakie zo-
stało wybrane na tegoroczne Dni Rodzi-
ny, jest bardzo logiczne. Bo to tak jest:
Żeby była dobra, udana rodzina, to musi
być udane małżeństwo. Ale jako to się
dzieje, że wszystko wiemy, jak to po-
winno być, a wiemy też, jakie są staty-
styki rozwodów, jakie są statystyki pro-
blemów młodzieży. Więc co z tym
zrobić? Będę mówiła jako praktyk .

Tytuł jest prowokacyjny. Ponieważ moi
przedmówcy przedstawiali się osobiście,
powiem, że też jestem mężatką – ponad
40 lat, mam czworo dorosłych dzieci, gro-
madkę wnuków.

(...) Jak zbudować dobre małżeństwo?
Jest pewien rozdźwięk między naszymi
ideałami, wiemy, jak być powinno, żeby
małżeństwo się kochało, żeby był dialog
itd. Ale od 30 lat przyjmuję w gabinecie
tych, którzy przychodzą już w pier-
wszym, drugim, albo piątym roku, albo
w trzydziestym – i mają te wszystkie
problemy. A więc jak to robić?

Następnie Prelegentka omówiła tło spo-
łeczno-kulturowe. Żeby żyć w małżeń-
stwie z  drugą osobą, to budzi niezwykle
dużo pragnień, nadziei, ale też lęków,
obaw. Mamy nieraz w gabinecie stosun-
kowo młodych ludzi (około 30 lat), którzy
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przychodzą (najczęściej mężczyźni parę
miesięcy przed ślubem) ze swoimi oba-
wami, lękami. Żyjemy w czasie dużych
zmian społeczno-kulturowych. Przede
wszystkim rola kobiety i mężczyzny
bardzo się zmieniła. Ten model, który był
jeszcze przed stu laty i później, to model,
w którym rola mężczyzny i kobiety była
bardzo ściśle zdefiniowana. Mężczyzna
utrzymywał rodzinę, kobieta zajmowała
się wychowaniem, tworzeniem ogniska
domowego. Wszystko było dosyć proste,
a przynajmniej prostsze niż teraz. Teraz,
kiedy kobiety się kształcą, pracują zawo-
dowo, wszystko jest trochę mniej proste.
I to przypadło na nasze czasy.  Socjologo-
wie, psychologowie mówią, że kobiety
są coraz bardziej przedsiębiorcze,  energi-
czne, dynamiczne. Mężczyznom dziś
trochę trudno się w tym odnaleźć. Pytają
o swoje miejsce. Mówimy o kryzysie
ojcostwa, o kryzysie roli mężczyzny.  I to
wszystko wpływa na ten najbliższy zwią-
zek, na związek małżeński.

Następnie dr B. Smolińska przedstawiła
najważniejsze składniki miłości.

Plusem naszych czasów jest to, że nie
ma małżeństw kojarzonych. W naszej
kulturze ludzie wiążą się, bo się pokochali.
Dlatego decydują się żyć razem. Najwa-
żniejsze są czynniki: namiętność, intym-
ność i zaangażowanie. One pojawiają się
na różnych etapach małżeństwa, w róż-
nym nasileniu. Namiętność pojawia się
na początku. To zafascynowanie, zako-
chanie, różowe okulary – bez tego trudno
by się było zdecydować, żeby wyjść za
mąż czy się ożenić. Namiętność to coś
żywego, na co nie mamy wpływu, co
się pojawia. Zazwyczaj w czasie trwania
małżeństwa może się ona obniżyć.

Intymność to jest to, co budujemy.
Mamy na nią wpływ. Intymność to blis-
kość, empatia, przyjaźń. Bez pracy, bez
wysiłku to się samo nie zbuduje.

Zaangażowanie – to, co jest związane
z moją wolą. Ja chcę, żeby to była ta
najbliższa relacja. Chcę się do tej osoby
zbliżać. Chcę się z nią uczyć żyć.

Ten trzeci czynnik, na który mamy
wpływ, mówi o tym, że  najbardziej trwałe
są te związki, w których najsilniejsze jest
zaangażowanie. Co jest związane z na-
szym wysiłkiem. I to jest dobra wiado-
mość. Ale z drugiej strony wiadomość,
która wpływa na to, że to zależy od na-
szej pracy. I tu jest pewna pułapka. Zna-
cie Państwo bajki. Wiecie, jak to w nich
jest. Książę szuka księżniczki, jest dużo
w tym przeszkód… I jak się kończą
wszystkie bajki? Żyli długo i szczęśliwie.

Nie macie Państwo pojęcia, jakie to
w jest w nas silne. Pracowałam z bardzo
wieloma małżeństwami. Owszem, zna-
leźć mężczyznę, znaleźć kobietę – to jest
trochę wysiłku, trzeba się natrudzić, ale
gdy już jest po ślubie, to będzie samo szło.
A tu nie idzie.

Wymiary, które nam pomagają żyć
w związku i które pomagają nam budo-
wać równowagę w związku: bliskość –
dystans, zależność – wolność, zaangażo-
wanie – odpuszczenie, aktywność – bierność,
egocentryzm – altruizm. To są te parame-
try, które każda para musi dla siebie zbu-
dować.

Na ile być blisko – na ile zachować dys-
tans. Zostało tu już powiedziane, że w mał-
żeństwie jest ważne MY. A nie JA. My
– to jest prawda, ale nie do końca. Bo
żeby zbudować MY, potrzebne są dwa
JA. Jeśli nie będzie dwóch wyraźnych
JA, to MY nie zbu-dujemy. Każda para
musi określić blis-kość i dystans. Wzorce
kulturowe nam w tym nie pomagają.
Kiedyś było to jasne. Teraz każda para
eksperymentuje sama.

Zależność i wolność. Czyli na ile zależy
od ciebie, na ile ma przestrzeń wolności.
Dziś – zwłaszcza wśród młodych – to
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jest przestrzeń konfliktowa. Ile mogę
mieć wolności.

Zaangażowanie – odpuszczenie. Zaan-
gażowanie w związek, to wszystko, co
buduje MY, ale też odpuszczamy.

Aktywność – bierność. Na ile jestem
osobą aktywną, a na ile pozwalam sobie
na bierność, pozwalając na aktywność
drugiej strony.

No i egocentryzm – altruizm. Altruizm
w związku jest konieczny. Ale może też
być chory altruizm, który zupełnie pomija
siebie. Wówczas nie będzie się budowało
dobrych relacji.

Zasady ważne dla dobrego funkcjono-
wania związku (wg Jurga Will’ego) –
ważne nie tylko dla tych, którzy działają
w pomocy społecznej, ale także dla włas-
nego doświadczenia:

Zasada odgraniczenia. W każdym
małżeństwie są granice wewnętrzne i ze-
wnętrzne. Te pierwsze to granice między
JA i TY, na ile tworzymy MY, a na ile
pozwalamy sobie być sobą i drugiej
osobie też być sobą. Najzdrowsze jest
to, co jest pośrodku. Relacje „patologi-
czne” są wtedy, gdy albo są zbyt szty-
wne, albo zbyt rozmyte.  Sztywne – gdy
nie budują MY, ale są JA i Ja. I to jest
rys współczesności. Ideały współcze-
sności to jest, żeby mnie było dobrze
(indywidualizm), dążenie do sukcesu
osobistego. I żyjemy w czasach narcyz-
mu. Są różne czasy, np. czas Freuda
(czas kobiety, czas histerii). Teraz żyjemy
w czasach narcyzmu – koncentracji na
sobie. Małżeństwa, które obecnie trafiają
do gabinetu, są podzielone rekordowo
sztywnymi granicami między JA i TY.
Tam się nie tworzy MY. Tam nie ma
tego PAŃSTWO KOWALSCY. Są
pani Ewa i pan Jan. Żyją jakby oddzielnie,
mają różne konta bankowe, różnych
znajomych, różne hobby, nie lubią swoich
rodzin pochodzenia, nie odwiedzają itd.

I to nie buduje dobrego, trwałego małżeń-
stwa. Może być odwrotnie. Takich mał-
żeństw jest mniej, to raczej czasy naszych
rodziców. Małżeństwo zamknięte, gdzie
nie ma JA i TY, tylko MY. Zjawiają się
takie pary w gabinecie. Pytam się o coś
żony, a ona: Bo MY… Ja na to: fajnie,
ale co pani? A ona znowu: Bo my… Tam
nie ma tego oddzielenia.

No i obszar najzdrowszy, normalności:
gdy te relacje są „przepuszczalne”, gdzie
są wyraźne dwie osoby, które starają się
kroczyć po wspólnej drodze na zasadzie
dojrzałości, odrębności, ale budują MY.

Granice zewnętrzne: mogą być albo
zbyt sztywne, albo rozproszone, albo
wyraźne. Granice: nasze małżeństwo a świat.
Kiedyś te granice socjologiczno-kultu-
rowe były dość wyraźne. Teraz wiele mło-
dych małżeństw ma z tym problem, żeby
się wyraźnie oddzielić jako para od
świata zewnętrznego. (...)

Granice zbyt sztywne – w opiece spo-
łecznej zapewne macie Państwo cza-
sami do czynienia. Takie małżeństwo
zupełnie oddzielone od świata. Nie ma
relacji z rodziną, z sąsiadami. To jest
bardzo częste w rodzinach alkoholowych:
alkoholik pracuje, zajmuje dość wysokie
stanowisko... Wychodzi się z założenia:
wstyd, chronimy ten nasz sekret.

I trzeci, zdrowy model, pośrodku:
granice wyraźnie przepuszczalne. Co to
znaczy?  Małżeństwo się wyraźnie odgra-
nicza od relacji z innymi osobami zarówno
jeśli chodzi o intymność, seksualność,
przyjaźń… Pytanie: czy ja się mogę przy-
jaźnić z drugą kobietą – pyta mężczyzna.
Albo kobieta pyta, czy może się przy-
jaźnić z innym mężczyzną. Ale pytanie:
co to znaczy? Przyjaźń ma dość wysokie
miejsce w hierarchii relacji. Chodzi o
definicję przyjaźni. Najbliższym przyja-
cielem  musi być mąż, a najbliższą przy-
jaciółką żona. Nie jest zbyt bezpieczne,

Inau gu racj a XXI W-M D ni  Rod ziny
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jeśli mężczyzna przyjaźni się z inną ko-
bietą bardziej niż z żoną i kobieta bardziej
się przyjaźni z innym mężczyzną niż
z żoną.  Zazwyczaj prowadzi to w niezbyt
bezpieczną stronę. Ale przecież mamy
przyjaciół, sąsiadów, inne osoby z rodziny.

Jeszcze jedna zasada: zasada równej
wartości partnerów. Tu chodzi o to,
żeby żaden z partnerów, współmał-
żonków nie uważał się za lepszego od
drugiego. Bo to bardzo psuje relacje. To
może dotyczyć różnych rzeczy. Np.
pochodzę z lepszej rodziny. Mam lepsze
wykształcenie. Więcej zarabiam. Ale czy
za tym nie idzie przekonanie, że moja
wartość jest wyższa.

Zasada równowagi między zachowa-
niami regresywnymi a progresyw-
nymi. Zachowania progresywne –
dorosłe, nasze. Regresywne – dziecięce.
W małżeństwie odzywają się w nas stare
tęsknoty, stare potrzeby dziecięce, które
nie zostały zrealizowane w relacjach
z naszą mamą czy tatą: zaopiekuj się
mną, pociesz mnie, daj mi wsparcie.
Najlepiej jest w małżeństwie, jeśli te role
się zmieniają. Czasem żona jest tą słabą,
którą mąż się zaopiekuje, a czasami
odwrotnie.

Gdy ludzie się pobierają, wydaje się im,
że to najważniejsze już się stało. Żona
ma męża – wszystko będzie super, z gór-
ki, samo się będzie działo, będzie constans.
Dlaczego dziś coraz trudniej jest za-
chować trwałe małżeństwo? Bo żyjemy
dużo dłużej. Jeszcze nasi prapradziad-
kowie nie żyli 50 lat w małżeństwie.
Umierali dużo młodziej. Dziś małżeństwa
mogą trwać 50, 60 lat, jeśli zawarliśmy
je bardzo młodym wieku. To jest czas,
kiedy się wciąż zmieniamy, dojrzewamy.
Teraz jesteśmy zupełnie inną osobą niż
wtedy, gdy mieliśmy 20 lat.

Bardzo ważne, byśmy wiedzieli, że
małżeństwo to jest proces, będziemy się

zmieniać, Psychologowie zbudowali
różne modele, jak wyglądają różne fazy
życia małżeńskiego. Każda faza ma
własne wyzwania, wiążą się z nią różne
kryzysy.

Kryzys jest czymś zdrowym. One są
konieczne w naszym życiu. One są w ży-
ciu psychicznym duchowym. Musimy
przejść przez kryzysy. Ale ważne jest,
by kryzys podjąć. Kryzys podjęty i ro-
związany sprawia, że dojrzewamy. Kry-
zys zakopany, przed którym uciekamy,
sprawia, że żyje się coraz trudniej.

Fazy małżeństwa  i typowe dla nich
kryzysy: Pierwsza faza – tworzenia stabil-
nego związku (wybór określonego part-
nera, wykluczenie wszystkich innych; wza-
jemna wyłączność pary także wobec pier-
wotnej rodziny; lęki i wątpliwości depre-
syjne również dotyczące sfery seksual-
nej; radość i nadzieja. Co będzie, jeśli
poznam kogoś bardziej atrakcyjnego…
Na pewno tak się stanie. Na pewno spot-
kam kobietę piękniejszą od żony. Na pe-
wno spotkam mężczyznę, który będzie
bardziej inteligentny od męża. Ale co z te-
go? Wybieramy męża czy żonę, a nie
najlepszy model samochodu. Ale to jest
trudne i związane ze stratą. Musimy opła-
kać stratę. Tak samo jak wybór powo-
łania. A strata jest trudna. Trudno prze-
żywać straty w życiu. Bez umiejętności
przeżywania strat nie będziemy dojrz-
ewać. Nasze życie to proces przeży-
wania strat. Są małe żałoby. Nie tylko
po śmierci bliskich. Tu także kwestia
wyłączności, wątpliwości,  ułożenia sen-
sownych relacji z rodziną

Faza realizacji i rozwoju małżeństwa –
poszukiwanie swojej tożsamości jako
pary. Podział zadań, odpowiedzialności,
wspólnej pracy, odpoczynku, podział obo-
wiązków. Przy dzisiejszym wychowaniu,
gdy rodzice oczekują od dzieci, by się
dobrze uczyły, wiele dzieci nie ma w ogó-
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le obowiązków domowych. Moje ulu-
bione pytanie jako konsultanta dla
rodziców: jakie obowiązki mają w domu
dzieci? 95 procent odpowiedzi, że ża-
dnych. I potem ci ludzie zawierają mał-
żeństwo. Kłopot, kto ma co robić… Jak
dysponować pieniędzmi, itd. Wiele jest
rzeczy do ustalenia. Czy spać przy oknie
otwartym, czy zamkniętym, czy ma być
w domu ciepło, czy chłodniej – to są bar-
dzo poważne problemy. Można się z takich
powodów rozstawać.

Proces wzajemnego przystosowania –
bliskość, dystans, co razem, co osobno,
To ogromna praca do wykonania. Ale też
w jakimś sensie przyjemna.

Różnice w kwestii rodzin pochodzenia.
Bardzo dużo osób nie jest odłączonych
od swoich rodziców, głównie od matek.
Będą zawsze poważne problemy w mał-
żeństwie, jeżeli nie nastąpiło to odłączenie
od rodzin pochodzenia.

 Głęboka przemiana w związku po po-
jawieniu się pierwszego dziecka. Jako pra-
ktyk uważam, że to jest największa zmia-
na w życiu małżeństwa. Nawet jeśli ktoś
ma dziesięcioro dzieci, to większa zmiana
jest przy urodzinach pierwszego dziecka.
To zmienia niezwykle cały układ. Dla
wielu par jest pierwszy poważny kryzys.

Faza wieku średniego, dorastanie dzie-
ci, nowe problemy, gdy dzieci odchodzą
z domu. Często kobieta wiele lat nie pra-
cowała, teraz idzie do pracy – nowe pro-
blemy. Zachwianie równowagi małżeń-
skiej, a jednocześnie szansa na wspólną
dojrzałość. Są rodzice, którzy się cieszą,
że dzieci odchodzą z domu. Znowu mo-
żemy być we dwójkę. Bardzo piękny
czas. Ale tylko wtedy, jeśli to wszystko
wcześniej przedyskutowaliśmy. Jeśłi nie,
to jest dramat. Bo nie ma dzieci, nie ma
tych, które nas łączyły. Nieświadomie,
psychologicznie pragniemy zatrzymać
dzieci. Nie chcemy pozwolić, żeby ode-
szły z domu.

Faza wieku podeszłego. Konieczność
powtórnego zdefiniowania związku po
odejściu dzieci, przejście na emeryturę
– bardzo trudny moment. Częściej dla
mężczyzn, bo mimo bardzo często rów-
nego podziału obowiązków w rodzinie,
jednak mężczyźni w naszej kulturze żyją
więcej poza domem. Mniej zajmują się
dziećmi. Gdy się kończy praca, trudno –
zostaje „Jasiem” w domu. Teraz taka pa-
ra musi na nowo zbudować swoje mał-
żeństwo. Wspólnota losu, zwiększenie
wzajemnej zależności… Żyjemy w cza-
sach, które bardzo promują niezależność.
Być niezależnym – to dziś bardzo wygo-
dna wartość. Ale tak naprawdę w naszym
życiu i psychologicznym, i duchowym z bie-
giem czasu zmierzamy do zalezności. I to
może być trudne.

Śmierć jednego ze współmałżonków.
Rzadko umieramy we dwójkę.

Kryzysy muszą się pojawiać. One głó-
wnie się pojawiają w momentach, kiedy
przechodzimy z jednej fazy do drugiej.

Style reagowania na kryzys. Dwie
skrajności: Awantura jest bardzo czę-
stym sposobem reagowania na kryzys.
Drugi sposób: unikanie, zamiatanie pod
dywan, udawanie, żę niczego nie ma.
Trzeci sposób: rozwiązywanie konfliktów,
czyli rozmowa – ale taka, w której mówi-
my o sobie, o swoich potrzebach, a nie
o tym, że ta druga osoba jest okropna.
„Ulubiony” sposób rozmowy małżeń-
stwie: bo ty zawsze… albo: bo ty nig-
dy… Żeby rozwiązywać konflikty, trzeba
mówić o sobie, o swoich potrzebach, swo-
ich uczuciach. I tego trzeba się uczyć.
Zazwyczaj nie wynieśliśmy tego z domu.
Wiele osób nie umie rozpoznawać swo-
ich uczuć. A skoro tak, to w małżeństwie
zaczyna się rozmawiać o poglądach.
A najważniejszą potrzebą w małżeństwie
jest rozmowa o uczuciach i potrzebach.

Waga komunikacji i budowania wię-
zi: istota dialogu małżeńskiego,

Inau gu racj a XXI W-M D ni  Rod ziny
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zainteresowanie, wzbudzanie w sobie
ciekawości męża/żony, rozwijanie tej wza-
jemnej wiedzy o sobie, przecież każdy z bie-
giem lat się zmienia), pielęgnowanie
uczucia sympatii i podziwu dla partnera
(wspomnienie początków znajomości,
jego miłych i silnych stron, werbalizo-
wanie ich wtedy i teraz, skupienie się na
dobrych stronach), zwrócenie się ku so-
bie zamiast odwracania się od siebie (da-
nie odczuć partnerowi, że go cenimy, odpo-
wiadanie na jego potrzeby, wspólne spę-
dzanie czasu, rozmowa ,,jak minął dzień”),
uleganie  wpływom męża/żony, wzajem-
ne uczenie się od siebie, rozwiązywanie  pro-
blemów, które dadzą się rozwiązać, nau-
ka kompromisu, tolerancja dla wzajem-
nych wad, odnalezienie poczucia wspólnoty.

Małżeństwo jest jak ogród. Nie wystar-
czy go założyć, ale trzeba go pielęgno-
wać – zakończyła swoje wystąpienie dr.
Barbara Smolińska.

Młodzi artyści z Pałacu Młodzieży im.
Orląt Lwowskich w Olsztynie wykonali
kolejną ,,porcję” piosenek rodzinnych,
po czym Państwo Małgorzata i Ja-
nusz Modrzejewscy (terapeuci rodzinni)
ze Szczecina wystąpili z wykładem inau-
guracyjnym pt. Jeśli chcesz silnej ro-
dziny, wzmacniaj jej fundamenty.

Oboje podzielili się ze słuchaczami
doświadczeniem własnego życia mał-
żeńskiego, rodzinnego oraz zawodowe-
go, którym jest praca na rzecz rodzin.

Na rzecz rodziny pracujemy od wielu
lat – rozpoczęła P. Małgorzata. – Nasza
wspólna droga w małżeństwie zaczęła
się prawie równocześnie z drogą w po-
radnictwie rodzinnym, które w jakimś
sensie nas kształtowało. Do tego ruch,
który jest dla nas bardzo ważny, to Do-
mowy Kościół, w którym trwamy do dnia
dzisiejszego i kształtujemy te funda-
menty. A my również z uwagi na naszą
pracę zawodową potem się dzielimy z róż-

nymi środowiskami. Mąż przed laty był
pełnomocnikiem wojewody zachodniopo-
morskiego ds. rodziny  Byłam wówczas
mamą w domu. Mąż zawsze przedsta-
wiał mnie: Moja żona pracuje w domu.
I to kreślenie dawało mi pewność, że
ta moja rola jest wyjątkowo ważna, że
chcę być w domu, choć mój zawód jest
piękny i może kiedyś do niego wrócę. I wró-
ciłam po 15 latach. Mało tego, naszą pa-
sją jest bycie dla rodziny nie tylko naszej,
ale  również dla wielu rodzin, z którymi
się stykamy, szczególnie tych, które są
zagrożone wykluczeniem społecznym.

W pierwszej części swojego wystą-
pienia Państwo Modrzejewscy przedsta-
wili, co dzieje się na terenie ich wojew-
ództwa, jeżeli chodzi  o pracę dla rodzi-
ny, a zwłaszcza o takiej inicjatywie, któ-
ra powstała przed 6 laty temu, a w któ-
rej od początku uczestniczą. Wówczas
weszła w życie Ustawa o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Z inicjatywy tamtejszego ROPS doko-
nano diagnozy sytuacji małżeństw i ro-
dzin. Stwierdzono, że w skali kraju ich wo-
jewództwo zajmuje pierwsze miejsce
w ilości rozwodów  na tysiąc mieszkań-
ców, w tym rozwodzi się ponad 40 pro-
cent małżeństw do trzeciego roku po
ślubie. Zawieranych jest też w skali kra-
ju najmniej małżeństw, a o wiele więcej
jest tzw. związków partnerskich. Rodzi
się prawie 40 procent dzieci pozamał-
żeńskich. Zachodzi więc pytanie, z cze-
go to wynika i co trzeba robić, by tę sy-
tuację zmienić. I tak powstał program
praktycznych działań na rzecz rodziny
z jasno określonymi celami: wzmoc-
nienie kondycji rodziny w wojewódz-
twie, wspieranie samorządów i wspól-
not lokalnych w realizacji systemowych
działań na rzecz rodziny i pieczy za-
stępczej, upowszechnianie wartości ro-
dziny i wieku dojrzałego...

Inau gu racj a XXI W-M D ni  Rod ziny
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We współpracy z powiatami powo-
łano Regionalną Akademię Rodziny,
której zadaniem jest pomoc rodzinie w wie-
lu aspektach i w odniesieniu do wielu
ról rodzinnych. Jest to program warszta-
towo-terapeutyczny, który ma służyć
wzmocnieniu kondycji rodziny zarówno
tej, która funkcjonuje dość prawidłowo,
jak również tej, która jest zagrożona wy-
kluczeniem społecznym, m.in. zagrożo-
na umieszczeniem dzieci w rodzinie za-
stępczej. W ramach Akademii zapropo-
nowano realizację warsztatów służą-
cych osobistemu rozwojowi rodziny.

Są to: kompetentni rodzice  czyli tzw.
szkoła dla rodziców, szkoła dla mał-
żeństw zagrożonych rozwodem, pra-
gnących uzdrowić swoje małżeńskie
relacje, szkoła dla babć i dziadków (teś-
ciowych, teściów) oraz warsztaty edu-
kacji finansowej ,,wybierz przyszłość”.

Co ciekawe, w warsztatach tych nie
zawsze są same małżeństwa. Bywają
też pary tzw. partnerskie. Pozytywem
jest to, że dość często partnerzy podej-
mują decyzję o małżeństwie. Małżeń-
stwo jest bowiem wyborem. Jeżeli
takiego wyboru dokonujemy, to znaczy,
że chcemy rodzinę zbudować na do-
brym fundamencie. Pan Janusz podkre-
ślił, że bardzo ważna jest sprawa war-
tości, relacje, fundamenty, na których
opieramy swoje życie. Dla nas bardzo
ważne w życiu osobistym, zawodowym
i społecznym. I to przekonanie chcemy
przekazać innym.

Akademia Rodziny zajęła się także
szkoleniem osób, które miały podjąć
działania na rzecz rodziny, nie tylko w za-
kresie pomocy społecznej. Uczes-
niczyły osoby ze wszystkich powiatów.
Była to okazja do współpracy tych osób,
a nie do rywalizacji. Wszystkie instytu-
cje łącznie ze szkołą, sądem są przecież
DLA rodziny. Zakres działania Aka-

demii Rodziny w powiecie obejmuje:
szkolenia i spotkania, poradnictwo, me-
diacje rodzinne, wsparcie psychologi-
czne, poradnictwo prawne, poradnic-
two terapeutyczne. Ważne są także tur-
nusy aktywizujące rodziny. Co cieka-
we, w turnusach tych Państwo Modrze-
jewscy angażują także własne dzieci.
Są bowiem przekonani, że świadectwo
życia rodzinnego jest o wiele ważniejsze
i bardziej przekonujące, niż najmądrzej-
sze wykłady czy rady. Z dumą mówili,
że taka praca przynosi bardzo często
wspaniałe owoce, gdy udało się urato-
wać małżeństwo czy rodzinę i uchronić
dzieci przed odebraniem ich rodzicom.

Mówcy podkreślili, że fundamenty
rodziny to: miłość, dialog, akceptacja,
intymność. Jeżeli braknie któregokol-
wiek z tych elementów, rodzina nie ma
szans na powodzenie, rozpadnie się.

Na koniec Państwo Modrzejewscy
przedstawili zasady budowania funda-
mentu porozumienia w rodzinie: praw-
dziwe partnerstwo związku, wspólne
zainteresowania, wspólne posiłki, czułe
gesty i słowa, tolerancja i zrozumienie,
czas na dialog, dotrzymywanie słowa,
kompromis, gotowość do pojednania,
otwarcie się na innych, czas dla siebie.

Po przerwie P. Grażyna Przasnyska
– Przewodnicząca Komitetu Głównego
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Ro-
dzinie omówiła tegoroczną edycję tejże
Olimpiady. Stwierdziła na początku, że
wielokrotna obecność na Dniach Rodzi-
ny zainspirowała ją do podjęcia się przed
trzema laty organizacji tej Olimpiady,
której adresatami są uczniowie szkół
średnich, gdyż nigdy do tej pory takiej
nie było. Złożyliśmy (Katedra Nauk
o Rodzinie na Wydziale Teologii UW-M)
wniosek do MEN i ku naszemu zasko-
czeniu projekt wygrał. Motywy przewo-
dnie trzech edycji Olimpiady: Rodzina

Inau gu racj a XXI W-M D ni  Rod ziny
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to drużyna (2016-2017), Jaka rodzi-
na, taka przyszłość (2017-2018), Rodzi-
na – tu wszystko się zaczyna (2018-2019).

Żeby dotrzeć z tą inicjatywą do szkół
we wszystkich województwach, zorga-
nizowaliśmy z ks. dr. Michałem Tunkie-
wiczem seminaria na terenie całej Polski.

Olimpiada ma 3 etapy. I etap: Wiedza
i umiejętności (test) – dotyczący prawa
obowiązującego w Polsce odnoszącego
się do rodziny i małżeństwa. II etap:
przygotowanie prezentacji i filmów. Te-
maty: Rozterki współczesnego czło-
wieka, Razem czy osobno, Mieć czy być,
Rodzice powinni zostać razem z dziećmi.

I etap odbywa się w szkołach. II etap
w regionach (województwach), III etap:
w Olsztynie. Zależy nam na tym, żeby
ta Olimpiada pozostała tu na stałe. Cha-
rakterystyczne jest to, że na każdym eta-
pie uczestnikami są dwie osoby z jednej
szkoły. Etap III – test promujący edu-
kację prawną młodzieży i debata: Jakiej
polityki rodzinnej potrzebuje Polska.
Bardzo byśmy chcieli, żeby dorośli usły-
szeli głos młodzieży.

Nagrody – ogromną pomoc w tym
zakresie otrzymaliśmy m.in. od Urzędu
Wojewódzkiego i Marszakowskiego. Od
tego roku także UW-M zobowiązał się
przyjmować laureatów na 6 kierunków.
Są szkoły, w których w Olimpiadzie
bierze dział 80 procent uczniów. Zgłosiło
się 158 szkół. Zainteresowanie jest więc
bardzo duże. Na koniec P. Grażyna
Przasnyska wraz z ks. dr. Michałem
Tunkiewiczem wręczyli okolicznościowe
statuetki P. dyr. ROPS Wiesławie Przy-
bysz oraz P. Edycie Markowicz – peł-
nomocnikowi Wojewody ds. rodziny za
pomoc przy organizacji Olimpiady.

P. Wiesława Przybysz – Dyrektor ROPS
zaprezentowała działania przygotowawcze
do XXI W-M Dni Rodziny oraz nie-
które planowane inicjatywy wojewódzkie

i lokalne. Podkreśliła, że warto być razem
i dobrze, że wspólnie potrafimy działać
na rzecz rodziny. Mamy za sobą wiele uda-
nych inicjatyw. Jest to ważne z punktu
widzenia polityki regionalnej, lokalnej.

Hasła, pod jakimi organizowane są
Dni Rodziny, nie powstają za biurkiem,
ale wybieramy je wspólnie w grupie oko-
ło stu osób. W tym roku mówimy o mał-
żeństwie. Nie jest to łatwy temat. Poja-
wiał się od paru lat, ale trudno go było do-
brze sformułować. Wreszcie się udało,
żeby zacząć mówić o małżeństwie jako
o fundamencie nowej rodziny.

Ważne, że w popularyzowanie Dni
Rodziny angażują się media.

W lutym i kwietniu odbyły się spot-
kania z koordynatorami, których celem
było inspirowanie, co i jak w ramach Dni
można organizować. Dyr. Przybysz wy-
raziła zadowolenie, że kolejna gmina
podjęła się zorganizowania uroczystości
zakończenia W-M Dni Rodziny i jest to
gmina Janowiec Kościelny. Zachęciła do
udziału w tej uroczystości. Widać ogromne
zaangażowanie tych środowisk, które je
przygotowują. Warto pojechać, obejrzeć,
posłuchać, o czym się mówi lokalnie.

25 października planowane jest pod-
sumowanie Dni z wręczeniem nagród
w konkursach, które też są ważnym
przedsięwzięciem, bo pokazują siłę za-
angażowania różnych środowisk i to, że
warto współpracować. Ludzie ocze-
kują tego zaangażowania na rzecz ro-
dziny, bo przecież ona jest tym środo-
wiskiem najważniejszym.

Jako ostatni głos zabrał Przewodniczą-
cy Rady ds. Rodzin Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego, Andrzej Taborski:

Już po raz kolejny przypadł mi zaszczyt
żegnania uczestników uroczystej inau-
guracji Warmińsko-Mazurskich Dni Ro-
dziny. Mam świadomość, że liczycie
Państwo na to, że coś mądrego na koniec
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powiem i że to ma szansę pozostać na dłużej
w Państwa pamięci. Ale tu już przecież
powiedziano tak wiele…

Może więc spróbujmy poddać re-
fleksji taką oto anegdotę: Spotyka się
dwoje młodych ludzi. Powiedzmy, że
jest to randka.

- Dziwny jesteś – mówi dziewczyna.
Mówisz mi, że od roku zastanawiasz
się, jaki model samochodu kupić, a mnie
zaproponowałeś małżeństwo już po
dwóch tygodniach znajomości.

Chłopak na to: Co ty chcesz? Samo-
chód to poważna sprawa.

Nie trzeba mieć zbyt dużej wyobraź-
ni, by przewidzieć relacje między tą
dwójką młodych ludzi, jeśli dojdzie
między nimi do zawarcia małżeństwa.

Chyba wystarczająco dużą porcję
przemyśleń wyniesiecie Państwo z dzi-
siejszej konferencji po wysłuchaniu Pa-
tronów Honorowych Dni Rodziny i pre-
legentów. Zapewne do szeregu re-
fleksji skłoni Państwa także lektura
najnowszego numeru ,,Biuletynu Rady
ds. Rodzin”. Jestem przekonany, że
każdy z Państwa w temacie hasła te-
gorocznej edycji Dni Rodziny ma także
bardzo wiele własnych doświadczeń
i przemyśleń. Ale wydaje się, że to
wszystko wciąż za mało, by samemu
sobie, a tym bardziej innym, w tym
także własnym dorastającym czy już
dorosłym dzieciom  uzasadnić, jak wa-
żne jest małżeństwo jako najtrwalszy
fundament zdrowej i silnej rodziny i jak
ważne są właściwe relacje w małżeń-
stwie i rodzinie. Życie bowiem i tak
przyniesie każdemu na tyle dużo nie-
spodzianek i trudnych do rozstrzy-
gnięcia zagadek i sytuacji, że wciąż z po-
korą będzie o sobie musiał powiedzieć:
Jestem głupi. Tyle lat już żyję, a wciąż
nie umiem tego życia się nauczyć. Ono
wciąż mnie zaskakuje i stawia wobec

trudnych problemów, które zagrażają
trwałości mojego małżeństwa i rodziny.

Wspomniany na początku mojego
wystąpienia samochód, choćby był
przez lata wyszukiwany i wreszcie ku-
piony jako najnowszy i najbardziej
luksusowy model, ostatecznie pewnie
i tak się zepsuje. Będzie można go
naprawić lub wymienić na nowszy,
lepszy. O wiele trudniej jest naprawić
międzyludzkie relacje czy to małżeń-
skie, czy rodzinne. A wymiana na no-
wy model może być naprawdę atra-
kcyjna jedynie w tekście pewnej pio-
senki. W życiu jednak niekoniecznie
jest dobrym rozwiązaniem.

Dbajmy o to, by nasze małżeństwa
i rodziny były silne, a relacje w nich
jak najlepsze. Życzę, by te Dni Rodziny,
które już po raz XXI inaugurujemy pod
jakże wymownym hasłem, jak najlepiej
służyły nam i naszym rodzinom i były
okazją do ich wzmocnienia. Zachęcam
do wzięcia jak największej ilości egzem-
plarzy ,,Biuletynu” i dostarczenia go do
różnych środowisk, w których  może
służyć pomocą: Ośrodków Pomocy
Społecznej, szkół, parafii, centrów
kultury i ośrodków rekreacji. Zachę-
cam do udziału w wojewódzkich kon-
kursach, które ogłosiliśmy, a których
regulaminy są w ,,Biuletynie” oraz do
ich promocji. Zachęcam do udziału
w lokalnych przedsięwzięciach, jakie
będą miały miejsce w ciągu tego mie-
siąca oraz do przesyłania relacji z tych
przedsięwzięć. Formularz także znaj-
duje się w ,,Biuletynie”. Liczę, że zarówno
prace konkursowe, jak i relacje wpłyną do
końca czerwca i że będzie ich jeszcze więcej
niż w latach poprzednich.

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób angażują się w Dni Rodziny i życzę,
by tegoroczna ich edycja była jeszcze
wspanialsza. (opr. at)
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XXI Warmiñsko-Mazurskie Dni  Rodziny
„Ma³¿eñstwo – dobre relacje – silna rodzina”

10 maja – 14 czerwca  2019 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
 XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

25 października 2019 r. (piątek), godz. 10.00
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Al. Piłsudskiego 7/9

W PROGRAMIE m.in.

• Wystąpienia członków Komitetu Honorowego XXI Dni Rodziny;
• Podsumowanie wydarzeń tegorocznych Dni Rodziny;
• Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród laureatom:
   - XXV Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych”
  - XVI Wojewódzkiego Konkursu Literackiego ,,Kochające się małżeństwo – szczęśliwa
          rodzina”
  - XVI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Grafiki Komputerowej ,,Dobre relacje
          w mojej rodzinie”

ZAPOWIEDŹ
Pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące przyszłorocznych XXII Warmińsko-

Mazurskich Dni Rodziny i wyboru hasła przewodniego odbędzie się  15 listopada 2019  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 Po dsumowania XXI W-M Dni Rodziny
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Z przyjemnością informuję, że do
Ogólnopolskich Eliminacji Konkursu
,,Ośmiu Wspaniałych” zgłoszeni zo-
stali z naszego województwa Kandy-
daci, którzy ubiegali się  o tytuł  ,,Wspa-
niały Polski'”

Eliminacje odbyły się 4-5 kwietnia
2019 r. w Warszawie.

Konkurs ,,Ośmiu Wspaniałych” w Wo-
jewództwie Warmińsko-Mazurskim
zorganizowało dziewięć Samorzą-
dów.

Oto Laureaci Lokalnych Edycji Kon-
kursu ,,Ośmiu Wspaniałych'”  :
* Oliwia Łysiak - Olsztyn
* Karolina Przelaskowska - Ostróda
* Oliwia Żukowska - Elbląg
* Klaudia Czeczeniuk - Kętrzyn
* Dawid Chodziński - Pasłęk
* Zuzanna Wiśniewska - Gmina Ostróda
* Marcin Gwiazda - Powiat  Mrągowski
* Tomasz Sobol - Powiat Olsztyński
* Michał Lendzion - Powiat Ostródzki

Jury  XXV Ogólnopolskiej  Edycji Kon-
kursu ogłosiło wyniki podczas Jubileu-

XXV  FINA£ OGÓLNOPOLSKIEGO
SAMORZ¥DOWEGO KONKURSU NASTOLATKÓW

,,OŒMIU WSPANIA£YCH''

szowej Gali ,,Ośmiu Wspaniałych” w Bia-
łogardzie, 8 czerwca 2019 r.

Tytuł ,,Wspaniały Polski“ otrzy-
mało 8 wolontariuszy. Jury dodat-
kowo przyznało 2 ,,Wyróżnienia”.
Województwo Warmińsko-Mazurskie
odnotowało sukces:

Tytuł ,,Wspaniałej Polski” - otrzy-
mała Oliwia Żukowska z Elbląga .

Wyróżnienie otrzymał - Michał
Lendzion z Powiatu Ostródzkiego.

,,Bursztynową Ósemkę” wręczyła
Laureatom poseł Joanna Fabisiak
pomysłodawczyni Konkursu ,,Ośmiu
Wspaniałych”.

Gratulujemy  wszystkim nagrodzo-
nym i wyróżnionym! Każdy uczestnik
Gali otrzymał Kronikę ,,Nasz Świat
na Tak” pisaną przez wielu wolon-
tariuszy i opiekunów - by uczcić wa-
żny Jubileusz XXV-Lecia Konkursu
,,Ośmiu Wspaniałych'”.

Warmińsko-Mazurski Lider
Młodzieżowego Wolontariatu

   Jolanta Dakowska

Oœm iu  Ws pania³ ych

Promujemy wspaniałych nastolatków!
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Podsumowanie konkursów
XVI WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI
„KOCHAJ¥CE SIÊ MA£¯EÑSTWO – SZCZÊŒLIWA RODZINA”

Organizatorami XVI Wojewódzkiego
Konkursu Literackiego ,,Kochające się mał-
żeństwo – szczęśliwa rodzina” byli: Kato-
lickie Stow. ,,Civitas Christiana” Oddział Okrę-
gowy w Olsztynie, Rada ds. Rodzin Wojewódz-
twa Warm.-Maz., Samorząd Wojewódz-
twa Warm.-Maz., Stow. Wspierania Dzia-
łań Prorodzinnnych ,,Forum Prorodzinne”.

Jury w składzie: Andrzej Taborski - prze-
wodniczący, Wanda Kuca, Teresa Antczak,
Bożena Gruda, Iwona Dziak po zapoznaniu
się z nadesłanymi pracami, stwierdza, że:
w tegorocznej edycji konkursu wpłynęło do
organizatorów 136 prac. Udział wzięli
uczniowie szkół podst., gimnazjów, szkół
średnich oraz 18 osób powyżej 18 roku życia.

 We wszystkich nadesłanych tekstach po-
brzmiewa – bezpośrednio lub pośrednio – prze-
konanie, jak ważna w życiu każdego z nas
jest miłość małżeńska będąca fundamentem
właściwych relacji w rodzinie i rodzinnego
szczęścia. Autorzy na różny sposób –
zwłaszcza w pracach kategorii LISTY –
podkreślają rolę męża i ojca w rodzinie.

A oto ilości prac nadesłanych w poszcze-
gólnych kategoriach: wspomnienia/świadec-
twa - 16, wiersze - 55, listy -  31, inne (m.in. ese-
je, pamiętniki, opowiadania, rozprawki) - 34.

Jury postanawia przyznać nagrody i wy-
różnienia następującym osobom:

NAGRODY otrzymują:
W kategorii WSPOMNIENIA/ŚWIA-

DECTWA:
1. Martyna Banach, SP nr 2 im. mjr. H.

Dobrzańskiego ,,Hubal” w Biskupcu (nagro-
da Marszałka) - op. Urszula Radomska; 2. Bar-
bara Dumańska, SP nr 1 im.  M. Kopernika
w Nidzicy (nagroda Marszałka) - op. Anna
Czarzasta; 3. P. Krystyna Kaczyńska,
Dzienny Dom Pomocy w Nidzicy (nagroda
Marszałka) - op. Marzena Dębska; 4. Oskar

Archutowski, SP nr 3 im. Orła Białego w Bis-
kupcu (nagroda Wojewody) - op. Beata Stan-
kiewicz, 5. Aleksander Gadomski, SP nr 1
im. M. Kopernika w Nidzicy (nagroda Wo-
jewody) - op. Aldona Krasnowska; 6. Ales-
sandro Ricciuti, Salezjańska SP w Ostródzie
(nagroda Wojewody) - op. Anna Wróbel;
7. P. Krystyna Pyniaha, Stręgielek, Gminna
Bibl. Publ. w Pozezdrzu (nagroda Wojewo-
dy) - op. Bronisław Fronckiewicz; 8. P. Urszu-
la Radomska, SP nr 2 im. mjr. H. Do-
brzańskiego ,,Hubal” w Biskupcu (nagroda);
9. Karolina Szmit, SP nr 1 im. M. Koperni-
ka w Nidzicy (nagroda) - op. Aldona Krasnowska.

W kategorii LISTY:
1. Rafał Kisiel, SP im. H. Dąbrowskiego

w Gałdowie, gm. Iława (nagroda Marszałka)
- op. Beata Przeworska; 2. Marika Kowal-
ska, SP im. H. Dąbrowskiego w Gałdowie,
gm. Iława (nagroda) - op. Beata Przeworska.

W kategorii WIERSZE:
1. Natalia Rychcik, SP im. H. Sienkie-

wicza w Niechłoninie, gm. Płośnica  (nagro-
da Marszałka) - op. Anna Ludwiczak, 2.  P.
Teresa Suduł,  Kandyty (nagroda Marszał-
ka) - op. Mirella Pawłowska-Boroń; 3. P.
Maria Duchnik, Bartoszyce (nagroda) -
op. Mirella Pawłowska-Boroń.

W kategorii INNE:
1. Klaudia Baturo, SP w Szyldaku (na-

groda Marszałka) - op. Alina Pietrucha; 2. We-
ronika Bieryndo, Zespół Szkół Zawo-
dowych im. J. Liszewskiego w Braniewie (na-
groda Marszałka) - op. Elżbieta Minarska-
Lis, 3. Dagmara Mężyńska, SP nr 1 im.
AK w Ostródzie (nagroda Marszałka) - op.
Iwona Szymańska; 4. Tobiasz Ociepski, SP
nr 1 im. AKw Ostródzie (nagroda Woje-
wody) - op. Magdalena Jankowska, 5. Ma-
ciej Ławicki, Zespół Szkół Podst. i Muzy-
cznej im. J. Korczaka w Nowym Mieście

Podsumowanie Konkursów
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Lub. (nagroda Wojewody) - op. Dagmara Fi-
gurska-Ławicka; 6. Igor Gadomski, SP
nr 1 im. M. Kopernika w Nidzicy (nagroda)
- op. Aldona Krasnowska,  7. Laura Ciesiel-
ska,  SP im. J. Korczaka w Kandytach, gm.
Górowo Iław. (nagroda) - op. Mirella Pa-
włowska-Boroń; 8. Kinga Kowalewska,
Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bra-
tianie, gm. Nowe Miasto Lub. z siedzibą
w Mszanowie (nagroda) - op. Sylwia Bączek,
Anna Pijaczyńska; 9. Jakub Wolski, Ze-
spół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bra-
tianie, gm. Nowe Miasto Lub. z siedzibą
w Mszanowie (nagroda) - op. Sylwia
Bączek, Anna Pijaczyńska.

WYRÓŻNIENIA:
W kategorii WSPOMNIENIA/ŚWIA-

DECTWA:
1. Oliwia Gulbicka, SP im. Ziemi

Warmińskiej w Pieniężnie - op. Joanna Mo-
krzycka.

W kategorii LISTY:
1. Anna Izabela Pena, SP nr 2 z Oddz.

Integr. im. M. Kajki w Nidzicy - op. Anna
Nowak; 2. Aleksandra Sopienko, Zespół
Szkół Licealnych im. L. Kruczkowskiego
w Morągu - op. ks. Sławomir Milde.

W kategorii WIERSZE:
1. Anna Słowik, SP im. M. Zientary-Ma-

lewskiej w Dywitach - op. Mirosława Klejna,
Iwona Słowik.

W kategorii INNE:
1. Mikołaj Zalewski, Zespół Szkół im.

Rodu Działyńskich w Bratianie, gm. Nowe
Miasto Lub. z siedzibą w Mszanowie, op.
Sylwia Bączek, Anna Pijaczyńska; 2. Anna
Meler, Zespół Szkół Podst. i Muzycznej im.
J. Korczaka w Nowym Mieście Lub., op.
Agnieszka Meler; 3. Małgorzata Chmie-
lewska, Zespół Szkół Rolniczych im.
W.Witosa w Ostródzie, op. Irena Bera.

Organizatorzy Konkursu i członkowie
Jury dziękują wszystkim uczestnikom za na-
desłane prace, opiekunom i tym, którzy Kon-
kurs popularyzowali. Osobne podzię-
kowanie należą się fundatorom nagród i wy-
różnień: Wojewodzie Warm.-Maz., Samo-
rządowi Województwa oraz Katolickiemu
Stow. ,,Civitas Christiana”.

Laureatom serdecznie gratulujemy. Na
łamach naszego ,,Biuletynu” zamieszczamy
skromny wybór prac nagrodzonych i wy-
różnionych.

Podsumowanie Konkursów

PODSUMOWANIE
Dobre relacje pomiędzy kobietą i męż-

czyzną w małżeństwie wzmacniają i budują
silną rodzinę – stąd hasło tegorocznego XVI
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
i Grafiki Komputerowej ,,DOBRE RE-
LACJE W MOJEJ RODZINIE” nawią-
zujące do hasła  XXI Warmińsko-Mazurs-
kich Dni Rodziny ,,Małżeństwo – dobre
relacje – silna rodzina”.

Głównym celem tegorocznego konkursu
było skłonienie do refleksji nad olbrzymią

LAUREACI
XVI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
i Grafiki Komputerowej
,,DOBRE RELACJE W MOJEJ RODZINIE”
og³oszonego w ramach XXI Warmiñsko-Mazurskich Dni Rodziny
,,Ma³¿eñstwo – dobre relacje – silna rodzina”

rolą małżonków i członków rodziny w bu-
dowanie i pielęgnowanie z pokolenia na po-
kolenie dobrych relacji w naszych mał-
żeństwach i polskich rodzinach oraz przed-
stawienie tego tematu w formie prac pla-
stycznych i grafiki komputerowej.

Na konkurs napłynęło 405 prac, co nas
organizatorów bardzo cieszy i świadczy o du-
żym zainteresowaniu zaproponowanym
konkursem.

Autorzy nadesłanych prac wskazują, że
w rodzinie wszyscy budujemy i dbamy o wzma-
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cnianie dobrych relacji między sobą pamię-
tając o : wspólnych posiłkach, zainteresowa-
niach, rozmowach, celebrowaniu świąt,
wspólnym spędzaniu czasu: wspólnej zaba-
wie, spacerze, wycieczce. Silną rodzinę bu-
dują wspólne rytuały, dobre nawyki, otwar-
tość, wzajemne wsparcie, chociażby po-
moc w gospodarstwie domowym cemen-
tująca poczucie silnych więzi i docenienie
aktywności oraz włożonego trudu.  Przedsta-
wione prace plastyczne i grafiki kompu-
terowej utwierdzają nas w przekonaniu, że
wypracowane, szanowane i pielęgnowane
z pokolenia na pokolenie Dobre Relacje
zarówno w małżeństwie, jak i w rodzinie
tworzą Silną Rodzinę stanowiącą fundament
ojczyzny i społeczeństwa, w  którym żyjemy.

Tradycyjnie nad prawidłowym przebie-
giem XVI wojewódzkiego konkursu jako
koordynator czuwała inicjatorka konkursu
Teresa Antczak, wiceprezes Forum Proro-
dzinnego, nauczyciel SP nr 30 w Olsztynie.
Współorganizatorami konkursu były: Forum
Prorodzinne, Samorząd Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, Rada ds. Rodzin
Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Kuratorium Oświaty, Szkoła Podstawowa
Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej,
Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzy-
szenia ,,Civitas Christiana” oraz Pałac
Młodzieży w Olsztynie.

Komisja konkursowa w składzie: Anna
Staryk - przewodnicząca, Mirosław Piekut,
Teresa Antczak, Andrzej Taborski, Alicja
Zwierko-Jóźwik w dniu 22 sierpnia 2019 r.
spośród 405 nadesłanych prac wyłoniła 40
laureatów konkursu, przyznając 8 nagród
i 3 wyróżnienia za grafikę komputerową
oraz 20 nagród i 9 wyróżnień za prace plasty-
czne, w tym 8 nagród Marszałka Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego, 6 na-
gród Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
oraz 1 nagrodę specjalną Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 30 w Olsztynie.

Prezentacja prac laureatów w dniu 25
października 2019 r. uświetni podsumo-
wanie XXI Warmińsko-Mazurskich Dni

Rodziny, a ich autorom i opiekunom zgodnie
z regulaminem zostaną wręczone dyplomy,
nagrody, wyróżnienia i podziękowania.

Korzystając z okazji, pozwolę sobie
w imieniu organizatorów złożyć gorące po-
dziękowania wszystkim uczestnikom kon-
kursu, autorom prac, ich rodzicom i opie-
kunom, wychowawcom i nauczycielom
oraz instruktorom za chęć podjęcia tematu,
rozpropagowania i często pokierowania lub
podpowiedzi najmłodszym milusińskim  i pod-
opiecznym oraz tym, którzy włączyli się
w przeprowadzenie konkursu.

 Dodatkowe podziękowania kieruję do
fundatorów nagród, którymi byli: Samorząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Marii Zien-
tary-Malewskiej w Olsztynie, Katolickie
Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” Oddział
Okręgowy w Olsztynie oraz Pałac Mło-
dzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie.

GRAFIKA KOMPUTEROWA
NAGRODY:
Szkoła Podstawowa:
I-III
1. Zuzanna Zamyłka (nagroda Marszał-

ka), GCK Mszanowo, ZS Bratian, op. Leszek
Chechłowski;

IV-VIII
2. Wiktoria Szczygielska (nagroda Mar-

szałka), SP Nr 2 z Oddziałami Integr., Nidzica,
op. Małgorzata Rydzewska, 3. Aleksandra
Dreger, (nagroda Wojewody), SP Nr 2 z Od-
działami Integr.,Nidzica, op. Małgorzata Ry-
dzewska, 4. Anna Izabela Pena, SP Nr 2
z Oddziałami Integr., Nidzica, op. Małgo-
rzata Rydzewska, 5. Marcel Kosiński, SP
Nr 2 z Oddziałami Integr., Nidzica, op.
Małgorzata Rydzewska;

Ponadgimnazjalna:
6. Joanna Iwin (nagroda Marszałka), ZSZ

i CKU Ostróda, op. Wioletta Dawidczyk,
7. Magdalena Jóźwik, (nagroda Wojewo-
dy), ZSO Nr 7, V LO Olsztyn, op. Joanna
Kacprzak, 8. Szymon Ługiewicz, ZSZ i CKU
Ostróda, op. Wioletta Dawidczyk;
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WYRÓŻNIENIA:
Szkoła Podstawowa:
I-III
1. Julia Kamińska, SP Nr 2 - ZSPiM No-

we Miasto Lubawskie, op. Justyna Pajewska;
IV-VIII
2. Tobiasz Dymerski, Szkoła Filialna

Toprzyny, SP Kandyty, op. Tadeusz Lipo-
wski; 3. Norbert Lalko, Szkoła Filialna To-
przyny, SP Kandyty, op. Tadeusz Lipowski;

PRACE PLASTYCZNE
NAGRODY:
Przedszkole:
1. Michał Knaś (nagroda Marszałka),

ZSO - OP, Wydminy, op. Małgorzata Król,
2. Lena Danilewicz (nagroda Wojewody),
ZSO - OP, Wydminy, op. Małgorzata Król,
3. Maja Górtatowska, SP Gwiździny, op.
Bożena Hoppe, 4. Dawid Baliński, ZSO -
Oddział Przedszkolny, Wydminy, op.
Małgorzata Król,

Szkoła Podstawowa:
I-III
5. Oliwia Meller (nagroda Marszałka),

SP Jamielnik, op. Izabela Hinc, 6. Ale-
ksandra Niewiesk (nagroda Wojewody),
SP Nr 2 z Oddziałami Integr., Nidzica, op.
Anna Kawecka, 7. Paulina Arentowicz, SP
Gwiździny, op. Anna Falkowska;

IV-VIII
8. Julia Orzeł (nagroda Marszałka), SP

Jamielnik, op. Izabela Hinc, 9. Nikola Smu-
łek (nagroda Wojewody), ZS-P Nr 1,
Biskupiec, op. Grażyna Wojczuk,  10. Oliwia
Michalak, (nagroda specjalna Dyrektora SP
Nr 30 w Olsztynie), MOPS Romska
Świetlica Rodzinna, Olsztyn, op. Kamila
Walat, 11. Wiktoria Krauze, SP Nr 2 -
ZSPiM, Nowe Miasto Lubawskie, op. Maria
Grugiel, 12. Natalia Kwiatuszewska,  SP
Nr 30 Olsztyn,  op. Alicja Zwierko-Jóźwik,
13. Oliwia Stasiewicz, SP Dywity, op. Anna
Bieniarzewska, 14. Piotr Hnatiuk, SF
Toprzyny, op. Maria Dudyk-Baran;

Gimnazjum:
15. Paulina Wakszyńska, kl. III G, (na-

groda Marszałka), SP Nr 1 G, Węgorzewo,

op. Dorota Jurkiewicz, 16. Natalia Guzow-
ska, SP G Jamielnik, op. Izabela Hinc;

Dorośli:
17. Teresa Nowicka (nagroda

Marszałka), DDP MOPS, Nidzica, op.
Marzena Dębska, 18. Hanna Łukaszuk
(nagroda Wojewody), DDP MOPS, Nidzica,
op. Marzena Dębska, 19. Adam Mędrek,
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną Koło w Bis-
kupcu, Ośrodek Rehabilitacyjno-Eduka-
cyjno-Wychowawczy, Biskupiec, op. Barbara
Cymmerman, 20. Sławomir Zając, Pu-
bliczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edu-
kacyjno-Wychowawczy, Kruzy, op. Olga
Łowicka;

WYRÓŻNIENIA:
Przedszkole:
1. Blanka Kusik, P Nr 2, Nidzica, op.

Agnieszka Tyburska;
Szkoła Podstawowa:
I-III
2. Barbara Ziemańska, KS Olsztyn,

op. Aleksandra Ozygała, 3 Zuzanna
Wróblewska, NSP Lutry, op. Anna
Kopańska;

IV-VIII
4. Kinga Krysiak, SP Nr 4, Mrągowo,

op. Lucyna Gosiewska, 5. Anastazja
Kowalczyk, SP Nr 30 Olsztyn, op. Alicja
Zwierko-Jóźwik, 6. Zuzanna Florek,  SP
Nr 2 z Oddziałami Integr., Nidzica, op.
Małgorzata Rydzewska, 7. Marta Nadolna,
SP Kumielsk, Biała Piska, op. Bożena Alicka;

Gimnazjum:
8. Paulina Kurek, SP G, Kolno, op.

Anna Nachura;
Dorośli:
9. Andżelika Anna Zastawna, Publi-

czny Specjalny Katolicki Ośrodek Edu-
kacyjno-Wychowawczy Kruzy, Kolno, op.
Irena Zamara.

ORGANIZATORZY I JURORZY
GRATULUJĄ LAUREATOM ORAZ ICH
OPIEKUNOM !

Opracowanie i zdjęcia Teresa Antczak
                        – koordynator konkursu

Podsumowanie Konkursów
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1. POWIAT BARTOSZYCKI
Górowo Iławeckie – Miasto

Organizatorzy: Gmina Miejska Gó-
rowo Iławeckie, Ośrodek Kultury w Gó-
rowie Ił., Miejska Komisja Rozw.
Probl. Alkoh., Szkoła Podst. w Gó-
rowie Ił.: Górowskie Dni Rodziny.
W ramach obchodów Wojewódzkich
Dni Rodziny organizatorzy zadbali o to
aby każda grupa wiekowa znalazła
podczas pikniku coś dla siebie. Naj-
młodszym uczestnikom zorganizowano
miasteczko zabaw z dmuchańcami,
starsi mieli okazję sprawdzić się w za-
wodach sportowych i pożarniczych.
Dodatkowo zorganizowano turnieje
szachowe i tenisa stołowego, warsztaty
taneczne i artystyczne i pokazy sprzętu
straży pożarnej. Dorośli mieszkańcy
miasta uczestniczyli również w pro-
gramie dotyczącym profilaktyki zdrowia,
w tym profilaktyki uzależnień. Przed-
stawienie teatralne o tematyce pro-
ekologicznej uczestnicy imprezy oglądali
podczas pikniku na trawie. Odbyły się
również 2 spektakle teatralne dla dzieci
,,Jak Dyzio został dobrym dzieckiem?”.
Udział 450 osób.

Gmina Wiejska Górowo Iław.
Kandyty

Organizator: Nauczycielka SP w Kan-
dytach: Dzień Mamy w zerówce. 24
maja dzieci z kl. 0 ,,b” przygotowały
swoim Mamom specjalne przedstawie-
nie z okazji ich święta. Przedszkolaki
z przejęciem śpiewały piosenki, tańczyły
i recytowały wiersze. Po występie mło-
dzi artyści złożyli Mamusiom życzenia
i wręczyli własnoręcznie wykonane laur-
ki i upominki. Całusom i uściskom nie
było końca... Nie obyło się też bez nie-
spodzianek. Mamy rozpoznawały siebie

na portretach narysowanych przez swo-
je pociechy. Mogły też wybrać sobie
,,kupon – życzenie” do wykorzystania
w Dniu Mamy. Spotkanie zakończyło
się słodkim poczęstunkiem. Uśmiechnię-
te twarze Mam były podziękowaniem
dla dzieci za piękną uroczystość. Był to
dzień niezapomnianych chwil i wrażeń
oraz doskonała okazja do wyrażenia
szacunku i miłości do swoich najbliż-
szych. Udział 30 osób.

Organizator: Nauczycielka SP w Kan-
dytach: 14 czerwca przedszkolaki z gru-
py ,,Zajączki” w Kamińsku święto-
wały Dzień Mamy i Taty. Dzieci
przedstawiły część artystyczną dla ko-
chanych rodziców, pragnąc wyrazić
swoją miłość i wdzięczność. Po wy-
stępie były życzenia, całusy, prezenty
oraz wiele uśmiechów. Nie zabrakło
również wspólnego tańca oraz słodkiego
poczęstunku. Udział 25 osób.

Organizator: Nauczycielka SP w Kan-
dytach: Dzień Mamy i Taty u Kra-
snali w SP w Kandytach. 24 maja w gru-
pie Krasnale odbyła się uroczystość z oka-
zji Dnia Mamy i Taty. Dzieci pięknie
wyrecytowały wierszyki i zaśpiewały pio-
senki dla swoich rodziców. Po zakoń-
czonym programie artystycznym przed-
szkolaki wręczyły swoim rodzicom upo-
minki i zaprosiły na słodki poczęstunek.
Udział 40 osób.

Organizator: SP Kandyty, Gminna
Biblioteka i Centrum Kultury z sie-
dzibą w Górowie Ił. Gminny Kon-
kurs Plastyczny i Grafiki kompute-
rowej. Laureaci (7 osób – prace plasty-
czne i 6 osób – grafika komputerowa)
zostali nagrodzeni podczas festynu
,,Bocianie Lato 2019 w Żywkowie”. Ich
prace zostały zgłoszone do Konkursu
Wojewódzkiego. Udział 23 osób.

INICJATYWY LOKALNE
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Organizatorzy: SP Kandyty, Gminna
Biblioteka i Centrum Kultury z sie-
dzibą w Górowie Ił.: Gminny Kon-
kurs Literacki. Uczestnicy zostali
nagrodzeni podczas festynu ,,Bocianie
Lato 2019 w Żywkowie”. Ich prace
zostały zgłoszone do Konkursu Wo-
jewódzkiego. Udział 6 osób.

Sępopol
Organizatorzy: Nauczyciele i ucznio-

wie SP Dzietrzychowo: Festyn Rodzin-
ny. Festyn był podsumowaniem działań
związanych z Dniami Rodziny (Dzień
Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca).
Podczas imprezy zostały rozstrzygnięte
szkolne etapy konkursów: plastycznego
oraz literackiego pod hasłem ,,Ja i moja
rodzina za 20 lat”, a następnie odbył się
rodzinny piknik międzyklasowy, w któ-
rym każda z klas przy pomocy rodziców
i wychowawców przygotowała dania i na-
poje. Odbywały się warsztaty dla ro-
dziców i dzieci pod hasłem ,,Aktywni w ro-
dzinie”. Ciekawym wydarzeniem nawią-
zującym do tegorocznego hasła W-M Dni
Rodziny było spotkanie z małżeńs-
twem z długoletnim stażem, które zdra-
dziło przepis na długi i zgodny związek.
Podczas festynu panowała rodzinna
atmosfera, a sama organizacja imprezy
spełniła oczekiwania organizatorów i osób
w nim uczestniczących. Udział 90 osób.

Organizator: Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Sępopolu: Festyn Rodzin-
ny. Festyn rozpoczął się od montażu
słowno-muzycznego pn. ,,Dobro powra-
ca”. Następnie zostały rozstrzygnięte
konkursy: plastyczno-literackie pod
hasłem ,,Małżeństwo – dobre relacje –
silna rodzina”, ,,Ja za 20 lat”, ,,Między
marzeniem a planem”. Starsi uczniowie
wspólnie z rodzicami i wychowawcami
rywalizowali w międzyklasowym tur-
nieju, młodsi prezentowali swoje talenty
na scenie. Wiele emocji wzbudziły poka-

zy naukowe przygotowane przez ucz-
niów starszych klas. Podczas imprezy
odbyło się podsumowanie projektu ,,Szko-
ła z prawami dziecka UNICEF”. Dni
Rodziny były okazją do zintegrowania
społeczności szkolnej i lokalnej przy-
niosły wiele emocji i satysfakcji uczest-
nikom, dzieciom, uczniom oraz ich ro-
dzinom. Udział 500 osób,

2. POWIAT BRANIEWSKI
 Pieniężno

Organizatorzy: Zespół Szkolno-Przed-
szkolny, Przedszkole: Festyn Rodzin-
ny. Kolejne grupy przedszkolaków pre-
zentowały swoje programy artystyczne.
Wspólna zabawa z animatorami, bie-
siada, konkursy, zabawa loteryjna. Udział
200 osób.

Organizator: Miejski Dom Kultu-
ry: Konferencja. Podczas Konferencji
słuchacze mieli możliwość zapoznania
się z modelem życia rodzinnego w Gha-
nie i Angoli – prezentację przygotował
werbista, o. Waldemar Kus, następnie pe-
dagog, p. Julita Królicka, zaprezentowa-
ła ciekawy wykład nt. budowania relacji
w rodzinie. Przedstawiono również za-
bawną sondę przeprowadzoną wśród
dzieci nt. rodziny. Wspólna kawa i po-
częstunek. Udział 25 osób.

Organizator: Stowarzyszenie Zdro-
wa Rodzina: Dzień Dziecka. Wspól-
na zabawa, konkursy sportowo-zręcz-
nościowe, zjeżdżalnie dmuchane, bie-
siada: kiełbaski, lody, zabawa z anima-
torami. Udział 400 osób.

Organizator: Stowarzyszenie Zdro-
wa Rodzina: Muzyczna Majówka Se-
niorów. Spotkanie integracyjne senio-
rów. Przegląd muzyczny, wspólna za-
bawa wraz z uczestnikami ŚDS Bajka

Frombork
Organizator: Caritas Archidiecezji War-

mińskiej: Piknik rodzinny z okazji Dnia
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Dziecka. Dzień Dziecka to okazja na
wspólne kreatywne i dobre spędzenie
czasu całych rodzin. Jest również formą
podziękowania dla młodych wolonta-
riuszy, którzy przez cały rok brali udział
w różnorodnych akcjach Caritas, wspie-
rając realizację zadań statutowych
CAW. We Fromborku, w parku przy
Niepublicznym Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym Caritas Archidiecezji
Warmińskiej we wspólnej zabawie brały
udział dzieci z rodzicami m.in. z Olsztyna,
Braniewa, Butryn, Górowa Ił., Lidzbar-
ka Warm., Ornety oraz z Fromborka i oko-
lic. W programie znalazło się zwiedzanie
zabytków Fromborka, zabawy integra-
cyjne z wodzirejem, konkursy, posiłek
na świeżym powietrzu, spacer nad
Zalew Wiślany. Na zakończenie dzieci
otrzymały paczki ze słodyczami, przy-
gotowane przez JM Biedronka. Udział
300 osób.

3. POWIAT DZIAŁDOWSKI
Działdowo – miasto

Organizatorzy: Polskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną, Koło w Dział-
dowie (PSONI), Placówki Stowarzysze-
nia – OREW, WTZ i NSPdP: Dzień God-
ności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną połączony z XXI obcho-
dami Warm.-Maz. Dni Rodziny pod
hasłem ,,Małżeństwo – dobre relacje – silna
rodzina”. Spotkanie z godnością obcho-
dzone jest z udziałem przedstawicieli władz
lokalnych i samorządowych oraz zaprzy-
jaźnionych osób, które w istotny sposób
przyczyniają się do zmian postaw spo-
łecznych wobec osób niepełnosprawnych
intelektualnie. Poczucie godności, a więc
świadomość własnej wartości i szacunek
dla samego siebie, dobre relacje w rodzinie
należy do najbardziej elementarnych
ludzkich doznań. W programie uro-

czystości były m.in. Msza Święta, prze-
marsz ulicami miasta w asyście orkiestry
do siedziby Stowarzyszenia, przemówienia,
występy artystyczne w wykonaniu wy-
chowanków placówek, gry i zabawy oraz
wspólne grillowanie. Wygłoszony został
referat na temat relacji w rodzinie nawią-
zujący do hasła obchodów Dni Rodziny.
Świętowanie Dnia Godności odbywało się
na świeżym powietrzu w miłej atmosferze,
zakończone zostało wspólną zabawą.
Udział 290 osób.

Gmina Działdowo
Organizatorzy: Szkoła Podst. im.

Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęcz-
kowie, Rada Rodziców: ,,Małżeńs-
two – dobre relacje – silna rodzina”.
Przygotowanie uroczystości: ,,Dzieci
Rodzicom” – uczniowie klas I-III i od-
dział przedszkolny zaprezentowali mon-
taż słowno-muzyczny skierowany do
rodziców. ,,Rodzina – najlepsza druży-
na” – konkurs plastyczny o tematyce
,,Rodzina w przyszłości”. ,,Każda rodzi-
na jest inna, lecz więź w niej zawsze
silna” – konkurs drużynowy rodzin. Gry
i zabawy ze współzawodnictwem zor-
ganizowane przez drużynę harcerską –
nauka i wspólne odtańczenie ,,Belgijki”
oraz zorganizowanie meczu piłki nożnej
dzieci kontra rodzice. Piknik rodzinny
pod hasłem ,,Zdrowie rodziny, receptą
na życie”, przygotowanie zdrowych
przekąsek i koktajli owocowych.Udział
100 osób,

Gmina Iłowo-Osada
Organizatorzy: Gmina Iłowo-Osa-

da, Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Iłowie-Osadzie, Gm. Komisja
Rozw. Probl. Alkoh., Sołectwa: Pi-
knik Rodzinny ph. ,,Małżeństwo –
dobre relacje – silna rodzina”,
Dzień Matki – występy artystyczne,
Dzień Dziecka – bal karmelowy, wybór
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Małej Miss. Miejscem wydarzenia 18
maja miał być stadion sportowy w Iło-
wie-Osadzie, jednak z przyczyn pogo-
dowych impreza została przeniesiona do
GOKiS w Iłowie-Osadzie. Przybyłych
gości przywitali: Wójt Gminy Iłowo-
Osada Sebastian Cichocki oraz Dyre-
ktor GOKiS Piotr Olszewski. W tym
dniu na wszystkie dzieci czekało wiele
darmowych atrakcji: strefa gier video,
place budowy z drewnianych klocków,
malowanie twarzy, darmowy popcorn.
Całość imprezy przeplatana była zaję-
ciami w specjalnej strefie profilaktyki
z zakresu zapobiegania uzależnieniom.
Pomimo niesprzyjającej pogody piknik
odbywał się w miłej i serdecznej atmo-
sferze, przy akompaniamencie zespołu
muzycznego i zakończył się o godz.
16.00.

W dniu 23 maja z okazji Dnia Matki
odbyły się uroczyste występy. Dzieci
uczestniczące w kółku teatralnym
działającym przy GOKiS w Iłowie-
Osadzie przygotowały dla wszystkich
mam widowisko słowno-muzyczne.

Dnia 1. czerwca 2019 r. w sali
widowiskowej GOKiS-u w Iłowie-
Osadzie z okazji Dnia Dziecka odbył
się bal karmelowy dla najmłodszych
oraz wybory Małej Miss. Dziewczynki
mogły wziąć udział w konkursie pię-
kności, a pozostałe dzieci wraz z rodzi-
cami mogły bawić się przy muzyce.
Podczas całej imprezy nie mogło za-
braknąć słodkości dla wszystkich sole-
nizantów. Udział 200 osób.

Lidzbark Welski
Organizatorzy: Miejsko-Gminny

Ośrodek Kultury w Lidzbarku, Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidz-
barku, Koła Gospodyń Wiejskich: Fe-
styn Rodzinny ,,Na Góralską nutę”.
W piątek, 17 maja, w budynku MGOK,
odbył się Festyn Rodzinny ,,Na góralską

nutę”. Przybyłych na festyn ugościły
tradycyjnie nasze Koła Gospodyń z Wą-
pierska, Dłutowa i Bryńska. O dobrą
zabawę zadbała Kapela Góralska, która
przyjechała do nas aż z Zakopanego.
Na widowni pojawiła się również dele-
gacja z Niemiec, z miasta Oebisfelde,
będącego naszym partnerem. Dzieciom
rozrywkę zapewnili instruktorzy z MO-
SiR, przeprowadzając z nimi konkuren-
cje sportowe dla rodzin oraz instruktorzy
z MGOK, którzy poprowadzili zajęcia
plastyczne. Udział 50 osób.

Organizatorzy: Burmistrz Lidzbarka,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Lidzbarku: Warsztaty plastyczne
o tematyce wielkanocnej dla rodzin
– V Lidzbarski Jarmark Wielkanoc-
ny. Odbył się on 7 kwietnia w sali
MOSiR. W trakcie jarmarku dzieci
wraz z rodzicami uczestniczyły w za-
jęciach plastycznych, gdzie w tzw.
Ogródkach można było własnoręcznie
wykonać kartkę świąteczną i namalo-
wać pisankę. Wszystko według własne-
go pomysłu. Miło było patrzeć, jak bar-
dzo rodzice wspierali swoje dzieci w zma-
ganiach z zadaniem plastycznym. Udział
100 osób.

Organizatorzy: Burmistrz, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Lidz-
barku, Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Lidzbarku, Przedszkole
Miejskie, Niepubliczne Przedszko-
le ,,Bajkowy Zakątek”, Żłobek Miej-
ski, Przedszkole Stowarzyszenia Przy-
jaciół Szkół Katolickich, Miejska Bi-
blioteka Publiczna, Bar CHATA,
Restauracja Welska: 2 czerwca 2019 r.
w Parku Rekreacyjnym w Lidzbarku
dzieci z miasta i gminy Lidzbark ob-
chodziły Dzień Dziecka. Dzieci przed
wejściem na teren parku otrzymywały
mapki z położeniem krain, na których
znajdowały się również miejsca na pie-
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czątki, które można było otrzymać w ka-
żdej krainie za konkretne zadanie. Po
zapełnieniu mapki dziewięcioma pie-
czątkami dzieci wymieniały ją na kupon
na słodki upominek w ,,Ciasteczkowie”
lub ,,Sałatkowie”. Organizatorzy z wiel-
ką satysfakcją przyglądali się całym ro-
dzinom zaangażowanym w wykonywa-
nie zadań i zdobywanie pieczątek. Pro-
pozycja ,,zadaniowa” dla dzieci okazała
się również świetną atrakcją dla doro-
słych – Rodziców, integrując ich we
wspólnej zabawie z dziećmi. Dzień Dzie-
cka zakończył się Festiwalem Kolorów,
który także przyciągnął nie tylko dzieci,
ale również młodzież i dorosłych. Jak
widać, w Dniu Dziecka każdy z nas chce,
choć na chwilę, znów być dzieckiem i bez-
trosko się bawić. I taka idea przyświe-
cała tegorocznym organizatorom, co
spełniło się w 100%. Udział 50 osób.

Gmina Płośnica
Organizatorzy: Gm. Komisja Profil.

i Rozw. Probl. Alkoh. w Płośnicy,
Wójt Gminy Płośnica, Gminne Cen-
trum Kultury i Biblioteka w Płoś-
nicy, Rada Sołecka Wielki Łęck, Dy-
rektor Szkoły Podst. Wielki Łęck:
Gminne Obchody XXI Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny pod ha-
słem ,,Małżeństwo – Dobre Relacje
– Silna Rodzina”. Festyn rozpoczął
się Mszą świętą w kościele Wielki Łęck
oraz przemarszem młodzieżowej orkie-
stry dętej Płośnica i pokazem mazore-
tek. Otwarcia festynu dokonał wójt
gminy Płośnica. Atrakcją dla zebranych
był koncert młodzieżowej orkiestry dętej
Płośnica i mażoretek, zabawy i konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami dla dzieci,
dorosłych i rodzin. Dla dzieci przygoto-
wano zjeżdżalnię ,,saksefon”. Zorgani-
zowano punkt pierwszej pomocy oraz
paradę motocykli i samochodów stra-
żackich . W trakcie festynu dla wszyst-

kich czekał grill, ciepły poczęstunek,
ciasto, kawa i napoje. Wśród zgroma-
dzonych przez członków GKPiRPA
zostały rozprowadzone ulotki profilakty-
czne. Podsumowaniem festynu było
losowanie nagrody głównej (rower) i na-
gród pocieszenia. Udział 300 osób.

4. POWIAT ELBLĄSKI
Gmina Elbląg

Organizatorzy: Gminna Biblioteka
Publiczna w Komorowie Żuławs-
kim, Filia Gminnej Biblioteki Publi-
cznej w Nowakowie, Gm. Komisja
Rozw. Probl. Alkoh.: Z okazji obcho-
dów XXI Warmińsko-Mazurskich Dni
Rodziny ogłoszono Gminny Konkurs
Plastyczny dla dzieci i młodzieży pn.
,,W rodzinie siła!”. Zorganizowanie
konkursu miało na celu promowanie
rodziny, pogłębianie świadomości dzieci
oraz młodzieży na temat jej roli w życiu
człowieka oraz rozwijanie uzdolnień
plastycznych dzieci i młodzieży. W kon-
kursie wzięły udział dzieci w wieku przed-
szkolnym oraz uczniowie szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych z terenu
Gminy Elbląg. Ogółem na konkurs wpły-
nęły 93 prace, w tym 87 prac plasty-
cznych i 6 makiet wykonanych przez 92
uczestników ze wszystkich placówek
oświatowych Gminy Elbląg. Poziom ar-
tystyczny wszystkich prac był bardzo
wysoki. Uczestnicy konkursu wykazali
się pomysłowością i oryginalnością
przekazu, kompozycji oraz dużą wra-
żliwością. Dnia 7 czerwca w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Komorowie Żu-
ławskim odbyła się uroczystość wrę-
czenia nagród laureatom konkursu. Na
spotkanie przybyli zaproszeni goście,
laureaci oraz nauczyciele i opiekunowie.
Uroczystości wręczenia nagród towa-
rzyszyła wystawa najpiękniejszych prac
nadesłanych na konkurs. Nagrody w kon-
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kursie ufundowane zostały przez Urząd
Gminy Elbląg ze środków Gminego
Programu Profil. i Rozw. Probl. Alkoh.
Udział 100 osób.

Organizatorzy: Publiczna Szkoła Podst.
im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowa-
kowie, Urząd Gminy Elbląg, Rada Pa-
rafii w Cieplicach, Ochotnicza Straż
Pożarna w Nowakowie: Dobre relacje
– silna rodzina. Od kilku lat w naszej
szkole Dzień Dziecka organizowany jest
w formie festynu rodzinnego. Wszystkie
dzieci uczestniczyły w zawodach spor-
towych przygotowanych dla poszcze-
gólnych grup wiekowych. Uczniowie
wraz z rodzicami brali udział w konku-
rencjach rodzinnych. Turniej zorganizo-
wany został pod hasłem ,,Dobre relacje
– silna rodzina”. Dla wszystkich uczest-
ników turnieju przygotowane zostały
nagrody zakupione ze środków Gmin-
nego Programu Profil. i Rozw. Probl.
Alkoh. oraz Przeciwdziałania Narkoma-
nii, a także lody i obiad. Rada parafialna
zorganizowała loterię fantową. Atrakcją
festynu był pokaz uwalniania ofiary z wra-
ku samochodu przeprowadzony przez
Państwową Straż Pożarną w Elblągu.
Udział 150 osób.

Organizatorzy: Publiczna Szkoła
Podst. w Węzinie, Gminna Komisja
Rozw. Probl. Alkoh. przy Urzędzie
Gminy Elbląg, Rada Rodziców przy
Publicznej Szkole Podst. w Węzinie:
XVI Gminny Festiwal Piosenki Przed-
szkolnej pn. ,,Gdy śpiewamy, radość
w sercu mamy”. Spotkanie dzieci z od-
działów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych z terenu gminy Elbląg,
przegląd różnych form śpiewu (indy-
widualnie, zespołowo) – prezentacja
umiejętności artystycznych przedszko-
laków, wręczenie nagród i dyplomów,
wspólny poczęstunek; Festyn Rodzin-
ny z okazji Dnia Dziecka. Prezentacja

sprzętu i umundurowania wykorzystywa-
nego przy pracy sapera, stoisko z kon-
kursami Zachowaj Trzeźwy Umysł pod
hasłem ,,Chce mi się chcieć”, program
artystyczny uczniów klas 0-III z okazji
Dnia Mamy i Taty, występ zespołu One
Dreame (rodzic i absolwent szkoły), inne
atrakcje dla rodzin w tym m.in. da-
mowe: loteria, poczęstunek, przejażdżka
wozem konnym, zjeżdżalnia dmucha-
na. Udział 200 osób.

Pasłęk
Organizator: Przedszkole Samorzą-

dowe nr 2 w Pasłęku: Mama, Tata, Sio-
stra, Brat – to mój cały świat. Uroczy-
stość ,,Dnia Rodziny” wypełniona była
okazywaniem milości i wdzięczności
przez dzieci swoim rodzicom. Były wie-
sze, piosenki, tańce, inscenizacje. Dzieci
razem z rodzicami brały udział w zawo-
dach i konkursach. Rodzice otrzymali
podarunki od dzieci, a dzieci słodkie lody
i buziaki. Udział 150 osób.

Organizatorzy: Zespół Szkół Ekono-
micznych i Technicznych w Pasłęku,
Snails Garden Grzegorz Skalmow-
ski: Rodzinna podróż kulinarna.
Przebieg uroczystości: konkurs kuli-
narny ,,Tradycje w nowej odsłonie”,
pokazy live cooking, prelekcje (np. ,,Ga-
stronom – zawód czy może jednak pa-
sja”, zabawy w kąciku malucha, poczę-
stunek. Udział 250 osób.

Organizatorzy: Burmistrz Pasłęka,
Pasłęcki Ośrodek Kultury: XXI War-
mińsko-Mazurskie Dni Rodziny
2019. W programie znalazły się ar-
tystyczne atrakcje takie jak: występ
dwóch grup baletu klasycznego, wy-
stęp solistów z sekcji wokalnej POK,
szereg zabaw i konkursów nagradza-
nych atrakcyjnymi nagrodami, familijny
spektakl teatralny przygotowany przez
Teatr Muzyczny Hals oraz konkurs wie-
dzy o profilaktyce antyalkoholowej. W cza-
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sie imprezy odbył się także pokaz sprzę-
tu policyjnego i strażackiego. Dzieci ze
świetlicy środowiskowej ,,Promyk” przy-
gotowały atrakcję w formie własnoręcz-
nie wykonanych ramek na zdjęcie z oka-
zji minionego Dnia Mamy, które roz-
dawały wszystkim mamom. Udział 800
osób.

Organizatorzy: Środowiskowy Dom
Samopomocy w Rzecznej, Sołtys Ra-
da Sołecka: Integracyjny Festyn Ro-
dzinny. Kolejny raz został zorganizo-
wany taki festyn. Organizatorzy za-
pewnili wiele atrakcji dla uczestników,
m.in. konkurs plastyczny ,,Moja rodzi-
na”, pokaz tresury psów, pokazy kuglar-
skie, pokazy sprzętu strażackiego i poli-
cyjnego, gry, zabawy rodzinne. Udział
200 osób.

Organizatorzy: Świetlica Środowisko-
wa ,,Promyk”, Miejsko-Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Pasłęku:
Spotkanie świetlicowe z okazji Dnia
Matki ,,Moja Mama – jest the best”.
W spotkaniu uczestniczyli wychowan-
kowie świetlicy oraz ich mamy. Z tej
okazji starsze dzieci przygotowały słodki
poczęstunek, upiekły i własnoręcznie
ozdobiły babeczki, a młodsze dzieci
przygotowały laurki. Wychowawcy
zorganizowali guiz pt. ,,Czy znam swoją
Mamę”. Była recytacja wierszyków,
wspólne śpiewanie piosenek. Na ko-
niec spotkania mamom wręczono róże.
Udział 20 osób.

Organizatorzy: Koło Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego nr 14 w Pasłęku,
Sportowy Klub Wędkarski Tubis, Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pa-
słęku: Wędkarski Dzień Dziecka.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane
w celu propagowania zdrowego stylu
życia oraz zasady ,,Złów i wypuść”.
Ponadto podczas imprezy ustanowiono
rekord Polski w największej ilości

łowiących osób jednocześnie (dzieci
plus rodzice). Udział 436 osób.

5. POWIAT EŁCKI
Ełk

Ełckie Dni Rodziny tradycyjnie wpisują
się w kolejne edycje Warmińsko-Ma-
zurskich Dni Rodziny, a kalendarium
przedsięwzięć podejmowanych w ich
ramach jest jak zwykle imponujące
zarówno pod względem liczby, jak też
treści merytorycznych. Przygotowany
z tej okazji okolicznościowy "plakat"
(informator), zamieszczony na stronie
internetowej, zawierał ponad 130 pozycji
w podziale: wydarzenia miejskie,
parafialne, przedszkolne, szkolne. Oto
niektóre z nich:

Organizatorzy: Urząd Miasta Ełku,
Ełcka Kuria Diecezjalna, Zgromadze-
nie Sióstr Benedyktynek Misjonarek,
Stow. Alternatywa, Zespół Szkół Spor-
towych w Ełku, Wydział Duszpaster-
stwa Rodzin Diecezji Ełckiej, Parafia
pw. Chrystusa Sługi w Ełku: Dzień
Patrona Miasta. W ramach Ełckich Dni
Rodziny, które w tym roku odbyły się pod
hasłem ,,Małżeństwo – dobre relacje –
silna rodzina”, Ełczanie obchodzili Dzień
Patrona Miasta, którym jest św Jan Paweł II.
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W dniu 8 czerwca celem podkreślenia isto-
ty 20. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II
w Ełku, odbyły się następujące wydarzenia:
Piknik Rodzinny. Rodzina wolna od nie-
mocy – igrzyska rodzinne, VIII Marsz dla
Życia i Rodziny, Koncert Zespołu Dzieło
Fundacji Nowego Tysiąclecia, Uroczysta
Msza Święta z okazji Dnia Patrona Miasta
św. Jana Pawła II, Z serca płynie miłość
w czynie – czuwanie. Udział 500 osób.

Organizatorzy: Urząd Miasta Ełku,
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Mi-
sjonarek, Stow. Alternatywa, Zespół
Szkół Sportowych w Ełku: Piknik Ro-
dzinny. Rodzina wolna od niemocy –
igrzyska rodzinne. W ramach niniejszego
wydarzenia odbywały się animacje dla
dzieci prowadzone przez ełckich stree-
tworkerów, igrzyska rodzinne, konkursy z na-
grodami, malowanie twarzy, dmuchańce,
trampolina. Uczestnicy wydarzenia mogli
zjeść także ciepłą kiełbaskę z grilla, popcorn
oraz watę cukrową. Rodziny mogły wziąć
także udział w zawodach sportowych oraz
biegu po medal św. Benedykta, gdzie
zdrowa rywalizacja i dobry humor to-
warzyszyły wszystkim uczestnikom. Udział
450 osób.

Organizator: MOPS: Rodzina to
drużyna. Organizowane kilka razy w Eł-
ckim Centrum Rewitalizacji Społecznej
zajęcia warsztatowe dla rodziców.

Organizator: MOPS: Godziny dla
rodziny: dyżury pracownika socjalnego
MOPS.

Organizator: MOPS: Super Rodzi-
na razem się trzyma. Piknik Rodzinny
na Placu Kopernika – 23 maja.

Organizator: Ełckie Centrum Kultu-
ry: Koncert na Dzień Matki. 25 maja
– Występ znanych i lubianych ełckich
muzyków i wokalistów.

Organizator: Ełckie Centrum Kultu-
ry: Dla Ciebie, Mamo i Tato. 26 maja
miał miejsce Koncert Mazurskiego Ze-
społu Pieśni i Tańca.

Organizator: Miejskie Przedszkole
i Żłobek ,,Ekoludki”: Zabawy z mamą
i tatą. Tydzień zajęć o tematyce rodziny
z udziałem rodziców (6-10 maja).

Organizator: Miejskie Przedszkole
,,Perełka”: Moda na zdrowie. Warsz-
taty kulinarne z udziałem rodziców (15
maja).

Organizator: Miejskie Przedszkole
,,Niezapominajka”: Moi rodzice – ich
praca i pasja. 15 maja – 15 czerwca:
Spotkania dzieci z rodzicami o ciekawej
profesji i pasji, w miejscach wykony-
wanej pracy i rozwijanej pasji.

Organizator: Miejskie Przedszkole
,,Słoneczna Ósemka”: Rodzina z przy-
rodą za Pan Brat. Piknik Rodzinny w Mro-
zach koło Ełku (23 maja).

Organizator: Szkoła Podst. Nr 7: Re-
lacje międzyludzkie w rodzinie. Lek-
cje wychowawcze w dniach 15 maja –
15 czerwca.

Organizator: Szkoła Podst. Nr 2: Dzię-
kuję Ci Mamo, dziękuję Ci Tato. Spe-
ktakl słowno-muzyczny w parafii bł.
Karoliny Kózkówny (25 maja).

Organizator: Szkoła Podst. Nr 3: Mo-
ja kochana rodzinka. Międzyszkolny
Konkurs Poetycki klas I-III (17 maja).

Organizator: Szkoła Podst. Nr 7: Świę-
to Nauki. Konkursy czytania, recyta-
torskie związane z Dniami Rodziny (9
maja).

Organizator: Szkoła Podst. Nr 5: Ja
i moja rodzina. Międzyszkolny konkurs
plastyczny i fotograficzny (17maja).

Organizator: Centrum Oświato-
wo-Dydaktyczne Diecezji Ełckiej: Szla-
kowa Akademia Familijna. Papieska
gra miejska. Trasa: katedra św. Wojcie-
cha do parafii Jana Pawła II (18 maja).

Organizator: Centrum Oświato-
wo-Dydaktyczne Diecezji Ełckiej: Szla-
kowa Akademia Familijna. Kawia-
renka małżeńska oraz warsztaty dla
dzieci i młodzieży – Papież pielgrzym –
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Papież turysta. 19 maja – Plac Kate-
dralny.

Organizator: Centrum Oświato-
wo-Dydaktyczne Diecezji Ełckiej: Szla-
kowa Akademia Familijna. Warsztaty
multimedialne – 20 maja – Plac Kate-
dralny.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Die-
cezji Ełckiej: VIII Marsz dla Życia
i Rodziny – 8 czerwca.

Caritas Diecezji Ełckiej, Urząd Mia-
sta: XIV Ogólnopolski Festyn Rodzin-
ny z okazji Dnia Dziecka na Placu
Jana Pawła II (1 czerwca).

Ełcka Kuria Diecezjalna, Parafia pw.
Chrystusa Sługi, Urząd Miasta: Dnia
2 czerwca w Diecezjalnym Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia – Parafia Chrystu-
sa Sługi – Msza św. w intencji mał-
żonków obchodzących jubileusz 50-
lecia małżeństwa.

Parafia katedralna pw. Św. Woj-
ciecha Biskupa i Męczennika, Szkoła
Podst. Nr 2: Dnia 2 czerwca – Festyn
z okazji Dni Rodziny – katedra i sala
Kurii Biskupiej.

Parafia katedralna pw. Św. Woj-
ciecha Biskupa i Męczennika, Szkoła
Podst. Nr 2: Dnia 26 maja Dzień Ma-
tki – za wszystko Tobie, Mamo, dzię-
kuję. Dziękczynna Msza św. w kate-
drze Św. Wojciecha za dar macierzyń-
stwa i troskę w wychowaniu.

Parafia katedralna pw. Św. Woj-
ciecha Biskupa i Męczennika: Dnia
13 maja – Noc Fatimska. Zawierzenie
rodzin Matce Boskiej Fatimskiej w die-
cezjalnym sanktuarium.

Parafia katedralna pw. Św. Woj-
ciecha Biskupa i Męczennika: Dnia
15 czerwca – Wieczór Uwielbienia.
Miejsce: katedra. Dziękczynienie za dar
życia i za rodzinę. Zakończenie Dni Ro-
dziny.

To tylko niektóre z ełckich przedsię-
wzięć. Ale były też Festyny i Pikniki Ro-

dzinne, Rajdy Rodzinne, Spływy Rodzin-
ne, Rodzinne Biesiadowania, spotkania
integracyjne, liczne konkursy, spektakle,
zawody sportowe, koncerty, warsztaty.

Prostki
Organizatorzy: Urząd Gminy Prostki,

Gminna Komisja Rozw. Probl. Alkoh.
w Prostkach, Ochotnicza Straż Pożar-
na w Prostkach, Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Prostkach, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Prostkach: Gmin-
ne Dni Rodziny pod hasłem: ,,Mał-
żeństwo – Dobre Relacje – Silna Ro-
dzina”. 19 maja na boisku szkolnym przy
Szkole Podst. w Prostkach odbył się Festyn
Dni Rodziny pod hasłem: ,,Małżeństwo –
dobre relacje – silna rodzina”. Uroczystego
otwarcia festynu dokonał P. Rafał Wil-
czewski – Wójt Gminy Prostki. Po krótkiej
części oficjalnej na scenie rozpoczęły się
występy artystyczne i taneczne naszych
milusińskich z Przedszkola Samorządowe-
go ,,Mazurki” w Prostkach, Szkoły Podst.
w Rożyńsku Wielkim, Szkoły Podst. im.
Ks. Bp. Edwarda Samsela w Wiśniowie
Ełckim oraz ze Szkoły Podst. im Jana
Pawła II w Prostkach. Wszystkim dzieciom
biorącym udział w występach wręczono
słodką niespodziankę. Podczas festynu po
raz kolejny nie zawiodła nas Ochotnicza
Straż Pożarna w Prostkach, która zabez-
pieczała całość festynu. Dodatkowymi
atrakcjami dla dzieci i młodzieży był ogró-
dek dziecięcy, malowanie twarzy, zjeż-
dżalnie, wata cukrowa, ścianka wspin-
aczkowa, basen z piłeczkami i wiele innych
atrakcji. Całość festynu uświetnił program:
Teatr Delikates ,,Przygody Wieśka i Cześ-
ka”, warsztaty grafitii, czary mary iluzja
oraz chodzące pluszaki, wystawa prac
plastycznych. Uczestnicy festynu dopin-
gowali zmagania w konkurencjach spor-
towych np.; ,,Strażacki tor przeszkód” czy
,,Wyścigi w workach” zorganizowane przez
animatorów sportu Urzędu Gminy Prostki.
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6. POWIAT GIŻYCKI
Powiat

Organizatorzy: Powiatowy Ośrodek
Rozwoju Edukacji w Giżycku oraz
PCPR w Giżycku: VI Powiatowy
Dzień Talentu pt. ,,Talent dziecka
drogowskazem do jego przyszłoś-
ci”. Po raz kolejny około stuosobowa
grupa młodzieży z powiatu giżyckiego
zaprezentowała swoje niezwykłe talen-
ty: w dziedzinie nauki, talenty muzyczne,
taneczne, wokalne, recytatorskie, pla-
styczne, aktorskie i sportowe. Na scenie
stanęli ci, którzy w sztuce odnajdują swo-
je pasje. Każdemu z laureatów zagrały fan-
fary, wręczone zostały statuetki w poszcze-
gólnych kategoriach i ufundowane przez
sponsorów nagrody. Udział 100 osób.

Organizator: PCPR w Giżycku:
Konkurs plastyczny pod hasłem:
,,Małżeństwo – dobre relacje – silna
rodzina”. Po raz kolejny PCPR w Gi-
życku zorganizowało konkurs skiero-
wany do podopiecznych z rodzin za-
stępczych oraz szkół podstawowych i gim-
nazjalnych z terenu Powiatu Giżyc-
kiego. Wpłynęło 49 prac plastycznych,
z czego wyłoniono w czterech kate-
goriach wiekowych (przedszkole, klasy
1-3, klasy 4-6, klasy 7-8) dwanaście
prac zwycięskich, oraz jedno wyróż-
nienie. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy i wy-
różnieni także nagrody. Udział 49 osób.

Giżycko
Organizatorzy: Centrum Profilakty-

ki Uzależnień i Integracji Społecz-
nej w Giżycku, Nadleśnictwo Giżyc-
ko, 15. Giżycka Brygada Zmechani-
zowana, Towarzystwo Miłośników
Twierdzy Boyen, MOSiR, PCPR,
Zakład Aktywności Zawodowej, Po-
wiatowa Straż Pożarna, Powiatowa
Stacja San-Epid, Gminny Ośrodek

Kultury i Rekreacji, Powiatowy Ze-
spół Obsługi Szkół i Placówek Oświa-
towych, Miejska Biblioteka Publi-
czna, Giżyckie Centrum Kultury, Że-
gluga Mazurska, Szkoła Policealna
im. Hanny Chrzanowskiej. Partnera-
mi imprezy byli także Biegam Bo
Lubię (BBL) Giżycko, DPS, Inter-
marche i inne firmy prywatne: XXII
Ogólnopolskie Biegi Rodzinne, któ-
re są elementem ogólnopolskiej i giżyc-
kiej kampanii Postaw na Rodzinę.
Wpisują się również w obchody War-
mińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod
hasłem ,,Dni Rodziny – rodzina zastęp-
cza” oraz są Garnizonowym Festynem Ma-
jowym. W tegorocznym XXII Ogólnopol-
skim Biegu Rodzinnym wystartowało
705 zawodników. Ogólnopolskie Biegi
Rodzinne to impreza nie tylko dla miło-
śników biegów, ale także dla rekreacji.
Amatorzy walki z czasem mogą spró-
bować swoich sił w Biegu Chartów, z ko-
lei osoby mniej wysportowane mogą
truchtem przebyć malowniczą leśną
trasę w spokojniejszym rytmie, a nawet
pospacerować w gronie rodziny i zna-
jomych. Nic dziwnego, że corocznie na
naszych Ogólnopolskich Biegach Rodzin-
nych pojawia się kilkuset uczestników.
Dodatkowym walorem imprezy jest du-
ża pula nagród do losowania. Najmłod-
szy zawodnik biegów (Antoś) miał dwa
miesiące, a najstarszy liczył 92 lata. Za-
wodnik z najdalszego zakątka kraju
przyjechał z Jeleniej Góry, a najdalszego
zakątka świata przyjechał z Włoch. Naj-
liczniejsza rodzina biorąca udział w za-
wodach liczyła 75 osób. Wyjątkowym
wydarzeniem tegorocznych XXII Ogól-
nopolskich Biegów Rodzinnych był bieg
pamięci dedykowany zmarłemu 11 lu-
tego br. Sławomirowi Kędzierskiemu
dziennikarzowi Gazety Giżyckiej, który
przez ponad dwadzieścia lat relacjono-
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wał wydarzenia sportowe na łamach
gazety, w tym również i z Ogólnopol-
skich Biegów Rodzinnych. W czasie
imprezy giżycki biegacz Roman Groński
w koszulce ze zdjęciem dziennikarza
przebiegł trasę długości 50 kilometrów
z Bań Mazurskich do Lasu Miejskiego.
Jego bieg udało mu się idealnie zgrać
ze startem Biegu Głównego w którym
wziął udział. Udział 700 osób.

Ryn
Organizatorzy: Regionalny Park Edu-

kacji, Kultury i Turystyki w Rynie, Ho-
tel ,,Zamek Ryn”, Olsztyński Ośro-
dek Spotkań Małżeńskich,. Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rynie zarządza-
jące Ekomariną, Fundacja Inicjatyw
Pozytywnych ,,PozytywArt”, Park Li-
nowy Lemur w Rynie, Parafia pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Ry-
nie: Rodzinny Turniej Czytelniczy.
Impreza polegała na wykazaniu się
przez zespoły rodzinne składające się
z 3 spokrewnionych osób znajomością
treści pięciu bajek: ,,Kopciuszek”,
,,Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków”, ,,Stoliczku, nakryj się!”,
,,Szewczyk Dratewka”, ,,Trzy małe
świnki” oraz wykonaniu 4 zadań ze-
społowych: narysowaniu portretu ulu-
bionej postaci bajkowej, odegraniu
scenki z wybranej bajki, ułożeniu ,,Czy-
tanie łączy pokolenia”, zbudowaniu
domku z klocków. Nad prawidłowym
przebiegiem turnieju czuwało jury.
Nagrody dla uczestników ufundował
Hotel ,,Zamek Ryn”..

Organizatorzy: Regionalny Park Edu-
kacji, Kultury i Turystyki w Rynie, Ho-
tel ,,Zamek Ryn”, Olsztyński Ośro-
dek Spotkań Małżeńskich, Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rynie zarządza-
jące Ekomariną, Fundacja Inicjatyw

Pozytywnych ,,PozytywArt”, Park Li-
nowy Lemur w Rynie, Parafia pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Ry-
nie: Małżeńskie rozmowy – warszta-
ty. Warsztaty przeprowadzili Anna i Da-
niel Dramowicz z Olsztyńskiego Ośrod-
ka Spotkań Małżeńskich. Podczas war-
sztatów uczestnicy poznali 4 funda-
mentalne zasady dialogu małżeńskiego,
czyli: słuchanie przed mówieniem, ro-
zumienie przed ocenianiem, dzielenie się
przed dyskutowaniem, przebaczenie.
Po tym małżonkowie przeanalizowali
swoje dotychczasowe postępowanie i wy-
ciągnęli wnioski na przyszłość. Spot-
kaniu towarzyszył słodki poczęstunek
przygotowany przez organizatorów.

Organizatorzy: Regionalny Park Edu-
kacji, Kultury i Turystyki w Rynie, Ho-
tel ,,Zamek Ryn”, Olsztyński Ośro-
dek Spotkań Małżeńskich,. Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rynie zarządza-
jące Ekomariną, Fundacja Inicjatyw
Pozytywnych ,,PozytywArt”, Park Li-
nowy Lemur w Rynie, Parafia pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Ry-
nie: Rodzinny Dzień Dziecka. Przy-
brał on charakter festynu i odbył się na
nabrzeżu Jeziora Ryńskiego. W pro-
gramie znalazło się szereg atrakcji, z któ-
rych mogły korzystać nie tylko dzieci,
ale całe rodziny. Były to: dmuchańce,
konkurs na fraszkę (nagroda to dar-
mowe bilety do Parku Linowego Lemur
w Rynie), warsztaty ceramiczne, kącik
modelowania balonów, kącik konstru-
kcyjny, rodzinne gry i zabawy, wspólne
czytanie bajek, konkursy plastyczne,
pokaz wielkich baniek mydlanych, kącik
malowania buziek, koncert młodych
ryńskich wokalistek i tancerzy uczest-
niczących w zajęciach prowadzonych
przez instruktorów Regionalnego Parku
Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie.
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Organizatorzy: Regionalny Park Edu-
kacji, Kultury i Turystyki w Rynie, Ho-
tel ,,Zamek Ryn”, Olsztyński Ośro-
dek Spotkań Małżeńskich,. Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rynie zarządza-
jące Ekomariną, Fundacja Inicjatyw
Pozytywnych ,,PozytywArt”, Park Li-
nowy Lemur w Rynie, Parafia pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Ry-
nie: Msza św. w intencji małżeństw
i odnowienie przyrzeczeń małżeńs-
kich. Mszę świętą, podczas której chę-
tne pary odnowiły przyrzeczenia mał-
żeńskie, odprawił Ks. Proboszcz To-
masz Stefanowski SAC. Burmistrz
Miasta i Gminy Ryn ufundował bukiet
kwiatów dla małżeństwa z najdłuższym
i najkrótszym stażem małżeńskim bio-
rących udział we Mszy św. Zaś koordy-
nator ryńskich obchodów XXI Warmiń-
sko-Mazurskich Dni Rodziny wręczyła
małżeństwom ,,Przepis na szczęśliwe
małżeństwo”. Udział 550 osób.

Wydminy
Organizatorzy: GOPS, Urząd Gmi-

ny, GOK, ZSO Wydminy, Szkoła
Podst. w Gawlikach, Gminna Komi-
sja Rozw. Probl. Alkoh.: ,,Małżeńs-
two – Dobre Relacje – Silna Rodzi-
na”. 29 maja 2019 roku w auli Zespołu
Szkół Ogólnokształcących odbyła się
Inauguracja Wydmińskich Dni Rodziny.
Przedsięwzięcie wpisuje się doskonale
w XXI Warmińsko-Mazurskich Dni
Rodziny. Wydmińskie Dni Rodziny
zainaugurował znakomity wykład psy-
choterapeutki, P. Elżbiety Szajrych dot.
szacunku i pozytywnych relacji w ro-
dzinie. W uroczystości wzięli udział
m.in. Wicemarszałek Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, P. Jolanta Pio-
trowska, Wójt Gminy Wydminy P. Ra-
dosław Król, Zastępca Wójta Gminy
Wydminy P. Andrzej Cieśluk, Przewo-

dniczący Rady Gminy Wydminy P. Wal-
demar Samborski, Dyrektor ZSO Wy-
dminy P. Dorota Fiedorczyk wraz z ka-
drą pedagogiczną, Skarbnik Gminy Wy-
dminy P. Krystyna Truchan, sołtysi, pra-
cownicy GOPS w Wydminach oraz
mieszkańcy – rodzice z Gminy Wydminy.
Kontynuacja obchodów Dni Rodziny
odbyła się 31 maja 2019 r. na Stadionie
Gminy Wydminy. Podczas obchodów
zaplanowano m.in.: rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego, kreatywne za-
bawy z maluchami, tj.: malowanie
buziek, zabawa z chustą Klanzy, wy-
strzał z turbiną, przechodzenie pod liną,
Podwodny Świat – malowanie na folii
streczowej, zabawy literackie, gry plan-
szowe, zmagania szachowe, miaste-
czko rowerowe, ,,Wydmińskie” roz-
grywki pingpongowe na hali sportowej,
a ponadto: pokaz fitness, turniej mini piłki
nożnej FUNino CUP 2019 oraz inne
atrakcje, tj. próba siły jazdy w alko-
goglach – strefa KPP Policji i OSP
Wydminy – pokaz udzielania pierwszej
pomocy), Strefa Kombajnowych Leża-
ków, ścianka wspinaczkowa, bufet owo-
cowy. Udział 600 osób.

7. POWIAT GOŁDAPSKI
Gmina Gołdap

Organizatorzy: Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Gołdapi, Dom Kultury w Goł-
dapi: W dniach 21 i 22 maja odbyły się
wykłady P. Roberta Ćwikowskiego pt.
,,Racja czy relacja – o sposobach
rozmawiania w rodzinie”, organizo-
wane w ramach XXI Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny. Pierwszy
skierowany był do pedagogów goł-
dapskich szkół oraz rodziców, natomiast
drugi do uczniów Zespołu Szkół Za-
wodowych w Gołdapi. W wyniku zrea-
lizowanych działań – wykładów P. R.
Ćwikowskiego chętnym rodzicom oraz
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pedagogom z gołdapskich szkół, jak
również uczniom Zespołu Szkół Zawo-
dowych w Gołdapi został przybliżony
temat sposobów komunikacji w rodzinie.
Odbiorcy wykładów poznali techniki
prowadzenia rozmowy z dzieckiem/ro-
dzicem/rówieśnikiem, które zastosowa-
ne w codziennych interakcjach mogą
przyczynić się do efektywniejszego wy-
rażania własnych emocji oraz ocze-
kiwań wobec innych. P. R. Ćwikowski
w przystępny sposób wyjaśnił, jak
nieumiejętna komunikacja może prze-
rodzić się w zachowania agresywne.
Udział 85 osób.

8. POWIAT IŁAWSKI
Iława

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Die-
cezji Elbląskiej i Parafia Przemie-
nienia Pańskiego w Iławie, Duszpa-
sterstwo Rodzin – Okręg Iława:
Koordynator – Barbara i Andrzej Cho-
łaszczyńscy: Marsz dla Życia i Ro-
dziny. Tak jak w całym kraju, tak też i w na-
szym mieście 9 czerwca odbył się Marsz
dla Życia i Rodziny. Rozpoczął się w pa-
rafii Przemienienia Pańskiego, po uprze-
dniej Mszy świętej, a zakończył w naszej
parafii św. Brata Alberta. Hasłem tego-
rocznego Marszu było ,,Seksedukacja to
deprawacja”. Swoją obecnością zaszczy-
cił Biskup elbląski ks. Bp Jacek Jezierski,
który pełnił patronat honorowy. Obecny
był również Diecezjalny Duszpasterz
Rodzin ks. dr Mariusz Ostaszewski.
Ksiądz Biskup wraz z kapłanami pracu-
jącymi w iławskich parafiach szedł na
czele marszu. Nasi duszpasterze wraz
z księdzem proboszczem na czele z racji
obowiązków dołączyli już na terenie
parafii w okolicy Zakładu Karnego, tak
jak zresztą i pisząca oraz wiele innych
starszych osób. Niektórzy mówili: ,,nie
mogę iść tak daleko, ale ten kawałek

przejdę, choć kawałek”. Piękne świadec-
two ludzi schorowanych. Udział 500 osób.

Gmina Iława
Gałdowo

Organizatorzy: Szkoła Podst. im.
mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hu-
bal” w Gałdowie, Gminny Ośrodek
Kultury w Lasecznie, Placówka Wspar-
cia Dziennego Iława, KGW Gałdo-
wo, Rada Sołecka Gałdowo, Rada So-
łecka Mózgowo: Festyn Rodzinny.
Festyn ten rozpoczął obchody XXI War-
mińsko-Mazurskich Dni Rodziny i odbył
się 12 maja. Na tę wyjątkową uroczy-
stość przybyło wielu zaproszonych
gości. Prócz licznie zgromadzonych
rodziców, nauczycieli oraz uczniów,
szkoła gościła również Wójta Gminy P.
Krzysztofa Harmacińskiego. Podczas inau-
guracyjnej imprezy uczniowie z SP w Gał-
dowie wykonali recital słowno-muzy-
czny pod tytułem ,,Rodzina moim skar-
bem” oraz dziewczynki ze starszych klas
przygotowały pokaz taneczno-gimna-
styczny. Rodzice z dumą i łzami w oczach
przysłuchiwali się pięknej recytacji wier-
szy, która przeplatała się z wesołymi
piosenkami. Nasze dzieci kolejny raz
udowodniły, że prócz talentu kraso-
mówczego oraz wokalnego drzemie w nich
również duży potencjał taneczny. No-
wością tegorocznych obchodów był
występ nauczycieli i rodziców, którzy
brawurowo wykonali przedstawienie
oparte na podstawie wiersza J. Tuwima
,,Rzepka”. Podczas imprezy całe ro-
dziny mogły angażować się w różne
rozgrywki sportowe i zręcznościowe
organizowane przez GOK Laseczno.
Zorganizowano zawody sołeckie – zwy-
cięzcą w tym roku była wieś Laseczno.
Malowano twarze w barwy narodowe
i inne ciekawe wzory, prowadzono quiz
rodzinny, ciekawe pogadanki na temat
zdrowego stylu życia. Atrakcją była też
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grochówka i pieczone kiełbaski oraz
stoisko ze zdrową żywnością. Wszyscy
wspólnie bawiliśmy się podczas kon-
certu gwiazdy wieczoru ,,Byle do przo-
du”. Taka uroczystość pozostawia po
sobie nie tylko miłe wspomnienia, ale
przede wszystkim cementuje więzy
rodzinne, zachowując tym samym tra-
dycje, jakie budowane są w społe-
czności lokalnej. Udział 250 osób.

Miasto Lubawa
Organizator: Środowiskowy Dom

Samopomocy w Lubawie: W ramach
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
ŚDŚ w Lubawie przygotował uroczyste
spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia
Ojca. Uczestnicy ŚDS przygotowali
przedstawienie, w którym mieli okazję
wystąpić wszyscy uczestnicy domu. Po-
przez taniec, śpiew i recytację przeka-
zali swoje życzenia dla przybyłych w tym
dniu gości. Po występie wszyscy udali
się na słodki poczęstunek, w czasie
którego rodzice i opiekunowie zostali
obdarowani własnoręcznie wykonany-
mi upominkami. Podczas spotkania
wyświetlony został pokaz slajdów pt.
,,Wspomnień czar”, na którym przed-
stawiono zdjęcia z dzieciństwa całej spo-
łeczności ŚDS. Dzień upłynął pod zna-
kiem niezapomnianych wrażeń i wielu
wzruszeń. Udział 60 osób.

Organizator: Żłobek Miejski w Lu-
bawie Akademia Maluszka: Poczy-
taj mi Mamo, poczytaj mi Tato. Akcja
ta zapoczątkowała obchody XXI Warmiń-
sko-Mazurskich Dni Rodziny w żłobku
w Lubawie. Dzieci wykonały ,,Wielką
księgę” ulubionych bajek i wierszyków.
Wychowawcy zapraszali rodziców do
żłobka w celu czytania dzieciom ulu-
bionych książek. Na zakończenie tej ini-
cjatywy każde dziecko otrzymało w pre-
zencie swoją spersonalizowaną książe-

czkę zawierającą treść bajki z imieniem
i zdjęciem. Udział 50 osób.

Organizator: Żłobek Miejski w Lu-
bawie Akademia Maluszka: W ra-
mach Warmińsko-Mazurskich Dni Ro-
dziny zorganizowano cykl szkoleń dla
rodziców prowadzonych przez spe-
cjalistów pod hasłem: ,,Miłość chro-
ni”. Na spotkaniach prowadzonych
przez panią pedagog pracującą w Po-
radni Pedagogiczno-Psychologicznej
rodzice mogli nauczyć się, jak we
właściwy sposób budować relacje mię-
dzy wszystkimi członkami rodziny.
Udział 50 osób.

Organizator: Żłobek Miejski w Lu-
bawie Akademia Maluszka: Piknik
Rodzinny. Tegoroczne święto odbyło
się pod hasłem ,,Miłość chroni”. Na
piknik przybyły całe rodziny, aby wspól-
nie spędzić niezapomniane chwile. Dzie-
ci przygotowały występy artystyczne
dla swoich rodziców i rodzeństwa.
Każdy mógł skorzystać z wielu atrakcji
takich jak: zjeżdżalnie, jeździki, ryso-
wanie kredą, zabawy piaskiem kinety-
cznym. Na terenie przedszkola można
było wypić soczek, mrożoną kawę oraz
zjeść domowe wypieki przygotowane
przez rodziców. Udział 150 osób.

Organizator: Przedszkole Miejskie
w Lubawie: Dzień Mamy i Taty.
Tegoroczny cykl imprez odbywał się
pod hasłem ,,Małżeństwo – dobre
relacje – silna rodzina”. Podczas uro-
czystości z okazji Dnia Mamy i Taty,
dzieci pod kierunkiem wychowawców
prezentowały programy słowno muzy-
czne, recytowały wierszyki, śpiewały
piosenki, wystawiały przedstawienia
teatralne i inscenizacje. Przedszkolaki
poprzez śpiewane piosenki i wiersze
wyznawały swoim rodzicom jak bardzo
ich kochają, potrzebują i szanują. Zor-
ganizowano również wycieczki integra-
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cyjne dla dzieci, rodziców i rodzeństwa
do gospodarstw agroturystycznych, któ-
rego celem było promowanie aktyw-
nych form wypoczynku na łonie natury
i spędzanie czasu wolnego w gronie
rodziny i przyjaciół. Udział 100 osób.

Organizator: Przedszkole Miejs-
kie w Lubawie: W ramach Warmiń-
sko-Mazurskich Dni Rodziny zorgani-
zowało Festyn Rodzinny, którego ha-
słem przewodnim było ,,Małżeństwo –
dobre relacje – silna rodzina”. Zapro-
szenie skierowane było do wszystkich
mieszkańców Lubawy. Każdy uczest-
nik festynu mógł skorzystać z wielu atra-
kcji przygotowanych przez wychowaw-
ców i przedszkolaków (były auta wyści-
gowe, straż pożarna, zabawy w basenie
z piłeczkami, dmuchane zamki i zjeż-
dżalnie. W salonie piękności dziewczynki
i chłopcy wybierali wzory do ozdabiania
twarzy, tatuaże i malowanie paznokci.
Podczas trwania imprezy kawiarenka
polecała różne rodzaje ciast, babeczek,
itp. Wspólna zabawa sprawiła wiele
radości dzieciom i ich rodzicom. Udział
150 osób.

Gmina Lubawa
Organizatorzy: Placówka Wsparcia

Dziennego, Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej Gminy Lubawa: W ramach
Dni Rodziny w Rożentalu zorganizowa-
ne zostały obchody Dnia Matki pod
tytułem ,,Mama – sercem mojej ro-
dziny”. Na początku odbyła się poga-
danka dotycząca rodziny, małżeństwa i ro-
li mamy w naszym życiu. Na warsz-
tatach plastycznych zrobiono kwiaty z kre-
py oraz tęczowe słoiczki jako podarunki
dla mam.

Organizatorzy: Placówka Wsparcia
Dziennego w Szczepankowie, Soł-
tys, Rada Sołecka: Kochamy dzieci
– obchody Dnia Dziecka. Dnia 2
czerwca w Szczepankowie odbył się

piknik zorganizowany z okazji obcho-
dów Dni Rodziny. Piknik został połą-
czony z obchodami Dnia Dziecka. Atra-
kcji dla dzieci nie brakowało. Najmłodsi
mieli okazję sprawdzić się w konku-
rencjach sportowych, plastycznych i ta-
necznych. Natomiast rodzice mogli się
wykazać w teście wiedzy dotyczącym
znajomości swojego dziecka. Uroczy-
stość zakończono namalowaniem wspól-
nego obrazu który nosił tytuł ,,z rodziną
weselej”. Udział 40 osób.

Organizatorzy: Placówka Wsparcia
Dziennego w Łążynie, Sołtys, Rada
Sołecka: Dnia 9 czerwca w Łążynie
odbył się Piknik Rodzinny zorgani-
zowany w ramach obchodów Dni Ro-
dziny pod hasłem ,,Niedziela z ro-
dziną”. Głównym celem pikniku było
spędzenie czasu wolnego wspólnie ze
swoimi rodzinami. Zarówno dzieci jak i do-
rośli mieli okazję sprawdzić się w wielu
różnych dyscyplinach: sportowych, pla-
stycznych, wokalno-tanecznych. Dobra
atmosfera pikniku sprzyjała rozmowom
i zabawom na świeżym powietrzu. Uro-
czystość zakończył występ dzieci które
zaśpiewały piosenkę ,,My rodzinę dobrą
mamy”. Udział 100 osób.

Organizatorzy: Ośrodek Pomocy
Społecznej Gminy Lubawa oraz Pla-
cówka Wsparcia Dziennego w Prąt-
nicy: Uroczystość z okazji Dnia Dzie-
cka pod hasłem ,,Rodzina moją si-
łą”. Po wspólnym przygotowaniu prze-
pysznych mini pączków oraz stołu z prze-
kąskami i piciem jedna z wychowanek
zaprezentowała krótki pokaz sztuczek
na diabolo. Następnie uczestnicy wypi-
sywali na czas wszystkie rzeczy, które
kojarzą się im z małżeństwem i miłością
ponieważ hasłem przewodnim tegoro-
cznych Dni Rodziny było: Małżeństwo
– Dobre relacje – Silna rodzina. Kolej-
nym punktem był labirynt z pajęczej
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sieci, którego pokonanie wymagało wie-
le sprytu i zwinności. Jednak największą
frajdę zapewnił Mopohokej i wielkie
bańki mydlane. Dzieciaki tarzały się w pia-
nie, strzelały gole za pomocą mopa i two-
rzyły olbrzymie, kolorowe bańki. Na
zakończenie dzieci otrzymały słodki
upominek. Udział 20 osób.

Organizatorzy: Placówka Wsparcia
Dziennego w Targowisku Dolnym,
Ośrodek Pomocy Społecznej Gmi-
ny Lubawa: ,,Małżeństwo – dobre
relacje – silna rodzina”. Przywitanie
uczestników placówki, Zapoznanie z ideą
Dni Rodziny. Konkurs plastyczny ,,Moja
rodzina”. Rozstrzygnięcie konkursu.
Wspólne gry i zabawy, Podziękowanie
za udział i pożegnanie uczestników.

Organizatorzy: Placówka Wsparcia
Dziennego w Mortęgach, Ośrodek
Pomocy Społecznej Gminy Lubawa:
Dzień Dziecka – piknik na łonie
natury. 30 maja na Placu zabaw w Mor-
tęgach miały miejsce obchody Dnia
Dziecka. Wspólne piknikowanie po-
przedzały zajęcia kulinarne, podczas
których przygotowaliśmy poczęstunek.
Kolejnym etapem były poszukiwania
skarbu ukrytego przez Piratów dla wszy-
stkich przybyłych na Piknik dzieci. Aby
go odnaleźć, uczestnicy musieli ro-
związywać zagadki i szukać wskazó-
wek na terenie całej wsi. Po odnale-
zieniu skarbu – niespodzianki udaliśmy
się na piknik na trawie, gdzie czekały
na nas pyszności, napoje i zdrowe
przekąski. Spędziliśmy to popołudnie na
wspólnych pogadankach, grach i akty-
wnym odpoczynku. Udział 37 osób.

Organizatorzy: Placówka Wsparcia
Dziennego w Rakowicach, Ośrodek
Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.
Dzień Dziecka – piknik na łonie na-
tury. 3 czerwca 2019 roku w świetlicy
wiejskiej w Rakowicach obchodzono

Dni Rodziny. Przygotowania rozpoczęli-
śmy wcześniej, przygotowując sobie
pamiątki w postaci spinaczy do ro-
dzinnych zdjęć w kształcie ważek.
Kolejnego dnia, podczas zajęć ku-
linarnych przygotowaliśmy ciasto i zdro-
we przekąski. Na spotkanie przybyły
dzieci ze wsi. Na początku wspólnie przy-
gotowaliśmy poczęstunek i napoje. Na-
stępnie udaliśmy się na trawę, by przy-
gotować miejsce na piknik. Podczas
wspólnego poczęstunki na trawie ro-
zmawialiśmy o naszych rodzinnych
relacjach, najpiękniejszych wspomnie-
niach oraz o tym, jakie są pozytywne
strony bycia dzieckiem. Udział 17 osób.

Organizatorzy: Ośrodek Pomocy
Społecznej Gminy Lubawa, Pla-
cówka Wsparcia Dziennego Sampła-
wa, Szkoła Podst. w Sampławie,
Koło Gospodyń Wiejskich, Rada
Sołecka: Piknik rodzinny ,,Dziecko
i jego miejsce w rodzinie”. W ra-
mach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni
Rodziny odbył się Piknik Rodzinny.
W pierwszej części imprezy zaprezen-
towały się dzieci z grup przedszkolnych
śpiewając piosenki, mówiąc wierszyki
oraz prezentując się w tańcu. Następnie
wystąpiły dzieci z klas I- III, uczniowie
IV-VII grając na dzwonkach, śpie-
wając. Odbyły się także liczne konku-
rencje z nagrodami, m.in. karmienie
dziecka z zawiązanymi oczami przez
mamę, wędrujący kapelusz, wiele
innych rodzinnych rywalizacji, które
sprawiły wiele radości i uśmiechu na
twarzy. Dziewczęta z PWD zaprezento-
wały się w tańcu Shuffle Dance do
utworu Despacito. Na wszystkich uczest-
ników imprezy czekało wiele atrakcji
min. kawiarenka z ciastem kawą, her-
batą oraz lodami, zapiekanki, bigos,
stoisko grillowe, dla dzieci dmuchana
zjeżdżalnia, pokazy strażackie oraz
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każdy mógł zmierzyć sobie poziom
cukru i ciśnienie. Udział 100 osób.

Organizatorzy: Ośrodek Pomocy
Społecznej Gminy Lubawa, Placów-
ka Wsparcia Dziennego Złotowo, Szko-
ła Podst. im. Orła Białego w Zło-
towie: Festyn rodzinny w Złotowie
,,W rodzinie siła”. Festyn rozpoczął
się występem uczestników Klubu Se-
nior+, następnie seniorzy prowadzili
warsztaty rękodzieła. Podczas imprezy
odbył się turniej wiedzy ,,Złotowo –
Nasza Mała Ojczyzna”. Uczestnicy mo-
gli wziąć udział w licznych konku-
rencjach. Dzięki uprzejmości Stajni Koni
Wyjątkowych z Siemian można było
przejechać się na konikach. Odbył się
również towarzyski mecz piłki nożnej
rodzice vs uczniowie. Do dyspozycji
gości była kawiarenka z domowymi
wypiekami stoisko z watą cukrową i pop-
cornem. Możliwe również było zwie-
dzanie i przejażdżka wozem strażackim.
Udział 200 osób.

Susz
Organizatorzy: Gmina Susz, Środo-

wiskowy Dom Samopomocy w Suszu,
Biblioteka publiczna w Suszu, Suski
Ośrodek Kultury, Katolickie Stowa-
rzyszenie ,,Civitas Christiana”: Inau-
guracja Gminnych Dni Rodziny.
Miała ona zainspirować zaproszonych
gości do podejmowania inicjatyw i im-
prez na rzecz rodziny. Udział w Inau-
guracji wzięli uczniowie szkół z terenu
Susza, przedszkolaki, podopieczni
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Suszu, Panie z Kół Gospodyń Wiejs-
kich z sołectw gminy Susz oraz zespół
muzyczny działający przy Suskim Ośrod-
ku Kultury. Inaugurację otworzył Bur-
mistrz Susza oraz przedstawiciel du-
chowieństwa, który w krótkim przemó-
wieniu odniósł się do hasła obchodów
i wartości rodziny. Po licznych wystę-

pach poszczególnych grup został wy-
głoszony wykład przez gościa zapro-
szonego przez Stow. ,,Civitas Chris-
tiana”. W czasie Inauguracji poczęstu-
nek przygotowały Panie zrzeszone w Ko-
łach Gospodyń Wiejskich z sołectw z gmi-
ny Susz. Po Inauguracji Gminnych Dni
Rodziny w gminie zorganizowane zo-
stały imprezy w ramach Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny, m. in.:

 ̆28 maja – Przedszkolandia, na którą
zaproszeni byli przedstawiciele władz i ro-
dziny. W czasie przedszkolandii występy
miały wszystkie grupy przedszkolne.

˘ 29 maja – plenerowy Dzień Dzie-
cka organizowany przez Urząd Miejski
w Suszu i Gminną Komisje Rozw. Probl.
Alkoh. Wśród zaplanowanych atrakcji
były kolorowe miasteczko, w którym
dzieci skorzystają z ogromnego dmu-
chanego placu zabaw ,,Strong Man”,
ścianki wspinaczkowej, strefy maluszka
oraz dmuchanego placu zabaw w kształ-
cie londyńskiego autobusu. Było rów-
nież malowanie twarzy, pneumatyczna
deska surfingowa, paintball i inne. Po-
nadto został rozegrany turniej w piłkę
nożną, a w hali CSiR rywalizowali
tenisiści w Turnieju w Tenisa Stołowego
o Puchar Burmistrza Susza.

˘ 1 czerwca – Mini Festyn Rodzin-
ny zorganizowany dla rodzin przez
sołectwo Januszewo. Uroczystości roz-
poczęto programem artystycznym przy-
gotowanym przez dzieci z Januszewa,
recytowano wiersze i śpiewano piosenki
dedykowane Mamom i Tatom. Rodzice
otrzymali słodki upominek i kartki z ży-
czeniami przygotowane przez dzieci.
Były zabawy integracyjne, puszczanie
gigantycznych baniek i inne atrakcje.
Były również dmuchańce, malowanie
twarzy i balony w rożnych kształtach.
W uroczystości Dni rodziny wziął udział
wice Burmistrz Susza.
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˘ 7.06.2019 – Piknik rodzinny zor-
ganizowany w Środowiskowym Domu
Samopomocy. Wzięli w nim udział
podopieczni ŚDS, ich rodziny, opie-
kunowie, sąsiedzi, osoby współpracują-
ce z ŚDS. Piknik rozpoczął sie od
występów artystycznych nawiązujących
do hasła Warmińsko-Mazurskich Dni
Rodziny, po czym rozpoczęły się dla
wszystkich gry i zabawy w plenerze.
Imprezę zakończyła wspólna biesiada,
grill i słodki poczęstunek. Udział 120
osób.

˘ 13 czerwca – Bezpieczne wakacje
– impreza organizowana przez Ochot-
niczą Straż Pożarną w Suszu impreza
z konkursami, pokazami oraz konku-
rencjami sprawnościowymi dla dzieci
i dorosłych. Udział 250 osób.

Zalewo
Organizatorzy: Zalewskie Stowarzy-

szenie ALFA, MOP S w Zalewie:
Rodzinny Rajd Rowerowy. Celem
rajdu było propagowanie zdrowego stylu
życia, integracji międzypokoleniowej
oraz aktywnego wypoczynku w gronie
rodzinnym. Trasa rodzinnego rajdu
rowerowego wynosiła 37 km, była to
najdłuższa trasa do tej pory pokonywana
podczas rajdu. Poznawane były zakątki
gminy Zalewo oraz gminy ościennej.
Na zakończenie odbyło się ognisko
w miejscowości Barty. Udział 50 osób.

9. POWIAT KĘTRZYŃSKI
Kętrzyn

Organizatorzy: MOPS Kętrzyn,
GKRPA Kętrzyn: XXI Warmińsko-
Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem
,,Małżeństwo Dobre Relacje Silna
Rodzina”. W dniu 1 czerwca odbył się
wyjazd do ,,Galindii” oraz ,,Miasteczka
Westernowego w Maongoville”, w ra-
mach którego przeprowadzono szereg
zabaw tematycznych, gier oraz konkurs

plastyczny poświęcony rodzinie pt.
,,Zdrowy styl życia – jestem wolny od
nałogów”. W wycieczce udział wzięło
14 rodzin korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej. Wspólny wyjazd
dzieci i rodziców był bardzo udany
wszyscy wrócili zadowoleni. Udział 46
osób.

Srokowo
Organizatorzy: Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Srokowie, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Srokowie,
Szkoła Podst. w Srokowie z Filią w So-
lance, Sołtysi i Rada Sołecka Gminy
Srokowo, Klub Integracji Społecz-
nej przy Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Srokowie: Festyn
Rodzinny, Dni Rodziny. W ramach
XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Ro-
dziny odbywających się pod hasłem:
,,Małżeństwo – dobre relacje – silna
rodzina”, na terenie naszej gminy odbyły
się wydarzenia o tematyce rodzinnej.
Wśród podejmowanych inicjatyw mo-
żna wyróżnić: rodzinne spotkania sołec-
kie, spotkania szkolne-klasowe organi-
zowane przez wychowawców, pikniki
rodzinne, festyn rodzinny. Wszystkie
z nich cieszyły się wielkim zaintere-
sowaniem, udział brały całe rodziny,
których członkowie chętnie brali udział
we wspólnej zabawie.

Na szczególną uwagę zasługuje
Festyn Rodzinny, który odbył się 17 maja
w Szkole Podst. w Srokowie. Orga-
nizatorzy zapewnili wiele atrakcji. Po
części oficjalnej spotkania, na wszyst-
kich czekała moc atrakcji, m.in.: pokaz
baniek mydlanych, fotobudka, pokazy
akrobacji sportowej, występ grupy tea-
tralnej, występy zespołów muzycznych,
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, ka-
wiarenka z ciastami, goframi. Przed-
stawiciele KIS zaprezentowali wykona-
ne rękodzieło, zachęcając zainteresowa-
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nych do twórczego spędzania wolnego
czasu. Dodatkowo, oczy wszystkich
uczestników cieszył pokaz tańca
BREAKDANCE i HIP HOP zaprezen-
towany przez grupę taneczną z Kętrzy-
na. Zainteresowane osoby miały możli-
wość uczestniczenia w warsztatach ta-
necznych. Wspaniałą zabawę uwień-
czył Koncert Muzyki Filmowej zespołu
Cellofuny z Olsztyna. Podsumowując
całe wydarzenie, można zdecydowanie
stwierdzić, że było uroczyście, wesoło,
kolorowo i naprawdę rodzinnie! Orga-
nizatorzy stanęli na wysokości zadania,
jak co roku nie zawiedli również rodzice
angażując się w pomoc w uatrak-
cyjnienie spotkania. Udział 350 osób.

.
10. POWIAT LIDZBARSKI

Powiat
Organizatorzy: Starostwo Powiato-

we w Lidzbarku Warm., PCPR w Lidz-
barku Warm. z siedzibą w Ornecie:
Dnia 28 maja w Miejskim Domu
Kultury w Ornecie odbył się Dzień
Rodzicielstwa Zastępczego. Na
początku przywitano gości i rodziny
zastępcze, Kierownik PCPR P. Alicja
Grodowska wręczyła wszystkim rodzi-
nom zastępczym podziękowania oraz
drobny upominek. Uroczystość uświet-
nił występ animatorki, która prowadziła
zabawy i rozbawiała gości. Rodziny
zastępcze brały czynny udział w atrak-
cjach przygotowanych przez animator-
kę. Było dużo zabawy i śmiechu. Uczest-
nicy podczas uroczystości częstowali
się przygotowanym słodkim poczęstun-
kiem, kawą oraz herbatą, atmosfera
podczas spotkania była bardzo miła i ra-
dosna. Udział 50 osób.

Organizator: Powiatowy Środowis-
kowy Dom Samopomocy w Lidzbar-
ku Warm.: Msza św. jako modlitwa
w intencji rodzin uczestników Powia-

towego ŚDS w Lidzbarku Warm. i ŚDS
w Lidzbarku Warm. Wzmocnienie wię-
zi i relacji w rodzinie. Po mszy św. wspól-
ne spotkanie z rodzinami uczestników
w lodziarni. Pogadanka, wspólne spę-
dzanie czasu. Udział 60 osob.

Organizator: Powiatowy ŚDS w Lidz-
barku Warmińskim: Piknik Integra-
cyjny w ramach XXI Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny pod ha-
słem ,,Małżeństwo – dobre relacje
– silna rodzina”. Piknik miał na celu
spotkanie integracyjne, wzmocnienie
relacji w rodzinie. Piknik został celowo
zorganizowany w dniu 15 maja, po-
nieważ ten dzień został ogłoszony Mię-
dzynarodowym Dniem Rodzin. Święto
to ustanowione zostało przez Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ w dniu 20 wrze-
śnia 1993 roku. O tym dniu wspomnie-
liśmy również na rozpoczęciu naszego
Pikniku, że ma na celu pogłębienie
świadomości społeczeństwa, rządów na
temat znaczenia rodziny i jej problemów
we współczesnym świecie. Podczas pi-
kniku były gry i zabawy sportowe oraz
wspólne grillowanie i pieczenie kieł-
basek na ognisku. Udział 100 osób.

Organizatorzy: Lidzbarskie Stowarzy-
szenie ,,Aktywni w Niepełnospra-
wności”, Powiatowy ŚDS w Lidz-
barku Warm.: IV Rodzinny Rajd
Pieszy. Miał on na celu zaktywizować
i zintegrować, wzmocnić relacje wśród
znajomych, rodziny i najbliższych. Rajd
pieszy pokazał piękno natury, ponieważ
przebiegał przez Dolinę Symsarny. Po
zakończonym rajdzie pieszym odbył się
piknik. Wśród atrakcji były: zawody
sportowe, ognisko i pieczenie kiełbasek,
dyskoteka oraz malowanie twarzy.
Udział 100 osób.

Lidzbark Warmiński – miasto
Organizatorzy: Zespół Szkół Ogól-

nokszt. im. Kazimierza Jagielloń-
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czyka w Lidzbarku Warm.: Festyn
– Jagiellonka łączy pokolenia,
odbywa się od 12 lat. Uczniowie przy-
gotowują zawody sportowe, artystyczne
występy, poczęstunek. Drużyny klaso-
we rywalizują ze sobą. Przedsięwzięcie
ma charakter integracyjny społeczność
szkolną. Udział 150 osób.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kul-
tury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku
Warm.: Spotkanie warsztatowo-arty-
styczne uczestników MDK i ich ro-
dziców. 19 czerwca w naszej placówce
odbył się wernisaż prac uczestniczek
zajęć plastycznych Warmińskiej Galerii
Młodego Artysty. Efekty całorocznej
pracy dziewcząt mogliśmy podziwiać
przy delikatnych dźwiękach gitary uczest-
ników pracowni muzycznej. Zwień-
czeniem wydarzenia było spotkanie w ,,Mde-
kowskim Ogródeczku”, gdzie obejrze-
liśmy popisy naszych zespołów tane-
cznych, zdolnych gitarzystów oraz wo-
kalistów, delektując się przygotowanymi
przez rodziców przysmakami. To było
wspaniałe artystyczne wydarzenie z czyn-
nym udziałem rodziców! Udział 100
osób.

Lidzbark Warmiński – gmina
Organizatorzy: Urząd Gminy w Lidz-

barku Warm., Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Pilniku, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidz-
barku Warm., Gminna Komisja Rozw.
Probl. Alkoh., Fundacja Arche: 1 czer-
wca w Gminnym Ośrodku Kultury i Spor-
tu w Pilniku zorganizowano Gminny
Festyn Rodzinny. Impreza odbyła się
w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich
Dni Rodziny pod hasłem ,,Małżeństwo
– dobre relacje – silna rodzina”. Jak co
roku, dla wszystkich dzieci przewidziano
wiele darmowych atrakcji m.in. zjeż-
dżalnie, bramkę celnościową, watę cu-
krową, wielkie bańki mydlane, ognisko

z kiełbaskami, malowanie twarzy i auto-
portrety. Na scenie zaprezentowały się
dzieci z GOKiSu, uczniowie szkół z te-
renu gminy Lidzbark Warmiński, oraz
zespoły taneczne z Lidzbarka Warm.
Bardzo dużym zainteresowaniem cie-
szył się sprzęt strażacki prezentowany
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ro-
góżu, sprzęt wojskowy z 9. Warmiń-
skiego Pułku Rozpoznawczego w Lidz-
barku Warm. oraz radiowóz policyjny.
Na imprezie pojawił się również duży
Kot, z którymi najmłodsi, i nie tylko,
mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Udział 400 osób.

11. POWIAT MRĄGOWSKI
Organizator: PCPR w Mrągowie:

Piknik rodzin zastępczych. 30 maja
w Polsce obchodzony jest Dzień Rodzi-
cielstwa Zastępczego. To święto dzieci,
które znalazły opiekę i miłość u rodziców
zastępczych a także święto tych, którzy
stali się rodziną dla dziecka przyjętego
do swojego domu i życia. Każdego roku
z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
PCPR w Mrągowie organizuje spotkania
dla wszystkich rodzin zastępczych. Jest
to dzień integracji i zabawy. W tym roku
w dniu 30 maja PCPR zorganizował
piknik, by uroczyście obchodzić Dzień
Rodzicielstwa Zastępczego. Piknik był
okazją do wspólnego spotkania się rodzin
zastępczych oraz możliwością podziele-
nia się radościami, doświadczeniami i pro-
blemami w wypełnianiu funkcji rodziny
zastępczej. Tegoroczny piknik odbył się
w Miasteczku Westernowym Mrongo-
ville. Był to typowy piknik z pieczeniem
kiełbasek na ognisku i grochówką. Dużo
emocji i zaangażowania przyniosły
zabawy animacyjne oraz malowanie
twarzy dzieciom. Było dużo śmiechu,
tańca oraz śpiewu. Z okazji Dnia Ro-
dzicielstwa Zastępczego jedna z zawo-
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dowych rodzin zastępczych z Piecek
została wyróżniona statuetką „Diament
dobroci i serca” w Urzędzie Marszał-
kowskim w Olsztynie. Udział 80 osób.

Mrągowo – miasto
Organizatorzy: Centrum Kultury i Tu-

rystyki, DPS dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych. Zespół Szkół
Specjalnych, PCPR: 23. Spartakiada
Dzieci i Młodzieży Niepełnospra-
wnych oraz Dzień Dziecka. Odbyły się
one 1 czerwca 2019 r. na pl. Unii Eu-
ropejskiej w Mrągowie. O godz. 10. 30
zapłonął znicz olimpijski i rozpoczęły się
konkurencje sportowe. Na deptaku za-
pewniliśmy dzieciom atrakcje dodat-
kowe: stanowisko kuglarskie, plastyczne,
stanowisko z zabawami przygotowane
przez Straż Pożarną i Policję, szkołę ję-
zyków obcych oraz stoisko z motocy-
klami zabytkowymi. Nie zabrakło także
występów artystycznych w wykonaniu
podopiecznych ZSS, DPS, WTZ z fun-
dacji ELF, grup tanecznych: Hip-Hop
KIDS, Flow oraz Flow Słodziaki, wy-
stąpiła także Orkiestra Dęta Mrongovia.
W dalszej części zabawy odbyła się
parada postaci bajkowych, pokazy ta-
neczne i wokalne przedszkolaków oraz
Rodzinne czytanie bajek. Cała impreza
zakończyła się ok. godz. 14.30. Udział
1.000 osób.

Organizatorzy: Niepubliczne Przed-
szkole Kolorowe Kredki w Mrągo-
wie, Niepubliczny Żłobek Kolorowe
Kredki: Podsumowanie XXI Warmiń-
sko-Mazurskich Dni Rodziny, Ogni-
sko z zabawami integracyjnymi,
występy dzieci z okazji Dnia Matki,
Dnia Ojca oraz uroczyste obchody
Dnia Dziecka pod hasłem „Małżeń-
stwo – dobre relacje – silna rodzina”.
Na rozpoczęcie dzieci z przedszkola
i żłobka przedstawiły kilkunastominutowe
przedstawienie przygotowane specjalnie

z okazji Dnia Matki oraz Dnia Ojca. Po
występie dzieci oficjalnie i serdecznie
podziękowały wszystkim zaangażowa-
nym w realizację tegorocznych Dni Ro-
dziny. Kolejnym punktem był piknik
w ogrodzie placówki, gdzie dzieci
otrzymały upominki z okazji Dnia Dzie-
cka. Dalsze zabawy przy muzyce, za-
bawy integracyjne, zawody sportowe in-
tegracja dzieci i rodziców, budowanie
więzi poprzez rozwiązywanie zadań pod-
czas zabaw integracyjno-zręcznościo-
wych. Udział 100 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 4
im. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrą-
gowie, P. Małgorzata Cichowska i P.
Katarzyna Oman-Janczewska: 13
czerwca odbył się Dzień Gier i Zabaw
Rodzinnych, organizowany w ramach
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
Mimo niezwykle upalnego popołudnia
przybyło wielu chętnych, aby wspólnie
spędzić czas z rodzicami i kolegami ze
szkoły. Można było spróbować swoich
sił w różnego rodzaju grach zręcznoś-
ciowych i towarzyskich oraz nauczyć się
robienia popularnych slime’ów. Udział 50
osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 4
im. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrą-
gowie, P. Małgorzata Górska: „Mój
czas z rodziną?” – konkurs plasty-
czny. Pani wychowawczyni przeprowa-
dziła lekcje wychowawcze. Odbył się
konkurs literacki. Uczniowie z dużym
zaangażowaniem uczestniczyli w kon-
kursach i chętnie uczestniczyli w dys-
kusji. Udział 25 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 4 im.
Stefana „Grota” Roweckiego w Mrą-
gowie, P. Ewelina Wójcik: „Rodziny
mogą być różne” – zajęcia plasty-
czne. Pani wychowawczyni przeprowa-
dziła lekcje wychowawcze. Udział 25
osób.
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Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 4
im. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrą-
gowie, P. Bożena Domitrz: „Spędzam
czas z rodziną” – konkurs plasty-
czny. „Rodzina w oczach dziecka” –
konkurs literacki. Pani wychowaw-
czyni przeprowadziła lekcje wycho-
wawcze. Odbył się konkurs literacki i pla-
styczny. Uczniowie z dużym zaanga-
żowaniem uczestniczyli w konkursach
i chętnie uczestniczyli w dyskusji. Udział
24 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 4
im. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrą-
gowie, P. Marzena Dobrosielska: „Mał-
żeństwo – dobre relacje – silna ro-
dzina” – zajęcia warsztatowe, podczas
których dzieci aktywnie pracowały i chę-
tnie realizowały zadania. Udział 25 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 4
im. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrą-
gowie, P. Marzena Dobrosielska:
„Małżeństwo – dobre relacje – silna
rodzina” – zajęcia warsztatowe. Pani
wychowawczyni przeprowadziła lekcje
wychowawcze oraz konkurs plastyczny.
Dla rodziców została zorganizowana
prelekcja. Udział 40 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 4
im. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrą-
gowie, P. Jolanta Krajczyńska i P.
Ewa Eźlakowska: „Małżeństwo – do-
bre relacje – silna rodzina” – wspól-
ne zabawy z rodzicami. Przedsta-
wienie programu artystycznego dla
rodziców przez uczniów klas Oa i Ob,
wręczenie upominków własnoręcznie
zrobionych przez uczniów, wspólne
zabawy i rozmowy. Odbył się również
konkurs plastyczny „Portret moich ro-
dziców”. Udział 80 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 4
im. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrą-
gowie, P. Ewa Brakoniecka: „Małżeń-
stwo – dobre relacje – silna rodzina”

– konkurs plastyczny. W konkursie
dzieci chętnie wzięły udział, dużo opo-
wiadały o swoich rodzinach. Podczas
lekcji, wychowawczyni tłumaczyła, jak
ważne są relacje w rodzinie. Udział 21
osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 4
im. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrą-
gowie, P. Katarzyna Kopicz: „Ro-
dzina fundamentem szczęścia”. Pani
wychowawczyni przeprowadziła godzinę
wychowawczą w swoje klasie 4d.
Uczniowie chętnie brali udział w pro-
ponowanych zadaniach i chętnie się wy-
powiadali. Uczniowie przygotowywali
prace plastyczne. Udział 24 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 4
im. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrą-
gowie, P. Lucyna Gosiewska: „Mał-
żeństwo – dobre relacje – silna
rodzina” – konkurs plastyczny.
Uczniowie chętnie brali udział w kon-
kursie plastycznym. W sumie wpłynęło
50 prac Najlepsze prace zostały na-
grodzone. Udział 50 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 4
im. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrą-
gowie, P. Martyniuk Danuta: „Do-
bre relacje w rodzinie”, „Rodzina
wychowuje do miłości i odpowie-
dzialności”. Pani katechetka zrealizo-
wała temat podczas lekcji religii. Ucz-
niowie przygotowywali prace plastyczne
i gazetkę ścienną.Udział 180 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 4
im. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrą-
gowie, P. Marta Śniadowska: ,,Do-
bre relacje rodzinne – to silna rodzi-
na”. Pani wychowawczyni przeprowa-
dziła godzinę wychowawczą w swoje
klasie 4c. Uczniowie chętnie brali udział
w proponowanych zadaniach i chętnie
się wypowiadali. Udział 26 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 4
im. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrą-
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gowie, P. Marzenna Nowocień: „Mo-
ja rodzina i ja” – konkurs plastyczny.
Pani wychowawczyni przeprowadziła
lekcje wychowawcze. Odbył się konkurs
plastyczny. Uczniowie z dużym zaanga-
żowaniem uczestniczyli w konkursach
i chętnie uczestniczyli w dyskusji. Udział
23 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 4
im. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrą-
gowie, P. Małgorzata Kępińska: „Jak
spędzam czas z rodziną?” – konkurs
plastyczny. Pani wychowawczyni prze-
prowadziła lekcje wychowawcze. Odbył
się konkurs plastyczny. Uczniowie z du-
żym zaangażowaniem uczestniczyli w kon-
kursach i chętnie uczestniczyli w dys-
kusji. Udział 25 osób.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kul-
tury w Mrągowie: Rodzinne warsz-
taty dzieci i rodziców „Kosmetyki
naturalne”. Dzieci na warsztatach
wraz ze swoimi mamami tworzyły
maseczki, peelingi, pomadki i kremy.
Każdy z tych kosmetyków został wy-
konany z naturalnych produktów, np:
maseczki były robione na bazie bananów
lub też jabłek, peelingi z wykorzystaniem
soli morskiej bądź cukru trzcinowego,
pomadki na bazie oleju kokosowego
mogły być zabarwiane przez kakao lub
uwielbianą przez dzieci nutellę. Krem
został zrobiony wykorzystując trzy różne
pełnowartościowe tłuszcze roślinne:
drobiny kakaowca z innymi przepisami
np. na tonik, czy też perfumy. Mamy i dzie-
ci dowiedziały się również, czym jest
koreańska pielęgnacja twarzy w 10 kro-
kach. Udział 33 osób.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kul-
tury w Mrągowie: Dzień Mamy i Ta-
ty w Akademii Przedszkolaka: 23
maja o godz: 11.00 odbyła się w Mło-
dzieżowym Domu Kultury uroczystość
z okazji Dnia Mamy i Taty z udziałem

dzieci z Akademii Przedszkolaka i ich
rodziców. Dzieci przygotowały pod
opieką swoich nauczycieli krótki program
artystyczny: wiersze, piosenki i zabawy
kołowe, których tematem były ich ko-
chane Mamy i Tatusiowie. Przygoto-
wano także słodki poczęstunek dla
wszystkich  zebranych Gości. Rodzice
zostali obdarowani własnoręcznie przy-
gotowanymi laurkami oraz mogli po-
dziwiać swoje portrety. Udział 63 osób.

Organizator: Przedszkole Publicz-
ne Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Inte-
gracyjnym w Mrągowie: „MALI-
NECZKA” – przedstawienie teatral-
ne w wykonaniu rodziców. Przedsta-
wienie teatralne w ogrodzie przed-
szkolnym, przedstawienie teatralne w CKiT
dla szkół i przedszkoli z Mrągowa. Celem
było wdrażanie rodziców do udziału w ży-
ciu przedszkolnym swoich dzieci oraz
kontynuowanie tradycji przedszkola.
Udział 120 osób.

Organizator: Przedszkole Publicz-
ne Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Inte-
gracyjnym w Mrągowie: ,,Moja Rodzi-
na’’ – wewnątrzgrupowa wystawa
zdjęć rodzinnych w każdej grupie
wiekowej (grupy I-V). Celem ukazanie
członków danej rodziny. Udział 120 osób.

Organizator: Przedszkole Publicz-
ne Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Inte-
gracyjnym w Mrągowie: ,,Portret ro-
dzinny’’– wystawa prac plastycznych
dzieci w holu przedszkola (grupy I-V).
Celem było ukazanie członków danej
rodziny. Udział 120 osób.

Organizator: Przedszkole Publicz-
ne Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Inte-
gracyjnym w Mrągowie: ,,Zawody na-
szych rodziców’’ – spotkania w gru-
pach z rodzicami. Zorganizowanie
spotkań z przedstawicielami niektórych
zawodów (ratownik medyczny, pielę-
gniarka, laborantka, policjant), zajęcia
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warsztatowe dla dzieci. Celem było po-
znanie pracy rodziców. Udział 120 osób.

Organizator: Przedszkole Publicz-
ne Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Inte-
gracyjnym w Mrągowie: „Kochamy na-
szych Rodziców!’’ – uroczystości we-
wnątrzgrupowe. Występy artystyczne
dzieci w poszczególnych grupach (tańce,
wiersze, piosenki, przedstawienie tea-
tralne). Celem było wdrażanie rodziców
do udziału w życiu przedszkolnym swo-
ich dzieci oraz – kontynuowanie tradycji
przedszkola. Udział 120 osób.

Piecki
Organizator: GOPS Piecki: ,,Dobre

relacje w rodzinie”, ,,Dobra komu-
nikacja to dobre relacje w rodzi-
nie”. Tematy warsztatów: Czego dzie-
cko potrzebuje najbardziej, Jak rozma-
wiać z dzieckiem, Jakie błędy popełniają
rodzice podczas rozmowy z dzieckiem,
Czego nie można powiedzieć dziecku,
Różnice między kobietą, a mężczyzną
w postrzeganiu rzeczywistości – powo-
dem konfliktów w rodzinie. W warszta-
tach brały udział rodziny objęte opieką
asystenta rodziny lub pracownika so-
cjalnego. Rozmawiano o tym, jak ważna
jest rodzina jako naturalna i pierwsza
w życiu dziecka grupa społeczna. Uczest-
nicy dowiedzieli się, jak zachodzące
relacje w rodzinie mają znaczący wpływ
na relacje dziecka z innymi środo-
wiskami w późniejszych etapach jego
życia (grupa rówieśnicza, szkoła, są-
siedzi, zakład pracy). Dyskutowano o za-
chowaniach i potrzebach dzieci, rodzi-
ców, dlaczego dochodzi do sytuacji pro-
blemowych w domu i jak sobie z nimi
radzić. Rodzice poznali różnice w samej
budowie mózgu miedzy kobietą i męż-
czyzną i jak duże ma to znaczenie w bu-
dowaniu prawidłowych relacji w ro-
dzinie. Udział 12 osób.

Organizator: GOPS Piecki: ,,Senio-
rzy – Seniorom”. Spotkanie uczestni-
ków KIS z Amatorską Grupą Teatralną
,,Iskierka Nadziei“. Celem spotkania by-
ła aktywizacja osób starszych. Zapro-
szeni goście przedstawili swoją dzia-
łalność, umilając czas swoimi utworami.
Pojawiła się również etiuda kabare-
towa pokazująca, jak można aktywnie
spędzić czas. Spotkanie sprawiło wiele
radości uczestnikom oraz wzbudziło wie-
le pozytywnych emocji przy herbatce i cia-
steczkach w otoczeniu pięknej mazur-
skiej przyrody. Udział 13 osób.

Organizatorz GOPS Piecki: ,,Rodzi-
na jest miłością i radością” – kon-
kurs plastyczny. Konkurs skierowany
do dzieci i młodzieży z placówki wspar-
cia dziennego – świetlicy opiekuńczo-
wychowawczej ,,MROWISKO” w Na-
wiadach oraz uczestników Klubiku
Profilaktyki Pozytywnej w Pieckach.
Informacje o konkursie, którego koordy-
natorem była P. Iwona Malewska-No-
wak (asystent rodziny) przekazane zo-
stały dzieciom przez asystentów rodziny.
Do konkursu przystąpiło 15 dzieci, które
wykonały 14 prac. Komisja konkur-
sowa postanowiła przyznać nagrody
w dwóch grupach wiekowych: kl. 0-III
oraz kl. IV-VII. Nagrody zwycięzom
wręczyła P. Teresa Nowacka – Kiero-
wnik GOPS Piecki. Udział 15 osób.

Organizator: GOPS Piecki: ,,Bądź-
my razem” – wyjazdowe spotkanie
teatralne dla rodzin. Wyjazd zorga-
nizowany został przez asystentów ro-
dziny dla rodzin obiętych Gminnym Pro-
gramem Wspierania Rodziny. Celem
wyjazdu było podniesienie kompetencji
kulturalnych w zakresie odbioru sztuki
i zachowania się w teatrze oraz wzmo-
cnienie więzi między dziećmi i rodzi-
cami. Rodzice wraz z dziećmi mieli oka-
zję obejrzeć spektakl w Teatrze Lalek
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w Olsztynie pt. ,,Piotruś Pan”, który
treścią nawiązywał do miłości matki
względem dzieci, potrzeby miłości u dzie-
ci oraz wzajemnych relacji. Dzieci oglą-
dając spektakl, doświadczyły wielu prze-
żyć, uśmiechały się i z ogromnym zain-
teresowaniem śledziły losy bohaterów utoż-
samiając się z bohaterami pozytywnymi.
Ogromne wrażenie na dzieciach i rodzi-
cach wywarł teatr oraz duża scena. Do-
skonała gra aktorska sprawiła, że ba-
wiliśmy się wspaniale. Udział 37 osób.

Gmina Sorkwity
Organizator: Gminny Ośrodek Kul-

tury w Sorkwitach: Uroczystość z oka-
zji Dnia Matki. 26 maja w Gminnym
Ośrodku Kultury w Sorkwitach odbyła
się uroczystość z okazji Dnia Matki, w któ-
rej udział wzięły mamy wraz ze swoimi
dziećmi z Gminy Sorkwity. Wójt P. Józef
Maciejewski wręczył drobne upominki
i złożył życzenia obecnym mamom. Pod-
czas uroczystości odbyły się liczne kon-
kursy, gry i zabawy integracyjne. Za-
znaczyć należy, iż organizowane kon-
kursy miały również charakter profi-
laktyczny pod hasłem ,,Rodzicu, chroń
dziecko przed uzależnieniem”. Dla wszy-
stkich uczestników był przygotowany
słodki poczęstunek oraz zimne i gorące
napoje. W trakcie uroczystości wystą-
piła grupa teatralna uczestnicząca w za-
jęciach dodatkowych w GOK – u w Sor-
kwitach, a także czas umilił piękny
występ wokalistki z zespołu wokalnego
SUKCES z Mrągowa. Wszystkie ma-
my świetnie się bawiły i czuły się do-
cenione. Udział 30 osób.

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kul-
tury w Sorkwitach, Gminny Ośrodek
Pomocy Społ. w Sorkwitach: Gmin-
ny Dzień Dziecka. 1czerwca o godz.
14.00 na placu przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Sorkwitach zainaugurowano
III Gminne Dni Rodziny w ramach

obchodów XXI Warmińsko-Mazur-
skich Dni Rodziny, w których udział
wzięły dzieci wraz ze swoimi rodzicami
z Gminy Sorkwity. Dzień był niezwykle
upalny i przygotowano słodki poczę-
stunek oraz zapewniono zimne napoje
dla każdego. Podczas obchodów tego
ważnego dnia odbyły się różnorodne
konkursy, gry i zabawy integracyjne
zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych
(m.in. zabawa z hula-hop, strzelanie z
balonów wodnych, malowanie kredą na
chodniku według tematyki, wspólne
tańce). Zorganizowano również
konkursy i zgadywanki, za które dzieci
otrzymywały różnego rodzaju upominki
(breloczki, artykuły szkolne, gadżety
odblaskowe, zabawki itp.). W czasie
imprezy rozdawano ulotki i propa-
gowano zdrowy tryb życia, wolny od
nałogów i używek. Nie obyło się także
bez malowania twarzy dla najmłodszych,
puszczania baniek mydlanych w roz-
miarze xxl oraz wesołej muzyki i balo-
nów. Na zakończenie festynu przygoto-
wano ognisko i wspólne pieczenie kieł-
basek. Każde dziecko mimo zmęczenia
słońcem było szczęśliwe i z uśmiechem
na twarzy żegnało organizatorów.
Udział 60 osób.

Organizator: Sołectwo Pustniki:
Dzień Dziecka Pustniki. 1 czewcar.
o godzinie 14.00 w Sołectwie Pustniki
odbył się Dzień Dziecka. W imprezie
wzięło udział około 40 osób. W czasie
trwania imprezy dołączył Wójt Gminy
Sorkwity i złożył wszystkim dzieciom
najserdeczniejsze życzenia z okazji ich
święta. Podczas spotkania uczestnicy
brali udział w wielu konkursach z na-
grodami. Dzieci mogły wykazać się swo-
imi umiejętnościami artystycznymi, było
malowanie kredą oraz malowanie farb-
kami na przezroczystej folii. W miedzy-
czasie został rozegrany mecz piłki nożnej
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pomiędzy dziećmi a rodzicami. Po kon-
kursach i zabawach zostało rozpalone
ognisko, przy którym każdy mógł upiec
kiełbaski. Impreza zakończyła się o go-
dzinie 19.00

Organizator: Sołectwo Sorkwity:
Dzień Dziecka Sołectwa Sorkwity.
Dzień Dziecka to bardzo radosny dzień
dla wszystkich dzieci, taki też był 2
czerwca w sołectwie Sorkwity. Na na-
szym skromnym boisku dzieci i dorośli
mogli spędzić czas ciekawie i aktywnie.
Rozpoczęło się od głównego meczu Zło-
tych Orłów Agnieszki kontra młodzież
z sołectwa. Mecz był do końca bardzo
wyrównany. Dopiero dogrywka w kar-
nych wyłoniła zwycięską drużynę. W pier-
wszych Mistrzostwach Wsi, otrzymując
tym samym Puchar Sołtysa Sołectwa
Sorkwity, wygrała drużyna dorosłych
czyli Złote Orły Agnieszki. Mniejsza
młodzież oprócz rozgrywek piłki nożnej
na małym boisku mogła skorzystać z wie-
lu atrakcji. Malowanie buzi, tor prze-
szkód, zabawy animacyjne z chustą, ło-
wienie słodkich rybek, rozpoznawanie
smaków, malowanie na stretchu, gra-
fika kredowa na chodniku, odkrywanie
nowego wozu OSP Sorkwity, poczę-
stunek ze słodkimi przekąskami, orzeź-
wiającą lemoniadą oraz ognisko z pysz-
nymi kiełbaskami. Wspólne święto-
wanie dzieci, młodzieży, dorosłych oraz
osób starszych nastawione były przede
wszystkim na integrację oraz zabawę,
a nie na wygraną. Naszym celem było
głównie wywołanie uśmiechu na twa-
rzach dzieci oraz dostarczenie im mnós-
twa radości… Bardzo miło było również
gościć podczas imprezy Wójta Gminy
Sorkwity P. Józefa Maciejewskiego. W or-
ganizacji festynu wspomogło nas rów-
nież Sołectwo Kozłowo, wypożyczając
swój sprzęt sportowy (siatkę na bramki
i koszulki treningowe). Udział 120 osób.

Organizator: Szkoła Podst. w War-
punach z siedzibą w Zyndakach: 7 czer-
wca Szkoła zorganizowała Piknikowe
Rodzinne Czytanie Książek. O go-
dzinie 9.45 wszyscy uczniowie szkoły
wraz z rodzinami (rodzicami, młodszym
rodzeństwem, babciami i dziadkami)
zebrali się na boisku szkolnym. Czytanie
swoich ulubionych książek odbywało się
w grupkach, starsi czytali młodszym
i na odwrót. Piknik trwał ok. 1 godziny.
Na koniec rozdawane były cukierki, a na-
stępnie uczniowie wrócili na zapla-
nowane lekcje. Udział 190 osób.

Organizatorzy: Niepubliczne Przed-
szkole ,,Słoneczko” w Sorkwitach,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Sorkwitach: ,,Jestem Pola-
kiem - Jestem Europejczykiem”.
W dniu 09.06.2019 r. w Przedszkolu
SŁONECZKO odbył się PIKNIK
RODZINNY p.t. ,,Jestem Polakiem –
Jestem Europejczykiem” organizowany
w ramach III Gminnych Dni Rodziny
(jako zakończenie obchodów XXI War-
mińsko-Mazurskich Dni Rodziny). Fe-
styn rozpoczął się o godz. 10.00 wystę-
pami dzieci przedszkolnych dla swoich
rodziców. W uroczystości wzięło udział
około 60 dzieci wraz z rodzicami i zna-
jomymi. Przedszkolaki zaśpiewały pio-
senki dla mamy i taty, wykonały taniec
z pomponami oraz z kapeluszami. Po
zakończonych występach rodzice przy-
gotowali dla przedszkolaków wspaniałą
niespodziankę – inscenizację muzyczno-
teatralną pt. ,,Królewna Śnieżka”. Wy-
stęp rodziców spodobał się zarówno tym
najmniejszym, jak i ich rodzinom, a śmie-
chu i zabawy było co nie miara. Po wszyst-
kich występach mali artyści wręczyli
własnoręcznie wykonane laurki i dro-
bne upominki swoim rodzicom. Poza
tym każda miejscowość zaprezento-
wała ciekawostki i różnorodne dania i na-
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poje z krajów europejskich m.in. Grecji,
Francji, Włoch, Anglii czy Polski. W tra-
kcie trwania festynu zabawę prowadzili
animatorzy ,,TAKA IMPREZA”. Zor-
ganizowane konkurencje, gry i zabawy
były zarówno dla dzieci, jak i rodziców.
Dla najmłodszych GOPS Sorkwity przy-
gotował zagadki/zgadywanki o tema-
tyce europejskiej i każdego obdarował
upominkami (breloczki, artykuły szkol-
ne, gadżety odblaskowe, zabawki itp.).
Fundusze uzbierane podczas festynu
zostały przeznaczone na doinwesto-
wanie przedszkola w Sorkwitach. Fe-
styn zakończył się o godzinie ok. 14.00
i mimo upalnego dnia wszyscy wrócili
do domów radośni i szczęśliwi ze wspól-
nie spędzonego dnia. Udział 120 osób.

12. POWIAT NIDZICKI
Gmina Kozłowo

Organizator: Szkoła Podst. im. Orła
Białego w Zaborowie: XXI Warmiń-
sko-Mazurskie Dni Rodziny ,,Mał-
żeństwo – dobre relacje – silna
rodzina”. Przygotowany na tę okazję
program artystyczny, tradycyjnie w na-
szej szkole, składał się z dwóch części.
Pierwsza część była krótkim nawią-
zaniem do mijającej w tym roku dzie-
wiątej rocznicy nadania szkole imienia
Orła Białego. Uczniowie przygotowani
pod kierunkiem P. Hanny Zielińskiej
i P. Magdaleny Łączkowskiej przedsta-
wili historię godła Polski, recytowali wier-
sze o symbolach narodowych i zaśpie-
wali piękne, nastrojowe piosenki. Pod-
czas uroczystości zostały wręczone na-
grody laureatom dwóch konkursów: Gmin-
nego Konkursu Plastycznego ,,Moja
szkoła – mój drugi dom” oraz Szkolnego
konkursu SKO. Druga część uroczys-
tości to występy PSZCZÓŁEK i BIE-
DRONEK – naszych grup przedszkol-
nych oraz uczniów poszczególnych

klas, związane z hasłem tegorocznych
Dni Rodziny. Były wiersze, piosenki
i układy taneczne. Specjalny pokaz
TAEKWONDO, przygotowany pod
kierunkiem trenera, P. Bartłomieja Chmie-
lewskiego, zaprezentowali zawodnicy
Uczniowskiego Klubu Sportowego Za-
borowo. Po występach odbyło się ro-
dzinne grillowanie i rodzinne rozgrywki
sportowe, które upłynęły w atmosferze
dobrej zabawy. W organizację Święta
Szkoły i obchodów Dni Rodziny z zaa-
ngażowaniem włączyła się Rada Ro-
dziców, wszyscy nauczyciele i praco-
wnicy szkoły. Udział 190 osób.

Organizator: Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Kozłowie: Festyn, Paso-
wanie uczniów klasy I na czytel-
ników, Akcja ,,Kozłowo biega”,
XVI Gminny Przegląd Piosenki ,,Z pio-
senką przez świat”. Podczas festynu
– gry i zabawy sportowe, grill, pieczenie
kiełbasek oraz zajęcia z instruktorem
gry tenisa ziemnego. Pasowanie na
czytelników połączone z przyrzecze-
niem przez uczniów, wręczenie książek
i słodkich upominków oraz zabawy
z książką. W akcji ,,Kozłowo biega”
udział uczniów, rodziców, nauczycieli
oraz przedstawicieli władz. Wyłonienie
zwycięzców, wręczenie dyplomów i po-
częstunek. Podczas Przeglądu Piosenki
– występy uczniów ze szkół z gminy
Kozłowo, wyłonienie zwycięzców oraz
wręczenie dyplomów. Udział 240 osób.

13. POWIAT NOWOMIEJSKI
Nowe Miasto Lubawskie

Organizatorzy: MOPS, Urząd Miej-
ski w Nowym Mieście Lub., Miej-
skie Centrum Kultury w Nowym Mieś-
cie Lub.: Konferencja inaugurująca
Nowomiejskie Dni Rodziny w ra-
mach XXI Warmińsko-Mazurskich
Dni Rodziny. 15 maja. Uroczystość

48



51BIULETYN nr 43 (rok XXI)  paŸdziernik  2019 r.

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

rozpoczęła piosenką Anastazja Nowic-
ka, przedstawicielka Mini Studia Pio-
senki działającego przy Miejskim Cen-
trum Kultury w Nowym Mieście Lub.,
przygotowana pod kierunkiem P. Oliwii
Olęckiej. Następnie uroczystego otwar-
cia Nowomiejskich Dni Rodziny doko-
nał Burmistrz Nowego Miasta Lub. P.
Józef Blank, który nawiązał do swojej
wielopokoleniowej rodziny, jej tradycji,
trwałych związków małżeńskich i do-
brych relacji w domu rodzinnym. Rów-
nież Starosta Powiatu Nowomiejskiego,
P. Andrzej Ochlak, podkreślał ważność
ciepłych i rodzinnych relacji nie tylko
małżonków, ale wszystkich członków
bliskiej i dalszej rodziny. Kolejnym pun-
ktem konferencji było wystąpienie Ko-
ordynatora Nowomiejskich Dni Ro-
dziny – P. Elżbiety Rogowskiej, Dyre-
która MOPS w Nowym Mieście Lub.,
która nawiązała m.in. do ubiegłoro-
cznych Dni Rodziny. Przedstawiono film
dokumentujący wydarzenia ze Święta
Rodziny w 2018 roku. Piosenką ,,Za-
trzymaj się na chwilę” zachęcił do
refleksji Jakub Cieplak, wokalista Mini
Studia Piosenki działającego przy no-
womiejskim MCK, przygotowany przez
P. Sylwię Pisarską. O wymaganiach i in-
nych ważnych zasadach zdrowej ro-
dziny mówiła P. Patrycja Ziółkowska –
psycholog – w wykładzie pt. ,,Zdrowa ro-
dzina czyli charakterystyka funkcjonal-
nej rodziny”. Na koniec uroczystości
w części artystycznej wystąpiły stu-
dentki nowomiejskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w skeczach kabare-
towych nawiązujących do codziennych
obowiązków rodzinnych i małżeńskich.
Grupa kabaretowa UTW otrzymała grom-
kie brawa za swój wspaniały występ.
Scenariusz i reżyseria skeczy przygo-
towała P. Lilia Karczyńska – studentka
UTW. Udział 80 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst.Nr 1
im. Jana Pawła II w Nowym Mieście
Lub., Parafia p.w. św. Tomasza Apo-
stoła w Nowym Mieście Lubaw, MOPS:
Msza święta inaugurująca Nowomiej-
skie Dni Rodziny połączona z uroczy-
stościami z okazji święta Patrona
nowomiejskiej Szkoły Podst. Nr 1
im. Jana Pawła II. W dniu 17 maja br.
o godz.8:00 w bazylice mniejszej Parafii
p.w. św. Tomasza Apostoła w Nowym
Mieście Lub. została odprawiona uro-
czysta Msza święta z okazji święta Pa-
trona nowomiejskiej Szkoły Podst. Nr 1
im. Jana Pawła II. Nabożeństwo było
połączone z inauguracją Nowomiejskich
Dni Rodziny, gdyż właśnie osoba św.
Jana Pawła II ściśle nawiązuje do rodzin,
bowiem jest On Patronem Rodziny.
Oprawę słowną (czytania i prośby) oraz
muzyczną zapewnili uczniowie Szkoły
Podst. Nr 1 im. Jana Pawła II pod opie-
ką nauczycielek: P. Elżbiety Lewan-
dowskiej i P. Hanny Szymańskiej. Licz-
nie zgromadzeni na Eucharystii modlili
się w intencji rodzin, pracowników
szkoły, uczniów i osób ściśle związa-
nych z działaniami placówki szkolnej.
Wśród zgromadzonych obecny był
Burmistrz Nowego Miasta Lub., P.
Józef Blank, Przewodniczący Rady
Miejskiej – P. Andrzej Nadolski, Radny
– P. Andrzej Jankowski, a także Koor-
dynator Nowomiejskich Dni Rodziny –
P. Elżbieta Rogowska, Dyrektor MOPS
w Nowym Mieście Lub., dyrektorzy
Szkoły Podst. – P. Jerzy Resicki, P. Ele-
onora Lewalska, P. Ewa Kijora, P. Ro-
muald Koszewski, a także dyrektorzy je-
dnostek organizacyjnych Gminy Miej-
skiej: P. Bożena Rutkowska-Marciniak,
P. Katarzyna Olęcka, P. Daniela Kowal-
ska, jak również Prezydium Rady Ro-
dziców, uczniowie, grono pedagogiczne
oraz mieszkańcy miasta. Udział 300 osób.
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Organizatorzy: MOPS, Gmina
Miejska Nowe Miasto Lub., Bank
BNP Paribas S.A. Oddział w Nowym
Mieście Lub.: Rodzinny Rajd Ro-
werowy. 9 czerwca MOPS w Nowym
Mieście Lub. zorganizował Rodzinny
Rajd Rowerowy w ramach Nowomiej-
skich Dni Rodziny. Rodzinną wycieczkę
rowerową rozpoczęliśmy na Rynku No-
womiejskim. Zebranych cyklistów po-
witał Zastępca Burmistrza – P. Krzy-
sztof Widźgowski, w towarzystwie Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej – P. An-
drzeja Nadolskiego i Koordynatora No-
womiejskich Dni Rodziny – P. Elżbiety
Rogowskiej – Dyrektor tut. OPS. Obe-
cny był również Dyrektor Oddziału BNP
Paribas Bank Polska S.A. w roli spon-
sora, a także redaktor naczelny ,,Gazety
Nowomiejskiej” P. Ryszard Ulatowski.
Trasa rajdu liczyła niecałe 9 km i pro-
wadziła od Nowomiejskiego Rynku do
miejsca odpoczynku – Kaczego Bagna
– Miejsca Inicjatyw Pozytywnych. Tam
na cyklistów czekał poczęstunek – kieł-
baski pieczone w ognisku, świeże su-
rówki oraz wyśmienita woda z miętą i cy-
tryną, która gasiła pragnienie zmęczo-
nych przejazdem rodzin, a także bufet
kawowy. Oczywiście dla najmłodszych
przewidziano atrakcje – modelowanie
balonów, a dla wszystkich warsztaty z ,,poj-
kami” do tańca z ogniem i warsztaty
bębnów afrykańskich. Pracownicy Ka-
czego Bagna – MIP – zadbali o wszyst-
kich, było ,,coś dla ciała i coś dla ducha”.
Po trzygodzinnym pobycie w Kaczym
Bagnie wszyscy wyruszyli w drogę po-
wrotną do Nowego Miasta Lub.. Nad
bezpiecznym i sprawnym przejazdem
czuwał przewodnik – pilot wycieczki –
P. Marek Połomski, a także pielęgniarka
– P. Anna Deredas i pomoc techniczna
– P. Dariusz Ryczkowski. Na całej trasie
przejazdu towarzyszyły nam służby mun-

durowe – Straż Miejska i Nowomiejska
Policja. Udział 100 osób..

Organizatorzy: Zespół Szkół Podst.
i Muzycznej, Szkoła Podst. nr 2 im.
Janusza Korczaka w Nowym
Mieście Lub.: Konkurs Literacki
dla klas IV-VIII ,,Kochające się
małżeństwo - szczęśliwa rodzina”.
30 maja w Zespole Szkół Podst. i Mu-
zycznej w Nowym Mieście Lub. odbył
się Konkurs Literacki dla klas IV-VIII
,,Kochające się małżeństwo – szczę-
śliwa rodzina”. Komisja w składzie
Anita Leliwa, Dorota Zawadzka wyło-
niła zwycięzcę tego konkursu zorgani-
zowanego w ramach Warmińsko-
Mazurskich/Nowomiejskich Dni Rodzi-
ny. Uczniowie napisali prace w dowol-
nej formie (opowiadanie, rozprawka, list,
wiersz) na temat ,,Kochające się mał-
żeństwo – szczęśliwa rodzina". Prace
wykonali uczniowie klasy VIIa i VIIIa:
Ines Leliwa, Przemysław Ziętarski,
Michał Kwiatkowski, Maciej Ławicki,
Anna Meler, Alicja Babska. Najlepsza
okazała się praca napisana przez ucznia
klasy VIIa Macieja Ławickiego. Udział
7 osób.

Organizatorzy: Zespół Szkół Podst.
i Muzycznej, Szkoła Podst. nr 2 im.
Janusza Korczaka w Nowym Mieś-
cie Lub.: Festiwal piosenki dla grup
przedszkolnych ,,Kocham Cię Ma-
mo, Kocham Cię Tato”. Odbył się
on w przedszkolu Zespołu Szkół Podst. i Mu-
zycznej w Nowym Mieście Lubawskim
dnia 22 maja. W festiwalu wzięły udział
dzieci, które słowami piosenek wyraziły
miłość do swoich rodziców. Grupę 01 ,,Bie-
dronki” reprezentowały: Zofia Sawicka,
Agata Haska i Oliwia Rogowska. Z gru-
py 02 ,,Gumisie” wystąpiły: Kalina Dru-
mińska, Maja Ryczkowska, Michalina Ja-
roszewska. ,,Motylki” czyli grupa 03 za-
śpiewała w składzie: Aleksander Głowac-
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ki, Krzysztof Treder, Liliana Połomska.
Grupę 04 ,,Krasnoludki” reprezen-
towały: Zofia Domżalska, Maja Splitt,
Iga Suchocka. Z grupy 05 ,, Słoneczka”
wystąpiły: Aleksandra Flaszyńska,
Nicola Mączkowska, Igor Ankowski.

Organizatorzy: Zespół Szkół Podst.
i Muzycznej, Szkoła Podst. nr 2 im.
Janusza Korczaka w Nowym Mieś-
cie Lub.: Szkolno-rodzinny festyn
,,Na żołnierską nutę”. Odbył się on.
8 czerwca. Wspólne biesiadowanie
rozpoczęła piosenka z repertuaru Maryli
Rodowicz ,,Powołanie do wojska” w wy-
konaniu nauczycieli. Gościnnie w po-
kazie musztry paradnej oraz w symu-
lacji ataku terrorystycznego i obezwład-
niania napastnika zaprezentowała się
Jednostka Strzelecka ,,Strzelec” 1030
pod dowództwem sierżanta Wasiaka.
Obok popisów uczniów i nauczycieli by-
ły: pokazy wozów strażackich, policyj-
nych i straży miejskiej, przejażdżka bry-
czką, trampolina, zjeżdzalnia, strzelnica,
foto budka, pokaz robotyki przemy-
słowej, wystawa sprzętu rolnego i qua-
dów, Bubble Futtbol, piniaty. Przekazy-
wano informacje na temat udzielania pier-
wszej pomocy przedmedycznej. Dla
miłośników historii przygotowano wy-
stawę historyczną. W trakcie imprezy
czynna była ,,Oberża u pana sierżanta”,
w której można było posilić się grochów-
ka, kiełbaskami, karkówką, kluskami
ziemniaczanymi, indykiem i wieloma in-
nymi smacznymi produktami.

Organizatorzy: Zespół Szkół Podst.
i Muzycznej, Szkoła Podst. nr 2 im.
Janusza Korczaka w Nowym Mieś-
cie Lub.: Konkurs Plastyczny i Gra-
fiki Komputerowej dla klas 0-III
,,Dobre relacje w mojej rodzinie”.
Odbył się on. 22 maja w Zespole Szkół
Podst. i Muzycznej. Do konkursu przy-
stąpiły 3 drużyny. Każda drużyna skła-

dała się z ucznia i rodzica. Celem kon-
kursu było ukazanie dobrych relacji w mał-
żeństwie i w polskich rodzinach w for-
mie prac plastycznych lub grafiki kom-
puterowej. Jedna drużyna pracę wyko-
nała w formie grafiki komputerowej,
dwie drużyny wybrały formę plasty-
czną. Komisja konkursowa podjęła
jednogłośnie decyzję, iż wszystkie prace
zostały przesłane do Olsztyna.

Organizatorzy: Zespół Szkół Podst.
i Muzycznej, Szkoła Podst. nr 2 im.
Janusza Korczaka w Nowym Mieś-
cie Lub.: Turniej siatkówki dla klas
IV-VIII Rodzice – Uczniowie. Odbył się
on 16 maja w Zespole Szkół Podst. i Muz.
Do turnieju przystąpiło kilkanaście par
(3 mamy z synami, 5 ojców z synami
oraz inni uczestnicy). Drużyny grały w sy-
stemie każda z każdą. Uczestnicy roze-
grali ok. 7 meczów. Mecze rozgrywane
były na 5 boiskach. Był to turniej towa-
rzyski i dlatego nie wyłoniono zwycięz-
ów. Wszyscy uczestnicy byli zwycięz-
cami i świetnie się bawili.

Organizatorzy: Zespół Szkół Podst.
i Muzycznej, Szkoła Podst. nr 2 im.
Janusza Korczaka w Nowym Mieś-
cie Lub.: 16 maja w Zespole Szkół
Podst. i Muz. odbył się Turniej wiedzy
dla klas I-III ,,Wiem o Tobie wszyst-
ko”. W konkursie brała udział jedna
drużyna z każdej klasy (rodzic i dziec-
ko). Uczestnicy odpowiadali na pytania
dotyczące członka ich rodziny. Do tur-
nieju przystąpiło 5 par składających się
z mamy i ucznia. Zadaniem uczniów by-
ło pisemne udzielenie odpowiedzi na 20
pytań. Z kolei ich mamy odpowiadały ust-
nie na te same pytania. Po przeliczeniu
punktów I miejsce zajęła Zofia Wier-
gowska z klasy Ib z mamą, II miejsce -
Kacper Patalon z klasy Ia z mamą. Na
III miejscu uplasowała się Iga Ankow-
ska z klasy IIa z mamą.
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Organizatorzy: Zespół Szkół Podst.
i Muzycznej, Szkoła Podst. nr 2 im.
Janusza Korczaka w Nowym Mieś-
cie Lub.: 21 maja w Zespole Szkół Podst.
i Muz. odbył się Konkurs Plastyczny
i Grafiki Komputerowej dla klas IV-
VIII ,,Dobre relacje w mojej rodzi-
nie”. Do rywalizacji przystąpiło 8 dru-
żyn. Każda składała się z ucznia i rodzi-
ca. Głównym celem konkursu było
ukazanie dobrych relacji w małżeństwie
i w naszych polskich rodzinach w formie
prac plastycznych lub grafiki kompute-
rowej. Cztery drużyny prace wykonały
w formie grafiki komputerowej, również
cztery drużyny wybrały formę plasty-
czną. Komisja konkursowa podjęła
jednogłośnie decyzję, iż wszystkie prace
zostaną przesłane do Olsztyna.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 1 im.
Jana Pawła II w Nowym Mieście
Lub., Rada Rodziców, Stowarzysze-
nie ,,Przyjaciel Szkoły”: Festyn szkol-
ny ,,Na festynie jak w rodzinie”. Uro-
czystego otwarcia dokonał Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Na
początku festynu podsumowano tego-
roczny Bieg Papieski – ubiegłoroczni zwy-
cięzcy biegu – uczniowie klasy Vc przeka-
zali puchar przechodni Dyrektora Szko-
ły tegorocznym zwycięzcom, uczniom
klasy VIIIb. Następnie zaproszono
uczestników do skorzystania z wielu cie-
kawych atrakcji. Można było podziwiać
pokazy taneczne, wokalne i recytator-
skie. W różnych punktach uczniowie,
rodzice, dziadkowie, krewni, zaproszeni
goście mieli możliwość degustacji sma-
cznych potraw serwowanych w kra-
mikach. Powodzeniem cieszyły się zwła-
szcza kluski ziemniaczane, kiełbaski z gril-
la, gofry, a pragnienie można było ugasić
wodą z cytryną i miętą. Dla najmłod-
szych uczestników czekała Fotobudka
oraz Lew Nowomiejski, z którym mogli zro-

bić sobie zdjęcie. Dzieci miały możli-
wość oglądania wozu strażackiego, poli-
cyjnego oraz straży miejskiej. Dużo
radości dostarczyło malowanie twarzy
i wyplatanie kolorowych warkoczyków.
Uczestnicy festynu mogli też miło spę-
dzić czas w szkolnej kawiarence gdzie cze-
kały na nich rozmaite słodkości, kawa,
herbata, soki. Kulminacją festynu był ,,fe-
stiwal kolorów”, który wywołał wielką
euforię wśród uczniów. Udział 500 osób.

Organizatorzy: Przedszkole Miejskie
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
Rada Rodziców Przedszkola i Żłob-
ka, MOPS, Urząd Miejski: 15 czerwca
na terenie Przedszkola Miejskiego odbył
się Piknik Rodzinny pod hasłem
,,Gdy w przedszkolu Dni Rodziny
wszyscy dobrze się bawimy”. W tym
dniu nastąpiło uroczyste zakończenie
i podsumowanie Nowomiejskich
Dni Rodziny przez Burmistrza, P. Józefa
Blanka i Koordynatora Nowomiejskich
Dni Rodziny, P. Elżbietę Rogowską.
Laureatom konkursów z poszczegól-
nych szkół uroczyście wręczono dyplo-
my i nagrody. Burmistrz podziękował
P. Elżbiecie Rogowskiej za koordynację
Nowomiejskich Dni Rodziny. Wszyst-
kie instytucje zaangażowane w przebieg
i organizację nowomiejskiego święta
rodzin otrzymały z rąk Burmistrza i ko-
ordynatora Nowomiejskich Dni Rodziny
podziękowania i drobne upominki, tj.
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Zespół
Szkół Podst. i Muzycznej, Szkoła Podst.
Nr 3, Miejska Biblioteka Publiczna,
Miejskie Centrum Kultury oraz MOPS.
Kolejne podziękowania skierowane
były do lokalnych koordynatorów dzia-
łań w poszczególnych placówkach, tj.
P. Iwony Kołeckiej – Szkoła Podst. Nr 1
im. Jana Pawła II, P. Katarzyny Hapo-
niuk-Kułakowskiej – Przedszkole Miej-
skie, P. Izabeli Kamińskiej – Szkoła Podst.
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Nr 2 im. Janusza Korczaka, P. Marii
Michalskiej – Szkoła Podst. Nr 3 im.
Filomatów Nowomiejskich oraz P. Kry-
styny Orzeł – MOPS. Wśród uhonorowa-
nych znalazły się także lokalne media –
,,Gazeta Nowomiejska” i TV ELTRO-
NIK za patronat medialny nad Dniami
Rodziny. Koordynator podziękowała za
Honorowy Patronat Burmistrzowi, a tak-
że za osobiste zaangażowanie w święto
nowomiejskich rodzin, jak również
wsparcie finansowe ze strony Gminy
Miejskiej. Organizatorzy: Rada Rodzi-
ców Przedszkola Miejskiego i Żłobka
Miejskiego oraz pracownicy zapewnili
wszystkim uczestnikom moc atrakcji i wspa-
niałą zabawę. Podczas imprezy dzieci mia-
ły do dyspozycji dmuchaną zjeżdżalnię,
trampolinę, basen z piłeczkami oraz
przejażdżki bryczką. W trakcie całej im-
prezy malowano dzieciom twarze. Dodat-
kową atrakcją była możliwość obejrze-
nia wyposażonych, specjalistycznych
aut straży pożarnej, straży miejskiej oraz
policji. Podczas imprezy wszyscy podzi-
wiali na scenie występ Chóru ,,Dyso-
nans” z UTW pod ,,batutą” P. Marka
Piątkowskiego, przedszkolaków z poszcze-
gólnych grup, którzy prezentowali swoje
umiejętności zarówno wokalne jak i ta-
neczne oraz występ zespołu ,,Aplauzik”
– uczennic ze Szkoły Podst. nr 3. Uczest-
nicy pikniku obejrzeli przedstawienie pt.
,,Wiwat sport i wiwat ruch, w zdrowym
ciele zdrowy zuch” w wykonaniu dzieci
z grupy II ,,Słoneczka” oraz występ ar-
tystyczny uczniów ze Szkoły Podst. Nr 1
im. Jana Pawła II. Występ ,,Dance Aero-
bik” prowadzony przez P. Karinę An-
gowską był świetną taneczną zabawą
dla dzieci i rodziców. Ogromnym zain-
teresowaniem cieszył się też występ se-
kcji zapaśniczej ,,Sokół”. Z przed-
szkolnej gastronomii mógł skorzystać
każdy: nie zabrakło pysznej pieczonej

karkówki, kiełbaski z grilla, klusek, sma-
cznych surówek, frytek, zapiekanek, cia-
sta domowego wypieku, gofrów, waty
cukrowej, popcornu oraz napojów. Pod fa-
chowym okiem chętni mogli zmierzyć
poziom cukru oraz ciśnienie. Dużym za-
interesowaniem cieszył się kiermasz ro-
zmaitości, gdzie za symboliczną kwotę
można było kupić ciekawą rzecz. Piknik
był okazją do aktywnego spędzenia
wolnego czasu i integracji zgodnie z jego
hasłem przewodnim ,,Gdy w przed-
szkolu Dni Rodziny wszyscy dobrze się
bawimy”. Udział 500 osób.

Organizatorzy: Miejskie Centrum
Kultury w Nowym Mieście Lub., Miej-
ska Biblioteka Publiczna im. Marii
Bogusławskiej w Nowym Mieście Lub.:
1 czerwca na placu przed Miejskim Cen-
trum Kultury został zorganizowany
Dzień Dziecka. Zostały rozstawione
stanowiska z watą cukrową, popcor-
nem, lemoniadą, a także dmuchane zjeż-
dżalnie. Wspólną zabawę umilała Mysz-
ka Miki rozdająca słodycze i zaprasza-
jąca do wspólnego tańca. W tym dniu
nie zabrakło ciekawych atrakcji. Jak
zawsze największą popularnością cie-
szyło się malowanie twarzy, gdzie dzieci
zamieniały się w księżniczki i tygrysy.
Oprócz tego na każdego czekały balony,
z których powstawały pieski, dinozaury
i kolorowe kwiatki. Dużą atrakcją była
też ścianka z bajkowymi postaciami,
gdzie można było zrobić sobie zdjęcie.
Można było spróbować swoich sił w za-
wodach warcabowych czy szachach, po-
dejść do stoisk tj. malowanie twarzy lub
skręcanie balonów. Przygotowanych zo-
stało wiele gier i zabaw dla całych rodzin.
Wielką radość najmłodszym sprawiła
bitwa na wodne balony. Na zakończenie
imprezy dzieci narysowały kolorową
kredą tęczę na chodniku przed MCK.
Udział 350 osób.
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Organizator: Miejskie Centrum Kul-
tury w Nowym Mieście Lub.: 14 czer-
wca w Miejskim Centrum Kultury od-
był się XI Międzywojewódzki Festi-
wal Piosenki Przedszkolnej ,,Małe
Śpiewanie”. Dzieci w wieku od 3 do
6 lat mogły zaprezentować swój wo-
kalny talent przed publicznością. Jurorzy
ocenili zmagania młodych solistów, bio-
rąc pod uwagę oryginalność wykonania,
kreatywność oraz poprawność języko-
wą prezentowanych utworów. Po bu-
rzliwych naradach komisja wyłoniła naj-
lepsze prezentacje i wręczyła wszystkim
uczestnikom dyplomy, upominki i nagro-
dy. Dziecięce głosy, piękne melodie,
uśmiechnięte buzie przedszkolaków były
dowodem na to, że festiwal był wspa-
niałą okazja, by dzieci mogły poczuć się
jak małe gwiazdy estrady. Udział 80
osób.

Organizator: Miejskie Centrum Kul-
tury w Nowym Mieście Lub.: ,,Wie-
czór z poezją”. 17 maja odbyło się
podsumowanie i nagrodzenie laureatów
konkursu poetyckiego. Laureaci wspo-
mnianego konkursu dokonali prezentacji
swoich wierszy. Miły wieczór przepeł-
niony słowem i rytmem, okazał się rów-
nież wspaniałą okazją do poznania twór-
czości nowomiejskiego poety – P. Miro-
sława Litki. Udział 70 osób.

Organizatorzy: Miejska Bibliote-
ka Publiczna im. Marii Bogusław-
skiej, Stowarzyszenie Ochrony Przy-
rody i Dziedzictwa Kulturowego w Łą-
korzu: V Festiwal Gwary Lubawskiej.
Festiwale gwary lubawskiej to chęć przy-
wołania domu, tradycji rodzinnych, wła-
snej tożsamości. Musimy pamiętać, że
gwara lubawska jest tak samo cenna jak
historia naszego regionu, zabytki archi-
tektury czy tańce regionalne, ponieważ to
wszystko składa się na kulturę, którą my
tworzymy, a ona tworzy naród. Gwara spra-

wia, że ludzie czują się jednością. Dzięki
niej między grupą ludzi zamieszkującą
dany teren tworzą się więzi. Dziś gwara
jest cennym składnikiem kultury, dlatego
trzeba ją cenić i pielęgnować. Do prze-
glądu zgłosiło się 28 uczestników w dwóch
kategoriach wiekowych: dzieci ze szkół
podstawowych oraz młodzież ze szkół
ponadpodstawowych. Uczestnicy zaprezen-
towali 13 tekstów gwary lubawskiej.
Udział 60 osób.

Organizator: Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Marii Bogusławskiej: Ro-
dzina na starej fotografii. Kilkadziesiąt
fotografii dokumentujących życie ro-
dzinne mieszkańców dawnego Nowego
Miasta Lub. i jego okolic. Zdjęcia wyko-
nane zostały w okresie od pocz. XX w.
do lat 40. XX w., w różnych zakładach
fotograficznych, także działających na te-
renie Nowego Miasta Lub., oraz przez
fotografów amatorów. Większość fotogra-
fii pochodzi ze zbiorów P. Krzysztofa
Kliniewskiego. Udział 100 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 3
– wolontariat: Dzień Matki dla Mam
wolontariuszy. Dnia 17 maja w Ale-
ksandrówce odbyła się uroczystość
przygotowana przez wolontariuszki z oka-
zji Dnia Matki. Uczennice upiekły ciasta,
przygotowały ognisko, na którym wspól-
nie piekły kiełbaski. Chętne mamy brały
udział w konkursach, po czym wspólnie
malowały hasło.Udział 36 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 1 im.
Jana Pawła II w Nowym Mieście Lub.,
Gmina Miejska Nowe Miasto Lub.:
Miejski piknik integracyjny ,,Czas
w drużynie wesoło płynie”. Celem
spotkania było promowanie zdrowego
stylu życia, integracja podczas gier i za-
baw uczniów w różnym wieku oraz
wdrażanie do aktywnego, kreatywnego
i zdrowego spędzania czasu wolnego.
Po części oficjalnej spotkania dzieci przy-
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stąpiły do warsztatów rozwijających kom-
petencje społeczno-emocjonalne. Na
początku wykonały ,,Wizytówki swojej
rodziny”, które po omówieniu zostały
wyeksponowane na sznurku pod wiatą.
Następnie zbudowały ,,sieć- pajęczynkę”
jako symbol łączący społeczności szkol-
ne. Metodą ,,burzy mózgów” i działań
praktycznych przystąpiły do zadania
,,Zagrożenia i korzyści płynące z Inter-
netu”. Po jego wykonaniu dzieci podsu-
mowały wyniki swojej pracy. Podawały
także przykłady konstruktywnego spę-
dzania wolnego czasu jako alternatywy
wobec współczesnych zagrożeń: alko-
holu, nikotyny, narkotyków i dopalaczy.
Następnie uczniowie udali się na kom-
pleks sportowy, gdzie brali udział w za-
bawach, grach i mini grach rekreacyj-
no-ruchowych. Na zajęciach kulinar-
nych uczniowie według własnego pomy-
słu przygotowali owocowe szaszłyki,
które swym wyglądem zachęcały do
spożycia i okazały się doskonałym do-
datkiem do pieczonych kiełbasek na
grillu. Na dzieci czekały słodkie niespo-
dzianki, soki i woda mineralna. Udział
46 osób.

Organizator: Szkoła Podst. nr 1 im.
Jana Pawła II w Nowym Mieście Lub.:
13 maja w ramach XXI Warmińsko-Ma-
zurskich Dni Rodziny, w Szkole odbył
się III Nowomiejski Konkurs Recyta-
torski ,,Śladami Jana Pawła II” dla
uczniów szkół podstawowych. Celem
konkursu było wzbudzenie wśród ucz-
niów zainteresowania poezją Jana Pa-
wła II, bliższe poznanie poprzez poezję
wybitnego Polaka – Świętego Jana Pa-
wła II, wdrażanie do świadomego posłu-
giwania się słowem poetyckim, kształto-
wanie postawy wyrażającej szacunek
wobec dorobku literackiego, umożli-
wianie uczniom prezentowania swoich
uzdolnień i zainteresowań artystycznych,
wdrażanie do szlachetnego współzawodnic-

twa oraz integracja uczniów i nauczy-
cieli. W konkursie udział wzięli ucz-
niowie ze szkoły w Marzęcicach, Gwiź-
dzinach, Łąkorza oraz z Nowego Miasta
Lub. Jury po wysłuchaniu recytacji jedno-
myślnie wyłoniło zwycięzców konkursu.
Udział 26 osób.

NoweMiasto Lub. – Gmina
Na terenie Gminy Nowe Miasto Lu-

bawskie odbyło się 16 pikników/
festynów rodzinnych. Główną ich ideą
była integracja rodzin i wspólne spę-
dzanie czasu. Obchodzono Dzień Dzie-
cka, Dzień Mamy i Taty. Grillowano i bie-
siadowano, dzieci występowały w aka-
demiach, brały udział w animacjach i po-
tyczkach rodzinnych. Organizowano
biegi i mecze piłki nożnej, pokazy pier-
wszej pomocy, loterie fantowe z nagro-
dami, by atrakcyjnie, wspólnie i akty-
wnie spędzić czas. Zorganizowano III
Gminny Konkurs Tematyczny Plasty-
czno-Literacki, nagrody dla laureatów
wręczono podczas Pikniku Rodzinnego
w Pacółtowie, gdzie była zorganizowana
wystawa nagrodzonych prac.

Organizatorzy: Rada Sołecka wsi
Chrośle, Koło Gospodyń Wiejskich
Chrośle, Ochotnicza Straż Pożarna
Chrośle: Piknik Rodzinny. Były
konkurencje sportowe oraz potyczki
rodzinne z nagrodami. Dla uczestników
pikniku przewidziano poczęstunek grill
i kawę oraz ciasto. Udział 180 osób.

Organizatorzy: Rada Sołecka z Gry-
źlin, Koło Gospodyń Wiejskich Gry-
źliny, Ochotnicza Straż Pożarna Gry-
źliny: W miejscowości Gryźliny zorga-
nizowano Piknik Rodzinny. Były wystę-
py taneczne młodzieży, konkurencje
sportowe oraz potyczki rodzinne. Organi-
zatorzy przewidzieli dla najmłodszych
dmuchane zjeżdżalnie, animatora oraz bań-
ki mydlane. Był pokaz gaszenia snopka
przez strażaków oraz udzielania pierw-
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szej pomocy. Dla uczestników pikniku prze-
widziano poczęstunek – pieczone kieł-
baski i kawę oraz ciasto. Udział 200 osób.

Organizatorzy: Rada Sołecka z Nawry:
W miejscowości Nawra zorganizowano
Piknik Rodzinny. Dla dzieci prze-
widziano zdrowe przekąski owocowe,
konkurencje sportowe oraz zabawy.
Serwowano kawę, ciasto oraz pieczono
kiełbaski na ognisku. Udział 50 osób.

Organizatorzy: Rada Sołecka z Kacz-
ka: W miejscowości Kaczek zorganizo-
wano Piknik Rodzinny. Były konku-
rencje sportowe oraz potyczki rodzinne.
Dla uczestników pikniku przewidziano
poczęstunek – pieczone kiełbaski i ka-
wę oraz ciasto. Udział 60 osób.

Organizatorzy: Rada Sołecka w Skar-
linie, Szkoła Podst. w Skarlinie, Koło
Gospodyń Wiejskich w Skarlinie, Ocho-
tnicza Straż Pożarna w Skarlinie: W miej-
scowości Skarlin zorganizowano Fe-
styn Rodzinny, były występy artysty-
czne uczniów ze Szkoły Podst. w Skar-
linie, występ zespołu tanecznego ze
szkoły Smail, konkurencje sportowe
oraz potyczki rodzinne. Przewidziano
poczęstunek grill i kawę oraz ciasto.
Udział 250 osób.

Organizatorzy: Społeczna Szkoła
Podst. w Tylicach, Rada Sołecka z Tylic,
Rada Rodziców: W miejscowości
Tylice w Społecznej Szkole Podst. zor-
ganizowano Festyn Rodzinny połą-
czony z Biegiem Tylickim. Były wy-
stępy artystyczne uczniów dla rodziców
z okazji Dnia Mamy i Taty, występ grupy
cyrkowej Smail. Dla uczestników
pikniku przewidziano poczęstunek -
pieczone kiełbaski i kawę napije oraz
mnóstwo mufinek. Do biegu zgłosiło się
ponad 130 uczestników.

Organizatorzy: Szkoła Podst. w Bra-
tianie, Rada Sołecka Bratian, Rada
Rodziców z SP w Bratianie, OSP w Bra-
tianie: 1 czerwca w miejscowości Bra-

tian zorganizowano Festyn Rodzinny
w Szkole Podst., były występy artysty-
czne uczniów ze Szkoły Podst., konku-
rencje sportowe oraz potyczki rodzinne.
Przewidziano poczęstunek grill i kawę
oraz ciasto. Strażacy z OPS Bratianie
przygotowali pokaz udzielania pierwszej
pomocy, można było wsiąść do wozu
strażackiego i obejrzeć sprzęt. Udział
300 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. w Gwiź-
dzinach, Rada Sołecka, OSP, Rada Ro-
dziców SP: 1 czerwca w miejscowości
Gwiździny zorganizowano Festyn Ro-
dzinny w Szkole Podst., były występy
artystyczne uczniów ze szkoły podsta-
wowe, konkurencje sportowe oraz po-
tyczki rodzinne. Przewidziano poczę-
stunek grill i kawę oraz ciasto. Były
przejazdy bryczką, loteria fantowa z głó-
wną nagrodą w postaci roweru, jak co
roku Strażacy z OPS Gwiździny wylali
pianę, by najmłodsi mogli się w niej
wyszaleć. Udział 300 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. w Ja-
mielniku, Rada Sołecka, Rada Rodzi-
ców SP, Koło Gospodyń Wiejskich
Kogel Mogel z Jamielnika: 15 czer-
wca w miejscowości Jamielnik zorga-
nizowano Festyn Rodzinny w Szkole
Podst. Organizatorzy zapewnili mnós-
two atrakcji: były występy artystyczne
uczniów ze Szkoły Podst. dla rodziców,
konkurencje sportowe oraz potyczki
rodzinne. Działała kawiarenka z ciastem
i kawą. Na najmłodszych czekały dmu-
chane zjeżdżalnie. Można było kupić prze-
piękne rękodzieła ze stoisk i kramików,
które prezentowały swoje wyroby. Była
możliwość zbadania ciśnienia oraz
poziomu cukru we krwi.

Organizatorzy: Rada Sołecka z Le-
kart, Koło Gospodyń Wiejskich z Le-
kart: 2 czerwca w miejscowości Le-
karty zorganizowano Piknik Rodzin-
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ny. Były konkurencje sportowe dla
dzieci oraz potyczki rodzinne. Dla uczest-
ników pikniku przewidziano poczę-
stunek – pieczone kiełbaski, kawę oraz
ciasto. Atrakcją dla dzieci był pokaz
wozu strażackiego dla dzieci oraz poli-
cyjnego radiowozu. Udział 80 osób.

Organizatorzy: Rada Sołecka w Msza-
nowie, Koło Gospodyń Wiejskich
z Mszanowa: 14 lipca w miejscowości
Mszanowo zorganizowano Piknik Ro-
dzinny. Atrakcją dla najmłodszych były
przeróżne konkurencje sportowe i po-
tyczki rodzinne oraz loteria fantowa, w któ-
rej wygrywa każdy los. Strażacy z OPS
Bratian zrobili pokaz z udzielania pier-
wszej pomocy. Dla uczestników pikniku
przewidziano poczęstunek kiełbaski z gril-
la, kawę oraz ciasto. Udział 200 osób.

Organizatorzy: Rada Sołecka z Pa-
cółtowa, Koło Gospodyń Wiejskich
z Pacółtowa, Ośrodek Pomocy Społ.
Gminy Nowe Miasto Lub. z siedzi-
bą w Mszanowie: W dniu 8 czerwca
w miejscowości Pacółtowo zorgani-
zowano Piknik Rodzinny. Organi-
zatorzy starali się zapewnić mnóstwo
atrakcji dla dzieci takich jak konkurencje
sportowe, oraz potyczki rodzinne. Dla
najmłodszych były dmuchane zjeżdżal-
nie oraz animator do wspólnych zabaw.
Dla uczestników pikniku przewidziano
poczęstunek – kiełbaski z grilla z surów-
ką i kawę oraz ciasto. Podczas pikniku
wręczono nagrody laureatom III Gmin-
nego Konkursu tematycznego plastycz-
no-literackiego. Udział 200 osób.

Organizator: Rada Sołecka z Pustek:
2 czerwca w miejscowości Pustki zor-
ganizowano Piknik Rodzinny. Były
konkurencje sportowe oraz potyczki
rodzinne. Dla uczestników pikniku prze-
widziano poczęstunek – pieczone kieł-
baski i kawę oraz ciasto. Udział 80
osób.

Organizatorzy: Rada Sołecka z Ra-
domna, Szkoła Podst. w Radomnie.
8 czerwca w miejscowości Radomno
zorganizowano Piknik Rodzinny. Były
konkurencje sportowe oraz potyczki
rodzinne. Dla uczestników pikniku
przewidziano poczęstunek – pieczone
kiełbaski i kawę oraz ciasto. Dla
najmłodszych uczestników czekała
dmuchana zjeżdżalnia. Udział 200 osób.

Organizatorzy: Rada Sołecka Bagno,
OSP Gryźliny, OSP Chrośle: 2 czer-
wca w miejscowości Bagno zorganizo-
wano Piknik Rodzinny. Tradycyjnie
jak co roku były wstępy artystyczne
dzieci z okazji dnia mamy i taty oraz
lody dla dzieci. Były konkurencje spo-
rtowe oraz potyczki rodzinne z nagro-
dami i medalami. Dla uczestników pi-
kniku przewidziano poczęstunek grill i ka-
wę oraz ciasto. Zorganizowano loterię
fantową, w której każdy los wygrywał
(nagrody pozyskano od sponsorów),
wśród nagród znalazły się markowe
koszulki, telewizor, drzwi i inne cenne
nagrody. Udział 80 osób.

14. POWIAT OLECKI

Organizator: Powiat Olecki: Zdro-
wa rodzina – szczęśliwa rodzina. Im-
preza służyła umacnianiu rodziny. Za-
chęcano dorosłych do wspólnego spę-
dzania wolnego czasu podczas zorgani-
zowanych gier i zabaw na placu. Promo-
wano rodzicielstwo zastępcze, formy
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i warsztaty dla rodziców. Edukowano
w zakresie prowadzenia zdrowego stylu
życia i odżywiania rodzin oraz konie-
czności wykonywania badań profilakty-
cznych. Na placu wykonano 785 bez-
płatnych takich badań. Uczestnicy sko-
rzystali z degustacji lokalnych domo-
wych przysmaków. Tradycyjnie wzięli
udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.
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Na zakończenie wszyscy zostali obda-
rowani opaskami odblaskowymi, pomaga-
jącymi w zapewnieniu bezpieczeństwa
prowadzącym rowery, pieszym idącym
drogą bez chodnika czy dzieciom wra-
cającym ze szkoły. Udział 3.000 osób.

Organizator: Centrum Administracyj-
ne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wy-
chowawczych w Olecku: Piknik Rodzin-
ny ,,Moje przyjaźnie, moja rodzina
– moc i moja siła” zorganizowano 17
maja. Przywitaliśmy rodziców monta-
żem słowno-muzycznym w wykonaniu
naszych wychowanków. Dyrektor pla-
cówki, P. Barbara Sulima, nagrodziła
wychowanków, którzy brali udział w kon-
kursach. Następnie rodzice zostali zapro-
szeni na warsztaty przeprowadzone
przez pedagoga dotyczące stawiania
granic dzieciom. Po warsztatach, dzieci
zaprosiły rodziców do swoich Domów
na uroczysty obiad i zajęcia kreatywne
przy wykonywaniu Rodzinnych Obra-
zów. Po posiłku przed placówką prz-
eprowadzono blok zabaw, konkursów
dla dzieci i ich rodziców. Nie zabrakło do-
datkowych atrakcji – zabawy integra-
cyjne, foto budka, dmuchane zjeżdżalnie
i grill. Udział 100 osób.

 15. POWIAT OLSZTYŃSKI
Biskupiec

Organizator: Wychowawca grupy
profilaktyczno-edukacyjnej w Czer-
wonce: Spotkanie z rodzicami. Dzieci
przygotowały dla rodziców przedsta-
wienie pt. ,,Co się dzieje na zakupach?”, pio-
senki oraz słodkie przyjęcie z kawą i her-
batą. Spotkanie przebiegło w miłej, ser-
decznej atmosferze. Udział 14 osób.

Organizator: Powiatowa Szkoła Mu-
zyczna w Dywitach Filia w Biskupcu:
Koncert dla Mamy i Taty. Młodzi mu-
zycy prezentowali swoje talenty grą na
instrumentach indywidualnie i w zespole.

Sprawili wielką radość rodzicom, ale też
i nauczycielom, którzy z dumą obserwowali
prezentacje muzyczne dzieci. Udział 100
osób.

Organizatorzy: MOPS, Urząd Mia-
sta w Biskupcu: Konferencja ,,Razem
dla Rodziny”. Miała ona na celu uka-
zanie współpracy instytucji na rzecz ro-
dziny. Omówiono sytuacje trudne, z ja-
kimi musi mierzyć się współczesna ro-
dzina. Przedstawiono asystenturę rodziny
jako nowe spojrzenie na pracę z rodziną.
Udział 70 osób.

Organizatorzy: Urząd Miasta w Bis-
kupcu, Centrum Kultury, Turystyki
i Sportu w Biskupcu: Piknik Rodzin-
ny z okazji Dnia Dziecka stał się tradycją
Biskupca. Setki dzieci i z rodzicami brało
udział w przygotowanych na ten dzień
atrakcjach. Wszystko w tym dniu było dla
dzieci darmowe: dmuchańce, zjeżdżalnie,
basen z kolorowymi piłeczkami, malowa-
nie buziek, wata cukrowa i lody. Dzieci
mogły też stworzyć plakaty rodzinne,
złożyć modele drewniane, bransoletki.
Straż i Policja prezentowała dzieciom
swoje pojazdy, grupa motocyklowa za-
pewniła atrakcję pokazem motocykli.
Każdy znalazł coś dla siebie. Był to miło
spędzony czas z rodzinami. Udział 800
osób.

Organizator: Szkoła Podst. w Czer-
wonce przy wsparciu rodziców i przy-
jaciół szkoły zorganizowała Festyn Ro-
dzinny. Uczniowie wraz z nauczycielami
przygotowali występy artystyczne, za-
bawy sportowe dla dzieci dorosłych.
Atrakcją były dmuchane zjeżdżalnie,
huśtawki. Podczas festynu odbył się kier-
masz ciast i napoi, z którego dochód prze-
znaczono dla mieszkańca Reszla - nau-
czyciela w Szkole Podst., któremu
spłonęło mieszkanie. Zespół Ludowy
,,Kuźnia Warmińska” swoim występem
uatrakcyjnił spotkanie. Udział 200 osób.
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Jeziorany
Organizatorzy: Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy w Żardeni-
kach, Powiat Olsztyński, Stowarzy-
szenie Wspierania Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin – Żardeniki,
ZDZ – Projekt E-Kompetencje –
koordynator z Dobrego Miasta: Dni
Rodziny pod hasłem ,,Małżeństwo –
dobre relacje – silna rodzina”.
Impreza rozpoczęła się przywitaniem
gości i prezentacją multimedialną na temat
funkcjonowania placówki. Następnie
odbyła się część rekreacyjno-rozryw-
kowa, pod tytułem ,,Mini play back show”,
gdzie na pięknej scenie w przeróżnych
utworach zaprezentowali się wychowan-
kowie Ośrodka. W trakcie wykonań
wszyscy zaproszeni goście mogli ko-
rzystać ze stoisk kulinarnych tj. kawa,
ciasto, zdrowa żywność. Dla dzieci
przygotowana została ,,Strefa Malucha”
z zabawami, bańkami mydlanymi,
malowaniem twarzy. Po występie mu-
zycznym wystąpił zaproszony gość, lo-
kalny showmen, który wykonał kilka-
naście utworów tanecznych. Zakończenie
części rozrywkowej była jednocześnie
rozpoczęciem grilla i wspólnego pi-
knikowania. Zabawa była przednia.
Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz
wszystkim pozostałym, którzy przyczynili
się do tego, ze tan dzień była tak wspaniały.
Udział 180 osób.

Olsztynek
Organizatorzy: MOPS, Urząd Miej-

ski w Olsztynku, Młodzieżowa Rada
Miejska w Olsztynku, Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej w Olsztynku, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Olsz-
tynku. 12 maja w Parku Sportu, Kultury
i Rozrywki w Olsztynku odbyły się
Gminne Dni Rodziny ,,Małżeństwo
– dobre relacje – silna rodzina”
zorganizowane przez MOPS w Olsztyn-

ku. Do akcji włączyły się również: War-
sztaty Terapii Zajęciowej, Miejska Bi-
blioteka Publiczna, Młodzieżowa Rada
Miejska w Olsztynku, Komisariat Policji
w Olsztynku, Straż Miejska w Olsztynku
oraz Powiatowa Szkoła Muzyczna w Dy-
witach. Udział 900 osób.

Organizator: Muzeum Budownic-
twa Ludowego – Park Etnograficzny
w Olsztynku. 9 czerwca w ramach XXI
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
odbyła się impreza ,,Mojo Familijo”.
Przygotowaliśmy wiele atrakcji i działań
umacniających więzi rodzinne. Impreza
odbyła sie w plenerze Parku Etnogra-
ficznego, na podwórzu wiejskiej chaty z Kró-
lewa oraz w jej wnętrzach. Piękna pogoda,
urokliwe miejsce i bezpłatny wstęp do Mu-
zeum sprzyjały dobrej zabawie i spot-
kaniom rodzinnym. Oferta działań dla ro-
dziny była bardzo szeroka i dostosowana
do wieku wszystkich uczestników. W pro-
gramie imprezy: ,,Rodzinne cegiełki” – co
jest ważne w mojej rodzinie, teatrzyk
rodzinny w plenerze, Kino retro – znane
bajki z kliszy, szmaciane laleczki – mama,
tata, babcia dziadek, pisanie obsadką,
gwara warmińska z elementarza Ed-
warda Cyfusa ,,Rodzina, Dom i Zagroda”,
krzyżówka w gwarze warmińskiej, za-
bawa plastyczna – Nasza Rodzina (kolaż),
,,Czytelnia pod chmurką”, ludowy plac
zabaw oraz rysowanie na płocie z Panną
Kreseczką. Dużym zainteresowaniem
cieszył się fotokącik ludowy, gdzie można
było zrobić sobie rodzinne zdjęcie z re-
kwizytami ludowymi. Udział 500 osób.

Organizator: Przedszkole Miejskie
w Olsztynku. Tegoroczna edycja War-
mińsko-Mazurskich Dni Rodziny odby-
wała się pod hasłem ,,Małżeństwo – do-
bre relacje – silna rodzina”. ,,Dni Rodzi-
ny” to święto, które już na stałe zagościło
w kalendarzu naszego przedszkola. Wy-
darzenie to ma szczególny charakter,
ponieważ wzmacnia emocjonalne więzi
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rodzinne, a przede wszystkim uczy
szacunku, miłości i przywiązania do swojej
rodziny, integruje ze sobą również wszyst-
kie rodziny. Przedszkolaki już od dłuższego
czasu przygotowywały się pilnie w swoich
grupach do występów artystycznych przed
rodzicami, którymi chciały wyrazić swoją
ogromną miłość i wdzięczność rodzicom
za ich trud, oddanie i poświęcenie, jakie
wkładają w codzienną opiekę nad nimi i wy-
chowanie. Nasze przedszkolaki pod
kierunkiem nauczycielek, przygotowały
szereg atrakcji, by jak najlepiej ugościć
swoich rodziców w tym wyjątkowym
czasie. W dniach od 24 maja do 6 czer-
wca we wszystkich grupach ,,Dni Ro-
dziny”, na których nie zabrakło pięknych
wierszy recytowanych przez dzieci, pio-
senek śpiewanych tylko dla ukochanych
rodziców. Dzieci tańczyły tańce do różnej
muzyki, przedstawiały inscenizacje np.
,,Jak tata z mamą się poznali”, zapre-
zentowały tańce i przyśpiewki ludowe z re-
gionu Warmii i Mazur. Odbyło się również
ognisko w Szkółce Jagiełek, gdzie rodzice
razem z dziećmi uczestniczyli w lekcji z le-
śnikiem na temat – ,,Drzewo mój przyja-
ciel”. Spotkanie z okazji ,,Dni Rodziny” od-
było się pod Wojewódzkim Szpitalem Reha-
bilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce. Wszyst-
kie dzieci przygotowały piękne, własno-
ręcznie wykonane upominki dla rodziców,
był też słodki poczęstunek, a spotkania
odbyły się w miłej atmosferze. Mamy
nadzieję, że ten dzień, na długo pozostanie
w pamięci Państwa jak i naszych małych
przedszkolaków. Wspólne spędzanie czasu
to najlepszy prezent dla dziecka i dla
rodziców.

Organizator: Szkoła Podst. nr 2 im.
rotmistrza Witolda Pileckiego w Ol-
sztynku: Piknik Rodzinny – śniadanie
na trawie. W tegorocznym przedsię-
wzięciu połączone były dwa ważne wy-
darzenia: Dni Rodziny oraz Dzień Dziec-

ka. Świętowaliśmy je w piękny słoneczny
dzień, relaksując się podczas gier plan-
szowych na kocyku, rozmów o zwyczaj-
nych sprawach, wspólnym spożywaniu
posiłku i deseru przygotowanego przez
rodziców. Każdy mógł wziąć udział w roz-
grywkach tenisa stołowego, meczu siat-
kówki pomiędzy uczniami a rodzicami i na-
uczycielami. Biblioteka szkolna przygo-
towała stoisko z książkami, które chętni
uczestnicy imprezy mogli wziąć sobie za
darmo. Rodzice piekli gofry, przynieśli też
dużo ciast, które sprzedawano po zło-
tówce, zaś pieniądze z tytułu sprzedaży prze-
znaczono na stypendia dla uczniów na
przyszły rok szkolny, w ramach ogól-
nopolskiego projektu Stypendia św. Mi-
kołaja. Można było też nabyć dowolny
gadżet na stoisku z różnymi fantami, obej-
rzeć pokaz dronów, bawić się podczas
wspólnego pląsu ,,Belgijka”. Sobotnie
przedpołudnie spędzone na świeżym
powietrzu, w swobodnej atmosferze,
bardzo podobało się dorosłym i dzieciom.
Udział 250 osób.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Gimnazjum w Ol-
sztynku Pro Gimnazjum, SP nr 1 im.
Noblistów Polskich w Olsztynku,
Miejski Dom Kultury w Olsztynku,
Gminna Komisja ds. Profil. i Rozw.
Probl. Alkoh. w Olsztynku: Szkolny Fe-
styn Rodzinny. W programie występy
artystyczne uczniów – śpiew, taniec, gra
na instrumentach. Wystąpiły również
zespoły muzyczne MGOK w Olsztynku.
Równolegle odbywał się konkurs między-
klasowy w konkurencjach sprawnościo-
wych, zabawowych. M.in. umiejętność
udzielania pierwszej pomocy. Młodsze
dzieci uczestniczyły w zabawach przy-
gotowanych przez Szkolne Koło Wo-
lontariatu. Poczęstunek dla dzieci zape-
wniła firma MASPEX – napoje oraz
Gminna Komisja ds. Profilaktyki – dofi-
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Olsztyn, 10 maja 2019 r., Uroczysta Inauguracja
XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Dni Rodziny otworzyła
Jolanta Piotrowska, członek
Zarządu Województwa

Wicewojewoda Sławomir
Sadowski

Bp pomocniczy Archidie-
cezji Warmińskiej Janusz
Ostrowski

Wręczanie listów
gratulacyjnych

INAUGURACJA XXI W-M Dni Rodziny

I

Występ dzieci z Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich
w Olsztynie

Prowadzący konferencję,
red. Robert Lesiński

Goście honorowi

Dr Barbara Smolińska Małgorzata i Janusz Modrzejewscy

Uczestnicy uroczystej Inauguracji
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Przewodniczący
Rady ds. Rodzin

Woj. W-M. Andrzej
Taborski

Dyrektor ROPS, Wiesława Przybysz

INAUGURACJA XXI W-M Dni Rodziny

II

Występ dzieci z Pałacu Młodzieży
im. Orląt Lwowskich w Olsztynie Uczestnicy uroczystej Inauguracji

Uczestnicy uroczystej Inauguracji

Uczestnicy uroczy-
stej Inauguracji

Grażyna Przasnyska, Przewodnicząca
Komitetu Głównego Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy o Rodzinie Grażyna Przasnyska i ks. dr Michał Tunkiewicz wręcza-

 ją statuetki dyr. Wiesławie Przybysz i Edycie Markowicz
za pomoc w organizacji Olimpiady Wiedzy o Rodzinie
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POWIAT  BARTOSZYCKI

Górowskie Dni Rodziny. Turniej szachowy
podczas festynu rodzinnego.

Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie, gmina
Sępopol. Spotkanie z małżeństwem z długole-
tnim stażem.

Szkoła Podstawowa w Kandytach, wręczenie
nagród w Gminnym Konkursie Literackim.

Szkoła Podstawowa w Kandytach, gmina
Górowo Iławeckie. Dzień Mamy i Taty.

FOTORELACJA z XXI W-M Dni Rodziny

FOTORELACJA z XXI W-M Dni Rodziny

III

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu: Mon-
taż słowno-muzyczny  ,,Dobro powraca” wy-
konany podczas festynu.

Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie, gmina
Sępopol. Warsztaty ,,Aktywni w rodzinie”.
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POWIAT DZIAŁDOWSKI

Caritas Archidiecezji Warmińskiej.  Festyn
rodzinny we Fromborku z okazji Dnia Dziecka.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnoś-
cią Intelekt. połączony z XXI obchodami W-M
Dni Rodziny. Przemarsz ulicami Działdowa.

Szkoła Podst. im. Przyjaciół Przyrody
Polskiej w Klęczkowie. Montaż słowno-

muzyczny ,,Dzieci rodzicom”.

IV

Warsztaty plastyczne o tematyce
wielkanocnej dla rodzin (Jarmark

Wielkanocny) w Lidzbarku Welskim.

POWIAT  BRANIEWSKI

Wielki Łęck, gmina Płośnica. Gminne Dni
Rodziny. Wręczenie nagrody głównej w
konkursach rodzinnych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidz-
barku Welskim: Kapela Góralska z miesz-
kańcami Lidzbarka

Dzień Dziecka w Lidzbarku Welskim.

Miejski Dom Kultury w Pieniężnie: Konfe-
rencja pt. Małżeństwo - dobre relacje -
silna rodzina.

FOTORELACJA z XXI W-M Dni Rodziny
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V

POWIAT ELBLĄSKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Komoro-
wie Żuławskim. Gminny Konkurs Plasty-
czny ,,W rodzinie siła!”

Publiczna Szkoła Podst. im. Państwowej
Straży Pożarnej w Nowakowie. Dzień
Dziecka. Konkurencje rodzinne.

Publiczna Szkoła Podst.  w Węzinie. Festyn
Rodzinny. Na zdjęciu: prezentacja sprzętu
i umundurowania sapera.

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 14
w Pasłęku. Wędkarski Dzień Dziecka.

Program Ełckich  Dni Rodziny obejmujcy po-
nad 100 inicjatyw lokalnych na terenie Ełku.

POWIAT EŁCKI

Marsz dla Życia i Rodziny w Ełku.

Uroczysta Msza św. z okazji Dnia Patrona Ełku
- św. Jana Pawa II.
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Piknik Rodzinny. Rodzina wolna od niemocy.
Przekazanie klucza dla delegacji Zespołu Szkół
Sportowych, jako symbolu otwierającego Igrzyska
Rodzinne.

Giżycko, Biegi Rodzinne.

Wydminy. Festyn - zabawy: Malowanie
na folii.

FOTORELACJA z XXI W-M Dni Rodziny

VI

Gmina Prostki. Gminne Dni Rodziny. Występ
Teatru Delikates podczas Festynu.

POWIAT GIŻYCKI

Ryn. Rodzinny Turniej Czytelniczy.

Giżycko. Na trasie Biegu.

Ryn. Małżeńskie rozmowy - warsztaty.

Ryn. Msza św.w intencji rodzin - z odno-
wieniem przyrzeczeń małżeńskich.



69BIULETYN nr 43 (rok XXI)  paŸdziernik  2019 r.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, Dom
Kultury w Gołdapi: ,,Racja czy relacja - o spo-
sobach rozmawiania w rodzinie”, wykład
p. Roberta Ćwikowskiego.

Placówka Wsparcia Dzien. w Łążynie. gmina Lu-
bawa. Niedziela z rodziną. Komkurencja Narty.

FOTORELACJA z XXI W-M Dni Rodziny

VII

ŚDS w Lidzbarku Warm. Piknik
integracyjny

POWIAT GOŁDAPSKI

Festyn Rodzinny w Szkole Podst. nr 1
w Gołdapi.

POWIAT IŁAWSKI

GOPS Lubawa, Placówka Wsparcia Dzienne-
go w Złotowie, gmina Lubawa. Przejażdżka konna.

GOPS Lubawa, Placówka Wsparcia Dzien-
nego Sampława, gmina Lubawa. Dziecko

i jego miejsce w rodzinie.

Szkoła Podst. w Gałdowie, GOK Laseczno,
gmina Iława. Przedstawienie ,,Rzepka”.

Szkoła Podst. w Gałdowie, GOK Laseczno,
gmina Iława. Chór ,,Pełni Werwy”

Szkoła Podst. w Gałdowie, GOK Laseczno,
gmina Iława. Zawody zręcznościowe.
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Placówka Wsparcia Dziennego w Szczepankowie,
gmina Lubawa, Kochamy dzieci - obchody
Dnia Dziecka. Bańka w bańce.

GOPS Lubawa, Placówka Wsparcia Dzien. w Zło-
towie, gmina Lubawa. Warsztaty rękodzieła.

FOTORELACJA z XXI W-M Dni Rodziny

VIII

Lubawa. Żłobek Miejski Akademia Malusz-
ka. Piknik Rodzinny.”

Przedszkole Miejskie w Lubawie. Festyn
Rodzinny.

Srokowo. Pracownicy GOPS w trakcie
przygotowań do Dni Rodziny.

MOPS Kętrzyn, GKRPA Kętrzyn: Grupa dzieci
i rodziców podczas wyjazdu do Galindii.

Gmina Susz. Bezpieczne wakacje. Zalewskie Stowarzyszenie Alfa. Ognisko
podczas rajdu rowerowego.

POWIAT KĘTRZYŃSKI
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Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Mój
Dom” w Ornecie. Dni Rodziny. Powitanie gości.

CKiT w Mrągowie, XXIII Spartakiada Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Dzień
Dziecka.

Lidzbarskie Stow. ,,Aktywni w Niepełnospraw-
ności”. IV Rodzinny Rajd Pieszy.

FOTORELACJA z XXI W-M Dni Rodziny

IX

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Lidzbarku Warm. Piknik Integracyjny.

Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim,
Festyn Rodzinny. Przejażdżki quadem. 

Zespół Szkoł Ogolnokształcących im. K. Jagiel-
lończyka w Lidzbarku Warm. Festyn.

Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie, Ro-
dzinne warsztaty dzieci i rodziców ,,Kosmetyki
naturalne”.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Lidzbarku Warm. Msza Św. w intencji rodzin.

POWIAT LIDZBARSKI

POWIAT MRĄGOWSKI
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Dzień Dziecka Sołectwa Sorkwity.GOPS Sorkwity: Gminny Dzień Dziecka.
Wspólne ognisko.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie, Gry
i zabawy rodzinne.

FOTORELACJA z XXI W-M Dni Rodziny

X

Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki
w Mrągowie,  piknik rodzinny.

GOPS w Pieckach. ,,Bądźmy razem” -
wyjazdowe spotkanie teatralne dla rodzin.

GOPS w Pieckach.. ,,Rodzina jest miłością
i radością” - konkurs plastyczny. Nagrodzone
dzieci z placówki wsparcia dziennego ,,Mro-
wisko” w Nawiadach.

GOPS w Pieckach. ,,Seniorzy - Seniorom” spot-
kanie uczestników KIS z Amatorską Grupą Tea-
tralną ,,Iskierka Nadziei”. Wspólne śpiewanie.

GOPS w Sorkwitach. Dzień Matki. Konkurs
z udziałem mam.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie.
Pasowanie na czytelnika.

SP nr 1 im.JPII, Parafia św. Tomasza Ap. w N. Mieś-
cie Lub. MOPS: Msza inaugurujca Nowomiejskie
Dni Rodziny. Chór szkolny SP1.

Sołectwo Pustniki, gmina Sorkwity: Piknik
Rodzinny, Zabawa z bańkami. Przedszkole w Sorkwitach. Piknik Rodzinny.

Uroczysta inauguracja Nowomiejskich Dni
Rodziny. Balet w wykonaniu studentek UTW.

FOTORELACJA z XXI W-M Dni Rodziny

XI

Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście
Lub.: XI Międzywojewódzki  Festiwal Piosen-
ki Przedszkolnej ,,Małe Śpiewanie” .

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaboro-
wie,  gmina Kozłowo. Rodzinne grillowanie..

POWIAT NIDZICKI

POWIAT NOWOMIEJSKI

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Bogusławskiej,
Stow. Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowe-
go w Łąkorzu: Festiwal gwary lubawskiej.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym
Mieście Lub.: Rodzinny Rajd Rowerowy.

FOTORELACJA z XXI W-M Dni Rodziny

XII

Zespół Szkół Podst. i Muzycznej, Szkoła Podst.
nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście
Lub.: Festiwal piosenki.

Franknowo, Gmina Jeziorany. Lekcja
o koniach przed jazdą konną

Piknik Rodzinny w Pacułtowie. Zakończenie Dni Rodziny w gminie Nowe Miasto Lub. z siedzibą
w Mszanowie. Od lewej: wręczenie nagród, zabawy, uczestnicy pikniku.

Przedszkole Miejskie w Zespole Szkolno-Przedszk.
w Nowym Mieście Lub.: Zakończenie Nowomiej-
skich Dni Rodziny podczas Pikniku Rodzinnego.
Wręczanie nagród laureatom przez Burmistrza.Zespół Szkół Podst. i Muzycznej, Szkoła

Podst. nr 2 w Nowym Mieście Lub.:
Turniej ,,Wiem o tobie wszystko”.

Szkoła Podst. nr 1 im. Jana Pawła II w No-
wym Mieście Lub.:Festyn szkolny ,,Na festy-
nie jak w rodzinie”.

Miejskie Centrum Kultury w N. Mieście Lub.,
Miejska Biblioteka Publ. im. M. Bogusław-
skiej. Festyn z okazji Dnia Dziecka. Na
zdjęciu: Konkurs dla rodziców.
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Centrum Administracyjne Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku: Mon-
taż słowno-muzyczny.

FOTORELACJA z XXI W-M Dni Rodziny

XIII

Powiat Olecki: Uczestnicy festynu w Olecku
,,Zdrowa rodzina - szczęśliwa rodzina”.

POWIAT OLECKI

POWIAT OLSZTYŃSKI

MOPS i Urząd Miejski w Biskupcu: Konferen-
cja ,,Razem dla rodziny”. Grupa profilaktyczno - edukacyjna w Czerwon-

ce. Spotkanie z rodzicami.

MOPS w Olsztynku: Festyn rodzinny. Malowa-
nie na szkle.

Muzeum Budownictwa Ludowego -Park Etno-
graficzny w Olsztynku. Chałupa z Królewa: Mojo
familijo. Rodzinne cegiełki - co jest ważne
w mojej rodzinie

Przedszkole Miejskie w Olsztynku: Spotkanie
rodziców i dzieci z leśnikiem.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda
Pileckiego w Olsztynku: festyn rodzinny -
śniadanie na trawie.
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XIV

POWIAT OSTRÓDZKI

Stow. Na Rzecz Rozwoju Gimnazjum w Olsztyn-
ku Pro Gimnazjum, SP Nr 1 im. Noblistów
Polskich, MDK, GKds.PiRPA: Festyn rodzinny:
Konkurs na strój.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie:
Dni Rodziny. ,,Szczęśliwe dziecko, to uśmie-
chnięte dziecko ze swoimi rodzicami”.

Grupa Rodzin ,,W drodze”, Centrum Kultury
w Ostródzie, MOPS w Ostródzie, Wydział
Oświaty i Spraw Społecznych: Konferencja
nauguracyjna ,,Małżeństwo - dobre relacje-
silna rodzina”.

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji, Miasto
Ostróda: Piknik Rodzinnyw Parku Collisa.

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewa-
lidacyjnych, ,,Amicus” Stow. na Rzecz Wspo-
magania Rozwoju Osób Niepełnospr. w Ostródzie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mi-
łakowie: Dzień Rodziny. Na zdjęciu: Przedsta-
wienie pantomimiczne ,,Wartości rodzinne”.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach,
Gminna Biblioteka Publiczna: Bajkowy Dzień
Dziecka.Zmagania na rowerowym torze przeszkód.

Stow. Edukacyjne ,,PIĄTKA”, Zespół Szkolno-
Przedszk. w Ostródzie, Firma Lider-Mat.,
Stow. Na Rzecz Jakości Opieki Medycznej:
Majówka z szachami.
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XV

POWIAT SZCZYCIEŃSKI

POWIAT PISKI

PCPR w Piszu, Parafia Ostrobramskiej
Matki Miłosierdzia, Akcja Katolicka: Festyn
rodzinny. Pokaz artystyczny Ułanów.

Burmistrz Orzysza, MOPS w Orzyszu, Placów-
ka Wsparcia Dziennego, Świetlica Opiekuń-
czo-Wychowawcza w Orzyszu:Piknik Rodzin-
ny ,,Małżeństwo - dobre relacje - silna rodzina”.
Występ artystyczny uczestników Placówki.

Muzeum Ziemi Piskiej. Koncert ,,To co ważne”.
Nina Nu i Jacek Mureno śpiewają o przyjaźni
i miłości.
.

Piski Dom Kultury: IV Piska Noc Kultury.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu: Rodzin-
na impreza plenerowa ,,Kochamy, rozmawia-
my, słuchamy”.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pi-
szu: wydarzenia ,,Tydzień czytania dzieciom”.

Przedszkole Miejskie nr 3 w Szczytnie: ,,Święto
Rodziny”.

Szczytno. Przedszkole Miejskie nr 2 ,,Fantazja”:
Festyn rodzinny.
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XVI

POWIAT WĘGORZEWSKI

SP Nr 3 w Szczytnie, Polski Związek Wędkar-
ski koło nr 74 Miasto Szczytno: Rodzinne za-
wody wędkarskie.

SP Nr 3 w Szczytnie. Konkurs plastyczny.

GOK w Jedwabnie, MOPS, Środowiskowy Dom
Samopomocy, Gmina Jedwabno, Sołectwo Je-
dwabno: Festyn rodzinny. Animacje dla dzieci.

MGOPS w Pasymiu, Sołtys i Mieszkańcy wsi
Leleszki, Radni i Sołtysi Gminy Pasym, MOK
w Pasymiu: Dni Rodziny 2019.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgo-
rzewie: Wykład dla słuchaczy UTW pt.,,Dawne
i współczesne wzorce rodziny w literaturze, fil-
mie i serialu telewizyjnym”.

Szkoła Podstawowa w Perłach, Rada Rodziców,
Stow. ,,Perła Promocja Edukacja Rozwój”:
Festyn rodzinny.

Parafia pw. Św. Stanisława Kostki w Pozezdrzu, GOK, OSP w Harszu, Gminna Biblioteka Publ. w Po-
zezdrzu: Msza św. podczas akcji MIVA Polska 1 gr za 1 km  na Misje, poświęcenie pojazdów.
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XVII

ELBLĄG

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawi-
cznego, Centrum Kształcenia, Gimnazjum nr 5:
,,W rodzinie siła” - gry  i konkurencje sporto-
we w trakcie festynu.

Dom Pomocy Społecznej ,,Niezapominajka”, Mło-
dzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku
Wielkim,Środowiskowy Hufiec Pracy w Elblągu:
Festyn ,,Niezapominajkowy”.

LO im. Jana Pawła II w Elblągu: ,,III LO
w hołdzie Janowi Pawłowi II” - obchody Dni
Patrona Szkoły połączone z obchodami XXI
W-M Dni Rodziny: Złożenie kwiatów pod po-
mnikiem Jana Pawła II.

Klub Seniora Caritas Diecezji Elbląskiej, Przed-
szkole Niepubliczne ,,Bajka”: ,,Spotkanie mię-
dzypokoleniowe - wspólne zabawy i pogadanki”.
Taniec przedszkolaków.

MOPS w Elblągu,Prezydent Elbląga: ,,Rodzi-
na to moc” - koncert Elbląskiej Orkiestry Ka-
meralnej.

Dział Świadczeń Socjalnych Zespół Pracy So-
cjalnej nr IV MOPS Elbląg, Projekt socjalny ,,Do
zaczytania jeden krok”.

Przedszkole nr 5 w Elblągu: zwiedzanie farmy,
obserwowanie i karmienie zwierząt.

Przedszkole Nr 13: Pożegnanie przedszkola.
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XVIII

Przedszkole nr 3: Jak spędzam czas z rodzi-
ną. Zajęcia plastyczne.

Przedszkole 24: ,,W rodzinie siła”. Konkursy
dla rodziców.

Przedszkole 33: Dziecięce inscenizacje bajek.

Przedszkole 26: Konkurs plastyczny ,,Moja
rodzina”.

Przedszkole 17:. Piknik rodzinny ,,Razem
zawsze jest wesoło”.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1:
Piknik rodzinny,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w El-
blągu.Rodzina drogowskazem życia. Wysta-
wa grafiki.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
im. J. Korczaka - Przedszkole Specjalne: Rodzin-
ny Piknik Literacki pod hasłem ,,Czyta-My,
Maluje-My, Zgaduje-My”. Czytanie pod chmurką.
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XIX

Prezydent Elbląga, MOSiR, Młodzieżowy Dom
Kultury: Miejskie obchody Dnia Dziecka.

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia 3: Ro-
dzinny Piknik Integracyjny

Szkoła Podst. nr 23 w Elblągu: ,,Dzień Mamy
i Taty”. Tatusiowie serek zajadają, a dzieci frajdę
z brudnej ich buzi mają.Rada Rodziców przy Szkole Podst. nr 21: Fe-

styn z okazji Dnia Dziecka. Pociąg.

Szkoła Podst. nr 19 z Oddziałami Dwujęzyczny-
mi: Występy artystyczne dzieci ze świetlicy
w czasie Spotkania Międzypokoleniowego.

Szkoła Podst. nr 18:Mamo, Tato - Kocham
Was! Dzień Rodziny. Wspólny poczęstunek.

Szkoła Podst. nr 6: Piknik rodzinny.
Szkoła Podst. Nr4 im. H. Sienkiewicza, Stowa-
rzyszenie Czwórki: Festyn rodzinny, Kiermasz.
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Pałac Młodzieży im.Orląt Lwowskich w Olsz-
tynie, Majówka.

FOTORELACJA z XXI W-M Dni Rodziny

XX

OLSZTYN

Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku.
Festyn Rodzinny połączony z Dniem Matki.

Organizatorzy: Rada Olsztyńskich Seniorów,
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie:
,,Miłość w rodzinie - to szczęście”. Koncert
chóru ATW przy MOK w Olsztynie pod
kierownictwem Prof. Józefa Wojtkowiaka. Szkoła Podst. nr 33  w Olsztynie i Rada Osie-

dla ,,Pieczewo”. Festyn Rodzinny na Pieczewie
połączony z inauguracją 40-lecia SM ,,Jaroty”.

Zespół Szkół Samochodowych im. por. Adol-
fa Marii Bocheńskiego: Montaż słowno-mu-
zyczny.

Caritas Archidiecezji Warmińskiej, Szkolne
Koła Caritas: Spotkanie Pierwszej Damy
Agaty Kornhauser-Dudy z wolontariuszami.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie:
,,Dobry poród” - wykłady i warsztaty dla przy-
szłych rodziców. Przyszłe mamy podczas zajęć.

Rada Osiedla ,,Nagórki” SM ,,Jaroty”, Klub
,,Na Górce” SM ,,Jaroty”: Festyn Rodzinny
w Nagórkach. Pokaz rękodzieła z Klubu
Kultury ,,Na Górce”.
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Uroczyste Zakończenie XXI Warm.-Maz. Dni Rodziny
Janowiec Kościelny, 14 czerwca 2019 r.

Chór UTW ,,Być Razem” z Nidzicy

ZAKOÑCZENIE XX W-M Dni Rodziny

XXI

Msza św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela
w Janowcu Kościelnym

Scenka ze spektaklu ,,Historia pewnego
małżeństwa”

Wójt Janowca
Kościelnego
Piotr Rakoczy

Wykonawcy spektaklu
wraz z P. Reżyser

Wykład psychologa,
Magdaleny Żukowskiej

Okolicznościowy plakatW drodze do Szkoły
Podst. im. Jana Pawła II

Ks. Przemysław
,,Kawa” Kawecki SDB

   Uczestnicy uroczystości

Uczestnicy uroczystości

Goście honorowi

Członek Zarządu      Przewodniczący     Kurator Oświaty
Województwa          Rady ds. Rodzin     Krzysztof Marek
Jolanta Piotrowska    Andrzej Taborski    NowackiWicewojewoda Sławomir Sadowski
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KONKURS PLASTYCZNY
I GRAFIKI
KOMPUTEROWEJ
Nagrody Marszałka
Województwa

JOANNA IWIN, ZSZ Ostróda

MICHAŁ KNAŚ, ZSO Wydminy

TERESA NOWICKA, DDP Nidzica

WIKTORIA SZCZYGIELSKA, SP Nr 2 Nidzica

JULIA ORZEŁ,
SP Jamielnik

Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej

XXII

OLIWIA
MELLER,

SP Jamielnik

PAULINA WAKSZYŃSKA,
G SP Nr 1 Węgorzewo

ZUZANNA ZAMYŁKA, SP Bratian
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Nagrody Wojewody

ALEKSANDRA DREGER, SP Nr 2 Nidzica

ALEKSANDRA NIEWIESK, SP Nr 2 Nidzica

HANNA ŁUKASZUK, DOP Nidzica

Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej

XXIII

MAGDALENA JÓŹWIK, VLO Olsztyn

LENA DANILEWICZ,
ZSO Wydminy

Nagroda Specjalna
Dyr. SP 30 w Olsztynie

OLIWIA MIICHALAK,
MOPS RŚR Olsztyn

NIKOLA SMUŁEK,
SP Nr 2 Biskupiec



86 Rada ds. Rodzin Województwa Warmiñsko-Mazurskiego

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

DAWID BALIŃSKI,  ZSO Wydminy

Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej

XXIV

Nagrody

MAJA GÓRTATOWSKA, SP Oddział
Przedszkolny, Gwiździny

ADAM MĘDREK , OR-E-W Biskupiec

MARCEL KOSINSKI,  SP Nr 2 Nidzica NATALIA GUZOWSKA,  G SP Jamielnik

NATALIA KWIATUSZEWSKA, SP Nr 30
Olsztyn PAULINA ARENTOWICZ, SP Gwiździny
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nansowanie zakupu kiełbasek. Udział
350 osób.

Organizator: Dom dla Dzieci ,,Zgo-
da” w Olsztynku. Wyjazd integracyj-
ny w ramach XXI Warmińsko-Mazur-
skich Dni Rodziny 2019 r. pod hasłem
,,Małżeństwo – dobre relacje – silna ro-
dzina”. 1 czerwca. wychowawcy wraz
z wychowankami i bliskimi wychowan-
ków pojechali do Olsztyna do kręgielni.
Odbyły się tam rozgrywki pomiędzy dzieć-
mi a zaproszonymi członkami rodziny i wy-
chowawcami. Następnie wszyscy uczest-
nicy Dni Rodziny udali się na spacer po
Starym Mieście, gdzie odbyła się poga-
danka na temat najważniejszych wartości
w związku i w życiu, sposobów na dłu-
gotrwały i szczęśliwy związek oraz zna-
czenia rodziny w życiu młodego czło-
wieka. Na zakończenie, wszyscy udali się
na wspólny posiłek do McDonald's.
Udział 15 osób.

Gmina Stawiguda
Organizatorzy: Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Stawigudzie, rodzice,
sołtys i Rada Sołecka: Dni Rodziny
,,Szczęśliwe dziecko, to uśmiechnięte
dziecko ze swoimi rodzicami”. 25
maja na boisku szkolnym Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Stawigudzie zorga-
nizowano Dni Rodziny. Do przygotowania
uroczystości przyczyniło się wielu ludzi:
rodzice, nauczyciele, sołtys i Rada Sołecka.
Pogoda tego dnia była wymarzona, a więc
słońce nad głową i pogoda ducha, to grunt
do dobrej zabawy. Atrakcji nie zabrakło:
było stoisko szycia torebek na warzywa,
tu można było ćwiczyć sprawności manu-
alne i wykorzystać skrawki materiału;
miłośnicy czytelnictwa mogli poczytać na
kocyku i popatrzeć na świat przez pryzmat
fikcji literackiej; miłośnicy zajęć pla-
stycznych mogli malować skrzynki i sadzić
w nich roślinki. Ogromnym zaintereso-
waniem cieszyły się pokazy ratownictwa

medycznego. Nikt nie był głodny, bo nie
zabrakło pieczonych kiełbasek i słodkich
poczęstunków. Można też było podziwiać
zdolności artystyczne dzieci podczas wy-
stępów muzycznych. Dużą popularnością
cieszyło się stoisko, na którym można było
strzelać z łuku do tarczy. Każdy miał oka-
zję zdobyć nagrodę, nie było przegranych.
To był piękny dzień, pełen niezapo-
mnianych wrażeń

16. POWIAT OSTRÓDZKI
Ostróda

Organizatorzy: Stowarzyszenie Edu-
kacyjne ,,PIĄTKA”, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Ostródzie, Firma
Lider-Mat, Stowarzyszenie Na Rzecz
Jakości Opieki Medycznej: Festyn
Rodzinny ,,Majówka z szachami 2019”.
Szachy to niezwykły sport, który sprzyja
wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Uczy
logicznego myślenia, kształci pamięć i rozwija
wyobraźnie przestrzenną. Dzięki niemu
dzieci uczą się cierpliwości i wytrwałości,
odwagi i odpowiedzialności za podejmowane
decyzje. Młodzi szachiści podczas gry
ćwiczą koncentrację i zmysł obserwacji. Ta
królewska gra od lat cieszy się niesłabnącą
popularnością wśród dzieci i młodzieży.
Dowodem na to jest odbywająca się cy-
klicznie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ostródzie ,,Majówka z szachami” Im-
preza organizowana jest przez Stowarzy-
szenie Edukacyjne ,,Piątka”, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie, Lider-
Mat oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości
Opieki Medycznej. Tegoroczna, VIII już,
edycja imprezy odbyła się 18 maja. Wzięli
w niej udział uczniowie przedszkoli, szkół
podstawowych oraz ich rodziny. Gra w sza-
chy opiera się w dużej mierze na rywalizacji
i współzawodnictwie. Udział w turniejach
jest dla dzieci ogromnym wyzwaniem.
Niewątpliwie obecność kibicujących mło-
dym szachistom rodziców pomaga dzieciom
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w przeżywaniu porażki, a w przypadku
zwycięzców daje możliwość wspólnego
świętowania sukcesu. Zaangażowanie
rodziców i opiekunów graczy było, jak co
roku, ogromne i po raz kolejny przyczyniło
się do sukcesu imprezy. Rozgrywkom szac-
howym towarzyszył szereg innych atrakcji.
Na szkolnym dziedzińcu uczestnicy i ich
bliscy mogli posilić się pysznymi potrawami
z grilla, a także rozkoszować się smakiem
tradycyjnej grochówki oraz skosztować
wyśmienitych ciast przygotowanych przez
wolontariuszy. Dzięki uprzejmości Sto-
warzyszeń dorośli mieli możliwość wyko-
nania podstawowych badań, takich jak
pomiar ciśnienia, BMI, poziomu cukru i cho-
lesterolu we krwi. Dzieci i ich opiekunowie
mogli podziwiać wystawę szachów przy-
gotowana przez firmę Lider-Mat. Ponadto
na dzieci czekały różne atrakcje: foto budka,
gabinet dziecięcego tatuażu oraz kolorowy
plac zabaw. W rodzinnej i przyjaznej
atmosferze spędziliśmy wspólnie słoneczny
i radosny czas. Udział 600 osób.

Organizatorzy: Grupa Rodzin ,,W dro-
dze”, Centrum Kultury w Ostródzie,
MOPS w Ostródzie, Wydział Oświaty
i Spraw Społecznych: ,,Małżeństwo –
dobre relacje – silna rodzin”. Kon-
ferencja Inauguracyjna Miejskich Dni
Rodziny w Ostródzie zgromadziła 15 maja
przedstawicieli różnych grup społecznych:
małżonków, młodzież, nauczycieli, pra-
cowników socjalnych i przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych. Gościem spot-
kania była P. Beata Rybak – pedagog i psy-
cholog. Prelegentka w ciekawy i przystępny
sposób przedstawiła, co służy budowaniu
właściwych więzi małżeńskich i jak ich jakość
wpływa na budowanie szczęśliwej rodziny.
Prelegentce udało się o trudnych sprawach
mówić tak, że słuchacze zapamiętają na dłu-
go, jak ważna jest praca nad sobą i wspieranie
współmałżonka, by stworzyć satysfakcjo-
nujący związek. Po wykładzie był czas na

rozmowy kuluarowe przy smacznym
poczęstunku. Udział 50 osób.

Organizatorzy: Ostródzkie Centrum Spor-
tu i Rekreacji, Miasto Ostróda: 2 czerwca
w Parku Collisa odbył się Piknik Rodzinny.
Impreza wpisana była w program obcho-
dów XV Miejskich Dni Rodziny. Wydarze-
nie to skierowane było do wszystkich
mieszkańców Ostródy, na terenie Parku
przez 4 godziny odbywały się liczne konkursy
i zabawy dla całych rodzin. Dla najmłod-
szych organizatorzy przygotowali 3 dmu-
chane zjeżdżalnie. Wszystkie atrakcje w Par-
ku Collisa tego dnia były bezpłatne. Z roku
na rok w Pikniku Rodzinnym zauważalny
jest wzrost frekwencji. 2000 osób.

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz
Jakości Opieki Medycznej: Rodzinny
rajd rowerowy. W Rajdzie wzięły udział
całe rodziny. Uczestnicy przejechali –
głównie traktem leśnym – ok.30 km. Na
plaży nad jeziorem zorganizowano wspólne
zabawy, konkursy i gry uwieńczone na-
grodami. Finałowym momentem było
wspólne grillowanie. Udział 35 osób.

Organizatorzy: Zespół Placówek Szkol-
no-Wychowawczo-Rewalidacyjnych,
,,Amicus” Stowarzyszenie na Rzecz
Wspomagania Rozwoju Osób Niepeł-
nosprawnych w Ostródzie: 30 maja w Ze-
spole Placówek Szkolno-Wychowawczo-
Rewalidacyjnych w Ostródzie odbył się
Otwarty Piknik Integracyjny z okazji
Dnia Dziecka (dzień otwarty). Impreza
mogła się odbyć dzięki Stowarzyszeniu
Amicus, Fundacji PKO BP, oraz Powiatowi
Ostródzkiemu, od których otrzymaliśmy
wsparcie finansowe. Dzieci mogły uczest-
niczyć we wszystkich atrakcjach, które były
przygotowane w trakcie festynu: foto bud-
ka, hipoterapia, dmuchane ślizgawki. Dzie-
ci mogły wziąć udział w warsztatach kuli-
narnych, rękodziele, loterii fantowej, w za-
bawach sportowych, tańcach integracyjnych
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oraz poczęstować się kiełbaską prosto z gril-
la, smakołykami przygotowanymi między
innymi przez młodzież z klas zawodowych.
Oprócz dzieci byli również ich rodzice,
opiekunowie oraz zaproszeni goście z innych
szkół i placówek. Udział 250 osób.

Małdyty
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kul-

tury i Sportu w Małdytach, Gminna Bi-
blioteka Publiczna: Bajkowy Dzień
Dziecka. 1 czerwca na Centrum Sporto-
wo-Rekreacyjnym w Małdytach dzieci
świętowały Dzień Dziecka zorganizowany
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
uczestnicząc w różnych zabawach anima-
cyjnych. Dla miłośników tańca odbył się
krótki program taneczny z animatorem,
a przy ulubionych hitach dziecięcych odbyło
się wiele gier, zabaw i konkursów. Rozegrano
też mini tor przeszkód na rowerach. Podczas
wspólnego malowania twarzy dzieci mogły
zmienić się w ulubione postacie z filmów i ba-
jek. Nie zabrakło tez słodkich przekąsek i kieł-
basek z grilla. Współorganizatorem imprezy
była Gminna Biblioteka Publiczna w Mał-
dytach. Udział 70 osób.

Miłakowo
Organizatorzy: Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy, lokalni sponso-
rzy, WBS Jonkowo: Dzień Rodziny
,,Małżeństwo – Dobre Relacje – Silna
Rodzina”. W ramach obchodów XXI
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
uczniowie odbyli cykl spotkań z nauczy-
cielem WDŻ pt. ,,My i oni, czyli więzi
rodzinne”. Wychowawcy internatu zorga-
nizowali konkurs na plakat na temat:
,,Małżeństwo – Dobre Relacje – Silna Ro-
dzina” oraz wystawę tychże prac. Również
projekcja filmu o rodzinie ,,Niebo istnieje
naprawdę” cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem ze strony naszych uczniów.
Uwieńczeniem obchodów był Festyn
Rodzinny w dniu 31 maja, na który zapro-

szono przedstawicieli władz lokalnych, ro-
dziców, absolwentów naszej szkoły. Festyn
rozpoczął się od koncertu w wykonaniu ze-
społu muzycznego działającego w naszym
Ośrodku. Grupa pantomimiczna ,,Cicho
Sza” wystawiła wzruszające przedstawie-
nie pt. ,,Wartości rodzinne”, a grupka
nauczycieli rozbawiła wszystkich zebranych
w kabarecie ,,Familiada”. Nie zabrakło rów-
nież tematycznej scenografii. Dalsza część
festynu miała miejsce na podwórku szkol-
nym, gdzie nie zabrakło słodkości, lodów,
grillowanej kiełbasy, bigosu, itp. Mnóstwo
konkurencji, gier, zabaw, kąciki zainte-
resowań – to wszystko sprawiło, że każdy
uczestnik Dnia Rodziny mógł poczuć wy-
jątkową, rodzinną atmosferę. Każdy z na-
szych gości otrzymał drobny upominek,
każdy rodzic medal. Rodzina, słońce i za-
bawa – tak właśnie wyglądał ten dzień.
Udział 100 osób.

17. POWIAT PISKI
Organizatorzy: PCPR w Piszu, Pa-

rafia pw. Matki Miłosierdzia Ostro-
bramskiej w Piszu, Akcja Katolicka:
Festyn Rodzinny zorganizowany w ra-
mach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni
Rodziny rozpoczął się Mszą Świętą w koś-
ciele pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu,
skąd odbył się Marsz dla Życia i Rodziny
ulicami miasta, który swój finał miał na
placu przy Parafii Matki Miłosierdzia
Ostrobramskiej, gdzie odbyła się dalsza
część artystyczna. Uczestnicy mieli do
dyspozycji mnóstwo atrakcji, między
innym: dmuchane place zabaw dla dzieci,
występy artystyczno-muzyczne połączo-
ne z zabawą taneczną, pokaz służb
ratowniczych, mini strzelnica, stoisko
KPP w Piszu, na którym uczestnicy mieli
możliwość zapoznania się z tajnikami
pracy policjantów, stoisko Matki Polki
Pierniczącej, w którym każdy mógł spró-
bować swoich sił w roli cukiernika, sto-
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isko Nadleśnictwa Piskiego, w którym
można było odbyć magiczną podróż do
mini lasu. Pokazy artystyczne uświetnił
również występ zaklinacza węży Fakira
Radamesa, pokaz Ułanów, występ uta-
lentowanej młodzieży ze Szkoły Muzy-
cznej w Piszu czy też pokaz Karate przy-
gotowany przez PMOS w Piszu. Stoisko
kulinarne zapewniło uczestnikom napoje,
przekąski z grilla oraz ciepły posiłek. Za-
bawa uczestników trwała do wieczora,
a uśmiech na ich twarzy był oznaką, że
w ich sercach zagościła radość oraz za-
dowolenie. Udział 500 osób.

Pisz
Organizator: Ośrodek Profilaktyki

i Terapii w Piszu: ,,Kochamy, rozma-
wiamy, słuchamy”. Rodzinna impreza
plenerowa, stwarzająca okazję atrakcyj-
nego spędzenia czasu z rodziną. Uczest-
nicy pikniku mieli możliwość zdobyć
umiejętności jak zbudować dobrą relację
z dzieckiem i chronić je przed zacho-
waniami ryzykownymi oraz sprawdzić
swoją wiedzę na temat uzależnień
(konkurs). Wśród atrakcji dużym zainte-
resowaniem cieszyły się dmuchane zjeż-
dżalnie, malowanie twarzy oraz słodki
poczęstunek (naleśniki, popcorn, wata
cukrowa). Udział 3.000 osób.

Organizator: Piski Dom Kultury:
,,Dla Ciebie Mamo”. Dzień Matki był
okazją zaprezentowania umiejętności
tanecznych i wokalnych dzieci i mło-
dzieży uczestniczącej w zajęciach Piskie-
go Domu Kultury. Udział 240 osób.

Organizator: Piski Dom Kultury:
,,Petit Pierre”. Spektakl uczący historii
XX Wieku był doskonałą lekcją tolerancji
i szacunku do drugiego człowieka. Przed-
sięwzięcie było kierowane do rodziców,
dzieci, dziadków – do małego i starszego
widza. Udział 240 osób.

Organizator: Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Piszu: ,,Tydzień czy-

tania dzieciom”. Zajęcia biblioteczne
z dziećmi z Przedszkola Miejskiego Nr 1
w Piszu (czytanie bajek, zajęcia pla-
styczne, inscenizacje) zakończone spe-
ktaklem dla dzieci ,,Czarnoksiężnik z kra-
iny OZ”. Udział 250 osób.

Organizator: Piski Dom Kultury: ,,IV
Piska Noc Kultury”. Organizatorzy
przebrani w piękne stroje przenieśli
uczestników w lata 20-te i 40-te minio-
nego wieku. Na scenie można było zoba-
czyć występy wielopokoleniowe, zarów-
no grup senioralnych, jak i mło-
dzieżowych i usłyszeć takie hity jak: ,,Pan-
na Andzia”, ,,Ta ostatnia niedziela”.
Udział 240 osób.

Organizator: Muzeum Ziemi Pis-
kiej: To co ważne. Nina Nu i Jacek Mu-
reno wykonali piękne utwory, m.in. do
tekstów Agnieszki Osieckiej, śpiewając
o przyjaźni i miłości. Koncert był dosko-
nałą okazją do tego, aby zatrzymać się
w codziennym biegu i poprzez muzykę
zwrócić uwagę na to, co w naszym życiu
jest ważne – przyjaźń, miłość, akce-
ptacja. Udział 100 osób.

Orzysz
Organizatorzy: Burmistrz Orzysza,

MOPS w Orzyszu, Placówka Wspar-
cia Dziennego, Świetlica Opiekuń-
czo-Wychowawcza w Orzyszu: Pod
hasłem ,,Małżeństwo – Dobre Relacje
– Silna Rodzina” odbywały się XXI
Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny w Pla-
cówce Wsparcia Dziennego w Orzyszu.
Na Piknik Rodzinny przybyli wycho-
wankowie placówki z rodzicami, ro-
dzeństwem i dziadkami. Dzieci ze świe-
tlicy przygotowały krótką cześć artysty-
czną. Dużym zainteresowaniem cieszyła
się sportowa część pikniku, w konku-
rencjach brało udział wielu przybyłych
rodziców i większość dzieci. Przy sto-
likach pań malujących twarze ustawiały
się kolejki chętnych, zarówno młodych,
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jak i tych trochę ,,wcześniej urodzonych”.
Wszyscy w doskonałych humorach spę-
dziliśmy urocze popołudnie. Dzieci świe-
tnie się bawiły, rodzice mogli swobodnie
porozmawiać ze znajomymi. Udział 100
osób.

18. SZCZYCIEŃSKI
Szczytno

Organizator: Szkoła Podst. nr 3
w Szczytnie: Konkurs plastyczny pt.
,,Bezpieczna rodzina”. Uczniowie
wszystkich klas wykonywali w grupach
plakaty ,,Bezpieczna rodzina”. Po wy-
konaniu plakaty zostały zaprezentowane
podczas pikniku rodzinnego na placu
zabaw ,,Radość”. Udział 700 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 3
w Szczytnie, Parafia Chrystusa Króla
w Szczytnie: Msza święta w intencji
rodzin. W niedzielę 9 czerwca w kościele
Chrystusa Króla w Szczytnie została od-
prawiona Msza święta przez ks. Kanonika
Mirosława Rudomana. Podczas Mszy
modlono się za wszystkie rodziny. Udział
350 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 3
w Szczytnie, Parafia Chrystusa Króla
w Szczytnie, Polski Związek Wędkar-
ski koło nr 74, Miasto Szczytno: Ro-
dzinne zawody wędkarskie. Wzięły
udział dzieci wraz z rodzicami, opiekunami.
Po wylosowaniu stanowisk dzieci przystą-
piły do łowienia ryb. Zwycięzcą został Adam
Adamczyk, uczeń klasy pierwszej. Udział
30 osób.

Organizatorzy: Miejskie Przedszko-
le nr 2 ,,Fantazja”, placówka przedszkol-
na, rodzice: Festyn rodzinny, ,,Małżeń-
stwo – dobre relacje – silna rodzina”,
który odbył się 18 maja w naszej placówce,
to już 17 impreza poświęcona rodzinie.
Zadedykowana była rodzicom, którzy ob-
chodzą swoje święto ,,Dzień Matki i Dzień
Ojca”. Dzieci uczciły ich święto przed-

stawiając im krótką część artystyczną.
Grupy starsze, 6-latki zademonstrowały na
scenie tańce dla rodziców ,,Szot i tango”.
Rodzice w czasie festynu mogli wspólnie
z dziećmi podejmować różne zabawy i gry
przygotowane przez nauczycieli z pla-
cówki. Mogli także wspólnie z dziećmi po-
dejmować zabawy przy muzyce, a także
wykonać profesjonalne malowanie twa-
rzy. Dzieci wspólnie z rodzicami brały
udział w różnych grach, konkursach i za-
bawach z użyciem różnych akcesoriów
sportowych pod okiem prowadzącego.
Podczas imprezy dzieci z rodzicami mogli
się częstować ciastem, sokami, lodami itp.
Przebieg imprezy przebiegał w miłej i ży-
czliwej atmosferze. Rodzice mogli nie
tylko poświęcić czas swoim pociechom,
ale także porozmawiać z wychowawcami
i znajomymi rodzicami. 250 osób.

Organizatorzy: Rada Rodziców Miej-
skiego Przedszkola Nr 3 w Szczytnie,
Pracownicy Miejskiego Przedszkola nr
3 w Szczytnie: Festyn Rodzinny orga-
nizowany jest co roku na terenie naszego
przedszkola. Od samego początku cieszył
się ogromnym powodzeniem wśród ro-
dziców i osób z zewnątrz. Uroczystość
,,Święta rodziny” zawsze rozpoczynają
dzieci, prezentując krótki program arty-
styczny, skierowany do najbliższych.
Wspólną zabawę uświetnia profesjonalna
oprawa muzyczna, dzięki której wszyscy
uczestnicy zarówno duzi jak i mali mają
okazję do wspólnej zabawy, tańcach
udziału w konkursach. Udział 200 osób.

Jedwabno
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kul-

tury w Jedwabnie, Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Jedwabnie, Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w Jedwa-
bnie, Gmina Jedwabno, Sołectwo
Jedwabno: Festyn Rodzinny. 1 czer-
wca w Parku w Jedwabnie odbyły się
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XXI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny.
Obchody tej uroczystości otworzył Wójt
Gminy Jedwabno P. Sławomir Ambro-
ziak. Tegoroczny program obfitował w wie-
le ciekawych atrakcji zarówno dla dzieci,
jak i dorosłych. Dzieci tego dnia miały
wyjątkową dyspensę na słodkości, któ-
rymi zastawione były stoły przygotowane
przez Nieformalne Koło Sołeckie Je-
dwabno pracowników Środowiskowego
Domu Samopomocy w Jedwabnie P.
Agnieszkę Skwiot, kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwa-
bnie oraz Sołectwa Małszewo, Burdąg,
Kot, Rekownica, Brajniki. Podczas
imprezy na sali kinowej w budynku GOK-u
odbywało się szkolenie prowadzone przez
przedstawicieli Państwowej Straży Rybac-
kiej w Olsztynie, którego uczestnicy nabyli
uprawnienia do karty wędkarskiej nie-
zbędnej do uprawiania amatorskiego po-
łowu ryb na wodach śródlądowych. Na-
tomiast na sali tanecznej GOK odbyła się
wystawa prac P. Małgorzaty Kałyszew-
skiej, która zaprezentowała szerszej
publiczności swoje obrazy malowane
akrylami. Na scenie zaprezentowali się
podopieczni Środowiskowego Domu
Samopomocy w Jedwabnie, wystawiając
sztukę ,,Kopciuszek na wesoło”, był także
występ zespołu ,,Jedwabnki” oraz wy-
stępy solowe Marii Filip i Waldemara
Drozdowskiego. Umiejętności wokalne,
instrumentalne oraz taneczne zaprezen-
towali: Arleta Gnoza, Martyna Złotkow-
ska, Alicja Niksa oraz grupa taneczna
działająca przy GOK-u. Dużo emocji
dzieciom i młodzieży przysporzył pokaz
kulinarny, jak się okazało, idola młodego
pokolenia Bartosza Kwietnia, zwycięzcy
III edycji Masterchef Junior emitowanego
na antenie TVN. Tradycyjnie odbyły się
także zmagania rodzin, tj. konkurencje
sportowe oraz quiz wiedzy o członkach
rodziny. Udział 200 osób.

Pasym
Organizatorzy: MGOPS w Pasymiu,

Sołtys I Mieszkańcy Wsi Leleszki,
Radni i Sołtysi Gminy Pasym, MOK
w Pasymiu: Dni Rodziny 2019. Hasło
tegorocznych XXI Warmińsko-Mazur-
skich Dni Rodziny ,,Małżeństwo – Dobre
Relacje – Silna Rodzina”. I również pod
tym hasłem 1 czerwca na polanie kolonii
Leleszki odbyły się uroczyste obchody
Gminnych Dni Rodziny. Inicjatorem tego
przedsięwzięcia był Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu
na czele z koordynatorem, P. Sylwią
Jankowską oraz Sołtysem wsi Leleszki
P. Rafałem Brzezińskim pod Patronatem
Burmistrza Miasta Pasym, P. Cezarego
Łachmańskiego. Uroczystość rozpoczęła
się Mszą świętą polową, która konce-
lebrowali księża z Pasymia: Piotr Jagiełko,
Michał Świątecki oraz Józef Grażul.
Uczestniczył we Mszy również pastor pa-
rafii ewangelicko-augsburskiej w Pasy-
miu ks, Witold Twardzik. Wygłoszone
zostały homilie skierowane do rodzin.
Zespół wokalno-muzyczny MOK oraz
dzieci ze wszystkich placówek oświato-
wych z terenu gminy Pasym przygotowały
i przedstawiły programy artystyczne.
Kolejnym punktem wspólnej zabawy były
pokazy strażackie oraz konkurencje spor-
towe z udziałem dzieci, poprowadzone
przez policjantów z Komendy Powiato-
wej Policji w Szczytnie. Przez cały czas
trwania pikniku odbywały się liczne
atrakcje skierowane do najmłodszych,
m.in.: malowanie twarzy, warsztaty przy-
gotowane przez Miejski Ośrodek Kultury:
balonowe, rzeźbiarskie, dmuchany plac
zabaw, trampoliny, stoisko z watą cukro-
wą, wystawa zabytkowych motocykli z Klu-
bu Galindia wraz z przejażdżkami dla
najmłodszych. W trakcie imprezy odby-
wał się kiermasz ciast prowadzony przez
pracowników Miejsko-Gminnego Ośrod-
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ka Pomocy Społecznej oraz kiermasz przy-
gotowany przez Stowarzyszenie Morsy
Pasym. Wszyscy uczestnicy mogli zjeść
przepyszną grochówkę oraz grillowaną
kiełbaskę. Ponadto dzieci były częstowane
słodyczami i napojami. Imprezę uatra-
kcyjnił zespół Wiktoria. Na zakończenie
dzieci otrzymały pamiątkowe medale. Dni
Rodziny na terenie gminy odbyły się po
raz drugi w takiej formie i po raz kolejny
przerosły najśmielsze oczekiwania orga-
nizatorów. Udział 500 osób.

19. POWIAT WĘGORZEWSKI
Węgorzewo

Organizator: Miejsko-Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Węgorzewie:
Z okazji XXI Warmińsko-Mazurskich
Dni Rodziny w M-GBP w Węgorzewie
odbył się wykład z prezentacją multi-
medialną pod hasłem: ,,Dawne i współ-
czesne wzorce rodziny w literaturze,
filmie i serialu telewizyjnym”. Wy-
kład rozpoczął się krótką pogadanką,
która miała na celu przypomnienie klu-
czowych motywów rodziny w litera-
turze. Za pomocą znanych utworów
literackich, seriali telewizyjnych oraz
filmów ukazano rodziny silne, szczę-
śliwe, które są wsparciem dla bohate-
rów oraz kojarzą się z miłością i poczu-
ciem bezpieczeństwa. Dzięki serialom
i filmom zostały odtworzone ważne sce-
ny z życia rodzinnego bohaterów. Wykład
został przedstawiony dla słuchaczy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Węgorze-
wie. Udział 22 osób.

Organizatorz Przedszkole Językowe
Britiszek: 14 czerwca na terenie Skan-
senu Muzeum Ludowego w Węgorze-
wie, odbył się Britiszkowy Piknik
Rodzinny. Jest to impreza skierowana
do rodzin wychowanków Przedszkola
Językowego Britiszek. Mogli uczest-
niczyć w niej nie tylko rodzice, ale po-

zostali członkowie rodziny. Każdy był
mile widziany. Głównym celem Pikniku
było integrowanie społeczności Britisz-
ka. W trakcie uroczystości odbywała
się prezentacja umiejętności artystycz-
nych dzieci z każdej grupy wiekowej
oraz zachęcanie gości do aktywnego
uczestniczenia w proponowanych kon-
kursach i zabawach integracyjnych.
Piknik przebiegał w miłej i rodzinnej
atmosferze. Udział 150 osób.

Organizator: Szkoła Podst. w Per-
łach: Festyn rodzinny - Dni Rodziny.
Podczas pikniku rodzice z dziećmi mieli
możliwość wzięcia udziału w grach i za-
bawach prowadzonych przez animato-
rów z firmy zaproszonej przez Dyrekcję
szkoły. Wśród zabaw były min.: prze-
ciąganie liny, rozpoznawanie przed-
miotów przez dotyk, rzut przedmiotem
do celu, zabawa twister, przeskoki przez
skakankę. Rodzice bawili się na równi
z dziećmi. Specjalnie dla dzieci usta-
wiona była duża zjeżdżalnia i trampolina,
które cieszyły się dużym zaintereso-
waniem. Dzieci mogły otrzymać kolo-
rową pamiątkę z pikniku w postaci po-
malowanej twarzy. W związku z tym,
że było dość gorąco, strażacy z OSP w Pe-
rłach uruchomili kurtynę wodną. Pod ko-
niec pikniku, uczestnicy mogli upiec
sobie kiełbaski na ognisku. Udział 160
osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. im. Bo-
haterów Września w Radziejach, Po-
wiatowa Komenda Policji w Węgo-
rzewie, Gminna Komisja Rozw. Probl.
Alkoh. w Węgorzewie, Ochotnicza
Straż Pożarna w Radziejach, Pla-
cówka Straży Granicznej w Węgorze-
wie, Pogotowie Ratunkowe w Wę-
gorzewie, Straż Miejska w Węgo-
rzewie, Nadleśnictwo Borki, 11 Pułk
Artylerii w Węgorzewie: Mundurowi
dzieciom – festyn rodzinny z okazji
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Dnia Dziecka. W festynie uczestniczyli
uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice.
Służby mundurowe prezentowały swoje
wyposażenie. Przygotowały dla dzieci
konkursy i upominki. Była też wojskowa
grochówka. Udział 120 osób.

Pozezdrze
Organizatorzy: Parafia pw. Św. Sta-

nisława Kostki w Pozezdrzu, Gmin-ny
Ośrodek Kultury w Pozezdrzu, Ocho-
tnicza Straż Pożarna w Harszu, Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu:
Motomajówka i Noc Świętojańska w Har-
szu. Piknik rodzinny ,,Motomajówka”
odbył się u nas już po raz czwarty. Zje-
chało się bardzo dużo, bo aż ok. 500 mo-
tocyklistów z okolic i z całej Polski,
którzy byli na trasie. O godz. 12 odbyła
się uroczysta Msza Święta koncele-
browana przez ks. Krzysztofa Karbow-
skiego z udziałem 11 księży. W wygło-
szonym kazaniu usłyszeliśmy, iż pochy-
lamy się nad potrzebami polskich misjo-
narzy i misjonarek oraz ich współpra-
cowników na misjach i wspieramy ich
w zakupie środków transportu. Są to
niezbędne narzędzia w ich codziennej
posłudze na rzecz Ewangelii. Tym ra-
zem w ramach akcji MIVA Polska zbie-
raliśmy datki na afrykański kraj misyjny
w Togo. Następnie odbył się paradny
przejazd motocyklistów pętlą przez Po-
zezdrze – Węgorzewo – Pozezdrze i pik-
nik z atrakcjami oraz poczęstunkiem dla
całych rodzin. Natomiast kolejna impre-
za to ,,Noc Świętojańska” 22 czerwca
w Harszu nad pięknym jez. Harsz. Zgro-
madziła się młodzież dzieci z rodzicami
i dziadkami na wspólnej zabawie. Były
wyroby kulinarne, stoiska promocyjne,
w tym Gminnej Biblioteki Publicznej.
Młodzież z Biblioteki promowała swój
projekt z Programu Równać Szanse
,,Mazurolandia Pozezdrze” – tj. ścieżkę

spacerowo-edukacyjną dla wszystkich.
Udział 780 osób.

20. ELBLĄG
 Bursa Szkolna Nr 2: ,,Moja przy-

szła rodzina – wyobrażenia, plany” –
konkurs literacki. Po ogłoszeniu kon-
kursu literackiego w bursie, wycho-
wankom zostały przekazane wskazówki
pracy, jej objętości i terminu oddania.
Wspólnie zastanowiono się, co można
w niej ująć i nad czym się skupić. Wpły-
nęły dwie prace, które przez jury zostały
ocenione na dość wysokim poziomie.
Obie zostały nagrodzone.

Bursa Szkolna Nr 2: ,,Małżeństwo
w obiektywie” – technika kolażu,
konkurs fotograficzny. Po ogłoszeniu
konkursu fotograficznego w Bursie,
wychowankom zostały przekazane wska-
zówki dotyczące formy pracy w stylu
kolaż, terminu oddania. Wspólnie zasta-
nowiono się, co można w niej ująć i nad
czym się skupić. Wpłynęły 4 prace, które
przez jury zostały ocenione na dość wy-
sokim poziomie. Wszystkie zostały na-
grodzone.

Bursa Szkolna Nr 2: ,,Małżeństwo czy
związek bez ślubu” – debata. Wcze-
śniej zapoznano wychowanki z tematem
debaty oraz jej terminem. Osoby biorące
udział w debacie podzielone były na dwie
grupy, z których każda reprezentowała
inny pogląd na dany temat. Uczestniczki
podczas debaty używały różnych argu-
mentów, by uzasadnić swój pogląd, czy
są zwolenniczkami związków małżeń-
skich czy partnerskich. Prowadzącym
był wychowawca. 12 osób.

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Elblągu. Centrum
Kształcenia Praktycznego, Gimnazjum
nr 6: ,,Małżeństwo – dobre relacje –
silna rodzina”. W ramach festynu od-
była się prelekcja związana z podnosze-
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niem świadomości uczniów i rodziców
dot. współczesnych zagrożeń – pro-
wadzący funkcjonariusz KMP – dzielni-
cowy szkoły. Pokaz zwierząt egzoty-
cznych hodowanych w domach (ślimak
afrykański, wąż pszeniczny, pająki,
owady) wraz z częścią edukacyjną z nimi
związaną. Konkurencje sportowe przy-
gotowane dla uczniów (niektóre przez
uczniów). Pokaz fryzur i zabiegów ko-
smetycznych przeprowadzony przez ucz-
niów z klasy III fryzjerskiej odbywa-
jących praktyki w CKZIU. Poczęstu-
nek dla uczestników sponsorowany
przez Radę Rodziców (woda, ciasto).
Udział 60 osób.

Dom Pomocy Społecznej ,,Niezapo-
minajka”, Młodzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy w Kamionku Wielkim,
Środowiskowy Hufiec Pracy w Elblą-
gu: Festyn ,,Niezapominajkowy”
organizowany jest w ramach Warmiń-
sko-Mazurskich Dni Rodziny, przy okazji
Dnia Polskiej Niezapominajki, który
przypada 15 maja. Celem imprezy jest
aktywność społeczna osób starszych po-
przez tworzenie integracji wewnątrz i mię-
dzypokoleniowej przy udziale rodzin
podopiecznych, dzieci i młodzieży ze szkół
i przedszkoli współpracujących z DPS
oraz podopiecznych zaprzyjaźnionych
domów pomocy i klubów seniora oraz
domów dziennego pobytu. Podczas
imprezy wszyscy uczestnicy mogli wziąć
udział w zabawach i konkursach. Przez
całą imprezę na scenie odbywały się
koncerty zespołów: ,,Pasłęczanie”, ,,Ale
Babki”, ,,Przyjaciele” oraz występ dzieci
z Przedszkola Integracyjnego nr 15. W cza-
sie trwającej imprezy obowiązywała ,,wa-
luta niezapominajkowa”, którą można by-
ło zdobyć podczas zabaw, gier i turnie-
jów, które odbywały się w trakcie festynu
i w punkcie informacyjnym wymienić na
fanty. Udział 600 osób.

III Liceum Ogólnokształcące im.
Jana Pawła II w Elblągu, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Elblągu: Prelekcja w ramach XXI
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny:
,,Dobry kontakt z nastolatkiem. Budo-
wanie relacji opartych na wzajemnym
szacunku”. Prelekcja na temat relacji
w rodzinie adresowana była do wszyst-
kich rodziców uczniów III LO. Pomimo
rozesłanych dużo wcześniej zaproszeń
imiennych, na spotkaniu pojawiło się
zaledwie 7 zainteresowanych rodziców.
Z tego powodu miało ono bardzo kame-
ralny charakter. Obecni rodzice z dużym
zainteresowaniem wysłuchali przygotowa-
nych dla nich treści, aktywnie uczest-
niczyli w ich odbiorze, zadawali pytania,
dzielili się własnymi doświadczeniami
dotyczącymi rozmaitych sytuacji rodzin-
nych.

III Liceum Ogólnokształcące im.
Jana Pawła II w Elblągu: ,,III LO w hoł-
dzie Janowi Pawłowi II” – obchody
Dni Patrona Szkoły połączone z ob-
chodami XXI Warmińsko-Mazurs-
kich Dni Rodziny. W tym roku przy-
pada XX rocznica wizyty Papieża Jana
Pawła II w Elblągu oraz XX rocznica
nadania przez Radę Miasta Elbląga 19
maja 1999 r. III Liceum Ogólnokształ-
cącemu w Elblągu imienia Jana Pawła II.
Jubileuszowe uroczystości w III LO od-
były się 7 czerwca 2019 r. Zostały one połą-
czone z obchodami XXI Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny, jako że rodzina
była jedną z najważniejszych wartości,
jakie w swoim pontyfikacie podnosił Jan
Paweł II. Program obchodów: 8.00-
10.35 turniej piłki ręcznej, siatkowej,
nożnej dla dziewcząt i chłopców. Papież
Jan Paweł II w młodości był spor-
towcem. Ulubiona gra Karola Wojtyły
to piłka nożna, ale kiedy został papieżem,
w rezydencji Castel Gandolfo powstał
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basen, w którym papież pływał. Jako
pierwszy zwierzchnik Kościoła Jan
Paweł II zasiadł na trybunie i obejrzał
cały mecz, kibicując piłkarzom .Ponadto
Karol Wojtyła jeździł na nartach i pływał
kajakiem, chodził po górach. Widać, że
Papież kochał ,,sport”. Nasze obchody
Dnia Patrona Szkoły połączone były z ry-
walizacją sportową. W tym dniu ro-
zegrane zostały towarzyskie spotkania
w sportach halowych: koszykówka,
siatkówka, piłka halowa. Składy drużyn
to połączone reprezentacje licealistów i
gimnazjalistów. Każdy zespół przed
meczem miał za zadanie opracować
taktykę gry oraz sposób dokonywania
zmian. Na boisku podczas gry zauważyć
można było, iż wszyscy gracze wy-
wiązywali się ze swoich zadań. Punkty
zdobywali wszyscy i mieli z tego wiele
radości. Taka sportowa zabawa poka-
zała, że młodzież potrafi wspaniale się
bawić wykorzystując swoje umiejętności
sportowo-rekreacyjne. Brawo dla akty-
wnych!!! Godz. 8.00-10.35 – rozstrzy-
gnięcie konkursu na prezentację poświę-
coną rodzinie w tekstach kultury i/lub
w nauczaniu Jana Pawła II – ,,Od Ro-
dziny zastępczej do Rodzinki.pl – model
rodziny w znanych Ci tekstach kul-
tury”.Uczniowie przygotowali prezentacje
ukazujące różne modele rodziny w zna-
nych im tekstach kultury. Motyw rodzi-
ny, jak się okazuje, jest ciągle obecny w
dziełach pisarzy, malarzy czy filmowców.
Młodzież zachwyciła różnorodnym dobo-
rem tekstów, a tym samym zapre-
zentowała rozmaite portrety rodziny.
Godz. 8.00-10.30 projekcja filmu ,,Przed
sklepem jubilera” reż. Michael Anderson,
1989 r., ok. 90 min. Godz. 9.50-10.35 –
akcja czytelnicza z udziałem osób chę-
tnych z klas gimnazjum i liceum. Godz.
9.50-10.35 złożenie kwiatów i zapalenie
zniczy przed pomnikiem JPII przy Ka-

tedrze Św. Mikołaja przez delegację
młodzieży i nauczycieli. Młodzież oddała
hołd Patronowi Szkoły, składając wią-
zankę kwiatów i zapalając znicze pod
pomnikiem Jana Pawła II przy Katedrze
Św. Mikołaja. Godz. 10.45-11.00 zako-
panie KAPSUŁY CZASU (zawartość
to ,,listy do przeszłości” przygotowane
przez wszystkie klasy, pamiątkowe fo-
tografie) w obecności uczniów i nau-
czycieli. Na skwerze przed III LO umie-
szczona została KAPSUŁA CZASU, do
której włożone zostały fotografie klas i ,,lis-
ty do przyszłości” przygotowane przez
uczniów, zawierające życzenia i prze-
słanie do przyszłych pokoleń. Uroczy-
stość zakończyła się wspólnym odśpie-
waniem ulubionej pieśni Jana Pawła II –
,,Barki”.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
i Usług w Elblągu, Środowiskowy
Hufiec Pracy: Dbajmy o swój wize-
runek – zajęcia warsztatowe prowadzo-
ne przez uczennice klas fryzjerskich.
Uczniowie kształcący się w zawodzie
fryzjer wspólnie z nauczycielem przed-
miotów zawodowych i wychowawcą
klasy zorganizowali warsztaty upiększa-
jące dla pensjonariuszy Domu Pomocy
Społecznej w Suszu. Uczennice wyko-
nywały zabiegi kosmetyczno-fryzjerskie,
służyły radą podopiecznym DPS w celu
doboru rodzaju fryzury, pielęgnacji wło-
sów. Dla uczestników zorganizowano
także poczęstunek, podczas którego była
okazja do poznania różnych, ciekawych
historii z życia pensjonariuszy. Impreza
odbyła się przy współpracy ze Środo-
wiskowym Hufcem Pracy w Elblągu.
Miłe spotkanie stanowi początek dalszej
współpracy. Udział 30 osób.

IV Liceum Ogólnokształcące im. Ko-
misji Edukacji Narodowej w Elblągu:
XXI Warmińsko-Mazurskie Dni Ro-
dziny ,,Małżeństwo – dobre relacje
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– silna rodzina”. W każdej klasie odbyły
się lekcje tematyczne związane z rodziną.
Celem lekcji było pokazanie wartości
rodziny, jej ważności we współczesnym
świecie, zagrożenia dla rodziny. Każda
klasa wykonała plakat. Udział 68 osób.

Caritas Diecezji Elbląskiej, Klub
Seniora Caritas Diecezji Elbląskiej
Zespół Szkół Muzycznych w Elblągu.
Z okazji XXI Warmińsko-Mazurskich
Dni Rodziny odbyło się spotkanie mię-
dzypokoleniowe członków Klubu Seniora
i młodzieży Zespołu Szkół Muzycznych
w Elblągu. Spotkanie prowadziła P. Be-
ata Kawka, nauczyciel ZSM. Poza częś-
cią kształcącą i artystyczną była część z po-
częstunkiem słodkości i rozmowami,
wymianą doświadczeń muzycznych.
Udział 35 osób.

Caritas Diecezji Elbląskiej, Pora-
dnia Rodzinna Caritas Diecezji El-
bląskiej: ,,Dzień otwarty Poradni Ro-
dzinnej Caritas Diecezji Elbląskiej”.
Z okazji XXI Warmińsko-Mazurskich
Dni Rodziny w Poradni Rodzinnej przy
Caritas Diecezji Elbląskiej był dzień
otwarty poradni w dniu 5 czerwca.
Mieszkańcy Elbląga mieli możliwość
skorzystania z porady lub z zaciągnięcia
informacji od: pedagoga, psychologa, te-
rapeuty od spraw uzależnienia, konsul-
tanta do spraw rodziny, konsultanta do
spraw przemocy, mediatora, filozofa , ety-
ka i duszpasterza. Dzień otwarty w po-
radni był w godzinach od 16 do 18. Udział
30 osób.

Klub Seniora Caritas Diecezji El-
bląskiej, Przedszkole Niepubliczne
,,Bajka” w Elblągu: ,,Spotkanie mię-
dzypokoleniowe – wspólne zabawy i po-
gadanki”. Przedsięwzięcie miało na
celu integrację międzypokoleniową po-
między dziećmi, ich rodzicami i poko-
leniem seniorów. Dzieci otrzymały upo-
minki w postaci ręcznie wykonanych

przez panie z Klubu Seniora zabawek.
W zamian przedszkolaki zaśpiewały pio-
senki i zatańczyły. Dzieci otrzymały słodki
poczęstunek, a następnie miały miejsce
zabawy na świeżym powietrzu. Z wizyty
w przedszkolu jesteśmy wszyscy bardzo
zadowoleni i mamy nadzieję zorga-
nizować podobne wydarzenie w przy-
szłości. Udział 35 osób.

Dział Świadczeń Socjalnych Zespół
Pracy Socjalnej nr IV: …Projekt so-
cjalny ,,Do zaczytania jeden krok”.
W jego ramach zaplanowano (dwa zrea-
lizowano) cztery spotkania w Bibliotece
Elbląskiej przy ul Mielczarskiego. Pier-
wsze spotkanie w ramach projektu
odbyło się 29 maja (czas trwania spot-
kania 1 godzina) W ramach spotkań
odbywa się wspólne czytanie bajek ro-
dzice z dziećmi. Do projektu zaproszono
5 rodzin z dziećmi. Po przeczytanych
utworach odbywają się dyskusje na te-
mat przeczytanych bajek, uczestnicy
maja zapewniony poczęstunek. Dzieci
zostały zapoznane z biblioteką przy ul.
Mielczarskiego. Na spotkaniach były
aktywne, zaangażowane. Udział 14
osób.

Osiedlowy Zespół Społeczno-Kul-
turalny ,,JAR”, MOPS, Stowarzy-
szenie Społeczno-Kulturalne ,,Jar”,
Aktywny Elbląg: Festyn rodzinny z oka-
zji Dnia Dziecka. 31 maja odbył się
festyn zorganizowany w ramach XXI
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
pod hasłem ,,Małżeństwo – Dobre Re-
lacje – Silna Rodzina”. W festynie wzię-
ły udział rodziny wraz z dziećmi w róż-
nym wieku. Podczas festynu odbyły się
liczne zabawy i konkursy, w których
dzieci chętnie brały udział. Dzieci mogły
m.in. skorzystać z dmuchanych zjeż-
dżalni, poćwiczyć na trampolinach, wziąć
udział w laserowym paintballu, malowa-
niu na folii, malowaniu twarzy i wielu
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innych zaplanowanych w tym dniu
atrakcji. Dodatkowo odbył się m.in. po-
kaz sprzętu straży pożarnej, występ magi-
ka oraz zespołu Marianki. Organizatorzy
zadbali o poczęstunek dla dzieci w formie
słodyczy (cukierki, lizaki, batony, napoje,
wata cukrowa). Całość festynu była
zabezpieczona opieką medyczną. Udział
700 osób.

MOPS w Elblągu ul. Winna 9, Pre-
zydent Miasta Elbląg Witold Wró-
blewski: ,,Rodzina to moc” – koncert
Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.
Koncert ,,Rodzina to moc” jest jednym
z elementów kampanii promującej rodzi-
cielstwo zastępcze w ramach realizacji
projektu ,,Zawód rodzic zastępczy. Kam-
pania promująca rodzicielstwo zastępcze.
Edycja III”. Podczas koncertu trzem
rodzinom zastępczym zawodowym zo-
stały wręczone nagrody Prezydenta Mia-
sta Elbląg. Ponadto jedna rodzina za-
stępcza spokrewniona otrzymała nagro-
dę ufundowaną przez sponsora ,,Meble
Wójcik”. Koncert był zorganizowany po
raz trzeci jako forma podziękowania
rodzinom zastępczym za ich codzienną
pracę. Udział 200 osób.

MOPS w Elblągu, Biblioteka Mło-
dego Czytelnika BULAJ w Elblągu,
przy ul. Zamkowej 1: ,,Zabawa z ma-
mą fajna sprawa – V edycja”. Przed-
sięwzięcie rozpoczęte zostało w 2014
roku. Zajęcia cieszyły się dużym zain-
teresowanie zarówno wśród dorosłych,
jak i dzieci i były kontynuowane w ko-
lejnych latach. Celem projektu jest zbu-
dowanie silnej więzi emocjonalnej po-
między rodzicami i dziećmi, a także od-
krywanie uczucia radości ze wspólnego
spędzania czasu i zabawy dziecka z ro-
dzicami, uczenia się nowych form spę-
dzania czasu z dzieckiem oraz pozna-
wanie wartości literatury dla dzieci. Pro-
jekt jest realizowany we współpracy z Bi-

blioteką Elbląską przy ul. Zamkowej 1.
Zaplanowanych jest 5 spotkań raz w ty-
godniu o godz. 16:00-17:30 w bibliotece.
Na spotkaniach świętujemy m.in. ,,Dzień
matki”, ,,Dzień Dziecka”, ,,Dzień Ojca”
a także rodzinne spędzanie czasu. Pod-
czas zajęć realizowane są zabawy rucho-
we, multimedialne czytanie książki, prace
plastyczne, zabawy z chustą animacyjną
oraz ,,masażyki”, które dawały również
dużo radości zarówno dzieciom jak i ro-
dzicom. Zajęcia prowadzi pracownik bi-
blioteki, organizacje przedsięwzięcia
nadzorują pracownicy MOPS. Udział 25
osób.

Przedszkole nr 3: W ramach Warmiń-
sko-Mazurskich Dni Rodziny w Przed-
szkolu nr 3 w dniu 13 maja odbył się
Festyn Rodzinny. Oficjalnego otwarcia
dokonała pani dyrektor. Wręczyła ona
podziękowania rodzicom, którzy akty-
wnie uczestniczą w życiu przedszkola.
Dzieci zaśpiewały nowy hymn napisany
z okazji zbliżającej się uroczystości na-
dania imienia. Rozpoczęliśmy wspólną
zabawę. Było wiele ciekawych atrakcji
m.in.: loteryjka, w której każdy los wy-
grywał, skręcanie balonów, różne kon-
kursy dla dzieci i rodziców. Dzieci chętnie
kosztowały kolorową watę cukrową, ro-
biły śmieszne zdjęcia w foto budce. W tra-
kcie festynu można było zjeść grillowaną
kiełbaskę a także skosztować pyszne,
domowe ciasta upieczone przez mamy.
Takie spotkania wzmacniają więzi emo-
cjonalne dziecka z rodziną, integrują ro-
dziców z przedszkolem oraz stwarzają
okazję do aktywnego spędzania wolnego
czasu. Udział 120 osób.

Nauczycielki z Przedszkola nr 3: Ewa
Ignaczak, Kornelia Dobies – grupa III
Żabki, Firma ,,Wszystko gra”: Ma-
ma, tata i ja. 20 maja w grupie Żabek
odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Mamy i Taty. Dzieci prezentowały wier-
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sze, piosenki, tańce przygotowane na ten
wyjątkowy dzień. Następnie wręczyły
swoim rodzicom przygotowane upomin-
ki. Po zakończeniu części artystycznej
w sali przedszkolnej zaprosiliśmy gości
do ogrodu przedszkolnego. Animatorzy
z firmy ,,Wszystko gra” zaprosili do wspól-
nej zabawy. Były: duże banki mydlane,
zabawy z chustą animacyjną, budowanie
ogromnej wieży z patyków z rodzicami,
tunel z obręczy i inne atrakcje. Przed-
szkolaki czerpały radość ze wspólnej za-
bawy, nawiązały serdeczny kontakt z in-
nymi dziećmi a rodzice wzbogacili się o no-
we doświadczenia i miło spędzili czas ze
swoimi dziećmi. Zabawa zakończyła się
wspólnym poczęstunkiem na świeżym
powietrzu. Udział 45 osób.

Nauczycielki grupy I Przedszkola
nr 3 – Monika Krupa, Joanna Mu-
rawska: Wesołe zabawy z Krasnalem
Hałabałą wg elementów twórczej me-
tody Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sherbone. Celem wspólnych zabaw
było wspomaganie rozwoju dziecka po-
przez kontakt emocjonalny i fizyczny z naj-
bliższą dziecku osobą – mamą. Dzięki
wspólnym zabawom dzieci mogły poznać
własne ciało, zdobywały pewność siebie
i poczucie bezpieczeństwa przy boku ma-
my. Ułatwiły nawiązanie kontaktu z par-
tnerem i grupą. Nauczyły koncentracji
uwagi, a przede wszystkim były dobrą
zabawą, której towarzyszył śmiech,
okrzyki i radość. Uświadomiły mamom
obopólne korzyści płynące ze wspólnych
zabaw. Wszyscy uczestnicy byli aktywni,
radośni i zwycięzcy. Metoda ta jest pro-
sta, naturalna i możliwa do zastosowania
w każdych warunkach. Udział 32 osób.

Przedszkole nr 3: ,,Dzień Rodziny
(obchody Święta Mamy i Taty)”. Spo-
tkanie zorganizowane było z okazji zbli-
żającego się święta mamy oraz taty. Im-
preza podzielona była na dwa elementy.

Na początku odbył się występ artysty-
czny dzieci z grupy ,,Misiaki”. Dzieci
zaprezentowały wierszyki oraz piosenki
przygotowane wraz z Paniami. Na-
stępnie zostały wręczone upominki dla
rodziców, zrobione przez podopiecznych.
Drugim elementem obchodów było
zaproszenie zgromadzonych gości na
teren przedszkolny. Tam zorganizowany
był poczęstunek oraz zabawa z anima-
torem z firmy ,,Wszystko Gra”. Udział
80 osób.

Przedszkole Nr 3 – Nauczyciele gru-
py IV 4,5-latków, Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy nr 2 w Elblągu w ra-
mach realizacji programu edukacji
kulinarnej Przedszkolak w kuchni –
Dzień Mamy i Taty pod hasłem Z Ma-
mą i z Tatą jemy zdrowo. Wydarzenie
zostało zorganizowane z okazji zbliża-
jącego się Dnia Mamy i Taty. Aby pod-
kreślić ważność tego dnia, dzieci przy-
gotowały program artystyczno-muzycz-
ny. Były to: piosenki na powitanie, pio-
senki o tematyce rodzinnej, tańce – polka,
krakowiak, taniec współczesny. Cały
program utrzymany był w formie muzy-
cznej. Dla podkreślenia ważności tego
dnia – postanowiłyśmy wybrać ten wa-
żny dzień na finał realizacji naszego pro-
gramu kulinarnego Przedszkolak w ku-
chni. Tak wiec po części artystycznej zło-
żyłyśmy rodzicom życzenia, a dzieci wrę-
czały swoim rodzicom ręcznie zrobione
upominki – dla mam były to butelki na
przyprawy malowane farbą do szkła oraz
dla taty wyhodowany przez siebie
szczypiorek, artystycznie udekorowany
kolorową bibuła i wstążeczką. W kolej-
ności zdradziłyśmy rodzicom jaka kuli-
narna niespodzianka na wszystkich
czeka. Omówiłyśmy przepisy i zaprosi-
łyśmy rodziców z dziećmi do ,,Motylko-
wej Kuchni”. Przy stolikach rodzice z dzieć-
mi robili szaszłyki z warzyw oraz zielony
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koktajl z wykorzystaniem blenderów,
thermomixu. Po warzywnej uczcie na-
stąpił czas na słodkości i kawę. Na ko-
niec rodzice mogli zapisać swoje wra-
żenia w przedszkolnej kronice. Udział 60
osób.

Przedszkole nr 3: Jak spędzam czas
z rodziną. Spotkanie rodziców z dziećmi.
Wspólne zabawy. Quiz ,,Jak spędzamy
czas z dziećmi”. Odgadywanie zagadek
przez dzieci i ich rodziców. Burza mózgu.
Wspólne wykonywanie prac plastycz-
nych dziecka ze swoim rodzicem ,,Jak
spędzają czas”. Udział 25 osób.

Przedszkole nr 3: Najwspanialsza za-
bawa naszej rodziny – wykonanie prac
plastycznych przez dziecko i rodzi-
ców. Konkurs odbył się na terenie pla-
cówki – w sali przedszkolnej. Dzieci wspól-
nie z rodzicami wykonywały prace pla-
styczne na temat najlepszej zabawy w swo-
jej rodzinie. Celem wydarzenia było kształ-
towanie więzi i relacji rodzinnych, od-
czytanie oczekiwań i potrzeb swoich
dzieci, spędzenie w sposób wartościowy
i bogaty czasu wolnego ze swoim dziec-
kiem. Dzieci w czasie tego działania współ-
pracowały ze swoimi rodzicami, inspi-
rowały rodziców, co można narysować,
a przede wszystkim dobrze się bawiły i czer-
pały radość i zadowolenie z tej akty-
wności. Wszystkie prace zostały omó-
wione i nagrodzone. Udział 11 rodzin.

Przedszkole nr 3: Najwspanialsza za-
bawa naszej rodziny – wykonanie prac
plastycznych przez dziecko i rodziców
Wspólne rysowanie to frajda dla małych
i dużych. Dlatego w ramach obchodów
DNI RODZINY zaprosiliśmy rodziców
do wspólnego rysowania. Chęć rysowa-
nia wyraziły mamy. Wspólne działania
przebiegały w atmosferze radości. Wszyst-
kie prace plastyczne zostały nagrodzone
i uwiecznione na zdjęciach. Udział 8
osób.

Przedszkole nr 5 w Elblągu: ,,Z mamą
jadę na wieś” – wycieczka integracyj-
na z okazji Dnia Matki. Wycieczki
integracyjne trzech grup przedszkolaków
zostały zorganizowane z okazji Dnia
Matki. Autokarami wszyscy wyjechali
na cały dzień do gospodarstwa agrotury-
stycznego Vitalis w Zastawnie. Na miejs-
cu na gości czekało mnóstwo atrakcji
takich jak: przejażdżka kucykiem, zwie-
dzanie farmy, obserwowanie i karmienie
zwierząt, zabawy integracyjne, występy
artystyczne dzieci (program dla mam),
wspólne pieczenie kiełbasek. Udział 135
osób.

Przedszkole 6: Pomimo padającego
(z przerwami) deszczu – Piracki Festyn
Rodzinny. W Przedszkolu rozpoczął się
już o godz. 16.00. Przedszkole było za-
pełnione rodzinami. Na dzieci i ich opie-
kunów czekało mnóstwo atrakcji. Wy-
chowankowie byli przebrani za piratów
– pomysłów nie zabrakło. Na rozsta-
wionych stanowiskach dzieci zajmowały
się malowaniem, rysowaniem, mogły też
z korzystać z loterii pod chmurką. Ponad-
to w sektorze sportowym mogliśmy za-
dbać o formę i sprawność fizyczną. Wszys-
cy poddaliśmy się ,,Pirackim zabawom”
na statku prowadzonym przez animator-
kę. Na scenie zaprezentowały się rów-
nież dzieci z programem, w którym
znalazły się m.in. piosenki dedykowane
rodzicom. W trakcie tak przygotowanej
zabawy można było zregenerować siły,
zajadając się pysznymi wypiekami przy-
gotowanymi przez rodziców oraz samo-
dzielnie pieczonymi kiełbaskami przy
ognisku. Udział 300 osób.

PTTK Elbląg, Przedszkole Nr 13,
Urząd Marszałkowski, Urząd Miejs-
ki w Elblągu: XV Złaz Mikołajkowy
Bażantarnia 2019. Od wielu lat Przed-
szkole Nr 13 uczestniczy w Rajdach i Zła-
zach organizowanych we współpracy
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z PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w El-
blągu – w Bażantarni. Wyprawa do lasu
szlakiem jest urozmaicona konkursami
dla dzieci i rodziców, słuchaniem cieka-
wostek o lesie, wspólnymi pląsami, zaba-
wami integrującymi całą społeczność
przedszkolną. Dzieci uczestniczą w spot-
kaniu z Mikołajem na polanie. Wraz z ro-
dzicami pieką kiełbaski na ognisku.
Udział 80 osób.

Przedszkole Nr 13: Dzieci z grupy I
przygotowały montaż słowno muzyczny
,,W świątecznym nastroju”. Wraz z ro-
dzicami wspólnie kolędowały, śpiewały
zimowe piosenki ilustrując je ruchem i tań-
cem. Wszystkim bardzo udzielił się świą-
teczny nastrój. Dzieci wraz z rodzicami
wykonywały ozdoby świąteczne, który-
mi przystroiły swoje choinki w domach
rodzinnych. Wszyscy częstowali się pier-
niczkami świątecznymi, składali życzenia.
Udział 50 osób.

Przedszkole Nr 13: Uroczystość po-
żegnania przedszkola była wielkim
wydarzeniem zarówno dla dzieci i ich
rodziców. Wszyscy pomagali w przygot-
waniach do uroczystości. Rodzice przy-
gotowali poczęstunek tort. Pomagali przy
przygotowaniach do występu, zadbali
o galowe stroje u dzieci do tańca polo-
neza. Dzieci przedstawiły bogaty program
artystyczny, piosenki, wiersze, ciekawe
układy taneczne. Wzruszeniom nie było
końca. Wszyscy miło spędzili czas, wspo-
minali lata spędzone w przedszkolu –
oglądali filmik – zdjęcia dzieci z dawnych
lat przedszkolnych. Częstowali się tor-
tem. Uwieńczeniem zakończenia przed-
szkola jest planowany wspólny piknik
dzieci i rodziców w Bażantarni. Udział
60 osób.

Przedszkole Nr 15, Rada Rodzi-
ców: Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziec-
ka, Dzień Rodziny ,,Rodzina to skarb”.
W naszym przedszkolu Dni Rodziny

rozpoczynają się w maju. Wówczas we
wszystkich grupach przedszkolnych od-
bywają się uroczyste spotkania dzieci z ro-
dzicami. Dzieci prezentują program arty-
styczny, obdarowują rodziców upomin-
kami wykonanymi własnoręcznie, a w tym
roku dodatkowo wspólnie wykonywali za-
dania metodą warsztatową, Na początku
czerwca odbyła się wycieczka z okazji Dnia
Dziecka do Parku Rozrywki ,,Nowa
Holandia”, jak również na terenie przed-
szkola dzieci brały udział w grach i za-
bawach specjalnie dla nich przygotowa-
nych. 17 czerwca na terenie ogrodu
przedszkolnego odbył się festyn rodzinny
pod hasłem ,,Rodzina to skarb”. W czasie
festynu odbyły się zabawy taneczne, sto-
iska zainteresowań dla dzieci i rodziców,
kącik zjeżdżalni dmuchanych, a także pi-
knik z grillem. Dodatkową atrakcją te-
gorocznych dni rodziny była rodzinna
FOTO-budka. Udział 300 osób.

Przedszkole Nr 24: ,,W rodzinie siła”.
Dzieci z wychowawcami zaprosiły ro-
dziców na uroczystość z okazji Dnia Mamy
i Taty. Przedstawiły przygotowane wier-
szyki i piosenki, zatańczyły, przesłały
całusy i wręczyły samodzielnie przygoto-
wane upominki. Był też czas na konkursy,
tym razem dla rodziców. Potem, przy
kawie, herbatce i soku, była okazja, żeby
porozmawiać i raczyć się przygoto-
wanym przez rodziców poczęstunkiem.
Wszyscy miło spędzili czas. Udział 75
osób.

Przedszkole Nr 24, Biblioteka Elblą-
ska – Filia nr 4: Ja i moja rodzina.
Zajęcia biblioteczne połączone z warsz-
tatami tworzenia drzewa genealogicz-
nego poprowadziły panie bibliotekarki.
Dzieci z uwagą wysłuchały treści książki
Małgorzaty Strzałkowskiej ,,Ach, jak
dobrze mieć rodzinę!” Świetnie się ba-
wiły w naśladowanie czynności wykony-
wanych przez domowników. Potem za-
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siadły przy stolikach, gdzie pod kierun-
kiem pań prowadzących, wykonały drze-
wo genealogiczne swojej rodziny. Udział
50 osób.

Przedszkole Nr 24: Gotujemy z mamą,
tatą. Warsztaty kuchni tradycyjnej z ro-
dzicami i dziećmi umożliwiły wszystkim
wspólne spędzenie czasu, podczas czyn-
ności związanych z przygotowaniem
posiłku. Ugnieciono ciasto chlebowe, a gdy
chlebki już się piekły, wszyscy mogli
zapoznać się ze sposobem robienia masła
z wiejskiej śmietany. Duuużo energii
trzeba było w ten proces włożyć! Ale
efekty przerosły oczekiwania, zwłaszcza,
gdy można było spróbować masła ze
świeżo upieczonym chlebem. Na koniec
przygotowano jeszcze twaróg, który
przybrał kształty w zależności od użytej
foremki. Pyszna zabawa! Udział 150
osób.

Przedszkole Nr 24: Spotkanie z tea-
trem KAMISHIBAI. Mały Teatr Ilu-
stracji stanowi alternatywę do wszech-
obecnej techniki i rozrywek które do-
starczać muszą coraz silniejszych wrażeń
widowni. Pobudza wrażliwość małych
i dużych odbiorców. Metoda Kamishibai
umożliwia swobodną interakcję pro-
wadzącego z widzami, angażując publi-
czność w przebieg fabuły przedstawie-
nia. Odchodzimy od sytuacji w której
widz jest jedynie biernym obserwatorem.
Zachęcamy dzieci i dorosłych do współ-
tworzenia z nami przedstawień. Teatr ilu-
stracji to dla nas świetna zabawa! Udział
75 osób.

Przedszkole Nr 24: Festyn Rodzinny.
Na Festyn zaproszone zostały rodziny na-
szych podopiecznych. Dzieci uczestni-
czyły w konkursach i zabawach, tańczyły
przy muzyce. Dorośli mogli napić się ka-
wy, herbaty. Poznać rodziców i kolegów
własnych dzieci. Wszyscy chętnie ko-
sztowali pysznych wypieków przygoto-

wanych przez rodziców oraz kiełbasek
z grilla. W miłej atmosferze płynął czas.
Nawiązały się nowe przyjaźnie. Udział
400 osób.

Przedszkole Nr 26: W dniach 10-20
maja odbył się konkurs plastyczny
,,Moja rodzina”. W konkursie wzięli
udział chętni rodzice wraz z dziećmi z Prze-
dszkola Nr 26. Celem konkursu była in-
tegracja rodzin, promowanie wspólnego
spędzania czasu wolnego, zaintereso-
wanie historią własnej rodziny, propago-
wanie świadomości wartości rodziny,
rozwijanie zainteresowań plastycznych,
poszukiwanie ciekawych form wyrazu
artystycznego. 29 maja prace znalazły
się na wystawie w przedszkolnym holu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
i upominki. Udział 40 osób.

Przedszkole Nr 26: 29 maja na te-
renie ogrodu Przedszkola nr 26 odbył się
Festyn z okazji Dnia Dziecka. Były
wspólne zabawy i konkursy przy muzyce
prowadzone przez animatorów, wata
cukrowa, malowanie na streczu, ogromne
bańki mydlane, zabawy z hula-hop,
budowanie wież z patyczków. Dzieci
wraz z nauczycielkami przechodziły na
poszczególne stacje, korzystając z atra-
kcji. Udział 130 osób.

Przedszkole Nr 26, Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna: Spotkanie
z psychologiem i pedagogiem pt. ,,Mał-
żeństwo – dobre relacje – silna rodzi-
na”. W Przedszkolu Nr 26 w Elblągu
odbyło się spotkanie z psychologiem i pe-
dagogiem z PPP dla chętnych rodziców.
Spotkanie miało charakter wykładu, po
którym chętne osoby miały możliwość
konsultacji indywidualnych i zadania
pytań. Udział 20 osób.

Przedszkole Nr 33, Rada Rodziców:
Dni Rodziny w Przedszkolu nr 33.
W ramach Dni Rodziny wszystkie dzieci
przygotowały dla swoich rodziców
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inscenizacje bajek. Podczas tych wyda-
rzeń dzieci mogły zaprezentować swoje
umiejętności recytatorskie oraz aktorskie
i wokalne. Rodzice bardzo zaangażowali
się w przygotowanie strojów dla dzieci.
Na twarzach rodziców zauważyć można
było wzruszenie i dumę ze swoich po-
ciech. Po zakończonym programie arty-
stycznym dzieci wręczyły swoim rodzi-
com piękne, własnoręcznie wykonane
laurki i podarunki. Atmosfera tych uro-
czystości była podniosła ale i bardzo
radosna przebiegała w niezwykle rodzin-
nej i miłej atmosferze. 125 przedszkolaków
plus rodziny.

Przedszkole Nr 17: Dnia 21 maja od-
był się w przedszkolu Piknik Rodzin-
ny pod hasłem ,,Razem zawsze jest we-
soło”. Dzieci wspólnie z rodzicami
wzięły udział w zabawach zorganizo-
wanych przez profesjonalnych animato-
rów. Miały okazje wykazać się umiejętnoś-
ciami sportowymi, tanecznymi i konstru-
kcyjnymi. Dodatkową atrakcją były ogro-
mne bańki mydlane, mecz z dużą piłką i od-
wiedziny Minionka. 6 czerwca w przed-
szkolu odbył się Festyn Rodzinny w sty-
lu hawajskim. Wszystkie dzieci dostały
kolorowe łańcuchy z kwiatów na szyję,
aby mogły poczuć klimat zabawy. Wśród
atrakcji znalazły się: malowanie twarzy,
tatuaże, balony, loteryjka, kawiarenka –
gdzie można było posilić się smacznymi
przekąskami i ochłodzić pyszną lemo-
niadą. Dzieci brały udział w różnorodnych
konkursach, tańcach, zabawach przy
muzyce. Animatorzy zadbali o radosny
nastrój i wesołą zabawę. Udział 300
osób.

Przedszkole Nr 34 ,,Stacyjkowo”,
Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowódz-
twa Wielonarodowej Dywizji Półno-
cny Wschód, Policja, Służba Więzien-
na, Nadleśnictwo Elbląg, Orkiestra
Wojskowa w Elblągu, Oddział Żan-

darmerii Wojskowej w Elblągu, Służ-
ba Celno-Skarbowa oraz Stowarzy-
szenie im. gen. bryg. Bolesława Nie-
czuja-Ostrowskiego: Festyn Służb
Mundurowych. Dzieci oglądały pokazy
i sprzęt: Wojska Polskiego, Policji,
Żandarmerii Wojskowej, Służby Celnej,
Straży Granicznej, Służby Więziennej
i Nadleśnictwa Elbląg. Brały udział w to-
rze przeszkód dla rekrutów. Oglądały
występ Orkiestry Wojskowej z Elbląga,
pokaz wyszkolenia i pracy psa służ-
bowego SG, SW, SCS, PSP i Policji.
Udział 40 dzieci.

Przedszkole Nr 34 ,,Stacyjkowo”:
Festyn Rodzinny. W tym dniu dzieci
wraz ze swoimi rodzicami mogli ko-
rzystać z wielu atrakcji: malowanie tw-
rzy, zawody sportowe prowadzone przez
młodzież z Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej Nr 1 w Elblągu, loteria fantowa,
zamek dmuchany do skakania, bańki
mydlane, skręcanie długich balonów, wy-
ławianie rybek z basenu. Zabawie towa-
rzyszyła muzyka. Można było kupić
upieczone przez rodziców ciasta, zjeść
kiełbaskę z grilla i napić się zimnej
lemoniady. Udział 90 osób.

Przedszkole Nr 34 ,,Stacyjkowo”:
Dzień Mamy i Taty. Uroczystość z oka-
zji Dnia Matki – przez trzy dni wszystkie
grupy kolejno prezentowały swoje pro-
gramy artystyczne. Na spotkania zapra-
szano oboje rodziców. Udział 100 osób.

Przedszkole Nr 34 ,,Stacyjkowo”:
Wyjazd edukacyjny do ZOO. Wycie-
czka do oliwskiego ZOO była ciekawą
przygodą dla dzieci z naszego przed-
szkola. 6 czerwca o godzinie 10.00 przed-
szkolaki wyruszyły autokarem do Ogrodu
Zoologicznego w Gdańsku. Celem wy-
cieczki było wzbogacenie wiadomości na
temat dzikich zwierząt żyjących w róż-
nych rejonach świata. Zapoznanie z wa-
runkami życia zwierząt mieszkających
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w ZOO oraz kształtowanie umiejętności
grzecznego i kulturalnego zachowania
się w miejscach publicznych. Podczas
zwiedzania dzieci mały okazję zobaczyć
niespotykane na co dzień zwierzęta i pta-
ki pochodzące ze wszystkich kontynen-
tów. Przyglądanie się zachowaniu egzoty-
cznych zwierząt budziło wśród dzieci
wiele emocji. Przedszkolaki zapoznały
się z wieloma gatunkami zwierząt po-
chodzących z różnych stref klimatycz-
nych świata , szczególnie podobały się śmie-
szne małpki, olbrzymie słonie i wysokie
żyrafy. Wycieczka okazała się nie tylko
wspaniałym przeżyciem, ale również atra-
kcyjną lekcją przyrody. Ogród zoologi-
czny jest uroczym miejscem do spę-
dzania wolnego czasu na świeżym po-
wietrzu jak i skarbnicą wiedzy przyro-
dniczej całego świata. Udział 70 osób.

Przedszkole Nr 34 ,,Stacyjkowo”,
Filia Biblioteki Elbląskiej: Warsztaty
plastyczne w filii Biblioteki Elbląs-
kiej przy ul.Hetmańskiej. 4 czerwca
,,Pszczoły” miały okazję odwiedzić Filię
Biblioteki Elbląskiej przy ulicy Hetmań-
skiej. Na miejscu zobaczyły, jak wygląda
biblioteka oraz dowiedziały się na czym
polega praca pani bibliotekarki. W ra-
mach zajęć ,,Pszczoły” poznały losy ry-
cerza, który nie dbał o higienę osobistą;
przypomniały sobie nazwy przedmiotów
związanych z higieną oraz pokolorowały
rysunki zwierząt, które do życia potrze-
bują wody. Przedszkolaki przygotowały
również mydełka. Nie obyło się też bez
atrakcji – mogliśmy pograć w gry edu-
kacyjne ,,Na rakietach”. Zajęcia przy-
niosły nam dużo radości. Pewnie nie raz
jeszcze tam wrócimy. Udział 20 osób.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogi-
czna Nr 1: ,,Dobre relacje – silna ro-
dzina”. W ramach konsultacji na terenie
PPP 1 pedagodzy-terapeuci udzielali
wskazówek odnośnie dodatkowej pracy

z dziećmi z dysleksją rozwojową w domu,
a także jak pomóc dzieciom z deficytami
w trakcie odrabiania lekcji, zwłaszcza jak
poprawić koncentrację uwagi. Zagadnie-
niami, które poruszali rodzice dzieci
kończących szkołę podstawową, był
dylemat odnośnie wyboru szkoły ponad-
podstawowej w przypadku uczniów z głę-
boką dysleksją i jej wpływu na proces
zdobywania wiedzy. Konsultacje doty-
czyły także wyboru rożnych możliwości
spokojnego sposobu spędzania wspólne-
go, wolnego czasu oraz czasu nauki, słu-
żącego poprawie relacji między rodzeń-
stwem, dziećmi a rodzicami oraz mał-
żonkami. Omawiano znaczenie roli wza-
jemnego szacunku w kształtowaniu rela-
cji rodzinnych.15 osób.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogi-
czna Nr 1: ,,Jak stawiać granice w re-
lacjach rodzinnych?” W ramach kon-
sultacji, które odbyły się na terenie PPP 1,
pedagog-terapeuta zaproponował nowator-
ski sposób spojrzenia na tematykę relacji
rodzinnych. Wykorzystując ,,Bajkę o pań-
stwie” na podstawie własnych doświad-
czeń rodzica lub dziecka ukierunko-
wywał ich własne przemyślenia, by omó-
wić system granic, sposób ich wyznacza-
nia i respektowania. Zwracano uwagę,
by były rozsądne i miały czytelną stru-
kturę (dotyczyły każdego członka rodzi-
ny). Wskazywano na wpływ ,,jakości”
granic na relacje z innymi w rodzinie i po-
za nią. Symboliczne i graficzne przedsta-
wienie rodzicowi nienaruszonego sy-
stemu granic, braku granic, uszkodzo-
nego systemu granic, murów zamiast gra-
nic pomagało zobrazować omawiane
zagadnienie. Udział 10 osób.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogi-
czna Nr 1: Warsztaty logopedyczne
dla dzieci i rodziców ,,Wspólna zaba-
wa to dobre relacje”. Spotkanie zorga-
nizowane wspólnie przez logopedę PPP1
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oraz nauczyciela SP 23 obejmowało krót-
ką pogadankę na temat sprawności w mó-
wieniu jako jednym z warunków dobrej
komunikacji w rodzinie, przedszkolu,
szkole itp. Następnie dzieci i rodzice
wspólnie uczestniczyli w zabawach lo-
gopedycznych. Były to zabawy: odde-
chowe, gimnastyka buzi i języka, zabawy
słuchowe, logorytmiczne, dźwiękonaśla-
dowcze i zabawy słowem (tworzenie wła-
snej historyjki na podstawie otrzymanych
obrazków). Na koniec spotkania dzieci
otrzymały nagrody (gwizdki, baloniki itp.
które mogą być wykorzystane we wspól-
nej zabawie w domu). Rodzice wyrazili
chęć uczestniczenia cyklicznie w takich
zajęciach. Udział 12 osób.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogi-
czna Nr 1: ,,Karty ortograficzne – za-
bawy ortograficzne”. Zajęcia otwarte
dla całej rodziny z obszaru zabawy edu-
kacyjnej prowadzone były w PPP 1 przez
pedagoga-terapeutę. Wykorzystywane
były karty ortograficzne, przy pomocy
których utrwalano obraz słów poprawny
ortograficznie. Ponadto zabawa w po-
zbawionej rywalizacji i radosnej atmo-
sferze pozwoliła dzieciom i rodzicom na
podtrzymanie i rozwijanie dobrych relacji,
odniesienie sukcesu, wzrost samooceny.
Jest to jednocześnie propozycja na wspól-
ne i wartościowe spędzanie czasu także
w domu rodzinnym.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogi-
czna Nr 1: ,,Rozwój kompetencji ję-
zykowych – dobre relacje w rodzi-
nie”. Spotkanie prowadzone było wspól-
nie przez specjalistów: neurologopedę,
logopedę, pedagoga-terapeutę PPP 1 na
terenie żłobka. Przedstawiono uczestni-
kom w zarysie, jak kształtuje się nabywa-
nie kompetencji językowych u dzieci,
jakie mogą występować utrudnienia i jak
można sobie z nimi radzić. Po spotkaniu
rodzice korzystali z indywidualnych

konsultacji ze specjalistami. Udział 16
osób.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogi-
czna Nr 1: ,,Mnożymy i dzielimy –
gry matematyczne”. Zajęcia otwarte
dla całej rodziny z obszaru zabawy
edukacyjnej prowadzone były na terenie
PPP1. Wykorzystywane były karty ma-
tematyczne służące utrwalaniu tabliczki
mnożenia w pozbawionej napięcia atmo-
sferze radosnej zabawy. Podczas zajęć
rodzice wspierali swoje dzieci w dzia-
łaniu, ale także dzieci mogły wykazać się
pomocą dorosłym, pochwalić zdobytą
wiedzą, budować poczucie własnej
wartości w oparciu o konkretne osią-
gnięcia. Jest to jednocześnie propozycja
na wspólne i wartościowe spędzanie cza-
su także w domu rodzinnym.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogi-
czna Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 21:
,,Mowa – analogie i różnice pokolenio-
we”. Spotkanie realizowane na terenie
Przedszkola nr 21 przez logopedę PPP 1.
W ramach spotkania odbyła się krótka
prelekcja, która miała na celu zapoznanie
rodziców z przebiegiem rozwoju mowy
u dziecka 3-4 letniego. Zwrócono uwagę
na relacje komunikacyjne panujące w ro-
dzinie i ich wpływ na rozwój mowy
dziecka. Przekazano wskazówki, jak na-
leży stymulować rozwój kompetencji ko-
munikacyjnych dzieci. Zainteresowanie
rodziców było duże przekazanymi infor-
macjami i w związku z tym mieli mo-
żliwość skorzystania z indywidualnych
konsultacji, w których poruszali aktualne
problemy dotyczące mowy dziecka.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogi-
czna Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 10:
,,Metoda samoregulacji emocji u
dzieci, czyli jak nie dać się stresowi
i poprawić relacje w rodzinie”. Pod-
czas spotkania, które odbyło się na terenie
Przedszkola nr 10 i prowadzone było

79



106 Rada ds. Rodzin Województwa Warmiñsko-Mazurskiego

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

przez psychologa i pedagoga PPP1,
omówiono metodę samoregulacji emocji
według teorii ,,self-reg” z wykorzysta-
niem prezentacji multimedialnej. Celem
lepszego zobrazowania problemów, jakie
mogą napotykać dzieci, odwoływano się
do przykładów z życia przedszkolaków.
Spotkanie obejmowało dyskusję z rodzi-
cami, udzielono także konsultacji indy-
widualnych zainteresowanym rodzicom;
umówiono kolejne spotkania indywi-
dualne dla zainteresowanych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogi-
czna Nr 1, Policealna Publiczna Szko-
ła Podstawowa w Gronowie Górnym:
,,Jak wychować szczęśliwe dziec-
ko?” Spotkanie prowadzone przez
psychologów-terapeutów PPP1, miało
miejsce w Szkole Podstawowej w Gro-
nowie Górnym, głównymi uczestnikami
byli rodzice dzieci, które rozpoczną naukę
w klasie I. W ramach pozytywnych i profi-
laktycznych oddziaływań zanim wystąpią
ewentualne trudności wychowawcze
rodziców lub trudności emocjonalne dzie-
ci, zaproponowano w/w tematykę. Zało-
żeniem spotkania było przekazanie wie-
dzy psychologicznej, przydatnej w pro-
cesie wychowania najmłodszych oraz
możliwej do zastosowania wobec wszyst-
kich członków rodziny. Poruszane te-
maty związane były z poczuciem własnej
wartości, samooceną, wartościową po-
chwałą, wspierającymi postawami bez-
warunkowej akceptacji. Podczas spot-
kania nawiązano dobry kontakt ze słu-
chaczami, co pozwoliło na włączanie ich
do dyskusji grupowej, dzieleniu się wła-
snym doświadczeniem. Udział 60 osób.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogi-
czna Nr 1: ,,Krzyżówki ortografi-
czne”. Zajęcia otwarte dla całej rodziny
z obszaru zabawy edukacyjnej prowa-
dzone przez pedagoga-terapeutę na
terenie PPP1. Pozwoliły dzieciom przy

wsparciu i razem z dorosłymi rozwią-
zywać zadania ortograficzne, poszerzać
zasób słownictwa. Ponadto zabawa w po-
zbawionej rywalizacji i radosnej atmo-
sferze pozwoliła dzieciom i rodzicom na
podtrzymanie i rozwijanie dobrych relacji,
odniesienie sukcesu, wzrost samooceny.
Jest to jednocześnie propozycja na wspól-
ne i wartościowe spędzanie czasu także
w domu rodzinnym.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogi-
czna Nr 1: ,,Złote lata dziecka a re-
lacje rodzinne”. Indywidualne konsul-
tacje logopedyczne prowadzone przez
logopedę i neurologopedę odbywały się
na terenie poradni. Tematyka, z którą
zgłaszali się rodzice, dotyczyła głównie
opóźnień w rozwoju mowy dzieci 3-4
letnich. W niektórych przypadkach do-
konano diagnozy logopedycznej, wszyst-
kim zgłaszającym się udzielono instruk-
tażu do pracy w domu oraz informacji,
jakie badania uzupełniające należy jesz-
cze wykonać. Zaproponowano podjęcie
terapii logopedycznej w przyszłym roku
szkolnym.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogi-
czna Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 33:
Konsultacje indywidualne z psycho-
logami. Na terenie przedszkola zapla-
nowano warsztaty dla par rodzicielskich
,,Rozmawiać, ale jak? Efektywna komu-
nikacja kluczem do szczęścia w małżeń-
stwie i rodzinie”, jednakże z uwagi na
brak zainteresowania rodziców, przepro-
wadzono jedynie konsultacje indywidu-
alne z psychologami-terapeutami mają-
cymi prowadzić zajęcia. Pytania rodzi-
ców dotyczyły problemów wychowaw-
czych dzieci w wieku przedszkolnym.
W niektórych przypadkach wskazano na
potrzebę pogłębionej diagnozy niety-
powych zachowań w poradni.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogi-
czna Nr 1: ,,Zabawy relaksacyjne”.
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Zajęcia otwarte dla całej rodziny pro-
wadzone przez pedagoga-terapeutę na
terenie PPP1, podejmowały tematykę
relaksacji w formie praktycznej. Poprzez
zachęcanie do powtarzania propono-
wanych ćwiczeń rodziny mogły odrea-
gować napięcie, zredukować stres, co le-
piej usposabia do tworzenia pozyty-
wnych relacji. obszaru zabawy eduka-
cyjnej. Poglądowy charakter spotkania
powinien pozwolić na praktykowanie tej
formy odpoczynku i bycia razem także
w domu rodzinnym.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogi-
czna Nr 1, III LO, Gimnazjum nr 9:
,,Komunikacja z nastolatkiem. Jak
budować relację na wzajemnym sza-
cunku?” Spotkanie prowadzone było
przez psychologa PPP1 na terenie III
LO. Prelekcja dla rodziców uczniów
Gimnazjum nr 9 i III LO na ważny temat
komunikacji z nastolatkiem. Podpowie-
dzi, jak rozmawiać, by nie stracić do
siebie szacunku, nie przekraczać granic,
nie ranić się wzajemnie a ustalić ważne
kwestie, używając rzeczowych nie emo-
cjonalnych argumentów. Prelekcja zo-
stała zakończona spotkaniem, podczas
którego rodzice dzielili się swoimi spo-
strzeżeniami odnośnie zapewnienia dzie-
ciom bezpieczeństwa w szkole. Zgłosili
wiele cennych propozycji odnośnie
następnego roku szkolnego i realizacji
warsztatów dla młodzieży i rodziców.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogi-
czna Nr 1, Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół Katolickich: ,,Uzależnienia”.
Prelekcja prowadzona była przez
psychologa PPP1 na terenie szkoły. Ad-
resowana była do rodziców uczniów klas
IV-VIII i III gimnazjum. Główny nacisk
podczas prezentacji tematu był położony
na rolę i zadania rodziców w wychowa-
niu. Wśród zadań podkreślano zwłaszcza
znaczenie własnego modelowania przez

dorosłych zachowań pożądanych w sfe-
rze tak zwanego zdrowego stylu życia
np.: sposobu spędzania czasu (nie przed
TV, komputerem czy telefonem), co jest
jednym z czynników chroniących przed
uzależnieniami. Udział 30 osób.

Państwowa Wyższa Szkołą Zawodo-
wa w Elblągu: Rodzina drogowska-
zem życia. W dniach 3-12 czerwca br.
w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
PWSZ w Elblągu zaprezentowano wy-
stawę prac nawiązujących do tegoro-
cznego hasła przewodniego ,,Rodzina
drogowskazem życia”. Autorami 10 gra-
fik jest kilkunastu studentów I roku filologii
angielskiej, którzy swoje kreatywne i in-
spirujące prace przygotowali pod czuj-
nym artystycznym okiem P. Zbigniewa
Babińskiego. Wkrótce wystawa zostanie
przeniesiona do Galerii ,,Filar” działającej
przy uczelnianej bibliotece, gdzie będzie
udostępniona szerszemu gronu odbior-
ców. Udział 80 osób.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy nr 1 w Elbląg: Warsztaty pla-
styczne. Jak pisała Frida Kahlo, ,,Malo-
wanie wypełnia mi życie”. Tak i w Na-
szym Ośrodku w ramach XXI Warmiń-
sko-Mazurskich Dni Rodziny odbyły się
warsztaty plastyczne. Dzieci za pomocą
słomek namalowały przepiękny pejzaż.
Na nim zostały umieszczone zdjęcia z Ro-
dzinnego Pikniku i cytaty łączące więzi
rodzinne. Jak cudnie być artystą... Udział
10 osób.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy nr 1 w Elblągu, Rzymskoka-
tolicka Parafia Wszystkich Świętych
w Elblągu: Msza święta za rodziny,
uczniów i pracowników SOSW nr 1
w Elblągu. Tegoroczne obchody XXI
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
rozpoczęliśmy tradycyjną Mszą świętą
w kościele rzymskokatolickim – Parafia
Wszystkich Świętych w Elblągu. Euchary-
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stii, w której uczestniczyła społeczność
szkolna, przewodniczył ks. Piotr Bryk,
który też wygłosił do nas przepiękne
kazanie. ,,Każda rodzina ma swoją hi-
storię. Najpiękniejsze jest to, że historie
są nakreślone na piasku, nie wykute w
granicie. To cudowne – ponieważ mo-
żemy je zmieniać. Możemy uwolnić się
od kłamstw i spojrzeć w oczy prawdzie.
I żyć dalej”. Udział 45 osób.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy nr 1 w Elblągu: Piknik
Rodzinny. Miej czas na Pracę, to cena
Sukcesu. Miej czas na Myślenie, to źródło
Potęgi. Miej czas na zabawę, to sekret
Młodości (…). W piękny, słoneczny
piątek, w naszej placówce zapanowała
radosna atmosfera zabawy. Tego
właśnie dnia na terenie ogródka szkol-
nego odbył się Piknik Rodzinny. Nasz
Rodzinny Piknik oferował coś dla ciała
i coś dla ducha – uśmiechy naszych ucz-
niów. Na gości czekało mnóstwo atrakcji:
gofry z przepysznymi dżemami i owo-
cami, sensoryczny tor przeszkód, zaba-
wy sportowe. Wsparciem dla podniebie-
nia były domowe wypieki, ciastka, owoce,
cukierki, kawa i herbata, którymi wsparli
nas nasi Goście. Na pikniku ważnym
elementem były zawody sportowe i po-
czucie rywalizacji, która dawała uczest-
nikom dawkę serotoniny, a ta, jak wia-
domo, jest źródłem dobrego humoru. Nie
brakowało go nikomu. W ramach pikni-
ku odbyły się biegi w workach, przecią-
ganie liny – uczniowie z nauczycielami
kontra rodzice. Tak, jedynka obliguje i dru-
żyna uczniów z nauczycielami wygrała.
Okrzykom nie było końca!!! Jak to na
prawdziwym pikniku bywa, wszystkie
miejsca były wypełnione gwarem świe-
tnie bawiących się gości. Udział 40 osób.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy nr 1 w Elblągu: SENSOPLA-
STYKA w Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym nr 1 w El-
blągu. Pięknego, słonecznego dnia w na-
szym Ośrodku odbyły się warsztaty,
które przeniosły wszystkich do krainy
zmysłów. W zajęciach uczestniczyli ucz-
niowie i nauczyciele naszej placówki.
Podczas spotkania wszyscy mieli mo-
żliwość zanurzyć się w kolorowej cieczy
nienewtonowskiej, następnie stworzyć
przepiękny dywan sensoryczny z bar-
wnej ciastoliny ozdobiony kolorowym ry-
żem i ziarnami różnej wielkości. Ucznio-
wie wykorzystali materiały plastyczne,
które samodzielnie przygotowali wyłą-
cznie z produktów spożywczych. Było
pachnąco i kolorowo. Udział 15 osób.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy nr 1 w Elblągu: FELI-
NOTERAPIA w Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w El-
blągu. ,,Małżeństwo – dobre relacje
– silna rodzina” – tak, ale nie bez
zwierząt. W ramach XXI Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny w Naszym
Ośrodku zawitały KOTY. Były to pier-
wsze zajęcia z ,,kocurkami”. Felinote-
rapia, albo kototerapia jest jedną z form
zooterapii. Tutaj kot stanowi pomost, po
którym terapeuta dociera do osoby po-
trzebującej i nawiązuje z nią kontakt. Jak
mówił Leonardo Da Vinci, ,,Najmar-
niejszy kot jest arcydziełem”. I takim
arcydziełem były te kociaki. Mamy na-
dzieję, że koty będą w naszym Ośrodku
stałymi bywalcami. Udział 15 osób.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy nr 2 im. Janusza Korcza-
ka w Elblągu – Przedszkole Specjal-
ne, Rada Rodziców. 30 maja 2019 roku
w Przedszkolu Specjalnym przy SOSW
nr 2 odbył się Rodzinny Piknik Literac-
ki pod hasłem ,,Czyta-My, Maluje-My,
Zgaduje-My”. Rodzinne spotkanie
rozpoczęło się powitaniem gości, później
rodzice oglądali występy artystyczne
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dzieci, które były przygotowywane pod
czujnym okiem wychowawców grup.
Na dzieci i ich rodziców czekało w tym
dniu mnóstwo atrakcji, między innymi
spotkanie z postacią bajkową Myszką
Miki, magiczny pokaz iluzjonisty, ma-
lowanie twarzy, kolorowe tatuaże, krea-
tywny kącik plastyczny oraz pokaz ba-
niek mydlanych. Całe rodziny chętnie
włączyły się w zabawy integracyjne,
wspólne pląsy i tańce oraz konkurencje
sportowe. Jednak największą atrakcją
dla dzieci okazało się ,,czytanie pod
chmurką”, gdzie rodzice mogli nie tylko
czytać swoim pociechom książki, ale
również brać udział w zabawach parate-
atralnych, w których to dorośli na chwilę
stali się aktorami a przedszkolaki widza-
mi. Przez cały czas trwania pikniku czyn-
na była kawiarenka, w której można się
było częstować ciastem, owocami, kawą
i zimnymi napojami. Festyn rodzinny
zakończył wspólny krąg i piosenka ,,Na
pożegnanie”. Udział 70 osób.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy nr 2 im. Janusza Korcza-
ka w Elblągu – Szkoła Podstawowa:
31 maja odbył się coroczny Festyn Inte-
gracyjny ,,Korczakowskie Święto Ra-
dości”. Dzieci, rodzice oraz zaproszeni
goście uczestniczyli w zabawach, zdo-
bywali koniczynki, za które mogli wybrać
nagrody ze specjalnego sklepiku, wspól-
nie bawili się przy muzyce. Była wata
cukrowa, popcorn, pyszne słodkości, a na
obiad najpyszniejszy bigos pod słońcem.
Gościem specjalnym była żywa maskot-
ka Poppi z bajki ,,Trolle”. Radości dzieci
nie było końca. Odbyło się również wrę-
czenie nagród w dwóch regionalnych kon-
kursach plastycznych: XV Regionalnym
konkursie plastycznym ,,Młody Ekolog
w Akcji” oraz regionalnym konkursie
plastycznym pn. ,,Kajtuś czarodziej”.
Było rodzinnie, radośnie ale przede
wszystkim mogliśmy ten czas spędzić ra-

zem – a to najważniejsze. Udział 150
osób.

Sportowa Szkoła Podst. Nr 3 im.
Polskich Olimpijczyków w Elblągu:
W ramach XXI Warmińsko-Mazur-
skich Dni Rodziny odbył się Festyn
Rodzinny. Cała społeczność szkolna spot-
kała się na terenie szkoły, aby wspólnie
świętować i bawić się. Podczas imprezy
każdy mógł sprawdzić się w zawodach
sportowych, wypróbować dmuchane
zamki czy wygrać drobny prezent w lo-
terii fantowej. Pod okiem panów policjan-
tów przeprowadzony był egzamin na kar-
tę rowerową. Gościliśmy również przed-
stawicieli Państwowej Straży Pożarnej
i Straży Miejskiej. Podziwialiśmy sztuczki
magiczne i puszczaliśmy bańki mydlane.
Oprócz atrakcji artystycznych można by-
ło odpocząć w kawiarence, w której ser-
wowano przepyszne ciasta upieczone
przez nasze mamy. Można także było
skosztować gofrów. W kąciku małego
ogrodnika można było posadzić kolo-
rowe skalniaki w przyszkolnej rabatce.
Pogoda na szczęście dopisała i na czas
zabawy było ciepło i przyjemnie. Udział
100 osób.

Szkoła Podst. Nr 4 im. Henryka Sien-
kiewicza, nauczyciele: Dzień Mamy
i Taty. W grupie najmłodszych dzieci
naszej szkoły ,,0” odbyła się uroczystość
z okazji ,,Dnia Mamy i Taty”. Dzieci
zaprezentowały wiersze, piosenki oraz
zagrały dla rodziców na flażolecie utwór
pt. ,,Marysia ma małego baranka”. Po
udanym występnie, były życzenia, cału-
sy, prezenty oraz wiele uśmiechów i ra-
dości. Za swój występ przedszkolaki
zostały nagrodzone brawami. Dla wszyst-
kich zastał przygotowany poczęstunek
– jako że stół buduje wspólne relacje
rodzinne. Udział 50 osób.

Szkoła Podst. Nr 4 im. Henryka Sien-
kiewicza, Stowarzyszenie ,,Czwórki”:
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W dniu 25 maja odbył się, przeznaczony
dla społeczności lokalnej, Wiosenny Fe-
styn Rodzinny. Na licznie przybyłych
rodziców i dzieci czekały wszelakie atra-
kcje. Przez nauczycieli zostały przygoto-
wane stanowiska takie jak kawiarenka
i grill, oraz wiele innych atrakcji. Miło-
śnicy militariów mogli zobaczyć oddziały
mundurowe. Były bogato wyposażone
stanowiska straży miejskiej, straży po-
żarnej, policja oraz 16. Żuławski Batalion
Remontowy. Łącząc przyjemne z poży-
tecznym, każdy kto ukończył dziesiąty rok
życia, mógł przystąpić do egzaminu na
kartę rowerową pod czujnym okiem
policjantów z drogówki. Najmłodszych
cieszył plac zabaw ,,Piracka Zatoka”, jak
również zajęcia przygotowane przez ani-
matorów Centrum Rekreacyjno-Edu-
kacyjnego ,,Kuldomek”. Po sportowych
zmaganiach w ciepłe popołudnie można
było ochłodzić się w strumieniach ,,stra-
żackiej fontanny”. Udział 300 osób.

UM Gdańsk, UM Elbląg, Prezy-
dent Elbląga Witold Wróblewski, Szko-
ła Podst. nr 6: Szkoła uczestniczyła
w masowej imprezie organizowanej z oka-
zji zakończenia i podsumowania Kam-
panii Rowerowy Maj w Elblągu. Była
to kolejna okazja do corocznego pikniku
rowerowego organizowanego przez nau-
czycieli SP 6 dla rodziców i dzieci biorą-
cych udział w akcji. Udział 60 osób.

Szkoła Podst. Nr 6, Rodzice ucz-
niów: Rodzice, uczniowie oraz wycho-
wawca i nauczyciel wspomagający zor-
ganizowali Piknik Rodzinny na za-
kończenie roku szkolnego, podsumo-
wanie trzech lat pracy. Wspólne spot-
kanie było okazją do rozmowy, zabawy
i wspólnej biesiady przy ognisku. 30 osób.

Szkoła Podst. Nr 6: Niespodzianka
dla Rodziców. W ramach obchodów
Dni Rodziny w klasie III zorganizowano
warsztaty plastyczne dla uczniów, na któ-

rych przygotowywano niespodzianki dla
rodziców. Warsztaty rozbudziły fantazję,
kreatywność i zdolności plastyczne dzieci
przy tworzeniu prac przestrzennych.
Udział 15 osób.

Szkoła Podst. Nr 8, im Stanisława
Staszica, Urząd Miejski w Elblągu, Ra-
da Rodziców przy SP Nr 8, Nau-
czyciele, Sponsorzy: Festyn Rodzin-
ny ,,Małżeństwo – dobre relacje –
silna rodzina” odbył się 12 czerwca
w godzinach od 16;00 do 18:00. Co-
roczne wydarzenie odbyło się na terenie
boiska sportowego. Adresatami Imprezy
byli uczniowie, ich rodziny oraz cała
społeczność lokalna. Celem wydarzenia
była integracja pomiędzy uczniami, ro-
dzicami, społecznością Zawodzia, a nau-
czycielami oraz pracownikami szkoły. Jak
co roku, na przybyłych czekało mnóstwo
atrakcji. Wśród nich: malowanie twarzy,
dmuchany zamek, rowerowe rodzinne
potyczki oraz różnego rodzaju gry i zaba-
wy dla rodzin, prowadzone przez Impre-
sariat Artystyczny WA-PRESS. Wystąpił
również szkolny zespół wokalny ,,Złota
nuta” oraz uczeń naszej szkoły z pokazem
kick boxingu, pod kierunkiem trenera, P.
Piotra Lichocińskiego. Udział 300 osób.

Rodzice – Szkoła Podst. Nr 9: Insce-
nizacja przygotowana z okazji Dnia
Mamy i Taty. Były piosenki, wiersze,
tańce i oczywiście podarunki. Na koniec
wspaniały poczęstunek. Udział 50 osób.

Rodzice – Szkoła Podst. Nr 9: Zwie-
dzamy ZUS - dobre relacje z rodzi-
cami: Wycieczka do ZUS zorganizowa-
nej przez mamę ucznia. Zapoznanie się
z pracą urzędników miejskich. Udział
21 osób.

Rodzice – Szkoła Podst. Nr 9: Dzień
Mamy i Taty: Z okazji Dnia Dziecka
wybra-liśmy się do pizzerii aby wykonać
własnoręcznie pizze. To było niesamowite
doświadczenia wysłuchać jak powstaję
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zobaczyć wszystko po kolei co należy
zrobić, a na koniec samemu wykonać
swoją wymarzoną pizzę. To było nie-
samowite i smaczne. Udział 50 osób.

Szkoła Podst. Nr 15 im. Armii Kra-
jowej, Alina Tokarska, Rodzice ucz-
niów: Festyn Rodzinny klasy IA z oka-
zji Dnia Dziecka został zorganizowany
w Nadbrzeżu, koło Suchacza. Ucznio-
wie wraz z rodzinami brali udział w kon-
kurencjach sportowych. Pływali łodzią
po Zalewie Wiślanym. Wspólnie przy
ognisku piekli kiełbaski i śpiewali pio-
senki. Było mnóstwo śmiechu i dobrej
zabawy. Udział 55 osób.

Szkoła Podst. Nr 16: Festyn Ro-
dzinny – ,,60 lat minęło”… Na impre-
zę zaproszono rodziców, dzieci i wszyst-
kich sympatyków szkoły. Tego dnia teren
szkoły zmienił się nie do poznania. Wszę-
dzie pojawiły się kolorowe dekoracje,
nawiązujące do tematyki imprezy. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się wy-
stępy dzieci oraz pokaz sprzętu strażac-
kiego i policyjnego, dmuchańce, lasero-
wy paintball. Do zabawy włączyły się
całe rodziny, które musiały przejść szereg
zadań, wymagających szybkości, zręcz-
ności i logicznego myślenia. W ofercie
znalazła się również stoisko gastronomi-
czne. Różnorodność zaplanowanych
atrakcji sprawiła, iż każdy znalazł coś dla
siebie. Udział 350 osób.

Monika Kułakowska, Szkoła Podst.
Nr 18: Mamo, Tato – Kocham Was!
Dzień Rodziny. Uczniowie klasy IB
przygotowali przedstawienie dla swoich
najbliższych. Były śpiewy, tańce i wspól-
ne zabawy. Dzieci wręczyły rodzicom
ręcznie przygotowane upominki. Na
zakończenie nauczyciel zaprosił wszyst-
kich na słodki poczęstunek. Udział 50 osób.

Wychowawca i praktykantka – Szkoła
Podst. Nr 18: W ramach Dni Rodziny,
do szkoły zostały zaproszone matki

uczniów kl. Id wraz z rodzeństwem. Na
początku została przedstawiona część
artystyczna w postaci montażu słowno-
muzycznego, a potem wychowawca ra-
zem z praktykantką przeprowadził wspól-
ne zabawy mam, uczniów i rodzeństwa
pod hasłem ,,Mamo, pobaw się ze mną”.
Na koniec wszyscy skorzystali z przy-
gotowanego poczęstunku. Udział 44 osób.

Wychowawca – Szkoła Podst. Nr 18:
Dzieci wykonały na zajęciach lapbooki,
koszyczki origami dla Mam oraz prace
do klasowej galerii prac. Udział 21 osób.

Wychowawca klasy IIIB Małgorza-
ta Trzyna – Szkoła Podst. nr 18: Ucz-
niowie klasy IIIB zaprosili swoje mamy
na uroczystość z okazji Dnia Matki.
Przygotowali montaż słowno-muzyczny
oraz słodki poczęstunek. Wszyscy ucz-
niowie odczytali swoim mamom przy-
gotowane wcześniej prace literackie pt.
,,Jaka jest moja Mama?” oraz wręczyli
własnoręcznie wykonane upominki.
Udział 50 osób.

Nauczyciel: Jolanta Mroczek –
Szkoła Podst. Nr 18: Uroczystość z oka-
zji Dnia Matki w ramach Dni Rodziny
obejmowała zabawy integracyjne dzie-
ci z klasy IIIa, montaż słowno-muzyczny
i konkursy .Podczas zabaw z wykorzy-
staniem chusty animacyjnej , dowiedzie-
liśmy się, jak mają na imię mamy ucz-
niów. Czy pracują zawodowo? Które
mamy zajmują się domem. Dzieci ro-
związały hasło przewodnie uroczystości
,,Mama jest moim skarbem”. Potem
wypowiadały się na ten temat. Śpiewały
piosenki i recytowały wierszyki o mamie.
Następnie złożyły życzenia, podarowały
upominki własnoręcznie wykonane.
Zaprosiły Mamusie na słodki poczę-
stunek. Wychowawczyni klasy IIIa prze-
prowadziła konkursy: Czyj to portret?.
Miarka na oko, Która obierka jest naj-
dłuższa? Parodia przysłów polskich.  Czy
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znasz swoją mamę? quiz. Udział 41
osób.

Szkoła Podst. Nr 19 z Oddziałami
Dwujęzycznymi: Dzień Mamy i Taty
– wspólne świętowanie. Uczniowie
klasy Ia przygotowali występ artystyczny
dla rodziców, podczas którego zapre-
zentowali swoje umiejętności taneczne
jak i recytatorskie. W trakcie występu
dzieci zaśpiewały piosenki dedykowane
rodzicom. Pod koniec przedstawiania
pociechy wręczyły rodzicom prezenty
oraz zaprosiły ich na słodki poczęstunek.
Uroczystości towarzyszyły gry i zabawy
dla dzieci oraz wystawa wcześniej przy-
gotowanych prac plastycznych ,,Siła tkwi
w rodzinie”. Udział 77 osób.

Szkoła Podst. Nr 19 z Oddziałami Dwu-
języcznymi: ,,Małżeństwo w oczach
młodych ludzi” – zajęcia + debata.
W ramach obchodów Dni Rodziny w szko-
le odbyła się debata na temat małżeństwa
i rodziny. Uczniowie wskazywali na to,
co jest istotne, aby małżeństwo i rodzina
były trwałe. Jednym z zadań było uło-
żenie ,,cegiełek” z tym, co ważne w bu-
dowaniu relacji. Następnie zastanawiali
się nad tym, co zrobić, gdy pojawią się
trudności i problemy, a także w jaki
sposób rodzice mogą przekazać wartości
swoim dzieciom. W oczach młodych mał-
żeństwo i rodzina nadal odgrywają
ważną rolę i uważają oni, iż czasami na-
leży zawalczyć o to, by więzi rodzinne zosta-
ły odbudowane. Udział 70 osób z kl. 6-8.

Szkoła Podst. Nr 19 z Oddziałami Dwu-
języcznymi: Międzypokoleniowe war-
sztaty cukiernicze z udziałem zapro-
szonych gości ,,U Łasucha”. 7 czer-
wca w świetlicy szkolnej odbyło się
coroczne spotkanie z gośćmi z Koła
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz
ze Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych. Dla zaproszo-
nych seniorów dzieci przygotowały część

artystyczną, podczas której zaprezen-
towały piosenki, pląsy oraz recytowały
wiersze. Uczniowie wraz z gośćmi de-
korowali lukrem i kolorowymi posypkami
wcześniej upieczone ciasteczka. Wła-
snoręcznie wykonane i ozdobione wy-
pieki wszystkim bardzo smakowały. Na
zakończenie spotkania dzieci wręczyły
gościom drobne upominki. Wspólnie
spędzony czas upłynął w miłej i przyjaznej
atmosferze, przy słodkim poczęstunku i ka-
wie. Udział 15 osób.

Szkoła Podst. Nr 19 z Oddziałami Dwu-
języcznymi: ,,Rodzina na start” – ro-
dzinne zawody sportowe na świeżym
powietrzu. 4 czerwca uczniowie klas
Ib i Id wraz z zaproszonymi rodzicami
wzięli udział w Pikniku Rodzinnym.
Impreza plenerowa odbyła się na terenie
Parku Bażantarnia w Elblągu. Spotkanie
uświetniły gry i zabawy sportowe, kon-
kurencje, w których uczestniczyli zaró-
wno uczniowie, jak i rodzice oraz ognisko
z pieczeniem kiełbasek. Uczniowie za-
śpiewali dedykowane rodzicom piosenki
oraz wręczyli własnoręcznie przygo-
towane prezenty. Udział 104 osób.

Rada Rodziców przy Szkole Podst.
nr 21: 31 maja w naszej szkole odbył
się Festyn Szkolny z okazji Dnia
Dziecka. W tym roku gościliśmy Kul-
domek, który wniósł wiele uśmiechu na
twarzach dzieci. W programie festynu
znalazły się animacje – gry, zabawy,
konkursy prowadzone przez animatorów,
tatuaże brokatowe, balony, bańki my-
dlane. Dzieci miały okazję zobaczyć na
żywo Minionka i Kubusia Puchatka .
Moc atrakcji dla małych i większych,
znakomita atmosfera. Organizatorzy
festynu z okazji Dnia Dziecka tradycyjnie
zadbali, żeby był to niezapomniany dzień.
Udział 350 osób.

Szkoła Podst. Nr 23: 27 maja taki
dzień się nadarzył, że każdy przedszkolak
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o swojej rodzinie marzył. Więc rodziców
zapraszamy, by świętować tu przybyli
swoje wielkie, piękne święto – jakie świę-
to? Dzień Rodziny. ,,Pioseneczki za-
śpiewane i wierszyki powiedziane, więc
za tańce się bierzemy, bo tańcować to
my chcemy. Każdej mamie się podoba,
no i tatuś się uśmiecha, więc bierzemy
ich w obroty i niech tańczą z nami wo-
kół… A, gdy Cza-cza zatańczona, to dla
tatusiów zadanie mamy, by zjeść szyb-
ciutko serek z zasłoniętymi oczami. Śmie-
chu było co nie miara, ubrudzona mary-
nara. Ale mama się nie złości szczerze,
bo to było w dobrej wierze. A na koniec
tej uroczystości czekał piknik dla Sza-
nownych Gości, więc kocyki rozkładamy
i pyszności zajadamy. Fajnie minął nam
ten dzień, bo z rodziną super jest. Bo jak
mówią słowa naszej piosenki; ,,Mama,
tata, siostra, brat i ja to mój mały świat;
dużo słońca, czasem grad, to wesoły jest
mój świat”. Udział 50 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy
Filia 3 prowadzony przez Dom Po-
mocy Społecznej w Elblągu ul. Pu-
łaskiego 1C, Dom Pomocy Społecz-
nej w Elblągu: 23 maja ŚDS Filia nr 3
zorganizował Rodzinne gry stolikowe.
Gry stolikowe odgrywają bardzo ważną
rolę w umysłowym i społecznym ro-
zwoju. Jest to świat zabawy, realizowania
codziennych obowiązków i postępowa-
nia zgodnie z wymogami otoczenia, gry
dydaktyczne odgrywają ważną rolę w
kształtowaniu pojęć oraz utrwalaniu
zdobytej wiedzy. Jest to jedna z form
działalności naszego ośrodka, urozma-
icona zadaniami: ćwiczenia sprawiają
uczestnikom przyjemność i zadowolenie
z faktu wykonania danych czynności.
Uczestnik zdobywa przy tym nowe wia-
domości i umiejętności oraz je utrwala.
Przez gry zdobywa umiejętności oceny
współgrających i siebie z punktu widzenia

zawartych w grach reguł. Jest ważnym
czynnikiem integrującym procesy pozna-
wania, działania i przeżywania. Jednym
z najważniejszych celów jest funkcja te-
rapeutyczna (korekcyjna), w której pod-
czas zabawy uczestnik ma możliwość
uwolnienia się od napięć, emocji uczy się
wyrażania uczuć oraz rozwiązywania
swoich problemów, poprawiają się re-
lacje rodzinne . Dzięki funkcji projekcyj-
nej terapeuta można wychwycić mocne
i słabe strony. Podczas tego spotkania
społeczność domu wraz z najbliższymi
osobami, które uczestniczą w ich co-
dziennym życiu, mogli wspólnie spędzić
popołudniowy czas. Wykorzystano takie
gry jak: scrabble, gra towarzyska Ego
Family, warcaby, domino, sylaby w do-
minie i oczywiście niezastąpiony chiń-
czyk. Spotkanie przebiegało w miłej, ser-
decznej, rodzinnej atmosferze. Uczest-
nicy spotkania serdecznie podziękowali
za ten czas i to spotkanie. Pewna grupa
uczestników nie wyrażała zgody na
fotografowanie. Udział 20 osób.

ŚDS Filia 3 w Elblągu prowadzony
przez DPS w Elblągu ul. Pułaskiego
1C, DPS: 27 maja ŚDS Filia nr 3
zorganizował ,,Rodzinne muzykowa-
nie”. W tym dniu społeczność Domu
wraz z najbliższymi osobami, które
uczestniczą w ich codziennym życiu oraz
byli uczestnicy i osoby oczekujące, mogli
spędzić czas na wspólnym graniu i śpie-
waniu piosenek na lato. Zarówno na lato
astronomiczne, ale również, a może
przede wszystkim, na ,,lato” w relacjach
rodzinnych. Wykorzystano między in-
nymi takie utwory jak: ,,Po słonecznej
stronie życia”, ,,Lato, lato”, ,,Mazury”,
,,Czekolada”, ponieważ dzień wcześniej
był Dzień Matki ,uczestnicy zaśpiewali
z dedykacją dla wszystkich mam – ,,Do
ciebie, mamo (list do matki)”. Rodzinne
muzykowanie prowadził zespół ,,To-
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lerancja”, w skład którego wchodzą rów-
nież rodziny naszych podopiecznych. Spot-
kanie przebiegało w miłej, serdecznej i ro-
dzinnej atmosferze. Uczestnicy spotka-
nia byli bardzo zadowoleni z możliwości
udziału we wspólnym muzykowaniu oraz
podzieleniem się doświadczeniami.
Spotkanie zakończyło się słodkim po-
częstunkiem, przygotowanym w ramach
treningu kulinarnego. Pewna grupa
uczestników nie wyrażała zgody na fo-
tografowanie. Udział 30 osób.

ŚDSFilia 3 w Elblągu prowadzony
przez DPS w Elblągu ul. Pułaskiego
1C, DPS: W ŚDS bardzo przywiązu-
jemy uwagę do kultywowania tradycji.
W ramach obchodów tegorocznych W-M
Dni Rodziny postanowiliśmy już po raz
kolejny uczcić Święto Matki, Ojca i Dzie-
cka zbliżające się wielkimi krokami.
W celu uczczenia tych niezwykłych Dni,
ŚDS Filia nr 3 postanowił przygotować
rodzinny festyn i zaprosić rodziców oraz
ich pociechy do wspólnego świętowania.
16 maja zorganizowaliśmy Rodzinny
Piknik Integracyjny. W tym dniu spo-
łeczność Domu wraz z najbliższymi
osobami, które uczestniczą w ich co-
dziennym życiu, mogli wspólnie spędzić
czas na zabawie, grillowaniu i wspólnym
śpiewaniu piosenek , choreoterapii, grach
i zabawach sportowych, przeprowadzo-
no zajęcia z animacji kultury, konkursy pla-
styczne. Spotkanie przebiegało w ro-
dzinnej atmosferze. Uczestnicy pikniku
a w szczególności rodziny i opiekunowie
bardzo serdecznie podziękowali Pani
Dyrektor oraz Pracownikom, którzy przy-
gotowali tak wspaniałą imprezę. Udział
70 osób.

Prezydent Elbląga, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, Młodzieżo-
wy Dom Kultury: Miejskie obchody
Dnia Dziecka. 1 czerwca na Placu Ja-
giellończyka odbył się festyn z okazji Dnia

Dziecka. Podczas miejskich obchodów
Dnia Dziecka, na scenie miały miejsce
występy dzieci i młodzieży, na terenie
placu prowadzone były gry, zabawy i ani-
macje skierowane do dzieci oraz całych
rodzin. Zorganizowane były również bez-
płatne przejażdżki konne. Służby mun-
durowe na swoich stoiskach prowadziły
akcję promocyjną skierowaną do dzieci,
głównie poswięconą bezpieczeństwu.
Udział 400 osób.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin i Pa-
rafia Przemienienia Pańskiego w Iła-
wie, Duszpasterstwo Rodzin – Okręg
Iława: Koordynator – Barbara i An-
drzej Chołaszczyńscy: Marsz dla Ży-
cia i Rodziny. (relacja patrz: Powiat
Iławski, Miasto Iława)

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
i Usług w Elblągu, Środowiskowy Hu-
fiec Pracy: Dbajmy o swój wizerunek
– zajęcia warsztatowe prowadzone
przez uczennice klas fryzjerskich.
Uczniowie kształcący się w zawodzie
fryzjer wspólnie z nauczycielem przed-
miotów zawodowych i wychowawcą kla-
sy zorganizowali warsztaty upiększające
dla pensjonariuszy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Suszu. Uczennice wykonywa-
ły zabiegi kosmetyczno-fryzjerskie,
służyły radą podopiecznym DPS w celu
doboru rodzaju fryzury, pielęgnacji
włosów. Dla uczestników zorganizo-
wano także poczęstunek, podczas któ-
rego była okazja do poznania różnych,
ciekawych historii z życia pensjonariuszy.
Impreza odbyła się przy współpracy ze
Środowiskowym Hufcem Pracy w El-
blągu. Miłe spotkanie stanowi początek
dalszej współpracy. Udział 30 osób.

Zespół Szkół Technicznych w El-
blągu, Rada Rodziców: Piąty czerwca
2019 roku to Dzień Sportu i Rodziny
dla naszej społeczności szkolnej.
Relaksowaliśmy się w Bażantarni –

88



115BIULETYN nr 43 (rok XXI)  paŸdziernik  2019 r.

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

marsz na orientację do wylosowanego
przez klasę punktu w parku, konkurencje
sportowe i quizy przedmiotowe na we-
soło, pieczenie kiełbasek oraz zabawy
przy ognisku. Uczniowie, nauczyciele i za-
proszeni goście chętnie brali udział w kon-
kursach: sprawnościowych, na inteligen-
cję i quizach przedmiotowych. Pełen re-
laks. Humory, apetyty i pogoda dopisały.
Za rok powtórka. Już nie możemy się
doczekać. Udział 150 osób.

Bursa Szkolna nr 3 w Elblągu: XXI
Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
rozpoczęliśmy ogłoszeniem konkursu
plastycznego ,,Moja Rodzina”. Nastę-
pnie odbyła się prelekcja pt. ,,Rodzina
największą wartością”. W kolejnych
dniach zorganizowany został, zgodnie z ży-
czeniem wychowanków, maraton fil-
mów familijnych: ,,Cuda z nieba”, ,,Cha-
ta” i ,,Cudotwórczyni”. Po projekcji fil-
mów, następnego dnia, rozmawialiśmy
w grupie o wrażeniach po obejrzanych
filmach. Udział 20 osób.

Dom Pomocy Społecznej: Piknik Ro-
dzinny – Dom rodzinny ostoją każde-
go człowieka. Coroczny piknik rodzinny
odbył się 15 czerwca. Gościliśmy osoby
bliskie podopiecznym, z którymi miło
spędziliśmy czas. Pani Dyrektor przy-
witała gości, opowiadając o wydarze-
niach minionego roku w naszym Domu.
Odbyła się prezentacja zdjęć z wycie-
czek i imprez. Po części powitalnej wszy-
scy byli zaproszeni na poczęstunek (grill,
ciasto i kawa). W międzyczasie odbyła
się wystawa prac podopiecznych, które
wykonali w czasie zajęć terapeuty-
cznych, rozmowy i zwiedzanie domu.
Udział 50 osób.

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu:
Porada grupowa pn. ,,Małżeństwo –
dobre relacje – silna rodzina”. Wiele
z potrzeb w życiu człowieka zaspo-
kajanych jest przez pracę, a jej utrata

bywa często odbierana jako zagrożenie
bezpieczeństwa, kontaktów społecznych,
samorealizacji, rozwoju i autonomii.
Mając na względzie dobre relacje w ro-
dzinie i jej stabilność zorganizowano po-
radę grupową dla osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP Elbląg ze szcze-
gólnym uwzględnieniem małżeństw. Ce-
lem porady było przekazanie informacji
przydatnych w znalezieniu zatrudnienia.
Podczas zajęć przedstawiono tematy
związane z oczekiwaniami pracodaw-
ców na obecnym rynku pracy. Omó-
wiono zasady pisania życiorysu zawo-
dowego. Udzielono praktycznych wska-
zówek pomocnych przy sporządzaniu
tego dokumentu, a także zwrócono uwa-
gę na najczęściej popełniane błędy przy
jego tworzeniu. Uczestnicy uzyskali
wiedzę z zakresu stosowania wielu me-
tod podczas szukania pracy, w tym tych
najbardziej skutecznych. W trakcie zajęć
zwrócono też uwagę na właściwą auto-
prezentację, tj. komunikację oraz odpo-
wiedni wygląd podczas rozmowy z pra-
codawcą. Uczestnikom warsztatów przed-
stawiono barometr zawodów jako pro-
gnozę zapotrzebowania na pracowników
w 2019 r. oraz oczekiwania pracodaw-
ców w zakresie kompetencji wymaga-
nych od kandydatów. Dodatkowo poin-
formowano o możliwości założenia spół-
dzielni socjalnej, zasadach finansowania
szkoleń indywidualnych oraz bieżących
spotkaniach z pracodawcami organizo-
wanych przez PUP Elbląg.

Dom Samopomocy Filia Nr 1, El-
bląskie Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom z Chorobą Alzheimera i Innymi
Zaburzeniami Psychicznymi: ,,W po-
szukiwaniu rozwiązań – kurs na ro-
dzinę”. W ramach obchodów XXI
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny11
maja na terenie ŚDS Filia Nr 1 odbył się
Piknik Rodzinny dla uczestników
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placówki, ich rodzin i bliskich, a także
przyjaciół naszego Domu. Niestety, aura
tego dnia nie rozpieszczała. Wśród atra-
kcji wydarzenia największą popularno-
ścią cieszył się stół szwedzki, a w szcze-
gólności potrawy serwowane na ciepło.
Koncert muzyki biesiadnej, wspólny
śpiew i pląsy także podgrzewały atmo-
sferę. Tradycyjnie ideą spotkania była
wymiana doświadczeń oraz integracja
w celu poprawy funkcjonowania za-
równo uczestników, jak i ich rodzin.
Swobodna, rodzinna atmosfera Pikniku,
uśmiechnięte buzie uczestników i wzru-
szenie opiekunów rekompensowały brak
słońca. Udział 50 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy
Filia nr 2: 28 maja w sali ŚDS Filia nr 2
w Elblągu przy ulicy Traugutta 38 odbył
się po raz 10 koncert pt: ,,Muzyka
łączy pokolenia” i wykład w ramach
XXI Warmińsko-Mazurskich Dni
Rodziny. Po przywitaniu zaproszonych
gości oraz uczestników ŚDS Filia nr 2,
wykład pt.: ,,Silne więzi – silna rodzina”.
poprowadziła P. Katarzyna Szynkare-
wicz – starszy opiekun Następnie ucznio-
wie pod kierunkiem nauczyciela za-
śpiewali kilka utworów pt; ,,Rok szkolny
w piosence”. Po koncercie odbył się
poczęstunek, a na zakończenie wspólne
śpiewanie uczniów i uczestników ŚDS
Filia nr 2. Udział 50 osób.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nad
Jarem”, Osiedlowy Zespół Społecz-
no-Kulturalny ,,Jar”: Dni Osiedla
,,Nad Jarem”. Edycja spotkań rodzin-
nych w ramach Festynu Osiedlowego
organizowanego z okazji Dnia Dziecka.
Festyn realizowany na kanwie wspólnej
zabawy dzieci i rodziców na nowo wy-
budowanym placu zabaw przy ul. Tu-
wima SM ,,Nad Jarem”. Uczestnicy fe-
stynu mieli do dyspozycji wiele atrakcji:
dmuchane zamki, laserowy PainBall,

malowanie twarzy, słodkie nagrody, watę
cukrową itp. Odbyły się zajęcia plasty-
czne, konkursy sprawnościowe i logiczne
zespołowe oraz indywidualne, można by-
ło pośpiewać, wystąpiły dzieci z zespołów
tanecznych OZSK ,,Jar”. Zaprezen-
tował się zespół Muzyczny ,,Marianki”
oraz magik. Udział 700 osób.

Elbląska Spółdzielnia Mieszkanio-
wa ,,Sielanka”, Klub ,,Seniora” przy
Elbląskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej ,,Sielanka”, Mieszkańcy… – dzia-
łacze społeczni: Festyn Rodzinny.
Celem nadrzędnym organizacji Festynu
jest przede wszystkim tworzenie usług
skierowanych do mieszkańców Spół-
dzielni, większe zainteresowanie osób
w wieku poprodukcyjnym i ludzi młodych,
aktywnymi formami spędzania czasu wol-
nego ale jednocześnie ograniczanie ne-
gatywnych zjawisk społecznych poprzez za-
oferowanie bogatej oferty działań o cha-
rakterze społeczno-kulturalnym i wycho-
wawczym. Uczestnicy Festynu mieli do dy-
spozycji wiele atrakcji: konkursy i loterie
z nagrodami, stanowisko z watą cukro-
wą, prezentację fitness na trampolinkach,
smaczny poczęstnuek, tańce przy akom-
paniamencie muzycznym. Dla najmłod-
szych i seniorów niezwykłą atrakcją była
oferta przygotowana przez uczennice Ze-
społu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług.
W kąciku studia urody odbywały się war-
sztaty malowania twarzy i zabiegi pielę-
gnacyjne. Wiele pozytywnych emocji
wywołały również wybory Miss i Miste-
ra Sielanki spośród seniorów. Udział 70
osób.

Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób
Niepełnosprawnych w Elblągu:
Wykład – ,,Związki i (ro)związki” –
1 godz.; wykład (komunikacja) –
,,ABC porozumienia w rodzinie” –
2 godz. Zgodnie z deklaracją Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, odbyły się 3 go-
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dziny wykładów o tematyce dotyczącej
relacji w rodzinie. Wykłady prowadziła
mgr Bogumiła Salmonowicz. Oba wy-
kłady cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem słuchaczy. Udział 80 osób.

Zespół Szkół Gospodarczych w El-
blągu: ,,Małżeństwo – dobre relacje
– silna rodzina”. W ramach lekcji religii
oraz godzin do dyspozycji wychowawcy
odbyły się pogadanki oraz krótkie scenki
na temat roli małżeństwa oraz rodziny
w życiu różnych pokoleń. Celem było
uświadomienie młodzieży, że rodzina jest
jednostką wielopokoleniową, kształtującą
ideały i spojrzenie na otaczającą nas
rzeczywistość. Udział 74 osób.

21. OLSZTYN
P. Zdzisława Tołwińska, Przewodni-

cząca Komisji Rodziny Rady Miasta
Olsztyn, zorganizowała dwa spotkania
Komisji z przedstawicielami najważniej-
szych podmiotów odpowiedzialnych na
terenie miasta Olsztyn za pomoc społe-
czną oraz działalność na rzecz rodziny
i dzieci, na których to spotkaniach pre-
zentowano funkcjonowanie tychże pod-
miotów, wykorzystanie środków i po-
trzeby, zwłaszcza finansowe. Na spot-
kania te zaproszony został także Prze-
wodniczący Rady ds. Rodzin Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego,
Andrzej Taborski. Przedstawił on
uczestnikom cele, dla których została
ona powołana przed dwudziestu laty
przez Marszałka Województwa, a także
największą wojewódzką inicjatywę
prorodzinną: Warmińsko-Mazurskie
Dni Rodziny, które w tym roku orga-
nizowane są już po raz 21. Zachęcił do
włączenia się Olsztyna w te Dni bar-
dziej, niż w latach minionych oraz do
popularyzacji wojewódzkich konkur-
sów literackiego, plastycznego i grafiki
komputerowej.

Zespół Szkół Samochodowych: W kli-
macie Święta Patrona Szkoły por. Adol-
fa Marii Bocheńskiego, obchodziliśmy
24 maja XXI Warmińsko-Mazurskie
Dni Rodziny. Postawa Patrona posłu-
żyła uświadomieniu młodzieży, jak wiel-
ką rolę w kształtowaniu postaw i war-
tości odgrywa rodzina. Uczniowie pod
kierunkiem p. Elżbiety Lechickiej zapre-
zentowali inscenizację słowno-muzy-
czną. Występ dotyczył szczególnej roli
małżeństwa i rodziny w życiu czło-
wieka. Przedstawienie było przeplatane
komentarzem narratora, recytacją wier-
szy i śpiewem. Całość wzbogaciła uprze-
dnio przygotowana dekoracja i prezen-
tacja multimedialna. Uroczystość do-
starczyła publiczności ciepłych wzru-
szeń, budząc głęboką refleksję nad war-
tością małżeństwa i rodziny. Młodzież
także wykonała gazetkę ścienną pod
hasłem ,,Małżeństwo – dobre relacje –
silna rodzina”. Natomiast wychowaw-
cy przeprowadzili lekcje nt. ,,Małżeń-
stwo – jego istota i wartość”. Udział 200 osób.

Rada Olsztyńskich Seniorów, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Olszty-
nie: ,,Miłość w rodzinie – to szczę-
ście”. Sprawozdanie dotyczy wielo-
wątkowej imprezy zorganizowanej przez
Radę Olsztyńskich Seniorów podczas
Olsztyńskich Dni Rodziny, w ramach
XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Ro-
dziny przebiegających w tym roku pod
hasłem ,,Małżeństwo – dobre relacje –
silna rodzina”. Wydarzenie miało miej-
sce w dniu 31 maja w godz. 16.00-18.30,
dzięki życzliwości Pana Wojewody, w sa-
li konferencyjnej nr 52 Urzędu Woje-
wódzkiego w Olsztynie. Uczestniczyło
w nim ok. 200 osób z różnych grup
wiekowych (dzieci, młodzież, rodziny,
osoby starsze). Przedsięwzięcie przy-
czyniło się do pobudzenia aktywności
społecznej i integracji społeczności

91



118 Rada ds. Rodzin Województwa Warmiñsko-Mazurskiego

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

lokalnych (Olsztyna i okolic – Szczę-
snego i Szczytna). Przyczyniło się także
do podniesienia znaczenia lokalnych
samorządów i zaakcentowania ich
współpracy z zainteresowanymi pod-
miotami w obszarze kultury a także,
poprzez udział w przedsięwzięciu
zróżnicowanych pod względem wieku
grup, do społecznej konsolidacji mię-
dzypokoleniowej. Podczas wydarzenia
zrealizowano następujące przedsię-
wzięcia: W uroczystości uczestniczyli
Członkowie (lub przedstawiciele) Ko-
mitetu Honorowego oraz Patronów
Honorowych wydarzenia: Pana Woje-
wody – w osobie Pełnomocnika ds.
Kombatantów i Osób Represjono-
wanych – P. Władysława Kałudziń-
skiego, Pana Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego – w osobie
Pani Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej, P. Wiesławy Przy-
bysz, Prezydenta Miasta Olsztyn – w oso-
bie Pani Dyrektor Wydziału Zdrowia,
Polityki Społecznej i Organizacji Po-
zarządowych – P. Moniki Michnie-
wicz, Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa
dr. Józefa Górzyńskiego Metropolity
Warmińskiego. Uroczystość rozpoczęła
utworem Gawot Lucjana Jelicza uczen-
nica Państwowej Szkoły Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w Szczytnie – Alicja
Ślusarczyk przy akompaniamencie P.
Zenona Wojdalińskiego. Wysłuchano
wystąpień wymienionych osób oraz
wykładu dr Anny Leszczyńskiej-Rej-
chert z UWM w Olsztynie pt. ,,Potrzeba
miłości potrzebą wszystkich pokoleń”.
Następnie odbyły się: Występ muzyczny
chóru ,,De novo” – seniorów występu-
jących pod kierunkiem P. prof. Józefa
Wojtkowiaka reprezentującego Akade-
mię Trzeciego Wieku przy MOK w Ol-
sztynie; Występ zespołu wokalnego
,,Decybele” składającego się z 26 ucz-

niów ze Szkoły Podst. nr 34 w Olsztynie
pod kierunkiem P. Małgorzaty Szmit;
Występ wokalno-tanecznego (6 osobo-
wego) Zespołu Koła Gospodyń Wiejs-
kich w Szczęsnem – ,,Szczęściary”; Wy-
stęp Zespołu Pensjonariuszy Środowi-
skowego Domu Pomocy Społecznej
,,Dworek”, funkcjonującego pod opieką
MOPS w Olsztynie; Występ czterech
muzykujących rodzin ze Szczytna – gru-
py ,,Azymut”. Imprezie towarzyszyły
ponadto, cieszące się bardzo dużym za-
interesowaniem, następujące wydarze-
nia zorganizowane w holu, przed salą
konferencyjną: Wystawa rękodzieła
artystycznego (3 stanowiska), wystawa
ciekawych pozycji bibliograficznych do-
tyczących tematyki rodzinnej przygoto-
wana przez Bibliotekę Miejską w Ol-
sztynie, stanowisko diagnostyki poziomu
cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego,
przygotowane przez Olsztyńskie To-
warzystwo Diabetyczne, wystawa twór-
czości artystycznej P. Katarzyny Bloch
i Jej syna – wystawa prac związanych
z tematyką rodzinną; Skromny catering
(kawa, herbata, woda, herbatniki) spon-
sorowany przez Wojewodę Warmińsko-
Mazurskiego – P. Artura Chojeckiego.
Przedsięwzięcie przebiegające w miłej,
radosnej atmosferze zyskało pod ka-
żdym względem bardzo pozytywne opi-
nie uczestników spotkania, z wyraźnym
zaleceniem kontynuacji. Udział 200
osób.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Olsztynie: ,,Dobry poród” – wy-
kłady i warsztaty dla przyszłych ro-
dziców. Wykłady i warsztaty odbyły się
w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich
Dni Rodziny w dniach 21-22 maja w sa-
li audytoryjnej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Olsztynie. Pierw-
szego dnia uczestniczki dowiedziały się,
jak zaplanować poród, jakie prawa ma
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przyszła mama, a także usłyszały, jak
wielkie znaczenie ma pierwszy kontakt
z dzieckiem oraz jak rozpocząć kar-
mienie naturalne, by stało się radością
dla mamy dziecka. Prelegentami były
położne z Oddziału Ginekologiczno-
Położniczego: Sylwia Kowalska, Jowita
Dubel-Mikulska, Beata Binek, Alina
Moszczyńska i Agnieszka Terska. Ze-
brane licznie panie z wielką uwagą wy-
słuchały też Eweliny Wierzbickiej, która
urodziła w Szpitalu Wojewódzkim dwoje
dzieci. – Było to wspaniałe przeżycie, tak-
że dzięki położnym, które zajmowały
się mną z wielką troską i uwagą – mó-
wiła pani Ewelina. Drugiego dnia pod-
czas warsztatów o technikach łagodze-
nia bólu porodowego opowiadały Jowita
Dubel-Mikulska i Agnieszka Terska,
a uczestniczki dowiedziały się, że jednym
ze sposobów jest taniec. Na zakoń-
czenie Jowita Dubel-Mikulska i Sylwia
Kowalska przedstawiły prezentację na
temat pozycji wertykalnych w porodzie
i znaczeniu porodu fizjologicznego dla
matki i dziecka. Udział 30 osób.

Szkoła Podst. Nr 33, Rada Osiedla
,,Pieczewo”, Strefa Przygody, Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci: Festyn Ro-
dzinny na Pieczewie połączony z inau-
guracją 40-lecia Spółdzielni Miesz-
kaniowej ,,Jaroty”. Odbył się on pod
hasłem ,,Bawmy się” 18 maja pod Ho-
norowym Patronatem Prezydenta Olsz-
tyna Piotra Grzymowicza i patronatem
medialnym ,,Gazety Olsztyńskiej”, a po-
łączony był z inauguracją jubileuszu
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Jaroty”.
Uroczystego otwarcia festynu dokonała
Dyrektor Szkoły P. Edyta Balbuza-Sza-
rota, po której głos zabrał P. Piotr Wa-
łecki, wiceprezes SM ,,Jaroty”, przed-
stawiając w krótkim, ale ciekawym za-
rysie historię Spółdzielni, na terenie
której w większości mieszkamy. Festyn

przebiegał w świetnej, rodzinnej, pełnej
zabawy i śmiechu atmosferze. Swoją
obecnością zaszczycili nas m.in.:. Każ-
dy uczestnik festynu otrzymał ,,Kartę
kontrolną”, na której zbierał pieczątki
za zaliczone konkurencje. Kartę z kom-
pletem pieczątek wymieniano na na-
grodę. Rozpoczęło się od ,,mocnego
uderzenia”, a więc koncertem uczniów
szkoły muzycznej CASIO w Olsztynie,
którym kieruje Michał Janicki. Na-
stępnie na scenie zaprezentowały się
dzieci i młodzież z Osiedlowego Domu
Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ja-
roty”, którzy wystąpili z pokazem tańca
towarzyskiego K.T. ,,Focus” Krzysztofa
Dąbkowskiego, z wielką uwagą śledzi-
liśmy występ iluzjonisty Łukasza Ogo-
nowskiego, wysłuchaliśmy koncertu gi-
tarowego zespołu ze szkoły gitarowej
Marcina Stanczewskiego, obejrzeliśmy
dziecięcy pokaz baletowy pod kierun-
kiem P. Pauliny Rajchenbach oraz po-
kaz zumby w wykonaniu dzieci pod kie-
runkiem P. Beaty Rosińskiej. Podczas
festynu mieliśmy doskonałą okazję, by
wysłuchać pięknego koncertu chóru
dziecięco-młodzieżowego ,,Our Music”,
działającego przy parafii Matki Boskiej
Fatimskiej pod dyrekcją P. Magdaleny
Kowalewskiej, a także obejrzeć pokaz
taneczny dziewczyn z Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Rodzice i dzieci mogli
sprawdzić się w kręglach wodnych, ska-
cząc w workach, biegając na trzy nogi
czy rzucając do kosza. Zaproponowano
też liczne konkurencje sportowe i spra-
wnościowe, np. turniej piłki siatkowej,
żonglerka tenisowa, toczenie piłki le-
karskiej. Niespodziewaną atrakcją dla
uczestników okazała się przejażdżka na
seegwayu i możliwości magicznej Foto-
budki upamiętniającej humorystycznie
ulotne chwile zabawy dużych i małych.
Uzdolnieni plastycznie mogli sprawdzić
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swój talent malarski, biorąc udział w ma-
lowaniu na sztalugach lub na kartonie.
Najmłodsi uczestnicy mieli do dyspozycji
dmuchaną zjeżdżalnię, a miłośnicy ro-
zrywek umysłowych sprawdzali swoje
umiejętności w grach planszowych i lo-
gicznych. Natomiast wielbiciele kunsztu
artystycznego podziwiali popisy taneczne
dzieciaków i występy aktorów szkolnego ko-
ła teatralnego. Żeby nie zabrakło uczest-
nikom energii, szkolna kuchnia często-
wała przygotowanymi przysmakami, a kier-
masz ciast, upieczonych i przyniesionych
przez uczniów, zapewniał łasuchom
kulinarne rozkosze. Udział 800 osób.

Rada Osiedla ,,Nagórki” Spółdziel-
ni Mieszkaniowej ,,Jaroty”, Klub Kul-
tury ,,Na Górce” SM ,,Jaroty”: Festyn
Rodzinny na Nagórkach. Wielkie
świętowanie rodzinne rozpoczęła muzy-
ka na żywo, pokazy tańców towarzyskich
i nowoczesnych, pokaz baletu klasycz-
nego. Zjeżdżalnie dla dzieci, dmuchane
zamki, wata cukrowa. Przegląd muzycz-
ny dla najmłodszych, konkursy zrę-
cznościowe. Odbyły się również pokazy
ratownictwa medycznego. Uzupełnie-
niem atrakcji były pokazy rękodzieła,
malowanie buziek, robienie baniek. Na
festynie uczestnicy zostali poczęstowani
chlebem ze smalcem i ogórkiem oraz
kiełbaskami z grila. Można było również
zmierzyć ciśnienie, poziom cukru i tkanki
tłuszczowej. Na zakończenie festynu
wystąpił zespół disco polo Eratox.
Udział 500 osób.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:
Pod hasłem ,,Rodzina – najważniejsze,
co mam!” odbył się 8 czerwca Festyn
Rodzinny. Dla uczestników przygoto-
wano wiele atrakcji, m.in. Turniej Tańca
Sportowego o Puchar Prezydenta Olsz-
tyna, występy artystyczne i rozgrywki
sportowe dzieci i młodzieży. Odbyły się
też pokazy straży pożarnej, sprzętu woj-

skowego oraz rodzinne granie. Nie
zabrakło także amatorów gorących kieł-
basek prosto z grilla.

Komitet Organizacyjny ,,Marszu
dla Życia i Rodziny” w Olsztynie
oraz Duszpasterstwo Rodzin. Blisko
tysiąc osób wzięło udział w ósmej edycji
,,Marszu dla Życia i Rodziny”, który
przeszedł głównymi ulicami Olsztyna.
Wydarzenie odbyło się pod hasłem
,,Chrońmy dzieci”. Patronat honorowy
nad Marszem objęli: abp Józef Górzyński,
wojewoda warmińsko-mazurski Artur
Chojecki oraz prezydent Olsztyna Piotr
Grzymowicz. Wydarzenie rozpoczęła
Msza św. w konkatedrze św. Jakuba
w Olsztynie koncelebrowana pod prze-
wodnictwem abpa Józefa Górzyńskie-
go, który wygłosił także homilię. Nastę-
pnie zgromadzeni zebrani się na Rynku
Starego Miasta, gdzie wysłuchali wystą-
pień wojewody oraz ks. abpa, po czym
przeszli ulicami na Plac Solidarności,
skąd udali się do Gietrzwałdu na festyn
rodzinny.

Organizator: Olsztyńskie Centrum
Pomocy Dziecku w Olsztynie: Festyn
Rodzinny połączony z Dniem Matki.
Powitanie gości – P. Anna Norejko –
dyrektor, gry i zabawy wspólnie z Senio-
rami, dziećmi, rodzicami, życzenia dla
mam. Wspólne ognisko, grillowanie.
Wesoła atmosfera. Udział studentów –
praktykantów. Udział 80 osób.

Organizatorzy: Olsztyńskie Centrum
Pomocy Dziecku w Olsztynie, Akade-
mia III Wieku przy MOK w Olsz-
tynie, ROPS: II Międzypokolenio-
wy Turniej Tenisa Stołowego Placó-
wek Opiekuńczo-Wychowawczych woj.
warmińsko-mazurskiego. Uroczyste
rozpoczęcie – dyrektor OCPD – P. Anna
Norejko. Przemówienia zaproszonych
gości. Przeprowadzenie rozgrywek tur-
niejowych. Rozdanie pucharów, medali,
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nagród indywidualnych dla przedstawi-
cieli seniorów z ATW. Poczęstunek i za-
kończenie Turnieju. Udział 80 osób.

Organizator: Olsztyńskie Centrum
Pomocy Dziecku w Olsztynie: Dzień
Dziecka połączony z Dniem Sportu.
Uroczyste otwarcie – zastępca dyr. P.
Jacek Zmysłowski, przeprowadzenie
konkurencji sportowych (biegi, ringo,
mecz piłki siatkowej, rzuty do kosza,
bieg w workach). Poczęstunek z grilla,
lody. Wspólna zabawa. Udział 50 osób.

Pałac Młodzieży w Olsztynie, Insty-
tut Muzyki UWM, V LO: Koncert
,,Krock-Rock w Pałacu”, V Wojewódz-
ki Konkursu Fotograficzny ,,Mój
Zabytek”, Przegląd Piosenki Dziecię-
cej ,,Pozytywka”, Aktywnie - rodzin-
ne warsztaty sztuk różnych dla rodzi-
ców z dziećmi, Festyn Majowy - Dzień
Matki i Dziecka: koncert zespołów arty-
stycznych i ,,Wszyscy byliśmy dziecia-
kami” – koncert młodszych grup wokal-
nych wraz z zespołem, III Mistrzo-
stwa w szachach dla przedszkolaków
miasta Olsztyna, XVII Ogólnopolski
Konkurs Gitarowy ,,Gra Gitara”. Dni
Rodziny stały się wydarzeniem, dzięki
któremu młodzież, dzieci i ich rodzice mo-
gli przeżyć niezapomniane chwile. Dały
także możliwość zaprezentowania róż-
nych form aktywności wychowanków Pa-
łacu Młodzieży. Niewątpliwą wartością
były animacje, w których udział brały ca-
łe rodziny. Wspólnie spędzony czas pozwo-
lił wzmocnić relacje, dostrzec i docenić moc-
ne strony swoich dzieci. Rodzinne warsz-
taty cieszyły  i młodszych, i starszych uczest-
ników. Wiele emocji dostarczyły wystę-
py wokalne najmłodszych wychowan-
ków. Udział 750 osób.

Zespół Szkół Elektronicznych i Te-
lekomunikacyjnych w Olsztynie: Olim-
piada Wiedzy o Rodzinie: Cel  główny
olimpiady - promowanie wartości małżeń-

skich i rodzinnych. Olimpiada składała
się z II etapów. Adresatami Olimpiady
byli uczniowie (zespoły 2-osobowe z da-
nej szkoły) polskich szkół ponadgimna-
zjalnych: liceów ogólnokształcących i te-
chników, a również  uczniowie klas do-
tychczasowych zasadniczych szkół za-
wodowych prowadzonych w branżo-
wych szkołach I stopnia, realizujący
indywidualny program lub tok nauki,
rekomendowani przez szkołę, oraz
uczniowie branżowej szkoły I stopnia.
Uczniowie przystąpili  do Olimpiady po-
przez zgłoszenie chęci udziału nauczy-
cielowi Wychowania do życia. W ze-
społach 2-osobowych odpowiadali na
pytania. II Etap (Okręgowy) zakładał
przygotowanie przez zespoły prezentacji
lub filmu o tematyce zgodnej z progra-
mem Olimpiady i składał się z 2 części.
Czas prezentacji lub filmu max. 10 min.
Ocenie podlega zarówno przygotowany
materiał, jak i sposób jego przedsta-
wienia. W drugiej części zespół odpo-
wiadał na 3 pytania dotyczące proble-
matyki przedstawionej w prezentacji mul-
timedialnej lub filmie. Na podsumowanie
Olimpiady uczniowie z ZSEiT nakręcili
filmik promujący Olimpiadę, który został
wyświetlony  na uroczystej gali podsumo-
wującej Olimpiadę. Udział 26 osób.

Zespół Placówek Specjalnych w Ol-
sztynie, Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Dusz-
pasterstwo Szpitala Dziecięcego: ,,Ro-
dzina Bogiem silna” (Msza św.), Pod-
stawa dobrych relacji w małżeństwie
(dla młodzieży) ,,Dobre relacje w ro-
dzinie”, ,,Szczęśliwa rodzina” (dla
młodszych dzieci). Msza święta w in-
tencji chorych dzieci i ich rodzin, lekcje,
pogadanki nt. ,,Zdrowych relacji w mał-
żeństwie” (dla młodzieży) i konkurs za-
jęcia plastyczne nt. ,,Szczęśliwej rodzi-
ny” (dla młodszych dzieci). Udział 50 osób.
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CARITAS Archidiecezji Warmińs-
kiej, Szkolne Koła CARITAS: Spo-
tkanie Pierwszej Damy, Agaty Korn-
hauser-Dudy z wolontariuszami. Spo-
tkanie odbyło się w olsztyńskiej siedzibie
Caritas przy ul. Grunwaldzkiej. Pani Pre-
zydentowa podziękowała młodym wolon-
tariuszom za ich zaangażowanie w po-
moc ludziom potrzebującym. Była zain-
teresowana szczegółami działalności wo-
lontariackiej, a w drugiej części spot-
kania, odpowiadając na liczne pytania
młodych ludzi, opowiedziała o swoim
małżeństwie i rodzinie, oraz o roli Mał-
żonki Prezydenta. Serdeczna rozmowa
Pierwszej Damy z młodzieżą była oka-
zją do ukazania ważnej roli małżeństwa
i rodziny we współczesnych czasach, w któ-
rych znaczenie wartości życia rodzin-
nego jest pomniejszane czy wręcz de-
precjonowane. Udział 120 osób.

Organizatorzy: Szkoła Podst. nr 6
w Olsztynie, Rada Rodziców, Rada
Osiedla: Festyn sportowo-rodzinny.
Na wstępie warto wspomnieć, iż w Szko-
le Podstawowej nr 6 w Olsztynie miały
miejsce różnorakie działania na rzecz
rodziny. Działania te zostały podjęte
zarówno przez klasy młodsze I-III, jak
i klasy starsze IV-VIII. Jednym z dość
istotnych wydarzeń był Festyn sporto-
wo-rodzinny, który odbył się 27 maja.
Atrakcji z tej okazji było mnóstwo: seg-
way, wielospodnie, wiszące tory prze-
szkód, rzut do celu, zumba dla wszyst-
kich, wata cukrowa, wielkie bańki my-
dlane, kącik fryzjerski, kącik malowania
twarzy, mega Twister, szachy XXL oraz
fotobudka. Był tam także słodki poczę-
stunek, bowiem na owym festynie nie
zabrakło kiermaszu ciast. Warto wspom-
nieć, iż odmienne działania, w indywidu-
alny sposób podjęły także klasy młodsze
i starsze. Chociażby klasa VI A zorga-
nizowała wspólny poczęstunek przy

pizzy zamówionej do szkoły z okazji Dnia
Dziecka. Natomiast klasa III A nauczyła
się piosenki ,,A ja wolę moją mamę”, wy-
konała upominki na Dzień Matki i Dzień
Ojca, malowała portrety  rodziców. Mia-
ła też miejsce wystawa prac pod ha-
słem ,,Rodzice w oczach dzieci”. Dzieci
pisały także listy do wybranych człon-
ków rodziny i wysyłały je pocztą. Podsu-
mowaniem działań klasy IIIA stał się
występ dla rodziców na zakończenie ro-
ku. Ciekawe działania na rzecz rodziny
podjęła klasa I C, bowiem wzięła ona
udział w Obchodach Dni Nietypowych
wg projektu Pomysłowo – Nietypowo.
Był to Dzień Głośnego Czytania, a rodzi-
ce czytali bajki dzieciom. Dzieci wyko-
nały upominki z okazji Dnia Matki. A pod-
sumowaniem działań stało się ognisko
integracyjne tzw. popołudniowe spot-
kanie rodziców i dzieci na zakończenie
roku szkolnego. Ognisko odbyło się 19
czerwca. Natomiast klasa II B dodatko-
wo wzięła udział w zajęciach warszta-
towych ,,Jak dbać o zęby?” prowadzo-
nych  przez stomatologa, mamę uczen-
nicy. Klasa II A dwukrotnie brała udział
w warsztatach prezentujących pracę
rodziców: SANEPID – Czy wiemy co
jemy? – konserwanty i barwniki w na-
szym pożywieniu; Sąd okręgowy – Sąd
nad wilkiem, który zjadł babcię – stru-
ktura i rola sądu. Poza tym wychowaw-
ca wraz  z dziećmi czytał lekturę ,,Dzień
czekolady”, opowiadającą o tym, jak
dziecko może poradzić sobie z proble-
mami, które dotykają jego samego oraz
jego rodzinę. Dzieci wykonały również
laurki i portrety dla rodziny. W klasie
IV D została przeprowadzona lekcja
przez tatę ucznia na temat bezpiecznego
korzystania z Internetu. Istotny jest fakt,
ze na zajęciach WDZ w klasie VI, VII
i VIII  realizowana była tematyka ,,Mał-
żeństwo – dobre relacje – szczęśliwa ro-
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dzina” w ramach projektu. Na zajęciach
poruszono zagadnienia o następującej
tematyce: funkcje rodziny i małżonków,
sposoby rozwiązywania konfliktów w ro-
dzinie, miłość  w rodzinie i sposoby jej
okazywania. Ponadto uczniowie ode-
grali różnorakie scenki tematyczne, a na
koniec wykonali w klasie gazetkę ,,Dni
Rodziny 2019”. Jak widzimy, działania
na rzecz rodziny były różnorakie zarów-
no w klasach młodszych, jak i starszych.
Każda klasa w odmienny sposób po-
kazała, jak ważni są dla niej najbliżsi
członkowie rodziny: jak mama, tata,
babcia, dziadek. Udział 500 osób.

Przedszkole Miejskie Nr 5: W ma-
ju w naszym Przedszkolu odbył się rajd
pieszy, którego myślą przewodnią było
wsparcie Fundacji Przyszłość dla
Dzieci. W rajdzie wzięły udział dzieci
wraz z rodzinami, w miłej atmosferze
przemaszerowaliśmy wspólnie ok.5 km.
Każdy uczestnik zaopatrzył się w sym-
boliczny ,,bilet wstępu”, wspierając finan-
sowo Akcję Kilometry Dobra w ramach
Fundacji Przyszłość dla Dzieci. W cza-
sie rajdu nie zabrakło muzyki oraz
wspólnie śpiewanych piosenek. Ta ini-
cjatywa połączyła dzieci, rodziców, śro-
dowisko nauczycielskie, miała na celu
nie tylko pomoc chorym dzieciom, ale
również zachęcenie do aktywnego wy-
poczynku z rodziną. W maju również
do naszego przedszkola przybyli kocha-
ni rodzice. Dzieci dziękowały im za trud,
wychowanie, miłość, czasie mówienia
wierszy i śpiewania piosenek. Festyn
rodzinny, który odbył się w czerwcu tego
roku, był niesamowitą integracją całej spo-

łeczności przedszkolnej. Nie zabrakło tań-
ców, zabaw z rodzicami.

Organizator: Przedszkole Miejskie
nr 2: ,,Z mamą, tatą zawsze jest we-
soło” – święto mamy i taty. Placówka co
roku podejmuje się realizacji uroczy-
stości z okazji Dnia Mamy i Taty, w któ-
rej udział bierze cała społeczność przed-
szkolna (tj. rodzice, dzieci, nauczyciele).
Nauczyciele z dziećmi przygotowują wy-
stępy artystyczne, które podczas spot-
kań z rodzicami prezentują. Przygo-
towują również dla rodziców własno-
ręcznie wykonane upominki w dowód
miłości do rodziców. Po występach przy-
chodzi czas na wspólne świętowanie
w formie słodkiego poczęstunku.

Przedszkole Miejskie nr 32: W dniach
15.05-6.06 w naszym przedszkolu odby-
wały się wydarzenia związane z obcho-
dami XXI W-M Dni Rodziny. Wszyscy
rodzice i dzieci uczestniczyli w Festynie
Rodzinnym w ogrodzie przedszkolnym.
W trakcie festynu wszyscy mieli możli-
wość spróbowania zdrowych potraw spo-
rządzonych przez rodziców. Po festy-
nie została opracowana i wydana ,,Ro-
dzinna Księga Kucharska Przedszko-
laków”, w której zostały umieszczone
zdrowe, rodzinne przepisy piknikowe.
Ponadto dzieci uczestniczyły w Festynie
sportowym w ogrodzie przedszkolnym pt.
,,Zdrowo – na sportowo”. Dzieci miały
do wykonania szereg sportowych zadań.
Na koniec każdy uczestnik otrzymał dy-
plom i olimpijski medal. Wszystkie wy-
darzenia wywołały wiele wspomnień, ce-
mentowały więzy rodzinne oraz utrwa-
liły tradycje i zwyczaje rodzinne.

Zamieszczonych powyżej prawie 330 relacji nie oddaje wszystkiego, co działo się w naszym wo-
jewództwie w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Nie wszyscy koordynatorzy, ani
nie wszystkie środowiska lokalne, których namiary mieliśmy – mimo przypomnienia z naszej stro-
ny – nie nadesłali wypełnionych formularzy. Szkoda. Ale i tak ich ilość jest pokaźna, a liczba pre-
zentowanych w nich najróżniejszych inicjatyw jest jeszcze większa, jako że niektóre relacje in-
formują o kilku lub nawet kilkunastu przedsięwzięciach. Były wydarzenia kameralne i masowe. Choć
ich opisy zamieszczamy praktycznie bez skrótów, to bardzo żałujemy, że nie mogliśmy zamieścić
wszystich zdjęć, jakie otrzymaliśmy, bo to przekraczałoby objętość ,,Biuletynu”. (red.)
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Zakoñczenie XXI W--M Dni Rodziny
14 czerwca b.r. w Janowcu Kościel-

nym  miało miejsce uroczyste zakończe-
nie XXI Warmińsko-Mazurskich Dni
Rodziny. Uroczystości rozpoczęła Msza
św. odprawiona w kościele pw. św. Ja-
na Chrzciciela. Przewodniczył jej i ho-
milię wygłosił ks. dr Wojciech Kućko,
dyrektor wydziału ds. rodzin Płockiej
Kurii Diecezjalnej:

Na początku trzeba wyrazić wielką
radość i pogratulować tym wszystkim,
którzy w taki właśnie sposób chcą przy-
czynić się do podkreślenia, jak wielką
wartość ma małżeństwo i rodzina dla ro-
zwoju społeczeństwa. Trzeba podzięko-
wać tym, którzy potrafią podjąć taką współ-
pracę; między państwem a Kościołem,
między instytucjami religijnymi a samo-
rządami. (...) Dzisiejsze Słowo Boże
prowadzi nas do zrozumienia, do przy-
pomnienia sobie tego faktu, że ta myśl
o małżeństwie i rodzinie nie jest jakimś
widzimisię teologów, filozofów, czy to
przeszłych, czy współczesnych. Ta myśl
jest głęboko zapisana nie tylko w kul-
turze cywilizacji zachodniej, cywilizacji
chrześcijańskiej. (...) Kwestia rodziny
jest fundamentalną dla Pisma Świętego.
Ono w wielu miejscach podkreśla, że
właściwe relacje między członkami w ro-
dzinie są istotne do budowania relacji
także wśród innych ludzi. I te właściwe
relacje dotyczą dzieci, rodziców i doty-
czą też dziadków. (...)

Kaznodzieja zwrócił uwagę, że wszy-
stkie inne przykazania zawierają jakiś
zakaz. Bóg mówi w tych przykaza-
niach: nie czyń czegoś: ,,nie zabijaj”, ,,nie
cudzołóż”… Tylko IV przykazanie nie
zawiera zakazu. Bóg nie mówi ,,nie
dręcz swoich rodziców”, albo ,,nie czyń
im szkody”. Bóg natomiast mówi: ,,czcij
ojca swego i matkę swoją”. I co wię-

cej, kiedy zajrzymy do tekstu Księgi Wyj-
ścia, zobaczymy, że to przykazanie za-
wiera w sobie także obietnicę. Bóg mó-
wi ,,czcij ojca swego i matkę swoją, aby
długo trwały dni twego pobytu na ziemi,
który daje ci Pan Bóg”. Bóg wiąże z tym
przykazaniem obietnicę wydłużenia dni
naszego życia. W jakim sensie? Po pier-
wsze, to przykazanie zawiera postawę
,,czcij”, postawę szacunku. I ten szacu-
nek należy się rodzicom, należy się
dziadkom przez całe ich życie, a także
po ich śmierci. Szacunek względem
osób starszych. Mamy z tym dzisiaj
coraz większe problemy. Niezrozumie-
nie, czym jest szacunek, a z drugiej
strony czym jest posłuszeństwo. I warto
zadać sobie pytanie, w jaki sposób my
wymagamy od dzieci, młodzieży sza-
cunku dla osób starszych, przełożonych,
ale też w jaki sposób uczymy swoją
postawą tego szacunku.

Po Mszy św. wszyscy udali się do
Szkoły Podst. im. Jana Pawła II w Jano-
wcu Kościelnym, gdzie odbyła się dalsza
część uroczystości.

Spotkanie prowadziła p.o. kierowni-
ka Samorządowego Ośrodka Kultury
Marzena Borkowska. Otwarcia uroczy-
stości dokonał Wójt Gminy Janowiec
Kościelny Piotr Rakoczy.

Wicewojewoda Warmińsko-Mazur-
ski, Sławomir Sadowski,  podkreślił, że
fundamentem rodziny jest małżeństwo.
To nie ulega wątpliwości. To taka opoka,
na której się buduje polskie państwo.
Bo ono się budowało na takich war-
tościach jak wiara, pamięć, tożsamość,
tradycja, Bóg, honor, Ojczyzna. Zwrócił
uwagę, że w historii, zwłaszcza tej z okre-
su powstań, ciężar wychowawczy nad
przyszłymi pokoleniami spoczywał na
matkach.

Zakoñczenie XXI W-M Dni Rodziny
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Jako druga głos zabrała Jolanta Pio-
trowska, członek Zarządu Województwa
Warm.-Maz.:

Pozwólcie Państwo, że zacznę od
podziękowań. Dziękuję Panu Wójtowi
za to, że zorganizował tę uroczystość.
Oczywiście wraz z zespołem pracowni-
ków. Do tego zespołu zaliczyłabym
również Księdza Proboszcza i inne oso-
by, które zechciały wesprzeć Pana Wój-
ta w tym przedsięwzięciu.

Chciałabym podziękować patronowi
naszych Warmińsko-Mazurskich Dni
Rodziny, panu Wojewodzie, a także in-
stytucji, która na co dzień bardzo anga-
żuje się na rzecz rodzin w naszym regio-
nie; na rzecz osób niepełnosprawnych,
osób starszych: Regionalnemu Ośrod-
kowi Polityki Społecznej i Pani Dyrektor
Wiesławie Przybysz.

Oczywiście na podziękowania zasłu-
gują wszyscy, którzy włączyli się w to
nasze wspólne przedsięwzięcie. Jeśli są
to XXI Dni Rodziny, ktoś może zapytać-
a cóż to jeszcze nowego można dodać?
A za każdym razem powstaje także coś no-
wego, wspaniałego. Posiadamy w Urzę-
dzie gruby dokument, w którym spisane
jest każde przedsięwzięcie. W różnych
gminach, od najmniejszych po najwię-
ksze, w powiatach, miastach całego na-
szego regionu. Jesienią, kiedy spłyną
pozostałe relacje, wraz z Panią Dyrektor
Przybysz podsumujemy te wszystkie
wydarzenia. A muszę powiedzieć, że już
odbyło się około tysiąca spotkań. To jest
ogromna ilość świętowania na rzecz ro-
dzin. Począwszy od Mszy św. w inten-
cji rodzin, podczas których często nawet
odnawiano śluby małżeńskie, poprzez
różne konferencje, warsztaty, rozmowy
na temat – czym jest małżeństwo.

Hasło tegorocznych Dni Rodziny to
,,Małżeństwo – dobre relacje – silna
rodzina”. W tym duchu odbyło się wiele

festynów, zawodów sportowych, kon-
kursów, koncertów - niezliczone ilości
wspaniałych pomysłów.

(,,,) Ci, którzy są w małżeństwie,
wiedzą jak jest. Ci, którzy jeszcze nie
żyją w małżeństwie, jeszcze nie wiedzą,
ale nie mam zamiaru nikogo straszyć.
Chcę powiedzieć, że małżeństwo, ro-
dzina, to jest coś dobrego. Pod warun-
kiem, że mamy w nim partnerstwo, mi-
łość, wzajemny szacunek, wzajemną
pomoc. Małżeństwo to sinusoida. To są
piękne chwile, wzniosłe i radosne. Po-
cząwszy od szczęśliwego ślubu, poprzez
wspaniałe święta rodzinne, ale są też
i ,,dołki”. Są trudne sytuacje. I co wte-
dy? Wtedy ratuje nas miłość i szacunek
do współmałżonka. A jak jest fajnie w mał-
żeństwie, to to się przekłada także na
dzieci. Dzieci są również szczęśliwe i ra-
dosne. Jak widzimy smutne dziecko, to
mamy prawo domyślać się, że przyczy-
na jest w domu. Brak porozumienia
między rodzicami. Dlatego cieszę się,
że takie właśnie hasło przyświecało te-
gorocznym Dniom Rodziny i że przez
chwilę przystanęliśmy i przypomnieliś-
my sobie, czym jest małżeństwo. Czym
jest rodzina. Jak bardzo zależy nam na
naszych dzieciach. Często rodzice nie
żałują pieniędzy na zaspokajanie potrzeb
i zachcianek swoich dzieci, ale czasu to
dla nich nie mają. A dzieciom wcale tak
bardzo nie zależy na tych drogich pre-
zentach, zależy im przede wszystkim na
wspólnym przebywaniu. Na budowaniu
wzajemnych relacji.

Zbliżają się wakacje, urlopy, życzę
więc spędzania uroczych chwil, także
w naszym pięknym regionie. Życzę, by
ta radość, te relacje, ten wspólnie spę-
dzany czas trwał jak najdłużej.

Przewodniczący Rady ds. Rodzin Wo-
jew. Warm.-Maz., Andrzej Taborski,
pogratulował organizatorom podjęcia

Zakoñczenie XXI W-M Dni Rodziny

99



126 Rada ds. Rodzin Województwa Warmiñsko-Mazurskiego

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

się uroczystego zakończenia XXI
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
Wieloletnie zaangażowanie w Dni jest
dowodem wrażliwości na to bezcenne
dobro, jakim jest kochające się mał-
żeństwo i zbudowana na jego funda-
mencie rodzina. Ta postawa jest tym
bardziej godna najwyższego uznania i sza-
cunku, że żyjemy w czasach wyraźnych
przemian kulturowo-cywilizacyjnych,
w epoce swego rodzaju rewolucji oby-
czajowej, w wielu dziedzinach życia ne-
gowane są tradycyjne wartości, a swe-
go rodzaju polem doświadczalnym tych
przewartościowań stała się niestety tak-
że rodzina. I małżeństwo. Dziś już przy-
chodzi nam często pytać nie tylko, czym
jest rodzina, ale co to jest rodzina. A mał-
żeństwo? Dla niektórych to tylko nie-
wiele znaczący, a czasami nawet zbę-
dny papierek. (...)

Tegoroczne hasło ,,Małżeństwo – do-
bre relacje – silna rodzina”, jak się wyda-
je, tym bardziej kieruje naszą uwagę na
same fundamenty życia rodzinnego. Sto-
imy jako społeczeństwo, jak naród, ale
też jako poszczególne osoby, wobec wciąż
nowych wyzwań. Tym bardziej powin-
niśmy o te fundamenty dbać czy to ho-
norując te małżeństwa i rodziny, które
mimo różnych zawirowań trwają, czy dba-
jąc o własną rodzinę, czy dając młode-
mu pokoleniu właściwe drogowskazy
na drogach ich przyszłego życia. Mów-
ca zakończył: Jeszcze raz gratuluję Pań-
stwu tego zaangażowania w Dni Ro-
dziny, dziękuję za dzisiejszą uroczystość
i życzę wszystkim: Uwierzmy w rodzinę
silną, zbudowaną na trwałych fundamen-
tach: małżeństwie i dobrych relacjach.

Głos zabrał także Warmińsko-Mazur-
ski Kurator Oświaty Krzysztof Marek
Nowacki: Ja też muszę się pochwalić
moim stażem małżeńskim: 39 lat. I moja
rodzina ma się dobrze. Dlaczego?  Mo-

że dlatego, że jako  Polska, Polacy jesteś-
my krajem maryjnym? O dom dba żona.
I kiedy ona podejmuje decyzję, to zaw-
sze wychodzi, że ja mam rację. Dzięki te-
mu nasze małżeństwa trwają i trwać będą.

Rodzina według definicji Kościoła
katolickiego to związek mężczyzny i ko-
biety poprzez więź małżeńską i dzieci.
Ta prawda jest zweryfikowana przez ty-
siąclecia. Wszystko, co jest inne, to jest
ersatz, substytut, surogat czy pewien za-
miennik. Ja co do tego nie mam najmniej-
szej wątpliwości. Rodzina też jest funda-
mentem. Bo przecież dom rodzinny jest
podstawową siłą deatomizującą. To my
w rodzinach piszemy księgę, którą po-
tem czytają nasze dzieci. I niejedno-
krotnie ich losy, życie, postępowanie
jest związane z tym, co wyczytali w na-
szym życiu. Warto mieć tego świadomość.

Ma też świadomość tego polska oświa-
ta, która traktuje rodzinę jako fundament,
a szkoła ma być usługowa wobec rodzin.
Rodzin, w których młody człowiek, czy-
tając owa księgę, może poznać wartoś-
ci, zrozumieć, zaakceptować i – choć błą-
dzenie jest rzeczą ludzką – stosować te war-
tości w praktyce. To gwarantuje rodzina.

Rodzina to wartości, co do których
nie mamy w Polsce wątpliwości od kwie-
tnia 966 r. One są zweryfikowane, spra-
wdzone. Ojczyzna na tych wartościach
trwa i trwać będzie. Cóż to jest dla mnie
osobiście? Jest to godność, którą mam
wpisaną od poczęcia do naturalnej
śmierci. Jest to roztropność i nade wszy-
stko, co jest cechą charakterystyczną
narodu polskiego, umiłowanie wolności.
My ponad wszystko umiłowaliśmy
wolność. Wolność, którą rozumiemy ja-
ko wolność od zła, i w końcu miłość –
do bliźniego, do Ojczyzny, która dla nas
po Bogu jest najważniejszą miłością.  I to
wszystko przekazuje rodzina. Szkoła ma
funkcję wspomagania.

Zakoñczenie XXI W-M Dni Rodziny
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Jest jeszcze pewien czynnik charakte-
rystyczny, który podtrzymuje – i tu
chciałem wyraźnie podziękować Koś-
ciołowi. To Kościół – ten instytucjonalny –
robi wszystko, że ta rodzina trwa i  trwać
będzie. Nie przejmujmy się różnymi mo-
dami. Moda jest, a potem przemija. Jest te-
raz moda na gender. To też przeminie.
Bo rodzina, jako fundament, na którym
stoi Polska, przetrwa mimo tych wszyst-
kich chorób: hedonizmu, nihilizmu, per-
misywizmu. Te ,,izmy” przeminą.  Bo one
zawsze były obecne, kiedy się pojawiła
rodzina. A atak na rodzinę, z jakim mamy
dziś do czynienia, to jest atak na Polskę.
Bo kto uderza w rodzinę, ten rozwala nam
Ojczyznę.

Te pokolenia, które były przed nami,
nie przeminęly. One trwają. Również
my jesteśmy pokoleniem, które nie prze-
minie. Ale będzie trwać w naszych na-
stępcach. I bądźcie przekonani, ze ro-
dzina i szkoła dobrze wychowują dzieci.
Nie przejmujmy się szumem informacyj-
nym, bo ten szum jest tylko po to, żeby
nas podzielić, zdekomponować, osłabić.
Ale póki rodzina jest mocna, jestem
spokojny o Ojczyznę.

Bardzo dziękuję. Na koniec powiem,
jak mój ojciec, dziad, pradziad: Bóg za-
płać za to, że jesteście, Bóg zapłać za
tę szkołę, za tę społeczność. I jestem
przekonany, że póki jesteście, to te war-
tości, które  są Waszym udziałem, one
trwają i trwać będą. I jestem o to zu-
pełnie spokojny.

Prelekcję o sposobach komunikacji
w rodzinie jako podstawie dobrych re-
lacji wygłosiła Magdalena Żukowska
psycholog z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Nidzicy. Zaś ks.
Przemysław ,,Kawa” Kawecki SDB
opowiedział o systemie prewencyjnym
w życiu rodzinnym na przykładzie do-
świadczeń salezjańskich: System pre-
wencyjny zakłada relację, bo wycho-

wanie odmierza się przez czas, który
komuś poświęcamy. Św. Jan Bosko pod-
kreślał, że nie chodzi o to, aby kogoś  ko-
chać, tylko o to, żeby ktoś czuł się kochany
– stwierdził znany duszpasterz młodzieży.

Ciekawy film zrealizowany przez
Młodzieżową Radę Gminy w Janowcu
Kościelnym przedstawił poglądy miesz-
kańców gminy Janowiec Kościelny na
temat małżeństwa, dobrych relacji i szczę-
śliwej rodziny. Opiekunami Młodzie-
żowej Rady w tym przedsięwzięciu byli
P. Judyta Wrzeszczyńska oraz P. Sta-
nisław Kazimierski – nauczyciele SP
w Janowcu Kościelnym.

Podsumowaniem spotkania był spe-
ktakl teatralny w wykonaniu mieszkań-
ców (od dzieci po seniorów) gminy Ja-
nowiec Kościelny pt. ,,Historia pewnego
małżeństwa”. Scenariusz do spektaklu
napisała P. Zofia Wielgus, Sekretarz
gminy Janowiec Kościelny a wyreżyse-
rowała go p.o. Kierownika Samorządo-
wego Ośrodka Kultury, P. Marzena
Borkowska. Na koniec miał miejsce
występ Chóru Uniwersytetu Trzeciego
Wieku ,,Być Razem” z Nidzicy.

Po zakończeniu części artystycznej,
każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy
przepis na szczęśliwą rodzinę (zamie-
szczamy go na okładce niniejszego nu-
meru ,,Biuletynu”) oraz mógł poczęsto-
wać się przysmakami przygotowanymi
przez Szkołę Podst. im. Zawiszy Czar-
nego w Waśniewie-Grabowie, Szkołę
Podst. im. Jana Pawła II w Janowcu
Kościelnym oraz Stowarzyszenie BENE
FIDE. Przygotowane potrawy nawiązy-
wały do gościnności państw Unii Euro-
pejskiej (Polski, Grecji, Hiszpanii i Por-
tugalii), stoiska zostały przygotowane
dzięki funduszom z Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej realizującej projekt
Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct.
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ARTYKU£Y
Artyku³y

Tegorocznym Warmińsko-Mazurs-
kim Dniom Rodziny sprzyjała – co tu
mówić! – niezwykła wiosenna aura z wcze-
śniej rozbudzoną, bo już w początkach
kwietnia, przyrodą. Wspomagała orga-
nizatorów wielu wydarzeń niosąc ,,sło-
neczną” radość, ciekawe pomysły na
realizację przyjętego hasła, tworzyła
niespotykany klimat oficjalnych i nieo-
ficjalnych spotkań. Także spotkań ro-
dzinnych, wszak maj to miesiąc niezli-
czonych okazji, rocznic i świąt.

W takiej ,,okazji” rodzinnej miałem
przyjemność wziąć udział. Uroczysta
inauguracja Dni Rodziny miała miejsce

fortowym miejscu, odkrywającym nie-
powtarzalne piękno malowane ręką
natury, w pełni sprawdzało się i rea-
lizowało hasło tegorocznych Warmiń-
sko-Mazurskich Dni Rodziny: ,,Mał-
żeństwo – dobre relacje – silna ro-
dzina”. Tego dnia z seniorką rodziny –
mamą, babcią i prababcią spotkały się
trzy pokolenia, aby okazać swoją ra-
dość, wyrazić gratulacje i życzenia.
Uroczystość była niespodzianką dla
Jubilatki przygotowaną przez całą ro-
dzinę. Dzięki dobrym relacjom i zdrowej
atmosferze panującej w rodzinie spo-
tkanie mogło dojść do skutku.

To znakomite świadectwo na ,,dzi-
siejsze czasy”. Stanowi wzorzec ,,silnej
rodziny” – wspólnoty żyjącej w porząd-
ku moralnym, konsekwentnie realizu-
jącej swoje cele, świetnie się rozumie-
jącej, potrafiącej i chcącej być razem
nie tylko z okazji ,,wielkich” jubileuszy.
Siła rodziny wynikająca z porządku
moralnego jest w stanie stawić czoło
wszelkim zewnętrznym przeciwnoś-
ciom. Tak było przez wieki, tego pewien
jestem i dziś. A pojawia się ich ostatnio
coraz więcej. Zauważył to już wiele lat
temu św. Jan Paweł II: Od pewnego
czasu instytucja rodziny narażona
jest na nieustanne ataki. Zamachy
te są tym bardziej niebezpieczne i pod-
stępne, że polegają na negacji nie-
zastąpionej wartości rodziny opartej
na małżeństwie. Proponuje się nawet
fałszywe alternatywy dla rodziny i żą-
da się ich uznania przez prawodaw-
stwo. Stąd też nieustająca konieczność
budowania życia rodzinnego na
solidnym fundamencie – na skale, nie

Dobre relacje w silnej rodzinie

Jubilatka w gronie najbliższych

w piątek 10 maja w Olsztynie, a już na-
stępnego dnia uczestniczyłem w donio-
słej uroczystości rodzinnej – jubileuszu
90. rocznicy urodzin jubilatki z Ostródy
Agnieszki Księżopolskiej. Otoczona
miłością, szacunkiem i troską całej
rodziny, sędziwa jubilatka spotkała się z
najbliższymi w urokliwym zakątku
Mazur w okolicach Ostrowina koło
Ostródy, w pensjonacie ,,Gusto Nad
Stawami". W tym spokojnym, kom-
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na piasku, na którym będziemy mogli
tworzyć świat dobrych wartości. Wi-
dząc zagrożenia, małżonkowie (czasy,
w których małżeństwo powszechnie
uważane było za świętość i otaczane
szacunkiem, dawno minęły) powinni
skupiać się na realizacji jak najwię-
kszego dobra, na pomnażaniu go w ro-
dzinie. Wspomagajmy się wzajemnie
w tym ważnym i pilnym na dziś zadaniu
i skupiajmy uwagę na wartości i pięknie
życia w rodzinie.

Uroczystość jubileuszowa rozpoczę-
ła się w odwiecznym polskim porządku
dziękczynną Mszą św. w intencji sę-
dziwej Jubilatki w rodzimej parafii pw.
Św. Franciszka z Asyżu w Ostródzie.
Zebrana wokół Stołu Pańskiego rodzina,
przyjaciele i znajomi dziękowali Panu
Bogu za dar długiego życia i prosili o dal-
sze szczęśliwe lata.

Pośród wielu upominków Jubilatka
otrzymała od przyjaciół rodziny z Koś-
cierzyny obraz koronowanej Matki Bo-
żej Kościerskiej, Królowej Rodzin.

Nie mogło się obyć – rzecz jasna! –
bez ,,jubileuszowego” tortu wykonane-
go wprawną (powiedziałbym artysty-

Jubileuszowy tort

czną) ręką mistrza cukiernictwa z Miło-
młyna. To dar wnucząt dla babci – Jubi-
latki, którym postanowiłem się podzielić
– na fotografii jeszcze w  całości!

Zbigniew Połoniewicz
Dyrektor Oddz. Okręgowego

Katol. Stow. ,,Civitas Christiana” w Olsztynie

Dobre relacje –
silna rodzina i ma³¿eñstwo

Mówiąc o  małżeństwie  i  rodzinie,
warto pomyśleć o roli dobrych relacji
w rodzinie, które dają poczucie bez-
pieczeństwa. Szansą na szczęśliwą ro-
dzinę jest przede wszystkim wzajemne
zaufanie, zrozumienie i rozmowa. Dzieci
widząc kłócących się rodziców, myślą,
że to one są powodem konfliktu. Gdy
kłótnia rozgrywa się za zamkniętymi
drzwiami, dziecko zawsze wyczuje, że
coś ,,wisi w powietrzu”. To normalne,
że konflikty zdarzają się nawet między

ludźmi, którzy się kochają. Dziecko
powinno jednak usłyszeć od rodziców,
że się pokłócili, ale powinno też usłyszeć,
że jest do problem do rozwiązania.
Dobre relacje w rodzinie są szansą na
silne więzi  między małżonkami i dzieć-
mi, a to jest podstawą do budowania
szczęśliwego, trwałego związku. Za-
stanawiamy się często, jak to osiągnąć.
Odpowiedź jest prosta – okazujmy sobie
uczucia także przy dzieciach, to uczy
budowania i dbania o relację. Spędzajmy
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jak najwięcej czasu razem. Rozmawiaj-
my i to jak najwięcej, nie tylko o przy-
jemnych rzeczach, ale także o trud-
nych. Uczymy w ten sposób dzieci, że
mówienie o uczuciach, nawet tych
negatywnych, jest czymś naturalnym.
Jeśli jesteśmy ogólnie zajęci, starajmy
się wykorzystać każdy moment na krót-
ką pogawędkę.  Szanujmy się nawza-
jem – szacunek oznacza nie tylko zwra-
canie się do siebie w kulturalny sposób,
to także akceptowanie decyzji drugiej
osoby. Rodzina powinna być ,,drogo-
wskazem życia”. Miłość małżeńska ro-
dziców, mocne więzi rodzinne i dobre
relacje pozwalają pokonać przeciw-
ności losu i problemy dnia codziennego.
Dorastające dzieci kształtują swoje
oczekiwania w stosunku do partnerów,
a życie chcą oprzeć na trwałym związku.

Małżeństwo, problem czy szansa?
Według definicji (patrz: Wikipedia)

,,małżeństwo”, to zatwierdzony prawnie
i/lub społecznie związek dwóch osób,
najczęściej mężczyzny i kobiety, regu-
lowany zasadami, obyczajami, prze-
konaniami i postawami wyznaczający-
mi prawa i obowiązki małżonków oraz
status ich ewentualnego potomstwa.
Małżeństwo jest naturalną oraz pod-
stawową komórką społeczeństwa, ma-
jącą wymiar zarówno świecki, jak i re-
ligijny.

Zapytałam 83 letnią Panią, co zde-
cydowało o tym, że przed laty wstąpiła
w związek małżeński. Odpowiedź była
szybka i bardzo prosta – MIŁOŚĆ, chęć
bycia razem, budowania wspólnego
życia i wychowywania dzieci. Podobne
pytanie zadałam kiedyś mojej mamie.
Usłyszałam: ,,były to trudne czasy powo-
jenne, sami musieliśmy zabiegać o naj-
mniejszą rzecz, ale co najważniejsze,
mieliśmy dwie pary zdrowych rąk do

pracy, wychowaliśmy się w nieboga-
tych, ale kochających się rodzinach i mie-
liśmy mocną wiarę, że Pan Bóg pomoże
w naszych życiowych planach”. Z per-
spektywy czasu wydaje się to coraz bar-
dziej ,,niepasujące” do naszej współ-
czesności. Obecnie młodzi, zakochani,
chcąc być ze sobą, decydują się na wspó-
lne zamieszkanie. Decyzja o wstąpieniu
w związek małżeński zapada później,
jeśli w ogóle taką decyzję podejmują.
Niepokojący też jest fakt, że w nie-
których środowiskach zapomina się o tzw.
,,zdrowych rękach do pracy”, na rzecz
ubiegania się o świadczenia z pomocy
społecznej. W wielu tzw. ,,niepełnych
rodzinach” i ,,związkach nieformalnych”
zanika kultywowanie rodzinnych oby-
czajów i praktyk religijnych, co zdecy-
dowanie osłabia  więzi rodzinne.

Małżeństwo niesie ze sobą pewne
etapy. Na początku jest ,,błoga nie-
świadomość”. Młodzi decydując się na
związek często na podstawie zauro-
czenia. Po pewnym czasie zastana-
wiają się, co widzieli w swoim partnerze
czy współmałżonku. Małżeńska co-
dzienność: płacenie rachunków, kon-
takty z teściami, sprzątanie i zwykła
rutyna powoduje, że etap ,,błogostanu”
ustępuje. Wraz z przyjściem na świat
dzieci bądź powstaniem zobowiązań
związanych z karierą zawodową, poja-
wiają się pewne przeszkody. Z powodu
ciągłego zapracowania powstają  pro-
blemy, które – nie przedyskutowane – bę-
dą narastać, wywołując kryzys rozpoczy-
nający etap ,,ani uciec, ani się ukryć”.
Małżonkowie, zmęczeni ciągłymi pro-
blemami, mają  ochotę odejść, ale nadal
pozostają razem. Są razem, chociaż nie
zawsze jest to łatwe. W tej fazie mał-
żonkowie muszą się ponownie zmagać
ze sobą pośród wątpliwości, obaw, a na-
wet rozpaczy. Często jedyną rzeczą,
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która każe im pozostać ze sobą, jest
czysta wola pozostania razem.

Pary w średnim wieku wchodzą w  etap
,,było-minęło”. Małżonkowie próbują
zmieniać siebie nawzajem,  całkowicie
odmienić samych siebie. Etap ten, często
rozpoczynający się z chwilą, gdy naj-
młodsze dziecko opuszcza dom rodzinny,
charakteryzuje się tęsknotą za tym, co
się nie zdarzyło i już nigdy nie zdarzy.
Jest to czas szczególnie trudny i nie-
kiedy małżeństwo nie jest w stanie go
przetrwać. Zdarza się, że zaczynają
wówczas uprawiać hobby, na które
wcześniej nie mieli czasu. W wieku
senioralnym bywa również i tak, że
małżonkowie muszą niejednokrotnie
otoczyć siebie nawzajem opieką.

Czy potrafimy przetrwać ,,kryzys
małżeński”?

Szukając odpowiedzi na to pytanie,
sięgnęłam do informacji z Ośrodka
Pomocy Społecznej, w którym pracuję,
i ze smutkiem stwierdziłam, że skala
rodziców, samotnie wychowujących
dzieci, którzy nie przetrwali ,,kryzysu
małżeńskiego”, jest duża. Według stanu
na dzień 31 grudnia 2018 r., na 696
rodzin objętych pomocą, 68 rodzin to
rodziny ,,niepełne”. Natomiast wśród
516 rodzin pobierających na dzieci
świadczenia wychowawcze, aż 12%
rodzin (64 rodziny) to rodziny niepełne
tj. samotne matki, osoby rozwiedzione,
wdowy. Trzeba pamiętać, że to nie zna-
czy, iż 78%, czyli  452 rodziny są w sa-
kramentalnym związku małżeńskim.

 Rodzina jako instytucja społeczna
jest w kręgu ciągłego zainteresowania
wielu specjalistów, wypracowujących
liczne definicje określające rodzinę.
Według ustawy o pomocy społecznej
,,rodzina – to osoby spokrewnione lub
niespokrewnione pozostające w fakty-

cznym związku, wspólnie zamiesz-
kujące i gospodarujące”. Z wywiadów
środowiskowych wynika, że w dużym
stopniu są to związki nieformalne,
wychowujące 150 dzieci. Nasuwa się
pytanie, czy te dzieci w swoim dorosłym
życiu będą potrafiły zbudować trwały,
związek małżeński i wychować dzieci
w oparciu o wartości stabilnej rodziny.

Co jest powodem ,,nietrwałości”
związków małżeńskich? W rozmowie
z seniorami usłyszałam, że często ze
smutkiem patrzą na współczesne ro-
dziny, na panujące relacje, ciągły brak
czasu na wspólne rozmowy, bycie ra-
zem. Współczesne pary zbyt szybko
rezygnują z podjęcia starań o wytrwaniu
,,na dobre i na złe” w związku part-
nerskim zarówno tym formalnym jak i nie-
formalnym. Wiąże się to z brakiem od-
powiedzialności za wychowywanie dzie-
ci, wiary w siebie i możliwości pokonania
problemów.

Jaka jest recepta na udany związek?
Związek będzie bardziej udany, gdy za-
ufacie sobie nawzajem. Oznaki obu-
stronnego zaufania w związku to otwar-
te mówienie wprost, obdarzanie się
zaufaniem, odpowiedzialne dotrzymy-
wanie obietnic, okazywanie szacunku,
lojalność, słuchanie ze rozumieniem,
szanowanie prawa do prywatności,
naprawianie krzywd. Zaufanie w związ-
ku jest kluczem do satysfakcjonującej
relacji. Otwarcie się na drugiego czło-
wieka i zaufanie mu wymagają czasu
i szczerej rozmowy. Warto jednak pod-
jąć ten trud dla dobra i szczęścia  na-
szego małżeństwa i rodziny.

Teresa Nowacka
Wiceprzewodnicząca Zarządu

Rady ds. Rodzin
Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Kierownik GOPS w Pieckach
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Rada ds. Rodzin Województwa
Warmińsko-Mazurskiego obchodzi
swoje dwudziestolecie. W numerze
czterdziestym naszego ,,Biuletynu” za-
mieściliśmy materiał przypominający
ideę stojącą u podstaw jej powołania
przez ówczesnego Marszałka Wojewódz-
twa, a kontynuowaną przez jego następ-
ców. Z pewnością na uwagę zasługuje
fakt, że była to inicjatywa oddolna, nie-
jako ,,podpowiedziana” Marszałkowi.
W materiale tym przedstawiliśmy jej stru-
kturę, krótki zarys jej funkcjonowania,
a także historię Warmińsko-Mazurskich
Dni Rodziny, które powstały jako pier-
wsza inicjatywa Rady, a które pod róż-
nymi hasłami organizowane są w na-
szym województwie już 21 razy. Przy-
pomnieliśmy hasła tychże Dni, a także
tematy wojewódzkich konkursów: lite-
rackiego oraz plastycznego i grafiki
komputerowej. Pisaliśmy o włączaniu
się zarówno całej Rady, jak poszcze-
gólnych jej członków w różne inicjatywy
prorodzinne – nie tylko wojewódzkie, ale
i ogólnopolskie.

Przykładem takiego zaangażowania
Rady i jej członków była choćby organi-
zowana przez Wydział Prawa i Administra-
cji UWM VI Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Prawa Małżeńskiego i Rodzin-
nego Wspieranie małżeństwa i rodziny
w ustawodawstwie państwowym i koś-
cielnym, jaka odbyła się 23 maja br. pod
patronatem Senator RP Bogusławy Orze-
chowskiej. Zostaliśmy zaproszeni wraz
ze Studenckim Kołem Naukowym Pra-
wa Wyznaniowego Fides, Kołem Nauk
Cywilistycznych oraz Studenckim Ko-
łem Naukowym Prawników Kanonis-
tów do jej współorganizacji. Wygłoszo-
nych zostało kilkadziesiąt referatów
poświęconych tematyce małżeństwa i ro-

dziny, jak m.in. Działania Senackiej
Komisji Rodziny, Polityki Senioral-
nej i Społecznej (Senator B. Orzechow-
ska), Struktura i zadania Departa-
mentu Współpracy Międzynarodowej
i Praw Człowieka Ministerstwa Spra-
wiedliwości (Maciej Lis, Specjalista
w tymże Departamencie), Programy
społeczne wspierające rodzinę, Me-
diacje rodzinne – wsparcie organiza-
cji kościelnych i państwowych, In-
strumenty prawne służące zabezpie-
czeniu socjalnemu rodziny, Znacze-
nie przygotowania do małżeństwa w spo-
łeczności świeckiej i katolickiej, Pomoc
psychologiczna w kryzysie małżeń-
stwa sakramentalnego, Duszpasters-
two rodzin w archidiecezji warmiń-
skiej – postulaty de lege ferenda, Ochro-
na praw dziecka przed urodzeniem
w świetle prawa kanonicznego i pra-
wa polskiego (dr Justyna Krzywkow-
ska – pracownik Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UWM oraz członek Rady ds.
Rodzin) i inne. Była więc mowa np. o pra-
wie rodziców do wychowania dzieci, o za-
warciu małżeństwa przez osobę mało-
letnią, o prawie alimentacyjnym, o testa-
mencie małżeńskim, o procedurze nie-
bieskiej karty, o świadczeniu wycho-
wawczym 500+. Temat Rada ds.
Rodzin Województwa Warmińsko-
Mazurskiego jako społeczna ini-
cjatywa wspierania działań proro-
dzinnych samorządu i promocji ro-
dziny w regionie przedstawił prze-
wodniczący Rady, Andrzej Taborski.
Konferencja ze wszech miar potrzebna
i podejmująca bardzo aktualne tematy.

Czterej przedstawiciele Rady uczestni-
czyli w posiedzeniu Kapituły Nagrody
Regionalnej im. Michała Lengowskiego,
którą przyznaje Katolickie Stowarzy-

Z ¿ycia Rady ds. Rodzin Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego
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szenie ,,Civitas Christiana”. Tegoroczni
laureaci Nagrody odznaczają się ogro-
mnym zaangażowaniem w działalności
na rzecz rodziny oraz w pracy wycho-
wawczej młodego pokolenia.

Przedstawiciele Rady odbyli rozmo-
wę z Kuratorem Oświaty w Olsztynie,
Krzysztofem Markiem Nowackim, w któ-
rej podjęli m.in. temat  konieczności ro-
zeznania, w ilu szkołach i w jakim zakre-
sie realizowany jest przedmiot ,,Wy-
chowanie do życia w rodzinie” i co mo-
żna zrobić, by był on bardziej atrakcyjny
dla młodzieży.

Nie bez znaczenia jest udział człon-
ków Rady w rozmaitych przedsięwzię-
ciach podejmowanych przez środo-
wiska lokalne w ramach Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny (byliśmy np.
w Janowcu Kościelnym na uroczystym
zakończeniu tegorocznej edycji Dni), czy
wręcz inicjowanie, organizowanie lub
współorganizowanie konkretnych wyda-
rzeń (np. Pieniężno, Piecki, Susz).

Włączamy się w Marsze dla Życia i Ro-
dziny. Wiceprzewodniczący Rady, ks.dr
Michał Tunkiewicz, jest koordynatorem
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Ro-
dzinie. Bierzemy udział m.in. w opraco-
wywaniu i monitorowaniu wojewódzkich
programów przygotowywanych przez
Samorząd Województwa: Wojewódzki
Program Polityki Prorodzinnej, Woje-
wódzki Program Polityki Społecznej,
Wojewódzki Program Polityki Senioral-
nej, ds. Osób Niepełnosprawnych, Ze-
społu ds. monitorowania i ewaluacji
Wojewódzkiego Programu Wspierania
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej…

Nie bez znaczenia jest udział człon-
ków Rady w ważnych konferencjach,
także międzynarodowych. I tak np. Se-
kretarz Rady, Wanda Kuca, uczestniczyła
w Konferencji „Edukacja seksualna dzieci
i młodzieży. Przegląd zagrożeń”, organi-

zowanej 8 VI na Stadionie Narodowym
w Warszawie przez Centrum Życia i Rodzi-
ny, podczas której – obok wybitnych
polskich ekspertów w dziedzinie edukacji
seksualnej, wystąpili: Prof. Judith Reis-
man z Liberty University w Virginii, Prof.
Mark Regnerus z University of Texas
w Austin, Alisa Jordheim – Założycielka
i Prezes Justice Society (USA), pisarz,
badacz relacji między kobietą a mężczyzną
– Jean-Paul Benglia z Francji. Referatów
tych można wysłuchać na stronie interne-
towej Centrum Życia i Rodziny. Sekretarz
Rady brała udział także w organizowanej
przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej
Ordo Iuris Konferencji Naukowej Rodzi-
na a prawa dziecka i ich ochrona, która od-
była się 26.IX w Auditorium Maximum
UKSW w 30-lecie przyjęcia przez Zgro-
madzenie Ogólne Organizacji Narodów
Zjednoczonych Konwencji o Prawach
Dziecka. Nie każdy wie, że prof. Tadeusz
Smyczyński z Centrum Prawa Rodzin-
nego i Praw Dziecka Polskiej Akademii
Nauk, jako pierwszy, przed 50. laty, za-
czął w przestrzeni międzynarodowej zwra-
cać uwagę na konieczność uchwalenia
podobnego dokumentu. Dziś niestety
Konwencja ta wykorzystywana jest przez
rozmaitych ideologów nowych trendów
kulturowo-cywilizacyjnych, czego wyrazem
są m.in. tendencje do przyznania nastolat-
kom ,,prawa” do aborcji, do eutanazji dzie-
ci, a także próby odebrania rodzicom
prawa do wychowania dzieci według wła-
snych przekonań (np. religijnych), co
prowadzi do swego rodzaju przepaści
między dzieckiem a rodzicami.

Rada wchodzi w kolejny rok działal-
ności i chce jak najlepiej służyć idei, dla
której została powołana. Liczymy na  współ-
pracę osób, środowisk i instytucji, któ-
rym sprawy rodziny leżą na sercu.

Andrzej Taborski
Przewodniczący Rady ds. Rodzin

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Artyku³y
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MATERIA£Y ROPS

31 marca 2019 r. zakończyły się
prace w I kamieniu milowym projektu
,,Kooperacja – efektywna i skutecz-
na”, realizowanym wspólnie z 6 par-
tnerami: województwem kujawsko-
pomorskim, województwem pomor-
skim, województwem zachodniopo-
morskim, województwem wielkopols-
kim, województwem lubuskim oraz
partnerem naukowym projektu – Uni-
wersytetem Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Projekt realizowany jest od 1 kwie-
tnia 2018 roku do 31 marca 2021 roku.

Projekt ma przyczynić się do wzmo-
cnienia potencjału instytucji działa-
jących na rzecz włączenia społecz-
nego, poprzez utworzenie modelu ko-
operacji/sieci współpracy podmiotów
pomocy i integracji społecznej z pod-
miotami innych polityk sektorowych
jak: edukacja, zdrowie, kultura, sport,
sądownictwo i policja. Wypracowany zo-
stanie nowy profil usług, oparty o wza-
jemną współpracę tych instytucji, w dzia-
łaniach na rzecz włączenia społe-

Projekt
,,Kooperacja – efektywna i skuteczna”
dofinansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach dzia³ania 2.5
Skuteczna pomoc spo³eczna,
w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

cznego osób i rodzin. W wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim do rea-
lizacji projektu wytypowano pięć
gmin miejsko-wiejskich z trzech po-
wiatów (Morąg, Miłomłyn, Pisz, Kor-
sze, Reszel). Ostatecznymi odbior-
cami wsparcia w tych jednostkach są
podmioty ww. polityk sektorowych is-
totnych z punktu widzenia włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa, re-
prezentowane przez trzy siedmiooso-
bowe grupy ekspertów (Powiatowe
Grupy Refleksyjne) i trzy piętnasto-
osobowe Powiatowe Grupy Decy-
dentów. Na poziomie wojewódzkim
powołano Regionalną Grupę Re-
fleksyjną, w  skład której wchodzą
przedstawiciele (20 osób) podmiotów
polityk sektorowych z poziomu wo-
jewództwa.

W ramach pierwszego etapu pro-
jektu w województwie warmińsko-ma-
zurskim odbyły się spotkania:

* 15 spotkań Powiatowych Grup
Refleksyjnych,
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* 6 spotkań Powiatowych Grup
Decydentów,

* 2 spotkania Regionalnych Grup
Refleksyjnych.

Ponadto zorganizowano spotkanie
konsultacyjne dla pracowników se-
ktora usług społecznych oraz semi-
naria dla pracowników różnych in-
stytucji. Przeprowadzono spotkania
coachingu indywidualnego oraz gru-
powego dla pracowników socjalnych
ośrodków pomocy społecznej bio-
rących udział w projekcie, w celu
wzmocnienia ich potencjału.

Na rzecz wypracowania modelu współ-
pracę podjęło ogółem 288 podmiotów/
instytucji ze wszystkich ww. woje-
wództw.

Drugim etapem projektu, który po-
trwa do września 2020 r., jest prze-
prowadzenie testu modelu kooperacji.
Na tym etapie dokonany zostanie wy-
bór rodzin do przeprowadzenia pilo-
tażu. Praca z rodziną będzie prowa-
dzona w ramach grup roboczych po-
woływanych w ww. gminach. Ponad-
to dalej toczyła się będzie praca eks-
pertów rożnych polityk sektorowych,
tym razem w ramach Partnerskich

Zespołów Kooperacji. Zaplanowane
zostały również spotkania Regio-
nalnej Grupy Decydentów oraz Po-
wiatowych Grup Decydentów.

W celu dalszego wzmacniana po-
tencjału pracowników socjalnych ośrod-
ków pomocy społecznej kontynuo-
wane będą spotkania coachingu in-
dywidualnego oraz grupowego.

Trzecim etapem projektu jest pod-
sumowanie testu modelu kooperacji.
Raport z pilotażu modelu, który po-
wstanie jako efekt badań, analiz i ze-
branej dokumentacji, posłuży do
ewentualnej weryfikacji wypracowa-
nego modelu kooperacji. Wnioski koń-
cowe pozwolą ustalić czy wypraco-
wany model funkcjonuje właściwie,
czy należy go zmodyfikować i w jakim
kierunku.

Końcowym etapem w ramach pro-
jektu będą działania edukacyjne i upo-
wszechniające model kooperacji mię-
dzyinstytucjonalnej na terenie kraju.
Zależy nam na prezentacji modelu
kooperacji kluczowym i decyzyjnym
osobom z powiatów i województw, by
mogły wykorzystać go i wdrożyć w swo-
im regionie.

Tak
wyglądało

zaproszenie
na uroczyste
zakończenie
XXI Warmiń-
sko-Mazurs-

kich Dni
Rodziny, które
odbyło się 14

czerwca
w Janowcu

Kościelnym.
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Od dzieciństwa żyłem w kochającej
się rodzinie. Nigdy nie zastanawiałem
się, czym tak naprawdę charakteryzuje
się szczęście. Wszystko wydawało mi
się takie ,,normalne” – mama, tata i ja.
Wspólne spacery, wyjazdy do kina, czy
gra w planszówki. Zdarzało się, że
rozstawaliśmy się z rodzicami, bo
wyjeżdżali służbowo, wychodzili do
pracy o rożnych porach dnia, ale mając
przy sobie komórki, nigdy nie
odczuwałem ich braku. Zapewne mój
światopogląd nie zmieniłby się do dziś,
gdyby nie pewne zdarzenie.

Pewnego sobotniego popołudnia
przeglądaliśmy z rodzicami pamiątki po
moich dziadkach: starte zdjęcia, monety,
widokówki i kolekcje znaczków -
dziadek miał ich mnóstwo! Jednak moją
uwagę przykuł list podpisany imieniem
babci. Oto jego fragment:

Kochany Mężu,
Dziś mija miesiąc, odkąd nas

zostawiłeś. Nie potrafię się z tym
pogodzić. Jest mi bardzo ciężko bez
Ciebie, a tęsknota mnie przytłacza…
Dzieci ciągle dopytują: ,,Kiedy wróci
tata? Kiedy tata nas przytuli? Kiedy
tata nam przeczyta bajki?” Nie
potrafię im wytłumaczyć, że to już
nigdy nie nastąpi. Odszedłeś przecież
bezpowrotnie… Jest mi tak ciężko...
Zawsze mogłam na Ciebie liczyć, lecz
tym razem muszę uporać się ze
wszystkim sama. Sama… jak to
boleśnie brzmi! Wiem, że mi nie
odpowiesz, że mi nie pomożesz, że to
nie Twoja wina, ale nie potrafię

Konkurs Literacki
Wybrane prace nagrodzone w Konkursie

Konkurs literacki: Kochaj¹ce siê ma³¿eñstwo – szczêœliwa rodzina

znaleźć logicznego wytłumaczenia…
Jak można umrzeć, mając zaledwie
40 lat? Bez Ciebie jest pusto, nic nie
ma sensu…

Twoja na zawsze Janina
Ten wieczór zakończył się inaczej,

niż zwykle. Po kolacji rozstaliśmy się w
milczeniu. Nie wiem, czy rodzice
wcześniej widzieli ten list. Nie miałem
jednak odwagi, by o to zapytać. Po raz
pierwszy widziałem łzy w ich oczach.
Nie miałem okazji poznać dziadków od
strony taty, bo wcześnie umarli… Tego
wieczoru zrozumiałem, co oznacza
kochające się małżeństwo i czym tak
naprawdę jest rodzina. Często
zastanawiałem się, dlaczego mama
dostaje od taty kwiaty bez  okazji.
Dlaczego za każdym razem tata dziękuje
mamie za przygotowany posiłek.
Myślałem: Przecież to tylko obiad.
Trochę mnie zawsze śmieszyło, że
rodzice po powrocie z pracy przytulają
się, jakby wrócili z dalekiej podróży…
Ale właśnie wtedy zdałem sobie sprawę
z tego, że takie drobne gesty budują
wielkie szczęście. Pozwalają nam się
czuć dobrze i bezpiecznie. W życiu
każda chwila jest ważna i trzeba ją
doceniać, szanować, celebrować!
Długo nie mogłem zasnąć. Myśl o tym,
że można stracić kogoś bliskiego i wa-
żnego, nie  pozwalała mi zasnąć. Pomy-
ślałem, że mam ogromne szczęście, bo
mieszkam z obydwojgiem rodziców
w ciepłym, kochającym domu.

Tobiasz Ociepski
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii

Krajowej w Ostródzie
(op. Magdalena Jankowska)
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Ząbrowo, 13 maja 2019 r.
Drogi Tato!

Dziękuję za książkę, którą mi przysłałeś,
przeczytałem ją jednym tchem. Okazało
się, że dobrze mnie znasz, bo trafiłeś w moje
zainteresowania. Książka bardzo mi się po-
dobała, a gdy byłem smutny, to poprawiała
mi humor.

 Bardzo za Tobą tęsknię, odkąd wy-
jechałeś za granicę, czuję sie samotny. Całe
szczęście, że towarzyszą mi wspomnienia
z Tobą związane. Uwielbiałem, kiedy czy-
tałeś mi książki. Masz niesamowitą zdol-
ność interpretacji głosowej. Mam wraże-
nie, że nawet instrukcję obsługi pralki pot-
rafiłbyś zamienić w dzieło sztuki.

Prowadziłeś ze mną długie rozmowy,
udzielałeś mi życiowych rad, pokazywałeś
same dobre rzeczy, a ja mogłem Ci zaufać,
powierzając tajemnice i troski.

Dużo radości dawały mi nasze wspólne
spotkania przy kominku. Rozkładałeś wte-
dy przed nami gry planszowe, a wybór,

w którą zagramy, należał do tego, kto potrafi
Cię rozśmieszyć.

Mama mówi, że niedługo przyjedziesz.
Ona też za Tobą tęskni, płacze co wieczór,
wpatrzona w Twoje zdjęcie.

Ostatnio byliśmy z mamą i Marcinem
na łyżwach. Marcin i ja zapisaliśmy się do
drużyny hokeistów, bardzo dobrze nam
idzie, już strzeliłem dwie bramki. To też
zawdzięczam Tobie, bo nauczyłeś nas jazdy
na łyżwach i rozwijałeś nasze zamiłowanie
do hokeja.

Z utęsknieniem czekam na Twój przy-
jazd do domu. Chciałbym, abyśmy zor-
ganizowali sobie wspólne wakacje. To na pe-
wno jeszcze zacieśniłoby nasze więzi i umo-
cniło relacje rodzinne.

Kocham Cię
Rafał

Rafał Kisiel
Szkoła Podst. im. H. Dąbrowskiego
w Gałdowie, Ząbrowo, gmina Iława

(op. Beata Przeworska)

Maj 2015 rok
Będziesz miał siostrę –słyszę radosny

głos mamy, którą obejmuje tata. Je-
dziemy na uroczysty obiad z babcią i dziad-
kiem, ciociami, wujkami. Wszyscy się
cieszą i nas przytulają, a ja dotykam ma-
my brzucha. Tak lekko mnie kopiesz.

Szczęśliwa rodzina, to ulubione i czę-
sto wypowiadane słowa wśród najbliż-
szych.

Słoneczny dzień przyniósł mi wia-
domość, że jest nasza malutka Emilka.
W szpitalnym korytarzu dotykam sio-
strze malutkie rączki, lecz rodzice pła-
czą, już wiedzą, że jest chora. Zostaję z ta-
tą przez długie miesiące, Emilka z mamą
muszą być w szpitalu. Odwiedzamy je
często, widzę te malutkie rączki w krop-
kach po nakłuciach igłą. Malutka Emil-
ka na zawsze będzie mała, cierpi na po-
ważną chorobę.

Szpital stał się jej domem, jak rów-
nież naszym. Ale wierzymy, że będzie
dobrze i kolejna operacja daje szansę
na długie życie wśród nas. Wiara czyni
cuda, rodzina jest najważniejsza, a Emil-
ka mimo niewielkich rozmów ma tyle
radości. Jak iskra rozpala nasze serca,
a nowe nerki dają szansę na powrót do
domu. Dom, gdzie jej śmiech i radosny
tupot małych nóżek.

Długa droga przed nami, dużo po-
dróży do szpitala, lecz każdy dzień spę-
dzony wyjątkowo dla Ciebie, malutka
siostrzyczko. Nikt z nas nie patrzy w od-
ległą przyszłość, bo każdego dnia
wierzymy w cud. Cud naszej rodziny.

Jakub Wolski
lat 13, Zespół Szkół im. Rodu

Działyńskich w Bratianie
(op. Sylwia Bączek, Anna Pijaczyńska)
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Muzyka dnia
Świtem...
zorza pomalowała pastelami
niebo... na ,,czerwcowo”
U sąsiadów
w bocianim gnieździe poranny gwar...
Ptaki zbudzone ze snu …wyfruwają
płyną po niebie na spotkanie dnia...
dzień trwa...
..........................................

W sercu naszego Domu
poranek zapisuje się
tupotem dziecięcych, małych nóżek
przeplatany na zmianę... forte,
 fortissimo
lub piano dziecięcego szczebiotu...
Zapowiada się piękny dzień...
perlista, radosna dziecięca muzyka
jak co dnia...
wciąż gra!
.....................................

Dziękuję Ci Boże za tę muzykę...
za to
że mogę jej słuchać i cieszyć się
że bywa najczęściej
,,vivace” i ,,dolce”
lub  ,,cantabile”
Dziękuję – ZA TE CHWILE...

Rodzicom...
Przytulam Was myślami...
całuję sercem
z jesiennym liściem
jak ciepłą pieczęcią...
wędruję myślami setki mil
by zapalić znicze...
niech płoną...niech nigdy nie zgasną
bo zapalam je miłością
bo zapalam je
serdeczną pamięcią.

Pamiętam...
Wigilia...
pamiętam...
Twarz Matki zatroskana
a w Jej oczach srebrne światła...

drżące dłonie Ojca kiedy
wzruszony ogromnie
opłatkiem się dzieli...
ogromny księżyc za oknem
a w ciepłym domu
radość Wigilii...
Radość dzieciństwa i kolęd…
świąt niezapomnianych
pusty talerz
i sianko
,,Lulajże  Jezuniu...”
Tak wielka radość
że do dziś pamiętam…
PAMIĘTAM… jakby to była
,,radość serdecznej niedzieli”!

Skrzydła
Miłość  Matki
jest cicha
jak
szmer strumyka w zaroślach…
Jest czuła
i wybaczająca… zawsze… nawet
  ,,siedemdziesiąt siedem razy”!
Potrafi jednak być piorunem serca
  dla tych
którzy ranią jej dzieci…
Bywa wtedy gniewna i mroźna jak
 skuty lodem wodospad Niagara!
Jak wszystkie zadymkowe grudnie!
miłość Matki
wtedy woła: WARA!

Miłość Ojca
to twarde, silne dłonie…
to ciepłe oplatające ramiona
gdy  kołysze dziecko w huśtawce
 swoich rąk…
to bezpieczeństwo…
to pewność
że ONO  z niej nie wypadnie…
nawet gdyby  w swych posadach trząsł
się CAŁY  DOM!
Miłość Rodziców…
to
czające się w kącikach ich ust
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wzruszenie
gdy patrzą na swe dzieci…
to czuwanie i oparcie…
dobre  rady…
zaklejone siniaki i otarte łzy…
to bycie razem....

a w razie burzy – ramiona rozwarte
jak nad  ,,bocianim  gniazdem”
SKRZYDŁA ROZPOSTARTE…

Teresa Suduł
Kandyty, gmina Górowo Iaweckie
(op. Mirella Pawłowska-Boroń)

(1) Kochać…
Rodzinnie oczywiście
To coś więcej niż lubić
Tu nie można się zgubić
To trwać
Niekiedy łkać
Przede wszystkim dotrwać razem
Do końca
To zobaczyć świat
Oczami żony lub męża
Córki lub syna
Podzielić się tym
Co najwspanialsze
Z kiełkującym nasionkiem
To wzdychać do blasku
Księżyca
Gdy ukochani daleko
To wszlochać się w ramiona
Najdroższe i silne
To stanąć nad rzeką życia
I płynąć w bezpiecznej łodzi
Której żaden ostry nurt
Ni brzeg stromy niestraszny
Kochać…

(2) Za głosem serca
Idź za głosem serca!
Słyszeli te słowa moi rodzice
I ja je słyszę,
W ramionach kołyszę,
A one dojrzewają
Jak jabłka krągłe
W urodzajnym sadzie.
Poszli za głosem serca,
Zasadzili jabłoń,
Szczep narodzin

I troski codziennej, znojnej,
A słodkiej.
Tulą się miękkie policzki
Do szorstkich, ciepłych dłoni,
Do czoła strudzonego
Staraniem o dobrą codzienność.
Mamo, Tato, jak dobrze i cicho
W pachnącym ogrodzie
Waszej miłości.

(3) Wiem, że…
Mama zaceruje wszystkie czarne chmury,
Łzy scałuje, gdy dzień dokuczy samolubny.
Tata z radą delikatną do pokoju zastuka,
Chciałby pomóc, sposobu pilnie szuka.
Wiem, że tatuś kocha mamusię
Z wzajemnością.
Po co by jej kupował
             bukiety czerwonych róż,
Posyłał całusy czy piekł tort na urodziny?
Mama otwiera przede mną okna wiary,
Karmi słodyczą odwagi, co rozpina
Mosty nad przepaściami życia.
Tata pokazuje, jak góry przenosić,
Choć tchu braknie
             i tak zwyczajnie ciężko iść.
Wiem, że mamusia wspiera tatusia
Z wzajemnością.
Po co by mu dobre słowa niosła
I kąski smaczne, gdy głodny,
Na stole stawiała?

Natalia Rychcik
14 lat, klasa VII. Szkoła Podst.

im. H. Sienkiewicza w Niechłoninie
Płośnica, gmina Iława

(op. Anna Ludwiczak)

„Kochające się małżeństwo – szczęśliwa rodzina”
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19.05.2019
Usłyszałem dzisiaj, jak moi rodzice

rozmawiali o tym, że ich znajomi się roz-
wodzą, a mają dwoje dzieci. Przypo-
mniał mi się mój kolega (…), którego
rodzice także są po rozwodzie.(…) Mó-
wił mi, jak teraz wygląda jego życie.
Niby wszystko jest takie samo – chodzi
do szkoły, wraca do domu, jest zadbany
– ale zmieniło się to najważniejsze, bo
jego ojciec już z nimi nie mieszka. Mają
stały kontakt, ojciec się nim interesuje,
zaprasza do siebie, (…) spędza z nim
co drugi weekend, ale to już nie to samo,
co kiedyś. Są dni, kiedy taty bardzo mu
potrzeba. Przykre są Wigilie i Święta,
gdy rodzina powinna być razem. Smutne
są urodziny, które obchodzi dwa razy –
raz z mamą, drugi raz u taty. Są też inne
dni, kiedy zwyczajnie potrzeba mu obe-
cności taty, jego rady i wsparcia.

Zawsze po rozmowie z (…) myślę
sobie, że moje życie jest zupełnie inne.
Mam pełną rodzinę – oboje rodziców i sio-
strę. Mieszkamy wszyscy razem. Moi
rodzice są małżeństwem od siede-
mnastu lat. Odkąd pamiętam, zawsze
było tak, że moi rodzice bardzo się sza-
nują i kochają – po prostu są ze sobą
szczęśliwi. Wiem, że ja i moja siostra

także jesteśmy przez nich kochani. Ro-
dzice starają się zapewnić nam szczę-
śliwe dzieciństwo i jak najlepszy start
na przyszłość. Ja nie muszę planować
weekendu z jednym z rodziców – wiem,
że nasze weekendy są wspólne. Razem
wyjeżdżamy na wakacje, razem spę-
dzamy czas wolny. Może nie byłem
świadomy tego wcześniej – teraz już wiem,
że czas spędzony z rodzicami i siostrą
(czasem także z babcią) to czas bez-
cenny i nie zastąpi tego inna rozrywka.
Nie zawsze jest idealnie, miewamy róż-
nice zdań, ale zawsze staramy się sza-
nować i w razie potrzeby pomagać so-
bie nawzajem i wspierać w trudnych
chwilach.

Pomyślałem sobie, że moja dobra
sytuacja wzięła się stąd, że moi rodzice
są dobrym, kochającym małżeństwem.
Kochają nas – swoje dzieci, dbają o nas
i dają nam dobry przykład do naśla-
dowania.

Jestem wdzięczny moim rodzicom,
bo już wiem, jak to dobrze żyć w pełnej
i szczęśliwej rodzinie.

Maciej Ławicki
 kl. VII a

Zespół Szkół Podst. i Muzycznej
im. J. Korczaka w Nowym Mieście Lub.
(op. Dagmara Figurska-Ławicka)

Kochające się małżeństwo – Szczęśliwa rodzina

Kartka z pamiętnika

*** (fragmenty)
Rodzina jest podstawową ,,komórką”

każdego społeczeństwa. Podejmowanych
jest wiele działań przez różne instytucje,
a także państwo, aby ją wspierać i wzma-
cniać jej funkcje. Kochające się mał-
żeństwo sprawia, że rodzina jest szczę-
śliwa. Potocznie mówi się: ,,szczęśliwi
rodzice – szczęśliwe dzieci”.

Wychowuje się w pełnej rodzinie i ra-
zem z bratem bliźniakiem jesteśmy

,,szczęśliwymi dziećmi”. Rodzice moi
niedługo (28 sierpnia) będą świętowali
dwudziestą rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego. Każdego dnia obserwuję
wzajemne relacje pomiędzy nimi. Oparte
są one na wzajemnym szacunku, zau-
faniu i życzliwości. Ich zgoda i miłość
uczyniła naszą rodzinę ,,szczęśliwą”. Tata
i mama zawsze powtarzają, że mieli wzór
do naśladowania, którym byli ich rodzice
(a moi dziadkowie).
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(...) Babcia i dziadek (ze strony taty)
poznali się w pociągu. Z ich relacji
wynika, że od pierwszych chwil znaleźli
,,wspólny język”. Oczywiście połączyła
ich także wzajemna miłość. Zaprowadziła
ich na ślubny kobierzec już po trzech
miesiącach znajomości (przyznacie mi,
że to bardzo krótki okres znajomości).
Dziadkowie zgodnie twierdzili, że nie
wahali się ani przez chwilę, aby podjąć
tak ważną życiową decyzję. Bardzo
utkwiły mi w pamięci słowa dziadka:
Znalazłem skarb, a później musiałem
go tylko pielęgnować, a robiłem to z wiel-
ką przyjemnością i oddaniem. (...)

Życie moich dziadków nie przez wszy-
stkie lata było ,,usłane różami”. W wieku
40 lat dziadek poważnie zachorował (...).
Choroba  przebiegała gwałtownie i szyb-
ko. Dziadek musiał w młodym wieku
zrezygnować z pracy zawodowej. Z cza-
sem przestał się poruszać i wymagał opie-
ki. Babcia zawsze z uśmiechem na twa-
rzy się nim zajmowała, nigdy nie narze-
kała. Muszę jednak przyznać, że niejeden
raz widziałem, jak babcia ukradkiem
wycierała łzy. Wszyscy wiedzieliśmy, że
jest im ciężko. Dziadek wielokrotnie
powtarzał, że spotkało go największe

szczęście, że ma ,,nas”. Cierpiał bardzo
mocno i wiele razy robiło się smutno, że
nie można mu pomóc.

Chwile spędzane z dziadkiem były
dla mnie wyjątkowe. (…) Gdy przycho-
dziłem do ,,dziadków”, zawsze czułem
ciepło i miłość. Małżeństwo ich trwało
44 lata.

Dziś, gdy dziadka nie ma  już z nami,
bardzo często go wspominamy i bardzo
nam go brakuje (…). Często powtarzał,
że małżeństwa się rozpadają, ponieważ
ludzie nie potrafią zaakceptować wad
partnera, a gdy na ich drodze pojawiają
się jakieś problemy lub życiowe trud-
ności, poddają się i każdy z nich ,,idzie
własną drogą”. (...)

Uważam, że dziadkowie oraz moi
rodzice dali mi wspaniały przykład, jak
należy żyć i troszczyć się o swoją rodzi-
nę, aby była szczęśliwa. Jestem przeko-
nany, że również mi w przyszłości uda
się stworzyć kochające małżeństwo, a tym
samym szczęśliwą rodzinę. Wiem także,
że dziadek, którego kochałem tak moc-
no, byłby ze mnie dumny.

Aleksander Gadomski
Szkoła Podst. nr 1 w Nidzicy

(op. Aleksandra Krasnowska)

Konkurs literacki: Kochaj¹ce siê ma³¿eñstwo - szczêœliwa rodzina

         *** (fragmenty)

Gdy miałam roczek, mój Tata zginąl
w wypadku samochodowym. Tak jak
mówi Mama, w chwili jego śmierci
umarła też cząstka jej samej. Świat za-
walił się pod nogami. Runęły wszystkie
marzenia, nadzieje i plany na szczęśliwe,
radosne życie. ,,I co z naszą rodziną, co
z naszym małżeństwem?” – pomyślała
wtedy, tak jak każdy człowiek po stracie
najbliższej osoby. Mimo bólu, cierpienia
i braku chęci do życia, znalazła w sobie
siłę do stworzenia mi jak najlepszego,
radosnego i pełnego miłości dzieciń-
stwa.

Od kiedy pamiętam, zawsze oglą-
dałyśmy zdjęcia Taty, rozmawiałyśmy, co
lubił jeść, robić, jakiej słuchał muzyki czy
jakie filmy oglądał. Dzięki temu znam
go bardzo dobrze, chociaż nie ma go z na-
mi, to w rzeczywistości czuję, że w ka-
żdej chwili mojego życia jest przy mnie
i gdy tylko tego potrzebuję, zawsze mi
pomaga. Wiem, że przez ten rok wspól-
nego życia razem Tata obdarzył mnie
miłością, tak jakby chciał dać mi jej na
zapas, żeby starczyło mi jej do końca
życia. Czytał mi książki, choć tego nie
rozumiałam. Wygłupiał się, tańczył,
śpiewał dla mnie, czytał mi wierszyki.
Robił wszystko, byle zobaczyć uśmiech
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Dziękuję Wam… (Rodzicom)
Jestem… byłam… będę…
Ja spod znaku lwa
Urodzona… lat…
Niepoprawna optymistka,
Zakręcona w chmurach marzycielka
Jestem jaka jestem,

bo mam WAS
Nauczyliście mnie wierzyć w ludzi

…dziękuję Wam
Nauczyliście mnie ufać ludziom

…dziękuję Wam
Nauczyliście mnie kochać człowieka

…dziękuję Wam
Wasz uśmiech był pierwszym słońcem
Wasze słowa były pierwszymi

 drogowskazami
Moja ostoja, opoka… to WY

Razem
Usiadła Młodość Starości na kolanach
z miłością się tulą… Mają spacer

w planach
Pogłaskała Staruszka Młodą

po główeczce
,,Przytul się, Córuś…”

tak cicho jej szepce…
Małą rączkę wyciąga

do kochanej twarzy
Liczy paluszkami bruzdy i skazy

I uśmiecha się, gwarzy
do swej Babuleńki

,,Kocham Cię, Babciu…
Zanuć mi piosenki…”

Tak razem w komitywie
tajemnice swe znają

Tym co obok siedzą wcale się nie dają
One wiedzą
Że razem,
Że wszystko…
Po co więcej?
Nic więcej…

TY, JA… MY
Miłość, wierność i uczciwość
słowa tak pełne wyrazu słowa tak proste
choć tak skomplikowane…
bo bez miłości… bylbym niczym
Wierny sobie wierni sobie wzajem
Uczciwi szczerością, uczciwi miłością
W Trójcy jednym Słowem złączone…
Miłość wierność i uczciwość
poważne tak choć w prawdzie radosne
bo jeśli trwać będą w nas to nawet

w smutku radości nie braknie
Bo jeśli trwać będą my będziemy
Miłość wierność i uczciwość Ty, ja,
MY razem czy daleko czy blisko
Bo Miłość Wierność i Uczciwość

Maria Duchnik
Bartoszyce

(op. Mirella Pawłowska-Boroń)

3

3

Konkurs literacki: Kochaj¹ce siê ma³¿eñstwo - szczêœliwa rodzina

na  mojej twarzy.  (…) Tata prosił Mamę,
żeby robiła nam zdjęcia, tak jakby chciał
uwiecznić każdą chwilę spędzoną ra-
zem. (...) Dzięki  Mamie, która zawsze
mnie wspiera, pomaga i wierzy we mnie,
oraz (ciociom)  Bożence, ,,Uci”, (wujko-
wi) Markowi, Babciom i Dziadkom i ca-
łej mojej rodzinie, czuję się bardzo ko-
chana i bezpieczna.

Ważną rolę w moim życiu odgrywają
rodzice Taty, z którymi jestem bardzo zwią-
zana. Chociaż Tata nie żyje, czuję się bli-
żej niego dzięki nim. Odwiedzamy się,

spędzamy razem święta, wakacje i wszystkie
uroczystości rodzinne. Mam choć namia-
stkę dużej, kochającej rodziny. I czasem
myślę sobie, że tak jak teraz oni wspiera-
ją mnie (a mogę sobie wyobrazić, jak im
ciężko, bo przecież mój Tata był ich synem),to
może ja kiedyś będę dla nich wsparciem.

Dziękuję Ci, Mamo, za wszystko i To-
bie – Tato, tam w niebie, że się urodzi-
łam, a Wy jesteście moimi rodzicami.

Karolina Szmit, kl. IV
Szkoła Podst. nr 1 w Nidzicy

(op. Aleksandra Krasnowska)
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Cześć!
Jestem małą istotką, która niedługo

przyjdzie na świat. Obecnie znajduję się
w brzuszku mojej mamy. Opowiem wam,
co odczuwam i jakie są moje wrażenia.

Osiem miesięcy i jeden tydzień.
W brzuszku mojej mamy jest bardzo

ciepło i wygodnie. Ja dużo śpię i ciągle
rosnę. Kiedy nie  śpię, słyszę muzykę i in-
ne odgłosy z zewnątrz. Bardzo lubię,
jak mój tata gra na pianinie. Muzyka,
którą słyszę, jest bardzo spokojna. Czę-
sto odwiedza nas rodzina i przyjaciele,
każdy chce dotknąć brzuszka i poczuć
moje ruchy. Mój starszy braciszek bar-
dzo się cieszy, przytula się do brzuszka
i często przykłada do niego ucho. Za-
stanawiam się, czy coś słyszy.

Osiem miesięcy i dwa tygodnie.
Coraz częściej myślę, jak to będzie,

kiedy przyjdę na świat. Zobaczę moją
mamę, tatę, brata oraz całą moją ro-
dzinę. Wyobrażam sobie, jak wszyscy
będą bardzo się cieszli, skoro już teraz
słyszę ich radość.

Osiem miesięcy i trzy tygodnie.
W brzuszku u mamy robi się coraz

ciaśniej. Myślę że niedługo nadejdzie
oczekiwana chwila. Mój tata gra na
pianinie moją ulubioną piosenkę, a Fra-
nek uczy się grać i gra już całkiem do-
brze. Ja myślę, że gdy będę w wieku
mojego brata, to tata również mnie na-

uczy grać na pianinie. Zawsze w nie-
dzielę przyjeżdża do nas dużo gości, jest
to taki dzień dla rodziny.

Dziewięć miesięcy.
Dziś mama była u lekarza i dostała

skierowanie do szpitala. Przyjechała do
domu, spakowała dużą torbę różnych
rzeczy i tata ją zawiózł. W szpitalu są
bardzo miłe pielęgniarki i lekarze, robią
mamie bardzo dużo różnych badań.
Czuję, że nadchodzi dzień, w którym
przyjdę na świat. Wiem, że to będzie
wyjątkowy dzień, w którym wszyscy
będą bardzo się cieszyli. Oj, chyba to
już właśnie. Ojej, jaki ten świat jest duży,
a ja jestem taka mała kruszynka, a wo-
kół mnie tyle miłych osób.

Jak dobrze jest się przytulić do mamy
i przy niej czuć się bezpiecznie. Dziś
odwiedził nas tata z Frankiem. Mamo,
tato, jaka Kaja jest malutka – powiedział
braciszek. Tak, synku, ty też byłeś taki
malutki, kiedy się urodziłeś – powie-
działa mama. Ja będę dobrym bratem.
Jak Kaja będzie starsza, to będziemy
się razem bawić i będę się nią opie-
kował – powiedział Franek. A tata
dodał: Rodzina w komplecie.

Jak dobrze mieć tak kochającą się
rodzinę.

Kinga Kowalewska
lat 12, Zespół Szkół im. Rodu

Działyńskich w Bratianie
(op. Sylwia Bączek, Anna Pijaczyńska

Rodzina to dla większości z nas naj-
ważniejsza wartość życiowa. Podsta-
wowym filarem rodziny jest małżeństwo,
a dokładniej wzajemnie kochające się
osoby. Jak powinny wyglądać relacje
między małżonkami? To trochę jak z pod-
lewaniem kwiatów. Zaniedbanie sprawi,
że nasz kwiat zwiędnie i niestety nie wie-
my, czy zdołamy go uratować. Podobne

skutki możemy zaobserwować w rodzi-
nie. Jeżeli przestaniemy pielęgnować
swoje uczucia i zaniedbywać swoje obo-
wiązki, nasza miłość zacznie usychać.
A wszyscy bardzo dobrze wiemy, że
miłość i zaufanie bardzo ciężko odbu-
dować. To właśnie dobre relacje między
mamą i tatą gwarantują ciepło rodzinne.

(…) W życiu każdej pary przychodzi

Konkurs literacki: Kochaj¹ce siê ma³¿eñstwo - szczêœliwa rodzina

,,Kochające się małżeństwo – szczęśliwa rodzina” (fragmenty)
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moment, w którym do pełni szczęścia
brakuje tylko tej małej istoty, czyli dziec-
ka. W okresie ciąży na drugi plan schodzi
kariera zawodowa czy wieczorne wyj-
ście ze znajomymi. Para skupia się
wyłącznie na wzajemnych relacjach i z nie-
cierpliwością oczekuje przyjścia na świat
potomstwa. Pojawienie się pierwszego,
długo oczekiwanego dziecka wnosi do
rodziny dużo radości i umacnia więzi
małżonków.

(…) Aby umocnić rodzinne więzi, już
od samego początku należy jak naj-
więcej czasu spędzać wspólnie. Trzeba
pokazać i dać odczuć dziecku, że rodzi-
ce bardzo je kochają. Uczucie miłości
można wyrazić nie tyle samym słowem
,,kocham'”, lecz przykładowo mówiąc
,,dobranoc” co wieczór i ,,dzień dobry”
każdego ranka, bądź ,,uważaj na siebie”
przed wyjściem z domu. Miłość może-
my wyrazić również czynami na przy-
kład przytuleniem, buziakiem czy po
prostu wspólnym spędzaniem czasu, a na-
wet wspólnym rozwiązywaniem pro-
blemów. Każde dziecko powinno czuć
się przy rodzicach bezpiecznie i swobo-
dnie. Musi wiedzieć, że może im zaufać
i zwierzyć się z największych swoich se-
kretów. Może przyjść do nich z każdym
problemem. Nieważne czy będzie to
praca domowa, zaczepki w szkole, czy
pierwsze miłosne rozterki. Jako dzieci
bardzo potrzebujemy rad, pomocy i zro-
zumienia ze strony bardziej doświad-
czonych życiem opiekunów.

W rodzinach wielodzietnych relacje
mogą być trochę bardziej skompliko-
wane. Rodzice muszą mieć na uwadze
dobro wszystkich pociech, co nie jest
łatwym zadaniem. Często bywa tak, że
dzieci czują się odtrącane, ponieważ
rodzice poświęcają czas na przykład
młodszemu rodzeństwu.

Każde dziecko pragnie być zauwa-
żone, potrzebuje uwagi rodziców. Chce

czuć, że ktoś się nim interesuje, podziwia
jego sukcesy i pomaga podnieść się po
każdej porażce. Obojętne jest to, czy
małżeństwo ma jedno, dwoje lub więcej
dzieci. Wszystkie powinny być kochane
tak samo. Rodzice przekazują im swoją
bezwarunkową miłość, zaufanie i po-
czucie bezpieczeństwa. Chcą, aby ich
dzieci czuły się ważne i potrzebne, gdyż
zawsze będą ich ,,oczkiem w głowie”.

W moim domu zawsze panowała
cudownie rodzinna atmosfera. Od naj-
młodszych lat dostaję od rodziców mi-
łość. Zawsze służą mi pomocną dłonią,
dobrą radą i ciepłym słowem. Przycho-
dzę do nich z każdym problemem, z któ-
rym nie potrafię sobie poradzić, a oni
zawsze znajdują wyjście, nawet w naj-
gorszej sytuacji. Wiem, że nigdy nie
zostanę wyśmiana czy odtrącona. Je-
stem wspierana przez nich w każdy
możliwy sposób. Dlaczego nasze rela-
cje wyglądają tak dobrze? Odpowiedź
jest prosta. Nawzajem sobie ufamy i ko-
chamy się najbardziej na świecie.

(…) Co wieczór modlę się za nich i za
nasze relacje, aby wszystko było dobrze,
a nawet lepiej, jeżeli jeszcze się da. Są
dla mnie ogromną inspiracją i wzorem
idealnego małżeństwa. Dziękuję im za
to, że zawsze są, kiedy ich potrzebuję.
Za czułość, opiekę i trud włożony w mo-
je wychowanie. Za wpajanie mi naj-
ważniejszych wartości, jakimi są wiara,
miłość i rodzina.

Przede wszystkim jestem wdzięczna
im za to, jakim jestem człowiekiem.
Kocham ich całym sercem i wszystkim
życzę tak wspaniałych relacji w rodzinie,
jakie mam ja, bo czuję, że to największy
dar od Boga, jaki mógł mnie spotkać.

 Weronika Bieryndo
kl. I Technikum/17 lat

Zespół Szkół Zawodowych
im. Jana Liszewskiego, Braniewo

(op. Elżbieta Minarska-Lis)
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Wyróżnienia

Nagrody (dok.)

Wyróżnienia

PIOTR HNATIUK), SF Toprzyny

SZYMON ŁUGIEWICZ, ZSZ Ostróda

SŁAWOMIR ZAJĄC, PSKOE-W Kruzy

WIKTORIA KRAUZE, ZSPiM Nowe Miasto Lub.

BARBARA ZIEMAŃSKA, KS Olsztyn

OLIWIA
STASIEWICZ,

SP Dywity

ANDŻELIKA ANNA ZASTAWNA,
PSKOE-W Kruzy ANASTAZJA KOWALCZYK, SP Nr 30 Olsztyn
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BLANKA KUSIK, P Nr 2 Nidzica

MARTA NADOLNA, SP Kumielsk

PAULINA
KUREK,

G SP Kolno

ZUZANNA
FLOREK,
SP Nr 2
Nidzica

TOBIASZ DYMERSKI , SP Toprzyny, Kandyty

ZUZANNA
WRÓBLEWSKA

NPS Lutry

Wyróżnienia (dok.)

NORBERT LALKO , SP Toprzyny, Kandyty

KINGA KRYSIAK , SP Nr 4 Mrągowo

JULIA KAMIŃSKA,  SP Nr 2
Nowe Miasto Lubawskie


