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Wiosna...
W tym roku wiosna nadeszła bardzo wcześnie. Najpierw w ogrodach pojawiły się nieśmiało białe przebiśniegi, tuż za nimi żonkile i tulipany. W ciepłych
promieniach słońca zazieleniła się trawa, a drzewa owocowe okryły się chmurą białego i białoróżowego kwiecia. W Gutkowie określenie „Miasto-Ogród” to nie tylko
hasło ale rzeczywistość. Od nas, mieszkańców osiedla,
zależy czy potrafimy uszanować ten dar natury. Dbajmy
nie tylko o nasz przydomowy ogródek i najbliższe otoczenie, starajmy się, by w niekontrolowanym odruchu
nie rzucić na ziemię kapsla, opakowania po artykułach
spożywczych, itp. Łatwiej jest nie śmiecić niż później
sprzątać. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców naszego osiedla, wzrasta liczba psów. Coraz częściej spotyka
się osoby spacerujące z psami i niezwracające uwagi,
gdzie ich pupile załatwiają swoje potrzeby. Często do
właścicieli psów nie dociera, że nasze osiedle to również
miasto i chociaż może nie wszystkie pobocza dróg są
wypielęgnowanymi trawnikami, to jednak psie odchody
nie poprawiają ich estetyki.
W ubiegłym roku Rada Osiedla Gutkowo przychylając się do sugesti mieszkańców, wystąpiła do władz

miasta o ustawienie pewnej ilości ławek na terenie
osiedla. Nadal liczymy, że w niedługim czasie kilkadziesiąt ławek pojawi się w częściej uczęszczanych
miejscach i ułatwi życie osobom starszym i schorowanym. Być może dobrze byłoby w niektórych miejscach
zainstalować także kosze na śmieci.
Co bardziej spostrzegawczy mieszkańcy osiedla zapewne zauważyli, że zniknął pomost na naszej osiedlowej plaży. Nie należy jednak sądzić, że plaża jest
w likwidacji. Władze miasta obiecały, że jeszcze przed
rozpoczęciem sezonu letniego zostanie w tym miejscu
zbudowany pomost z prawdziwego zdarzenia. (ASJ)

Spotkanie z Prezydentem
5 maja o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 19
odbędzie się spotkanie Prezydenta Miasta Olsztyna
– Piotra Grzymowicza z mieszkańcami Gutkowa.
Serdecznie zapraszamy.
Rada Osiedla Gutkowo
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Modelarstwo w Gutkowie – lekarstwo na niektóre przypadłości
XXI wieku?
„Cudze chwalicie, swego nie znacie.. sami nie wiecie,
co u siebie – na Gutkowie – macie”. Tę maksymę można spokojnie odnieść do koła, które działa przy Oratorium św. Jana Bosko na olsztyńskim Gutkowie. Sekcja
modelarska, bo o niej będzie tu mowa, skupia na razie
uczniów ze szkoły podstawowej, działa tu bowiem od
2012 r. Początki jej działalności nie były łatwe. Mimo,
że uczestnictwo w takim kole zainteresowań niesie ze
sobą wiele korzyści, o których nieco więcej poniżej, to
opiekun tej grupy – Piotr Targoński, przez blisko rok
prowadził te zajęcia dla jednej osoby.
Na szczęście, po pokazach prac modelarskich autora
w ramach festynu parafialnego organizowanego przez
Oratorium św. Jana Bosko oraz w czasie warsztatów
modelarskich, które obywały się w czasie letniego i zimowego wypoczynku w Oratorium, dzieci miały możliwość poznania modelarstwa na żywo. Pozytywnym
efektem tych warsztatów był fakt, iż koło modelarskie
urosło w siłę i liczy już kilka osób. Uczestnikami są nie
tylko chłopcy, ale również dziewczęta, które zasiliły
grupę „małych modelarzy”. Zajęcia z modelarstwa odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny.
Po co takie zajęcia w epoce multimediów?
Jakie korzyści niosą ze sobą te zajęcia? Zdawać by się
mogło, że wycinanie części papierowych modeli kartonowych i potem ich odpowiednie sklejenie to nic wielkiego.
Myśli tak jednak tylko ten, który sam nie spróbował tej
czynności. Zajęcia z modelarstwa kartonowego odgrywa-

ją niezmiernie ważną rolę w rozwoju dzieci, szczególnie
w dzisiejszych czasach, kiedy zarówno one, jak i młodzież, bombardowane są nadmiarem bodźców płynących
z wszelkiego rodzaju multimediów i często nie potrafią
się skupić przez dłuższą chwilę na jednej czynności.
Modelarstwo kartonowe uczy cierpliwości i skupienia
uwagi na szczególe. Dobre wykonanie modelu wymaga
bowiem precyzji, a zatem dobrej sprawności manualnej i dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej nie tylko
w czasie wycinania poszczególnych części, ale również
w czasie ich sklejania. Sami jako rodzice widzimy (zauważają to również nauczyciele), że sprawności manualne naszych dzieci są dużo słabsze niż ich rówieśników
jeszcze 10–15 lat temu. Tak więc zajęcia te pozwalają
– choć w małym stopniu – rozwinąć umiejętności manualne naszych milusińskich. Ponadto, dziecko uczy się tu
cierpliwości i wytrwałości oraz przełamywania trudności. Model to swojego rodzaju mała konstrukcja, dlatego
dziecko wykonujące go musi zapoznać się z tą konstrukcją, poznać ją lepiej. Rozwija ono przy tym swoją wyobraźnię przestrzenną, dzięki której części wydrukowane
na płaskim arkuszu kartonu stają się trójwymiarową konstrukcją samochodu, samolotu, czy budowli. Dokładne
dopasowanie części i umiejętne ich zmontowanie wymaga już myślenia konstrukcyjnego i wyobraźni przestrzennej, a taka umiejętność przyda się z pewnością w życiu,
czy czasami nawet w przyszłej pracy zawodowej. Łatwo
więc zauważyć, jak wiele korzyści płynie z takiego „zmagania się z papierowym modelem”.
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Co kleimy? Co kleić?
Wachlarz modeli do klejenia jest bardzo szeroki. Wybór modelu do sklejania zależy od umiejętności, upodobań i zainteresowań wykonującego go. Można bowiem
wykonywać modele pojazdów historycznych – nie tylko wojskowych, ale również tych, które towarzyszyły
naszej polskiej rzeczywistości jeszcze 30–40 lat temu
i towarzyszą współcześnie. Do tej pory dzieci sklejały
już modele samochodów Tarpan czy Star. Mogą sklejać
również starą milicyjną Nyskę, strażackiego Żuka, czy
ciężarowego Jelcza. Przy okazji dzieci poznają naszą
polską historię motoryzacji. To poznawanie historii jest
tym bardziej wszechstronne, gdy wykonuje się modele
pojazdów historycznych albo samolotów wojskowych,
czy okrętów wojennych. Ponieważ prowadzący te zajęcia jest historykiem z zawodu, jak i również historykiem
wojskowości oraz historykiem sztuki z zamiłowania, to
przekazuje on przy okazji informacje zarówno z zakresu
historii ogólnej jak również historii oręża, czy wiedzy
o sztuce. Dlatego też nowym pomysłem jest klejenie budowli historycznych.
Wyjątkowość tych zajęć i nasze małe sukcesy?
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wielu modelarzy pracowało w pojedynkę w domu, otrzymując ewentualnie pomoc ze strony rodziców. Ale już wtedy działały w wielu miastach pracownie modelarskie. Olsztyn
to przecież duże miasto, dlatego dziwić może fakt, że
w całym naszym mieście – jakby nie było wojewódzkim – Oratorium w Gutkowie to jedyne miejsce, gdzie
prowadzone są zajęcia z modelarstwa kartonowego. Co
prawda w Pałacu Młodzieży jest sekcja modelarska, ale


ta wyspecjalizowała się tylko w sklejaniu modeli plastikowych. W jedynej w Olsztynie sekcji modelarstwa kartonowego można znaleźć zarówno dobre towarzystwo,
jak również fachową opiekę ze strony doświadczonego
modelarza. Można więc miło i pożytecznie spędzić jeden
z wieczorów w tygodniu.
Ponieważ w Olszynie w kwietniu tego roku po raz
piąty odbył się Konkurs i Wystawa Modeli Redukcyjnych, kilkoro uczestników oratoryjnego koła modelarzy
wystawiło kilka swoich modeli. Tym bardziej cieszy fakt,
że niektóre z nich otrzymały wyróżnienia (ponieważ nie
przyznaje się miejsc na podium, to wyróżnienie jest równoznaczne z pierwszym, drugim lub trzecim miejscem)
w różnych kategoriach (pojazdy kołowe i budowle).
Uczestnictwo w takich zawodach pozwala się nie tylko porównać z innymi zawodnikami z całej Polski (no
i nic bardziej nie motywuje niż nagroda, czy wyróżnienie), ale pokazuje ono, że w niewielkich miastach (np.
Inowrocław, czy Chełmża) działają prężne sekcje modelarskie, skupiające nie tylko starszych doświadczonych
panów (tu przeważa jednak płeć męska), ale również
dzieci i młodzież zarówno płci męskiej jak i żeńskiej
(niektóre dziewczęta wyjeżdżały z konkursu z pięcioma
medalami). Taka prężna grupa przydałaby się z pewnością również w Olsztynie. Jak już powyżej wspomniano
obecnie sekcja modelarska skupia dzieci, ale otwarta jest
również na młodzież, a nawet dorosłych. Fajnie by było
pokazać się za rok nie tylko na olsztyńskich, ale również
na ogólnopolskich konkursach modelarskich z dużą silną
drużyną z Gutkowa.
Joanna i Piotr Targońscy
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Szkolny Klub Wolontariatu ,,POMOCNA DŁOŃ”
W roku szkolnym 2013/2014 przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie rozpoczął
działalność Szkolny Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń”.
Głównym założeniem Klubu „Pomocna dłoń ” jest aktywizowanie młodzieży w celu działań na rzecz środowiska
lokalnego, w tym stworzenie grupy wolontariuszy podejmujących różnorodne rodzaje aktywności w zależności od
ich potencjału i zainteresowań oraz potrzeb lokalnych.
Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka, można odcisnąć dobroczynne piętno we
wszystkich dziedzinach jego życia, np. rozwinąć wśród
młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego
stylu życia i uzależnień oraz stworzyć okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości.
Uczniowie klas V i VI, wykazując się zaangażowaniem, wrażliwością oraz troską o drugiego człowieka, służą tak potrzebującym, jak i samym sobie. Z wielkim zaangażowaniem przygotowali się, a następnie brali udział
w akcjach charytatywnych i społecznych, między innymi
uczestniczyli w happeningu zorganizowanym przez Bank
Żywności w Olsztynie, w ramach akcji „Cała Polska czyta
dzieciom” odbyli wizytę w Przedszkolu Miejskim nr 21
w Olsztynie, w dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy wystawili przedstawienie podczas Balu dla dzieci w Bibliotece Miejskiej ,,Abecadło”. Uczniowie chętnie

też piszą listy do chorych dzieci w ramach „Poczty marzycielskiej” oraz prowadzą pomoc koleżeńską w odrabianiu
lekcji swoim młodszym kolegom z klas I–III. Uczniowie
brali również udział w akcjach pieniężnych i rzeczowych
na rzecz innych, w tym „Wielkiej zbiórce płyt”, „Pomóżmy naszym czworonożnym przyjaciołom”.
Za pośrednictwem Klubu Wolontariatu szkoła przy
współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Edukacji
i Rozwoju „Pionier” uczestniczyła w projektach – „Bezpieczny Wolontariat”, „Wkręć się w wolontariat”. Dzięki
temu dla 140 uczniów naszej szkoły zorganizowano warsztaty artystyczno-animacyjne oraz „Noc aktywności”,
podczas której odbyły się warsztaty tematyczne w zakresie chemii, kryminalistyki, matematyki, filmu, futbolu
amerykańskiego i robotyki.
Aktualnie Szkolny Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń”
przygotowuje się do występów podczas Dnia Rodziny organizowanego przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii
Uzależnień w Olsztynie.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpłynie pozytywnie na rozwój ich osobowości,
stanie się ważnym i pożądanym elementem w wymiarze
edukacyjno-wychowawczym.
Agnieszka Grygorczyk i Alicja Skorupska

Nabór do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 19
im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie na rok szkolny 2014/2015
Szanowni Rodzice!
Informujemy, że nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 odbędzie się w dniach 14 kwietnia – 16 maja 2014.
Rodzice uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły składają w sekretariacie szkoły zgłoszenia.
Rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski wraz
z załącznikiem poświadczającym spełnianie kryteriów.
Wszelkie informacje dotyczące procedur i harmonogramu naboru, informacje o szkołach oraz wzory wymaganych dokumentów
i sposobu ich uzupełniania będą dostępne na stronie
NABÓR 2014 http://nabor.pcss.pl/olsztyn/, www.sp19.olsztyn.pl oraz w sekretariacie szkoły.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19
im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
Urszula Ogonowska
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Pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą
i z wielu względów najważniejszą.
Jest drogą powszechną, pozostając za każdym
razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną,
tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek.

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Serdecznie zapraszamy
na piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się pod hasłem
„Rodzina kluczem do szczęścia”
w dniu 31 maja 2014 roku
w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
Cele pikniku rodzinnego:









stworzenie okazji do wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci;
ukazanie alternatywnych, pozytywnych sposobów spędzania wolnego czasu;
zachęcenie członków rodziny do aktywnego uczestnictwa we wspólnych zabawach;
kształtowanie w sześciolatkach pozytywnych uczuć związanych ze środowiskiem szkolnym;
wyrabianie poczucia przynależności do nowej grupy,
budowanie więzi rodzice – uczniowie – szkoła;
pogłębianie współpracy między rodziną a szkołą;
integracja ze środowiskiem lokalnym.

Program:
930 Otwarcie pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 19 na boisku szkolnym
 turnieje, gry, występy artystyczne, taniec, śpiew, gry na instrumentach muzycznych, rozgrywki
sportowe na boisku „ORLIK”, pokazy strażackie i ratownictwa medycznego, MOTO – wystawa,
militaria wojskowe, plac zabaw dla najmłodszych „Dmuchańce + olimpiada sportów dziwnych na
wesoło”, rękodzieło, taekwondo, robotyka, promocja programów profilaktycznych.
00
15 Zakończenie pikniku

Organizatorzy:
Rada Osiedla Gutkowo
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
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Zapraszamy do Gimnazjum nr 15 im. Marii Zientary-Malewskiej
w Olsztynie
W dniach 23–25 kwietnia 2014 r. kolejni uczniowie Gimnazjum nr 15 im. Marii Zientary-Malewskiej
w Olsztynie sprawdzali swoją wiedzę na egzaminie gimnazjalnym. Jeszcze dwa miesiące i opuszczą oni mury
gimnazjum. Ich miejsce zajmą kolejni uczniowie.
W dniach 14 kwietnia – 16 maja 2014 r. odbywa się
nabór do klas pierwszych Gimnazjum nr 15 im. Marii
Zientary-Malewskiej na rok szkolny 2014/2015.
Zapraszamy do naszego Gimnazjum. Jest ono małe,
panuje tu rodzinna atmosfera. Dla ucznia w wieku „burzy
hormonów”, dorastania oraz „prób i błędów” małe gimnazjum, gdzie uczeń nie jest anonimowy to prawdziwy
skarb. Najważniejsze założenia naszego Gimnazjum to
zapewnienie każdemu uczniowi warunków do wszechstronnego rozwoju indywidualnego i społecznego oraz
przygotowanie do wypełnienia obowiązków rodzinnych
i obywatelskich. Tu każdy znajdzie miejsce dla siebie.
OSIAGNIĘCIA GIMNAZJUM NR 15 W OLSZTYNIE
– LAUREAT – Wojewódzki Konkurs z Historii 2014
– LAUREAT – Wojewódzki Konkurs z języka polskiego 2014
– finalista Wojewódzkiego Konkursu z historii 2014
– finalista Wojewódzkiego Konkursu z języka angielskiego 2014
– I miejsce – Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowym 2012, 2013, 2014
– II miejsce – Międzygimnazjalny Konkurs „Trzeba
wiedzieć, żeby Europie powiedzieć” 2013
– III miejsce w Konkursie „Wiedzy o zamkach państwa
krzyżackiego”
– wyróżnienie – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

– finalista w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym
PANGEA 2014
– I miejsce – Miejski konkurs plastyczny pt „Moje miasto jest ciekawe”
– II miejsce i wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie „Warmińskie Spotkania z Poezją”
– I miejsce w Konkursie Literackim „O Różę Małego
Księcia”
– III miejsce – Ogólnopolski konkurs plastyczny „Dziękuję Ci Ziemio – za wodę, powietrze, żywność” – dyplom i nagroda
– wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Niebo w Kolorze – Spotkanie z Zorzą Polarną”
– wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie grafiki komputerowej „Rodzina z tradycjami”
CERTYFIKAT SZKOŁY Z KLASĄ
CERTYFIKAT SZKOŁA MYŚLENIA
CERTYFIKAT SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
CERTYFIKAT SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
TYTUŁ BEZPIECZNEJ SZKOŁY i członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły
UDZIAŁ W AKADEMII UCZNIOWSKIEJ – programie unijnym
WOLONTARIAT UCZNIOWSKI
Wszelkie informacje dotyczące procedur i harmonogramu naboru, informacje o szkołach oraz wzory wymaganych dokumentów i sposobu ich uzupełniania są
dostępne na stronie NABÓR 2014 http://nabor.pcss.
pl/olsztyn/ oraz w sekretariacie gimnazjum.
Halina Solmińska
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ZAPROSZENIE
Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie
Gimnazjum nr 15 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie
serdecznie zapraszają
na uroczyste odsłonięcie popiersia patronki Marii Zientary-Malewskiej
ufundowanego na 15-lecie istnienia Gimnazjum Nr 15
z okazji 120 rocznicy urodzin i 30 rocznicy śmierci poetki
Uroczystość odbędzie się dnia 2 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie szkoły
przy ul. Bałtyckiej 151

PROJEKT ORATORIUM – NASZE DZIECI I MŁODZIEŻ
Oratorium – Salezjańskie Centrum Młodzieżowe jest
dziełem, które w swoim założeniu ma być domem, szkołą, boiskiem i kościołem. Dom, który przygarnia, szkoła,
która przygotowuje i przystosowuje do życia, kościół,
który ewangelizuje oraz boisko, gdzie spotykają się
przyjaciele.
To właśnie odróżnia nasze Centrum Młodzieżowe od
domu kultury, ośrodka rekreacyjnego, grupy parafialnej
czy też stowarzyszeń albo klubów sportowych. Oczywiście, młodzież i dzieci poprzez różne formy aktywności: sport, taniec, muzykę, teatr, zajęcia plastyczne i to
wszystko, co młody człowiek kocha i czym się interesuje,
rozwijają swoje talenty i zdolności. Wychowanie dokonuje się poprzez momenty formalne i nieformalne, ale nie
tylko za pośrednictwem dorosłych, lecz także młodzieży zaangażowanej w formację. Animatorzy to właśnie
młodzież, która poprzez szkolenia, wyjazdy, obozy formacyjne oraz cotygodniowe spotkania przygotowuje się
do tego, aby być – pośród dzieci, ale także pośród swoich rówieśników – pomostem w wychowaniu i wzorem
w kształtowaniu postaw młodego człowieka.
Rozpoczynamy w naszym Salezjańskim Centrum
Młodzieżowym cykl spotkań pod hasłem PROJEKT

ORATORIUM – NASZE DZIECI I MŁODZIEŻ otwartych dla wszystkich, którym leży na sercu wychowanie
młodego człowieka, ale przede wszystkim skierowanych
do rodziców dzieci, nauczycieli i wychowawców. Pragniemy stworzyć na terenie naszej parafii i osiedla prawdziwe Oratorium będące jeszcze bardziej wartościowym
punktem odniesienia dla naszych dzieci i młodzieży,
wychodzącym z niektórymi propozycjami do naszego
miasta. Marzeniem naszym, ale do zrealizowania, są
boiska, które wymagają sporych środków finansowych.
Wierzymy jednak, że tak jak św. Jan Bosko potrafił otworzyć się na Opatrzność Bożą, tak i my dziś, którzy
przygotowując się do jubileszu 200-lecia narodzin Świętego w 2015 roku, będziemy potrafili zrealizować to, co
nie jest bez znaczenia dla naszych dzieci i młodzieży.
Rok temu przeżywaliśmy wspaniałe spotkanie ze św.
Janem Bosko w naszej parafii. Niech patron młodzieży
wraz z naszym wielkim rodakiem św. Janem Pawłem II
prowadzą nas i nasze dzieci do tego, abyśmy potrafili
wychować młode pokolenie na uczciwych obywateli
i dobrych chrześcijan.
ks. Dariusz Jóźwik

Harcerki w Gutkowie
Przy Oratorium św. Jana Bosko od września 2013 r.
działa zastęp harcerek 6. Olsztyńskiej Drużyny Harcerek
„Strumień”. Zbiórki odbywają się w salkach Oratorium
w każdą sobotę przed południem, czasami w niedzielę
po mszy świętej. Do zastępu należą dziewczynki z klas
4–6 ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Gutkowie. Tematyka spotkań jest różnorodna. Poprzez zabawę druhny
uczą się, zdobywają umiejętności, niektóre typowo harcerskie, inne związane z życiem codziennym. Poznają
także najbliższą okolicę i historię Polski. Atrakcyjną
formą spędzania czasu są biwaki, zimowiska, wycieczki, a w szczególności obozy letnie pod namiotami.

Zastęp „Słowiki” należy do Związku Harcerstwa
Rzeczpospolitej, którego zasadniczym celem jest wychowanie w wierze chrześcijańskiej oraz duchu patriotycznym.
Poprzez działalność w harcerstwie każdy otwiera się
na ludzi, ich potrzeby, kształtuje swój charakter, przełamuje swoje słabości, inaczej mówiąc, doskonali się.
Dziewczynki kreatywne, poszukujące nowych wrażeń i przyjaźni będą mile widziane w naszym zastępie.
Starsza Tropicielka Iga Skolimowska
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Przedszkolaki na szlaku świętego Jakuba
W Przedszkolu Miejskim nr 21 w Olsztynie od 2012
roku realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Tropem świętego Jakuba – patrona miasta Olsztyna – szlakiem kulturowym i podróżniczym” zatwierdzona przez
Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
Naszym celem było rozbudzenie w młodych ludziach zainteresowania własnym regionem. Zaczęłyśmy od patrona naszego miasta, którego szlak prowadzi
przez Olsztyn.
Na rozpoczęcie szlaku zaprosiliśmy S. M. Leszczyńską, autorkę książki ,,Pod znakiem muszelki
– opowieść o św. Jakubie Patronie Olsztyna”. Dzieci
wysłuchały legendy o świętym Jakubie w wykonaniu
aktora ze Studium Teatralnego przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie. Przedszkolaki miały też okazję zadać
szereg pytań i dowiedzieć się więcej o życiu naszego
patrona i innych postaci związanych z historią miasta.
Pielgrzymkę Jakubowym Szlakiem rozpoczęliśmy uroczystym przecięciem wstęgi.
Dzieci poznały cztery etapy szlaku, począwszy od
Wysokiej Bramy, przez pomnik Mikołaja Kopernika,
olsztyński Zamek, Most Zakochanych, Rynek Starego Miasta, aż do Katedry. Na kolejnych wycieczkach
przedszkolaki wędrując śladem muszelek, poznawały historię poszczególnych budowli. Na jednej z wypraw przewodnik PTTK – pani Alicja Opalińska –
w interesujący sposób opowiedziała dzieciom o historii
miasta, Zamku i Rynku. W Katedrze zaprzyjaźniony
ksiądz przybliżył dzieciom dzieje kościoła. Wszystkim
najbardziej podobała się autentyczna historia żyrandola z poroża prawdziwego jelenia, zabłąkanego niegdyś w murach kościoła. Dzieci wzięły ponadto udział
w lekcji edukacyjnej w olsztyńskim Zamku, a w Domu
Gazety Olsztyńskiej wykonały własnoręcznie muszelki
z masy solnej na zajęciach pt. ,,Herb Olsztyna. Co wiemy o świętym Jakubie?”
W toku wielu zabaw i zajęć dzieci poznawały symbolikę, muzykę, folklor i zwyczaje Warmii i Mazur.
Każda z grup przygotowała spektakle teatralne na podstawie legend i baśni warmińskich twórców – Ireny
Kwintowej i Marii Zientary-Malewskiej. Każde dziecko samodzielnie wykonało Paszport podróżnika po
Jakubowym Szlaku, w którym otrzymywało pieczątki
po przejściu kolejnych etapów trasy.
Na zakończenie pielgrzymki dzieci zwiedzą Dom
Pielgrzyma w Gietrzwałdzie, a swoją wiedzą pochwalą
się przed bliskimi w zabawie terenowej.
Po takiej pielgrzymkowej przygodzie tajemniczy
wędrowiec, z kijem w jednej i muszlą w drugiej dłoni, nie jest już dla naszych przedszkolaków zwykłym

malowidłem z herbu Olsztyna lecz prawdziwą postacią.
Dla wszystkich nas jest opiekunem i patronem, którego
dobrze znamy i szanujemy.
Jolanta Abłam i Jolanta Błaszczak
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