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                                     Znowu byliśmy w Biskupinie
Wrzesień kojarzy nam się z Biskupinem, ponieważ bywamy tam prawie co roku na festynie
archeologicznym. Tym razem wybraliśmy się 18 września, w czwartek. Wyjechaliśmy bardzo
wcześnie, bo o 6.30. Podróż zajęła nam ponad 5 godzin. Pogoda była wyśmienita. Na miejscu
przywitały nas epoki; kamienia, brązu, żelaza. Wędrowaliśmy od stoiska do stoiska,
mogliśmy brać udział w warsztatach, kupowaliśmy pamiątki. Niektórzy z nas pływali łódką,
inni jeździli konno. Z Biskupina pojechaliśmy do parku dinozaurów w Rogowie. W drodze
powrotnej pożywiliśmy się w McDonald w Brodnicy i późnym wieczorem wróciliśmy do domu.

W Rogowie W Biskupinie

Wydajemy kolejny numer naszej gazety. Od września pracujemy w trochę zmienionym
składzie Obecnie do grupy dziennikarskiej należą: Angelika Prześniak, Zuzanna
Abrusiewicz, Wiktoria Kaczkowska, Aleksandra Kopcińska, Katarzyna Dubiel, Wojciech
Dziagiel, Grzegorz Świderski, Dominik Klimbejn, Jakub Rudnicki, Kornel Wąsowski. Pracę
redaktorów nadal wspiera nasz opiekun, pani Danuta Bakunowicz.
Spotykamy się we wtorki i pracujemy nad kolejnymi artykułami. Korzystamy ze sprzętu
multimedialnego, który został zakupiony w ramach projektu Akademia Innowacji
finansowanego przez Unię Europejską. 

Nasza wesoła redakcja.
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Muzeum techniki mieści się w Pałacu Nauki i Kultury. Tu jesteśmy w
sali urządzeń kosmicznych. Nie chce nam się wierzyć, że pierwsze
rakiety były takie małe.

                                    Zwiedzamy Warszawę
Rozpoczęły się wakacje, a mu wyruszyliśmy na wycieczkę do Warszawy. Czuliśmy, jakby rok szkolny trwał nadal,
chociaż może bardziej nasi wychowawcy niż my. Spędziliśmy w Warszawie 3 dni, od 30 czerwca do 2 lipca. Było
wesoło. Zabytki nas trochę zmęczyły, ale podobało się nam. Pogoda nie bardzo dopisała, choć rozpoczął się lipiec.
Dwa razy przemokliśmy do suchej nitki. Jednak humory nas nie opuszczały. Wieczorem w pensjonacie energia nas
rozpierała i wcale nie chcieliśmy iść spać. Rozmowy w pokojach trwały do późnych godzin nocnych, a później rano nie
mieliśmy siły wstać, a jeszcze coś zwiedzać. Ostatnim punktem naszego wyjazdu było bardzo ciekawe Muzeum Wojska
Polskiego. Tyle, że my marzyliśmy o cieplutkim łóżku.

Jesteśmy w jednej z największych sal Zamku Królewskiego. Czasami
odbywają się tam ważne wydarzenia państwowe, wówczas widzimy tę salę
w telewizji. Dzięki słuchawkom doskonale słyszymy słowa przewodnika

Zamek Królewski jest pełen luster. Robi to niesamowite wrażenie.
Jeśli staniemy przy jednym, możemy zobaczyć kilka swoich odbić.
Lśniący efekt pogłębiają piękne kryształowe żyrandole.

Łóżko Królewskie wydaje się bardzo małe, ale to tylko pozory. Przecież
król nie był taki niski. Przewodnik poinformował nas, że łoże się
rozkłada. Nad nim możemy podziwiać przepiękny baldachim.
Niektórzy mieli ochotę się położyć, ale nie wolno dotykać rekwizytów.
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Czekamy z niecierpliwością na kolejny wyjazd do Warszawy w ramach
projektu dziennikarskiego. Wówczas przedstawimy artykuł Warszawa bis.

Podziwiamy pałac w Wilanowie. Jest bardzo malowniczy. Wybudowano
go w stylu barokowym, czyli przesadnie ozdobnym. Podczas
zwiedzania na każdym kroku odkrywaliśmy ślady życia króla Jana III
Sobieskiego i jego ukochanej żony Marysieńki.

W Muzeum Techniki oprowadzała nas bardzo sympatyczna
przewodniczka o imieniu Kasia. W sali urządzeń poruszających się nie
mogliśmy się nadziwić pierwszym samochodom. Niektóre z nich były
uruchamiane za pomocą korbki.

Jesteśmy przed obrazem Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem, który
można podziwiać w Galerii Matejkowskiej Muzeum Narodowego w
Warszawie. Dzieło robi ogromne wrażenie. Już sam rozmiar jest
imponujący. Bitwa toczy się na piętnastometrowej ścianie. Dobrze jest
usiąść i z refleksją przypatrywać się malowidłu.

Krzyki pawia słyszeliśmy już z daleka. Kiedy go zobaczyliśmy,
przechadzał się majestatycznie obok pałacu na wodzie. W Łazienkach
żyją również gołębie, które jadły nam z ręki.
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Małdyty - wieś gminna, tu mieści
się nasza szkoła
MAŁDYTY Wieś, która pierwszy raz w dokumentach pojawiła w 1350
roku jako osada pruska pod nazwą Maudithen. Nazwa osady wywodzi
się od Prusa o imieniu Maudyc lub od rośliny mauda, czyli cykuta. 
Około roku 1400 Małdyty były folwarkiem zakonnym. W 1648 Fryderyk
von Schlieben sprzedał Małdyty von Houwaldowi  za sumę 5 tys.
florenów polskich. Dobra te obejmowały Małdyty, Zajezierze, Fiugajki
oraz Czulpę. 
W XVIII , XIX w. Małdyty były stacją węzłową ruchu dyliżansów. Stąd
rozchodziły się trakty do Morąga, Ostródy, Elbląga i Zalewa.
Uruchomienie w 1860 Kanału Elbląskiego ułatwiło transport towarów.
W Małdytach nie było szkoły. Dzieci uczęszczały do szkoły w pobliskim
Zajezierzu (szkoła istniała od XVIII w.).
W 1782 we wsi było pięć dymów. W 1818 w siedmiu gospodarstwach
domowych mieszkały 53 osoby. W 1858 zanotowano 11 domów i 182
mieszkańców. W 1939 gmina Małdyty (łącznie z Zajezierzem) liczyła 775
mieszkańców. 
Praktycznie obecne Małdyty swój byt zawdzięczają G.J.Steenke, twórcy
Kanału Ostródzko - Elbląskiego. W trakcie prac przy budowie kanału
obniżono lustro wody jeziora Sambród, co umożliwiło rozwój
osadnictwa na uzyskanym terenie i rozwój komunikacji wodnej,
drogowej i kolejowej. Smutne, że w samej miejscowości nie ma śladu
upamiętniającego jego dzieło.
Najbardziej znanym zabytkiem jest neogotycka oficyna pałacowa. W
 kształcie obecnym została zbudowana ok. 1830. Kiedyś była to część
dużego kompleksu pałacowego, należącego do dóbr Augusta II
Mocnego. Pałac uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej,
zachowała się jedynie oficyna, brama wjazdowa i pozostałości parku z
pomnikowymi drzewami.  Rośnie tam okaz ponad 150-letniej tui, jednej
z największych w Polsce. W skrajnej części parku natomiast króluje
ponad 400-letni dąb "Kłobuk". Oficyna, oryginalnie odgrywała rolę
budynku administracyjnego i stajni wyjazdowych na potrzeby pałacu.
Obecną rolę – restauracji i hotelu – pełni od niespełna 20 lat. Dziś
mieści się tam Zajazd pod Kłobukiem , o którym pisaliśmy w
poprzednim numerze.
W ostatnich latach Małdyty bardzo się zmieniły. Naszą największą
chlubą  jest centrum rekreacji, na którym mieści się orlik oraz
przepiękny plac zabaw. Był to strzał w dziesiątkę, ponieważ z  centrum
korzysta mnóstwo osób, dzieci, młodzież i dorośli.

plac zabaw

kościół

Urząd Gminy

Orlik i miejsce rekreacji.
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                                          WARSZAWA "BIS"

Zakończyliśmy projekt dziennikarski, a wycieczka do Warszawy była jego ostatnim
elementem. Wyruszyliśmy w deszczowy, listopadowy poranek. Pogoda nie zachęcała do
wycieczkowania, ale wyjazd okazał się fantastyczny. Byliśmy bardzo zadowoleni. Największe
wrażenie zrobiły na nas dwa miejsca: Centrum Nauki Kopernik oraz Stadion Narodowy. Poza
tym kwitło życie towarzyskie. Zakwaterowano nas w hotelu w miejscowości Dębe Wielkie, w
którym mogliśmy robić sobie dyskoteki. Był to strzał w dziesiątkę. Wszyscy fantastycznie się
bawili i integrowali.

Centrum Nauki Kopernik Centrum Kopernik

na dyskotece Przy Kolumnie Zygmunta
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wybuch wulkanu

Kontaktujemy się z robotem.

Zamawianie pizzy to już tradycja. Zwiedzaliśmy pałacyk w Łazienkach.

Nasi didżeje,Grzesiu, Hubert i Gabryś. Dyskotekowe szaleństwa.

Chociaż nieraz marudziliśmy podczas zwiedzania, to wycieczka dostarczyła nam wielu
atrakcji. Wieczorem, podczas dyskoteki, zamawialiśmy pizzę, którą przywieziono nam z
Mińska Mazowieckiego. Cmentarz na Powązkach zwiedzaliśmy po ciemku. Pochmurny
listopadowy dzień kończył się bardzo szybko, na szczęście jedna z pań miała latarkę. Takie
spacerowanie po ciemnym cmentarzu też miało swój urok. Z żalem żegnaliśmy się z
Warszawą...
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Wiosną 2014 roku Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w
Jerzwałdzie, Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe „Sasinia” oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizowały
konkurs pod hasłem „Stare cmentarza – ginące elementy krajobrazu Warmii i Mazur”. W konkursie
mogli wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatów:
iławskiego, ostródzkiego, sztumskiego (gmina Stary Dzierzgoń). Zadaniem uczestników było
stworzenie opracowania przedstawiającego lokalizację cmentarza, jego krótki rys historyczny ze
wskazaniem najstarszych i szczególnych nagrobków, opis przyrodniczy obiektu (gatunki roślin
rosnących na cmentarzu), dokumentację fotograficzną obecnego stanu, dokumentację fotograficzną z
działań podejmowanych przez uczniów, jak na przykład pomiar obwodów drzew, złożenie wniosku do
Urzędu Gminy o ochronę pomnikową konkretnego drzewa.
Na terenie objętym obwodem Szkoły Podstawowej w Małdytach zlokalizowaliśmy 14 miejsc pochówku.
Tylko jeden cmentarz jest nowy, powstały po II wojnie światowej. Pozostałe to miejsca opuszczone lub
wykorzystane ponownie do chowania zmarłych. Uczniowie biorący udział w konkursie przyjrzeli się
bliżej czterem takim miejscom:
Cmentarz w Małdytach – Julia Zdunek, Natalia Kowalczuk, Kornel Wasowski.
Cmentarz w Budwitach – Wiktoria Kaczkowska, Hubert Kalinowski, Martyna Tomczonek.
Cmentarz w Leśnicy – Szymon Górski i Gabriel Pokora.
Cmentarz w Dobrocinie – Karolina Słoma, Szymon Kardasz i Michał Wiosna.
Uczestnicy konkursu podjęli trud udokumentowania obecnego stanu nekropolii, zgłębiali historię
cmentarza i miejscowości, rozpoznawali rosnące wokół rośliny. Uprzątnęli również zalegające śmieci.
Pomagali w tym ich rodzice, za co należą się im słowa podziękowania. W większości miejsc prace
trwały od wczesnej wiosny. Dzięki temu młodzi badacze mogli przyjrzeć się sezonowym zmianom
szaty roślinnej. Jej wiosenny brak pozwolił też ujrzeć cmentarz w całej okazałości.
Prace konkursowe były dla uczniów świetnym poligonem badawczym. Poznawali nie tylko  szatę
roślinną cmentarzy, ale, może przede wszystkim, historię i kulturę regionu. Uczyli się obserwować,
mierzyć, czytać mapy, poszukiwać informacji, dokumentować. Ale także była to dla nich znakomita
zabawa. Jakość wykonanych przez nich opracowań okazała się niezwykle wysoka. Doceniła to
komisja konkursowa, która przyznała wszystkim naszym grupom pierwsze miejsca. Uroczysta gala i
wręczenie nagród odbędzie się 15 grudnia w Ostródzie.
                                                                                     Dariusz Łuczak

             STARE CMENTARZE - GINĄCY ELEMENT KRAJOBRAZU 
                                            WARMII I MAZUR

cmentarz w Leśnicy

cmentarz w Budwitach
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cmentarz w Dobrocinie cmentarz w Leśnicy

cmentarz w Małdytach

cmentarz w Małdytach cmentarz w Leśnicy
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