
Europejskie Dni Dziedzictwa  
w Nowogródku Pomorskim 2014 

 
W dniach 8 – 12 września 2014 roku odbyły się u nas w Nowogródku Pomorskim 

 Europejskie Dni Dziedzictwa pt: „ Dziedzictwo - źródło tożsamości”.  Zaczęliśmy od wystawy, która 

odbyła się w świetlicy w Karsku. Była to wystawa jednodniowa a odwiedziło nas ok 130 dzieci i 

młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Karsku. Na wystawie znalazły się rzeczy 

codziennego użytku RTV, AGD, narzędzia stolarskie ale i nie tylko. Niektóre z tych rzeczy  miały 

zastosowani nawet 100 lat temu. Przedmioty zostały omówione i pokazane ich zastosowanie. 
 

   

Dzieci dopytywały i słuchały z otwartymi buziami jakby oglądały rzeczy z kosmosu. 

   

Niektóre przedmioty widziały po razpierwszy w życiu  

  



Tylko trzy eksponaty potrzebowały zasilenia elektrycznego.  

  

Wystawa pieniędzy poprzednich dekad  również cieszyły się dużym zainteresowaniem 

 

 

W kolejny dzień odkrywaliśmy tajniki historii, które miały miejsce na terenie gminy Nowogródka Pomorskiego. Przygotowaliśmy spis 

pierwszych nazwisk , które osiedliły się  w Karsku. Młody czy starszy nie było osoby która by nie szukała nazwiska swoich 

dziadków wśród nazwisk. Nazwiska zostały pogrupowane  rejonami, z których przyjechali uchodźcy. 

 

Oglądaliśmy slajdy porównawcze (budynek przedwojenny z  budynkiem i jedo obecnym stanem ) z terenu gminy  i ich dawne 

funkcje, historie. Skonfrontowaliśmy je z dzisiejszym stanem technicznym i prawnym. Wiele z tych budynków jest już mieszkaniami 

prywatnymi więc  zabawne zdarzenie kiedy  okazało się że niektóre dzieci mieszkają w dawnych urzędowych budynkach 



  

  

Dzięki wizualizacji  ważnych wydarzeń na „osi czasu” uczniowie mogli zobrazować  przebieg historii terenu gminy frekwencja 

również dopisała. 



 

A w ostatni dzień „óś czasu” została zainstalowana w szkole podstawowej i gimnazjum po to aby każdy uczeń mógł dopisać lub 

dorysować to co mu kojarzy się z danym zdarzeniem, miejscem, datą,które były omawiane dzień wczesniej w bibliotece. 

 

   

 Na końcu „osi czasu” było miejsce do wpisania : „co chcieliby aby było w przyszłości w Gminie Nowogródek Pomorski”. Propozycje 

były różne….  



    

  

jeśli uczeń znalazł na „osi czasu” swoją datę mógł wpisać swoje imię nazwisko. 



 

Dziękujemy sołtysowi Karska nauczycielom i uczniom za zaangażowanie i współpracę w realizacji 


