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Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Bia-
³ym Borze jest o�rodkiem, gdzie realizowane s¹ przed-
siêwziêcia zwi¹zane z edukacj¹ regionaln¹.

Dziêki wsparciu finansowemu Urzêdu Miasta w Bia-
³ym Borze, przy ogromnym zaanga¿owaniu oddzia³ w Bia-
³ym Borze Ukraiñskiego Towarzystwa Nauczycielskie-
go i Zwi¹zku Ukraiñców w Polsce, zrealizowano wiele
interesuj¹cych projektów.

2 marca 2013 r. w budynku Szko³y Podstawowej
Nr 2 w Bia³ym Borze otwarto Izbê Pamiêci Przesie-
dlonych. Uroczystego otwarcia dokonali burmistrz Bia-
³ego Boru � Pawe³ Miko³ajewski, Dyrektor Szko³y �
Andrzej Drozd i Prezes UTN � Irena Drozd. Zebrane
tu eksponaty s¹ �wiadectwem powojennej historii, a tak¿e
wielokulturowo�ci regionu. Ukazuj¹ one ró¿ne oblicza
przesiedlenia: materialne i duchowe. Izba Pamiêci bê-
dzie pe³niæ funkcjê informacyjno-edukacyjn¹, zarówno
dla Polaków, jak i dla Ukraiñców. Wierzymy, ¿e stanie
siê kopalni¹ wiedzy � zw³aszcza dla m³odego pokolenia,
które bêdzie mog³o poznaæ meandry historii naszej Ma-
³ej Ojczyzny. ¯ywimy g³êbok¹ nadziejê, ¿e bêdzie ona
punktem spotkania tera�niejszo�ci z przesz³o�ci¹ i miej-
scem refleksji na temat kultur dwóch narodów.

Równie¿ 2 marca 2013 r. ju¿ po raz ósmy odby³
siê �Festiwal Bajki Ukraiñskiej�, którego celem by³o:
· integrowanie dzieci i m³odzie¿y,
· kszta³towanie umiejêtno�ci pos³ugiwania siê jêzykiem

ojczystym, a zarazem kultywowanie i podtrzymywa-
nie to¿samo�ci narodowej,

· krzewienie tolerancji i szacunku dla mniejszo�ci ukra-
iñskiej, polskiej i kaszubskiej.
W Festiwalu wziê³o udzia³ oko³o 180 dzieci z woje-

wództwa zachodniopomorskiego i pomorskiego tj. z Bia-
³ego Boru, Koszalina, Cz³uchowa, Bytowa, S³upska, Bo-
rzytuchomia, Lêborka i Miastka. Ze spektaklami
wyst¹pi³y dzieci z:
· ZS Nr 2 � w przedstawieniu pt. �Ko³obok�,
· Cz³uchowa � dzieci zaprezentowa³y �Ripkê�,

· S³upska � w przedstawieniu pt. �Sirko�,
· Lêborka � w bajce pt. �Pro Piwnyka, Kuroczku

i Chytru £ysyczku�,
· Borzytuchomia � w spektaklu pt. �Kryweñka Ka-

czeczka�.
Podczas festiwalu podsumowano �VIII Konkurs

Plastyczny Bajki Ukraiñskiej�, na który nades³ano
130 prac z ca³ej Polski.

11 marca 2013 r. w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Bia³ym Borze odby³a siê trzecia edycja Konkursu
Poezji �piewanej do s³ów Tarasa Szewczenki, pa-
trona szko³y.

Celem organizowanego od lat konkursu jest popu-
laryzacja twórczo�ci T. Szewczenki, poprzez s³owo �pie-
wane, doskonalenie umiejêtno�ci pos³ugiwania siê jêzy-
kiem ojczystym, a tak¿e kultywowanie, podtrzymywanie
to¿samo�ci narodowej oraz budowanie postawy tolerancji
i szacunku dla wieszczów ukraiñskich i polskich.

W dniach 27 marca-2 kwietnia 2013 r. dwudzie-
stu nauczycieli jêzyka ukraiñskiego z województw po-
morskiego i warmiñsko-mazurskiego wziê³o udzia³
w konferencji we Lwowie na Ukrainie. Wyjazd zor-
ganizowano dziêki wspó³pracy z Kuratorium Lwowskim.

W najbli¿szej przysz³o�ci planujemy:
· Regionalne obchody Szewczenkowskie � 18 maja

2013 r.,
· Podsumowanie konkursu �Barwy Ukrainy � Krajo-

brazy Ukrainy� � maj 2013 r.
· Festiwal Twórczo�ci Religijnej � 25 maj 2013 r.ö
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