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Nazaret 
miasto dzieciństwa Jezusa

Anna Szczypińska
- przewodniczka po Ziemi 
Świętej, prowadzi własną 

firmę  Anis Pol Travel w Izraelu
www.ziemiaswieta-polonia.pl

BLONDYNKA   na Bliskim Wschodzie

Dziś to jedno z najwięk-
szych miast w Galilei 
Dolnej oraz najwięk-

sze arabskie miasto w Izraelu, 
ale za czasów Chrystusa była 
to mała, nic nieznacząca wio-
ska licząca ok 500 mieszkań-
ców. Swoją sławę zawdzięcza 
miejscu zamieszkania Świętej 
Rodziny oraz Zwiastowaniu 
Najświętszej Marii Panny.

Dziś Nazaret podzielony 
jest na część dolną – arabską 
(ok. 70 tys. mieszkańców) 
oraz górną – żydowską (ok 40 
tys. mieszkańców). W części 
dolnej – na Starym Mieście 
znajduje się największa bazy-
lika w Ziemi Świętej – Bazy-
lika Zwiastowania. Stoi ona 
nad Grotą Zwiastowania, czy-
li grotą, gdzie Maryja prze-
bywała w momencie, kiedy 
Archanioł Gabriel obwieścił 
Jej nowinę, że zostanie Mat-
ką Pana. W tamtych czasach 
budowano na skałach, aby 
zaoszczędzić ziemi pod upra-
wę. Groty służyły za kuchnie, 
spiżarnie oraz pomieszczenie 
dla zwierząt. Do groty dobu-
dowywano budynek z kamie-
nia, chyba, że ktoś był bardzo 
biedny, to mieszkał razem 
z trzodą w grocie.

Legenda głosi, że dom 
Świętej Rodziny został prze-
niesiony przez rodzinę An-
gels (Aniołów) do Loreto, 
żeby zapobiec jego zniszcze-
niu przez Arabów.

W miejscu tym pierwszy 
kościół powstał w IV w. za 
sprawą Józefa z Tyberiady, 
bogatego Żyda, który prze-
szedł na chrześcijaństwo. 
Został on zburzony w VII 

w. przez Arabów. W XII w. 
Krzyżowcy wznieśli tutaj ka-
tedrę, która została zburzona 
przez Mameluków kilkadzie-
siąt lat później. 

W XVII w. Franciszkanie 
dostali pozwolenie, aby osie-
dlić się nad grotą a kilkadzie-
siąt lat później nawet na zbu-
dowanie kościoła. Mieli na to 
jednak tylko 7 miesięcy, więc 
tak szybko zbudowany kościół 
niezbyt podobał się tutejszym 
wiernym. Rozebrano go za-
tem w 1954 r. a obecny powstał 
w 1969 r. za sprawą projektu 
Giovanio Muzzio. Bazylika 
jest dwupiętrowa – na dole 
znajduje się Grota Zwiasto-
wania, na górze - kościół pa-
rafialny. Całość wykończona 
w bardzo surowym stylu tak, 
aby podkreślić prostotę i świę-
tość Maryi. Bazylikę otaczają 
krużganki, w których można 
podziwiać mozaiki przedsta-
wiające Matkę Bożą tak, jak 
widzą Ją różne narody.

200 metrów dalej, w tym 
samym kompleksie Klasztoru 
Franciszkańskiego, znajduje 
się Kościół św. Józefa zwany 
też Kościołem Żywiciela. Ko-
ściół stoi na ruinach domu 
i warsztatu Józefa. Powstał 
w 1914 r. W środku możemy 
obejrzeć sceny z życia Świętej 
Rodziny oraz małego Jezusa. 
Przed kościołem można też 
podziwiać ogromny fikus 
a także pomnik św. Józefa.

Niedaleko bazyliki znaj-
duje się jeszcze kościół – sy-
nagoga stojący w miejscu, 
gdzie była synagoga, do której 
przychodził modlić się Jezus. 
Można do niego trafić, prze-

chodząc przez arabski shuk.
Idąc dalej w górę Naza-

retu, dojdziemy do studni 
z I w., do której chodziła po 
wodę Maryja z małym Jezu-
sem. Prawosławni wierzą, że 
Zwiastowanie miało miejsce 
przy studni, dlatego właśnie 
tam znajduje się Cerkiew Ar-
chanioła Gabriela. 

Nazaret jest też dobrą bazą 
wypadową do Kany, na G. 
Tabor i innych atrakcji Gali-
lei Dolnej. Jest tu sporo hoteli 
a 3 razy w tygodniu, w Bazy-
lice Zwiastowania, odbywają 
się wieczorne, międzynaro-
dowe nabożeństwa.

Nazwa Nazaret prawdopo-
dobnie pochodzi od hebraj-
skiego słowa „necer”, czyli 
kwiat, pąk i właśnie takim 
pąkiem jest Bazylika Zwia-
stowania, która stoi w środku 
doliny otoczonej skałami. 

„W szóstym miesiącu po-
słał Bóg anioła Gabriela do 
miasta w Galilei, zwanego 
Nazaret, do Dziewicy po-
ślubionej mężowi imieniem 
Józef, z rodu Dawida; a Dzie-
wicy było na imię Maryja. 
Wszedłszy do Niej, anioł 
rzekł: «Bądź pozdrowiona, 
łaski pełna, Pan z Tobą, ».

Ona zmieszała się na te 
słowa i rozważała, co by mia-
ło znaczyć to pozdrowienie. 
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie 
bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga. Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, 
któremu nadasz imię Jezus. 
Będzie On wielki i zostanie 
nazwany Synem Najwyższe-
go, a Pan Bóg da Mu tron 
Jego praojca, Dawida. Będzie 
panował nad domem Jakuba 
na wieki, a Jego panowaniu 
nie będzie końca». Na to Ma-
ryja rzekła do anioła: «Jakże 
się to stanie, skoro nie znam 
męża?» Anioł Jej odpowie-
dział: «Duch Święty zstąpi 
na Ciebie i moc Najwyższego 
okryje Cię cieniem. Dlatego 
też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bo-
żym. A oto również krew-
na Twoja, Elżbieta, poczęła 
w swej starości syna i jest 
już w szóstym miesiącu ta, 
którą miano za niepłodną. 
Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego». Na to rzekła 
Maryja: «Oto ja służebnica 
Pańska, niech mi się stanie 
według słowa twego». Wtedy 
odszedł od Niej anioł.”
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Nowy model doskonalenia
zawodowego nauczycieli

Edukacja w REGIONIE

Wojciech Cybulski
– Warmińsko – Mazurski 

Wicekurator Oświaty

Istotnym elementem no-
wego systemu dosko-
nalenia nauczycieli jest 

doradztwo metodyczne, które 
w ostatnich latach nie zaspa-
kajało potrzeb szkoleniowych 
pedagogów. Gminy ze wzglę-
du na małe środki wyodrębnio-
ne w budżetach na doskonale-
nie zawodowe nauczycieli nie 
tworzyły i nie prowadziły pla-
cówek  doskonalenia. Wdraża-
ne nowe rozwiązania prawne 
przenoszą doradztwo meto-
dyczne z poziomu lokalnego 
na poziom wojewódzki i dają 
gwarancje rozwoju sieci do-
radców metodycznych w na-
szym województwie. 

Nowy model doradztwa 
metodycznego

Od 1 stycznia 2019 r. 
zmienia się model doradz-
twa metodycznego. Uległy 
zmianie warunki i tryb po-
wierzania nauczycielom za-
dań doradcy metodycznego. 
Obecnie zadania doradcy 
powierza kurator oświaty 
w porozumieniu z dyrekto-
rem publicznej placówki do-
skonalenia na ustalony okres 
za zgodą dyrektora szkoły, 
w której nauczyciel jest za-
trudniony. 

Wraz ze zmianą organi-
zacji doradztwa zmienił się 
także sposób jego finansowa-
nia. Przenosząc koordynację 
doradztwa metodycznego na 
poziom województwa, w bu-
dżecie wojewody zabezpie-
czono środki na realizację 
tego zadania, które w drodze 
dotacji celowej będą przeka-
zywane organom prowadzą-
cym placówki doskonalenia 
zatrudniające doradców me-
todycznych, na sfinansowa-

nie wydatków związanych 
z ich zatrudnieniem. 

Sieć doradców 
metodycznych

Zgodnie z nowymi rozwią-
zaniami prawnymi, kurator 
oświaty na każdy rok szkol-
ny – w roku bieżącym do 31 
marca - w porozumieniu z dy-
rektorami publicznych placó-
wek doskonalenia nauczycieli, 
będzie przygotowywał plan 
sieci doradztwa metodyczne-
go na terenie województwa, 
uwzględniając: liczbę nauczy-
cieli poszczególnych specjal-
ności, ich potrzeby w zakresie 
doskonalenia zawodowego, 
konieczność zapewnienia im 
równego dostępu terytorial-
nego i przedmiotowego do 
doradztwa metodycznego. 
W województwie warmiń-
sko-mazurskim planuje się 
zatrudnić 80 doradców me-

todycznych. W planie sieci 
uwzględnione będzie również 
doradztwo metodyczne dla 
nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach z językiem naucza-
nia mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz językiem 
regionalnym. W tym zakre-
sie kurator oświaty będzie 
współpracował z organizacja-
mi mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem re-
gionalnym. Na stronie inter-
netowej kuratorium oświaty 
będzie opublikowany wykaz 
publicznych placówek do-
skonalenia w województwie, 
w których nauczyciele reali-
zują zadania doradcy meto-
dycznego wraz z informacją 
o specjalnościach doradców 
metodycznych. 

Zadania doradcy meto-
dycznego

Zarówno zadania obowiąz-
kowe doradców metodycz-
nych jak i forma ich realizacji 
nie uległy zmianie. Doradcy 
metodyczni będą wspoma-
gali nauczycieli oraz rady pe-
dagogiczne w planowaniu, 
organizowaniu i badaniu 
efektów kształcenia i wycho-
wania. Będą także udzielali 
indywidualnych konsultacji, 
prowadzili zajęcia otwarte 
i warsztatowe oraz inne formy 
doskonalenia wspomagające 
pracę dydaktyczno-wycho-
wawczą pedagogów. Będą 
również organizowali i pro-
wadzili sieci współpracy i sa-
mokształcenia dla nauczycieli 
oraz dyrektorów szkół i placó-
wek oświatowych.  Doradcy 
swoje zadania będą realizo-
wali w ścisłej współpracy z bi-
bliotekami pedagogicznymi, 
poradniami psychologiczno-
-pedagogicznymi oraz kura-
torem oświaty.

    Widok na Nazaret




