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Rozbudziæ ciekawoœæ poznawcz¹
16 listopada 2009 roku uczestnicy projektu „Wspólnie przeciwko bezrobociu i wykluczeniu spo³ecznemu” realizowanego przez
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Dywitach (w ramach POKL 2007/2013 wspó³finansowanego z EFS) wziêli udzia³ w
wycieczce aktywizacyjno-edukacyjnej do Trójmiasta.
- G³ównym celem wycieczki by³o
kszta³towanie postaw obywatelskich oraz
poznanie historii w nowoczesnej i
atrakcyjnej formie – mówi kierownik GOPSu Teresa Cejmer. - Podczas wycieczki
przybli¿ono historiê Gdañska, pokazano
jego dzieje na tle losów naszego kraju, ze
szczególnym uwzglêdnieniem Gdañska
jako miejsca wybuchu II wojny œwiatowej.
Uczestnicy zapoznali siê równie¿ z
wydarzeniami z lat osiemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku takimi jak powstanie
„Solidarnoœci”. Jej utworzenie mia³o
przecie¿ znacz¹cy wp³yw na zmiany
rozwojowe polskiej gospodarki.
Istotnym elementem w walce z
bezrobociem jest pokazanie ludziom, i¿

Dywity. Projekt Comenius.

mo¿na ¿yæ inaczej. Poszerzyæ im ich
myœlowe horyzonty, aby czuli potrzebê
zmiany w³asnego, obecnego stylu ¿ycia. To
u³atwia podjêcie pracy.
- Zabieraj¹c uczestników projektu
chcieliœmy jednoczeœnie rozbudziæ w nich
ciekawoœæ poznawcz¹ – dodaje starszy
pracownik socjalny Anna KuŸmiñska. –
Wiêkszoœæ z nich nigdy nie by³a w takim
miejscu i wycieczka do Trójmiasta by³a dla
nich niecodziennym prze¿yciem.
Chcieliœmy ich tak¿e „zaprosiæ” do refleksji
nad w³asn¹ postaw¹ i odpowiedzialnoœci¹
za wolnoœæ zagwarantowan¹ im w
Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka i
Obywatela nad brzegiem „Sopockiego”
morza.
Bo¿ena Korejwo

Foto. BK

¯ycie w Europie

Nauczyciele Zespo³u Szkó³ w Dywitach
odbyli kolejn¹, ju¿ czwart¹ - po Finlandii,
Grecji i W³oszech - wizytê zagraniczn¹ w
ramach realizowanego w Szkole
Podstawowej projektu partnerskiego szkó³
– Comenius „¯ycie w Europie”. W dniach
17-22 paŸdziernika 2009 roku odwiedzili oni
Czesk¹ Republikê.
Nauczyciele z szeœciu pañstw (Polski,
Czech, Grecji, W³och, Finlandii i Turcji) swój
pobyt rozpoczêli od zwiedzania Pragi.
Nastêpnie udali siê do malowniczo
po³o¿onej miejscowoœci Ruda nad
Moravou, gdzie zapoznali siê z czeskim
systemem edukacji oraz pracowali nad
udoskonaleniem i ewaluacj¹ zadañ
realizowanych w ramach projektu. Z
nauczycielami spotkali siê równie¿
przedstawiciele lokalnych w³adz.
Ka¿demu ze spotkañ towarzyszy³o bli¿sze
poznanie lokalnych kultur i tradycji. Tym
razem nauczyciele z Turcji zaprezentowali e n e r g i c z n y m k r o k o m t o w a r z y s z y ³
jeden ze swoich tañców narodowych. Jego akompaniament perkusyjny wystukiwany
drewnianymi ³y¿kami. Z ró¿nym efektem

Foto. ZS

mieliœmy okazjê nauczyæ siê tego
¿ywio³owego tañca.
Iza Koz³owska, Mery

„Per³y Medycyny 2009”
W bie¿¹cym roku wytypowano do konkursu „Per³y Medycyny” z województwa warmiñsko-mazurskiego dwa oœrodki zdrowia. Gminny
Oœrodek Zdrowia w Dywitach oraz NZOZ im. Rydygiera w Jonkowie. 14 listopada 2009 otrzyma³y one wyró¿nienie (czwarte miejsce w
Polsce), które przyznali: Kapitu³a i Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego „Per³y Medycyny 2009” w kategorii
Publiczne Zak³ady Lecznictwa Otwartego Samodzielny Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej.
- Te jednostki podejmuj¹ powa¿ne spo³eczne
zadania i staraj¹ siê z tych zadañ wywi¹zywaæ
solidnie i w sposób rzeczowy – mówi Tomasz
Kardacz, dyrektor Gminnego Oœrodka Zdrowia
w Dywitach. – Sam osobiœcie uwa¿am, ¿e
nasze firmy zwróci³y uwagê nowoczesnymi
rozwi¹zaniami organizacyjnymi dotycz¹cymi
przyporz¹dkowania rehabilitacji do wiejskich
POZ-ów, szybkimi us³ugami laboratoryjnymi
wykonywanymi na miejscu oraz szerokimi
mo¿liwoœciami diagnostycznymi i
terapeutycznymi.
Rozwi¹zania, które proponuje dr Tomasz
Kardacz jako standardy organizacyjne nie tylko
na terenie powiatu olsztyñskiego, to
przyporz¹dkowanie do wiejskich poradni

zdrowia specjalistów oraz pracowni
ultrasonograficznych. Ma to na celu poprawê
opieki nad pacjentami i wyrównanie ró¿nic
pomiêdzy regionami, wsi¹ oraz miastem dla
ca³ego kraju, jak i równie¿ innych krajów.
Pomys³y te spotykaj¹ siê z du¿ym
zainteresowaniem lekarzy z zagranicy.
Wspó³czesne technologie umo¿liwiaj¹
przenoszenie us³ug bli¿ej pacjenta. Jest to
równie¿ œcie¿ka postêpowania, która
gwarantuje szybkie i skuteczne leczenie, o ile
oczywiœcie znajd¹ siê œrodki zachêcaj¹ce
lekarzy do pracy w terenie.
– Nagrodê otrzyma³ ca³y zespó³ medyczny,
który na to zapracowa³ – dodaje doktor Tomasz
Kardacz. – Odbiera³a j¹ dla Dywit i Tu³awek

pani Ewa Hasiak, wieloletni pracownik
Gminnego Oœrodka Zdrowia. Zespó³
wczeœniej jako jeden z pierwszych POZ-ów w
Polsce zapracowa³ na ISO 2000/900.
Korzystaj¹c z okazji, pragnê jeszcze prosiæ
pacjentów o cierpliwoœæ. Z Tu³awek odesz³a
pani dr Maria Sielczak. Jest koniec roku, z
pocz¹tkiem nastêpnego chcemy zatrudniæ
jednego lekarza na sta³e. Wiem, ¿e zmiany
lekarzy s¹ trochê niepokoj¹ce. W Tu³awkach
koñczymy te¿ remont wêz³a sanitarnego oraz
nowych gabinetów, w których chcemy
umieœciæ rehabilitacjê.
Mery
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Ópowo polityka
Jek tak teroz roztworzom abo tylewizór,
abo cejtunek, to ju¿ ziam, dloczmu to ópa
zawdy móziu³, co bym jo sia choæ kedajœ do
ty polityki nie bro³. No jó, bo taki jojty to
nigdzi jandzi nie ³oboczysz! Jo sprowdy
woma poziam, co kedajœ am tak nie myœlo³,
ale jek ³u noju szo³tysa am latoœ wyjlowali, to
sprowdy ju¿ ziam, jek z tó noszó politykó je.
No jó, jekiœ cias tamu nazot, jek ju¿ am
woma psiso³, am sia doziedzieli z noszygo
cejtunku, co za dwa tydnie bandziewam
musieli znowój szo³tysa wyjlowaæ. A bodojci,
jek sia Hubert ³o tam doziedzio³, to i ³oroz
przylecio³ do noju poziedziæ, co ³ón chce sia
³ostaæ czloziekam na ³urzandzie. Sprowdy
am nie ziedzio³, ³o co to siójsiodoziu jidzie,
ale tedy ópa mi poziedzio³, co stare
Warnijoki na szo³tysa tak mózili.
No jó, bo szo³tys to nie bu³ byle chto i
kedajœ w ko¿dy ziosce nowa¿niejszy bu³
ksióndz jygomoœæ, a potam ³ón. Tero am tlo
takych ciasów doczkali, co ani jenygo, ani
drugygo prazie ¿odan cz³oziek nie s³ucho,
ale djochli z tam, co tero tlo w tych nimków z
tylewizóra œlypsiowam. Lepsi ³opoziam
woma, jek to dali bu³o ³u noju z tam
wyjlukam.
No jó, to bez polityka Hubert co³kam
noma ³ogupsio³, bo noprzód to loto³ po co³y
wsi i ³opozieduwo³ ludziom, jekan to z niygo
szo³tys bandzie, a potam to znowój zaczó³
Hildzie komandrowaæ w cha³upsie, coby
³oboczyæ, jek to je na tam ³urzandzie.
Sprowdy to wszystko bu³o by fejn, jek by
Hildka sia nie zjadoziu³a i noprzód Huberta
bez pysk nie rznó³a, a potam nie poziedo³a,
co ³óna ty¿ na szo³tysa chce. Tedy to sia
zaczó³o, bo jek siójsiodka pozieda³a, tak ty¿
i zrobziu³a.
W niydziela ³oroz po du¿am poœlim do
remnizy na ³óne wyjlowanie. Palaruch
morowy, taki jojty to jeszcze am ni mnieli.
Hubert z Hildó to sia prazie i nie pot³ukli
noma, a czegój to nie ³obziycuwali.
Siójsiodka to chcio³a zrobziæ w ziosce drugo
Brukselijo, a znowój siójsiod ³uredziu³, coby
³u noju bu³o tak, jek kedajœ na Warniji.

Rys. Grzegorz Grzegorczyk

Sprowdy to ³óni tak mózili, jek i te z
tylewizóra, tlo jeszcze mniandzy tam
³obziycuwaniam Hilda sia der³a do Huberta,
co jek sia szo³tysam ³ostonie, to ³obziadu ju¿
nie dostonie, a Hubert do Hildy, co jó z
cha³upy pogno, jek ³óna jygo kedajœ.
Palaruch morowy, jeno bez druge sia der³o i
sprowdy nie ziedzielim, co tu ju¿ z niami
zrobziæ. Szczajœcie w nieszczajœciu, co mój
ópa sia zjadoziu³ i poziedo³ jam, coby
sprowdy ju¿ gamby zawerli, bo na
Warnijoka nie ³uchodzi tak sia jadoziæ i
³obziycuwaæ. Jek ludziska ópy pos³uchali,
to ³oroz i chcieli jygo szo³tysam zrobziæ, ale
³ón tedy poziedo³, co cole cz³oziekam na
³urzandzie nie chce byæ, ale ³uredziu³ tedy,
co noszo Warszazioczka to gwo³t ludzisków
i œwata zidzia³a, to sia i na szo³tysa nado.
No jó, jek poziydo³, tak ty¿ i bu³o.

Warszazioczka sia szo³tyskó ³osta³a, a
noma wszystko sia fejn skónczu³o bez ta
ópowo polityka. Hubert z Hildó dali w
zgodzie ¿yjó, a my mowam znowój na
sztyry lata spokój z tó co³ó politykó, chyba
co Warszazioczka prandzy zrobzi noma
stólica w noszy ziosce.
To do zidzanio i coby jeszcze roz.
£ukasz Ruch
Jek byœta nie ziedzieli:
tylewizór – telewizor
cejtunek – gazeta
jojty – awantury
jadoziæ – z³oœciæ siê, denerwowaæ
nimków – nieudaczników
szo³tys – so³tys
wyjlowali – wybierali, g³osowali

Ledwom tu Woma zinszowali na ³ójske Gody, a ju¿ znowój mowam druge. No jó, ale co zrobzisz
cz³ozieku, co tan cias tak chuæko leci. Bez to, na te Gody i tan Nowan Rok, zinszujewam Woma, co byœta
zawdy mnieli tygo ciasu no siebzie ziancy, no swoji fameliji, a jek bandzieta go mnieli ju¿ dosiæ, to ³ostoñta
sia w zgodzie, zdroziu, szczajœciu i jek zawdy nie zaboczta pocytaæ ³o noju w noszam Dyzickam Cejtunku.
To do zidzanio w Nowam Roku!
Hubert, Hilda, Alfridek i Wosz klepojda £ukasz Ruch

Gmina Fair Play
Gmina Fair Play 2009 – taki tytu³ i
certyfikat Gminie Dywity przyzna³a Kapitu³a
Konkursu Krajowej Izby Gospodarczej.
Odby³o siê to podczas uroczystej gali w dniu
4 grudnia bie¿¹cego roku w Sali
Kongresowej Pa³acu Kultury i Nauki w
Warszawie.
Konkurs od 8 lat promuje polskie gminy,
które stwarzaj¹ warunki przyjazne
inwestorom, a realizowane na jej terenie
inwestycje s¹ przyjazne œrodowisku.

Promuje siê równie¿ dostosowywanie
obiektów do potrzeb osób
niepe³nosprawnych. W za³o¿eniu tytu³ ma
byæ wskazówk¹ dla polskich i
zagranicznych firm, w których gminach
mog¹ one inwestowaæ bez obaw.
Merytoryczna obs³uga zaœ w urzêdzie
odbywaæ siê bêdzie w przyjaznej
atmosferze. Oceniano równie¿ poziom
etyczny pracowników gminy.
Bior¹c udzia³ w takim konkursie gmina

zosta³a zweryfikowana pod k¹tem
wymagañ zawartych w certyfikacie.
Zaprezentowa³a siê jako miejsce
atrakcyjne, przyjazne inwestorom oraz
mieszkañcom. Dziêki zaœ
pokonkursowemu raportowi otrzyma³a
informacje wskazuj¹ce niezbêdne kierunki
usprawnieñ wewnêtrznych, aby móc
funkcjonowaæ jeszcze lepiej.
Mery
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Kim chcê zostaæ?
W dniach 5-11 paŸdziernika 2009 roku odby³a siê w naszym kraju I edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Celem akcji by³a
promocja szeroko pojêtej kariery i poradnictwa zawodowego. Organizatorem Tygodnia Kariery na szczeblu krajowym by³o
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast w szko³ach odpowiedzialnymi byli pedagodzy
i zainteresowani nauczyciele. G³ównymi patronami akcji by³y: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Tu³awkach
zg³aszaj¹c swój udzia³ w programie
zobowi¹zali siê do przeprowadzenia
szeregu dzia³añ, maj¹cych na celu
propagowanie poradnictwa zawodowego w
szkole. W ramach Tygodnia Kariery
spo³ecznoœæ uczniowska mia³a mo¿liwoœæ
uczestniczenia w nastêpuj¹cych
przedsiêwziêciach:
- prelekcja multimedialna pedagoga
szkolnego „Wybór szko³y - wybór zawodu”,
której celem by³o poszerzenie wiedzy
uczniów na temat czynników wp³ywaj¹cych
na wybór zawodu;
- spotkanie z przedstawicielami
Ochotniczego Hufca Pracy, w czasie

którego uczniowie poznali instytucje
s³u¿¹ce pomoc¹ m³odzie¿y i doros³ym w
wyborze zawodu i w poszukiwaniu pracy;
- prelekcja w Centrum Informacji i
Planowania Kariery Zawodowej nt.
„Zaplanuj swoj¹ przysz³oœæ zawodow¹”;
- spotkanie z prywatnymi przedsiêbiorcami,
w ramach którego uczniowie zostali
zapoznani z procedurami zak³adania
w³asnej firmy i zasadami jej
funkcjonowania oraz zwiedzili wystawê
prezentuj¹c¹ proces tworzenia
przedsiêbiorstwa;
- przygotowanie gazetek tematycznych,
pog³êbiaj¹cych wiedzê nt. zawodów
przysz³oœci i g³ównych trendów na rynku

pracy;
- konkurs plastyczny, skierowany do
ró¿nych grup wiekowych, pt. „Kim chcê
zostaæ”, którego g³ównym celem by³o
zainicjowanie myœlenia o przysz³oœci na
wszystkich etapach edukacyjnych.
Akcje i dzia³ania przeprowadzone na
terenie szko³y cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem i w znaczny sposób
wp³ynê³y na promocjê wœród uczniów
naszej placówki tematyki zwi¹zanej z
poradnictwem zawodowym.
Ma³gorzata Dadun, Maria Rusinkiewicz,
Danuta Jarosz, Gra¿yna Kalwasiñska

Promocja lokalnej marki
Gala produktu lokalnego Grupy Partnerskiej „Gniazdo Warmiñskie” odby³a siê 7 listopada 2009 roku we Fr¹czkach. Podczas
niej Kapitu³a rozda³a 55 certyfikatów przyznaj¹cych markê lokaln¹ 27 produktom spo¿ywczym, 22 rêkodzielniczym i 6
wydarzeniom kulturoznawczym.
W sk³ad I Kapitu³y wesz³y osoby
reprezentuj¹ce takie dziedziny naukowe jak
: historia, biologia i ochrona œrodowiska. Byli
tam m. in. ceramik-etnograf, edukator,
animator kultury, przedstawiciel samorz¹du
terytorialnego oraz przedstawiciel mediów.
Ocenie poddawano przede wszystkim
s p o s ó b w y t w a r z a n i a p r o d u k t ó w,
odniesienie do tradycji, pochodzenie
u ¿ y t y c h m a t e r i a ³ ó w, z w i ¹ z e k z
dziedzictwem kulturowym i histori¹ miejsca,
z którego siê wywodz¹. S¹ to istotne
kryteria, gdy¿ aby wyrób lub us³ugê mo¿na
by³o uznaæ za produkt lokalny, musi on byæ
wytwarzany w sposób niemasowy i
przyjazny œrodowisku, oczywiœcie z
surowców lokalnie dostêpnych. Ponadto
jest œciœle zwi¹zany z miejscem
powstawania. Osoby z zewn¹trz uwa¿aj¹
go za niepowtarzalny, charakterystyczny
dla danego regionu lub wrêcz miejsca, a
mieszkañcy za tradycyjny. Takim lokalnym

produktem
m o g ¹
b y æ
wszelakiego typu
w y r o b y
rêkodzielnicze,
spo¿ywcze oraz
us³ugi.
Organizatorem
Gali, która odby³a
siê w Centrum
K u l t u r y
i
Aktywnoœci we
Fr¹czkach by³
Sekretariat Grupy
Partnerskiej
„ G n i a z d o
Warmiñskie” -

Foto. Kazimierz Kisielew

„Nasze Gady”. Impreza zosta³a
plastyk Zbigniew Koz³owski, zaœ
przygotowana ze œrodków w³asnych p a t r o n a t m e d i a l n y n a d i m p r e z ¹
uczestników. Logo marki lokalnej sprawowa³o Polskie Radio Olsztyn.
podarowa³ Grupie Partnerskiej artysta
Teresa Kosiñska

Nauczyciel przedsiêbiorczoœci 2009
Uroczysta gala wrêczenia nagród
Klubu Przedsiêbiorczych Nauczycieli
IMPULS odby³a siê 6 listopada 2009 roku w
Teatrze „Kamienica” w Warszawie.
Prowadz¹cym by³ znany aktor Andrzej
Grabowski. Panie: Zofia Bronowicka,
Mariola Grzegorczyk i Teresa Rukowicz
otrzyma³y tytu³ najlepszego nauczyciela
przedsiêbiorczoœci 2009 roku w
województwie warmiñsko-mazurskim.
Nagrody wrêczali: Prezes Narodowego
Banku Polskiego S³awomir Bronis³aw
Skrzypek oraz Prezes Zarz¹du Fundacji
M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoœci
Zbigniew Modrzewski.
Jest to jedyna nagroda w kategorii

szkó³ gimnazjalnych w województwie
warmiñsko-mazurskim. Klub
Przedsiêbiorczych Nauczycieli IMPULS
propaguje ró¿ne dzia³ania ekonomiczne
wœród m³odzie¿y szkolnej. Zespó³ Szkó³ w
Dywitach - Gimnazjum Publiczne
wspó³pracuje z Narodowym Bankiem
Polskim i M³odzie¿ow¹ Fundacj¹
Przedsiêbiorczoœci od wielu lat.
W dzia³ania ogólnopolskiego Klubu
Przedsiêbiorczych Nauczycieli IMPULS
dywickie gimnazjum w³¹czy³a siê w roku
szkolnym 2008/2009 pani Zofia
Bronowicka wraz z pani¹ Teres¹
Rukowicz i pani¹ Mariol¹ Grzegorczyk.
G³ównym motywem dzia³añ e sukces

ekonomicznych w szkole by³o
zaszczepienie wœród uczniów
zainteresowañ ekonomi¹, gdy¿
znajomoœæ jej warunkuje sukces
przysz³ych biznesmenów.
W ramach wspó³pracy z Klubem
zosta³ napisany projekt ekonomiczny do
NBP, który spotka³ siê z aprobat¹ i
otrzyma³ dofinansowanie. Uczniowie i
nauczyciele uczestniczyli w warsztatach
ekonomicznych prowadzonych w
Warszawie, jak i w konkursach na
s z c z e b l u o g ó l n o p o l s k i m . To
zaanga¿owanie da³o mo¿liwoœæ
otrzymania tak presti¿owego
wyró¿nienia i tytu³ów.
Zak
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Cud - miód i tradycyjna sztuka!
Gminny Oœrodek Kultury w Dywitach
goœci³ 5 grudnia mi³oœników sztuki i
rzemios³a na VII Kiermaszu Rêkodzie³a
„MIKO£AJKOWE KLIMATY”. W atmosferze
oczekiwania na œwiêta, na piêknie
zaaran¿owanych przez twórców stoiskach
rêkodzielników naszego regionu, mo¿na
by³o zakupiæ niepowtarzalne œwi¹teczne
upominki.
Na stoiskach iskrzy³a artystyczna
bi¿uteria ze szk³a, kamieni szlachetnych,
srebra i ceramiki wykonana m. in. przez
Emiliê Kostuch, Joannê Skibê-Michalewsk¹
i Agnieszkê Kacprzyk. Ceramikê tradycyjn¹
zaprezentowa³a rodzina Zawistowskich, a
rzeŸbê - Ryszard Pietrzak. Niepowtarzalne
anio³ki warmiñskie wystawi³a Krystyna
Tarnacka–Jurgielewicza, a decoupage
(technikê ozdabiania w u¿ytkowej formie)
Marta Zarêba.
Bi¿uteriê frywolitkow¹, koronkowe
bombki i haftowane cudeñka mo¿na by³o
nabyæ u pañ: Doroty Ruszczyk, Katarzyny
Stañczak i Doroty Malinowskiej.
Miko³ajkowego klimatu spotkaniu nadawa³y
unikatowe piernikowe i woskowe ozdoby
Sylwii W³odarczyk, przeœliczne anio³y
Krzysztofa Naguschewskiego i Agnieszki
Sakowskiej-Hrywniak. Twórczoœæ malarsk¹
mo¿na by³o podziwiaæ na stoisku pani Ewy
Buca³y.

Foto. GOK

Licznie odwiedzaj¹cy nas goœcie mogli
nabyæ choinkowe cudeñka i upominki dla
najbli¿szych wspieraj¹c akcje Zespo³u
Szkó³ w Dywitach, Domu Pomocy
Spo³ecznej w Grazymach i dru¿yny
harcerskiej z ZHR.
Przy okazji œwi¹tecznych zakupów,
s³uchaj¹c tradycyjnych kolêd, mo¿na by³o w
tradycyjnej Kafejce Kulturalnej wypiæ dobr¹
kawê i spróbowaæ domowych wypieków

przygotowanych przez Nieformaln¹
Grupê Kobiet z Nowych W³ók. Uzyskane w
ten sposób œrodki przeznaczy³y one na
renowacjê obrazu Œwiêtej Rodziny w
kaplicy w swojej wiosce.
Z ¿yczeniami udanych œwi¹t do zobaczenia
na kolejnym kiermaszu, gdy¿ ma on ju¿
swoich sta³ych bywalców z Dywit, Olsztyna
i okolic.
J.O.

Warmiñska poezja
Konkurs recytatorski poezji im. Marii Zientary-Malewskiej odby³ siê 16 paŸdziernika 2009 roku w Br¹swa³dzie. Ju¿ po raz drugi zosta³
on zorganizowany przez Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne „Pojezierze” oraz Fundacjê „Prymus”. O tytu³ najlepszego recytatora
w poszczególnych kategoriach wiekowych walczy³o 40 uczestników reprezentuj¹cych 20 szkó³.
Uroczystoœæ rozpoczêto od po³o¿enia
symbolicznej wi¹zanki kwiatów pod
pomnikiem poetki znajduj¹cym sie przed jej
rodzinnym domem w Br¹swa³dzie.
Nastêpnie, ju¿ w œwietlicy wiejskiej,
uczestników konkursu powita³a pani Anna
Kudosz, prezes Fundacji „Prymus”, zaœ
warmiñskie tañce i pieœni zaprezentowa³
zespó³ taneczny „Sprêcovia”.
Przed samymi recytatorskimi
zmaganiami g³os zabra³a pani Maria
Surynowicz, siostrzenica poetki Marii
Zientary-Malewskiej. Podzieli³a siê z
obecnymi na sali swoimi wspomnienia na
temat swojej cioci. Opowiedzia³a o wspólnie
spêdzonych z ni¹ latach – od koñca wojny,
a¿ do jej œmierci w roku 1984.
Nastêpnie przyszed³ czas na recytacjê.
Mimo, i¿ w tym roku uczniowie mogli wybraæ
wiersze innych warmiñskich poetów,
wszyscy prezentowali poezjê Marii
Zientary-Malewskiej. Wykazali siê dobr¹
znajomoœci¹ jej twórczoœci, wybieraj¹c
wiersze pe³ne liryzmu, przedstawiaj¹ce
w Olsztynie
piêkno warmiñskiej ziemi.
3. Julia Serocka – Szko³a Podstawowa
Komisja konkursowa ocenia³a
we Fr¹czkach
uczestników w kategoriach wiekowych.
Klasyfikacja koñcowa by³a nastêpuj¹ca:
Klasy IV-VI
1. Debora Strusewicz – Szko³a
Klasy I-III
Podstawowa nr 9 w Olsztynie
1. Julia Brewka - Szko³a Podstawowa w
2. A dam Paliwoda – Szko³a Podstawowa
Bukwa³dzie
we Wrzesinie
2. Daniel Nette - Szko³a Podstawowa nr 32
3. Dominika Adamczyk – Szko³a

Foto. Kazimierz Kisielew

Podstawowa we Wrzesinie
Gimnazjum
1. Sylwia Siekierska – Gimnazjum
w Jonkowie
2. Karolina Paliwoda - Gimnazjum
w Jonkowie
3. Kinga Jasik – Gimnazjum
nr 15 w Olsztynie
Kazimierz Kisielew
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Nie baæ siê wyjœæ poza codziennoœæ
Zakoñczy³ siê I Konkurs Poetycko-Literacki „O Warmio Moja Mi³a…” zorganizowany
przez Fundacjê „Prymus” i Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne „Pojezierze”. W dniu
13 listopada 2009 roku o godz. 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Olsztynie mia³o
miejsce uroczyste podsumowanie i wrêczenie nagród. Ufundowa³a je Gmina Dywity.

- Konkurs skierowany by³ do nauczycieli
z regionu Warmii – mówi Anna Kudosz,
prezes Fundacji „Prymus”. - Mogli wzi¹æ w
nim udzia³ pedagodzy niezrzeszeni w
Zwi¹zku Literatów Polskich oraz
Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. G³ównym
celem konkursu by³a promocja regionu
Warmii, ujawnienie talentów i promocja
uzdolnionych nauczycieli. Za tematy
przewodnie wybrano: piêkno regionu Warmii
i Warmiaków portret w³asny.
Konkurs obejmowa³ dwie kategorie: w
kategorii poezji – 1 wiersz, w kategorii prozy
– tekst do 5 stron maszynopisu. Jury, w
sk³adzie: Ryszard Borkowski – olsztyñski
poeta oraz Józef Jacek Rojek – pisarz i
cz³onek Zwi¹zku Literatów Polskich,
ocenia³o prace zwracaj¹c uwagê na ich
zgodnoœæ z celami konkursu oraz bior¹c pod
uwagê walory literackie i oryginalnoœæ
prezentowanych treœci. Po zapoznaniu siê z
nades³anymi pracami i naradzie postanowili
w ka t e g o r i i p o e z j i p r z y z n a æ d w i e
równorzêdne nagrody po 500 z³. Otrzyma³y
je:
- pani Barbara Imianowska ze Szko³y
Podstawowej Nr 3 w Bartoszycach za wiersz
pt.: „Pamiêci Marii Zientary-Malewskiej”,
- pani Iwona RudŸ z Gimnazjum Nr 1 w

Barczewie za wiersz pt.: „Ziemia
warmiñska”.
Wyró¿nienie w tej kategorii
przyznano pani Barbarze Serbeñskiej
ze Szko³y Podstawowej w Nowym
Kawkowie za wiersz pt.: „A za
oknem…” .
W kategorii prozy jury jednog³oœnie
przyzna³o I nagrodê w wysokoœci 1000
z³ pani Alinie Borowej z Gimnazjum Nr
12 w Olsztynie za „Legendê o Warmii”.
Wyró¿niono zaœ pracê „Historie
spisane przez anio³a Seta” autorstwa
pani Agnieszki Omelianowicz z
Nowego Kawkowa.
- Ten konkurs nie odby³by siê,
gdyby nie ludzie zainteresowani
pisaniem – podsumowa³ uroczystoœæ
ju¿ po wrêczeniu nagród Ryszard
Borkowski. - Gdy jest to zami³owanie
wynikaj¹ce z uprawianie przez
Pañstwa zawodu, a z drugiej strony
zami³owania do literatura, to jest to coœ
wspania³ego Mo¿na tylko
pozazdroœciæ, i¿ niektórzy z Pañstwa
pisz¹c, nie boj¹ siê wyjœæ poza
otaczaj¹c¹ nas codziennoœæ.
Kazimierz Kisielew

Barbara Imianowska
Pamiêci Marii Zientary – Malewskiej
bo jeœli o poezji mówiæ
to tak jak o œpiewie ró¿y
którego d³oni¹ nie ujmiesz
a ciebie przenika
i rzeŸbi w krn¹brnej myœli
serdeczny kszta³t s³owa
-takie w³aœnie Zientary–Malewskiej s¹ s³owa

a jeœli o ojczyŸnie
to o tej najbli¿szej
gdzie b³êkity obydwa
supl¹ siê zwi¹zane
a nieba czas siê splata
z dobrym czasem wody
i z cisz¹ i z modlitw¹
Warmio! O Mazury! Módlcie siê za nami
dwie krainy ob³oczne m¹dre co tulicie
lêki i niepokoje lasów wód i ludzi
zwierz¹t wszystkich, traw skromnych,
puchu w gniazdach ptasich
wiêc jeœli o ojczyŸnie mówiæ
to trzepot serca okie³znaæ
i motylom znajomym gestem
gwiazdê z £yny wy³owiæ
by duszê rozjaœniæ
z pokor¹ siê pok³oniæ wodzie niebu i lasom
d³oñ wspó³czuj¹c¹ podaæ –
bo jest siê tutaj goœciem
- a to zaszczyt

Br¹swa³d. Obchody 80-lecia szkó³ polskich na Warmii.

Wieczornica Warmiñska
Pierwsza polska szko³a na Warmii w okresie miêdzywojennym zosta³a za³o¿ona w roku 1929. W bie¿¹cym roku
obchodzimy 80-lecie ich powstania. Na Warmii, która od I rozbioru Polski w 1772 roku znajdowa³a siê w granicach
pañstwa pruskiego, szko³y te by³y niew¹tpliwie ostoj¹ jêzyka polskiego i polskoœci.
Na terenie naszej Gminy szko³a polska
funkcjonowa³a w Br¹swa³dzie w latach 19311938. Pragn¹c podkreœliæ ten fakt,
zorganizowano w dniu 25 listopada 2009
roku w Br¹swa³dzie uroczyst¹ Wieczornicê
Warmiñsk¹.
Po uroczystym powitaniu zgroadzonych
licznie goœci przez Wójta Gminy Dywity pana
Jacka Szyd³o g³os zabra³ dr Jan Ch³osta. W
krótkim, przystêpnym wyk³adzie przedstawi³
t³o historyczne i okolicznoœci powstania szkó³
polskich na Warmii w okresie
miêdzywojennym. Przedstawiono równie¿
sylwetki polskich nauczycieli ucz¹cych w
szkole w Br¹swa³dzie.
Pani Maria Surynowicz, siostrzenica
Marii Zientary-Malewskiej, podzieli³a siê
informacjami na temat funkcjonowania
placówki uzyskanymi od swojej cioci.
Natomiast pani Jadwiga Ferenc, ucz¹ca w
br¹swa³dzkiej szkole w latach 70-tych,
zaprezentowa³a wspomnienia mieszkañców
dotycz¹ce okresu przedwojennego.
Szko³y z terenu Gminy przygotowa³y i
krótko przedstawi³y swoj¹ historiê. Ca³oœæ
Wieczornicy uœwietni³ wystêp uczniów ze
Szko³y Podstawowej w Bukwa³dzie.

Foto. Mery

Odczytali oni ¿yciorysy polskich
nauczycieli i zapalili symboliczne
œwiece poœwiêcone ich pamiêci. Pod
kierunkiem pani Katarzyny Szkatu³y

wykonali liryczne warmiñskie pieœni
tworz¹c ciep³¹, mi³¹ atmosferê
sprzyjaj¹c¹ snuciu wspomnieñ.
Zak

Gazeta Dywicka nr 25, s. 7

Maluchy kreatywne i radosne
Grudzieñ w Gminnym Oœrodku Kultury
w Dywitach obfitowa³ w ró¿ne wydarzenia
kulturalne. Nie zabrak³o równie¿ œwiêta
najm³odszych mieszkañców naszej
gminy, a w³aœciwie ca³ych rodzin. W³aœnie
takim œwiêtem by³o uroczyste otwarcie
pierwszej wystawy prac plastycznych
dzieci i rodziców w Gminnym Oœrodku
Kultury w Dywitach. Odby³o siê to 11
grudnia 2009 roku.
Dzieci i rodzice otrzymali tytu³
„Kreatywnego Dzieciaka”. Zas³u¿yli na
niego twórczo i radoœnie pracuj¹c
wspólnie na zajêciach „Grupy
Edukacyjno-Zabawowej”. Grupa rodziców
i dzieci w wieku 3-6 lat spotyka siê w GOKu ju¿ drugi rok. W 2009 roku sta³a siê
czêœci¹ du¿ego projektu skierowanego do
m³odszych dzieci i rodziców pt.
„Pracownia Kreatywnego Rozwoju
Maluchów w Dywitach”. Obejmowa³ on

„Przedszkole na Polanie”, czyli
piêciodniowe zajêcia w szeœciu
miejscowoœciach naszej gminy podczas
wakacji i cotygodniowe zajêcia „Grupy
Edukacyjno-Zabawowej” w Dywitach oraz
„Akademiê Malucha” - warsztaty
artystyczne dla dzieci z przedszkoli w
Gminie Dywity. Rano 11 grudnia
przedszkolaki bawi³y siê w GOK-u na
przedstawieniu teatralnym wieñcz¹cym
dzia³ania projektu, w którym udzia³ wziê³o
oko³o 300 osób.
Projekt autorstwa Anety Fabisiak-Hill
oraz Joanny Kitkowskiej, realizowany
przez SSK „Pojezierze” i GOK w
Dywitach, sfinansowany zosta³ ze
œrodków Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej w ramach programu
operacyjnego Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. Jego realizacja pokaza³a,
jak wa¿ny jest uœmiech na twarzach

dzieci, radoœæ z wykonania twórczej
pracy, ze wspólnej zabawy oraz
przyjaznych relacji z innymi ludŸmi i
w³asnym rodzicem.
W imieniu organizatorów pragnê
podziêkowaæ so³tysom i opiekunom
œwietlic w Sêtalu, D¹brówce Wielkiej,
Br¹swa³dzie, Tu³awkach, Gradkach i
Fr¹czkach za zaanga¿owanie i pomoc w
organizacji zajêæ. Jednoczeœnie dziêkujê
instruktorom i artystom, którzy wk³adali w
swoj¹ pracê nie tylko umiejêtnoœci, ale
równie¿ serce. Szczególnie dziêkujê
wszystkim rodzicom, którzy tak
wspaniale wspierali swoje dzieci i
sprawiali, ¿e nasze spotkania stawa³y siê
dla nich niezapomnian¹ przygod¹ na
drodze do poznawania œwiata i
œwiadomego cz³owieczeñstwa.
Joanna Kitkowska

GOK. Podsumowanie projektu „Laboratorium Sztuki Nieprofesjonalnej Kobiet”.

Kobiece impresje
Projekt „Laboratorium Sztuki
Nieprofesjonalnej Kobiet” trwa³ od czerwca
do listopada 2009 roku. Obejmowa³ cykl
warsztatów z artystami: Genem
Ma³kowskim, Ma³gorzat¹ Chomicz,
Wies³aw¹ Pasik, Danut¹ Krajewsk¹,
Joann¹ Kitkowsk¹, Jaros³awem
Korzeniewskim oraz historykiem sztuki
Markiem Marcinkowskim. Bardzo ciekawe
okaza³y siê równie¿ warsztaty wyjazdowe w
Wa r s z a w i e , z w i e d z a n i e M u z e u m
Narodowego i Centrum Sztuki
Wspó³czesnej.
Projekt zosta³ zrealizowany przez
Stowarzyszenie Spo³eczno Kulturalne
„Pojezierze” (VIII Oddzia³ w Dywitach
„Paleta”) i Gminny Oœrodek Kultury w
Dywitach przy pomocy finansowej
Samorz¹du Miasta Olsztyn (zadanie
publiczne: „Edukacja mieszkañców miasta
Olsztyna w ró¿nych dziedzinach kultury”).
Niew¹tpliwym sukcesem projektu by³ I
Olsztyñski Przegl¹d Plastyki
Nieprofesjonalnej zatytu³owany „Kobiece

Impresje”. Odby³ siê w
galerii SSK „Pojezierze”
w Olsztynie 7 listopada
2009 roku. Wziê³y w nim
udzia³ 34 panie. Jest on
pierwsz¹ w Olsztynie
imprez¹ artystyczn¹,
gdzie mog¹ spotkaæ siê
malarki z ró¿nych
œrodowisk, wymieniæ
doœwiadczenia,
zaprezentowaæ swoje
prace.
Forma konkursu
da³a mo¿liwoœæ gronu
wydarzenie w ci¹gle
rozszerzaj¹cym siê
artystów plastyków: Wies³awowi
Wachowskiemu, Ewie Pohlke, Danucie
Krajewskiej i Jaros³awowi
Korzeniewskiemu wyró¿niæ spoœród
zg³oszonych prac te, które wyda³y im siê
najciekawsze pod ró¿nymi wzglêdami i
warte promowania. By³o to bardzo ciekawe

Foto. GOK

i potrzebne wydarzenie w ci¹gle
rozszerzaj¹cym siê œrodowisku plastyków
amatorów z Olsztyna i okolic, w tym
równie¿ z Dywit, sk¹d wysz³a inicjatywa
organizacji przegl¹du.
Joanna Kitkowska

Przykuæ uwagê s³uchacza
El¿bieta Malinowska, uczennica klasa
IIb Gimnazjum Publicznego w Dywitach, po
raz kolejny uczestniczy³a w XXXIV
Konkursie Krasomówczym im. Marii
Zientary-Malewskiej. Etap wojewódzki
odby³ siê 21 paŸdziernika 2009 roku w
Lidzbarku Warmiñskim. Tam Ela zdoby³a
pierwsze miejsce i zakwalifikowa³a siê do
etapu ogólnopolskiego.
W X Ogólnopolskim Konkursie
Krasomówczym M³odzie¿y Gimnazjalnej,
który odby³ siê w dniach 05-08 listopada w
Legnicy, zajê³a ósme miejsce w Polsce.
Mery: Byæ najlepsz¹ w województwie i
zaj¹æ dobre miejsce w eliminacjach
krajowych to imponuj¹ce. Kiedy zaczê³aœ

recytowaæ? Chcia³aœ sama, czy ktoœ ciê do
tego namawia³?
Ela: Nie pamiêtam, chyba sama chcia³am.
Recytujê od pierwszej klasy szko³y
podstawowej. Wówczas na konkurs
recytatorski przygotowa³am wiersz „O
wiosennych porz¹dkach”, ale wtedy nie
zajê³am ¿adnego miejsca.
Mery: Jak czujesz siê na scenie? Czy masz
tremê?
Ela: To zale¿y od publicznoœci. £atwiej
mówi siê do nieznajomych. Je¿eli na
widowni s¹ ludzie znajomi i bliscy, to czujê
wiêkszy stres.
Mery: ¯eby dobrze siê przygotowaæ do
konkursu, trzeba du¿o pracowaæ. Jak
przyjmujesz uwagi osób, które pracuj¹ nad

Twoj¹ recytacj¹? Uwagi niezbyt chêtnie
przyjmujemy.
Ela: Odbieram to jako naukê i stosujê siê
do tych rad. Najlepiej pracuje siê mi z moj¹
nauczycielk¹ jêzyka polskiego pani¹
Magd¹ Gajewsk¹. Udziela mi bardzo
cennych wskazówek.
Mery: Co radzi³abyœ recytatorom i
s³uchaczom?
Ela: Recytatorom – nie przejmowaæ siê i
wierzyæ w siebie. A odbiorcom, ¿eby
uwa¿nie s³uchali, wczuli siê w nastrój. Jak
siê widzi czyjeœ zainteresowanie, to
pomaga to w recytacji.
Mery: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
dalszych sukcesów.
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Tu³awki. Zespó³ Szkó³.

„Szko³a z prawami dziecka”

W 2009 roku przypada 20 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Jest to najwa¿niejszy i najbardziej
uniwersalny dokument traktuj¹cy o prawach dzieci. Z tej okazji UNICEF stworzy³ program „Szko³a z prawami dziecka”. Do
programu zg³osi³o siê 1900 placówek z ca³ej Polski, które zadeklarowa³y chêæ propagowania praw dziecka. Wœród tych
szkó³ znalaz³ siê równie¿ Zespó³ Szkó³ w Tu³awkach.
Szko³a – uczestnik programu otrzyma³a materia³y dydaktyczne UNICEF,
umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie zajêæ
propaguj¹cych prawa dziecka. By³y to m. in.
plakaty, animowane filmy, publikacje o tym,
jak uczyæ o prawach dziecka. W oparciu o
w/w materia³y wychowawcy klas I-VI i
gimnazjum przeprowadzili lekcje i
warsztaty, poruszaj¹ce wa¿ne kwestie
zwi¹zane z prawami dziecka. Szczególnie
przydatna okaza³a siê p³yta „Razem dla
praw dziecka”. Znalaz³y siê na niej nie tylko
teksty prezentuj¹ce w przystêpny sposób,
czym s¹ prawa dziecka, tekst Konwencji o
Prawach Dziecka i jej historia, ale tak¿e
innowacyjne konspekty i zabawy do
wykorzystania na zajêciach. Korzystaj¹c z

nich nauczyciele mieli mo¿liwoœæ
przybli¿enia uczniom m. in. takich kwestii,
jak prawa dzieci w ró¿nych krajach, prawo
do ochrony przed cyberprzemoc¹, prawo
do to¿samoœci, ³amanie praw dziecka.
Podczas zajêæ uczniowie wykonywali
plakaty, mapy mentalne, wchodzili w rolê.
Gimnazjaliœci podjêli siê opracowania
kwestionariusza dotycz¹cego znajomoœci
tematyki praw dziecka w szkole.
Podsumowaniem ich pracy bêdzie analiza
udzielonych przez uczniów odpowiedzi i
przedstawienie wyników w formie
sprawozdania na forum szko³y. W ramach
programu w holu szko³y zosta³a równie¿
przygotowana gazetka przybli¿aj¹ca
uczniom problematykê praw dziecka.
Kulminacj¹ obchodów 20-tej rocznicy

uchwalenia Konwencji o Prawach
Dziecka by³ happening „Balony do nieba”.
W pi¹tek, 20 listopada, uczniowie
przynieœli do szko³y balony. Na ka¿dym z
nich dzieci wypisa³y najwa¿niejsze,
wed³ug nich, prawo. O godzinie 12-ej
balony z napisami „poszybowa³y” do
nieba.
Akcja z 20-ego listopada nie koñczy w
naszej szkole programu „Szko³a z
prawami dziecka”. Nauczyciele postaraj¹
siê wykorzystywaæ materia³y, jakie
otrzymali w ramach projektu, nie tylko na
godzinach wychowawczych, ale tak¿e
podczas zajêæ dodatkowych oraz spotkañ
z rodzicami.
Organizatorzy: Danuta Jarosz,

Zielone Laboratorium w Br¹swa³dziea
Uroczyste otwarcie Pracowni Aktywnej Edukacji Ekologicznej w Br¹swa³dzie „Zielone Laboratorium” mia³o miejsce 14
paŸdziernika 2009 roku w Br¹swa³dzie. Podczas uroczystoœci obecny by³ Wójt Gminy Dywity pan Jacek Szyd³o oraz
przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Starostwa
Powiatowego w Olsztynie.
- G³ównym celem powstania
Pracowni jest edukacja ekologiczna w
formie zajêæ „zielonych szkó³” - mówi Ewa
Rumiñska, prezes Fundacji „Albatros”. Pracownia zosta³a wyposa¿ona w k¹cik
mikrobiologiczny. S¹ w nim hodowane
zwierzêta, pocz¹wszy od wodnych,
poprzez p³azy i ptaki. W przysz³oœci
chcemy, aby by³y tam równie¿ gady i
bezkrêgowce, np. œwierszcze i patyczaki.
Wszystko po to, aby m³odzie¿ mog³a siê
uczyæ obserwuj¹c roœliny i zwierzêta.
Docelowo maj¹ siê tam odbywaæ
zajêcia ca³odniowe. Uczestnicy bêd¹
mogli opiekowaæ siê zwierzêtami i
obserwowaæ ich zachowanie.
- Dzieci maj¹ tu do dyspozycji
mikroskop, lupy, sprzêt laboratoryjny
oraz akcesoria do tworzenia preparatów
– dodaje Ewa Rumiñska. – Na
wyposa¿eniu znajduj¹ siê równie¿
Chcia³abym tak¿e móc po³¹czyæ
terraria i akwaria. Pracownia bêdzie
bezpoœrednio zwi¹zana z ogrodem, który zajêcia w pracowni i w ogrodzie z
bêdziemy na wiosnê urz¹dzaæ.

Foto. KK

poznania historii Br¹swa³du i okolic.
Kazimierz Kisielew

Tanecznie z Wielk¹ Orkiestr¹ Œwi¹tecznej Pomocy
Ju¿ dziœ zapraszamy ca³e rodziny
dnia 10 stycznia 2010 roku do Gminnego
Oœrodka Kultury w Dywitach na kolejny,
XVIII Fina³ WOŒP. Impreza odbêdzie siê
w godzinach 15.00–18.00. Towarzyszyæ
jej bêdzie wiele atrakcji, wystêpy
artystyczne, konkursy i zabawy w
rytmach tanecznych z ró¿nych stron

œwiata.
Tradycyjnie pluszakowa loteria z
„sercem”, licytacja darów i inne
niespodzianki. Dzieciêcych uczestników
zabawy obowi¹zuje karnawa³owy strój
„przebierañca”. Akcjê zbiórki
„odœwie¿onych” maskotek
przeprowadzimy w placówkach

oœwiatowych naszej gminy. Mo¿na je
równie¿ dostarczyæ bezpoœrednio do
Gminnego Oœrodka Kultury, ul.
Olsztyñska 28. Pamiêtajmy, XVIII Fina³
WOŒP gra dla onkologii dzieciêcej.0
Informacje tel. (89) 5120-123,
koordynator akcji: Jagoda Orzo³ek.
J.O.
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„Sherlock Holmes na tropie”
Jak sprawiæ, by nauka angielskiego
sta³a siê zabaw¹? Wiedz¹ o tym œwietnie
uczestnicy zakoñczonego w sobotê 11
grudnia projektu „Lingwistyczni detektywi”
realizowanego przez GOK od wrzeœnia
tego roku.
W jego ramach dzia³a³a „Teatralna
szko³a jêzyka angielskiego”, która
przygotowa³a dwa spektakle: „Sherlock
Holmes and the Mysterious Case of the
Missing Spectacles” oraz „Shirley Holmes
and the Case of the Vanishing Model”.
Autorami scenariusza do obydwu
przedstawieñ byli Trevor Hill i Marta
Kolczynska, a opiekunem teatralnym
instruktor GOK – Jadwiga Orzo³ek.
Teatr sam w sobie nie jest sztuk¹ ³atw¹,
a có¿ dopiero, gdy przed aktorem stoi
zadanie zagrania w obcym jêzyku.
Zarówno uczestnicy dzieciêcej grupy
„Ró¿owe marzenia” jak i gimnazjaliœci z
„Jagodowej Fantazji” wspiêli siê na szczyty
swoich aktorskich mo¿liwoœci, dzielnie
stawiaj¹c czo³a i tremie, i angielskim
scenariuszom. Potwierdzi³a to gromkimi
brawami blisko stuosobowa publicznoœæ.
Teatr nie by³ jedynym dzia³aniem

Foto. GOK

projektu. W listopadzie odby³y siê
warsztaty „Drama w nauczaniu jêzyka
angielskiego”, w których wziêli udzia³
nauczyciele z terenu powiatu
olsztyñskiego. Przez ca³y czas trwania
projektu odbywa³y siê równie¿ zajêcia
jêzykowe skierowane do uczniów szko³y

liceum. Prowadzone by³y przez
Trevora Hilla i Monikê Kurek.
Projekt zrealizowano w ramach
programu „English Teaching” ze œrodków
Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” oraz
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.
AFH

Miko³ajki z „Albatrosem”
Pod takim tytu³em odby³a siê w Zamku Olsztyñskim dnia 4 grudnia 2009 roku uroczystoœæ zorganizowana przez,
dzia³aj¹ca na terenie Gminy Dywity, Fundacjê „Albatros”. Celem by³o rozstrzygniêcie konkursu plastycznego „Ptasie
sprawy” oraz aukcja charytatywna na rzecz oœrodka rehabilitacji ptaków dzikich.
Na pocz¹tku zebranym w Sali
Kopernikowskiej zaproszonym goœciom
zaprezentowali siê uczniowie ze Szko³y
Podstawowej w Bukwa³dzie. Przedstawili
baœñ muzyczn¹ „Brzydkie Kacz¹tko” opart¹
na motywach baœni H. Ch. Andersena w
re¿yserii pani Doroty Zarêby i oprawie
muzycznej pani Katarzyny Szkatu³y.
Nastêpnie, po ciep³ym poczêstunku,
przygotowanym przez mistrza kuchni
Romana Rogalê, odby³o siê podsumowanie
konkursu plastycznego. Jury mia³o trudny
wybór, gdy¿ prace nades³ano a¿ ze 160 szkó³
Powiatu Olsztyñskiego. Wytypowano
laureatów w czterech kategoriach wiekowych.
Przyznano równie¿ wyró¿nienia.
Przedszkole:
1. Maria Szablak – Oddzia³ Przedszkolny PSP
we Wrzesinie,
2. Otylia Dawidson – Przedszkole
Samorz¹dowe w Dywitach,
3. Mateusz B³aszczyk – Przedszkole Miejskie
17 w Olsztynie.
nr 37 w Olsztynie.
Klasy I-III:
1. Oliwia Czuba – Niepubliczna Szko³a
Podstawowa w Lamkowie,
2. Norbert Sobolewski – Szko³a Podstawowa
nr 21 w Olsztynie,
3. Marcin Rejm¹towski – Szko³a Podstawowa
w Szczêsnem.

Gimnazjum:
1. Krzysztof NiedŸwiedzki, Grzegorz
Fia³kowski – Gimnazjum nr 19 w Olsztynie,
2. Marlena Ogonowska – Gimnazjum nr 8 w
Olsztynie,
3. Dominika Welsyng – Gimnazjum nr 4 w
Olsztynie.

Klasy IV-VI:
1. Barbara Lipiejko – Szko³a Podstawowa nr
34 w Olsztynie,
2. Marta £owcewicz – Szko³a Podstawowa nr
18 w Olsztynie,
3. Micha³ Du¿yñski – Szko³a Podstawowa nr

Wyró¿nienia:
- Malwina Berk – Gimnazjum nr 12 w
Olsztynie,
- Daniel Karkotka – Gimnazjum nr 12 w
Olsztynie,
- Adrian Kaczmarczyk - Gimnazjum nr 12 w
Olsztynie
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- Alan Materne – Szko³a Podstawowa w
Jonkowie.
Wa¿nym punktem imprezy by³a akcja
charytatywna prac dzieci oraz zdjêæ znanych
fotografików przyrody. Zebrane fundusze
zostan¹ przeznaczone na rehabilitacjê
dzikich zwierz¹t. Ju¿ od trzech lat Fundacja
„Albatros” prowadzi pogotowie (w ramach
projektu „Ptasi Ambulans”) ratuj¹c ¿ycie
poszkodowanym zwierzêtom oraz wspiera
dzia³alnoœæ oœrodków rehabilitacji dzikich
zwierz¹t na terenia Warmii, Mazur i Podlasia.
Na zakoñczenie uroczystoœci swoj¹
twórczoœæ zaprezentowa³a Grupa TAK.
Kazimierz Kisielew
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Z kroniki Redykajn
Kronika szko³y w Redykajnach
za³o¿ona zosta³a w kwietniu 1877 roku
przez ówczesnego nauczyciela o
nazwisku Koschorreck. Znajduj¹ siê w
niej informacje na temat miejscowoœci
Redykajny oraz realiów ¿ycia
mieszkañców dawnych Prus
Wschodnich. Ze szczególn¹
pieczo³owitoœci¹ relacjonuje siê tam
szkolne obchody niemieckich œwi¹t
narodowych, zw³aszcza jubileuszy
pruskich w³adców. Zapisane s¹ równie¿
statystyki wiejskie, wa¿ne wydarzenia,
zwyczaje, patriotyczne postawy uczniów.
Manuskrypt zawiera wpisy w jêzyku
niemieckim dokonywane przez kolejnych
nauczycieli pracuj¹cych w Redykajnach
a¿ do roku 1945. Dokument ten jest
szczególnie cenny i interesuj¹cy,
poniewa¿ przedstawia autentycznego
ducha minionych czasów.
Na pocz¹tku rêkopisu z jego treœci
dowiadujemy siê ¿e za³o¿enie pierwszej
szko³y w Redykajnach jest nieznane
(kronikarzowi). Obecny (tzn. u¿ytkowany
w 1877 r.) budynek szko³y pochodzi z
oko³o 1827 roku. Budowê nowego
rozpoczêto w maju 1877 roku, a
dzieci uczêszcza³y do niej, mieli
zakoñczono na œwiêtego Micha³a w 1879 obowi¹zek ³o¿enia na rzecz szko³y i
roku. Skarb pañstwa finansowa³ budowê nauczycieli dóbr w naturze w postaci
szko³y, natomiast mieszkañcy, których
drewna opa³owego oraz p³odów rolnych:

siana, s³omy, zbo¿a i innych
(nauczyciele hodowali zwierzêta
gospodarskie).
Z pierwszych kronikarskich zapisków
dowiadujemy siê tak¿e, ¿e Redykajny
posiadaj¹ 23 w³óki ziemi, która
podzielona jest pomiêdzy 10
g o s p o d a r z y. W i e œ j e s t b a r d z o
rozrzucona: 3 gospodarstwa znajduj¹
siê w Redykajnach, a 7 poza
miejscowoœci¹. Ludnoœæ zajmuje siê
rolnictwem i hodowl¹ byd³a, chocia¿ jest
równie¿ jedna kuŸnia. Sytuacja
gospodarcza mieszkañców korzystna.
So³tys wraz z dwiema osobami
przysiêg³ymi sprawuje nadzór nad
porz¹dkiem publicznym oraz
podatkami. Obowi¹zkowi nauki szkolnej
podlega 19-ro dzieci (1877 r.). Wszyscy
mieszkañcy to katolicy nale¿¹cy do
parafii Br¹swa³d. Obecny nauczyciel to
Koschorreck, a jego poprzednicy nosili
nazwiska: Stoll, Kalinowski, Jendritzki,
Hartmann, Bischof. Frekwencja
uczniów na zajêciach, poza wyj¹tkami,
jest poprawna.
Równie interesuj¹ce fragmenty
treœci kroniki zaprezentujemy w
kolejnych numerach naszej gazety.
Henryk Mondroch

Zachowaæ pamiêæ przesz³oœci
Od czerwca do paŸdziernika bie¿¹cego roku Stowarzyszenie „Nasze Gady” realizowa³o projekt pt. „Gadzia Ksiêga”
dotowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W efekcie powsta³o nowe wydawnictwo Stowarzyszenia
zatytu³owane: „Gady. Nasza ma³a ojczyzna. 1369-2009”.
W dniu 27 paŸdziernika w œwietlicy
wiejskiej w Gadach mia³a miejsce
promocja tej publikacji. Spotkanie
odby³o siê przy wype³nionej sali. Na
szczêœcie tortu, który przygotowa³a na
tê okazjê Ania Piersa, jedna z
mieszkanek wsi, wystarczy³o
wszystkim.
Nie oby³o siê tak¿e bez czêœci
edukacyjno-historycznej.
Wczesnoœredniowieczn¹ historiê
lokacji wsi przedstawi³ jej autor - Robert
Klimek. W piêknej, warmiñskiej gwarze
przemówi³ do wszystkich £ukasz Ruch,
autor wstêpu do ksi¹¿ki. M³odzie¿
przystawia³a na egzemplarzach
okolicznoœciow¹ pieczêæ i rozdawa³a je
publicznoœci. Uczestnicy spotkania
otrzymali równie¿ Nowe pocztówki.
Potem by³y jeszcze wzruszenia,
w s p o m n i e n i a , r o z m o w y, p l a n y
dalszych dzia³añ.
Reporta¿e zamieszczone w

ksi¹¿ce s¹ efektem pracy ekipy
m³odych mieszkañców wsi. Sk³adali
oni, wraz z dziennikarzem, wizyty w
d o m a c h s e n i o r ó w. W y n i k i e m
przeprowadzonych rozmów jest 13
reporta¿y. Niestety, na promocjê nie
przyby³a ¿adna z osób bêd¹cych ich
bohaterami. Niedomagania, z³e
samopoczucie... . Jak to dobrze, ¿e
zd¹¿yliœmy jeszcze z nimi
porozmawiaæ. Z relacji rodzin naszych
seniorów wiemy, ¿e bardzo im siê
ksi¹¿ka podoba.
Wiemy tak¿e, ¿e wieœæ o niej i o
projekcie rozesz³a siê szeroko - na
¿yczenie zainteresowanych
wys³aliœmy egzemplarze do ró¿nych
miejscowoœci w Polsce i w
Niemczech. Wys³aliœmy równie¿ 17
egzemplarzy do g³ównych bibliotek w
ca³ej Polsce.
Teresa Kosiñska
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„¯yj zdrowo i bezpiecznie”
Od marca 2009 roku gimnazjaliœci
Zespo³u Szkó³ w Dywitach uczestnicz¹ w
realizacji projektu prozdrowotnego „¯yj
zdrowo i bezpiecznie”. Jego celem jest
propagowanie zasad zdrowego stylu ¿ycia
w zakresie od¿ywiania oraz ruchu i walki ze
stresem. Uczniowie brali udzia³ w czterech
rajdac h n o r d i c w a l k i n g , p o z n a j ¹ c
jednoczeœnie piêkne okolice Dywit. Ze
sztuk¹ dekoracji potraw i nakrywania do
sto³u zapoznali siê w restauracji „Zak¹tki
E u r o p y ” . Ta m r ó w n i e ¿ o b e j r z e l i
najwa¿niejsze miejsce w restauracji, czyli
kuchniê oraz obserwowali pracê kucharzy i
barmanów.
W ramach projektu zorganizowano
konkurs kulinarny, w trakcie którego
m³odzie¿ przyrz¹dza³a potrawy wed³ug
w³asnych przepisów, dekorowa³a je i
nakrywa³a do sto³u. Drugi konkurs polega³
na przygotowaniu plakatu promuj¹cego
nietypowe, ma³o znane dyscypliny sportu.
W ramach promocji sportu zaproszony
zosta³ do szko³y pan Boles³aw Krawczyk,
który pobi³ rekord œwiata w jeŸdzie na
rowerze przez 24 godziny bez przerwy i
zosta³ wpisany bo ksiêgi Rekordów
Guinnessa. Pan Krawczyk jest cz³owiekiem
wszechstronnie uzdolnionym – gra w tenisa
sto³owego, p³ywa na smoczych ³odziach i

Foto. Mery

uprawia taniec towarzyski. We
wszystkich dyscyplinach osi¹ga sukcesy.
Na spotkaniu z m³odzie¿¹ zaprezentowa³
swój rower treningowy, ciekawie opowiada³
o przygotowaniach do bicia rekordu, o
ciê¿kiej pracy i wyrzeczeniach. Podkreœli³,

¿e œwietn¹ kondycjê zawdziêcza
zdrowemu stylowi ¿ycia – w³aœciwemu
od¿ywianiu siê i brakowi na³ogów.
Na koniec spotkania pan Krawczyk
odpowiada³ na pytania uczniów i rozdawa³
ulotki z autografami.
Astrid Nowicka

Dywity. Pi³ka siatkowa gimnazjalistów.

Jakoœciowo jesteœmy dobrym zespo³em
Zespó³ siatkarzy z Gimnazjum
Publicznego z Dywit 29 paŸdziernika
bie¿¹cego roku uda³ siê na Mistrzostwa
Powiatu Olsztyñskiego w Biskupcu. Tam
zajêli drugie miejsce i zakwalifikowali siê
Mistrzostwa Rejonowe. 20 listopada w
Dobrym Mieœcie na Mistrzostwach
Rejonowych zajêli czwarte miejsce.
Trud rywalizacji podjê³a dru¿yna w
sk³adzie: Piotr Macioszek, Aleksander
Juszczyñski, Gracjan Moszczyñski,
£ukasz Nakonieczny, Adam Kapelañski,
Rafa³ Gajcy, Piotr Bednarczyk i Patryk
Nowosielski. Wiele trudu i pracy w
przygotowanie zespo³u w³o¿y³a pani
Anna Lewoñko - trener zespo³u i
nauczyciel wychowania fizycznego w

Gimnazjum w Dywitach.
Zapytaliœmy zawodników o
pomeczowe wra¿enia.
Mery: Jak oceniasz umiejêtnoœci
zespo³u?
Piotr Macioszek: Dru¿yna siatkowa,
która reprezentuje szko³ê, niestety nie
ma du¿ych mo¿liwoœci zgrania siê z
uwagi na zbyt ma³¹ iloœæ treningów.
Odbywaj¹ siê one raz na dwa tygodnie.
Czasami pogrywamy na zajêciach W-Fu, ale wtedy jest inny sk³ad. Trenujemy z
pani¹ Ann¹ Lewoñko i to dziêki jej
zaanga¿owaniu osi¹gamy sukcesy.
Mery: Jakie masz wra¿enia z mistrzostw?
Adam Kapelañski: Zawodnicy byli na kim

wysokim poziomie. Graliœmy z Mistrzami
Polski. Dru¿yna z Gimnazjum nr 13
zajê³a pierwsze miejsce w
mistrzostwach powiatu i rejonu.
Mery: Jak gra³o siê z mistrzami?
AK: Ciê¿ko. Oni byli lepsi, gdy¿ treningi
maj¹ codziennie, a my raz na dwa
tygodnie. Poza tym to klasa sportowa.
Mery: Jak oceniasz wasze umiejêtnoœci
w porównaniu do mistrzów?
AK: Niektórzy z nas grali podobnie,
niektórzy gorzej. Jakoœciowo jesteœmy
dobrym zespo³em, a sukcesy to kwestia
iloœci treningów.
Mery

Nadal walczymy o awans
Ostatnie spotkanie tego sezonu Burza
zagra³a na wyjeŸdzie. Dru¿yna
prowadzona przez trenera Mariusza
Stolarczyka zdoby³a kolejne 3 pkt.
pokonuj¹c 2:1 zespó³ z Purdy. Dziêki temu
„Burzacy” po rundzie jesiennej zajmuj¹
wysokie 3 miejsce, ustêpuj¹c jedynie
dru¿ynom z Jonkowa i £ukty.
Do lidera brakuje im tylko 4 punktów,
dlatego te¿ w rundzie wiosennej zespó³
bêdzie walczy³ o awans do ligi okrêgowej.
Tak zapewnia trener, dodaj¹c równie¿, ¿e
Foto: BR
zas³ug¹ tak dobrego wyniku jest dobra
meczu.
praca zawodników i jedyna chyba w tej
Najlepszym strzelcem zespo³u w
grupie tak wielka liczba kibiców, która
rundzie jesiennej zosta³ graj¹cy od wielu
towarzyszy dru¿ynie podczas ka¿dym

lat w S³upach Dominik Kordaszewski.
Wiêcej informacji o dru¿ynie mo¿na
z n a l e Ÿ æ
n a
s t r o n i e
www.burzaslupy.futbolowo.pl.
Wszystkim naszym wiernym kibicom,
sponsorom, jak równie¿ zawodnikom w
imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
S³upy i Okolic ¿yczymy ciep³ych i
rodzinnych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz spe³niania swoich planów w
nadchodz¹cym Nowym Roku.
Serdecznie dziêkujemy tak¿e Urzêdowi
Gminy w Dywitach za dotacje na
prowadzenie zajêæ sportowych.
Bogdan Rudnicki
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Gminny Turniej Siatkówki Halowej
W sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Tu³awkach dnia 7
listopada 2009 roku odby³ siê Gminny Turniej Siatkówki
Halowej. Uczestniczy³y w nim reprezentacje so³ectw:
Sprêcowo, Dywity, S³upy, Tu³awki, Myki-Zalki. Dru¿yna
so³ectwa Br¹swa³d nie dotar³a w komplecie, co niestety
skutkowa³o walkowerem.
Mecze odbywa³y siê w dwóch grupach, w systemie ka¿dy z
ka¿dym. Pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna Myki-Zalbki, a
kolejne S³upy, Sprêcowo, Dywity i Tu³awki. Najlepszym
zawodnikiem turnieju zosta³ wybrany Bartosz Gilewicz
reprezentuj¹cy so³ectwo S³upy. Oprócz pucharów i medali
s³odkie niespodzianki ufundowa³ zawodnikom pan Antoni
Nikiel.
UG
Foto: Krzysztof Kulas

Sprêcowo. Rozgrywki pi³ki no¿nej.

Kawalerowie kontra ¿onaci
W dniu 17 paŸdziernika 2009 roku na boisku wiejskim w Sprêcowie odby³ siê mecz towarzyski kawalerowie kontra ¿onaci.
Walczono o Puchar So³tysa So³ectwa Sprêcowo. Pomimo prawie zimowej aury, najliczniej stawi³a siê dru¿yna kawalerów
wraz z, prawdopodobnie najstarszym kawalerem w Sprêcowie, panem Czes³awem.

Foto. JW

Pocz¹tek meczu by³ bardzo
obiecuj¹cy dla ¿onatych, ale gra by³a
bardzo wyrównana. Pomimo zdobycia
pierwszej bramki przez kawalerów,
¿onaci bardzo szybko odrobili stratê i piêæ
minut przed koñcem by³ remis. Niestety,

nie uda³o utrzymaæ siê wyniku do koñca
pierwszej po³owy. Kawalerowie strzelili
jeszcze jedn¹ bramkê i po³owa meczu
zakoñczy³a wynikiem 2:1.
Drug¹ po³owê ¿onaci zaczêli bardzo
agresywnie stawiaj¹c wszystkie si³y na
atak, co niestety szybko siê zemœci³o.

Szybkie i skuteczne kontry kawalerów i
raptownie zrobi³o siê 5:1. ¯onaci nie zmienili
jednak taktyki i dalej ca³¹ dru¿yny zostali na
stronie przeciwnika, lecz bramka
kawalerów by³a jak zaczarowana. Bardzo
skutecznie czyni³ to bramkarz £ukasz
Wilczek.
Na dziesiêæ minut przed koñcem meczu
sêdzia podyktowa³ rzut karny dla ¿onatych.
Niestety, nie wykorzystali szansy
zmniejszenia ró¿nicy punktowej.
Kawalerowie zaœ dorzucili jeszcze jednego
gola do swojego dorobku. Nie zniechêci³o to
jednak ¿onatych, którzy w finiszu drugiej
po³owy strzelili gola z indywidualnej akcji
£ukasza Balceraka. Mecz zakoñczy³ siê
wynikiem 6:2.
Niebywa³¹ satysfakcjê mia³ najlepszy
zawodnik kawalerów Kamil Kulas, który
odda³ ¿onatym litr mleka otrzymany od nich
przed meczem z proœb¹ o wypicie do dna.
Po skoñczonym meczu Krzysztof
Mañkowski zaprosi³ kibiców i zawodników
na wspólne grillowanie przy ognisku. W
zwi¹zku z tym, ¿e Puchar So³tysa jest
„przechodni”, zapraszamy ju¿ do Sprêcowa
na wiosenny mecz rewan¿owy.
J. W.

Integracja poprzez sport
Reprezentacja Urzêdu Gminy Dywity zajê³a drugie miejsce w I
Ogólnopolskim Mazurskim Samorz¹dowym Halowym Turnieju Mieszanej
Pi³ki Siatkowej „Integracja Poprzez Sport”.
Turniej odby³ siê 21 i 22 listopada na terenie gminy E³k. £¹cznie w turnieju
uczestniczy³o w nim szeœæ dru¿yn. Zgodnie z regulaminem dru¿ynê Urzêdu
Gminy Dywity sk³adaj¹c¹ siê z kobiet i mê¿czyzn reprezentowali: Agnieszka
Dybska, Anna Lewoñko, £ukasz Balcerak, Leszek Jost, Dariusz Grela, Julian
Wojgieniec. Celem turnieju by³o uaktywnienie samorz¹dów i innych jednostek
dzia³aj¹cych w œrodowisku wiejskim na rzecz kultury fizycznej i sportu,
integracja miêdzy samorz¹dami oraz promowanie czynnego i zdrowego
wypoczynku poprzez sport.
UG
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