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„Teatr potrzeb¹ wielu”
s. 5

Drodzy Czytelnicy!

S³upy. Co nowego w szkole...
s. 2

Gdybyœmy mieli szansê wznieœæ siê dywickim sterowcem i
spojrzeæ na nasz¹ gminê z góry stwierdzilibyœmy zgodnie, ¿e:
oto jest. Wiosna. W ca³ej krasie: kwitn¹ bzy, kasztany,
wszechogarniaj¹ca zieleñ nastraja optymistycznie. Szko³a w
S³upach wyruszy³a na projektow¹ wyprawê z ma³ej szko³y w
wielki œwiat i szykuje siê do Letniego Obozu Odkrywców.
M³odzie¿ z Ró¿nowa zorganizowa³a masowe, multiartystyczne
poruszenie w projekcie „Ró¿nowoART”. Przez GOK w Dywitach
p³ynie nieprzerwany strumieñ wydarzeñ kulturalnych:
wernisa¿e, spotkania muzyczne, poetyckie i teatralne. W wielu
miejscowoœciach
gminnych trwaj¹ przygotowania do
plenerowych imprez integracyjnych. Sportowcy wszystkich
dyscyplin wyszli na start, a ju¿ 4 czerwca, na Stadionie
Komunalnym w Dywitach kolejny, wype³niony atrakcjami
Dzieñ Dziecka. Wiosna w Gminie Dywity = aktywnoœæ!

Tropem dywickich sterowców
s. 7

afh
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S³upy. Co nowego w szkole...

Zdobyæ wiedzê w niestandardowy sposób
Minê³o ju¿ pó³rocze roku szkolnego
2010/2011. Przed nami jeszcze wiele pracy,
mamy jednak czym siê pochwaliæ. Z
radoœci¹ informujemy, ¿e w styczniu 2011
roku nasza szko³a wzbogaci³a siê o
nowoczesn¹ pomoc dydaktyczn¹ - tablicê
interaktywn¹.
Urz¹dzenie to pe³ni funkcjê du¿ego
ekranu projekcyjnego, zastêpuje te¿
myszkê i klawiaturê. Dziêki temu osoba
stoj¹ca przy tablicy ma mo¿liwoœæ
obs³ugiwana komputera, uruchamiania
dowolnych programów, pisania i rysowania
za pomoc¹ rysików. U³atwia to prowadzenie
prezentacji, szkoleñ, czy te¿ uatrakcyjnia
lekcjê. Dzieci z wielkim entuzjazmem
pracuj¹ na zajêciach wykorzystuj¹cych
tablicê. Tworz¹ ilustracje, zaznaczaj¹
kolorami na wyœwietlanych mapach miejsca
omawiane na lekcji, uzupe³niaj¹ krzy¿ówki
itp.
Od wrzeœnia 2010 r. realizujemy projekt
„Z ma³ej szko³y w wielki œwiat”, o którym
pisaliœmy ju¿ w poprzednim numerze
„Gazety Dywickiej”. Przeprowadziliœmy
kolejne cykle zajêæ: „Pracownia krawiecka –
szyjemy mundurki na miarê”, „Szkolne
regu³y – nasze znaki drogowe”, „Potrawy
regionalne”, „Portrety”, „Dzieñ zabaw ze
œwiata” (klasy m³odsze) oraz „Media w
szkole”, „Dialog obywatelski w szkole” i
„Woda na wagê z³ota” (uczniowie klas IV –
VI). Otrzymaliœmy ju¿ pierwsze cenne
pomoce dydaktyczne. Szko³a wzbogaci³a
siê o nowe lornetki, lupy, a niedawno dotar³a
do nas przesy³ka z kamer¹, cyfrowym

aparatem fotograficznym i dyktafonami.
Nowoczesny sprzêt z radoœci¹
przyjmowany jest przez nauczycieli oraz
dzieci, które z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na
jego wykorzystanie.
Projekty nios¹ ze sob¹ ogromny nak³ad
pracy nauczycieli i uczniów, ale umo¿liwiaj¹
zdobywanie w niestandardowy sposób
wiedzy i cennych, niezbêdnych w ¿yciu
codziennym umiejêtnoœci. Przed nami
jeszcze ponad dwa lata jego realizacji i ...
obiecany kolejny sprzêt multimedialny:
projektory i notebooki.
Na pocz¹tku wakacji zaœ odbêd¹ siê
pó³kolonie – Letnie Obozy Odkrywców,
prowadzone przez studentów z Wy¿szej
Szko³y Przymierza Rodzin w Warszawie

przy wspó³udziale naszych
nauczycieli. Dodatkowo dwóch
najaktywniejszych uczniów ze starszych
klas weŸmie udzia³ w Letnim
Obozie
Foto: Archiwum
NSP
Naukowym w Warszawie lub Krakowie.
Nasza niewielka placówka staje siê z
ka¿dym rokiem bardziej nowoczesna,
atrakcyjna i otwarta na zmiany.
Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹,
na której znajdziecie Pañstwo wiêcej
informacji o naszej szkole:
http://naszaszkolaslupy.pl.
Szkolny Zespó³ Projektowy:
Janina Cycyk, Genowefa Kudryk,
Ma³gorzata Czarnecka,
MonikaTraczewska

Konferencja Programu Dom Kultury +
W dniach 14-15 marca w Centrum Promocji Kultury - Praga
Po³udnie i Centrum Sztuki Wspó³czesnej - Laboratorium w
Warszawie mia³a miejsce konferencja beneficjentów Programu Dom
Kultury +, przedstawicieli pañstwowych instytucji kultury, sektora
NGO i niezale¿nych animatorów. Konferencja poœwiêcona by³a
strategiom ma³ych instytucji kultury. Prezentowano badania
dotycz¹ce potrzeb i problemów, z jakimi na co dzieñ borykaj¹ siê
tego typu placówki.
Gminny Oœrodek Kultury w Dywitach od 2010 roku jest aktywnym
uczestnikiem programu Narodowego Centrum Kultury. W trakcie
konferencji zosta³ szczególnie wyró¿niony zaproszeniem do
zaprezentowania swojego autorskiego programu „Pracownia
Kreatywnych Maluchów i ich Rodziców”. Prezentacji dokona³y
autorki koncepcji dzia³añ Pracowni: Aneta Fabisiak-Hill i Joanna
Kitkowska.
AFH

foto. DK+

Gminni Mistrzowie Ortografii
Dnia 13 kwietnia 2011 roku w Szkole Podstawowej w Dywitach odby³ siê Gminny Konkurs Ortograficzny. Jak co roku
goœciliœmy laureatów konkursów ortograficznych ze szkó³ w: Sprêcowie, Tu³awkach, Fr¹czkach, S³upach i Bukwa³dzie.
Konkurs odby³ siê po raz siódmy.
Uczestniczy³o w nim 24 uczniów z klas
m³odszych i z klas IV–VI. Dziêki ¿yczliwym
sponsorom, jak co roku zwyciêzcy otrzymali
ciekawe nagrody, a ich pobyt w naszej
szkole umili³a ma³a, s³odka niespodzianka.
W tym roku laureatami Gminnego
Konkursu Ortograficznego zostali:

W kategorii klas II–III:
I miejsce – Nikola Zduñczyk - SP S³upy,
II miejsce – Anna Skórzyñska – SP Dywity,
III miejsce – Patrycja Fiuk – SP Sprêcowo.
W kategorii klas IV–VI:
I miejsce - Paulina Pucz – SP Dywity i
Zuzanna Gabrel - SP Dywity,

II miejsce – Paulina Barañska – SP S³upy,
III miejsce – Paulina Ceka³a – SP Dywity.
Sponsorom nagród – Warmiñskiemu
Bankowi Spó³dzielczemu w Jonkowie,
oraz Radzie Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Dywitach – serdecznie
dziêkujemy za okazan¹ pomoc i
zrozumienie.

(red.)
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Do godania ludziów nie brok
te to noma ju¿ poziadali, co ³óni nie só
³od œnieciów, tlo ³od ³odratowywania
starych drzewów i mowam sobzie jynych
nolyŸæ.
Palaruch morowy! Sprowdy to
zg³upsiyæ jidzie. Nie robzisz nic, Ÿle,
robzisz, ty¿ Ÿle. Rod nie rod, some am
poleŸli choæ na kupa pozwolaæ to wszystko.
Ledwo am pora bojtlów ³u³o¿yli, to ju¿ i
policmony przyjechali. Razu sia noju nie
pytali, co robziwam, tlo w o³to wetchli,
zazieŸli do siebzie i kozali ³opozieduwaæ,
co am tamój robzili. Jek am jam poziedali,
com sprzóntali, to ³óni sia tlo zaœnieli i
poziedali noma, co g³upsie nie só i ziedzó,
com tamój jek wszystke talalajstwo
³ostazili.
Tak am i za nosze sprzóntanie dostali
mandat. Hubert to poziedo³, co tero to ju¿
co³kam niczegój nie bandzie robziu³. Bo po
prowdzie, jek chcesz fejn zrobziæ to i tak je
Ÿle. Co³e szczajœcie za ta noszo
Warszazioczka choæ roz sia na co przydo³a
i w tam swojam cejtunku napsisa³a, co sia
noma sta³o, jek am las porumowaæ chcieli.
Jek ta nosza geszychta posz³a no œwat,
to policmony noju za wszystko przeprosili i
zakozali tan mandat bycalowaæ. £od
ykologów, pewno tych ³od snieci, am jekeœ
dyplomy dostali, a te na ³urzandzie noju na

Jek chtóœ móndry kedajœ poziedzio³:
„godaæ to ko¿dan jedan mo¿e, gorzy jek co
sprowdy zrobziæ brok”. Tak je i dzisioj. Tlo
tero to jeszcze i gorzy je, jek tan poziedo³,
bo noprzód to ju¿ brok gwo³t pogodaæ puk
sia za co cz³oziek z³apsi, a jeszcze jek sia
co sprowdy i zrobzi, to bziyda tlo z tygo je.
Tak ty¿ i picek bu³o ³u noju z Hubertam.
Rod nie rod, coby prowda woma poziedaæ,
to ³ón ty¿ sia gwo³t naklepaæ musi puk co i
zrobzi, ale jek ju¿ i dali prowda woma
godaæ, jek je co zrobziæ sprowdy brok, to i
siójsiod zrobzi. Jek w droga do noju brok
bu³o psiosku trocha wsypaæ, to sia
wszystke gwo³t naklepali, ale tlo Hubert
wsypo³.
No jó, tak i jenygo dnia przyszed sia do
mnie siójsiod ze swojó Hildó, coby ³uredziæ,
co robziæ jeszcze z tam talalajstwam, co to
jygo ludzie ³ostaziajó w lesie kele noszy
sztrosy. Hubert chcio³ som to wszystko
porumowaæ, ale tygo tamój je tak gwo³t, co
somamu ciaj¿ko, a i co potam z tam
zrobziæ? Toæ do pospo³u œnieciów nie
pozrewam.
Noprzód ³uredzilim zazwóniæ do tych na
³urzandzie, ale ³óni poziedali noma jek
ko¿damu, co psieniandzy ni majó, ale jek
bandó mnieli, to zrobzió. Jek ³óni noma tak,
to my am zazwónili do jekych ykologów, tlo

noszy gmninie co³e talalajstwo, a nie
tlo w lesie kele noju porumowali. No jó i
nowa¿niejsze, co co³ó wsió am sia zebrali,
coby skóñczyæ to rumowanie, co am jygo
z Hubertam zaczyli. Tero brok jeszcze
poziedaæ woma, co w lesie zaziesili noma
kamera, coby ludziska nie œniecili, a
znowój jek bandó snieciæ, to bandziewam
ziedzieli chto.
No jó, to tak sia i noma wszystko
szczajœlizie skoñczu³o. Tero tak sobzie
myœla, jek to kedajœ na ty Warniji bez tych
ykologów nie zabrak³o drzewów, dloczmu
w lesie nie bu³o talalajstwa, a w drogach
bu³o mni dór? Poziedaæ na to brok za
móndram cz³oziekam tlo tyle, co ludziska
kedajœ na Warniji mni godali, a ziancy
robzili.
To do zidzanio i tedy a¿ drugi roz.
£ukasz Ruch
Jekbyœta nie ziedzieli:
za co cz³oziek z³apsi – w znaczeniu: za
coœ cz³owiek weŸmie,
picek – kawa³ek, w znaczeniu: po trosze,
talalajstwo – œmiecie,
kele noszy sztrosy – ko³o naszej szosy,
porumowaæ – posprz¹taæ,
na ³urzandzie – (ludzie) na stanowisku, u
w³adzy,
bojtlów – worków.

Bukwa³d. II Szkolny Turniej Warcabowy.

M³ody mistrz gry w warcaby
Dnia 21 marca 2011 roku w Szkole Podstawowej w Bukwa³dzie odby³ siê II Turniej Warcabowy. Wziê³o w nim udzia³ 40
uczniów z klas I-VI. Zawodnicy do rozgrywek przygotowywali siê ca³y rok, czego efekty by³o widaæ po wysokim poziomie
rozgrywanych meczy.
Tu r n i e j o t w o r z y ³ p a n W i t o l d
M³ynarczyk, g³ówny sêdzia. Przypomnia³
wszystkim uczestnikom o zasadach gry w
warcaby klasyczne. Po sprawdzeniu listy
i podzieleniu graczy na pary, przyst¹piono
do rozgrywek. Wszyscy uczestnicy
wykazali siê du¿ymi strategicznymi
umiejêtnoœciami i grali bardzo dobrze.
Pojedynki by³y zaciek³e.
Do pó³fina³u klas I-III dotarli: Micha³
Tomaszewski, Kamil Kadziewicz i
Aleksandra M³ynarczyk. Najpierw Ola z
Kamilem grali o II miejsce, a póŸniej Kamil
z Micha³em o I.
Spoœród klas IV-VI najlepsi okazali
siê: Wioleta Dobrzyñska, Dominika
M³ynarczyk i Zbigniew Kêdzierski.
Dominika z Wiol¹ walczy³y o br¹z, a
nastêpnie Dominika ze Zbyszkiem o z³oty
medal.
Najwiêcej emocji wzbudzi³ mecz o
puchar mistrzowski. Micha³
Tomaszewski, zwyciêzca w kategorii klas
I-III, gra³ ze zwyciê¿czyni¹ w klasach
starszych – Dominik¹ M³ynarczyk.
Wszyscy ich ¿ywo dopingowali.
Zwyciê¿y³ Micha³, pokonuj¹c swoj¹
starsz¹ kole¿ankê.
Na zakoñczenie pani Dyrektor
podziêkowa³a wszystkim uczestnikom

foto. Kazimierz Kisielew

o r a z o r g a n i z a t o r o m t u r n i e j u - III miejsce – Aleksandra M³ynarczyk.
warcabowego. Pan Witold M³ynarczyk
wrêczy³ wszystkim nagrody i gratulowa³ Klasyfikacja w klasach IV-VI:
- I miejsce – Dominika M³ynarczyk,
sukcesów.
- II miejsce – Zbigniew Kêdzierski,
- III miejsce – Wioleta Dobrzyñska.
Klasyfikacja w klasach I-III:
- I miejsce – Micha³ Tomaszewski,
Dominika M³ynarczyk
- II miejsce – Kamil Kadziewicz,
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Dywity. Grupa „Dance Nation”.

Sukces tancerek

Grupa taneczna Gminnego Oœrodka
Kultury w Dywitach – „Dance Nation”,
prowadzona przez pani¹ instruktor Agatê
Nideraus zdoby³a wspania³e, III miejsce na II
W o j e w ó d z k i m T u r n i e j u Ta ñ c a
Nowoczesnego w Korszach. Dziewczyny
stanê³y w szranki z 21 zespo³ami. Tancerzy
oceni³o wielce profesjonalne Jury, w którym
zasiedli: Alina Kolendo (nauczyciel tañca,
choreograf, trener mistrzów Polski w
kategorii RAP), Damian Bieñkowski (na co
dzieñ prowadzi zajêcia w Szkole Mistrzów
Tañca Pavloviæ w Olsztynie), Jolanta
Grabowska (wieloletni instruktor tañca,
za³o¿yciel i choreograf utytu³owanej grupy

„Paradox”, która zdoby³a wiele miejsc
fina³owych na mistrzostwach Europy w
Show Dance). Uznanie tak szacownych
mistrzów tañca ju¿ samo w sobie jest dla
naszych m³odych tancerek du¿ym
wyró¿nieniem.
Na sukces grupy z³o¿y³o siê kilka
elementów. Przede wszystkim ciê¿ka,
efektywna praca dziewcz¹t i ich instruktora.
Chcielibyœmy jednak równie¿ podziêkowaæ
przyjació³ce GOK, pani Marzenie DŸbik,
która sprawi³a, ¿e „Dance Nation” zab³ysn¹³
równie¿ piêknymi, nowiutkimi, stylowymi
strojami.
GOK

foto. AN

Dywity. Gminne spotkania z poezj¹.

M³odzi mi³oœnicy poezji
„Poezja – wzruszenie i powiew, który w trzech kropkach mieszka za przecinkiem…” - tymi s³owami poeta Czes³aw Mi³osz
okreœla znaczenie poezji. 30 czerwca 2011 roku przypada 100 rocznica urodzin poety, prozaika, eseisty uhonorowanego
literack¹ Nagrod¹ Nobla w 1980 roku. M³odzi recytatorzy, uczestnicy XXIX Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z
poezj¹”, spotkali siê w dniu 8 kwietnia na eliminacjach gminnych konkursu w Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach, aby
zaproponowaæ w³asn¹ interpretacjê poezji.
Dywitach za wiersz
Konstantego Ildefonsa
Ga³czyñskiego
„ H i s t o r i a z
pierœcieniem” i prozê
Ma³gorzaty Karoliny
Piekarskiej „Loteria”,
II - Sandra Gieruæ z
Gimnazjum Dywitach
za wiersz Kaliny
Jerzykowskiej
„Piruety” i prozê Rosie
Rushton „Co za
Kategoria klas IV–VI:
I - Julia Brewka z SP Bukwa³dzie za wiersz tydzieñ”.
Ludwika Jerzy Kerna „Dialog z pluskw¹”,
Kategoria gimnazjum – poezja œpiewana:
II - Rafa³ Rumiñski z SP we Fr¹czkach za Angelika Walkiewicz z ZS w Tu³awkach za
wiersz Wiery Badalskiej „Ballada o piosenkê pt. „Mówi³am ¿artem” Agnieszki
uprzejmym rycerzu”.
Osieckiej i wiersz „B³awatek” Adama
Asnyka.
Kategoria gimnazjum - recytatorzy:
Zaanga¿owanie opiekunów i m³odych
I – El¿bieta Malinowska z Gimnazjum w
recytatorów w pielêgnowanie kultury
W konkursie jury przes³ucha³o 34
uczestników w 4 kategoriach wy³onionych
w eliminacjach œrodowiskowych. Komisja
postanowi³a wytypowaæ do nastêpnego
etapu, eliminacji rejonowych, po 2
laureatów w poszczególnych kategoriach.
Kategoria klas I–III:
I - Weronika Pawlak z SP w Dywitach za
wiersz Jana Brzechwy „Sum”,
II - Adam Banasik z SP w Bukwa³dzie za
wiersz Jacka Cudnego „Kos”.

foto. GOK

¿ywego s³owa naszego ojczystego
jêzyka zas³uguje na szczególne s³owa
uznania. W tym miejscu gratulujemy im i
dziêkujemy! M³odzi reprezentanci naszej
gminy stocz¹ kolejny bój w nastêpnym
etapie konkursu podczas eliminacji
rejonowych.
J.O.

GOK. Rozwijanie przez muzykê.

Muzykalne maluchy
Gminny Oœrodek Kultury w Dywitach otrzyma³ dofinansowanie z ogólnopolskiego programu Wsparcie Œwietlic
Œrodowiskowych „Perfecta – Mój Talent”. W jego ramach zrealizowany zostanie nowy projekt Pracowni Kreatywnych
Maluchów w Dywitach pod nazw¹ „Mi–Re–Do – Muzyka Rozwija Dzieci”.
G³ównym celem projektu jest
wyrównywanie szans edukacyjnych i
przeciwdzia³anie wykluczeniu poprzez
rozwój zainteresowañ muzycznych dzieci w
wieku 3 -6 lat zamieszkuj¹cych w Gminie
Dywity, uczêszczaj¹cych do Pracowni i 5
innych œwietlic wiejskich. Poprzez projekt
„Mi-Re-Do – Muzyka Rozwija Dzieci”
chcemy u³atwiæ naszym dzieciom odbiór
œwiata dŸwiêków i poprzez to – znacz¹co
wp³yn¹æ na rozwój mowy, naukê jêzyków
oraz wsparcie zdolnoœci artystycznych.
W projekcie dzieci naucz¹ siê
rozumienia muzyki, a nawet jej tworzenia za
pomoc¹ najbardziej dostêpnego
instrumentu, czyli w³asnego g³osu oraz
wyczucia rytmu poprzez harmonijne i
rytmiczne poruszanie siê i grê na prostych

instrumentach. Bêd¹ ponadto æwiczyæ
koncentracjê uwagi,
komunikowanie
siê z otoczeniem dziêki wiêkszej p³ynnoœci
mowy i lepszej dykcji i uczyæ siê korelacji
wra¿eñ muzycznych z motoryk¹ rozwijan¹
za pomoc¹ towarzysz¹cych dzia³añ
plastycznych, tanecznych i teatralnych.
Dzia³ania zrealizowane zostan¹ w 4
miesiêcznych cyklach tematycznych:
„Wiosenne preludium” – muzyczne zabawy
integracyjne dla dzieci i rodziców, „Mali
orkiestranci”, „Œpiewasz ty - Œpiewam ja” i
„Tworzymy spektakl muzyczny!”.
Cykle rozwijaæ bêd¹ zdolnoœci wokalne,
rytmiczne, uczyæ gry na instrumentach
edukacyjnych. Tworzone bêd¹ grupowe i
indywidualne prezentacje artystyczne
uczestników projektu. W czasie zajêæ ne,

³¹czone bêd¹ formy muzyczne,
teatralne, taneczne i plastyczne. Nad
merytoryk¹ dzia³añ czuwaæ bêd¹ muzycy,
doœwiadczeni animatorzy kultury i
pedagog.
W lipcu i sierpniu opiekunowie
Œrodowiskowej Pracowni Kreatywnych
Maluchów w Dywitach poprowadz¹ w 5
gminnych œwietlicach wiejskich (w
Gradkach, Gadach, Br¹swa³dzie,
KieŸlinach i D¹brówce Wielkiej) 5–dniowe
cykle zajêæ „Mi-Re-Do – Muzyka Rozwija
Dzieci”, w celu umo¿liwienia jak
najwiêkszej iloœci dzieci ze œrodowisk
wykluczonych rozwoju talentów
muzycznych.
afh
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GOK Dywity. Jubileuszowy Przegl¹d Teatralny.

„Teatr potrzeb¹ wielu”
W³aœnie pod takim has³em obchodzony by³ tegoroczny Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru. W Gminnym Oœrodku Kultury w
Dywitach ju¿ po raz 15 m³odzi teatromani spotkali siê na Prezentacjach Dzieciêcych Form Teatralnych „Fraszka” 26 marca
w sali widowiskowej GOK.
Nie zawiedli nas m³odzi aktorzy i
œwietnie spisywa³a siê widownia,
oklaskuj¹c prezentowane
przedstawienia. Mo¿na œmia³o
powiedzieæ, ¿e przegl¹d teatrów na
przestrzeni tych 15 lat pozwoli³ na bliskie
spotkanie ze sztuk¹ teatru a¿ pó³torej
generacji mieszkañców naszej gminy.
Odby³o siê to przy udziale nauczycieli,
m³odych artystów i Gminnego Oœrodka
Kultury.
Jako pierwsza wyst¹pi³a grupa
teatralna „Barstuki” ze Szko³y
Podstawowej w Sprêcowie, pracuj¹ca
obecnie pod kierunkiem pani Ireny
Palmowskiej, prezentuj¹c humoreski o
profilaktyce zdrowotnej pt. „Makra – saka
- k u m ” . Te m a t y k ê e k o l o g i c z n ¹
zaprezentowa³a grupa „Bajeczka” ze
Szko³y Podstawowej w Dywitach w
rozœpiewanym przedstawieniu „Dzieci
œmieci”, w realizacji pañ Anny
Bieniaszewskiej i Beaty Zackowskiej.
Prezentacja „Rodzina Cundaliñskich”
dotyka³a spraw wewn¹trz rodziny. M³odzi
artyœci z ZS w Tu³awkach, pracuj¹cy pod
kierunkiem pani Anny Domaga³y i Anny
Bu³akowskiej, wykazali siê doskona³¹
pamiêci¹ opanowuj¹c d³ugie dialogi.
Tematyka ptasia pojawi³a siê w dwóch
przedstawieniach: „Ptasie sprawy” i
„Skrzydlata Historia”. Pierwsze to
wspaniale wykorzystane teksty poetów
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polskich w opracowaniu muzycznym
pani Katarzyny Szkatu³y i w re¿yserii pani
Doroty Zarêby, przedstawione przez
rozœpiewane dzieciaki z Grupy Teatralnej
„K³obuki”. Bociani¹ historiê obejrzeliœmy w
wykonaniu grupy „Antrakt” ze Szko³y
Podstawowej we Fr¹czkach dzia³aj¹ca
pod kierunkiem pana Macieja Azarewicza.
Piêkn¹ scenografiê i kostiumy
przygotowa³a Katarzyna Rumiñska.
Dzieciêcy teatr „Ró¿owe Marzenia” z
GOK, którego opiekunem jest Jadwiga
Orzo³ek, zaproponowa³ zabawê w teatrze
cieni prezentuj¹c 2 etiudy znanych bajek

„Jaœ i Ma³gosia” i „Œpi¹ca królewna”.
Za trwa³y udzia³ w edukacji teatralnej i
pielêgnowanie kultury ¿ywego s³owa
wœród dzieci i m³odzie¿y z okazji 15lecia „Fraszki” tytu³ „Fraszko-maniaka”
otrzymali pani Dorota Zarêba i pan
Maciej Azarewicz.
Publicznoœæ przyzna³a „Z³ot¹
maskê” za kreacjê aktorsk¹ Natalii
Grodzie z Bukwa³du za rolê sroki w
„Ptasich sprawach”. Gratulujemy
wszystkim wykonawcom i ¿yczymy
wielu sukcesów na deskach
J.O.
scenicznych.

GOK Dywity – podsumowanie projektu.

W Dywitach mamy Mamy Animatorki!
Na pocz¹tku marca w GOK-u w Dywitach mia³o miejsce niezwyk³e œwiêto mam, które wraz z animatorami oœrodka kultury
i VI Odzia³em SSK „Pojezierze” napisa³y i zrealizowa³y projekt „Mamy Alternatywê – to Mamy Animatorki”. Projekt
otrzyma³ dotacjê ogólnopolskiego programu „AXA - Wspieramy Mamy”.
Projekt przebiega³ wielow¹tkowo: dzia³a³y w nim
„Sztukmistrzynie” – które realizowa³y siê w ró¿nych dzia³aniach
artystycznych, w Pracowni Samorozwoju i Edukacji. Pochyla³y
siê nad problemami macierzyñstwa, rolami, które w
codziennym ¿yciu przyjmuje na siebie kobieta. Wspólnie
rozwi¹zywa³y problemy i tworzy³y grupê wsparcia. W „EduPlotki Cafe” odwiedzali nas ciekawi profesjonaliœci: seksuolog,
kosmetyczka, trener Tai Chi, dietetyk i wiele innych osób.
Ponadto mamy uczestniczy³y wraz ze swoimi dzieæmi w
lekcjach jêzyka angielskiego.
Projekt zakoñczy³ siê uroczystym spotkaniem: „Mama –
Fest”. Wszyscy z przyjemnoœci¹ obejrzeli bajkê muzyczn¹
zaprezentowan¹ przez grupê teatraln¹ „Albedo Ansambl”.
Wyst¹pi³y równie¿ dzieci z etiud¹ muzyczno-teatraln¹ „Ko³o
¿ycia”, któr¹ przygotowa³y podczas grupy edukacyjnozabawowej. GwoŸdziem programu by³a orkiestra bêbniarska
stworzona przez rodziców pod opiek¹ Miros³awa Arczaka.
Przygotowuje siê ona tak¿e do pokazu na Dniu Dziecka, 4
czerwca 2011 roku.
Joanna Kitkowska
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Projekt „Ró¿nowoART, czyli dla ka¿dego coœ fajnego”.

Sztuka w Ró¿nowie
Dobiega koñca cykl warsztatów, realizowanych przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu
„M³odzie¿ w dzia³aniu”. Pieczê nad projektem objê³o kreatywne i opiekuñcze Stowarzyszenie „Warmiñska Wieœ” z
Ró¿nowa pod wodz¹ pani Moniki Kur-Rydzewskiej.
Ca³e przedsiêwziêcie powsta³o z
inicjatywy m³odych mieszkañców Ró¿nowa.
Ró¿nowo – miejsce, jak jedno z wielu, a
jednak wa¿ne. Wieœ, niby niczym
niewyró¿niaj¹ca siê z okolicznych
podolsztyñskich miejscowoœci, a jednak…
Miejsce to jest niezwyk³e przez wzgl¹d na
ludzi, którzy tu s¹. Z tego poczucia
wyj¹tkowoœci, a jednoczeœnie bezradnoœci,
jeœli chodzi o walkê z na³ogami, brakiem pasji
oraz stagnacj¹ u m³odych i starszych –
zrodzi³a siê chêæ zmiany naszej ma³ej
ojczyzny na lepsze, ciekawsze, przyjazne
miejsce.
Naszym celem by³a próba zintegrowania
mieszkañców, zaszczepienie pasji wœród
m³odych, pobudzenie do dzia³ania na rzecz
wspólnoty, w której przysz³o nam ¿yæ.
Chcieliœmy pokazaæ, ¿e nawet w takiej ma³ej
wsi mog¹ dziaæ siê rzeczy nieprzeciêtne i
niezwyk³e. W pewnym sensie, przez ponad
pó³ roku, Ró¿nowo sta³o siê centrum kultury.
Przez 8 miesiêcy przyje¿d¿ali do nas artyœci,
muzycy, specjaliœci w ró¿nych dziedzinach.
Odby³y siê zajêcia: taneczne, wokalne i
pantomimy - zakoñczone œwi¹tecznym
koncertem „Dzieciaki - Ró¿nowiaki” w GOK
w Dywitach. Odby³o siê wiele warsztatów z
zakresu sztuk plastycznych: rzeŸba w glinie,
drewnie, fotografia, graffiti i light graffiti –
malowanie œwiat³em, wyroby hand-made –
bi¿uteria oraz ozdoby œwi¹teczne,
malowanie koszulek i kubków oraz smaczne
zajêcia kulinarne.
Warsztaty by³y bardzo ró¿norodne.

www.roznowoart.pl

Najwiêkszym powodzeniem cieszy³y
siê: graffiti, taniec hip-hop, warsztat
raperski (nauka rymowania tekstów),
tak¿e warsztat gad¿etowy oraz jubilerski,
w którym uczestniczy³o ok. 40 osób.
Dziêki du¿emu zró¿nicowaniu uda³o nam
siê zorientowaæ, co najbardziej przypad³o
do gustu naszej m³odzie¿y. Sukcesem
jest zaanga¿owanie siê oraz
wspó³tworzenie zajêæ przez rodziców i
wolontariuszy. Dziêki projektowi wielu
mieszkañców mia³o okazjê siê poznaæ,
zaprzyjaŸniæ. U³atwi to organizacjê innych
przedsiêwziêæ w przysz³oœci.
Jeœli uwa¿acie, ¿e w waszej

miejscowoœci, wsi brakuje atrakcji,
wieje nud¹, chcielibyœcie poprawiæ jakoœæ
¿ycia, zacieœniæ wiêzi z ludŸmi zapukajcie do s¹siada! Umówcie siê na
kawê i zacznijcie marzyæ, wymieniaæ
pogl¹dy, po prostu rozmawiaæ i wype³niaæ
kartkê pomys³ami. Na pewno wokó³ was
s¹ ludzie, którzy maj¹ zapa³, dobre chêci i
wyobraŸniê. Program „M³odzie¿ w
dzia³aniu” jest dla m³odzie¿y, która nie boi
siê marzyæ i próbowaæ pomimo wszystko.
Zawsze te¿ mo¿ecie liczyæ na nasz¹
pomoc.
M³odzie¿owa Grupa Inicjatywna

Dywity. Galeria „Na Zakrêcie” w nowych barwach.

Sztuka otwarta na widza
GOK w Dywitach jest docenian¹ w œrodowisku regionalnych artystów enklaw¹ malarzy – amatorów. Tworzy tu na co dzieñ
ponad 20 pañ, których prace prezentowane s¹ zarówno w Olsztynie, jak i na przegl¹dach wojewódzkich. Panie powo³a³y
równie¿ w Dywitach VI Oddzia³ Stowarzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego „Pojezierze”. Wspólnie organizujemy
Powiatowy Przegl¹d Sztuki Nieprofesjonalnej Kobiet „Kobiece Impresje”, który gromadzi corocznie ponad 40 artystek.
Jesieni¹ ubieg³ego roku sala
widowiskowa Gminnego Oœrodka Kultury w
Dywitach zyska³a dodatkowe
przeznaczenie. Z inicjatywy pracowników i
animatorów GOK, którzy w³asnorêcznie
odœwie¿yli salê i wykonali systemy
wystawiennicze – powo³aliœmy do ¿ycia
nowe oblicze, funkcjonuj¹cej dot¹d w zbyt
ma³ym pomieszczeniu pracowni
multimedialnej, galerii artystycznej.
W roku 2011 goœciliœmy ju¿ dwie
znacz¹ce wystawy. W lutym fascynuj¹ce
œwie¿¹ kolorystyk¹ oraz form¹ obrazy
pokaza³ Alan Weatherill – Brytyjczyk
mieszkaj¹cy obecnie w Miêdzylesiu. Do 26
maja ogl¹daæ mo¿emy zbiorow¹ wystawê
artystów zrzeszonych w grupie „OKO”:
Iwony Boliñskiej–Walendzik, Joanny
Kitkowskiej, Danuty Krajewskiej, Jerzego
Ruszczyñskiego, Barbary Kokoryn i
Krzysztofa Tanajewskiego oraz goœcinnie
Ma³gorzaty Tuszyñskiej i Magdaleny

foto. GOK

Rogowskiej-Otrêba. Ju¿ w czerwcu
zapraszamy na wernisa¿ pañ z Grupy
Plastycznej „Paleta” z GOK w Dywitach.
Ka¿dej wystawie towarzysz¹ tzw.
„otwarte lekcje sztuki”, w których udzia³

bior¹ dzieci z lokalnych przedszkoli
oraz m³odzie¿ szkolna. Jest to nowa forma
pracy naszej instytucji, do której
serdecznie zapraszamy zainteresowane
placówki.
AFH
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TROPEM DYWICKICH STEROWCÓW, cz. 5
Sterowce i nowinki technologiczne
Potrzeby zwi¹zane z budow¹,
modernizacj¹ i eksploatacj¹ sterowców
powodowa³y powstawanie prekursorskich,
odwa¿nych rozwi¹zañ technicznych.
Budowa ogromnych hangarów by³a jednym
z najtrudniejszych wyzwañ. Nigdy
wczeœniej nie wznoszono konstrukcji o tak
du¿ych gabarytach, wysokoœci i
rozpiêtoœci, w których szkielet dachu nie
tylko mia³ siê sam utrzymaæ, ale czêsto
wewn¹trz hali podwieszano doñ ciê¿k¹
konstrukcjê olbrzymiego statku
powietrznego. Nie lada wyzwaniem by³o
wówczas, np. rozwi¹zanie otwierania i
zamykania bardzo ciê¿kich wrót w
hangarze. Powstawa³y ró¿nego rodzaju
specjalne mechanizmy, przek³adnie, silniki
itp.
Pierwsze na œwiecie tunele do badañ
aerodynamicznych powsta³y w³aœnie w
celu eksperymentowania i doskonalenia
pracy ze sterowcami. Prototypy
najnowszych i najnowoczeœniejszych
wówczas silników spalinowych na ró¿ne
paliwa z marszu znajdowa³y zastosowanie
w sterowcach. To samo odnosi³o siê do
systemów nawigacji, sygnalizacji,
³¹cznoœci – pocz¹wszy od go³êbi
pocztowych do radiostacji,
w y s o k o œ c i o m i e r z y, g e n e r a t o r ó w,
akumulatorów i reflektorów. Poczta lotnicza
oraz specjalny lekki papier pocztowy, nowe
techniki fotografii, kartografii… - wszystko
to i wiele innych dóbr powsta³o w zwi¹zku
ze sterowcami.
PóŸniej prowadzono zaawansowane
eksperymenty ze sterowcami, które by³y
lotniskowcami. Posiada³y na swych
pok³adach samoloty wojskowe, które dziêki
specjalnym uchwytom mog³y startowaæ i
l¹dowaæ, a raczej podczepiaæ siê do nich.
Na jednym z za³¹czonych zdjêæ
widzimy dywick¹ halê sfotografowan¹
wkrótce po jej wybudowaniu. Obok niej
znajduje siê du¿y barak, a jego drewniane
œciany ob³o¿one s¹ workami z piaskiem,
poniewa¿ w budynku najprawdopodobniej
znajdowa³ siê magazyn butli ze sprê¿onym
wodorem. Worki z piaskiem mia³y za

foto. Archiwum HM

zadanie zmniejszyæ skutki ewentualnej
eksplozji w magazynie.
Na drugiej za³¹czonej fotografii
dywickiego hangaru uwieczniony zosta³
sterowiec LZ–85 podczas wprowadzania
lub wyprowadzania z hali. Szczegó³y jego
parametrów, przebiegu s³u¿by oraz inne
ciekawostki podamy w jednym z kolejnych
numerów naszej gazety.
Raport o „Ludendorf”
Dywicka baza nosi³a wojskowy
kryptonim „Ludendorf”. Z raportu o
przebiegu i zaawansowaniu budowy
dywickiego l¹dowiska sporz¹dzonego
przez sier¿anta o nazwisku Minarski, z dnia
27 kwietnia 1914 roku, dowiadujemy siê
miêdzy innymi, ¿e: „Betonowanie posadzki
w hali zostanie zakoñczone za 3 tygodnie”;
„Cykl otwierania lub zamykania wrót w
dywickiej hali trwa 4,5 min, do czego
potrzeba pracy 12 silnych mê¿czyzn.
Skrzyd³a wrót z jednej strony s¹
zawieszone na ogromnych zawiasach, zaœ
druga strona z powodu du¿ego ciê¿aru
oparta jest na stalowych ko³ach, które
podczas zamykania i otwierania tocz¹ siê
po specjalnych szynach stalowych. Na
terenie l¹dowiska znajduj¹ siê trzy punkty

foto. Archiwum HM

do kotwiczenia sterowców - jeden
g³ówny i dwa pomocnicze. Na punkty
„kotwicze” sk³adaj¹ siê 24 ¿elbetowe bloki
zakoñczone stalowymi obrêczami (co
najmniej cztery z nich zachowa³y siê do
dziœ w dywickim lesie).”
Ponadto wy¿ej wymieniony sier¿ant w
sporz¹dzonej notatce napisa³, i¿:
„Zakoñczenie budowy torowiska o
d³ugoœci 180 m dla wózków, po których
sterowce bêd¹ transportowane do
hangaru jak te¿ na zewn¹trz, przewiduje
siê na dzieñ 25 maja 1914 roku. W hali
znajduj¹ siê ju¿ 3 gotowe dystrybutory do
tankowania benzyny. Wewn¹trz hali po
obu bokach znajduj¹ schody prowadz¹ce
do „pomostów”, z których obs³uga bêdzie
mia³a dostêp do zeppelinów z wysokoœci.
Instalacja elektryczna oœwietlenia hali
bêdzie ukoñczona w maju. Wewn¹trz
znajdowaæ siê bêd¹ lampy na ca³ej
d³ugoœci œcian bocznych na wysokoœci 3,5
m oraz 4,5 m. Dodatkowo na zewn¹trz, na
szczytach hangaru, zamontowane
zostan¹ du¿e lampy do oœwietlenia placu.
Przy l¹dowisku ustawiony jest wysoki
maszt, na którym powiewa wskaŸnik
kierunku wiatru. Dotychczasowe statystyki
obserwacji wskazuj¹, ¿e w Dywitach wiatr
najczêœciej wieje z kierunku pó³nocnozachodniego na po³udniowy wschód. Na
dzieñ dzisiejszy do czerpania wody
istniej¹ dwie pompy rêczne po obu bokach
hali oraz dodatkowo jedna studnia
g³êbinowa. Sk³ad gazu noœnego dla
sterowców ma siê znajdowaæ w
drewnianym magazynie obok hali.
Pomiêdzy magazynem a hal¹ ma powstaæ
specjalne torowisko, po którym bêd¹
transportowane butle ze sprê¿onym
wodorem. Sk³ad sprzêtu gaœniczego
jeszcze nie istnieje, ale ma siê znajdowaæ
w baraku, którego budowa zakoñczona
ma byæ za tydzieñ. Nie ma jeszcze latryny
jak równie¿ linii telefonicznej. Droga
dojazdowa do bazy jest w dobrym stanie.
Tak wygl¹da³a nowo budowana baza
sterowców. Kolejne szczegó³y o dywickim
l¹dowisku ju¿ wkrótce.
Henryk Mondroch
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Orneta. Wojewódzki Turniej LZS.

Œwietny wynik tenisistów
W Ornecie dnia 17 kwietnia 2011 odby³ siê Wojewódzki Turniej LZS w Tenisie Sto³owym „O puchar TVP Olsztyn”.
Reprezentacja naszej Gminy osi¹gnê³a jeden z najwiêkszych sukcesów w swojej historii. Po trzech turniejach
stanowi¹cych eliminacje miêdzygminne w zawodach fina³owych wziê³o udzia³ a¿ troje uczniów Zespo³u Szkó³ w Dywitach:
Jacek Barbachowski (drugi rok z rzêdu), Kinga Bi³yj i Aneta £ojewska.
W zawodach fina³owych Jacek
wywalczy³ najni¿sze miejsce na
podium, pokonuj¹c po drodze m. in.
Kubê Chojnackiego i Bartka
Cudnowskiego, odpowiednio
srebrnego i br¹zowego medalistê
mistrzostw województwa m³odzików
rozegranych w Kêtrzynie dzieñ
wczeœniej. Niewiele s³abszy wynik
osi¹gnê³y Aneta – miejsce 4 oraz Kinga
– miejsce 5. Dziewczêta œwietnie
wykorzysta³y fakt, ¿e czêœæ
przeciwniczek wybra³a odbywaj¹ce siê
w tym samym czasie mistrzostwa
województwa kadetek.
Dla Jacka by³ to trzeci br¹zowy
medal w ci¹gu dwóch dni, poniewa¿
dzieñ wczeœniej by³ trzeci w grze
podwójnej mistrzostw województwa z
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Chojnackim oraz w
d r u ¿ y n i e z
mieszkaj¹cym w
Dywitach Kacprem
Biernatem. Jacek i
Kacper wywalczyli
prawo startu w
dru¿ynowych
p ó ³ f i n a ³ a c h
mistrzostw Polski. W
dwóch dyscyplinach
p ó ³ f i n a ³ ó w
wystartuje ³¹cznie
s z e œ c i u
województwa; dwaj z nich mieszkaj¹
w Dywitach.
Wyniki naszej m³odzie¿y mówi¹
same za siebie – wszelkie nak³ady na
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tenis sto³owy – jak chocia¿by zakup
przed rokiem czterech sto³ów tenisowych,
zwracaj¹ siê szybko.
Grzegorz Barbachowski

Mistrzowie Tenisa Sto³owego

Foto: Krzysztof Kulas

Gminny Turniej
w „Dwa Ognie”
W dniu 16 kwietnia 2011 roku w
Zespole Szkó³ w Tu³awkach odby³ siê ju¿
III Gminny Turniej „Dwa Ognie”. By³ on
skierowany przede wszystkim do
najm³odszym mieszkañców gminy
Dywity. Dru¿yny sk³ada³y siê z oœmiu
zawodników rocznik 1997 i m³odsi. W
zawodach uczestniczy³o szeœæ zespo³ów
z so³ectw: Sêtal, Tu³awki, Bukwa³d,
D¹brówka Wielka, Ró¿nowo oraz Zalbki.
Mecze by³y bardzo emocjonuj¹ce,
atmosferê podgrzewali kibice oraz
rodzice, którzy bardzo ¿ywio³owo
reagowali na decyzjê sêdziego g³ównego
pana Zbyszka Ugarenko. Najwiêksz¹
sensacjê sprawi³a dru¿yna so³ectwa
Bukwa³d, która po bardzo zaciêtych
meczach zajê³a wysokie trzecie miejsce.
Organizatorem turnieju by³ Urz¹d Gminy
Dywity.
Klasyfikacja koñcowa so³ectw: I
miejsce - Sêtal, II miejsce - Tu³awki, III Bukwa³d, IV - D¹brówka Wielka, V Ró¿nowo, VI - Zalbki.
J.W.

W gminie Dywity w dniu 26 lutego 2011 roku odby³ siê XI Gminny
Turniej Tenisa Sto³owego. By³ on jednoczeœnie rund¹ eliminacyjn¹
Wojewódzkiego Turnieju LZS o „Puchar TVP Olsztyn”. Do turnieju
zg³osi³o siê prawie sto osób z oœmiu so³ectw. Rozgrywki odbywa³y siê
w systemie pucharowym. W trakcie prowadzona by³a klasyfikacja
indywidualna w piêciu kategoriach wiekowych oraz klasyfikacja
dru¿ynowa so³ectw. Najwiêksze powody do zadowolenia mia³o
so³ectwo Dywity, które zdoby³o prawie wszystkie miejsca medalowe
deklasuj¹c rywali.
Zawodnicy, którzy zajêli miejsca I-IV reprezentowali gminê Dywity
w dalszy eliminacjach. Aby dotrzeæ do fina³u wojewódzkiego,
zawodnicy zmagali siê jeszcze w trzech rundach rejonowych.
J.W.

GUKS „Asy” Dywity. Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y w Biegach Prze³ajowych.

Udany debiut
W Bydgoszczy 2 kwietnia 2011 roku z udzia³em ponad 450 zawodniczek i zawodników
odby³a siê Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y w biegach prze³ajowych. Uczestnicy
rywalizowali na czterech dystansach (dziewczêta na 2km i 3km, ch³opcy 3km i 5km).
Nad Brdê wybra³a siê 20-osobowa ekipa z klubów Warmii i Mazur.
W tej ekipie by³a równie¿ debiutuj¹ca w
tak wielkiej imprezie zawodniczka naszego
klubu Ela Malinowska. Rywalizowa³a tam z
najlepszymi dziewczêtami z
miêdzywojewódzkich eliminacji, które
odby³y siê 19 marca w oœmiu regionach.
Przypomnijmy, ¿e aby mieæ mo¿liwoœæ
startu w Olimpiadzie, nale¿a³o podczas
miêdzywojewódzkich eliminacji uplasowaæ
siê w pierwszej 12-stce biegu na 3km.
W Bydgoszczy na wymagaj¹cej trasie
(rok temu na tych trasach odby³y siê
Mistrzostwa Œwiata w biegach
prze³ajowych) w biegu na 3km juniorek
m³odszych na starcie stanê³o niemal 100
zawodniczek z klubów z ca³ego kraju. Ela po
ciê¿kim i wyczerpuj¹cym biegu na 3km
minê³a liniê mety na 60-tym miejscu,
zdobywaj¹c przy okazji 1 punkt dla
województwa warmiñsko-mazurskiego do
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klasyfikacji generalnej województw.
Udane wystêpy Eli w eliminacjach, jak i w
Olimpiadzie dostarczy³y nam wiele
niezapomnianych emocji.
Podsumowuj¹c pierwszy historyczny
wystêp zawodniczki GUKS ASY Dywity w tak
du¿ej imprezie, nale¿y uznaæ go za bardzo
udany!
SN

