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Z wizyt¹ na „Planecie Energii”
- s. 4

Drodzy Czytelnicy!

Dzieci na medal
- s. 12

Ognistym skwarem, czasem kropl¹ deszczu czêstuje nas
tegoroczne lato… Na szczêœcie ¿ycie mieszkañców gminy Dywity
p³ynie dynamicznym nurtem niezale¿nym od kaprysów pogody. Jest
europejsko: dywickie gimnazjum i animatorzy GOK w Dywitach
rozwijaj¹ kontakty z rówieœnikami i instytucjami kultury z Niemiec.
Jest nostalgicznie: w ho³dzie tradycji, w Noc Sobótkow¹ w Bukwa³dzie
i Fr¹czkach palono ogniska i puszczano wianki przy
akompaniamencie dawnych pieœni. Jest „eko”: Tu³awki promuj¹
zdrowy styl ¿ycia i edukuj¹ jak ekonomicznie wykorzystywaæ Ÿród³a
energii. Jest zwyciêsko: ZS w Dywitach zosta³a Szko³¹ Odkrywców
Talentów, Fundacja „Prymus” przyzna³a stypendia najzdolniejszym,
tancerki i aktorzy z GOKu przywieŸli laury z wojewódzkich konkursów
i przegl¹dów. Jest wakacyjnie: czas p³ynie wolniej, nabieramy
dystansu do ca³orocznej gonitwy, regenerujemy si³y, œwiêtujemy na
letnich festynach. Jest dobrze!

Tropem Warmiñskich Przygody
- s. 11
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Szko³a Odkrywania Talentów
Rok szkolny 2010/2011 zosta³ og³oszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Rokiem Odkrywania Talentów”. W
zwi¹zku z tym wiele szkó³ w Polsce stara³o siê o uzyskanie tytu³u „Szko³a Odkrywania Talentów”. Gimnazjum Publiczne w
Dywitach równie¿ z³o¿y³o do ministerstwa wniosek. Decyzja ta okaza³a siê s³uszna, gdy¿ niedawno szko³a otrzyma³a taki
tytu³ za liczne osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdolnionymi.
W pi¹tek 17 czerwca w dywickim
gimnazjum odby³a siê gala i uroczyste
wrêczenie tytu³u przez Podsekretarza Stanu
MEN Zbigniewa W³odkowskiego.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê wczesnym
rankiem o godz. 8.00. Uœwietni³o j¹ przybycie
wielu wa¿nych dla szko³y goœci: Jacka Szyd³o
- wójta gminy Dywity, Danuty Krysza³owicz wizytatora Kuratorium Oœwiaty w Olsztynie,
Sabiny Robak - pierwszej dyrektor
Gimnazjum Publicznego w Dywitach.
Ponadto by³y obecne: Dorota Hermanowicz dyrektor Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Iwona
Grabowska - kierownik kina Helios w
Olsztynie (fundatora nagród dla uczniów,
którzy osi¹gnêli w br. szkolnym najwiêcej
sukcesów). Kulminacj¹ czêœci oficjalnej
apelu by³o ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy.
Nastêpnie uczestnicy apelu mieli okazjê
podziwiaæ liczne talenty m³odzie¿y
uhonorowanej szko³y. Najpierw by³ wystêp
grupy teatralnej „Lustro” w napisanej przez
uczniów pod kierunkiem Magdaleny
Gajewskiej sztuce „Bajki opowiedziane
inaczej”, nastêpnie zaprezentowali siê
recytatorzy: El¿bieta Malinowska,
zwyciê¿czyni licznych konkursów
krasomówczych i recytatorskich oraz Dawid
Kuciñski - laureat konkursu gwary
warmiñskiej. Próbkê swoich talentów
muzycznych zaprezentowali: Dawid
Olendzki - gra na pianinie; Dorian Stasiak gra na gitarze i Julia Kaczmarczyk, która
zaœpiewa³a „Mury” Jacka Kaczmarskiego.
Po czêœci artystycznej dyrektor szko³y
Bo¿ena Wojarska zaprosi³a wszystkich do
obejrzenia wykonanych przez uczniów pod
okiem nauczycieli wystaw (fotograficznej,
modelarskiej, literackiej, konstruktorskiej).
Chêtne osoby mog³y równie¿ obejrzeæ
prezentacjê multimedialn¹ pt.: „Tajemnice
cia³a cz³owieka” przygotowan¹ przez
uczniów pod kierunkiem Teresy Rukowicz w
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ramach realizowanego projektu „Rozwój
przez kompetencje”. Uroczystoœæ
zakoñczy³a siê zaproszeniem goœci na tort.
W zwi¹zku z t¹ uroczystoœci¹ nasuwa siê
wniosek, ¿e wiêkszoœæ uczniów posiada jakiœ
talent, jednak trzeba wykazaæ siê czujnoœci¹,
by go odkryæ, a potem pracowaæ nad jego
rozwijaniem. Mo¿na s¹dziæ, ¿e do
dywickiego gimnazjum trafia zdolna
m³odzie¿, a pracuj¹cy tam nauczyciele nie
szczêdz¹ pracy, by doskonaliæ talenty swoich
uczniów. Tak by³o od pocz¹tku istnienia tej
szko³y.
Pierwszym i jednym z najbardziej
genialnych absolwentów tej szko³y jest
Maciej Hermanowicz, laureat piêciu olimpiad
wojewódzkich, licznych konkursów
krasomówczych oraz zwyciêzca
miêdzynarodowego konkursu
organizowanego przez NASA „Czerwony
pojazd rusza na Marsa”. Maciej osi¹gn¹³
równie¿ wiele sukcesów podczas edukacji w

LO II, w którym kontynuowa³ naukê.
Dziœ jest on absolwentem Trinity College
Uniwersity of Cambridge oraz doktorantem
tej uczelni. Jego m³odsza kole¿anka z
gimnazjalnej ³awy mo¿e poszczyciæ siê
równie¿ wielkimi osi¹gniêciami. Dorota
Filipkowska, po ukoñczeniu z wyró¿nieniem
Gdyñskiej Szko³y Matury Miêdzynarodowej
przy III LO im. Marynarki Wojennej RP w
Gdyni (dwujêzyczny dyplom Internationale
Baccalaureate Diploma uplasowa³ Dorotê w
grupie 5% najlepszych maturzystów na
œwiecie), kontynuowa³a naukê na Warwick
Business School na kierunku finanse i
rachunkowoœæ. Po ukoñczeniu studiów
Dorota zosta³a przyjêta do pracy w jednej z
najbardziej znanych miêdzynarodowych
firm konsultingowych Pricewaterhaus
Coopere w Wielkiej Brytanii. Sukcesy
Doroty i Maæka wyznaczaj¹ dziœ
utalentowanym dywickim gimnazjalistom
kierunek wszelkich d¹¿eñ i dzia³añ.
Mery

Fundacja „Prymus”. Nagrody i stypendia dla najlepszych uczniów.

Gminni Prymusi 2011
Corocznie Fundacja „Prymus” przyznaje stypendia i nagrody najlepszym uczniom w Gminie Dywity. W tym roku, ju¿ po raz ósmy,
uroczystego wrêczenia dokonali cz³onkowie Rady Fundacji w dniu zakoñczenia roku szkolnego.
Ostatni dzieñ nauki, który w tym roku przypad³ 22 czerwca, to dla
uczniów chwila wyj¹tkowa – pocz¹tek upragnionych wakacji. W
przypadku najlepszych uczniów z poszczególnych gminnych szkó³
emocje by³y jeszcze wiêksze. W tym dniu z r¹k przedstawicieli Rady
Fundacji „Prymus” otrzymali stypendia i nagrody rzeczowe w postaci
komputerów. Uczniowie ci wyró¿nili siê nie tylko najlepszymi wynikami
w nauce, ale równie¿ z sukcesami reprezentowali swoje szko³y w
konkursach pozaszkolnych. Gratulujemy wszystkim laureatom i
¿yczymy dalszego rozwijania swoich pasji.
Laureaci Fundacji „Prymus”:
- Paulina Anna Barañska – Niepubliczna Szko³a Podstawowa w
S³upach,
- Marta Dadun – Zespó³ Szkó³ w Tu³awkach (Gimnazjum),
- Natalia Groda – Szko³a Podstawowa w Bukwa³dzie,
- Kinga Makowska – Zespó³ Szkó³ w Dywitach (Gimnazjum),
- Wojciech Pach – Zespó³ Szkó³ w Dywitach (Szko³a Podstawowa),
- Justyna Szewczyk – Szko³a Podstawowa w Sprêcowie,
- Joanna Tomaszewska – Zespó³ Szkó³ w Tu³awkach (Szko³a
Podstawowa).

Tekst i foto. zak
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Warnijoki nie kokosze i rachowaæ some potraszó
Za tam latam latoœ ³u noju na Warniji
to ciaj¿ko je zdój¿yæ. Z rena s³ónko
œwyci, potam plucha. Abo w drugo
stróna, noprzód plucha, potam œwyci.
Jek ju¿ œwyci, to zawdy i cz³oziek sobzie
jeko robota nojdzie kele cha³upy.
Znowój jek ju¿ pado, to abo brok sia w
tan telyzizór œlypsiaæ, abo jiœæ do
Huberta, coby z niam choæ siu³ka po
naszamu pogodaæ.
No jó i tak w jedan dziañ, jek
pozietrze bu³o pracharske, poloz am za
mniedza do siójsioda pogodaæ, jek to
zawdy ópa mózi, ³o starych
Warnijokach. Ledwo am sia z Hubertam
do sto³a ³usiedli i po szluku kowki
wypsili, co to noma jó Hildka ³uwarzu³a,
puk do spódzielni posz³a, a ju¿ chtóœ w
dŸwyrze klopowo³. Hubert, jek tlo to
ko³otanie ³us³ucho³, to ³oroz tlo poziedo³,
co pewno i jeki djoche³ szpetny w tako
pogoda przyloz. Bo po prowdzie to i
psieska na ³obora wygnaæ w tan dziañ
zielgo krzywda by bu³a.
Jek siójsiod dŸwyrze roztworzu³, to
djoch³a cole nie ³oboczu³, tlo na trepach
stoja³y take dwa dziywczoki z taszami.
Jek mnie potam poziedo³, co³kam fejne
bu³y, a co jeszcze stoja³y sia tak mokre
jek kokosze w deszczu, to i ³oroz jych do

chaty puœciu³. Noprzód am myœleli,
co to ³óne przyœli jeke pracharstwo
przedawaæ abo noju do jeki swoji ziary
namóziæ. Jenó¿ am rechtu ni mnieli, bo
to bu³y te co³e rachmnistrze ³od tygo
co³ygo spsisuwanio powszechnygo.
Jek Hubert ³us³ucho³, kto ³óne só, to
œlypsia rozwer i gamba roztworzu³, bo i
nie ziedzio³ ³o, co to jam sprowdy jidzie.
A znowój jek jamu móziæ zaczó³y, co to
tero robzió take co, coby ludziów
porachowaæ. To ³oroz i gamba rozder,
co ³ón nie je ¿odno kokosz, coby go
chto rachowo³. Jek te dzywczoki to
³us³ucha³y, to nie ziedzia³y, co
poziedaæ, ale jekoœ am siójsiodoziu
naklepo³, coby sia i spsiso³. Palaruch
morowy! £o jeke zomnionstwo, tlo noju
³óne pyta³y. No nie ziam, do czegój to
komu brok. Bodoj bez to, co sia
spsiszewam, to mo sia noma lepsi ¿yæ.
Jo woma poziam ju¿ dzisioj, co mowam
tero prazie dwa tygnie ³od tygo
spsisanio i jekoœ po prowdzie nie zidza,
coby noma sia lepsi na ty noszy Warniji
pod £olstynam ¿u³o. A bez tan co³an
spsis to i Hubert, jek zawdy ³od Hildki
bez pysk wasztucham dosto³ i tak je
jamu lepsi, bo bodoj baby we wsi ji
pozieda³y, co jek ³óna do spódzielni

jidzie, to Hubert z siójsiodam
sobzie dziywczoki do cha³upy
sprowodzajó.
A w dupa z tam spsisam, jek z niygo
n i c n i m o w a m . N o n i y, b y m
zmachlowo³, jeno¿ to picek z niygo je,
bo siójsiodka ze mnó dwa tydnie ju¿
nie godo, Huberta gamba boli ³od
waszkodra, a noma wszystkam za tan
spsis przydzie by calowaæ.
Jo to tero ju¿ nie ziam, kedajœ na
Warniji nie bu³o ¿odnych
rachmnistrzów i spsisów i ludziom, jek
mojo óma i mój ópa poziedujó, ¿u³o sia
sprowdy lepsi. Dloczamu? Chto to ziy?
Ale sprowdy poziedaæ tlo brok, co
Warnijoki nie kokosze i rachowaæ
some potraszó.
To do zidzanio i tedy a¿ drugi roz.
£ukasz Ruch
Jek byœta nie ziedzieli:
pozietrze bu³o pracharske – pogoda
by³a z³a,
szluku – ³yku,
klopowo³ – puka³,
taszami – teczkami, torbami,
wasztucham, waszkodra – œcierka do
zmywania,

Dobre Miasto. Powiatowy Konkurs „Warmiñskie Kiermasy”.

Dywity ostoj¹ warmiñskich tradycji
Kiedyœ s³yszana we wsiach po³udniowej Warmii, zanik³a na jakiœ czas, by dziœ staæ siê atrakcj¹ imprez kulturalnych i
przedmiotem konkursów. Tak w bardzo du¿ym skrócie wygl¹da historia gwary warmiñskiej, która 21 maja 2011 roku
przyci¹gnê³a do Dobrego Miasta uczestników VII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Warmiñskie Kiermasy”.
W tegorocznych zmaganiach udzia³
wziêli gimnazjaliœci z gmin: Dywity,
Gietrzwa³d, Jonkowo, Purda i Dobre
Miasto. Wystêpowali w dwóch
kategoriach: tekstu mówionego gwar¹
warmiñsk¹ oraz utworu poety
warmiñskiego. Ich przygotowanie
ocenia³o jury, w którego sk³adzie
mia³em przyjemnoœæ zasiadaæ
wspólnie z pani¹ Ma³gorzat¹ £añko –
nauczycielk¹ jêzyka polskiego, która
ju¿ od samego pocz¹tku istnienia tego
przedsiêwziêcia bra³a udzia³ w pracach
komisji konkursowej, oceniaj¹c równie¿
przed laty moje prezentacje oraz pani¹
Barbar¹ Opa³¹ - nauczycielk¹,
bibliotekark¹, za³o¿ycielk¹
amatorskiego zespo³u teatralnego
sk³adaj¹cego siê z wolontariuszy
Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dobrym
Mieœcie.
W tegorocznym konkursie w
kategorii gwary warmiñskiej
jednog³oœnie przyznaliœmy pierwsz¹
nagrodê Dawidowi Kuciñskiemu,
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uczniowi gimnazjum w Dywitach.
Przedstawi³ on w bardzo interesuj¹cy i
niezwykle poprawny gwarowo sposób
gawêdê autorstwa Edwarda Cyfusa.
Drugie miejsce przypad³o Beacie
Kochanowskiej, uczennicy Gimnazjum
w Dobrym Mieœcie, a trzecie Natalii
Murawskiej, równie¿ z dywickiego
gimnazjum.
Dziœ, jako jurorowi, a zarazem

dawnemu uczestnikowi konkursu
„Warmiñskie Kiermasy”, jak równie¿
absolwentowi Gimnazjum w Dywitach,
jest mi bardzo mi³o s³uchaæ innych
przedstawicieli szko³y prezentuj¹cych
tak wysoki poziom i podtrzymuj¹cych
tradycjê gwarow¹. Mo¿e dziêki temu
kiedyœ zostaniemy okreœleni mianem
„ostoi” warmiñskich tradycji i
warmiñskiej gwary.
£ukasz Ruch
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Tu³awki. Zwyciêstwo w ogólnopolskim konkursie klas III.

Z wizyt¹ na „Planecie Energii”
W dniu 5 maja 2011 roku stanê³o na Targu Rybnym w Olsztynie interaktywne miasteczko edukacyjno–rozrywkowe
„Planeta Energii”. By³a to nagroda dla klasy 3 szko³y podstawowej i ich wychowawczyni Iwony Kubiak z Zespo³u Szkó³ w
Tu³awkach za zwyciêstwo w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym „Planeta Energii”. Konkurs ten skierowany by³ do
nauczycieli klas 1-3 w ca³ym kraju. Wziê³o w nim udzia³ kilkaset szkó³ w Polsce, w tym 6 szkó³ z Olsztyna i 36 z Warmii i
Mazur (ogó³em oko³o 13 000 tysiêcy uczniów).
Celem konkursu by³o propagowanie
wœród dzieci wiedzy na temat energii
elektrycznej. Zadanie konkursowe
polega³o na przeprowadzeniu zajêæ
lekcyjnych i innych dzia³añ edukacyjnych
dotycz¹cych energii elektrycznej oraz
bezpiecznego i racjonalnego z niej
korzystania, a nastêpnie ich
udokumentowanie. Zwyciêska klasa 3 z
Tu³awek w trakcie konkursu wykona³a
szereg zadañ praktycznych takich jak:
zestawienie iloœci ¿arówek i ich rodzajów w
ich domach, tabelê korzyœci z pr¹du
elektrycznego, kartki obrazuj¹ce ró¿ne
Ÿród³a energii, zestawienie urz¹dzeñ,
które dzieci mog¹ obs³ugiwaæ same oraz
tych, których nie mog¹ obs³ugiwaæ nawet
w obecnoœci doros³ych. Ponadto
uczniowie wykonali projekty znaków
ostrzegaj¹cych o niebezpieczeñstwie
pora¿enia pr¹dem, zestawienia urz¹dzeñ
elektrycznych, z których korzystamy w
¿yciu codziennym w postaci schematu
oraz zapisali zasady zachowania w
sytuacjach niebezpiecznych podczas
przebywania w pobli¿u urz¹dzeñ
energetycznych i podczas burzy.
Odwiedzili równie¿ Multicentrum, w którym
odby³a siê lekcja multimedialna na temat
„Zielona Energia”, u³o¿yli wierszyki o
energii elektrycznej oraz has³a
zachêcaj¹ce do jej oszczêdzania.
1 marca og³oszono wyniki konkursu.
Wtedy okaza³o siê, ¿e klasa 3 wraz z
wychowawczyni¹ Iwon¹ Kubiak z Zespo³u
Szkó³ w Tu³awkach jest jednym z 10 w
Polsce zwyciêzców konkursu i otrzyma
nagrodê g³ówn¹ – przyjazd miasteczka
edukacyjnego „Planeta Energii”. W dniach
5 i 6 maja goœci³o ono w Olsztynie.
Zwyciêska klasa 3 oraz uczniowie klas 0-3
Zespo³u Szkól w Tu³awkach uroczyœcie
otworzyli miasteczko 5 maja. Czeka³o w
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nim na nich wiele atrakcji. Siedz¹c w
wygodnych pufach, uczniowie ogl¹dali film
3D przedstawiaj¹cy historiê
Energoludków. Dowiedzieli siê m. in., jakie
konsekwencje spotka³y Energoludki, gdy
te nie oszczêdza³y pr¹du na swojej
planecie oraz jak bezpiecznie i racjonalnie
korzystaæ z pr¹du. W drugim namiocie na
dzieci czekali wyk³adowcy z Uniwersytetu
Wa r m i ñ s k o - M a z u r s k i e g o , k t ó r z y
przeprowadzili niesamowite
eksperymenty z pr¹dem. Uczniowie
zobaczyli, jak powstaje piorun, jak dzia³a
magnes oraz ¿arówka energooszczêdna,
jakie materia³y przewodz¹ pr¹d i na jakiej
zasadzie dzia³a elektrownia wodna. Po
obejrzeniu wszystkich atrakcji odebrali
upominki, m. in. ekobateriê, ksi¹¿eczkê

edukacyjn¹ „W krainie pr¹du
elektrycznego” wraz z p³yt¹ CD i quizem,
grê Memo oraz breloczek.
Olsztyn by³ kolejnym przystankiem
podczas podró¿y do 10 zwyciêskich klas.
Miasteczko odwiedzi³o ju¿ Kwidzyn,
Koszalin, S³upsk i Kartuzy. „Planetê
Energii” w Olsztynie odwiedzi³o ok. 50
klas z miejscowych i okolicznych szkó³
podstawowych, w sumie ponad 1500
uczniów. Po godzinie 15 miasteczko
otwarte by³o dla mieszkañców miasta. W
ci¹gu dwóch dni odwiedzi³o je ok. 500
osób.
Po wizycie w miasteczku
edukacyjnym pozosta³y nam mi³e
wspomnienia i szersza wiedza o energii
elektrycznej.
Mariola Soroka

GOK Dywity. Teatralnie i tanecznie.

Sukcesy naszych m³odych artystów!
Dzieñ 10 czerwca obfitowa³ w sukcesy grup artystycznych dzia³aj¹cych w Gminnym Oœrodku Kultury. Wœród oœmiu
finalistów XXXI Wojewódzkiego Konkursu Zespo³ów Teatralnych „O Laur Z³otej Rybki” znalaz³ siê Dzieciêcy Teatr
„Ró¿owe Marzenia” prowadzony przez animatora teatru Jadwigê Orzo³ek.
Po eliminacjach rejonowych w
Ornecie, ponownie, tym razem na scenie
Biskupieckiego Domu Kultury, m³odzi
aktorzy z Dywit zaprezentowali swoj¹
wersjê znanych bajek: „Calineczkê” i
„Jasia i Ma³gosiê”. Grupa „Ró¿owe
Marzenia” zaskoczy³a jurorów konkursu
pos³uguj¹c siê w swojej opowieœci
muzyk¹, œwiat³em i cieniem, co zosta³o
docenione i nasz teatr otrzyma³ jedyne
wyró¿nienie w przegl¹dzie. Jednak
zawsze najwiêksz¹ nagrod¹ jest
spontaniczna reakcja ma³ych widzów, z

któr¹ spotykaj¹ siê na wszystkich
pokazach. Organizatorzy
zagwarantowali uczestnikom wspania³¹
zabawê w mi³ej atmosferze, a i ka¿dy
teatr wyjecha³ z nagrod¹, które wrêcza³a
sama pani burmistrz Biskupca. Wielk¹
niespodziank¹ dla uczestników by³ udzia³
w imprezie aktora Stefana Friedmanna,
który ufundowa³ indywidualne nagrody za
kreacje aktorskie.
Talentów uczestnicy zajêæ w GOK
maj¹ wiele. Jeszcze tego samego dnia 2

m³ode aktorki, dziêki pomocy swoich
rodziców, szybko przemieœci³y siê do
Mor¹ga, by tam do³¹czyæ do kole¿anek
z grupy tanecznej i wzi¹æ udzia³ w
R e g i o n a l n y m K o n k u r s i e Ta ñ c a
Wspó³czesnego o Puchar Burmistrza
Miasta Mor¹ga. Podopieczne
instruktorki tañca Agaty Nideraus z grup
tañca „Just Dance” i „Dance Nation”
wytañczy³y wyró¿nienia. Dziêki temu na
pó³ce z trofeami stanê³y kolejne dwa
puchary.
J.O.

Gazeta Dywicka nr 33, s. 6

GOK Dywity. Wernisa¿ prac malarskich.

Gmina Dywity. Kulinarnie, regionalnie i tradycyjnie.

Wystawa „Paleta 2011”

„Kiermasy” i inne so³eckie potyczki!
Ju¿ dziœ zapraszamy na kolejne imprezy promuj¹ce nasz¹
gminê. Odbêd¹ siê one we wrzeœniu w Br¹swa³dzie i
Bukwa³dzie.

Serdecznie zapraszamy na wystawê prac Grupy
Plastycznej „Paleta” w GOK-u w Dywitach.

„Kiermas Warmiñski” w Br¹swa³dzie w dniu 4 wrzeœnia bêdzie
obfitowa³ w wiele atrakcji - tych tradycyjnych i wspó³czesnych. W
ramach sceny ró¿nych kultur w tym roku us³yszymy „Orkiestrê z
Chmielnej” prezentuj¹c¹ folklor miejski oraz orkiestrê dêt¹ z I³awy. Dla
najm³odszych organizatorzy szykuj¹ niespodzianki. Nie zabraknie
warmiñskich akcentów: wystêpów artystycznych, warsztatów
rêkodzie³a tradycyjnego, regionalnych przysmaków. Nawi¹zuj¹c do
tradycji kiermasów, so³ectwa zapraszamy do udzia³u w konkursie
wieñcowym, gdy¿ impreza jest œciœle zwi¹zana z warmiñskim Œwiêtem
Plonu, a indywidualnych hodowców koni do zaprezentowania siê w
konkursie powozów.
Wrzesieñ na Warmii to czas zbiorów i przygotowañ do zimy, wiêc
lokalne gospodynie szykuj¹ zapasy w spi¿arniach. Doskona³¹ okazj¹,
aby wymieniæ siê doœwiadczeniami, bêdzie spotkanie 17 wrzeœnia w
Bukwa³dzie na kolejnej edycji Konkursu na Najlepszy Produkt Kulinarny
Gminy Dywity „O Garniec K³obuka”. W tym roku goœciæ bêdziemy
gospodynie z Kociewia z ich produktami lokalnymi, a i na scenie
dominowaæ bêdzie dowcip babski i pieœñ biesiadna w wykonaniu
zespo³u „Babeczki Podlaskie”. Nagrody w konkursach kulinarnych
czekaj¹, a wœród prezentowanych stoisk so³eckich zostanie wybrany
organizator imprezy w roku nastêpnym, gdy¿ ma ona charakter
przechodni. Wszystkich zaœ przyby³ych organizatorzy zaprosz¹ do
wspólnej zabawy z niespodziankami.
Aktywni w naszej gminie s¹ nagradzani i promowani. Tak wiêc,
drodzy mieszkañcy naszych wiosek, nie przegapcie ¿adnej okazji.
Serdecznie zapraszamy. Wiêcej informacji na stronie internetowej
Gminnego Oœrodka Kultury w Dywitach.
J.O.

Grupa dzia³a od 7 lat. Na wystawie mo¿na zobaczyæ prace
19 pañ. Obrazy powstawa³y od wrzeœnia 2010 roku do czerwca
roku bie¿¹cego. S¹ to oleje, pastele, akwarele, akryle. Do
grona malarz do³¹czy³ na wystawie Jerzy Ruszczyñski, artysta
z Olsztyna, który zaprezentowa³ obrazy namalowane podczas
majowego pleneru zorganizowanego przez „Paletê”.
Muzycznym wydarzeniem podczas wernisa¿u by³ koncert
w wykonaniu Treva Hilla oraz duetu: Krzysztof W³odarski i
Ma³gorzata Górska. Podczas wystawy prezentowano prace
nastêpuj¹cych twórców: Reginy Ba³on, Anny Arciszewskiej,
Jolanty Jab³oñskiej, Krystyny Andruszko, Joanny Kitkowskiej,
Alicji Miazgi, Jadwigi ¯em³o, Bo¿eny Sobierajskiej, Krystyny
Kucewicz, Marii Oryñczak, Reginy Lemiszewskiej, Teresy
Swiniarskiej, Urszuli Czernikiewicz, Marioli Hegier, Agnieszki
Nakoniecznej, Józefiny Andrzejewskiej, Beaty Kud³y, Jolanty
Jasiulewicz, Jadwigi Pleœniar. Goœcinnie prace wystawia³
równie¿ Jerzy Ruszczyñski.
Wystawê, której kustoszem jest pani Joanna Kitkowska,
mo¿na odwiedzaæ w godzinach od 10.00 do 15.00, do po³owy
sierpnia 2011 roku w siedzibie Gminnego Oœrodka Kultury w
Dywitach.
Od wtorku, 14 czerwca, w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Dywitach mo¿na ogl¹daæ obrazy Joanny Szyd³owskiej¯emojcin. S¹ to kwiaty i klimatyczne martwe natury wykonane
technik¹ olejn¹ i pastelami. Malarka mieszka w £ugwa³dzie,
maluje od 8 lat, ale sztuka by³a jej pasj¹ od dzieciñstwa.
Wernisa¿ wzbogaci³ wystêp dzieci z Powiatowej Szko³y
Muzycznej w Dywitach. Wystawê mo¿na podziwiaæ do koñca
lipca.
AK

Dywity. Konstruujê, filmujê, p³ywam kajakiem… .

By³o warto!
Czym zajmuje siê szkutnik, kowal, pszczelarz, zdun…? Tego mia³a okazjê dowiedzieæ siê m³odzie¿ uczestnicz¹ca w
projekcie realizowanym przez dywickie Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”. Ma³o, ¿e poznawali oni tajniki ma³o popularnych
dziœ zawodów, to nagrywali te¿ film na ten temat i przygotowali do niego napisy w jêzyku niemieckim. Pod okiem szkutnika
zaœ zbudowali jednoosobowy kajak, który mieli okazjê wypróbowaæ podczas sp³ywu zorganizowanego 20 czerwca 2011
roku na trasie Ruœ-Olsztyn.
Realizacja projektu „Reaktywacja alte
beru fe na 3K: kajakarz, konstruktor,
kamerzysta” zakoñczy³a siê. Przebiega³a ona
wielotorowo. Podczas pó³zimowiska odby³a
siê czêœæ teoretyczna: warsztaty filmowe pod
kierunkiem fachowców - filmowców z
olsztyñskiego studia „Ruchome obrazki” oraz
warsztaty scenopisarstwa i szkutnictwa.
Nastêpnie do realizacji projektu powrócono
wiosn¹. Wówczas to m³odzie¿ mia³a okazjê
uczestniczyæ w kilku wycieczkach.
W gietrzwa³dzkiej „Karczmie
Warmiñskiej”, przy akompaniamencie
zespo³u „Warmia”, przebiega³a degustacja
warmiñskich przysmaków, nagrano te¿
wywiad z kowalem i pszczelarsk¹. Kolejnym
wyjazdem by³o udanie siê do Kajn w celu
obejrzenia chaty warmiñskiej i
porozmawiania o pszczelarstwie z bartnikiem.
Podczas Dnia WoŸnicy w Smolajnach, oprócz
wyœcigów bryczek, m³odzie¿ poœpiewa³a z
zespo³em Bum-Cyki warmiñskie piosenki,
spotka³a kowala, który odkry³ kilka tajemnic
tego zawodu, po czym obejrza³a letni¹
rezydencjê biskupów warmiñskich. Na
zakoñczenie zaplanowano sp³yw kajakowy,
który, mimo niesprzyjaj¹cej pogody, m³odzie¿
uzna³a za udany i wart powtórzenia w
nastêpnym roku.
Podczas podsumowuj¹cego spotkania,

foto. ER

które odby³o siê w dywickim
gimnazjum, odby³a siê premiera
nakrêconego przez m³odzie¿ filmu,
obejrzano prezentacjê zawieraj¹c¹
informacje o etapach realizacji zadañ
oraz rozmawiano o tym, co siê uda³o, a
co nale¿y poprawiæ. Najwiêkszym
plusem, wed³ug uczestników, by³a
mo¿liwoœæ sprawdzenia siê w ró¿nych

mi³a atmosfera, ciekawa tematyka i
mo¿liwoœæ pracy z rówieœnikami. Minusy
to nieprzewidywalnoœæ pogody oraz
ograniczenia finansowe. Z czego ciesz¹
siê prowadz¹cy? M³odzie¿ ju¿ planuje:
zbudowaæ kajak, nagraæ film sensacyjny,
organizowaæ sp³ywy i pisaæ projekty. Wiêc
wiemy, ¿e by³o warto!
E. Romanowska
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Bukwa³d-Fr¹czki. Tradycje Nocy Œwiêtojañskiej na Warmii.

Sobótkowe spotkania
Choæ w zapisach etnograficznych ma³o znajdziemy na ten temat, lecz wspó³czeœnie, kiedy rozpoczyna siê lato, chêtnie
wychodzimy z domów, by wspólnie siê bawiæ. I tak ju¿ kolejny raz mieszkañcy Bukwa³du i okolic spotkali siê na imprezie
pn. „Sobótka Bukwa³dzka”. Od kilku lat odbywa siê ona w ostatni¹ sobotê przed Noc¹ Œwiêtojañsk¹, zamykaj¹c równie¿
rok szkolny, w ramach którego w placówce oœwiatowej dzieciaki uczestnicz¹ w warsztatach edukacji regionalnej
prowadzonych przez animatora GOK.
W tym roku 18 czerwca podczas
Sobótki najm³odsze dzieci zaprezentowa³y
w plenerze „Pl¹sy ¿ywio³ów”, czyli tañce
ognia i kwiatów do muzyki klasycznej
Edwarda Griega. Pieœni warmiñskie
wykonywane przez m³odzie¿ szkoln¹
towarzyszy³y pleceniu wianków i w
nawi¹zaniu do s³owiañskich obrzêdów,
zalotom m³odych dziewcz¹t i ch³opców. W
ten wieczór równie¿ wianki pop³ynê³y na
jeziorze bukwa³dzkim. Wiele by³o uciechy z
k¹pieli przy ich puszczaniu i wy³awianiu.
Dziêki staraniom so³ectwa i
Stowarzyszenia Przyjació³ Wsi Bukwa³d,
wieczorem odby³a siê wspólna zabawa
przy wtórach m³odzie¿owej muzyki
ukraiñskiej, a dodatkowa atrakcjê
stanowi³a prezentacja spontanicznego
m³odzie¿owego teatru plenerowego.
Przedstawi³ on legendê o nieszczêœliwej
mi³oœci Jaœka i Katrynki z Bukwa³du.
Dzia³ania wioskowe powsta³y dziêki
wsparciu finansowym gminy Dywity. Do
przyjació³ wspieraj¹cych imprezê nale¿y
fundacja „Prymus”, a sta³ymi partnerami
imprezy siêgaj¹cymi po tradycyjne
obrzêdy jest SP w Bukwa³dzie i GOK w
Dywitach.
Wêdruj¹c po gminie jak „s³ugi z
szlemem” trafiamy do Fr¹czek, które jako
pierwsze powróci³y do tradycji spotkañ w

foto. KK

Noc Œwiêtojañsk¹ dziêki aktywnym
ludziom ze Stowarzyszenia „Nasza Wieœ”.
Trudno dziœ wyobraziæ sobie wieœ bez tego
zwyczaju. Sobótkowe spotkanie
mieszkañców odby³o siê 22 czerwca przy
udziale licznie przyby³ych goœci. Tu mo¿na
us³yszeæ tradycyjny œpiew i tradycyjn¹
muzykê w wykonaniu Kapeli „Krótka
Polka”. Wzgórze nad stawem wieczorem

zape³nia siê uczestnikami, którzy
wspomnieniami wracaj¹ do swych
pierwszych spotkañ, bo i pewno niejedna
para skojarzy³a siê w ten magiczny
wieczór. Ogniska strzelaj¹ce iskrami,
malownicza przyroda i ludzie s¹
magnesem przyci¹gaj¹cym do tego
miejsca. Zapraszamy ponownie za rok.
J.O.

Dobre Miasto. Wiosenne Smaki Warmii.

Medalowy bukwa³dzki „Jygniok po warnijsku”
Ju¿ po raz kolejny w czerwcu w Dobrym Mieœcie spotkali siê wszyscy utalentowani amatorzy sztuki kulinarnej.
Przyczynkiem ku temu by³a impreza zorganizowana przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania „Warmiñski Zakatek” z cyklu „Smaki
Warmii”. Tym razem tytu³owe smaki nawi¹zywa³y g³ównie do wiosennej kuchni naszego regionu.
W tej edycji, jak podkreœlaj¹
organizatorzy, jurorzy musieli skosztowaæ i
oceniæ rekordow¹ iloœæ potraw, bo a¿
szeœædziesi¹t piêæ dañ i deserów.
Przewodnicz¹cym jury by³ sam Karol
Okrasa, m³ody i utalentowany mistrz sztuki
kulinarnej. Wraz z nim liczne potrawy
ocenia³y: pani Ma³gorzata JankowskaButtitta, autorka ksi¹¿ki kulinarnej
„Niezapomniana kuchnia Warmii i Mazur”
oraz pani Alicja Siteñ, w³aœcicielka piekarni
specjalizuj¹cych siê w tradycyjnych
wypiekach.
Oprócz kulinarnych atrakcji uczestnicy
imprezy mieli okazjê obejrzeæ pokaz Teatru
Ognia z miejscowoœci Piasty Wielkie oraz
wys³uchaæ muzyki w wykonaniu zespo³ów
Stare Drobne Ma³¿e i Œwi¹teczna Kapela.
Gwiazd¹ imprezy by³ natomiast finalista
programu „Mam Talent” - Pawe³ Ejzenberg z
foto. www.warminskizakatek.com.pl
zespo³em K.O.M.P.
Ca³emu Stowarzyszeniu gratulujemy
warnijsku z kapusto i kartoflami”,
W imprezie tej udzia³ wziêli
p r z e d s t a w i c i e l e n a s z e j g m i n y z e przygotowanym przez pana Wojciecha zdobytego miejsca i nagrody, a panu
Stowarzyszenia Przyjació³ Wsi Bukwa³d, Ostrowskiego-Ejœwi³ zajêli drugie miejsce w Wojtkowi ¿yczymy wielu kulinarnych
pomys³ów i id¹cych za nimi sukcesów.
kategorii „Ryby i miêsiwa warmiñskie”.
którzy ze swoim daniem „Jygniok po
£ukasz Ruch
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Gimnazjum w Dywitach. Pozytywnie o edukacji.

Wiejska czy europejska?
W dniu 19 maja zagoœci³ w dywickim Gimnazjum Dzieñ Europejski. Odby³ siê quiz wiedzy o Wyspach Brytyjskich i
wystawa prac plastycznych na temat symboli Wielkiej Brytanii. Ponadto by³y informacje o Bu³garii i Wêgrzech oraz zupa
wêgierska na kminku. Nie zabrak³o te¿ zajêæ z tradycyjnych sportów szkockich. Dope³nieniem by³y próbki muzyki
Sebastiana Bacha na ¿ywo, quizy wiedzy o pañstwie niemieckim, a na koniec slajdy z pobytu m³odzie¿y w okolicach
Osnabruck w Niemczech.
Dzieñ Europejski w szkole nie by³
jednorazow¹ imprez¹, lecz posumowaniem
wczeœniejszych dzia³añ. Nasze kontakty z
gimnazjum Marienschule w miejscowoœci
Schwagstorf rozpoczê³y siê w czerwcu
2010. Wtedy odwiedzi³a nas delegacja
niemieckich nauczycieli. W maju nasi
nauczyciele i m³odzie¿ pojechali do
Marienschule – da³o to pocz¹tek erze
autentycznej komunikacji jêzykowej,
poznawania mentalnoœci i kultury
s¹siadów. Z relacji samych uczniów wynika,
¿e by³o „spoko”, czyli ciekawie i ca³kiem
sympatycznie. Za tym s³owem „spoko” kryje
siê coœ wiêcej - nasza m³odzie¿ bez
¿adnych kompleksów radzi sobie w
kontaktach z rówieœnikami z tzw. Zachodu i
potrafi godnie reprezentowaæ Szko³ê.
Gimnazjum to szko³a wiejska, ale tylko
ze wzglêdu na wielkoœæ - dwustu uczniów to
jej niew¹tpliwa zaleta przek³adaj¹ca siê na

dobr¹ atmosferê. Wszyscy znaj¹
wszystkich - taki trochê „Big Brother”, gdzie
nie jest mo¿liwa anonimowoœæ, co z kolei
wp³ywa na poczucie bezpieczeñstwa. W
anonimowym t³umie w wielkich szko³ach
iloœæ tak zwanych „przykrych zdarzeñ” jest
nieporównywalnie wiêksza. Ponadto
s i e d m i u
m ê ¿ c z y z n
w
dwudziestotrzyosobowym gronie
pedagogicznym to rzadkoœæ w tym
sfeminizowanym zawodzie i mo¿na chyba
zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e przek³ada
siê to na równowagê i poczucie humoru
ca³ego zespo³u. Doœæ czêsto odwiedzaj¹ tê
szko³ê absolwenci, radz¹c siê swoich
„dawnych” nauczycieli w ró¿nych sprawach
lub po prostu przychodz¹ porozmawiaæ.
Bywa, ¿e na spotkania absolwentów we
wrzeœniu stawia siê 60-70 % sk³adu by³ych
klas trzecich. Sk¹d siê to bierze?
Tradycyjnie pojmowana wiejskoœæ

Gimnazjum jest jeszcze bardziej
dyskusyjna, gdy weŸmie siê pod uwagê
osi¹gniêcia uczniów w sporcie,
dzia³alnoœci twórczej i nauce. Jak na
szko³ê, w której co roku jest dziewiêæ klas,
a spoœród uczniów w przeci¹gu 10 lat by³o
czterdziestu laureatów i finalistów
konkursów przedmiotowych na poziomie
wojewódzkim i wy¿ej, to naprawdê
imponuj¹cy wynik. Przy czym nikogo tutaj
nie interesuje „wyœcig szczurów” i elitarne
pojmowanie edukacji.
Sumuj¹c, szko³a tylko rozmiarami jest
wiejska, a zliczywszy osi¹gniêcia i
nagrody na wszystkich polach – osi¹ga
bardzo dobre wyniki. Od Europy wci¹¿
odgradzaj¹ nas peerelowskie pod³ogi,
schody i œciany. Gdyby wewn¹trz by³o
nowoczeœnie, nie musielibyœmy siê
czerwieniæ, gdy przyje¿d¿a siê do nas w
goœci.
a.w.

Tu³awki. Piknik rodzinny w szkole.

Bawmy siê zdrowo z rodzin¹ i szko³¹
Pod tym has³em rodzice, uczniowie, pracownicy Zespo³u Szkó³ w Tu³awkach i zaproszeni goœcie spotkali siê w sobotê (14
maja) na pikniku rodzinnym. Jeszcze w pi¹tek wydawa³o siê, i¿ pogoda pokrzy¿uje plany organizatorów Dnia Rodziny.
Jednak sobotni poranek przywita³ przyby³ych s³oñcem. Zespó³ Szkó³ w Tu³awkach to miejsce wymarzone na tego typu
imprezê ze wzglêdu na urokliwe po³o¿enie.
Podczas festynu mo¿na by³o obejrzeæ
pokaz ratownictwa medycznego
przygotowany przez harcerzy z Olsztyna,
skontrolowaæ stan swojej cery, zasiêgn¹æ
porad kosmetyczki, zmierzyæ ciœnienie i
skontrolowaæ wagê u pielêgniarki lub
higienistki oraz uzyskaæ pomoc
logopedyczn¹. Obecni na pikniku
przedstawiciele Zak³adu Opieki Zdrowotnej
MSWiA z Warmiñsko-Mazurskiego
Centrum Onkologii w Olsztynie rozdawali
materia³y (komiksy) propaguj¹ce w
przystêpny sposób zdrowy styl ¿ycia i
broszurê pt.: „Europejski kodeks walki z
rakiem". Kodeks ów stanowi trzon
Programu Prewencji Pierwotnej
Nowotworów finansowanego w ramach
Narodowego Programu Zwalczania
Chorób Nowotworowych ze œrodków
Ministerstwa Zdrowia.
Na scenie pojawili siê tancerze ze
Szko³y Tañca przy Zespole Szkó³ w
Tu³awkach. Dzia³a ona w ramach projektu
„Mój czas” finansowanego przez fundacjê
WBK Bank Zachodni. Uczniowie
zaprezentowali tak¿e swoje zdolnoœci
wokalne, recytatorskie i aktorskie.
Goœcinnie wyst¹pili uczniowie Szko³y
Muzycznej w Dywitach. Chêtni wziêli udzia³
w zajêciach aerobiku. Atrakcj¹ by³y równie¿
przeja¿d¿ki w siodle na koniach ze stadniny
w Gradkach. Wszyscy mogli do woli raczyæ
siê grochówk¹, potrawami z grilla,
¿ywnoœci¹ ekologiczn¹, ciastami i
napojami. Sprzedawano produkty z

foto. AM

pasieki. By³o te¿ stanowisko, przy
którym malowano twarze specjalnymi
farbami.
Dzieci bra³y udzia³ w konkursie
plastycznym pt.: „¯yjmy zdrowo”, a ca³e
rodziny rywalizowa³y w „Rodzinnym
wieloboju sprawnoœciowym”. Zwyciêzcy
otrzymali dyplomy i nagrody. Podczas
imprezy prowadzono loteriê i sprzeda¿
przedmiotów wykonanych przez uczniów.
Zebrane pieni¹dze zostan¹ w czêœci
przeznaczone na potrzeby Rady

przekazana rodzinie ucznia Roberta
Zalewskiego, która w wyniku po¿aru
straci³a dom.
Sponsorami Dnia Rodziny byli:
„AGRO–Dywity”, Gminna Komisja
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Dywitach, radny pan
Rajmund Antosiak, pose³ pan Janusz
Cichoñ, nauczyciele Zespo³u Szkó³ w
Tu³awkach i rodzice. Serdecznie im
dziêkujemy.
Anna Domaga³a
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Szko³a Podstawowa w Bukwa³dzie. Dzieñ Historyczny.

Wœród Greków i Rzymian
Nauczyciele i uczniowie w Szkole Podstawowe w Bukwa³dzie 11 maja ju¿ po raz drugi zorganizowali w szkole Dzieñ
Historyczny. Tematem przewodnim tegorocznej edycji by³o has³o: „W œwiecie staro¿ytnych Greków i Rzymian”.
Celem imprezy by³o poznawanie historii
przez jej doœwiadczanie. Wszyscy w tym
dniu przyszli do szko³y poprzebierani za
postacie zwi¹zane ze œwiatem staro¿ytnych
Greków i Rzymian. Nie zabrak³o
przedstawieñ mitologicznych bóstw, ale byli
równie¿ wielcy wodzowie i znani przywódcy
antycznego œwiata.
Kolejnym etapem by³ konkurs wiedzy
historycznej. Uczniowie wykazali siê du¿¹
znajomoœci¹ prezentowanej epoki i bez
problemu odpowiadali na nawet
najtrudniejsze pytania. Podsumowaniem
imprezy by³o wrêczenie nagród tym
uczniom, którzy mieli przebranie najlepiej
oddaj¹ce realia antycznej epoki.
Dzieñ Historyczny ju¿ po raz kolejny
udowodni³, i¿ takie niekonwencjonalne
siê do konkursów, a towarzysz¹ce temu
uczenie historii jest bardzo twórcze.
emocje spowoduj¹, ¿e zdobyta wiedza z
Uczniowie bardzo dok³adnie przygotowali
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pewnoœci¹ zostanie dobrze utrwalona.
Kazimierz Kisielew

GOK Dywity. M³odzi recytatorzy.

Godnie nas reprezentowali!
Dwójka recytatorów z gminy Dywity wyst¹pi³a w Finale XXIX Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezj¹”. Odby³ siê
on 29 kwietnia w Gminnym Oœrodku Kultury.
W etapie rejonowym konkursu
recytatorskiego wziê³o udzia³ 22 recytatorów
reprezentuj¹cych 4 gminy: Dobre Miasto,
Jonkowo, Purdê i Dywity. Profesjonalne jury
w sk³adzie Wanda Anusiak - instruktor
teatralny, Krystyna Jêdrys - aktorka i
Krzysztof W³odarski – muzyk, wy³oni³o do
fina³u wojewódzkiego konkursu 4 laureatów.
W kategorii klas I–III:
- Mariê Bomba z SP w Purdzie (wiersz
Hanny £ochockiej „Jak wróbelek Elemelek
leœn¹ dró¿k¹ szed³ w niedzielê”).
W kategorii klas IV–VI:
- Juliê Brewka z SP w Bukwa³dzie (wiersz L.
J. Kerna „Dialog z pluskw¹”).
W kategorii gimnazjum - recytatorzy:
- El¿bietê Malinowsk¹ z Gimnazjum w
Dywitach (wiersz K. I. Ga³czyñskiego
„Historia z pierœcieniem” i fragment prozy
Ma³gorzaty Piekarskiej „Loteria”).
W kategorii gimnazjum – poezja œpiewana:
- Adriana Czaplickiego z Gimnazjum
Niepublicznego w Dobrym Mieœcie (wiersz
„Dwa anio³y” Adama Asnyka i utwory poezji
œpiewanej „Miêdzy cisz¹ a cisz¹” z
repertuaru Grzegorza Turnaua i „Kronik”
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Marka Grechuty).
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane
p r z e z
Z w i ¹ z e k
G m i n
Warmiñsko–Mazurskich. 31 maja w
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w
Olsztynie odby³ siê wojewódzki fina³

konkursu, którego organizatorem od lat
jest oddzia³ Towarzystwa Kultury Teatralnej
w Olsztynie i tam Marysia Bomba zajê³a 3
miejsce w swojej kategorii. Gratulujemy i
trzymamy kciuki za przysz³e sukcesy
naszych recytatorów.
J.O.

Bukwa³d. Eliminacje 40. Miêdzynarodowego Konkursu Pisania Listów.

Najlepsza w Polsce
W tym roku Poczta Polska ju¿ po raz kolejny zorganizowa³a eliminacje krajowe do 40 stego Miêdzynarodowego Konkursu
Pisania Listów organizowanego przez administracje pocztowe œwiata przy wspó³pracy z UNESCO. Przeznaczony jest on
dla m³odzie¿y w wieku 13-15 lat. Bierze w nim udzia³ oko³o 2 milionów dzieci z ponad 60 krajów cz³onkowskich.
Temat tegorocznego konkursu brzmia³:
„WyobraŸ sobie, ¿e jesteœ drzewem
rosn¹cym w lesie. Napisz list, w którym
wyjaœnisz, dlaczego wa¿na jest ochrona
lasów”. Nie zosta³ on wybrany przypadkowo
– jego celem by³o podniesienie
œwiadomoœci na temat zarz¹dzania lasami i
potrzeby ich ochrony. Specjalnie powo³ana

komisja ocenia³a ogólne zasady pisania
listów, nawi¹zanie do tematu, a tak¿e
sposób przedstawienia problematyki oraz
wartoœci jêzykowe pracy.
Zwyciêzc¹ w tegorocznych krajowych
eliminacjach konkursu zosta³a Sylwia
Wieliczko - uczennica klasy V ze Szko³y

Podstawowej w Bukwa³dzie. Jej praca
jest opowieœci¹ o dêbie Franku i jego
rodzinie. Zwyciêski list zosta³ przekazany
do Œwiatowego Zwi¹zku Pocztowego i
bêdzie reprezentowa³ Polskê w
eliminacjach miêdzynarodowych.
Gratulujemy Sylwii i ¿yczymy dalszych
zak
sukcesów.
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TROPEM WARMIÑSKIEJ PRZYGODY, cz. 23
Spi¿owe œwiadectwo
W wielu ró¿nych publikacjach o
Br¹swa³dzie wymieniana jest wyj¹tkowo
interesuj¹ca postaæ. Jej zas³ugi, wieloletnia
praca i s³u¿ba mieszkañcom do dziœ nie
posz³y w zapomnienie. Chodzi tu o Rudolfa
Stracha, który jako wieloletni br¹swa³dzki
nauczyciel i organista wymieniany jest w
wielu pracach. Urodzi³ siê 6 listopada 1860
roku, zmar³ 13 lutego 1933 roku. Z
zapisanych relacji dawnych mieszkañców
dowiadujemy siê, ¿e pan Strach mia³
sprzyjaæ polskojêzycznym Warmiakom
mieszkaj¹cym wówczas w parafii Br¹swa³d.
Uczy³ dzieci œpiewu polskich piosenek.
Jednoczeœnie, co stanowi jawny paradoks,
jako nauczyciel w niemieckiej szkole, w
której pracowa³ do 1926 roku, mia³ pobieraæ
specjalny dodatek pieniê¿ny
(Ostmarkanzahlung) przys³uguj¹cy tylko
nauczycielom czynnie zaanga¿owanym w
germanizacjê dzieci.
Gdy proboszczem parafii by³ znany ze
swych dzia³añ na rzecz polskoœci ks.
Walenty Barczewski, pomiêdzy wiernymi a
ksiêdzem nierzadko dochodzi³o do
z a t a r g ó w. Z w ³ a s z c z a p o d c z a s
przygotowywania dzieci do przyjêcia I
Komunii Œwiêtej wynika³o sporo
nieporozumieñ dotycz¹cych faworyzowania
jêzyka polskiego kosztem ojczystej mowy
Warmiaków pos³uguj¹cych siê jêzykiem
niemieckim. Na przyk³ad w jednej z
publikacji o dzia³alnoœci ks. Barczewskiego
czytamy: „W dniu pierwszej komunii dzieci
niemieckie zosta³y poni¿one w sposób
szczególnie uw³aczaj¹cy, bo odebra³y w
podarunku od ks. proboszcza
Barczewskiego ma³e, pomiête, bez daty i
podpisu pami¹tki I Komunii Œwiêtej.
Podczas gdy wy³¹cznie dzieci polskie
dosta³y pami¹tki wielkiego formatu, z dat¹ i
podpisem. Dyskryminacja dzieci
niemieckich w tak wa¿nym momencie ¿ycia
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mo¿e wywrzeæ ujemne skutki na ich
stosunek do religii i koœcio³a w przysz³oœci”.
Z jednej strony ks. Barczewski g³oœno
deklarowa³ sw¹ lojalnoœæ wobec w³adz
niemieckich, z drugiej strony jawnie dzia³a³
wbrew swym oficjalnym deklaracjom,
os³abiaj¹c t¹ postaw¹ swój kap³añski
autorytet. Spora czêœæ parafian nie
podziela³a pogl¹dów ksiêdza
Barczewskiego, a byli równie¿ tacy, którzy z
powodu narzucanej przez ksiêdza formy
polonizacji niemieckich Warmiaków byli
oburzeni jego polityczn¹ dzia³alnoœci¹.
Czêsto dzieli³a ona wiernych, zamiast ich
jednoczyæ w duchu wspólnej religii.
Mieszkañcy, szczególnie dotkniêci
apodyktyczn¹ postaw¹ proboszcza, pisali
skargi do w³adz duchownych. Zarzucali w
nich ks. Barczewskiemu niesprawiedliwe
traktowanie parafian, miêdzy innymi z
powodu u¿ywanego jêzyka.
Na skutek formalnych za¿aleñ wiernych
ks. Barczewski musia³ czasem stawaæ
przed w³adzami koœcielnymi i t³umaczyæ siê
ze stawianych mu zarzutów. Jednak nie
zawsze by³ w stanie sam obroniæ siê przed
licznymi i bardzo konkretnymi skargami. Tak
by³o na przyk³ad 18 lutego 1897 roku. W
wyjaœnieniu incydentu przed duchownymi
zwierzchnikami z pomoc¹ ks.
Barczewskiemu przyszed³ Rudolf Strach,
który pod przysiêg¹ z³o¿y³ zeznania
pomagaj¹c ks. Barczewskiemu unikn¹æ
konsekwencji. Skarga brzmia³a zaœ
nastêpuj¹co: „(…) za zmuszanie parafian w
kaplicy w Bukwa³dzie do œpiewu po polsku
wbrew woli wiernych (…).
Rudolf Strach jako œwiadek wyjaœni³
wtedy, ¿e ks. Barczewski nie nakazywa³
jemu jako organiœcie œpiewu po polsku.
Pozostawia³ mu jednak woln¹ rêkê w
zale¿noœci od tego, w jakim jêzyku chc¹
œpiewaæ wierni. W ten sposób wzi¹³ na
siebie odpowiedzialnoœæ za ca³e zdarzenie i
pomóg³ tym proboszczowi wyjœæ z jednej z
wielu opresji spowodowanch jego
politycznymi dzia³aniami.

Ksi¹dz Walenty Barczewski, zlecaj¹c
wykonanie znanych i cenionych z uwagi na
treœci patriotyczne malowide³ na
sklepieniach i œcianach br¹swa³dzkiej
œwi¹tyni, nie zapomnia³ o swym wieloletnim
przyjacielu i poleci³ namalowaæ wizerunek
jego twarzy na koœcielnym malowidle
przedstawiaj¹cym postaæ œwiêtego
Floriana. Dziêki temu rysy twarzy Rudolfa
Stracha do dziœ uwiecznione zosta³y na
koœcielnym sklepieniu.
W g³êbi br¹swa³dzkiego cmentarza, po
prawej stronie przy g³ównej alei, zachowa³a
siê mogi³a Rudolfa Stracha. Posiada ona
unikalny, dobrze zachowany drewniany
krzy¿, pod nim tabliczka z napisem w jêzyku
niemieckim: „Hier ruht In Gott Lehrer Rud.
Strach” („Tu spoczywa w Bogu nauczyciel
Rudolf Strach”).
Ale to nie jedyna zachowana do dziœ
pami¹tka po Rudolfie Strachu. Wyj¹tkowo
cenny i praktyczny jego dar do dziœ s³u¿y
obecnym mieszkañcom parafii. Na wie¿y
koœcio³a w Br¹swa³dzie znajduje siê wci¹¿
czynny i czêsto rozbrzmiewaj¹cy nad
okolic¹ dzwon. Widniej¹ na nim ³aciñskie
napisy: „Sumptibus organarii Rudolfi
Strach, 1925. In honorem s. Barbarae,
patronae felicis mortis. Sta. Barbara, ora
pro nobis”. („Nak³adem organisty Rudolfa
Stracha, 1925. Ku czci œwiêtej Barbary,
patronki szczêœliwej œmierci. Œwiêta
Barbaro, módl siê za nami” – t³umaczenie:
Kazimierz Kisielew).
Oprócz dzwonu Rudolf Strach
ufundowa³ koœcieln¹ chor¹giew, która
s³u¿y³a parafianom do czasu zakoñczenia
drugiej wojny œwiatowej. Wkrótce po
wojnie, tak jak wiele innych œwiadectw
przesz³oœci, zosta³a zniszczona z powodu
znajduj¹cych siê na niej napisów w jêzyku
niemieckim. Dzwon, mimo zawieruchy
wojennej, historycznej oraz politycznej,
ocala³. Po dziœ dzieñ daje piêkne, g³oœne
œwiadectwo gorliwej wiary br¹swa³dzkiego
Warmiaka w Boga.
Henryk Mondroch
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Olsztyn. Wojewódzki Fina³ Czwartków Lekkoatletycznych.

Dzieci na medal
W poniedzia³ek 6 czerwca 2011 roku w Olsztynie odby³ siê Wojewódzki Fina³ Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych w
Lekkiej Atletyce. W zawodach bardzo dobrze zaprezentowa³y siê dzieci ze szkó³ z terenu Gminy Dywity. Zdoby³y kilka
medali i uplasowa³y siê na wielu wysokich miejscach.
W konkursie pchniêcia kul¹ ch³opców
ze szkó³ podstawowych Zbigniew
Kêdzierski (SP Bukwa³d) zdoby³ z³oty
medal, Sebastian Fiuk (SP Sprêcowo)
br¹zowy, a Mateusz Cichowski by³
czwarty (SP Sprêcowo). Mateusz
równie¿ na czwartym miejscu zosta³
sklasyfikowany w biegu na 300m.
Wœród dziewcz¹t ze szkó³
podstawowych Patrycja Wichert (ZS
Dywity) zdoby³a 5-te miejsce w biegu na
60m i 4-te na 300m. Najm³odsza z ca³ej
grupy (11 lat) Natalia Grubert (SP
Bukwa³d) ukoñczy³a bieg na 300m na 10
miejscu, natomiast Monika Dobrzyñska
(SP Bukwa³d) w biegu na 600m zosta³a
sklasyfikowana na 12 miejscu.
Wœród gimnazjalistek rewelacyjny
wystêp zaliczy³a Ela Malinowska (ZS
Dywity), która najpierw, uzyskuj¹c
œwietny czas 1:43.82s, wywalczy³a
srebro w biegu na 600m, a póŸniej
dorzuci³a z³oto w biegu na 300m. W biegu

foto. SN

na 300m obok niej na podium stanê³a jej
m³odsza kole¿anka Natalia Zieliñska (ZS
Dywity), która zdoby³a srebrny medal.
Wœród ch³opców ze szkó³ gimnazjalnych w
biegu na 300m Krystian Obuchowicz (ZS
Dywity) zaj¹³ 10-te miejsce.
Zawodnicy, którzy w poszczególnych
kategoriach wiekowych zajêli miejsca 1-3,
otrzymali pami¹tkowe medale. Wiêkszoœæ
startuj¹cych dzieci to zawodnicy sekcji
lekkoatletycznej GUKS „Asy” Dywity. rtowej

Podsumowuj¹c, œmia³o mo¿na
powiedzieæ, ¿e dzieci w naszej gminie
mamy na medal i z pewnoœci¹ godnie
reprezentuj¹ j¹ na sportowej arenie. Przy tej
okazji klub serdecznie dziêkuje tym, którzy
wspieraj¹ go i nasze dzieci, tj. Urzêdowi
Gminy w Dywitach, panu Andrzejowi
Choromañskiemu - w³aœcicielowi stacji
paliw w Dywitach, dyrekcji Banku
Spó³dzielczego w Jonkowie oraz rodzicom
trenuj¹cych dzieci.
SN

Udany fina³ ogólnopolski
W dniach 11-12 czerwca 2011 roku na Stadionie Or³a w Warszawie odby³y siê fina³owe zawody XVI Grand Prix Polski
Czwartków Lekkoatletycznych. Jest to najwiêksza w Polsce masowa impreza lekkoatletyczna skierowana do dzieci w
wieku 11, 12 i 13 lat, a poziom sportowy zawodów jest bardzo wysoki.
W tegorocznej edycji wziê³o udzia³
kilkadziesi¹t tysiêcy dzieci, które
rywalizowa³y o awans do
ogólnopolskiego fina³u w 70-ciu miastach
(regionach). W finale w Warszawie
spotka³o siê ju¿ tylko 4000 najlepszych
m³odych zawodników z ca³ej Polski. Na te
zawody pojecha³a równie¿ 4 osobowa
reprezentacja Gminy Dywity, która
kwalifikacje do fina³u w Warszawie
wywalczy³a podczas serii zawodów w
Lidzbarku Warmiñskim.
Najwy¿sze miejsce zajê³a Natalia
Grubert ze Szko³y Podstawowej w
Bukwa³dzie. Uzyskuj¹c czas 2:05,01s.
(rekord ¿yciowy) w biegu na 600 metrów
dziewcz¹t z rocznika 2000,
sklasyfikowana zosta³a na 26 miejscu w
Polsce. W biegu na 300m Ewa
Malinowska (rocznik 1999) z Szko³y
Podstawowej w Dywitach uzyska³a czas
52,19s (rekord ¿yciowy), co da³o jej w
efekcie 42 miejsce w Polsce. W biegu na
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600m dziewcz¹t z rocznika 1998
rywalizowa³y Monika Dobrzyñska (SP
Bukwa³d) oraz Martyna Sulikowska (SP
Tu³awki) i zosta³y one sklasyfikowane
odpowiednio na 41 i 69 miejscu w kraju.
Zawody w Warszawie dostarczy³y wielu
pozytywnych emocji i prze¿yæ. Nasze dzieci
mia³y okazjê rywalizowaæ przy niemal
czterotysiêcznej widowni bior¹c udzia³ w
najwiêkszej masowej sportowej imprezie
dla dzieci ze szkó³ podstawowych!

Dziewczêta trenuj¹ lekkoatletykê w
Gminnym Uczniowskim Klubie Sportowym
„Asy” Dywity. Opiekunem m³odych
lekkoatletów jest Szymon Niestatek. Przy
tej okazji klub zaprasza chêtne dzieci i
m³odzie¿ z terenu Gminy Dywity na zajêcia
sportowe, które bêd¹ odbywa³y siê równie¿
w wakacje. Wszelki informacje odnoœnie
zajêæ mo¿na uzyskaæ na oficjalnej stronie
klubu pod adresem www.guksdywity-la.pl.

SN

Udany wystêp lekkoatletów
W sobotê 30 kwietnia w Dzia³dowie odby³ siê tradycyjnie mityng lekkoatletyczny z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Goœciem
honorowym imprezy by³ rekordzista Polski w biegu na 200m (19,98s!) Marcin Urbaœ. W zawodach wziê³a równie¿ udzia³
reprezentacja Gminy Dywity, która sk³ada³a siê g³ównie z zawodników GUKS „Asy” Dywity.
W biegu na 60m zwyciê¿y³a Patrycja
Wichert. Ewa Malinowska wygra³a bieg
na 600m dziewcz¹t ze szkó³
podstawowych. Natalia Zieliñska
wygra³a w kategorii m³odziczek bieg na
100m, natomiast w biegu na 300m zajê³a
2-gie miejsce. El¿bieta Malinowska w
biegu na 1000m w kategorii kobiet zajê³a

3-cie miejsce.
Wœród ch³opców w kategorii m³odzików
Damian Czubkowski wygra³ biegi na 100 i
300 metrów. £ukasz Nakonieczny w
kategorii mê¿czyzn w biegach na 100 i 300
metrów zaj¹³ dwukrotnie 3-cie miejsce.
Zawodnicy, którzy w poszczególnych
kategoriach wiekowych zajêli miejsca 1-3,

otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe, tak wiêc ka¿dy z
naszych zawodników wróci³ z Dzia³dowa z
dyplomem i nagrod¹. Sponsorem wyjazdu
byli rodzice dzieci trenuj¹cych w
Uczniowskim Klubie Sportowym. Klub
sk³ada rodzicom serdeczne podziêkowania
za pomoc w organizacji wyjazdu.
SN

