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Pierwszego dnia o godz. 10.00 na te-
renie rekreacyjnym wsi Gady wikingowie 
rozstawią swój obóz. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych do udziału w tych pracach. 
Przy namiotach wikińskich rozłożone zo-
staną warsztaty średniowiecznych rze-
mieślników, takich jak bursztynnik, płat-
nerz, garncarz i inni. Przy obozie czekać 
będzie na zawodników plac turniejowy 
ze średniowiecznymi grami i zabawami. 
Wspólnie z wikingami uczestnicy Festynu 
przygotują w ramach warsztatów kuch-
ni średniowiecznej potrawę wikińską, a 
wszystkie zaprezentowane na kramach 
wyroby rzemiosła artystycznego będzie 
można zakupić.

Kolejnym punktem programu będzie 
lekcja muzealna „Archeologia w zasięgu 
ręki” (o godz. 12.00), a o godz. 13.00 - 
warsztaty języka pruskiego prowadzone 
przez rekonstruktora tego języka. Jeśli 

Ługwałd. Kultura Prusów i Warmiaków – od wczoraj do dziś.

Wielkie urodziny Ługwałdu!

Obchody organizuje działające nie-
przerwanie od 2004 roku Stowarzy-
szenie „Ługwałd”, oczywiście wspólnie 
z Radą Sołecką. Organizatorom zależy 
na uszanowaniu tradycji i promowaniu 
radości życia w historycznym miejscu, 
a pielęgnując wartości dobrosąsiedz-
twa, już teraz zapraszają wszystkich 

sąsiadów i ich gości do Ługwałdu na 
dzień jubileuszowy – 31 sierpnia.

Warto dostrzec, że na wszystkie zada-
nia, jakie zrealizuje Stowarzyszenie „Łu-
gwałd” w obszernym planie obchodów 
historycznego dnia, pozyskano środki 
z Programu Operacyjnego Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy 

Na wesoło, uczenie i w kontekście Warmii – to wszystko znajdzie się w programie Święta Ługwałdu, który w tym roku obchodzi 650-
lecie lokacji. W planie obchodów przewidziano m.in. wykład historyczny, konkursy, warsztaty rzeźbiarskie i plastyczne, rajd rowerowy 
i oczywiście wielki festyn z występami i widowiskiem teatralnym.

Stowarzyszenie „Nasze Gady” i Grupa Partnerska Gniazdo Warmińskie serdecznie zapraszają na VI Festyn Archeolo-
giczny w Gadach w dniach 7-8 czerwca 2013 roku. Udział we wszystkich wydarzeniach Festynu jest bezpłatny. Podczas 
imprezy będzie otwarty punkt gastronomiczny i stragany z lokalnymi wyrobami rękodzielniczymi i spożywczymi.

Zapraszamy na Festyn

będzie wielu chętnych, lekcja i warsztaty po 
małej przerwie zostaną powtórzone.

W sobotę 8 czerwca 2013 o godz. 12.00 
nastąpi tradycyjny wjazd grupy rowerzystów 
z olsztyńskiego stowarzyszenia „Kołodrom”. 
Po ich przywitaniu - pokazy i warsztaty rze-
miosł dawnych: garncarstwa średniowiecz-
nego, zielarstwa i kuchni warmińskiej, wyro-
bu zabawek ludowych, a także mielenia na 
żarnach i wypieku podpłomyków.

O godzinie 14.00 odbędzie się IV Nauko-
we Forum Pruskie zorganizowane przez 
pana Roberta Klimka i prowadzone przez 
naukowców - pasjonatów historii i kultury 
pruskiej. Poruszone zostaną między innymi 
takie tematy jak: odkrycie Truso, archeolo-
gia doświadczalna, obiekty archeologiczne 
pozostawione przez Prusów.

VI Festyn Archeologiczny jest finansowa-
ny ze środków publicznych Powiatu Olsz-
tyńskiego  i Gminy Dywity. Szczegółowy 

i Polityki Społecznej. Realizację pro-
jektu wesprze również Gmina Dywity, 
Gminny Ośrodek Kultury oraz Staro-
stwo Powiatowe w Olsztynie.

Wszyscy serdecznie zapraszają 
mieszkańców gminy do udziału w wy-
darzeniu. O szczegółach organizatorzy 
będą informować na bieżąco.

program imprezy oraz informacje o oso-
bach prowadzących znajdują się na stro-
nie internetowej www.naszegady.pl.

Teresa Kosińska
Prezes Stowarzyszenia „Nasze Gady”

Gady. Historia i archeologia na żywo.  

Zbigniew Glezman

Dnia 30 kwietnia 2013 roku w Gimna-
zjum Publicznym w Dywitach zebrała się 
komisja konkursowa w celu dokonania 
wyboru najlepszego projektu na awers 
sztandaru szkoły. Warto przypomnieć, 
że konkurs na projekt ogłoszony został 
w marcu br., do udziału zaproszono spo-
łeczność gminy Dywity.

W skład jury weszli: Daniel Zadworny 
- zastępca wójta Gminy Dywity, Bożena 
Wojarska - dyrektor Zespołu Szkół w Dy-
witach, Ewa Romanowska - wicedyrektor 
szkoły, Aneta Wiśniewska - przedstawi-
cielka Rady Rodziców, Zofia Bronowicka 
- nauczycielka gimnazjum, Dawid Kuciń-
ski - przedstawiciel Samorządu Uczniow-

Władze Gimnazjum Publicznego w Dywitach w obecnym roku szkolnym rozpoczęły przedsięwzięcie wyboru patro-
na szkoły. W tym celu podjęto odpowiednie procedury. Wyboru patrona dokonali uczniowie, nauczyciele oraz rodzice 
uczniów. Patronką Gimnazjum Publicznego w Dywitach została wybrana Maria Zientara-Malewska. W związku z tym 
został ogłoszony konkurs na awers sztandaru szkoły.

Konkurs na sztandar rozstrzygnięty

skiego. W konkursie wzięło udział ponad 
50 prac, wykonane one były różnymi tech-
nikami. Po obejrzeniu wszystkich prac jury 
przystąpiło do głosowania. Zdecydowaną 
większością głosów wygrała praca ucznia 
drugiej klasy gimnazjum, Michała Wunderli-
cha (ucznia Gimnazjum w Dywitach).

Wyróżniono prace trzech uczniów: Karo-
la Jarzyńskiego, Karoliny Akinis (uczniów 
Gimnazjum w Dywitach) i Patrycji Deptuły 
(uczennicy Szkoły Podstawowej w Dywi-
tach). Zwycięska praca M. Wunderlicha zo-
stanie wykorzystana do wykonania awersu 
sztandaru szkoły. Gratulujemy zwycięzcy 
i  uczniom wyróżnionym!

Gimnazjum Dywity. Konkurs na projekt awersu sztandaru.

ZS Dywity



Gazeta Dywicka nr 43, s. 3

Głupsich nie brok szukać?
Kedajś jedan móndry poziedoł, co 

człoziek sia łuczy bez cołan swoj żywot. 
Toć móziuł, to pewno i prowda. Tlo jek 
tak i poślypsioć nie roz w tan tylezizór, 
to sprowdy sia już i nie ziy. Bo łóne ta-
mój bez tan swój żywot może i czegójś 
sia nałuczyli, ale coby łoroz poziedzić, co 
móndre só, to sprowdy za gwołt. No jó, 
ale po prowdzie ty głupoty tom sia dzisioj 
łuczepsili bez Huberta, mojygo siójsioda, 
a tak sprowdy jeszcze, to bez jygo szur-
ka, Alfrida, co to ni jek mu to cołe sztudy-
rowanie nie jidzie.

Pora dniów tamój nazot przylecioł do 
mnie Hubert po reda, co tu mo zrobzić z 
tam swojam dzieciukiem, bo jek tak dali 
bandzie, to go i trzeci roz wywoló z tygo 
uniwesytyjtu. Musza Woma poziedać, 
com sia i zdziwowoł, co to już Alfrid tyle 
rozów zaczynoł. No jó, ale jek am pora-
chowoł, to mnioł recht. Bo noprzód to łón 
chcioł ta weterynaryjo zrobzić. Tlo jek 
kozali jam bez cołan tydzian tlo na pro-
sioki ślypsiać, to i łuciek. Potam znowój 
łumarzuł sobzie gyszychta, tak jek jo jó 
sztudyrować, ale jek sia powadziuł tam 
z jenam dochtóram łod kopanio tygo roz-
majitygo pracharstawa, co to ludziska 

łostazili po sobzie, to tyż i musioł łuciekać. 
Tero znowój sztudyruje na adwokata. Hu-
bert mózi, co łón sia sprowdy i na to nado 
z jygo pyskató gambó po Hildzie, tlo tamój 
tyż już znowój jekoś bzieda mo.

Redzilim wszystke, co tu zrobzić? Hu-
bert to musza Woma poziedać, chcioł już 
dwa gajsi i pora kokoszów zaziyźć, coby 
jygo chłopoka nie wywolili, tlom mu zako-
zoł. Łójskygo roku, jek jeszcze jygo szurek 
na ty gyszychcie buł, to siójsiod tyż chcioł, 
cobym jo wziół łod niygo dwa gajsi i z tam 
swojam dziekonam pogodoł, tedy am mu 
poziedoł, co profesór to gajsiny pewno nie 
lubzi, ale Alfrida i pognali.

Palaruch morowy, w kogój łón sia i łudoł. 
Toć Hubert tyż i licyjum skónczuł, sztudy-
rować nie poloz, bo ciasy buły jenaksze, a 
stare Warnijoki jek poziedoł chto, co z Kor-
towa, to mózili, co pewno i jeki gupsi sia 
łuder. Kokoszów tyż nie nosiuł, jak mnie 
poziedoł, chyba co cyganiuł i sprowdy Al-
frid, to po niam sia taki łudoł.

No jó, ale djochli tam już po kam łón sia i 
łudoł. Tak, zakozoł am sia Hubertoziu trop-
sić ło swojygo chłopoka. Toć tak sprowdy, 
to łón już nie taki szurek, a jek to mój ópa 
mózi, jek portki nosi, to niech som sia i ło 

swoje kłopocze. Jek móndry, niech sztu-
dyruje, a jek gupsi, to niech robzi co chce. 
Tlo aby drugam w droga nie wchodziuł i 
chlyb mnioł za co jeść.

Poziam Woma jeszcze tlo tyle, co ke-
dajś to buło lepsi. Człoziek nałuczuł sia 
psiać, cytać, rachować i sprowdy nie je-
dan buł móndrzejszy jek te, co tero i wy-
sztudyrowali. W ty noszy polityce, telezi-
zyji to łóni wszystke wysztudyrowane, a 
poziydzta mi, co łóni móndre? No jó, ale 
tak to je, jek chto gupsi na uniwersyjtet 
lyzie i myśli, co łoroz to móndry sia łosto-
nie. A na som kóniec poziam Woma już 
tlo tyle, chto zawdy móndry buł, tan món-
dry, a chto głupsi, to i dali gupsi bandzie.

To do zidzanio i tedy aż drugi roz.

Łukasz Ruch

Jek byśta nie ziedzieli:
szurek – chłopak,
sztudyrować – studiować,
gyszychta – historia,
łójskygo roku – ubiegłego,
kokosze – kury,
cyganiuł – kłamał,
tropsić – martwić się.

Gimnazjum Dywity. Sportowo-ortograficzne potyczki.

Chwycić byka za rogi
Dnia 3 czerwca 2013 roku w ramach „XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny” zorganizowane zostaną w Gimnazjum 
Publicznym w Dywitach pierwsze gminne gimnazjalne potyczki „Chwycić byka za rogi”.

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” i Gim-
nazjum Publiczne w Dywitach (organi-
zatorzy imprezy) zaprosili do udziału w 
sportowo-ortograficznych zmaganiach 
uczniów z dwóch gminnych gimnazjów: 
z Dywit i z Tuławek.

Harmonogram dnia wygląda następu-
jąco:

- 9.00 - uroczyste otwarcie, rozstrzy-
gnięcie konkursów;

- 9.10-11.00 - pokaz sportów nietypo-
wych dla wszystkich chętnych z Dywit i 
okolic, Gminny Konkurs Ortograficzny 
„Walczmy z bykami”, mecz piłki nożnej 
chłopców;

- 11.00-12.00 – ZUMBA - dla wszyst-
kich chętnych z Dywit i okolic, unihokej 

na wesoło, mecz piłki siatkowej dziewcząt, 
wyścigi w rzędach, przeciąganie liny;

- 12.00 - uroczyste zakończenie, podsu-
mowanie projektu, wręczenie nagród zwy-

cięzcom.
W trakcie całej imprezy będzie piknik. 

Serdecznie zapraszamy.
ER

W skład walecznej grupy wchodzili 
przedstawiciele sołectwa Słupy, Bu-
kwałdu, Różnowa i Frączek. Walecz-
nej, ponieważ w trakcie zaciekłej ry-
walizacji sportowej pośród 10 gmin, 
udało nam się zdobyć dwa pierwsze 
miejsce, w dwóch konkurencjach na 
6 zorganizowanych. Otrzymaliśmy 
dwa piękne puchary, zaś cała drużyna 
otrzymała medale.

Nasze zmagania sportowe wspierały 
również uczestniczki przedsięwzięcia 
pn. Smaki Warmii, w tym roku pt. „Wiej-
skie Grillowanie”. Były to przedstawi-
cielki Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi 
Bukwałd oraz radna Gminy Dywity pani 
Irena Palmowska, która odniosła po-
dwójny sukces otrzymując drugie miej-
sce w dwóch kategoriach: przysmak z 
grilla oraz sałatka – grillowy niezbędnik. 

Jej sukcesem cieszyliśmy się wszy-
scy. Nie mogliśmy odmówić sobie 
wspólnego zdjęcia z głównym jurorem 
zmagań kulinarnych panem Karolem 
Okrasą.

Zmaganiom i rywalizacji sportowej 
towarzyszyły występy artystyczne, 
kabaretowe oraz degustacja potraw. 
Do swych domów wróciliśmy zmęcze-
ni, opaleni, ale bardzo zadowoleni.

Piękne puchary i medale
W piątek (17 maja 2013) dziesięcioosobowa drużyna reprezentująca Gminę Dywity wzięła udział w VI Forum Aktywności Wiej-
skiej. Organizatorami tego przedsięwzięcia była Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” oraz Gmina Orneta.

KZ
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Zespół Szkół w Tuławkach. Deutsch Wagen Tour.

Uczyć się poprzez zabawę
Dnia 10 kwietnia 2013 roku do Zespołu Szkół w Tuławkach zawitał Deutsch Wagen Tour, czyli ogól-
nopolski program promujący naukę języka niemieckiego. W projekcie wzięli udział uczniowie ze 
szkoły podstawowej.

Uczniowie, przygotowując się do wi-
zyty, wykonali piękne kolaże na temat: 
„Z czym kojarzą mi się Niemcy?”. Lek-
torka Deutsch Wagen Tour, pani Mag-
dalena Jurowska, wybrała i nagrodziła 
najładniejsze prace. Poza konkursem 
plastycznym uczniowie mieli możliwość 
uczyć się języka niemieckiego grając i 
bawiąc się. Lektorka zaprezentowała 
szereg nowatorskich rozwiązań zwią-
zanych z nauką języka i w niekonwen-
cjonalny sposób przekazała dzieciom 
informację o Niemczech.

Zajęcia były bardzo atrakcyjne, a 
dzieci z zapałem brały udział w prze-
różnych konkurencjach i zdobywały 
nagrody. Potwierdzeniem tego jest wy-
powiedź Mileny Grabowskiej - uczenni-
cy klasy piątej.

- Projekt Deutsch Wagen Tour był 
bardzo ciekawy – mówi Milena. - Warto 
było brać w nim udział, ponieważ łatwo 

jest poprzez taką zabawę uczyć się języ-
ka niemieckiego. Bardzo mi się podoba-
ło. Mam nadzieję, że będę miała okazję 
wziąć udział w projekcie po raz drugi.

Jak słychać, uczniowie byli zachwy-
ceni, a projekt już od wielu lat cieszy 
się dużą popularnością nie tylko w Tu-

ławkach, ale i w całej Polsce. Miejmy 
nadzieję, że zmobilizuje on dzieci do 
nauki języka w przyszłości. Na dzień 
dzisiejszy uczniowie Zespołu Szkół w 
Tuławkach śmiało mogą powtórzyć ha-
sło przewodnie projektu: „Deutsch Wa-
gen Tour - Jasne, że klar!”.

GOK Dywity. Teatralnie, muzycznie i recytatorsko.

16 marca br. odbyła się XVII prezen-
tacja Dziecięcych Form Teatralnych 
„Fraszka”. Spośród ośmiu grup teatral-
nych biorących udział w przeglądzie, 
trzy wystartowały w kolejnych konfron-
tacjach. W eliminacjach rejonowych 
Wojewódzkiego Konkursu Teatrów „O 
Laur Złotej Rybki” w Ornecie wystarto-
wały: Grupa Teatralna „Barstuki” z SP 
w Spręcowie, Teatr „Małolata” z GOK 
w Dywitach i Grupa Teatralna „ABC 
wyobraźni…” z SP w Dywitach, która 
zakwalifikowała się do finału wojewódz-
kiego. 7 czerwca w Biskupcu naszą 
gminę reprezentować będą młodzi arty-
ści – podopieczni Anny Bieniaszewskiej 
i Urszuli Derlacz. Grupa teatralna języka 
niemieckiego wystąpiła gościnnie, poza 
konkursem, na Przeglądzie „Złota Kacz-
ka” w Barczewie znajdując uznanie pro-
fesjonalnego jury.

Od lat GOK w Dywitach jest realiza-
torem wieloetapowego Konkursu Recy-
tatorskiego „Spotkania z Poezją”. Rok 
2013 został ustanowiony przez Sejm RP 
rokiem Juliana Tuwima, w związku z tym 
wielu recytatorów prezentowało wiersze 
właśnie tego poety.

W eliminacjach gminnych wystartowa-
ło 34 recytatorów z placówek oświato-
wych naszej gminy wyłonionych w elimi-
nacjach szkolnych. Na etapie rejonowym 

Artystyczne talenty na scenicznych deskach
Kolejne sukcesy młodych talentów teatralnych i recytatorskich śledzimy na kolejnych etapach wojewódzkich przeglądów.

MS

Foto: MS

naszą gminę reprezentowali: Marta Binek 
i Julia Malinowska z SP w Dywitach, Mag-
dalena Jarmałkowicz z SP w Spręcowie, 
Ignacy Młodzianowski z Niepublicznej SP 
w Słupach oraz Paulina Murawska i Karo-
lina Kozłowska z Gimnazjum w Dywitach. 
Eliminacje odbyły się 26 kwietnia i wzię-
ło w nich udział 26 reprezentantów gmin: 
Dobre Miasto, Jonkowo, Purda i Dywity. 
W wyniku przesłuchań jury, w skład któ-
rego wchodzili Wanda Anusiak, Aneta Fa-
bisiak-Hill i Krzysztof Włodarski, do finału 
wojewódzkiego wytypowano: w kategorii 
klas I-III – Ignacego Młodzianowskiego ze 
Słup, z klas IV-VI – Szymona Topę z Bu-
tryn, a z gimnazjum –Karolinę Kozłowską 
z Dywit.

W piątek 17 maja o godzinie 10.00 
odbył się X Przegląd Pieśni i Piosen-
ki Dziecięcej „Glissando”. W tym roku 
wzięło w nim udział ponad sto dzieci 
ze szkół i przedszkoli z Gminy Dywity. 
Sala widowiskowa przepełniona była 
wesołym śpiewem małych solistów i ze-
społów wokalnych. Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy dyplom, a placów-
ki delegujące –nagrody. Wyróżnionych 
uczestników przeglądu będzie można 
usłyszeć na profesjonalnej scenie pod-
czas Gminnego Dnia Dziecka 1 czerwca 
na stadionie w Dywitach.

Zapraszamy do posłuchania naszych 
młodych artystów.

JO, KW

Foto: GOK
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Rycerze i damy dworu

Głównym celem, przygotowanej 15 maja 
imprezy, było poznawanie historii przez jej 
doświadczanie. Uczniowie i nauczyciele 
w tym dniu przyszli do szkoły poprzebie-
rani za postacie związane z czasem śre-
dniowiecza. Można było podziwiać stroje 
rycerzy, dam dworu i paziów. Nie zabrakło 
uczniów przebranych za włościan, zielarki, 
a także książąt i księżniczki.

Kolejnym etapem był konkurs wiedzy 
historycznej o średniowieczu. Uczniowie 
wykazali się znajomością prezentowanej 
epoki i bez problemu odpowiadali na py-
tania, szczególnie dotyczące zachowa-
nych zabytków i postaci historycznych. 
Różnice w punktacji poszczególnych grup 
były minimalne. Równie trudno było wy-
brać najlepsze rysunki wykonane przez 
poszczególnych uczniów klas młodszych 
i przedstawiające postaci rycerzy. Podsu-
mowaniem imprezy były wybory najpięk-
niejszej białogłowy i wręczenie nagród tym 

uczniom, którzy mieli przebranie najlepiej 
oddające realia epoki.

Dzień Historyczny już po raz kolejny udo-
wodnił, iż takie niekonwencjonalne uczenie 
historii jest bardzo twórcze. Uczniowie do-
kładnie przygotowali się do konkursów i do-

brali odpowiednie do ducha epoki stroje. 
Towarzyszące zaś temu emocje i czas 
przeznaczony na przygotowanie spowo-
dują, że zdobyta wiedza z pewnością zo-
stanie dobrze utrwalona.

Nauczyciele i uczniowie w Szkole Podstawowe w Bukwałdzie już po raz trzeci na początku maja zorganizowali w szkole 
Dzień Historyczny. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były czasy rycerskie.

Do udziału w projekcie wybrano 50 do-
mów kultury z całej Polski, które goto-
we są prowadzić nowatorskie działania 
animacyjne ukierunkowane na bezpo-
średnią i bliską współpracę z przedsta-
wicielami społeczności lokalnej. Główny 
nacisk programu położony jest na na-
wiązywanie przez dom kultury stałych 
relacji z mieszkańcami miejscowości, 
na terenie których działają. Odkrywanie 
talentów i wzmacnianie potencjału spo-
łecznego owocować ma stworzeniem 

wspólnych projektów na rzecz społecz-
ności lokalnych i przestrzeni publicznej.

W projekcie GOK w Dywitach zosta-
nie stworzona Mapa Inicjatyw Kultu-
rotwórczych Gminy Dywity, a także 
ogłosimy konkurs dotacyjny na gmin-
ne inicjatywy lokalne w obszarze kul-
tury, w których udział wziąć będą 
mogły zarówno lokalne organizacje 
pozarządowe, jak i grupy nieformalne.

Zasady konkursu ogłoszone zosta-
ną w połowie czerwca bieżącego roku.

Nowy projekt
GOK Dywity. Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne.

Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie. Dzień Historyczny.

Kazimierz Kisielew

Foto: MR

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w wysokości 7.700 zł na 
realizację pierwszej części projektu programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”.

afh

W konkursie, który odbył się już po 
raz dziewiąty, wzięli udział uczniowie ze 
szkół podstawowych z Bukwałdu, Sprę-
cowa, Słup i Dywit. 20 młodych znaw-
ców ortografii z klas I-VI rywalizowało w 
dwóch kategoriach wiekowych. Musieli 
nie tylko jak najlepiej napisać dyktando 
pełne trudnych wyrazów, rozwiązać za-
dania z trudnościami ortograficznymi, ale 
również wykazać się znajomością zasad 
pisowni.

W tym roku laureatami Gminnego Kon-
kursu Ortograficznego zostali:

W kategorii klas II–III: I miejsce – Mate-
usz Bracław - SP Bukwałd, II miejsce – 
Oksana Łusiewicz – SP Słupy, III miejsce 

– Wiktoria Banaszek – SP Spręcowo.
W kategorii klas IV–VI: I miejsce – Nikola 

Zduńczyk – SP Słupy, II miejsce – Michał 
Bojarski – SP Dywity, III miejsce – Julia Mi-
chalak – SP Frączki.

Sponsorom nagród – Radzie Rodziców 
przy Szkole Podstawowej w Dywitach, 
Warmińskiemu Bankowi Spółdzielczemu w 
Jonkowie oraz Firmie Moreno z Dywit ser-
decznie dziękujemy za pomoc. Dzięki nim 
zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody. 
Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni dy-
plomem i małym upominkiem. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy i zapraszamy do 
udziału w potyczkach z ortografią za rok.

W dniu 6 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej w Dywitach odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. Jak co roku go-
ścili laureaci Szkolnych Konkursów Ortograficznych z naszych gminnych szkół.

Gminni Mistrzowie Ortografii
SP Dywity. Za pan brat z ortografią.

Tekst i foto: SP Dywity
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Nawigacja w praktyce

Mariola Grzegorczyk: Na czym polega 
nauka nawigacji w zadaniach projektu 
AWL?
Henryk Tołoczko: Na zajęciach odby-
wających się w szkole uczniowie zapo-
znają się ze zjawiskami fizycznymi ma-
jącymi wpływ na lot statku powietrznego. 
Utrwalają sobie też zagadnienia mate-
matyczne, poznane już na lekcjach, któ-
re mogą być przydatne w nawigowaniu 
(np. twierdzenie Pitagorasa). Uczestnicy 
zajęć mają też okazję poznać wiedzę 
wykraczającą poza zakres gimnazjalnej 
podstawy programowej. W nawigacji lot-
niczej i nie tylko bardzo potrzebna jest 
znajomość funkcji trygonometrycznych. 
Mam nadzieję, że docenią to, gdy w przy-
szłości okaże się, iż wiedza i umiejętno-
ści wyniesione z naszych zajęć okażą się 
przydatne.
Bogdan Kozłowski: Na zajęciach 
warsztatowych w Aeroklubie uczą się 
zastosowania funkcji trygonometrycz-
nych w obliczaniu: poprawki kursowej w 
zależności od kierunku i prędkości wia-
tru, wyznaczania położenia samolotu 
na podstawie namiaru z radiolatarni czy 
obliczania punktu rozpoczęcia zniżania 
do lądowania w zależności od prędkości 
lotu, a także zastosowania twierdzenia 
Pitagorasa w obliczaniu wielkości od-
chyłki kursowej samolotu i zastosowania 
prawa Archimedesa w wyjaśnieniu pro-
cesów termodynamicznych zachodzą-
cych w atmosferze, będących podstawą 
do zrozumienia mechanizmu powstawa-
nia chmur, mgieł, burz.
Bronisław Ślężak: Młodzież wykreśla 
trasę na mapie, następnie oblicza kursy 
i odległości. Po zapoznaniu się z aktu-
alnymi warunkami (prędkość i kierunek 
wiatru) obliczają za pomocą krążka na-
wigacyjnego kąt znoszenia i czas lotu na 
danym odcinku. Naniesiona na mapie 

trasa oraz aktualne obliczenia są wykorzy-
stywane w locie nawigacyjnym. Podczas 
przechodzenia przez punkt „a” z właści-
wym już kursem włączają stoper i starają 
się utrzymać obliczony kurs. Po upływie 
obliczonego czasu powinni znaleźć się nad 
punktem „b”. Wykonujemy trasę składają-
cą się z trzech odcinków. Wcześniej uczyli 
się aerodynamiki i znają już podstawowe 
zasady lotu, dlatego teraz sami pilotują sa-
molot po trasie pod nadzorem instruktora, 
wykorzystując busolę, z działaniem której 
zapoznali się już wcześniej. Trasę widzia-
ną na ziemi porównują z mapą. Jeśli to ko-
nieczne, wprowadzają poprawki kursowe i 
czasowe.
Mariola Grzegorczyk: Od kilku miesięcy 
uczycie się aerodynamiki i nawigacji, teraz 
wykorzystujecie nabytą wiedzę w praktyce. 
Czy udało Ci się wykorzystać nabytą wie-
dzę w czasie lotu nawigacyjnego?
Adrian Cichowski: Tak, na przykład na za-
jęciach sprawdziliśmy, jaki wpływ ma wiatr 

na lecący samolot i obliczaliśmy kąt zno-
szenia. Przed startem sprawdzaliśmy siłę 
i kierunek wiatru i musieliśmy ułożyć ope-
racyjny plan lotu z uwzględnieniem kąta 
znoszenia. Sprawdzaliśmy prędkość, 
która będzie zależna od siły wiatru.
M.G.: Na jakie przyrządy musiałeś zwró-
cić szczególną uwagę?
A.C.: Musiałem sprawdzać po każdym 
punkcie czas na stoperze i porównać go 
do wcześniejszych wyliczeń. Na GPS-sie 
sprawdzałem kierunek oraz czas dolotu. 
Na wysokościomierzu zaś wysokość, na 
jakiej lecimy.
M.G.: Czy rzeczywiście mogłeś samo-
dzielnie sterować samolotem?
A.C.: Tak, jak najbardziej. Instruktor po-
zwolił mi sterować lotem samodzielnie, 
jedynie start i lądowanie wykonywał 
sam.
M.G.: Jakie są Twoje wrażenia po locie?
A.C.: Bardzo mi się podobało i w przy-
szłości chciałbym latać.

Nauczycielki grupy III, chcąc upamięt-
nić to święto, zorganizowały prezenta-
cję literatury dziecięcej. Wzięły w niej 
udział dzieci uczęszczające do Przed-
szkola w Dywitach oraz ich rodzice 
i rodzeństwo. W różnoraki sposób za-
prezentowane zostały popularne utwo-
ry literatury dziecięcej, m.in. wiersze 
pt.: „Kto misiowi urwał ucho” Czesława 

Janczarskiego, „Leń”, „Żuraw i Czapla”, 
„Kaczka dziwaczka” Jana Brzechwy oraz 
wiele innych.

Dzieci wraz z rodzicami starały się po-
sługiwać odpowiednią intonacją głosu 
i gestem właściwym dla treści utworu. 
Nie zabrakło również stosownych rekwi-
zytów, co uczyniło występy ciekawszymi. 
Każdy z obecnych z pewnością dostrzegł 

Polszczyzna dla wielu osób jest symbolem tożsamości narodowej. Jest tym, co spaja naród, dlatego też należy zwracać 
szczególną uwagę na konieczność jej ochrony. Z tej okazji 21 lutego 2013 roku w Przedszkolu w Dywitach w specjalny 
sposób uczczony został Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Dywity – Tuławki. „Akademia Wysokich Lotów”.

humor słowny i sytuacyjny, jaki zawarty 
został w danych przedstawieniach lite-
ratury dziecięcej.

Dzieci otrzymały nagrody, natomiast 
rodzicom dyrektor Anna Łukaszewicz 
wręczyła dyplomy z podziękowaniem 
za ich udział. Dzień ten zapewne długo 
pozostanie w pamięci przedszkolaków 
i dorosłych uczestników.

Rodzinne recytowanie
Przedszkole w Dywitach. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

JB

Uczestnicy projektu „Akademia Wysokich Lotów”, a przypominam, że są to uczniowie Gimnazjum Publicznego z Dywit 
i Tuławek uczą się m.in. nawigacji.

Foto. Archiwum AWL

Mery
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Po pierwszej wojnie światowej na 
mocy postanowień Traktatu Wersal-
skiego dywickie lądowisko sterowców 
zostało zamknięte, a hangar rozebra-
ny przez firmę Karl Haefele & Co. z 
Królewca. Elementy hali po ich zde-
montowaniu zostały przewiezione 
koleją do Hesji w Niemczech, a do-
kładnie do miasta Darmstadt. Tam z 
pozyskanych w Dywitach elementów w 
przemysłowej dzielnicy miasta wznie-
siono dwie mniejsze hale. Obie miały 
po 90 m długości i były niemal o po-
łowę niższe od pierwotnej konstrukcji. 
Do użytku zostały oddane kolejowej 
firmie „Bahnbedarf Rodberg” wiosną 
1923 roku. Firma ta zajmowała się 
produkcją i naprawą taboru kolejowe-
go oraz złomowaniem starych loko-
motyw. Klinkierową elewację nowych 
hal połączoną z jasnymi betonowy-
mi gzymsami oraz pasami gładkiego 
białego tynku zaprojektował architekt 
Jan Hubert Pinand. Na przełomie 
1969/70 roku hale opuszcza kolejowa 
firma „Rodberg”. Jedna z hal ulega 
zniszczeniu w wyniku pożaru, druga 
służy jako magazyn zbóż, wapna oraz 
innych towarów handlowych.

W 1999 roku ocalała hala, zgodnie z 
projektem szczegółowo uzgodnionym 
z konserwatorem zabytków, zostaje 
przebudowana na czterokondygnacyj-
ny parking samochodowy, który służy 
mieszkańcom i turystom Darmstadt 
do dziś. Znajduje się tam 450 miejsc 
parkingowych, dzień postoju kosztuje 
obecnie 2,5 €. Mimo tego, że budynek 
jest jedynie częścią dawnej dywickiej 
hali, wciąż jest potężny i robi ogromne 
wrażenie. Szczególnie, gdy pomyśleć 

o tym, że to unikalny fragment wyjątko-
wej, dywickiej historii.

Dnia 22 stycznia 2013 podczas wizy-
ty w Darmstadt z łatwością odnaleźli-
śmy „dywicką halę” pod adresem Lan-
dwehrstr. 52. Po zaparkowaniu w niej 
auta, podziwialiśmy i dokumentowali-
śmy obecny stan oryginalnych elemen-
tów hangaru. Czując niedosyt, posta-
nowiliśmy odnaleźć zarządcę obiektu, 
więc przeszliśmy do znajdującego się 
obok biurowca. Tam na 6 piętrze w se-
kretariacie firmy przedstawiliśmy się, 
podając skąd przybyliśmy i dlaczego 

interesuje nas hangar. Po krótkiej 
chwili przyszedł do nas obecny wła-
ściciel obiektu pan Heinrich Fritsch. 
Wyraźnie zaskoczony, ale nie mniej 
radośnie zainteresowany pasjonują-
cym tematem przeszłości należącego 
do niego obecnie obiektu. W trakcie 
miłej rozmowy wzajemnie wymienili-
śmy się dokumentami o historii hali. 
A w związku z tym, że część otrzyma-
nych materiałów rodzi szereg nowych 
interesujących wątków do dalszych 
poszukiwań i ustaleń, o hali z pewno-
ścią jeszcze napiszemy. 

TROPEM (NIE TYLKO) DYWICKICH STEROWCÓW, cz. 11

Dywicka hala sterowcowa dziś

Henryk Mondroch

Foto: Archiwum HM

Uczestnicy przy Górnej Bramie usłyszeli informacje na temat 
założenia Olsztyna. Później, w Muzeum „Gazety Olsztyńskiej”, 
zapoznali się z ciekawą historią miasta. Mieli również okazję 
zobaczyć, jak dawniej wyglądało wydawanie „Gazety Olsztyń-
skiej” oraz poznali biogramy postaci z nią związanych.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie olsztyńskiego 
zamku. Tam zapoznali się z historią Warmii oraz życiem i do-
konaniami Mikołaja Kopernika oraz obejrzeli wykonaną przez 
niego tablicę astronomiczną.

Następnie udali się Szlakiem Kopernikowskim z Olsztyna 
do Brąswałdu. Aby tam jednak dotrzeć, uczestników czekała 
długa wędrówka malowniczymi, leśnymi drogami. 

Podsumowaniem tej długiej i emocjonującej wędrówki było 
ognisko i konkurs wiedzy historycznej ze słodkimi nagrodami. 
Najważniejsze było jednak to, iż dzieci chętnie i miło spędziły 
czas na świeżym powietrzu.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie wraz z rodzicami 18 maja wzięli udział w rajdzie pieszym z Olsztyna do 
Brąswałdu. Został on połączony z poznawaniem historii i zabytków miasta oraz prezentacją postaci Mikołaja Kopernika.

Śladami Mikołaja Kopernika
Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie. Spacerowo i historycznie.

Foto:ATZAK
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W dniu 1 maja zawodnicy z klubu GUKS DYWITY mieli przyjemnoœæ wystartowaæ w mityngu lekkoatletycznym 
zorganizowanym z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Dzia³dowie. Goœciem Honorowym by³ Robert 
Maækowiak, wielokrotny medalista MŒ i ME w biegach sztafetowych 4x400m.

Na otwarcie mityngu skierowa³ do 
m³odych zawodników bardzo piêkne 
s³owa: „Pamiêtajcie, ¿e ka¿dy wasz 
rekord ¿yciowy jest waszym rekordem 
œwiata!”. Po uroczystym otwarciu 
przyszed³ ju¿ czas na sportowe 
zmagania. Wszyscy nasi zawodnicy 
spisali siê bardzo dobrze. Zajêliœmy 
w sumie 11 miejsc na podium. Biegi by³y 
bardzo emocjonuj¹ce i wiele z nich 
zakoñczy³o siê „¿yciówkami”.

Jako  p ie rwsze  wys ta r towa ³y  
dziewczêta ze szko³y podstawowej na 
dystansie 60 m. W tym biegu Ala zajê³a 
pierwsze miejsce z czasem 8,63. Tu¿ za 
ni¹ na liniê mety przybieg³a Iza Górczak z 
wynikiem 8,84s. Da³o jej to drugie 
miejsce. Na tym samym dystansie bieg³a 
równie¿ Iza Jatkiewicz, która zajê³a 
równie dobre, czwarte miejsce.

Nastêpnie w biegu na 100 m 
wystartowa³a Paula uzyskuj¹c czas 
13,67 s, i tym samym zajmuj¹c pierwsze 
miejsce. Na trzecim, nieco d³u¿szym 
dystansie 600 m, pobieg³y Dominika, 
Natalia i Monika, która by³a druga 
w swojej kategorii wiekowej. Dominika 
wywalczy³a pierwsze miejsce z czasem 
1:56,16 s, co da³o jej nowy rekord 

Dnia 7 maja 2013 roku odby³y siê 
Mistrzostwa Powiatu w pi³ce no¿nej 
ch³opców. Mistrzostwa te zosta³y 
zorganizowane przez Szkolny Zwi¹zek 
Sportowy. Na tym turnieju pi³karze z Dywit 
wywalczyli wicemistrzostwo powiatu, 
ustêpuj¹c jedynie dru¿ynie z Jezioran.

Trenerem dru¿yny jest pan Krzysztof 
Sieradzki, nauczyciel wychowania 
fizycznego oraz sêdzia pi³karski. S³ynna 
dru¿yna to ch³opcy: Filip Kowalewski, 
Mateusz Cichowski, Artur Bodalski, 
Pawe³ Kozielec, Kamil Œwiniarski, Adrian 
Gilewicz, Arkadiusz Kulas, Pawe³ Sokó³, 
Konrad Wirchanowicz, Maciej Jasiñski, 
Jakub Wojnowski, Denis Murawski, 
Mi³osz Zieliñski, Pawe³ Sidor, Jakub 
Gabrel.
Mariola Grzegorczyk: Zawodnicy z 
gimnazjum z Dywit po raz pierwszy 
osi¹gnêli tak ogromny sukces. Jak 
pracuje siê Panu z tym zespo³em?
Krzysztof Sieradzki: Jest to grupa, która, 
niestety, nie zawsze ma tyle czasu i chêci, 
ile byœmy chcieli, jednak udaje mi siê 
wykrzesaæ z nich prawie maksimum 
mo¿liwoœci. To s¹ bardzo zdolni 

sportowcy, którzy w czasie meczu potrafi¹ 
siê zmobilizowaæ i stworzyæ zgrany zespó³, 
potrafi¹ myœleæ strategicznie. Gra w pi³kê 
no¿n¹ to przede wszystkim myœlenie, 
umiejêtnoœci to sprawa drugiego planu.
M.G.: W nied³ugim czasie osi¹gnêliœcie 
spore sukcesy. Jak pracuje Ci siê w tym 
zespole?
Mateusz Cichowski: Jako zespó³ 
jesteœmy dobrze zgrani, jest mi³a wszyscy, 

atmosfera, to nam bardzo pomaga w grze. 
Na treningach nie zawsze s¹ wszyscy, 
jednak potrafimy ze sob¹ wspó³graæ i osi¹gaæ 
dobre wyniki.
M.G.: Jak pracuje siê z trenerem?
M.C.: Z trenerem pracuje siê nam bardzo 
dobrze. Na meczach bardzo nas motywuje, 
zachêca do dobrej gry, ceni zasady fair play. 
Nie naciska na zdobycie medali, a raczej na 
dobr¹ zabawê i uczciw¹ grê.

¿yciowy. Nieco wolniejsza by³a Natalia - 
przekroczy³a liniê mety z czasem 1:59,08s.

Na tym samym dystansie, z bardzo 
dobrej strony zaprezentowali siê ch³opcy: 
Hubert /2:00.48s/ i Daniel /2:04.68s/, 
walcz¹c zaciêcie do samego koñca. Obaj 
uzyskali nowe „¿yciówki” i bardzo dobre 
miejsca. W biegu na 1000 m bardzo 

ambitnie pobieg³ Konrad /3:05.78s/ 
zajmuj¹c trzecie miejsce i uzyskuj¹c œwietny 
wynik. Na koniec w biegach na 300 m. 
du¿ych emocji dostarczy³y nam Ala /44,84s/ i 
Iza Górczak /49,42s/ oraz Paula /44,49s/. 
Wszystkie zajê³y miejsca na podium i mog³y 
cieszyæ siê znakomitymi wynikami.

foto. SN

Dru¿yna pi³ki no¿nej z dywickiego gimnazjum odnios³a kolejne sukcesy. Dnia 16 kwietnia w 2013 roku odby³a siê w 
Stawigudzie pierwsza runda turnieju pi³ki no¿nej „Cocacola Cup”. Nasi pi³karze zajêli tam drugie miejsce. Tym samym 
wywalczyli awans do drugiej rundy. Druga runda odby³a siê 29 kwietnia w Biskupcu, tam nasz zespó³ zaj¹³ równie¿ drugie 
miejsce i uzyska³ prawo do walki w bara¿u o wejœcie do fina³u wojewódzkiego tego turnieju.

11 miejsc na podium
Dzia³dowo. Mityng LA z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Ala i Paula

Gimnazjum Dywity. Kolejne sukcesy naszych pi³karzy.

Dobra zabawa i uczciwa gra

Foto: Gim. Dywity Archwum 

Mery
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