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Mikołajkowe czytanie
s. 6

Drodzy Czytelnicy!
Dzień Praw Dziecka
s. 9

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż... Życzymy Wam,
abyście ten szczególny czas spędzili
w gronie najbliższych, ciesząc się blaskiem choinkowych
lampek, w spokoju i cieple rodzinnego ogniska.
W Nowym Roku życzymy wytrwałości w trudach dnia
codziennego oraz wielu godzin i dni wyjątkowych, szczęśliwych, pełnych spełnienia zawodowego i osobistego.
Niech ta świąteczna atmosfera opromienia Wasze dni aż
do... następnego Bożego Narodzenia!

Barkweda na starej widokówce
s. 11
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Dywity. Mikołajkowe Klimaty.

Ozdoby, jadła i napitki
Kiermasz Rękodzieła „Mikołajkowe Klimaty” to artystyczne preludium, które od dziesięciu lat wprowadza mieszkańców
Gminy Dywity i pobliskiego Olsztyna w świąteczny nastrój.
W tegorocznej edycji po raz pierwszy
siły połączyły Gminny Ośrodek Kultury
i Targowisko Wiejskie „Mój Rynek”. Na
targu można było zaopatrzyć się w jadła
i napitki oraz stanąć twarzą w twarz z
prawdziwą Babką Zielarką. Stoiska uginały się od mięs, miodów, ciast, wędzonych ryb, owoców i warzyw.
W GOK-u królowało rękodzieło: ceramika, biżuteria, unikalne ozdoby choinkowe, artystyczne wyroby filcowe,
bombki ręcznie malowane. Można było
nacieszyć nimi oczy oraz zakupić ozdoby przygotowane przez Stowarzyszenie
SMS ze Słup, Stowarzyszenie Przyjaciół
Wsi Bukwałd oraz podopiecznych Domu
Pomocy w Grazymach.
Tradycyjnie dużym powodzeniem cieszyła się Kafejka Kulturalna z ciastami
pani Beaty Obuchowicz, a także specjalne warsztaty o tematyce bożonaro-

Foto: GOK

dzeniowej dla dzieci w wykonaniu pani
Katarzyny Cieplińskiej. Hitem Kiermaszu
był Eko-Bus Świętego Mikołaja, który prze-

woził gości imprezy z centrum Dywit do
Gminnego Ośrodka Kultury.
afh

24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dywitach!

I Ty możesz zostać Darczyńcą!
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach tradycyjnie podejmuje się pracy na rzecz tegorocznego celu Orkiestry: zakupu
urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
Dywicka Orkiestra jest od lat wspólnym przedsięwzięciem GOK-u i życzliwych mieszkańców, więc zapraszamy
Ludzi Dobrego Serca do przekazywania
nam darów, które zostaną zlicytowane na
rzecz WOŚP w dniu 10.01.2016 roku.
W naszej historii licytowaliśmy różne
ciekawostki: zabytkowe meble, uniform
ZOMO, loty szybowcem warmińskiego

aeroklubu, dzieła sztuki, przejażdżki wozem strażackim, zabiegi kosmetyczne i
wiele innych. Można nam też przekazywać
książki (wyłącznie w dobrej kondycji), które
zasilą naszą książkową loteryjkę.
Dary i książki można dostarczać osobiście do GOK-u (nasz sekretariat jest
czynny od 8.00 do 14.00, a po południu
są instruktorzy prowadzący zajęcia, którzy

również chętnie Państwa przyjmą), jak
również do Biblioteki Publicznej w Dywitach (w godzinach 10.00-18.00, za wyjątkiem środy). Po dary specjalne jesteśmy
również w stanie dojechać pod podany
przez Państwa adres.
Informacje: GOK: 89 5120123, email:
gokdywity@wp.pl. Biblioteka w Dywitach:
89 5120052.

Tworzymy wspólnie nową Koncepcję Pracy Szkoły Podstawowej w Spręcowie.

„World café” w Spręcowie
19 listopada 2015 roku w naszej szkole odbyło się ciekawe spotkanie. Wśród zaproszonych gości oprócz rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły byli między innymi sołtys wsi pan Krzysztof Kulas, pan Leszek Kryszałowicz - radny gminy
Dywity oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej Spręcowa.
Spotkanie miało na celu opracowanie koncepcji pracy szkoły. Na początku pani dyrektor Magdalena Wrzosek
przedstawiła wypracowane przez Radę
Pedagogiczną priorytety, wizję i misję
szkoły. Następnie pracowano w grupach
metodą „World cafe”. Szukano odpowiedzi na następujące pytania: Co cenimy
w naszej szkole? Co nam w niej przeszkadza? Jaki powinien być absolwent

szkoły? W jakim kierunku szkoła powinna
się rozwijać? Wyniki debaty zostały omówione na forum.
20 listopada w szkole w analogicznej
debacie pod kierunkiem pana Szymona
Niestatka wzięli udział uczniowie wszystkich klas. Uczestnicy podeszli do zadania
poważnie i z dużym zaangażowaniem. Po
debatach utworzono zespół RUN (rodzice,
uczniowie, nauczyciele), który miał za za-

danie zespolenie wszystkich wypowiedzi i utworzenie wspólnych priorytetów.
Na podstawie wniosków z debaty zostanie utworzona Koncepcja Pracy Szkoły
Podstawowej w Spręcowie na następne
lata.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
debaty za zaangażowanie i wspólnie
spędzony czas.
SP Spręcowo
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Ło Godach tako filózofijo
Co zrobzić, coby te Gody buły take
jek kedajś? Musza Woma poziedziyć, co
kożdygo jenygo roku czajści som siebzie
ło to pytom. Sprowdy, nie ziam tyż dloczmu tak je.
Jek som niczegój am łuredzić ni móg,
to rod nie rod, poloz am za mniedza do
Huberta, toć do pospołu zawdy prandzy,
co móndrygo do łba przydzie. Tlo z tó
Godów filózofijó nie je cole tak ejnfach.
Hubert, borok, mózi, co som tyż nie ziy
dloczamu, choc te Gody już za pora
dniów, a jekoś nigdzi jych tak sprowdy
i nie zidać.
Palaruch morowy! Jek to nosze godanie łusłuchoła Hilda, to łoroz gamba
rozderła, co łoba już cołkam am łogłupsieli abo dziadziyjewam. W tylezizórze
some Weinachtsmony tlo lotajó, łu Warszazioczki chałupa coło łod góry do dołu
w rozmajite śwatełka łustrojóno, a my
łoba Godów nie zidziwam.
No jó, i godoj chłopsie z babó! No ni
to Gody już na jesiań prazie i só, z Warszazioczkó tlo lotajó po rozmajitych promocyjach i galeryjach, coby jeki gyszank

kupsić, jeke śwecidełka na chata, abo
nowe bómbowki na jeglijo. Ludziska kochane poziydzta mi, co to só te śwanta, te
nosze Gody dzisioj?
W dupa z takam śwantowaniam. No mnie
śwanta, to te bygelki, co to jych am z ómó
psiekli w trzeciam tydniu agwantu, to tan
feferkuch, co tak fejn puchnioł pora dniów
przed Zilijó, to ta ryza po noszam lesie dzie
fejniejszo jeglijka nojdziewam i te śwanta
z cołó famelijó przy jenam stole z kolandami z gamby, a nie z radyji.
Tygój dzisioj noma pewno brok i jek
chto myśli, co Gody to gyszanki, to głupsi je sprowdy. Jo co kożdan rok na Gody
dostowom gwołt tygój, czegój mi nie brok,
a czegój mi brok, to nie ziam, a jek bym tyż
i ziedzioł, to dzie tu tan gyszank? Dzieciuka
zawdy co łuraduje, a starygo?
No jó, to jeszcze mi na kóniec przydzie
poziedać, co jenóż Hildka mnioła recht
i łoba do pospołu z Hubertam dziadziyjewam! Chcielibyśta pewno, co? Niy, niy, my
cole nie dziadziyjewam, to te nosze Gody
z tylezizóra, z radyji, z galeryjów i rozmajitygo drugygo pracharstwa cołkam już na

dziody ześli.
A tero sprowdy na kóniec poziam no
Woju tlo tyle. Poślypsiojta na te swoje
śwantowanie latoś, coby ta Zilijo, jeglijo,
te wciórke jydło i kuchy fejn Woma puchaniały i cobyśta bez cołan rok znowój
na niych i na te Gody z łuśniycham na
gambzie doczkać sia ni mogli.
To do zidzanio i tedy aż drugi roz.
Łukasz Ruch
Jek byśta nie ziedzieli:
Gody – Święta Bożego Narodzenia,
łuredzić – wymyślić,
ejnfach – łatwo, prosto,
borok – biedaczyna,
dziodziyjewam – starzejemy się, schodzimy na psy,
Weinachtsmony – św. Mikołaje,
gyszank – prezent,
jeglijo – choinka,
bygelki – świąteczne kruche ciastka pieczone na Warmii,
feferkuch – piernik,
Zilijo – Wigilia,
famelijo – rodzina.

No jó, tam wciórkam, co te nosze warnijske klepy cytajó, zinszujewam gwołt zdrozio, szczajścio, coły
fameliji na Gody, a w Nowam Roku wszystkygój, co nolepsze i cobyśta ło noszam Dyzickam Cejtunku nie
zaboczyli i ło noju dali cytali.
Łukasz z cołó famelijó, Hilda, Hubert, Alfridek i Warszazioki
„Cyfrowy Świat na Sztaludze”. Podsumowanie projektu.

Śladami legend Marii Zientary-Malewskiej

W sobotę 12 grudnia 2015 roku odbyło się już szóste podsumowanie projektu fotograficznego „Cyfrowy Świat na Sztaludze”. Przebiegał on tym razem pod hasłem „Śladami legend Marii Zientary-Malewskiej”.
- W tym roku już w maju odbyły się dwa
spotkania z młodzieżą w Izbie Pamięci w
Brąswałdzie – mówi pani Mariola Grzegorczyk, koordynator projektu. - Na początku czytaliśmy legendy Marii ZientaryMalewskiej i wyszukiwaliśmy informacje
na temat miejsc i miejscowości, które są
w nich wymienione.
Następnie uczestnicy projektu próbowali zlokalizować te miejsca. Największą
przygodą było przedzieranie się przez
chaszcze w okolicy jeziora Mosąg w poszukiwaniu „Klimkowego dołu”. Chłopcy
natomiast mieli atrakcję specjalną, a mianowicie wykonywanie zdjąć i nagrań filmowych za pomocą drona.
Paulina Tomaszewska i Julia Jankowska namalowały mapę z zaznaczonymi
miejscami, o których autorka pisała legendy. Paulina wykonała też prezentację
multimedialną. Kacper Kleszczyński i Jakub Wieremiejczyk wraz z instruktorem
Arkadiuszem Dziczkiem nagrali materiał
i zmontowali reportaż O Marii ZientarzeMalewskiej.
Efekt ich pracy zaproszeni goście mogli
obejrzeć podczas uroczystego podsumowania projektu, które odbyło się w Izbie
Pamięci Marii Zientary-Malewskiej w Brąswałdzie.

Foto: ZAK

Mariola Grzegorczyk: Co najbardziej podobało Ci się w projekcie?
Julia Jankowska: Projekt rozwinął mnie
fotograficzne i pozwolił na bliższe poznanie
życia i twórczości Marii Zientary-Malewskiej. Najbardziej podobały mi się spotkania
w Izbie Pamięci i malowanie mapy wraz z
Pauliną.
Kacper Kleszczyński: Najbardziej podobało mi sie to, że mogłem poznać legendy
Marii Zientary-Malewskiej w inny sposób.
W sposób filmowy. Robienie reportażu było
to dla mnie nowością. I bardzo sie cieszę,
ze mogłem tego doświadczyć.
Paulina Tomaszewska: Najbardziej podo-

bało mi się to, że cały czas mogłam rozwijać swoją pasję a zarazem dowiadywać
się bardzo ciekawych informacji o tak
wielkiej osobie, która jest Maria ZientaraMalewska.
Jakub Wieremiejczyk: Super pracowało
mi się z panem Arkiem. Był naprawdę bardzo sympatyczny i pomocny, zawsze coś
doradził. Przede wszystkim nauczyłem się
współpracy z innymi ludźmi, cierpliwości
przy montażu filmu i tego, że istnieją inne
ciekawe rzeczy niż tylko telewizja i komputer. Jeśli za rok będzie podobny projekt
i jak tylko będę miał czas i możliwość, na
pewno wezmę w nim udział.
Mery
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Przedszkole Samorządowe w Dywitach. „Światowy Dzień Postaci z Bajek”.

Scenki, quizy i tort

W dniu 5 grudnia 2015 roku z okazji Światowego Dnia Postaci z Bajek przedszkolaki z grupy II Przedszkola Samorządowego w Dywitach obchodziły „Bajkowy dzień”. W tym szczególnym dniu dzieci opowiadały o swoich ulubionych
postaciach bajkowych oraz prezentowały przyniesione przez siebie książki.
Maluchy uczestniczyły także w rozwiązywaniu quizu oraz zagadek słownych
związanych z bajkami. Za pomocą scenek pantomimicznych wybrane dzieci
prezentowały wskazane przez nauczyciela sceny bajkowe, natomiast zadaniem pozostałej grupy było odgadnięcie,
jaka to scena i z jakiej bajki pochodzi. Kolejnym zadaniem było nazwanie obrazkowych postaci bajkowych prezentowanych
przez nauczyciela na ilustracjach. Ostatnim działaniem dzieci było narysowanie
pastelami ilustracji do wymyślonej przez
siebie bajki oraz nadanie jej tytułu.
Powstały piękne prace a przedszkolaki
wymyślały interesujące tytuły np. „Drzewoludki”, „Księżniczka i małe dzieciątko”,
„Król Policji” i wiele innych. Radość dzieci
nie miała końca, gdy na salę wniesiony
został tort z postacią Kubusia Puchatka.
Przedszkolaki nie spodziewały się takiej
niespodzianki, a ich twarze były pełne
Gmina Dywity. Zawody latawcowe.

Tekst i foto: Justyna Bełza
uśmiechu. Na zakończenie „Bajkowego
Dnia” cała grupa przystąpiła do konsumo-

wania tortu. Ten dzień zapewne pozostanie w ich pamięci na dłuższy czas.

Lataj z latawcem

Po raz pierwszy w naszej Gminie Dywity odbyły się zawody latawcowe. Były one poprzedzone warsztatami, które dwukrotnie poprowadził pan Cezary Turejko z Redykajn.
Wszystkim towarzyszyły ogromne emocje, była świetna zabawa, i co najważniejsze - latawce latały. Po krótkiej rozgrzewce nadszedł czas na konkurs. Wygrali
wszyscy uczestnicy, bo mieli świetne latawce. No, ale jak to latawce, jedne latały
lepiej, inne trochę mniej i miejsca trzeba
było wytypować. W trakcie obserwacji zawodników zdania jurorów sie zmieniały.
Niektórzy uczestnicy podczas próby lotu
poprawiali swoje linki i było lepiej. Niemniej jednak nagrody przyznano:
- I miejsce - Kacper Kleszczyński - wygrał przelot samolotem ultralekkim.
- II miejsce - Zofia Kopyczyńska - wygrała przelot szybowcem.
- III miejsce Zachariasz Dąbrowski - wygrał przelot szybowcem.
Była również nagroda dla najmłodszego
uczestnika i otrzymała ją Zofia Kopyczyńska. Kolejny konkurs planujemy wiosną i
już zapraszamy chętnych.
Nagrody ufundowali: Szkoła Pilotażu

Tekst i foto: ER

Bronisław Ślężak, Aeroklub Warmińsko-Mazurski, Stowarzyszenie Warmińska Wieś.
Warsztaty społecznie przeprowadził pan
Cezary Turejko. Warto też podkreślić, że pomysłodawcą tej inicjatywy jest pan Janusz
Ciepliński.
Mariola Grzegorczyk: W konkursie wygrałeś pierwsze miejsce. Jak podobały Ci się
warsztaty i nagroda za wygraną.
Kacper Kleszczeński: Uczestnictwo w

warsztatach i zawodach bardzo mi się
podobały. Idąc na warsztaty, nie sądziłem, że wygram. Poszedłem, aby spędzić
inaczej dni i czegoś nowego sie nauczyć.
Cieszę się, że dostałem voucher na lot z
panem Bronkiem, którego bardzo lubię.
Pana Bronisława Ślężaka znam z projektu Akademia Wysokich Lotów, w którym
uczestniczyłem. W planach mam nagranie relacji z lotu oraz rozmowę z panem.

Gimnazjum w Dywitach. Wyróżnienie w konkursie literackim.

List do dziadka

Dnia 23 października 2015 roku w Sali Konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
odbyło się uroczyste podsumowanie XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny „Rodzina drogowskazem życia”.
Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody i wyróżnienia w konkurach
wojewódzkich: literackim nt. „Trwałe,
kochające się małżeństwo gwarantem
szczęścia rodzinnego i osobistego” oraz

plastycznym i grafiki komputerowej -„Potencjał miłości w rodzinie gości”.
Wśród osób nagrodzonych znalazła się
uczennica III klasy naszego gimnazjum
- Paulina Barańska. Wzięła ona udział w

konkursie literackim – napisała przejmujący list do nieżyjącego dziadka i znalazła się w gronie wyróżnionych. Gratulacje dla Pauliny!
ER
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Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie. Warsztaty Fundacji Albatros.

Jak mądrze dokarmiać ptaki?
W piątek 20 listopada 2015 roku pani Ewa Rumińska - dr nauk weterynaryjnych i prezes Fundacji Albatros – opowiedziała uczniom Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie o tym, jak mądrze dokarmiać zimą ptaki.
Uczniowie dowiedzieli się, że powinni zacząć dokarmiać ptaki dopiero, gdy
przyjdą mrozy i duża ilość śniegu będzie
utrudniała dostęp do pożywienia. Jeżeli
zaczną dokarmiać je zbyt wcześnie, to
ptaki nie odlecą i pozostaną u nas na
zimę, której mogą nie przeżyć.
- Jeżeli już zacznie się dokarmiać ptaki – mówiła pani Ewa Rumińska -, to należy to robić regularnie i aż do pojawienia się pierwszych pąków na drzewach
i krzewach. Pamiętajmy, że ptaki szybko
przyzwyczajają się do takiej darmowej
stołówki.
Szczególną uwagę zwróciła na to, aby
dawać ptakom właściwy pokarm. Chleb,
który jest pokarmem przetworzonym i zawiera sól, może być dla nich zabójczy.
Łuskany słonecznik, pestki dyni, proso,
płatki owsiane, nieprażone kasze będą
idealnym pokarmem. Najlepiej jesienią
zbierać nasiona różnych roślin rosnących
wokół nas i, po wysuszeniu, dawać je
zimą ptakom. Należy też dbać o to, żeby

w karmniku zawsze był świeży pokarm.
- Istotne jest to, gdzie będzie znajdował
się karmnik dla ptaków – zwracała uwagę
uczniom. – Powinno być to miejsce zaciszne, osłonięte od wiatru, ale również niedostępne dla drapieżników, np. naszych
domowych kotów. Ważne jest to, żeby

Tekst i foto: zak
karmnik nie był umieszczony przy szybach i przy jakiejś dużej powierzchni –
spłoszone ptaki mogą się o nią rozbijać.
Uczulała, aby dawane ptakom jedzenie
nie miało najmniejszych śladów pleśni –
toksyny grzybów znacznie bardziej mogą
zaszkodzić ptakom niż ludziom.

Współpraca szkoły z dwoma wydziałami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wspólne działania projektowe
Dzięki zaangażowaniu i wsparciu przewodniczącego rady rodziców gimnazjum pana Tomasza Mituniewicza i inicjatywie
dyrektora szkoły pani Ewy Romanowskiej Zespół Szkół w Dywitach rozpoczął współpracę z dwoma wydziałami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W październiku bieżącego roku podpisany został list intencyjny z dziekanem
Wydziału Matematyki i Informatyki dr.
hab. Janem Jakubowskim prof. UWM
przy realizacji projektu własnego pt.
„Chętnie liczymy, wysoko mierzymy” mającego na celu podniesienie kompetencji
matematycznych uczniów szkoły. Współpraca szkoły z tym wydziałem rozpoczęła
się bardzo prężnie, od listopada zaczęły
funkcjonować 2 kluby matematyczne (po
jednym w każdej szkole: podstawowej
i gimnazjum), które prowadzą studenci matematyki. Dodatkowo uczniowie
uczestniczą w zajęciach „Matematyka
innego wymiaru” prowadzonych przez
nauczycieli akademickich na uczelni.
Planujemy 5 wyjazdów w roku szkolnym.
Zajęcia w uczelnianych laboratoriach,
ciekawe warsztaty nt. grzybów czy DNA,
niezwykłe prezentacje na temat tego, czy
wiesz, co jesz to tylko część zagadnień,
które umożliwia współpraca z Wydziałem
Bioinżynierii Zwierzą UWM. Oficjalny list
intencyjny z Dziekanem Wydziału prof.
dr. hab. Wiesławem Sobotką został podpisany 17 listopada. Wiosną rozpoczną
się wspólne działania związane z realizacją projektu „W szkole jak w ulu”.
Życzliwość władz wydziału oraz wsparcie pracowników uczelni sprawia, że
uczniowie dywickiej szkoły mają możli-

wość poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w akademickich warunkach. Nawiązana współpraca to też nowatorska inicjatywa
służąca podnoszeniu motywacji i kompetencji edukacyjnych młodych ludzi.
Wybrane relacje gimnazjalistów:
18 listopada 2015 roku klasa 3a udała
się na zajęcia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dotyczyły one
biologii. Pierwszy wykład odbył się w Parku
Kortowskim, w którym, wraz z nauczycielem akademickim, szukaliśmy grzybów i
poznawaliśmy ich tajniki. Drugie zajęcia
odbyły się na wydziale zootechniki, gdzie

badaliśmy DNA. Wszyscy byli bardzo
zadowoleni, mogąc nauczyć się czegoś
nowego w odmienny sposób i chętnie
udaliby się tam jeszcze raz.
17 listopada 2015 grupa uczniów gimnazjum po raz pierwszy pojechała na zajęcia na Wydział Matematyki i Informatyki w ramach współpracy naszej szkoły z
UWM w Olsztynie. Klasa Ia uczestniczyła
w zajęciach pokazujących wykorzystanie fizyki czy zastosowania matematyki.
Uczniowie mieli także możliwość obejrzenia robotów oraz posłuchania kilku
informacji na ich temat.
ZSDywity
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Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie. Realizacja projektów „Czytające przedszkola” i „Poczytajmy”.

Mikołajkowe czytanie
W piątek 4 grudnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie już po raz drugi zorganizowano wydarzenie czytelnicze
„Mikołajki z Mikołajkiem”. Odbyło się ono w ramach realizacji projektów czytelniczych „Czytające przedszkola” i „Poczytajmy”.
W tym dniu na jednej godzinie lekcyjnej w każdej klasie nauczyciele,
uczniowie i rodzice czytali sobie nawzajem fragmenty popularnej książki Rene
Goscinnego i Jeana-Jacquesa Sempe
„Mikołajek” oraz inne teksty z lubianych
przez dzieci książek (m.in. „Dynastię
Miziołków” Joanny Olech). Uczniowie
klasy I zaś wspólnie z rodzicami czytali
teksty obrazkowo-wyrazowe o tematyce
świątecznej.
- Organizując w szkole i w przedszkolu taki dzień, chcemy nie tylko zachęcić
dzieci do czytania ciekawych książek.
Chcemy również, aby rodzice częściej
czytali swoim dzieciom w domu. Poznają oni w ten sposób bogactwo i piękno
naszego języka- mówi pani Iwona Słowik, szkolny koordynator projektu.
Wszyscy wystąpili w czerwonych mikołajkowych czapeczkach. Rodzice i
uczniowie czuli przyjemność i satysfakcję z czytania, a stres mijał już po
przeczytaniu pierwszych słów. Wszyscy

Foto: DZ

z zainteresowaniem słuchali zabawnych
opowiadań i często śmiali się w tych samych momentach.
- Pragniemy dzieciom, we współpracy
z rodzicami, już od najmłodszych lat zaszczepić pasję do czytania książek - dodaje pani Iwona. – Chroni to dzieci przed

uzależnieniem od wszelakiego typu
mediów elektronicznych i jest łatwym i
prostym sposobem na stymulowanie ich
rozwoju. Potrzebna jest tylko dobra wola
i chęć rodziców, aby codziennie poświęcić kilka minut na czytanie książki swojemu dziecku.
Kazimierz Kisielew

Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie. Międzyszkolny konkurs „Srebrny Słowik”.

Z patriotyczną pieśnią na ustach
Dnia 16 listopada 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach odbył się II Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Piosenki
Patriotycznej „Srebrny Słowik”. Organizatorem była Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie we współpracy z Uniwersytetem
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – Instytutem Muzyki na Wydziale Sztuki.
W konkursie wzięło udział 20 uczniów
z klas I-VI szkół podstawowych z gminy
Dywity. Każdy z nich prezentował jedną
wybraną piosenkę patriotyczną. Zebrana
publiczność usłyszała m.in. takie utwory
jak: „Piosenka małego patrioty”, „Wojenko, wojenko” czy „Sanitariuszka Małgorzatka” i „Serce w plecaku”.
W skład komisji konkursowej, składającej się z muzyków pracujących w Instytucie Muzyki UWM w Olsztynie, weszli:
dr Agnieszka Dziewulska–Pawłowska, dr
hab. Katarzyna Bojaruniec, prof. UWM;
mgr Ewa Wankiewicz.
Komisja miała wyjątkowo trudne zadanie, gdyż poziom wykonawczy uczestników był nie tylko wysoki, ale również bardzo wyrównany. Dlatego też decyzją jury

w tym roku nie przyznano nagrody Grand
Prix „Srebrnego Słowika”. Przyznano zaś
miejsca w dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii klas I-III:
- I miejsce: Wiktoria Przęczek – Gminny
Ośrodek Kultury w Dywitach;
- II miejsce: Emilia Rawińska – Szkoła Podstawowa w Dywitach;
- III miejsce: Antonina Bil – Szkoła Podstawowa w Dywitach.
W kategorii klas IV-VI:
- I miejsce: Kacper Moderacki – Szkoła
Podstawowa w Spręcowie;
- II miejsce: Elena Wojgieniec – Szkoła
Podstawowa w Spręcowie;
- III miejsce: Milena Reddig – Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie.
Wyróżnienie otrzymała Maria Ziemska ze

Szkoły Podstawowej w Dywitach.
Tradycją stało się także to, że konkurs
był prowadzony przez studentów kierunku Edukacji Artystycznej w zakresie
Sztuki Muzycznej. Na początku konkursu oraz przed werdyktem jury studenci
prezentowali swoje umiejętności w formie mini koncertu. Jest to duża wartość
artystyczna dla młodych wykonawców, a
także dla studentów, gdyż widownia dziecięca jest bardzo wymagająca i szczera.
Jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie konkursu pieśni i piosenki
patriotycznej, dziękuję wszystkim, którzy
zaangażowali się w jego organizację i
wzięli w nim udział. Zapraszam ponownie w następnym roku.
Katarzyna Szkatuła

Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie. Konkurs plastyczny „Spacery po Olsztynie”.

Sukces młodych artystów
W Tartaku Raphaelsohnów – Muzeum Nowoczesności w dniu 16 grudnia 2015 roku odbyło się uroczyste podsumowanie szóstej edycji projektu „Moje miasto jest ciekawe”.
Celem projektu realizowanego przez
Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK jest
wzbudzenie wśród dzieci młodzieży zainteresowania Małą Ojczyzną – miastem
i rejonem, w którym żyją. Odbywa się to
poprzez udział w wycieczkach i konkursach. Podczas uroczystego podsumowa-

nia tegorocznej edycji projektu odbyło się
wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Spacery po Olsztynie”. Tematem prac
były zabytki bądź inne godne uwagi miejsca w Olsztynie.
Miło nam poinformować, że wśród
zwycięskich prac znalazły się aż 4 prace

uczniów Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie. Nagrody otrzymali: Wiktoria Jankowska, Klaudia Wermter i Kacper Zając,
wyróżnienie zaś przyznano Oliwii Zając.
Gratulujemy sukcesu młodym artystom
i zachęcamy do dalszego rozwijania
swoich plastycznych pasji.
zak
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Gimnazjum w Dywitach. I Regionalny Konkurs Gwary Warmińskiej.

„Po naszemu. Po warnijsku”
W sobotę 28 listopada 2015 roku w Gimnazjum im. Marii Zientary-Malewskiej w Dywitach odbyła się pierwsza edycja
Regionalnego Konkursu Gwary Warmińskiej „Po naszemu. Po warnijsku”. Wzięło w nim udział 12 uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjów z Olsztyna, Spręcowa, Sząbruka, Bukwałdu, Gietrzwałdu i Dywit.
Inicjatorami konkursu są: kreatywny
propagator gwary warmińskiej, uczeń
Edwarda Cyfusa - Łukasz Ruch - również absolwent dywickiego gimnazjum
oraz pani Ewa Romanowska - dyrektor
Zespołu Szkół w Dywitach. Uznali oni,
że świadomość regionalna jest istotnym
elementem kształtowania tożsamości
młodych ludzi. Warto poznawać nie tylko
historię, ale także obyczaje, które współcześnie zanikają.
Poprzez teksty gwarowe możemy dokładniej przyjrzeć się warmińskiej kulturze ludowej, poznać słownictwo i sposób
życia naszych przodków. Nie można
również zapomnieć, że były czasy, kiedy
gwara na Warmii i Mazurach była symbolem i ostoją polskości. Znajomość
gwary daje też poczucie wspólnoty ze
społecznością, która się nią posługiwała i zachęca do pielęgnowania swoich
„korzeni”. Dlatego głównym celem tego
przedsięwzięcia było poznawanie gwary
warmińskiej, kultury i historii Warmii oraz
uwrażliwianie dzieci i młodzieży na piękno zanikającego dialektu.
Konkurs poprzedzony był warsztatami,
które odbyły się 14 listopada 2015 roku w
Zespole Szkół w Dywitach. Poprowadził
je pan Łukasz Ruch. Uczniowie zapoznali się z charakterystycznymi cechami
gwary warmińskiej, przyswajali podstawowe słownictwo oraz mogli skonsultować z panem Łukaszem przygotowany
tekst gwarowy.
Sam konkurs stanowił dla uczestników
duże wyzwanie. Komisja, w skład której
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weszli: Edward Cyfus – znawca kultury i
gwary warmińskiej, Łukasz Ruch i Jadwiga
Orzołek – animator, choreograf Gminnego
Ośrodka Kultury w Dywitach, oceniali dobór, opanowanie i rozumienie tekstu, poprawną wymowę gwarową oraz ogólny wyraz artystyczny. Dodatkowym atutem była
prezentacja w stroju regionalnym. Uczniowie prezentowali teksty Edwarda Cyfusa,
Łukasza Rucha oraz Alojzego Śliwy.
Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii szkół
podstawowych zwyciężył Karol Bagiński z
Sząbruka, prezentujący tekst „Elektryszka”
o olsztyńskich tramwajach. Drugie miejsce
zajęła Elena Wojgieniec ze Szkoły Podstawowej w Spręcowie, trzecie miejsce – Olaf
Truszczyński ze Szkoły Podstawowej w
Bukwałdzie. Komisja przyznała wyróżnie-

nie Wiktorii Jankowskiej ze szkoły w Bukwałdzie.
W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce zajęła Monika Mówińska z Gimnazjum w Gietrzwałdzie. Drugie miejsce
zajął Dominik Spychała z tego samego
gimnazjum, trzecie miejsce – Patrycja
Oczkoś z Gimnazjum nr 2 w Olsztynie.
Komisja wyróżniła również Ilonę Trzcińską z Gietrzwałdu. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.
Trzeba wspomnieć o tym, że Fundatorem nagród był Urząd Gminy w Dywitach, a cenne „Elementarze gwary warmińskiej” przekazało Stowarzyszenie
Południowa Warmia. Natomiast patronat
medialny nad przedsięwzięciem objął
wydział promocji Urzędu Gminy w Dywitach oraz Radio Olsztyn.

Agnieszka Poniewozik

Jubileusz 5-lecia „Cantemusa”.

Gratulacje, róże i urodzinowy tort

W sobotę 21 listopada 2015 roku w gościnnej Świetlicy Wiejskiej w Tuławkach, odbyła się uroczystość 5-lecia Zespołu
Wokalnego „Cantemus”, działającego na co dzień pod egidą Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.
Na licznie zgromadzonych gości czekała prawdziwa uczta dla ducha - w formie
koncertu Jubilatów oraz dla ciała - iście
odświętną biesiadę przygotowali chórzyści, GOK i Sołectwo Tuławki! Były gratulacje, róże, tort od Wójta Gminy Dywity
oraz upominki od zaproszonych gości
tak, jak na prawdziwe urodziny przystało.
Uhonorowano również dyrygenta chóru
w osobie pana Krzysztofa Włodarskiego.
Zespół w swojej historii uświetnił wiele
wydarzeń lokalnych. Zdobył II miejsce na
Festiwalu Piosenki Patriotycznej w Pieniężnie. Jest stałym gościem powiatowych obchodów Dnia Niepodległości.
W swoim repertuarze posiada tradycyjne piosenki warmińskie, międzywojenne
tanga i walce, pieśni narodowe, kościelne oraz poważny repertuar chóralny. Ze-

Foto: GOK

spół liczy 26 śpiewaków. Miejscem spotkań
„Cantemusa” jest Świetlica Wiejska w Tuławkach. W każdy wtorek o godzinie 16.30

odbywają się tam próby wokalne. Zespół
bardzo serdecznie zaprasza nowych
członków.
afh
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Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie. Zajęcia o cyberprzemocy.

Jak być bezpiecznym w sieci?
W czwartek 19 listopada 2015 roku pan Dariusz Dąbek, zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji w Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji odwiedził Szkołę Podstawową w Bukwałdzie i opowiadał uczniom o tym, co zrobić, aby móc
bezpiecznie korzystać z Internetu.
Na początku wyjaśnił uczniom, czym
jest botnet i jak nasze komputery mogą
stać się komputerami zombie i posłużyć
hakerom do włamywania się do innych
maszyn. Mówił, że jeżeli nasz komputer
nagle zbyt wolno pracuje lub bez naszej
zgody włączają się jakieś programy, to
oznacza już bardzo poważny problem.
Aby tego uniknąć, należy mieć na komputerze, telefonie czy tablecie zawsze
zainstalowane aktualne oprogramowanie
antywirusowe. Następnie mówił o cyberprzemocy – na czym ona polega i co należy czynić, gdy staniemy się jej ofiarą.
- W Internecie nikt nie jest anonimowy
– podkreślił pan Dariusz Dąbek. – Pamiętajcie, że łatwo jest odnaleźć osobę,
która korzystając z sieci, obraża, wyśmiewa, nęka bądź prześladuje innych.
Odpowiada one wtedy przed sądem za
swoje słowa i czyny. Łącząc się z siecią,
zapisuje się wasz numer IP, podobnie
niepowtarzalne numery mają karty sieciowe w używanych przez was komputerach.
Dużo uwagi poświęcił sposobom wyłudzania w Internecie naszych danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, numeru te-
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lefonu, jak również adresu e-mail. Służą do
tego m.in. tzw. łańcuszki, czyli wiadomości
z prośbą o ich jak najszybsze rozesłanie
do kolejnych użytkowników. W ten sposób
przekazujemy hackerom nasz adres e-mail
i możemy zarazić wirusem swój komputer.
- Nie należy klikać na stronach internetowych na informacje o potencjalnych nagrodach – uczulał uczniów. – W Internecie nie
ma nic za darmo, a takie strony również służą do wyłudzania informacji. Często otrzymujemy potem na swoją skrzynkę pocztową tzw. spam, czyli niechciane wiadomości
lub sms-y na telefon, za które potem słono

płacimy. Jesteśmy potem niemiło zaskoczeni, ale przecież zatwierdziliśmy jakiś
regulamin, którego nie chciało się nam
przeczytać.
Na zakończenie spotkania przedstawił
uczniom problem uzależnienia od Internetu. Zauważył, że polega on nie tylko
na zbyt długim graniu w gry on-line, ale
również objawia się, np. poprzez ciągłe
przeglądanie stron internetowych, rozmowy na Skype itp. Dzieci, ale i dorośli,
często tracą w ten sposób kontakt z rzeczywistością i trudno jest im się odnaleźć
w realnym, prawdziwym życiu.
zak

Akcja Czytające przedszkola” w Przedszkolu Samorządowym w Dywitach.

Przedszkolaki przyjaciółmi książek
Nauczenie dzieci poprawnego, bogatego i pięknego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim jest jednym z najważniejszych zadań dorosłych wobec najmłodszych. Przedszkole Samorządowe w Dywitach dużą uwagę przywiązuje do dbania
o kulturę języka polskiego, a chcąc ukazać jego piękno, wymyślamy różnorodne formy, w które włączamy całe rodziny.
Podpisujemy się pod akcją „Czytające
przedszkola”. W ramach kampanii „Cała
Polska czyta dzieciom” zwracamy dużą
uwagę na codzienne czytanie przedszkolakom. Z okazji Międzynarodowego

Dnia Ludzi Starszych zaprosiliśmy w nasze
progi babcie oraz zaprzyjaźnione z nami
osoby, które w ciekawy sposób przybliżyły
najmłodszym słowo pisane.
Przedszkolaki miały okazję wysłuchać

wierszy polskich autorów i ciekawych
opowiadań o przygodach ulubionych bohaterów. Natomiast sam kontakt międzypokoleniowy był okazją do nauki i przyjemnością dla obu pokoleń.
I. Warcaba

Stowarzyszenie Nasze Dzieci. Dodatkowe zajęcia.

Uczę się niemieckiego, bo chcę
Od października 2015 roku w Szkole Podstawowej w Dywitach rozpoczęły się dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia języka
niemieckiego zorganizowane przez Stowarzyszenie Nasze Dzieci.
Zajęcia odbywają się w dwóch czternastoosobowych grupach i trwają 60 minut. Uczniowie poprzez gry i zabawy dydaktyczne uczą się i poznają wiele nazw
i słów z języka niemieckiego. Śpiewają
piosenki, uczą się wierszy, wyliczanek i
rymowanek. Zajęcia odbywają się w sali
rekreacyjnej, gdzie nie ma ławek i krzeseł, dlatego jest możliwość nauki przez
zabawę.
Mariola Grzegorczyk: Czy dzieci faktycznie chętnie uczą się języka niemieckiego?

Joanna Emilian: Dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Po pierwszej lekcji
znały już piętnaście słówek. Do tej pory
poznały już liczby, kolory, nazwy zabawek, umieją się przedstawić, przywitać i
pożegnać. Mimo, że język niemiecki jest
już mniej popularny niż dawniej, to zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem.
Uczniowie mówią, że niemiecki nie jest
wcale trudny.
Mariola Grzegorczyk: Dlaczego chcecie
uczyć się języka niemieckiego i przychodzić na dodatkowe zajęcia?

Szymon Romaniuk: Uczę się niemieckiego, bo chciałem. Mój tata mówi po
niemiecku. Lubię niemiecki, uczymy się,
bawimy się, liczymy, uczymy się mówić,
umiemy się przedstawiać. Bardzo mi się
podoba.
Stefan Marzewski: Mam ciocię i wujka
w Niemczech. Moja ciocia mówi tylko po
niemiecku i chciałbym umieć z nią rozmawiać.
Karol Kiełtyka: Podobają mi się lekcje niemieckiego. Mój tata pracował w
Niemczech. Mam tam też koleżankę.
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Zespół Szkół w Dywitach. Dzień Praw Dziecka.

Prawa dziecka oczami dzieci i dorosłych
20 listopada 2015 roku Szkoła Podstawowa im. „Gazety Olsztyńskiej” w Dywitach obchodziła II Ogólnopolski Dzień
Praw Dziecka. W szkole zrealizowano wiele działań mających na celu wzbudzenie świadomości, jak ważne dla rozwoju
społeczeństwa jest przestrzeganie praw dziecka.
Nasi uczniowie przygotowywali się do
tego dnia o wiele wcześniej. W pierwszej
kolejności przybliżali sobie treść Konwencji Praw Dziecka na godzinach wychowawczych. Uczniowie klas VI nagrali
film „Prawa dziecka oczami dziecka”, w
którym pytali rówieśników oraz kadrę pedagogiczną o to, czym są prawa dziecka i
jak je rozumieją. Uczniowie wykonali również komiks przedstawiający sytuacje, w
których prawa dziecka są łamane.
Kolejną inicjatywą było zaproszenie do
działań artystycznych. W ramach zajęć z
języka polskiego powstało wiele wierszy
nawiązujących do tematyki praw przysługujących dzieciom, a które odzwierciedlały odczucia młodych autorów. Praca
jednej uczennicy Gimnazjum została
zgłoszona do konkursu na logo Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Ponadto
każdy uczeń w szkole, na własnoręcznie
wykonanym balonie, napisał najważniejsze dla siebie prawo. Balonami tymi
przyozdobiono korytarze szkoły.
Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się tematyczna konferencja, w której uczestniczyli zarówno
uczniowie Zespołu Szkół w Dywitach jak
i włodarze Gminy. Konferencja odbyła
się w Urzędzie Gminy w Dywitach. Całe

Foto: Archiwum ZSDywity

spotkanie poprowadziły uczennice Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Zaproszeni
goście przekazywali uczniom informacje, w
jaki sposób ich praca dotyka praw dziecka,
prowokując zarazem do dyskusji. Zaangażowanie w rozmowę wszystkich uczestników przerosło najśmielsze oczekiwania
organizatorów. Wiedza i poglądy osób odpowiedzialnych w gminie za przestrzeganie
Praw Dziecka niejednokrotnie zaskoczyły
słuchaczy.
Całość działań zwieńczył wzruszający
koncert na cześć dzieci, który odbył się
w Gminnym Ośrodku Kultury. Na scenie
zaprezentowali się młodzi artyści Zespo-

łu Szkół, Powiatowej Szkoły Muzycznej
w Dywitach oraz członkowie grup tanecznych i wokalnych działających przy
GOK-u. Jak zwykle przy tego rodzaju
imprezach frekwencja nie zawiodła. Zaangażowanie wykonawców dostarczyło
obecnym na sali wielu chwil wzruszenia.
Mamy nadzieję, że ten dzień na trwale
zapisze się w tradycji naszej szkoły.
Organizatorem i inicjatorem obchodów
święta był Samorząd Uczniowski Szkoły
Podstawowej w Dywitach wraz z jego
opiekunem Ewą Lewandowską i pedagogiem szkolnym Bożeną Gordon.
ZSDywity

Przedszkole Samorządowe w Słupach. Pasowanie na przedszkolaka.

Dotknięcie „zaczarowanym ołówkiem”
22 października (czwartek) w naszym przedszkolu 20 dzieci zostało uroczyście pasowanych na przedszkolaków.
Do grona przedszkolaków wkroczyły
2-latki, 3-latki i 4-latki (8 dziewczynek i
12 chłopców). Dzieci pięknie zaprezentowały się podczas części artystycznej,
śpiewając, tańcząc i recytując wiersze.
Następnie zaś zostały symbolicznie dotknięte „zaczarowanym ołówkiem” przez
panią Dyrektor i w ten sposób dołączyły
do grona przedszkolaków. Otrzymały z
tej okazji mnóstwo braw, dyplom i upominki. Gratulujemy!
Tekst i foto: Joanna Kleina
Przedszkole Samorządowe w Dywitach. Warsztaty Kreatywne ,,Światłem i cieniem”.

Teatrzyk cieni i lampiony
W Przedszkolu Samorządowym w Dywitach w dniu 27 października 2015 roku odbyły się Warsztaty Kreatywne pt.
„Światłem i cieniem”. Poprowadzone zostały one przez animatorów pracujących w GOK-u w Dywitach.
Krokiem pierwszym było zaproszenie
wszystkich dzieci i rodziców do wspólnej zabawy ruchowej przy piosence pt.
„Miś”. Przedszkolaki z uwagą i zainteresowaniem słuchały prowadzących oraz
inscenizowały treść piosenki za pomocą
ruchu. Animatorki zaprezentowały także
masażyki relaksacyjne, które pozytyw-

nie wpływają na rozwój i stan zachowania
dziecka.
Przedszkolaki miały również okazję
obejrzeć teatrzyk cieni, który w znaczącym
stopniu pobudził ich aktywność poznawczą oraz pokazał ciekawą zabawę przy
pomocy cienia i źródła światła. Częścią
końcową warsztatów było wykonywanie

lampionów za pomocą kalki, bibuły oraz
świeczek. Powstało wiele ciekawie ozdobionych lampionów, które zabrane zostały do domu. Warsztaty przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze, co sprawiało,
że przedszkolaki i rodzice chętnie brały
w nich udział.
Justyna Bełza
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Jesienna ścieżka sensoryczna przy Przedszkolu Samorządowym w Dywitach.

Bezpośrednia kontakt z przyrodą
Maria Montessori uważała, że zadaniem wychowania jest „rozwijanie w dziecku zdolności do odpowiedzialności za
świat i to, co zostało mu powierzone”.
Otaczająca nas przyroda to coś wspaniałego, a my poszukując ciągle czegoś nowego, postanowiliśmy stworzyć
dzieciom przestrzeń, która umożliwi im
bezpośredni kontakt z materiałem przyrodniczym i doświadczanie go polisensoryczne.
Jesienna ścieżka sensoryczna, wykonana przy współpracy z rodzicami, jest
w kształcie leniwej ósemki Dennisona i
składa się z odcinków wyłożonych szyszkami, kasztanami, żołędziami, liśćmi, a
także piaskiem i kamykami. Chodzenie
po takiej ścieżce rozwija: równowagę i
koordynację ruchową, motorykę dużą,
stymuluje receptory znajdujące się w sto-

Foto: IW

pach oraz dostarcza wrażeń dotykowych.
Przygotowana ścieżka uczyniła nasz ogród

przedszkolny miejscem jeszcze ciekawszym dla przedszkolaków.
I.Warcaba

Wystawy naukowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach.

„Woda, las i człowiek” – ekologiczne spotkanie ze sztuką
W dniu 24 listopada 2015 roku odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach wyjątkowy wernisaż dwóch wystaw
naukowych łączących w sobie aspekt przyrodniczy, humanistyczny i kulturowy.
Pierwsza z wystaw – „Krajobrazy Warmii i Mazur – dziedzictwo przyrodnicze
i kulturowe regionu” powstała w związku
z trwającą Dekadą Bioróżnorodności ONZ
(2011-2020). Wystawa „Woda, las, człowiek – dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze” powstała na Olsztyńskie Dni Nauki
i Sztuki. Autorami wystawionych plansz
byli profesor Stanisław Czachorowski
oraz profesor Katarzyna Glińska-Lewczuk
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
Celem obu wystaw była próba zwrócenia uwagi na dziedzictwo kulturowe w
jego pełnym biofilozoficznym wymiarze.
Ukazano na nich również ponadnarodowe formy współpracy zmierzające do
kompleksowej ochrony zjawisk łączących
przyrodę, kulturę i tradycję. Wernisaż roz-

Foto: Archiwum

począł się wykładem prof. Czachorowskiego pt.: „Prowincjonalna różnorodność biologiczna utrwalona na kamieniu”. Atrakcją

spotkania był warsztat artystyczny „Transfer owadów na kamienie” poprowadzony
przez panią Anetę Fabisiak-Hill.
afh

Działania Grupy Odnowy Wsi Sołectwa Ługwałd.

Co słychać w Ługwałdzie?
Ługwałdzka Grupa Odnowy Wsi mijający 2015 rok może zaliczyć do bardzo udanych - sukcesem zakończyły się wszystkie
projekty. Najbardziej widocznym ich efektem jest piękna scena na placu wiejskim.
Ale to nie koniec działań - grupa nadal
ma wiele pomysłów. Do ich realizacji szuka wsparcia m.in. w ogłaszanych konkursach. Ostatnim osiągnięciem Grupy jest
uzyskany w ramach konkursu udział
w projekcie: „Aktywne Społeczności Warmii i Mazur” realizowanym przez Forum
Animatorów Społecznych w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich.
Dzięki udziałowi w tym projekcie społeczność Ługwałdu otrzyma wsparcie
w postaci m.in. pracy zewnętrznego doświadczonego animatora oraz pomoc

w przeprowadzeniu diagnozy problemów
i potrzeb społeczności (grupy) oraz wypracowaniu planu rozwoju społeczności
(grupy), w zorganizowaniu trzech inicjatyw
lokalnych (w tym dofinansowanie jednej
z nich!), powołaniu grupy partnerskiej składającej się z przedstawicieli różnych osób
i podmiotów działających na rzecz rozwoju
społeczności, dokonaniu ewaluacji zrealizowanych działań.
Grupa Odnowy Wsi już rozpoczęła działania związane z przeprowadzeniem diagnozy społeczności. Diagnoza ta posłuży
do aktualizacji Planu Odnowy Miejscowo-

ści Ługwałd. Już niedługo członkowie
Grupy Odnowy Wsi, Sołtys wraz z Radą
Sołecką oraz członkowie Stowarzyszenia
„Ługwałd” będą próbowali dotrzeć bezpośrednio do wszystkich mieszkańców, aby
przeprowadzić z nimi tzw. wywiad (krótki,
anonimowy). Wyniki - mamy taką nadzieję, posłużą do ukierunkowania działań
na rzecz zwiększenia więzi społecznych,
a tym samym polepszenia jakości życia
mieszkańców naszego Ługwałdu.
Wszystkim mieszkańcom Gminy Dywity życzymy Zdrowych i Wesołych Świąt!
Grupa Odnowy Wsi Sołectwa Ługwałd
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TROPEM WARMIŃSKIEJ PRZYGODY, CZ. 33
Z widokiem na dawną Barkwedę
W gminie Dywity znajduje się wiele miejsc oraz miejscowości posiadających
interesującą przeszłość. Pod tym względem jednak bardzo wyjątkową miejscowością jest Barkweda.
Chociaż na pierwszy rzut oka Barkweda jako wieś jest nie zbyt wielka i raczej
mało okazała, to ciekawostek i wydarzeń
historycznych z nią związanych jest bardzo wiele. Została założona w miejscu
dawnej osady pruskiej. Jej nazwa wywodzi się z języka niemieckiego i oznacza
szaniec, umocnienie, prawdopodobnie w
związku ze znajdującym się do dziś we
wsi grodziskiem pruskim. Już w 1425
roku w starych dokumentach wymieniany
jest młyn w Barkwedzie. Następnie istniał
tu majątek ziemski.
Ocalała widokówka przedstawia między innymi zabudowania należące do

majątku ziemskiego oraz budynek barkwedzkiego gościńca (gospody), w którym mieścił się główny posterunek wojsk
rosyjskich podczas działań wojennych w
1807 roku. Wtedy w lutym wojska Napoleona Bonaparte stoczyły tu krwawą bitwę
ze sprzymierzonymi wojskami rosyjskimi
i pruskimi o przeprawę przez rzekę Łynę.
Z pewnością jest to jedna z najstarszych,
jeżeli w ogóle nie najstarsza, widokówka
przedstawiająca Barkwedę. Wysłano ją z
poczty w Bukwałdzie w sierpniu 1903 roku,
skąd dotarła na pocztę w Braniewie, a następnie do adresata.

Henryk Mondroch
Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach. Podsumowanie projektu „Sztukmistrzynie”.

„Niezła Sztuka – Babska Sztuka!”
W Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach w dniu 21 listopada 2015 roku odbyło się uroczyste podsumowanie
projektu „Sztukmistrzynie – Wiejska Pracownia Kobiet Kreatywnych”, realizowanego przez GOK w Dywitach w miejscowościach Gady, Kieźliny i Tuławki.
Projekt otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w
Programie „Kultura Interwencje 2015”. Umożliwił on czynne uczestnictwo w unikalnych działaniach edukacyjno-kulturalnych kobietom ze
środowisk wiejskich.
W trakcie listopadowego spotkania w Gadach można było obejrzeć
wystawę prac japońskiego malarstwa tuszowego, ikon, ceramiki, decoupage’u, malarstwa i malowanych ręcznie chust jedwabnych, które
wykonały „Sztukmistrzynie” w trakcie ponad 120 godzin zajęć warsztatowych. Spotkaniu towarzyszyły warsztaty rękodzieła świątecznego,
które poprowadziły panie Krystyna Leszczyńska, Joanna Zawadzka,
Edyta Maślanka i Jadwiga Orzołek.
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach pragnie serdecznie podziękować partnerkom projektu: paniom Agnieszce Sakowskiej-Hrywniak
oraz Marii Kozioł z Sołectwa w Tuławkach, Wandzie Drzewieckiej prezesce „Warmińskiego Stowarzyszenia Kobiet Kieźlińskich” oraz
Ninie Zawadzkiej - reprezentantce Stowarzyszenia „Nasze Gady” - za
wsparcie i zaangażowanie w realizację „Sztukmistrzyń”.
afh
Sukcesy młodych pingpongistów.

Foto: GOK

Awans do Mistrzostw Województwa

Dnia 4 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej w Dywitach odbyły się Gminne Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie
Stołowym kategorii dziewcząt i chłopców. Wzięły w nich udział drużyny z 4 miejscowości naszej gminy: Dywit, Frączek,
Tuławek i Słup.
Zawodnicy z I i II miejsc awansowali
na Mistrzostwa Rejonu I, które odbyły się
28 listopada w Olsztynie. Tam w kategorii dziewcząt tytuł mistrzowski zdobyła
drużyna z Frączek (Wiktoria Berk, Oliwia Klimek i Justyna Rumińska) miejsce
drugie zajęły dziewczęta z Tuławek (Małgorzata Kochańska, Weronika Korszuń i
Maja Murawska). W kategorii chłopców
drużyna z Dywit (Oliwier Bruzda, Jakub
Królikowski i Kacper Ulewicz) była druga,
zaś miejsce trzecie wywalczyły Frączki
– Patryk Czerniakowski, Oskar Rarek i
Cezary Żuk.

Tekst i foto: JK

Dwie pierwsze drużyny dziewcząt i
chłopców z Rejonu I wezmą udział w Mi-

strzostwach Województwa, które odbędą
się na przełomie III i IV 2016.
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Siatkarki z Tuławek najlepsze w powiecie olsztyńskim.

Awans do rozgrywek rejonowych

Dziewczęta ZS w Tuławkach zdobyły I miejsce w 4 siatkarskich pokonując wszystkie zespoły, które zgłosiły się na rozgrywki z powiatu olsztyńskiego. W ten sposób awansowały do rozgrywek rejonowych.
Zwycięska drużyna to: Roksana Melnyk,
Martyna Domin, Zuzanna Grabowska, Zuzanna Skowrońska, Weronika Korszuń,
Daria Kaszubska, Małgorzata Kochańska, Klaudia Lachowicz, Maja Murawska.
Wicemistrzostwo powiatu olsztyńskiego
wywalczyły również uczennice z klas V w
kategorii 3 siatkarskich. Oto dziewczęta,
które awansowały do rozgrywek na wyższym szczeblu: Maja Murawska, Małgorzata Kochańska, Klaudia Lachowicz, Milena Golonka, Wiktoria Piórkowska, Zosia
Jara, Oliwia Szymukowicz i Patrycja Antosiak (kl. IV). Do zawodów przygotowywała
ich pani Joanna Skóra, nauczycielka w-f
z Tuławek.
MS

Foto: Archiwum ZS Tuławki

Lubawa. Mikołajkowe Halowe Zawody Lekkoatletyczne.

Zacięta walka i kolejne sukcesy
W środę 9 grudnia w hali widowiskowo-sportowej w Lubawie odbyły się Mikołajkowe Halowe Zawody Lekkoatletyczne
dla szkół podstawowych, w których rywalizowały dzieci z Miasta i Gminy Lubawa oraz z Gminy Dywity.
Na zawody udała się najmłodsza grupa
dzieci z Gminy Dywity, która uczestniczy
w gminnym projekcie lekkoatletycznym.
Jest on w 2015 roku dofinansowany
przez Gminę Dywity w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Dzieci rywalizowały w trzech konkurencjach - 30m, 300m oraz rzut piłką
lekarską, z podziałem na poszczególne
roczniki. Zawody były bardzo emocjonujące. Walka była zacięta. Padło przy
okazji wiele bardzo wartościowych wyników. Najważniejsze jednak były dobra
zabawa oraz możliwość sprawdzenia
się podczas sportowej rywalizacji. Nasze zuchy spisały się świetnie.
Oto nasi medaliści: Julia Kucińska,
Szymon Kucharzewski, Paulina Bazydło,
Dagmara Milewicz, Marysia Jastrzębska, Bogusławski Mateusz (wszyscy z
SP Dywity) oraz Julia Zych, Julia Walentynowicz, Greta Bołtromiuk (wszystkie z
SP Spręcowo).

Tekst i foto: GUKS Dywity

Bardzo bliscy medalu byli również Jakub Markiewicz, Kuba Nowak oraz Marta
Chomik i Marta Welenc. Wszyscy zajęli
4-te miejsca. Ponadto Paulina Bazydło
otrzymała jeden z dwóch pucharów za
dwa najbardziej wartościowe wyniki zawodów. Dziękujemy za ambitną postawę

wszystkim naszym młodym zawodnikom
oraz gratulujemy wyników.
Opiekunami naszej reprezentacji byli:
pani Ewa Lewandowska (SP Dywity)
oraz trener pan Szymon Niestatek.
Transport na zawody zapewniła Gmina
Dywity, za co serdecznie dziękujemy.

Spręcowo. „Siatkarski Mixt” po raz czwarty.

Czas na sport

W dniu 9 grudnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Spręcowie po raz czwarty odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki
Siatkowej „Siatkarski Mixt”.
Turniej odbył się w ramach realizacji zadania publicznego „Upowszechnianie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Czas
na sport” realizowanego poprzez Stowarzyszenie „Społeczny Komitet
Rozbudowy Szkoły” w Spręcowie.
W rozgrywkach zmagały się 4 drużyny ze szkół podstawowych z
Dywit, Bukwałdu, Tuławek i Spręcowa. Turniej wygrała ekipa pod kierunkiem pani Joanny Skóry ze Szkoły Podstawowej w Tuławkach, II
miejsce zajęli uczniowie ze szkoły w Dywitach a III miejsce gospodarze
turnieju. Najlepszą siatkarką została Z. Melnik z Tuławek a siatkarzem
B. Ciemiński z Dywit.
Turniej odbył się w atmosferze zdrowej rywalizacji i kulturalnego kibicowania a uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary i statuetki.

Tekst i foto: SP Spręcowo

