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Dnia 16 września 2016 roku miało 
miejsce posiedzenie Kapituły Programu 
Szkół dla Ekorozwoju. Podczas spo-
tkania zostały zatwierdzone aplikacje o 
certyfikat Zielonej Flagi oraz Lokalnego 
Centrum Aktywności Ekologicznej za rok 
szkolny 2015/2016.

W piątek 25 listopada w Gimnazjum Nr 
13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie od-
był się XIV Zjazd Szkół dla Ekorozwoju. 
Udział w nim wzięli przedstawiciele wielu 
szkół i przedszkoli z naszego wojewódz-
twa, którym przyznano międzynarodowy 
certyfikat Zielonej Flagi lub krajowy cer-
tyfikat Lokalnego Centrum Aktywności 
Ekologicznej. Zjazd prowadziły krajowe 
koordynatorki programu: Agata Tkaczyk 
i Agnieszka Pabis, które podsumowa-
ły działania placówek w roku szkolnym 

2015/2016, omówiły założenia tegorocznej 
edycji programu i zachęcały do wzięcia 
udziału w projektach: Wielkie Tropienie Ro-

Po całym roku ciężkiej pracy Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie została doceniona za swoje działania ekologiczne. 
Otrzymała certyfikat Zielonej Flagi. Jest to ogólnopolskie wyróżnienie dla szkół, które wyróżniają się działaniami na 
rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Otrzymaliśmy Zieloną Flagę
Szkoła w Bukwałdzie chroni środowisko naturalne.

Biblioteka w Dywitach otrzymała dofi-
nansowanie na zakup nowości wydaw-
niczych w wysokości 6710 złotych ze 
środków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

Nowości wydawnicze w dywickiej bibliotece

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach jak co roku, we współpracy 
z olsztyńskim Sztabem WOŚP, przygotowuje się do organizacji dy-
wickiej Orkiestry. Osoby zainteresowane współpracą i pomocą są 
bardzo mile widziane. Można włączyć się w to szlachetne społecz-
ne dzieło pracą własnych rąk lub ofiarowując na rzecz WOŚP dary, 
które powiększą pulę datków na ratowanie życia i zdrowia dzieci na 
oddziałach pediatrycznych oraz zapewnią godną opiekę medyczną 
naszym seniorom. 

Gramy w Dywitach 15 stycznia 2017 roku, w godzinach 15.00-
18.00 z całą Polską i Jurkiem Owsiakiem. Osoby zainteresowane 
współpracą prosimy o kontakt: 895120123 lub gokdywity@wp.pl.

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach jest w gronie laureatów Konkursu „Na dobry początek!” Fundacji Banku Gospo-
darstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego, mającego na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i 
z małych miejscowości.

Mobilna Pracownia Kreatywnych Maluchów
Gminny Ośrodek Kultury. Laureat Konkursu „Na dobry początek”.

Małgorzata Rudnicka

ślin - rzecz o bioróżnorodności Kampania 
Litter Less - Śmieci mniej!

Foto: Archiwum SP Bukwałd

Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa. Za otrzymane środki finansowe 
zakupiono 388 książek. Wśród nowości 
wydawniczych znalazły się powieści histo-
ryczne, sensacyjne, kryminalne, obycza-

jowe, fantasty, literatura dziecięca oraz 
popularnonaukowa. Zapewne każdy czy-
telnik znajdzie coś dla siebie. Zaprasza-
my do biblioteki.

(red)

Gramy dla dzieci i seniorów

Nasza „Mobilna Pracownia Kreatywnych Maluchów” otrzy-
mała pozytywną ocenę oraz 9540 złotych na cykl warszta-
tów dla dzieci w wieku 2-8 lat. Mobilna Pracownia Kreatyw-
nych Maluchów ma być rodzajem specjalnej kreatywnej 
brygady artystów, pedagogów, animatorów kultury i liderów 
społecznych, która wyruszy w przestrzeń wiejską z nowator-
ską ofertą działań społeczno-kulturalnych dla małych dzieci 
i ich opiekunów.

Nasze działania będą realizowane w 4 miejscowościach 
i będą miały różne formy. Jedną nich będzie „Świetlica dla 
malucha!” – cykl warsztatów (80 godzin zajęć) dla dzieci od 2 
do 8 lat i ich rodziców! Mamy też propozycje dla przedszkoli! 
Realizację projektu rozpoczynamy wraz z nowym rokiem. 
Już teraz zachęcamy do udziału w naszych działaniach. Tekst i foto: afh
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Świątecznie i bajkowo

Można było znaleźć na nich m.in. ręcz-
nie szyte przepiękne anioły i dekoracyjne 
lniane lalki Ewy Stanisławczyk, unikalne 
pacynki autorstwa Joanny Kirzenkow-
skiej, pastelowe wyroby szydełkowe 
Elżbiety Rokosz - mieszkanki Ługwałdu. 
Tradycyjnie wielu gości ustawiło się w ko-
lejce do piernikowo-miodowego stoiska 
Sylwii Włodarczyk ze Słup, gdzie szcze-
gólne miejsce zajmował ogromny domek 
z piernika. Można było zaopatrzyć się 
w przepiękne, ręcznie wykonane z nie-
zmierną starannością stroiki i wianuszki, 
które zaprezentowały Edyta Maślanka 
oraz Wioletta Nowak. Dla miłośników 
tradycji swoje słomiane gwiazdki i war-
mińskie myszy zaprezentowała Krystyna 
Tarnacka, która w „Mikołajkowych Klima-
tach” uczestniczy co roku.

Tradycyjnymi bywalcami są również 
podopieczni Domu Pomocy Społecznej 
w Grazymach z autorską ceramiką, po 
którą specjalnie przybywają miłośnicy tej 
dziedziny sztuki. Obecni byli z nami rów-
nież podopieczni różnowskiego „Domu 

Aż 18 twórców odwiedziło Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach w ramach XI Kiermaszu Rękodzieła „Mikołajkowe Klimaty”, który 
odbył się w sobotę 3 grudnia. Kramiki prezentowały się wręcz bajkowo.

GOK Dywity. XI Kiermasz „Mikołajkowe Klimaty”.

Gajsi na Warniji to só noważniejsze 
z cołygo ptastwa! Am łogłupsioł już coł-
kam, pewno sobzie myślita tero. Ło gaj-
siach bandzie noma psisoł! A banda, bo 
na naszy śwanty ziamni zawdy na kożdy 
łoborze buło choć pora gójsków.

Som pamniantom, jek am mnioł może 
z psiańć lot i mojych Ópów gójsiory we 
mnie buchli. Palaruch morowy, jek łóne 
szczypali! Jeno szczajście, co nosz sta-
ry psies Morus sia jych nie bojoł i mi doł 
przed niami do swoji budy wlyźć. I choc 
gwołt ciasu am w ty budzie siedzioł, puk 
ma Óma, Ópa i Tanta Edyta łodratowali, 
to dzisioj gajsi lubzia, a nobarzi to gajsi-
na. No jó i dzisioj, to sprowdy łopoziam 
Woma, jeka mnielim ta gajsina w łójske 
Gody.

Łu mojych siójsiodów, Huberta i Hildy, 
w psiyrszy dziań Godów zawdy musi być 
na łobziod gajsina. Dlotygój łójskygo roku 
na ziosna, Hubert łuredziuł ze swojó, co 
kupsió sobzie dwa małe gójski, łodcho-
wajó jych i na Gody nie bandzie brok ku-
pać gajsiny, tlo bandó mnieli swojo.

Jek poziedzioł, tak i zrobziuł. Mózia 
Woma łurośli jam i ta gajś i tan gójsior. 
Łurośli na mojych żegowkach, com jych 
zawdy, jek dzie w łogrodzie naloz to zaro 
i cisnół siójsiodowam gajsiom. Łurośli tyż 
na Warszazioczki jebkach, co to bodoj 

jych na Hubertów łobora zietrz zawdy za-
ziywoł. Tak kożdy z noju z Hubertam i Hil-
dó do pospołu ło te jych dwa gójski dboł. 
Tlo nie myślta, com jych tak futrowali, bom 
chcieli być proszóne na tan łobziod do siój-
siodów w psiyrszy dziań Godów. My sprow-
dy am jych lejdowali.

Cias chućko leci, gajsi łurośli, a łoroz 
przyszed i agwant. Rod nie rod, w łostot-
nam tydniu tygój agwantu brok buło gajsi 
zarznóńć. Tlo kto mnioł to zrobzić? Hilda 
zaro poziedziała, co to no chłopa robota, 
bo soma sprowdy syrca ni mniała tygój 
zrobzić. Siójsiod znowój ze dwa godziny za 
gajsiami po chlyzie lotoł i ni jek nie ziedzioł, 
jek mo jych zarznóńć, toć to take maluchne 
buło i tak fejn łurosło, co tero to i żol.

Jek jeko bzieda Hubert mo, to zawdy 
przydzie do mnie, ale jom mu łoroz po-
ziedzioł, co w ty bziedzie mu nie pomoga, 
bo tyż mi tych jygo gajsiów buło szkoda. 
Dlategój am łuredzili, co Hubert weźnie te 
swoje dwa gajsi i łu Warszazioków w gara-
żu schowo, a jo chućko w ołto do mniasta 
gajsina kupsić pojoda.

Jak am łuredzili, tak am zrobzili, i sia 
noma łudało, bo i gajsi dali żyjó, choc do 
Trzych Królów łu Warszazioków byli zaper-
te, to i gajsina tyż na psiyrszy dziań Go-
dów buła. Wszystke jó chwolili, tlo Hildka 
na ta gajsina długe zamby mniała, bo łóna 

ło niczam nie ziedziała, ale jek gajsi przy-
śli nazod na jych łobora, to sprowy i ze 
szczajścio mokrych ślypsiów dostała i 
cole na noju gamby nie derła, com tam 
borokom żywot darowali.

A na kóniec, to poziam Woma jeszcze, 
co tero to siójsiody majó już sztyry gajsi. 
Jó, jó, latoś na ziosna z dwóch jojków, 
kluka jam dwa młode wysiedziała, ale na 
Gody gajsina bandzie ze spódzielni. Dlo-
czamu? Bo na Gody, to nolepsi, to nowe-
seli, jek coło famelijo je razam, i ze swojó 
gajsió do pospołu.

To do zidzanio i tedy aż drugi roz.

Jek byśta nie ziedzieli:
gajsi – gęsi,
na kożdy łoborze – w każdym gospodar-
stwie,
mojych Ópów – moich dziadków,
gajsina – mięso z gęsi,
na łójskych Godach – na ubiegłorocz-
nych Świętach Bożego Narodzenia,
gójski – gąski,
ta gajś i tan gójsior – ta gęś i ten gąsior,
żegowki – pokrzywy,
jebkach – jabłkach,
futrowali – karmili,
zarznóńć – zabić, ubić (ptactwo),
ze spódzielni – ze sklepu,
famelijo – rodzina.

Gajsi i gójski

Łukasz Ruch

nad doliną”. W trakcie kiermaszu odbyły się 
warsztaty dla najmłodszych, które poprowa-
dziły bibliotekarki z Biblioteki Publicznej w 
Dywitach: Celina Kosin i Marta Ostrowska. 
Miał także miejsce, wzbudzający wypieki 
na małych twarzach, warsztat lalkarski po-
prowadzony przez aktorkę Olsztyńskiego 
Teatru Lalek Annę Banasiak.

W godzinach od 9.00 do 13.00 działało 
również Targowisko Wiejskie „Mój Rynek” 

w dywickiej stodole, które oferowało 
coś dla ciała, czyli tradycyjne i smaczne 
wyroby spożywcze. Oba kiermaszowe 
punkty łączył Eko-Bus Świętego Miko-
łaja, którym tłumnie podróżowali goście 
Kiermaszu. Organizatorami imprezy byli: 
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach 
oraz Gmina Dywity. Patronat nad wy-
darzeniem objęła „Gazeta Olsztyńska” i 
portal orientacja pl. afh

Foto: GOK

Latoś na Gody zinszować Woma chca tygój, co w noszam żywocie chyba noważniejsze, szczajścio i zdro-
zio. Na Gody tyż, coły fameliji, bo łóna jek gyszychta ta cytaliśta, 

to i ziyta co na psiyrszam mniejscu je w tan cias.
A tan Nowy Rok, to niech Wom niesie tlo wciórko, co nolepsze. Łukasz Ruch

Foto: zak
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Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie. Spotkanie z archeologami.

Historia w zapisana w kurhanach
21 listopada Szkołę Podstawową w Bukwałdzie odwiedziło dwóch archeologów – Mirosław Hoffman z Muzeum Warmii 
i Mazur w Olsztynie oraz Bogdan Radzicki z Towarzystwa Naukowego Pruthenia. Opowiedzieli uczniom o życiu Prusów 
– dawnych mieszkańców tych ziem oraz o pozostawionych przez nich grobowcach zwanych kurhanami.

Dr Mirosław Hoffmann opowiedział 
uczniom o plemionach pruskich, które 
zamieszkiwały te ziemie do okresu śre-
dniowiecza. Pokazał na slajdach, jak wy-
glądały ich chaty. Uczniowie dowiedzieli 
się, że dawniej budowano drewniane 
domy na specjalnych drewnianych plat-
formach na jeziorach, na wyspach bądź 
półwyspach. Wykorzystywano naturalne 
ukształtowanie terenu, aby w ten spo-
sób czuć się bezpiecznie i móc obronić 
się przed wrogiem. Uczniowie mogli też 
zobaczyć na mapie, gdzie takie zabudo-
wania znajdowały się przed setkami lat w 
okolicy ich wsi.

Dr Bogdan Radzicki przedstawił 
uczniom prezentację z badań nad kurha-
nem znajdującym się w lesie między Bu-
kwałdem a Cerkiewnikiem. Uczniowie do-
wiedzieli się, że pochodzi on w wczesnej 
epoki żelaza (od około V do I w. p.n.e.), 
jak został zbudowany oraz w jaki sposób 
określa się wiek tego typu zabytków. Cie-
kawie opowiadał o pracy archeologa i o 
tym, jakie trzeba mieć umiejętności, aby 
nim zostać.

Na zakończenie obaj naukowcy odpo-
wiadali na pytania uczniów. Ci zaś pyta-
li m.in. o to, kto i dlaczego budował takie 
kurhany. Czyje szczątki w nich grzebano? 
Czy są tam ukryte skarby i w jaki sposób 
znajduje się takie pradawne grobowce. 
Uczniowie chcieli się dowiedzieć, z ilu ka-
mieni tworzono kurhan oraz skąd brano te 
kamienie i jak je przewożono.

Dotychczas przebadano tylko część 
kurhanu i w kolejnym roku znów zosta-
ną tam podjęte prace wykopaliskowe. 
Pan Mirosław Hoffmann i pan Bogdan 
Radzicki zachęcali starszych uczniów 
do tego, aby w przyszłym roku w waka-
cje zgłosili się jako wolontariusze i sami 
doświadczyli tego, jak pasjonująca jest 
praca archeologa.

Na scenicznych deskach stanęło po-
nad 70-cioro dzieci, które przez wiele ty-
godni, pod okiem pani Ewy Giski (gmina 
Dywity) i pani Eweliny Bardońskiej (Je-
ziorany), uczyły się nieznanych w Polsce 
kolęd. Dzieciom towarzyszyli muzycy z 
Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dy-
witach (Tomasz Michalak, Adam Giska, 
Piotr Pawlak) wraz z muzykami ChSM 
„Missio Musica” (Judyta Stypułkowska, 
Małgorzata Dajuk, Janusz Czerederecki, 
Janusz Sałaciński) oraz gościem specjal-
nym - Jerzym Dajukiem. Koncert prowa-
dził dyrektor Janusz Ciepliński.

Bajeczna oprawa, przepiękne, folkowe 
stroje dzieci i przede wszystkim wspania-

11 grudnia w olsztyńskim CEiIK-u odbył się uroczysty koncert finałowy w ramach projektu „Kolędy narodów”. Wzięły 
w nim udział dzieci z gmin Dywity, Purda, Stawiguda, Olsztyna, Dobrego Miasta, Jezioran, Pilnika, Ignalina i Runowa. 
Repertuar był barwny i różnorodny, gdyż kolędy pochodziły z wielu krajów Europy, m.in. takich jak: Austria, Dania, Ho-
landia, Irlandia, Anglia, Francja.

Kolędy różnych narodów
Działania Fundacji 36i6. Koncert finałowy w CEIiK-u.

CK

łe wykonanie utworów sprawiły, że klimat 
był iście świąteczny. Nie brakowało więc 

zaskoczeń i momentów wzruszenia oraz 
zadumy. Słuchacze także zostali zapro-
szeni do wspólnego kolędowania.

Po koncercie odbył się Kiermasz Świą-
teczny, podczas którego można było 
nabyć miłe pamiątki i bożonarodzenio-
we gadżety, przygotowane przez dzieci, 
rodziców oraz wolontariuszy Fundacji 
36i6. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyły się pierniczki oraz świąteczne 
stroiki wykonane przez rodziców małych 
chórzystów. Organizatorem całego pro-
jektu była Fundacja 36i6, przy wsparciu 
finansowym Urzędu Gminy Dywity.

Fundacja 36i6Foto: Archiwum Fundacji 36i6

Foto: Archiwum Fundacji 36i6
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Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie i Stowarzyszenie „Tratwa”.

– Przez cztery soboty spotykaliśmy się 
z gospodarzami, którzy opowiadali nam 
o swoich tradycjach kulinarnych – mówi 
pani Joanna Żurek ze Stowarzyszenia 
Tratwa. – Wraz z uczestnikami projektu, 
którymi byli uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Bukwałdzie, odwiedzaliśmy 
różne osoby, głównie starsze, które opo-
wiadały nam o różnych ciekawych potra-
wach. Były to przepisy warmińskie, ale 
również te, które przywędrowały tu wraz 
z nowymi mieszkańcami po roku 1945.

Każdy z uczestników otrzymał „Notes 
odkrywcy”, w którym notował zasłyszane 
przepisy oraz związane z nimi historie, 
jak również to, z jakiego regionu dana 
potrawa pochodzi. Następnie w Izbie 
im. Marii Zientary-Malewskiej przygoto-
wywano karty „Wielkiej Brąswałdzkiej 
Księgi Opowieści Kulinarnych”. Na jej 
stronach zamieszczano przepisy, obo-
wiązkowo z rysunkiem potrawy oraz do-
dawano didaskalia, czyli związane z nimi 
opowieści.

– Podczas rozmów z mieszkańcami 
Brąswałdu wielokrotnie słyszeliśmy, że 
kiedyś to były zupełnie inne czasy – doda-
je pan Maciej Żurek, mąż pani Joanny. – 
Jedzenie było proste i często korzystano 

Didaskalia kulinarne

z własnych produktów. Gospodarstwa były 
samowystarczalne a jedzenie praktycznie 
się nie marnowało. Jedzenie smakowało 
kiedyś zupełnie inaczej i dzisiaj możemy 
jedynie to sobie wyobrazić lub… ugotować 
coś z przepisów zawartych w „Księdze”.

Tak właśnie wyglądało podsumowanie 
projektu – uczestnicy, korzystając z zebra-
nych przepisów, sami oraz z pomocą star-
szych osób, często tych, które im o tych 
przepisach opowiedziały, przygotowały 
przepyszne dania według dawnych recep-
tur. Każdy, kto przybył w sobotę do Świe-
tlicy Wiejskiej, mógł spróbować czarniny, 

gołąbków z kaszą gryczaną, pieczonej 
kaczki, a na deser drożdżowego ciasta 
i owsianych ciasteczek. 

Smakując wspaniałe potrawy, każdy 
mógł zapoznać się z ciekawymi około ku-
linarnymi historiami oraz zobaczyć wyko-
naną przez uczestników projektu mapę, 
na której zaznaczyli, z jakiego regionu 
Polski, a nawet z jakiego kraju pochodzi 
dany przepis. Stół był zaś obficie zasta-
wiony, a całość uatrakcyjniała tradycyjna 
muzyka grana na żywo przez uczestni-
ków projektu pod kierunkiem pana Ma-
cieja Żurka.

Różnowo. Projekt „Mała ojczyzna - wielki świat”.

Skorzystaliśmy ze swych doświadczeń 
podróży po świecie, mieszkania poza 
granicami własnego kraju i dzieliliśmy się 
swoją wiedzą podczas otwartych spotkań 
w ramach nowego projektu „Mała ojczy-
zna – wielki świat”, zrealizowanego przez 
stowarzyszenie Warmińska Wieś. Zale-
żało nam na tym, aby była to propozycja 
dla dużej grupy osób w różnym wieku, 
by otworzyć się dla mieszkańców spoza 
Różnowa. Formuła spotkań była różno-
rodna, ale zawsze ciekawa. Pozwalała 
nie tylko poznać dany kraj z różnych per-
spektyw, ale również się zintegrować. Po-
dróżowaliśmy więc po Europie, Stanach 
Zjednoczonych, dotarliśmy do Himalajów 
i Ameryki Łacińskiej, czerpaliśmy radość 
z nowej wiedzy i bycia ze sobą. 

Niezapomniane wrażenia i największą 
liczbę osób przyciągnęła chęć poznania 
dziejów obecnego miejsca zamieszka-
nia, poczucia ducha miejsca, w którym 
teraz żyjemy, bo żeby odnaleźć się w 
wielkim świecie, trzeba poznać swoją 
małą ojczyznę. Nic dziwnego, że z taką 
pieczołowitością były odtwarzane sceny 
z przeszłości naszej wsi. Można było po-

Chociaż w Różnowie z każdym rokiem przybywa nowych mieszkańców, to jest już duża grupa ludzi, którą łączą więzi lo-
kalne, która utożsamia się z tym miejscem, zakorzenia się w istniejącej tradycji i wzbogaca je o nową własną historię.

Aby odnaleźć się w świecie, trzeba poznać ojczyznę

znać jej założyciela, spotkać zrozpaczoną 
rusałkę, której osuszono jezioro, wesołego 
karczmarza, silnego kowala, piękne panny 
młode i wojowniczą babę pruską. Usłyszeć 
legendę o różanym Różnowie i prawdziwą 
historię naszej piłkarskiej drużyny. Tak po- M. Dawidson

Projekt pod takim tytułem był w miesiącu październiku realizowany w Brąswałdzie przez panią Joannę Żurek we współ-
pracy ze Szkołą Podstawową w Bukwałdzie. Celem było zebranie przepisów na lokalne potrawy oraz spisanie historii 
związanych z ich przyrządzaniem, podawaniem bądź opowiadanych podczas posiłków – czyli owe „didaskalia”. Uroczy-
ste podsumowanie miało miejsce 29 października w Świetlicy Wiejskiej w Brąswałdzie.

Foto: Kazimierz Kisielew

Kazimierz Kisielew

wstały „Różnowskie legendy”.
Staramy się unikać sztampy. Nie chce-

my powielać pomysłów. Przed nami 
trudne zadanie, ponieważ kolejnym miej-
scem na mapie naszych spotkań jest… 
Nibylandia, kraina marzeń. 

Foto: Orest Kantor

Foto: Archiwum SP Bukwałd
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Przedszkolaki były już na kilku eduka-
cyjnych wycieczkach. Jako pierwszy od-
wiedziły Zwierzyniec Warmiński w Nikiel-
kowie. Zobaczyły mnóstwo egzotycznych 
zwierząt i usłyszały niezwykłe historie o 
ich życiu i zwyczajach. Każde większe 
zwierzę ma tam swoje imię. Dzieci naj-
bardziej zapamiętały lamę, żyrafę, stru-
sia i krowę z Indii.

Naszych przedszkolaków nie zabrakło 
także podczas warsztatów „Noc naukow-
ców” organizowanych przez OSW w 
Olsztynie. Tam z kolei największą frajdę 
dzieciom sprawiło skonstruowanie wła-
snego DNA z żelków, które potem zjadły 
ze smakiem.

W listopadzie odwiedziliśmy Galerię 
Sztuki BWA w Olsztynie. Dzieciaki oglą-
dały prawdziwe dzieła sztuki i same pró-
bowały być malarzami tworząc obraz pt. 
„Jesienny pejzaż”.

Nasze przedszkole przyłączyło się 

Rok przedszkolny rozpoczęliśmy z nową energią i wieloma pomysłami. W ciągu kilku miesięcy w naszym przedszkolu 
dużo się wydarzyło.

Warsztaty, projekty i wycieczki
Słupy. Co słychać w naszym przedszkolu?

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor 
Danuta Kmieć, która powitała przyby-
łych gości, m.in. sekretarza gminy pana 
Daniela Zadwornego, kierownik referatu 
edukacji panią Małgorzatę Dziemido-
wicz, wszystkie zebrane dzieci oraz per-
sonel przedszkola. Przedszkolaki wystą-
piły z programem artystycznym. Podczas 
występu recytowały wiersze patriotyczne 
opowiadające o historii Polski, ale także 
te tłumaczące sens współczesnej pol-
skości oraz namawiające do dostrzega-
nia piękna ojczyzny.

Śpiewały tradycyjne pieśni patriotycz-
ne i regionalne oraz tańczyły tradycyjne 
tańce ludowe, a także wykonywały ukła-
dy choreograficzne do muzyki filmowej 
z wykorzystaniem barw narodowych. 
Dzieci dumnie, przyjmując postawę za-
sadniczą „na baczność”, odśpiewały też 
hymn Polski. W ustach kolejnego poko-
lenia uroczyście zabrzmiały słowa także 
bardzo znane, lecz wymowne: „Kto ty je-
steś? Polak mały”. Występ przedszkola-
ków, ich przygotowanie, zaangażowanie, 
postawa patriotyczna i artystyczny talent 
nagrodzony został gromkimi brawami 
wspaniałej publiczności.

Głównym celem spotkania było kształ-
towanie miłości i przywiązania do kraju 
ojczystego, jego kultury i tradycji oraz po-
znanie symboli narodowych naszego kra-
ju. Dzień Niepodległości stał się bardzo 

radosnym dniem w naszym przedszkolu i 
mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci 
naszych Małych Polaków. Dzięki udziałowi 
w tego typu uroczystościach nasi wycho-
wankowie uczą się patriotyzmu, kształtują 
pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.

Kontynuacją powyższych działań było 
zaproszenie osób ze środowiska lokalne-
go do wspólnego śpiewania pieśni patrio-
tycznych podczas „Wieczoru Pieśni Pa-
triotycznej” 14 listopada 2016 roku. Przy 
akompaniamencie gitarowym w wykonaniu 
Krzysztofa Włodarskiego - animatora dy-
wickiego GOK-u oraz pani M. Czarneckiej 
- mamy naszej absolwentki, odśpiewali-
śmy kilkanaście pieśni wojskowych, legio-

W dniu 10 listopada 2016 roku w Przedszkolu Samorządowym: „Juniorek” w Kieźlinach obchodziliśmy Narodowe Świę-
to Niepodległości. Z tej okazji wszystkie dzieci zebrały się w sali grupy „Kolorowe kredki”, aby uroczyście świętować ten 
wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień. Każda grupa wykonała na tę uroczystość kotyliony, a wszyscy przyszli do przed-
szkola w odświętnych strojach.

Kto ty jesteś? Polak mały
Przedszkole Samorządowe „Juniorek” w Kieźlinach. Narodowe Święto Niepodległości.

również do ogólnopolskich akcji takich jak: 
„Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”, do zbiórki zużytych te-
lefonów komórkowych oraz do akcji lokal-
nych, takich jak zbiórka karmy dla zwierząt 
w olsztyńskim schronisku organizowanym 
przez OSP w Barczewku.

Z okazji Święta Niepodległości uczest-
niczyliśmy w apelu Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Słupach z samodzielnie 
wykonanymi biało-czerwonymi kotylionami. 

Uroczyście obchodziliśmy również Dzień 
Przedszkolaka, Dzień Chłopaka i Dzień 
Pluszowego Misia. Pod koniec listopada 
najmłodsi z naszego przedszkola uroczy-
ście dołączyli do grona przedszkolaków 
podczas Pasowania na Przedszkolaka.

W grudniu odbędą się warsztaty bo-
żonarodzeniowe, koncert świąteczny 
muzyki instrumentalnej oraz Jasełka, w 
których aktorami będą wszystkie przed-
szkolaki.

nowych i patriotycznych, m.in.: „Rotę”, 
„Płynie Wisła, płynie”, „Przybyli ułani” 
a także „Piechotę”. Wspólny śpiew był 
okazją do integracji kilku pokoleń miesz-
kańców gminy: przedszkolaków wraz z 
ich rodzeństwem, rodziców i dziadków a 
także mieszkańców wsi silnie reprezen-
towanych przez członkinie Warmińskiego 
Stowarzyszenia Kobiet Kieźlińskich.

Cieszymy się, że słowem i piosenką 
dzieci z naszego przedszkola, ich ro-
dziny, pracownicy a także sympatycy 
przedszkola, tak pięknie oddali szacunek 
symbolom narodowym, symbolom walki 
o wolność i zwycięstwo oraz okazali mi-
łość do Ojczyzny.

Sylwia Freitag, Joanna Kleina

Foto: Archiwum Przedszkole Słupy

Tekst i foto: Joanna Machel, Anna Przyborowska



Gazeta Dywicka nr 61, s. 7

Zespół Szkół w Dywitach. Promowanie czytelnictwa.

W Szkole Podstawowej w Dywitach zapanował prawdziwy boom na czytanie! Do powstałej w tym roku biblioteki szkol-
nej chętnie zaglądają uczniowie, zwłaszcza najmłodsi. Realizowane są także projekty promujące czytelnictwo.

Pierwszy z projektów nosi tytuł „Wielka 
Liga Czytelników”. To ogólnopolskie dzia-
łanie mające na celu zachęcenie dzieci i 
rodziców do wspólnego czytania, rozwią-
zywania testów i zdobywania sprawno-
ści. Kolejny - „Czytam książki - jestem 
wielki!” – to szkolny projekt, w którym 
zachęcano do czytania poprzez szereg 
działań, takich jak: udział w lekcjach bi-
bliotecznych, konkursach recytatorskich, 
wyjazdach do Biblioteki Pedagogicznej w 
Olsztynie, warsztatach dla dzieci i rodzi-
ców. Zainaugurowano działalność Klubu 
Czytelnika, koła kulturalno–czytelniczego 
w szkole podstawowej oraz koła dysku-
syjnego w gimnazjum. 

Odbyła się I edycja Gminnego Kon-
kursu Recytatorskiego p.t. „Jesienne 
wiersze są najpiękniejsze”, którego ideą 
jest popularyzacja literatury pięknej, roz-
budzanie wrażliwości na piękno poezji 
oraz upowszechnianie kultury żywego 
słowa wśród dzieci. Konkurs ma również 
przyczynić się do rozwijania uzdolnień 
twórczych i doskonalenia umiejętności 
recytatorskich uczniów szkoły podstawo-
wej i gimnazjum.

Kolejne działanie to Szkolny Festiwal 
Sztuki Czytania – impreza o charakterze 
artystyczno-edukacyjnym, przygotowana 
z myślą o uczniach klas IV-VI oraz mło-
dzieży gimnazjalnej. Warunkiem udziału 

w konkursie było przygotowanie czytanej 
interpretacji dowolnego utworu literackie-
go, przy czym forma teatralizacji powinna 
opierać się na dialogu co najmniej dwóch 
osób. Czytanie powinno odbywać się w 
ściśle określonej konwencji – bez użycia 
rekwizytów, kostiumu i bez stosowania ja-
kichkolwiek działań scenicznych. Uwaga 
odbiorcy winna być skupiona wyłącznie 
na sugestywnym przekazie tekstu przez 
uczestnika. Pomimo tak rygorystycznych 
wymagań festiwal, cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 
26 uczniów szkoły podstawowej i 44 gim-
nazjum. Zwycięskie zespoły to: klasa VIc 
ze szkoły podstawowej (czytali Stanisława 

Wiele się dzieje w naszej szkole…

Lema – „Wielkie lanie”), przygotowywała 
się pod kierunkiem pani J. Walczyk; kla-
sa IIc (Antoni Czechow, „Śmierć urzęd-
nika”) i Grupa Teatralna Bravo (Wiktor 
Gomulicki, „Wspomnienia niebieskiego 
mundurka”) – przygotowane przez panią 
A. Juszczyńską. 24 listopada bieżącego 
roku reprezentowały Szkołę w III Festi-
walu Sztuki Czytania zorganizowanym 
przez Centrum Kulturalno–Biblioteczne w 
Dobrym Mieście. W Festiwalu uczestni-
czyło 19 zespołów dziecięcych i młodzie-
żowych. Nasi uczniowie pod kierunkiem 
pani Anny Juszczyńskiej z sukcesem 
zaprezentowali przygotowane teksty zaj-
mując I i III miejsce. 

Na konkurs wpłynęły 353 projekty. Do-
tację otrzymało 30 organizacji, których 
projekty zostały najlepiej ocenione przez 
komisję konkursową. W gronie zwycię-
skich projektów znalazł się wniosek „Sto-
warzyszenia „Nasza wieś” we Frączkach 
pt. „Dotknij i usłysz kulturę Warmii”. Pro-
jekt będzie realizowany w Zespole Szkół 
w Tuławkach oraz w Szkole Filialnej we 
Frączkach w roku szkolnym 2016/2017. 
Jego celem jest umożliwienie uczniom 
udziału w ciekawych zajęciach pozalek-
cyjnych poprzez aktywne uczestnictwo w 
warsztatach teatralnych z aktorką Teatru 
Lalek panią Hanną Banasiak, zajęciach 
tanecznych z panią Elżbietą Gal, pod-
czas których dzieci będą tańczyć tańce 
warmińskie oraz zajęciach muzycznych 
z panem Henrykiem Kitą, który nauczy 
dzieci śpiewać pieśni warmińskie.

Odbędą się także warsztaty garncar-
skie oraz warsztat gwary warmińskiej. W 
grudniu zaprosimy uczniów i rodziców na 
bożonarodzeniowy warsztat rękodziel-
niczy. W ramach projektu zaplanowa-

nych jest wiele wycieczek. We wrześniu 
dzieci zwiedziły Skansen w Olsztynku, w 
październiku uczestniczyły w warsztatach 
edukacyjnych w Bibliotece Pedagogicznej 
pt.: „Olsztyn moje miasto” oraz „Warmia w 
baśniach podaniach i legendach”. W dniu 
28 października wyjechały do Teatru La-
lek, gdzie obejrzały sztukę „Na Warmii – 

dawno, dawno temu” oraz uczestniczyły 
w lekcji teatralnej. W ramach projektu 
odbędzie się cykl spotkań pt. „Czytamy 
baśnie warmińskie”, na które zaprosimy 
rodziców oraz znane osoby z naszego 
regionu. Wszystkie wymienione działa-
nia są sfinansowane ze środków Funda-
cji PZU.

Dotknij i usłysz kulturę Warmii
W maju Fundacja PZU ogłosiła konkurs dotacyjny „Z PZU po lekcjach” na dofinansowanie działań społecznych w za-
kresie edukacji. Swój wniosek aplikowało Stowarzyszenie „Nasza wieś” we Frączkach.

Tuławki i Frączki. „Z PZU po lekcjach”.

Iwona Kubiak

Foto: Archiwum SP Frączki

Karolina Roguszka

Foto: Archiwum ZS Dywity
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Koncert Niepodległościowy w DPS.
Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie. Spotkanie pełne wzruszeń.

Pensjonariusze wysłuchali nie tylko 
pieśni i piosenek legionowych i żołnier-
skich, ale także niepodległościowych 
– dawnych i współczesnych. Uczniowie 
zaśpiewali im m.in. „Ojczyznę” Marka 
Grechuty, „Mury” Jacka Kaczmarskiego 
i „Dziewczynę z granatem w ręce”. Nie 
zabrakło także tak znanych utworów jak 
„Pierwsza Brygada” czy „Pałacyk Michla” 
oraz tekstów znanych z filmu „Zakazane 
piosenki”.

– Pojechaliśmy do DPS-u z koncertem 
na zaproszenie pani dyrektor Barbary 
Gacman – mówi pani Katarzyna Szkatu-
ła, nauczycielka muzyki w Szkole Podsta-
wowej w Bukwałdzie, która przygotowy-
wała dzieci do koncertu. – Pragnęliśmy 
w ten sposób wspólnie z mieszkańcami 
Domu uczcić uroczyście ten ważny dla 
wszystkich Polaków dzień, którym jest 11 
listopada. Dla starszych osób, z których 
część przeżyła wojnę, a potem przyszło 
im żyć w czasach Polski Ludowej, pieśni 
te z pewnością miały niesamowity wy-
dźwięk emocjonalny.

Mieszkańcy DPS-u okazywali duże 
skupienie, a zarazem byli bardzo wzru-
szeni. Wsłuchiwali się w prezentowane 
przez dzieci pieśni i piosenki. Te zaś, 

W czwartek 10 listopada  2016 rokuuczniowie klas II-VI Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie dali przepiękny koncert 
pieśni i piosenek niepodległościowych. Ich wdzięcznymi słuchaczami byli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy 
ulicy Paukszty w Olsztynie.

Ponad 30 osób dorosłych i dwadzie-
ścioro dzieci stworzyło pod okiem instruk-
torek GOK oraz pani Edyty Maślanki prze-
piękne wieńce, bombki biżuteryjne, kartki 
w technice scrapbooking oraz świeczniki 
i ceramiczne Mikołajki. Specjalnie dla 
najmłodszych przygotowany był warsztat 
„bałwankowy”. Można było samodzielnie 
stworzyć oryginalną bombkę oraz skom-
ponować własny, niepowtarzalny wieniec 
bożonarodzeniowy.

Uczestnicy poznali również tajniki pra-
cowni ceramicznej i techniki scrapbo-
oking. Są to techniki dające duże możli-
wości do rozwijania swojej kreatywności. 
Scrapbooking to technika ozdobnego 
wykonywania kartek lub albumów ze 
zdjęciami, wielowarstwowe naklejanie 
elementów i łączenie różnorodnych ma-
teriałów. Daje to niezwykłe trójwymia-
rowe efekty wizualne. Narzędzia do tej 
techniki to dziesiątki dziurkaczy, wytła-
czarek, pisaków, tuszy, stempli, ćwieków, 
tasiemek… A nie można zapomnieć o 

W sobotę 19 listopada 2016 roku Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Gadach tętniła kreatywnością i twórczością. Odbyły 
się tam, pod okiem instruktorów, Warsztaty Rękodzieła Bożonarodzeniowego. Na twarzach uczestników zajęć gościły 
radość i satysfakcja ze stworzonych własnoręcznie małych dzieł sztuki.

Stworzyć oryginalną ozdobę
Warsztaty Bożonarodzeniowe w Ośrodku Rzemiosł w Gadach.

najważniejszej w tego rodzaju pracy: ład-
nej kompozycji i ciekawym pomyśle.

Niepowtarzalną kartkę świąteczną z ży-
czeniami napisanymi własnoręcznie i od 
serca może zrobić w domu każdy z nas. 

Wystarczy parę podstawowych rzeczy 
(kolorowy karton, klej, nożyczki), a do-
świadczenie zdobyte na warsztatach 
doda odwagi i zapału do własnych arty-
stycznych poszukiwań.

które znali i które były im wyjątkowo bliskie 
– śpiewali razem z młodymi wykonawcami. 
Powadze uroczystości przydała również 
patriotyczna dekoracja oraz krótkie histo-
ryczne wprowadzenie w temat odzyskiwa-
nia przez Polskę niepodległości. Uczniowie 
ze szkoły w Bukwałdzie mogli posłuchać 
relacji świadków tamtych wydarzeń.

– Pod koniec koncertu zaprosiliśmy 
wszystkich do wspólnego wykonania zna-

nej wszystkim piosenki „Piechota” – do-
daje pani Kasia. – Oni zaś poprosili nas 
o to, abyśmy z nimi zaśpiewali „Ułani, 
ułani, malowane dzieci”. Na zakończenie 
był jeszcze czas na poczęstunek, wspól-
ne rozmowy i wspomnienia. Uczniowie 
okazali się bardzo wdzięcznymi słucha-
czami. Wszyscy, zarówno mieszkańcy 
Domu, jak i nasi uczniowie, byli bardzo 
wzruszeni koncertem i spotkaniem.

Foto: DZ

Kazimierz Kisielew

JK

Foto: GOK
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Warsztaty międzypokoleniowe w świetlicach wiejskich.

Od czerwca do końca listopada w czterech miejscowościach w naszej gminie: w Tuławkach, Nowych Włókach, Frącz-
kach i Gradkach spotykaliśmy się w świetlicach wiejskich, by wziąć udział w warsztatowym szaleństwie!

Poznawaliśmy technikę robienia kart świątecznych metodą pergamano, zgłę-
bialiśmy tajniki decoupage, transfer i sospeso, malowaliśmy na jedwabiu i wy-
plataliśmy papierową wiklinę. Ponadto w Tuławkach odbył się cykl zajęć tanecz-
no-ruchowych. Małe i większe panie zasięgnęły porad wizażystki i kosmetyczki, 
zorganizowaliśmy sesję zdjęciową i wydaliśmy kalendarz na rok 2017.

Zakończenie projektu połączyliśmy z coroczną uroczystością „Pora na Senio-
ra” w sobotę 26 listopada, podczas której wszyscy uczestnicy dostali pamiątko-
we, wykonane na warsztatach wazoniki ze słodkim „co nieco”. W trakcie imprezy 
mieszkańcy Tuławek przygotowali niespodziankę dla państwa Roesler, którzy ob-
chodzili 50-lecie małżeństwa. Złota Para dostała bukiet 50 róż i ogromny, pyszny 
tort. Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego „Cantemus”.

W warsztatach podczas trwania projektu udział wzięło ponad 70 osób. Projekt 
został dofinansowany w roku 2016 z budżetu Gminy Dywity w ramach ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

„Razem dla Innych, wspólnie dla Siebie”

Organizatorem konkursu jest Gim-
nazjum Publiczne w Dywitach i Stowa-
rzyszenie „Nasze Dzieci” z Dywit. Idea 
przybliżenia kultury warmińskiej powsta-
ła przeszło rok temu. Warmiński gawę-
dziarz i propagator gwary Łukasz Ruch 
oraz Ewa Romanowska - dyrektor Ze-
społu Szkół w Dywitach postanowili zor-
ganizować konkurs, który byłby jedno-
cześnie nietypową lekcją historii i kultury 
regionalnej dla uczniów szkół z Warmii.

Celem przedsięwzięcia jest kształto-
wanie świadomości regionalnej poprzez 
poznawanie gwary warmińskiej oraz kul-
tury ludowej. W tekstach gwarowych mo-
żemy odnaleźć informacje o obyczajach 
i sposobie życia ludzi mieszkających na 
Warmii. 

Dla uczniów biorących udział w kon-
kursie nauczenie się tekstu gwarowego 
stanowiło nie lada wyzwanie. Trzeba 
poznać podstawy tej gwary: słownictwo, 
składnię i sposób mówienia, a także do-
brać odpowiedni dla siebie tekst. O to 
zadbał współorganizator konkursu pan 
Łukasz Ruch, który w październiku i li-
stopadzie prowadził w dywickim gim-
nazjum warsztaty gwary. Opanowanie 
pamięciowe tekstu to tylko pierwszy krok 
do sukcesu. Opowieść trzeba zrozumieć 
i „poczuć”, by potem przenieść słucha-
czy w niezwykły warmiński świat. O tym 
przypominali uczniom: Jadwiga Orzołek 
– animator Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dywitach i Edward Cyfus – znawca i 
propagator gwary warmińskiej, którzy 
wraz z Łukaszem Ruchem zasiedli w ko-
misji konkursowej.

Uczestnicy konkursu mogli również 
posłuchać, jak gadkę warmińską prezen-
tuje sam Mistrz – Edward Cyfus. Przygo-

da Klimensa, opowiedziana błyskotliwie i 
z humorem, zrobiła na słuchających duże 
wrażenie. Nie trzeba tłumaczyć każdego 
słowa, żeby ją zrozumieć i śmiać się z dow-
cipnego zakończenia. Edward Cyfus wyra-
ził swoje zadowolenie, że tak wielu mło-
dych ludzi interesuje się gwarą. Zachęcał 
również, by sięgać po teksty i poznawać 
gwarę warmińską.

Natomiast na konkursie uczniowie rywa-
lizowali w dwóch kategoriach wiekowych. 
Wśród uczniów szkół podstawowych zwy-
ciężyła Agata Jusiel ze Szkoły Podsta-
wowej w Dywitach, prezentująca „Jak się 
ślimak z lisem ścigał”. Drugie miejsce za-
jęła Ania Słowik, trzecie miejsce – Andrzej 
Michalak. Wszyscy laureaci reprezentowali 
Szkołę Podstawową w Dywitach.

W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce 
zajęła Katarzyna Gołębiewska z Gimna-
zjum w Purdzie, która wystąpiła z tekstem 
„Wielkanoc”. Drugie miejsce Komisja Kon-
kursowa przyznała Wiktorii Kossak z Gim-

nazjum w Purdzie, trzecie miejsce – Do-
rocie Karaś z tego samego gimnazjum.

Organizatorzy zadbali, aby klimat kon-
kursu był jak najbardziej ludowy. Scena, 
na której występowali uczniowie, przypo-
minała warmińską chatę. Koloryt Warmii 
podkreśliły pieśni warmińskie w wykona-
niu uczniów Zespołu Szkół w Dywitach. 
Młodzi artyści powitali zgromadzonych 
piosenką „Dobry dzionek wom”. W ocze-
kiwaniu na wyniki konkursu uczestnicy 
i zaproszeni goście mogli skosztować 
warmińskich przysmaków, które przygo-
towali państwo Antosiak z miejscowości 
Gady. Na stole pojawiły się polędwice, 
boczki, golonki, pasztety i pieczenie 
z własnej wędzarni a także świeżo wy-
pieczone chleby. Tym apetycznym ak-
centem konkurs się zakończył, a orga-
nizatorzy zachęcali do spotkania za rok, 
na trzecim regionalnym konkursie gadki 
warmińskiej.

„Po naszamu. Po warnijsku”
W sobotę 29 listopada 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach odbył się II Regionalny Konkurs Gwary Warmińskiej „Po 
naszamu. Po warnijsku”. W konkursie wzięło udział 13 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z: Olsztyna, Purdy, Spręcowa, 
Bukwałdu i Dywit. Takie zainteresowanie młodych ludzi tradycją regionu cieszy tym bardziej, że w tym roku gwara warmińska została 
wpisana na krajową listę dziedzictwa niematerialnego Unesco.

Dywity. II Regionalny Konkurs Gwary Warmińskiej.

Mery

Fragment pracy Marty Dobrzyńskiej

A. S-H. Foto: Archiwum A. S-H.
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Żółty Talerz - sojusz Pełny Talerz - 
w ramach konkursu ogłoszonego przez 
Bank Żywności w Olsztynie udało się 
nam pozyskać dofinansowanie w kwocie 
2500 zł. Będzie ono przeznaczone na 
przygotowanie dodatkowego posiłku dla 
dzieci długo przebywających w świetlicy 
szkolnej. Uzyskane środki pozwolą na 
codzienne przyrządzanie podwieczorku 
dla dzieci. Akcja wsparła działania Sto-
warzyszenia „Nasze Dzieci”, które od 
kilku lat podejmuje starania o zdobywa-
nie funduszy na organizację akcji „Pod-
wieczorek dla ucznia”. Dofinansowany 

projekt realizowany będzie aż do końca 
czerwca 2017 roku.

Kolejne działanie to „Szkoła tenisa” 
W dniach 14–23 listopada uczniowie szko-
ły podstawowej skorzystali z zaproszenia 
WMTA Olsztyn, uczestnicząc w lekcjach 
tenisa. Wszystkie klasy miały możliwość 
spędzenia dwóch godzin wychowania fi-
zycznego zorganizowanych na kortach te-
nisowych. Zajęcia prowadzili profesjonalni 
trenerzy gry w tenisa ziemnego. Gospo-
darze nie tylko zorganizowali nam dowóz 
i ciekawe zajęcia, ale też przygotowali 
atrakcyjne konkursy i nagrody. Uczniowie 

i nauczyciele wracali z zajęć nieco zmę-
czeni, ale bardzo zadowoleni.

Przystąpiliśmy także do powiatowego 
konkursu „Błyskotliwa szkoła”. Czyniąc 
to, mieliśmy przede wszystkim na uwa-
dze na uwadze poprawę bezpieczeństwa 
naszych uczniów. Razem z dziećmi przy-
gotowaliśmy elementy odblaskowe, któ-
re łatwo można przymocować do każdej 
kurtki. Obecnie zachęcamy wszystkich 
uczniów klas IV–VI do aktywnego włą-
czania się do akcji.

W Zespole Szkół w Dywitach przeprowadzanych jest wiele działań, zarówno edukacyjnych, jak i sportowych. 
Poniżej prezentujemy kilka z nich.

Sportowo i odblaskowo

KR

Szkoła w Dywitach. Nasze ostatnie działania.

– Celem akcji jest skuteczne eduko-
wanie dzieci i młodzieży a także rodzi-
ców, przybliżając im ideę honorowego 
krwiodawstwa – mówi pani Jolanta Mil-
ler, szkolny koordynator akcji. – W kla-
sach starszych uczniowie obejrzeli film 
o krwiodawstwie, prezentację multime-
dialną na temat grup krwi. Rozmawiali na 
temat budowy i znaczenia krwi.

Uczniowie dyskutowali również o tym, 
czy warto oddawać krew i jak zachęcić 
do tego osoby dorosłe. Na koniec roz-
wiązywali quiz wiedzowy, aby pogłębić i 
usystematyzować swoją wiedzę. Otrzy-
mali także do domu broszurki i gadżety, 
aby zapoznać lepiej swoich rodziców z 
ideą krwiodawstwa.

– Klasy młodsze i przedszkolaki rów-
nież realizowały tą samą tematykę – do-
powiada pani Jola. – Dzieci obejrzały film 
na temat krwiodawstwa. Rozmawiali z 
nauczycielem na temat znaczenia krwi 
w ratowaniu życia innym, poznawali bu-
dowę krwi i znaczenia poszczególnych 
jej składników. Obejrzeli również film z 
serii „Było sobie życie – krew”, a potem 
wykonywali zadanie praktyczne „model 

W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie przystąpiła do akcji edukacyjnej: „Twoja krew, moje życie” 
organizowanej w ramach programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej 
Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015–2020” finansowanej przez ministra zdrowia. Ideę honorowego krwiodawstwa 
propagowano na specjalnie temu poświeconych zajęciach w klasach I–VI oraz w oddziale przedszkolnym.

Łączy nas krew, która ratuje życie
Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie. Być honorowym krwiodawcą.

budowy krwi”. Odbył się konkurs wiedzy o 
krwiodawstwie, za który otrzymali do domu 
gadżety i broszurki. Zajęcia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem wśród dzieci, z 
uwagą oglądały i słuchały. Każde chcia-
ło zrobić swój model krwi i zabrać go do 
domu.

Dzieci miały także okazję spotkać się 
z dawcą krwi, zobaczyć jego legitymację 

krwiodawcy oraz zadać wiele nurtują-
cych je pytań. (np. jak się czuje podczas 
pobierania krwi, czy to boli, jak często to 
robi, dlaczego to robi itp.). Wielu uczniów 
zadeklarowało, że w przyszłości pójdą w 
jego ślady, a teraz zachęcą swoich rodzi-
ców do oddawania krwi, aby pomagać 
innym. Pamiętajmy, że łączy nas krew, 
która ratuje życie.

Foto: IS

zak

Na początku wzięli udział w audycji 
muzycznej zatytułowanej „Tajemnice har-
fy”. Odbyła się ona w Państwowej Szkole 
Muzycznej w Olsztynie. Była to doskona-
ła okazja do poznania tego instrumentu, 
wysłuchania historii powstania harfy i 
wielu ciekawostek na jej temat. Ucznio-

wie wysłuchali również koncertu harfistek - 
uczennic wydziału instrumentalnego, klasy 
harfy pani Małgorzaty Buczek.

Kolejnym wydarzeniem było odwiedze-
nie przez uczniów Urzędu Skarbowego 
w Olsztynie. Poznali oni specyfikę pracy 
urzędników tam zatrudnionych. Dowiedzie-

li się, co to jest budżet państwa i skąd 
rząd bierze pieniądze, co to są podatki 
oraz dlaczego należy je płacić. Mieli rów-
nież okazję zobaczyć miejsca, w których 
pracują urzędnicy oraz wysłuchać ich 
opowieści o wykonywanej pracy.

Dnia 8 listopada uczniowie klas I-III i VI Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie udali się do Olsztyna w ramach 
wycieczek edukacyjnych organizowanych przez placówkę. 

Tajemnice harfy
Szkoła w Bukwałdzie. Olsztyńskie wycieczki edukacyjne.

KSz
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Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto od 
uroczystego złożenia kwiatów pod po-
mnikiem warmińskiej poetki. Następnie 
w świetlicy wiejskiej uczestników konkur-
su w imieniu jego organizatorów powitała 
pani Katarzyna Sternicka-Moritz, Prezes 
Fundacji „Prymus”. 

Po krótkim wspomnieniu o brąswałdz-
kiej poetce i powitaniach przyszedł czas 
na recytacje. Zgodnie z regulaminem 
uczniowie mogli wybrać wiersze różnych 
warmińskich poetów. Zebrani usłyszeli 
m.in. wiersze takich poetów jak: Michał 
Lengowski, Marek Samselski, Bożena 
Kraczkowska oraz Władysław Dzięgała, 
Alicja Bykowska-Salczyńska. W trakcie 
obrad jury warsztaty gwary warmińskiej 
poprowadził dla uczestników pan Łukasz 
Ruch.

Większość jednak prezentowała po-
ezję Marii Zientary-Malewskiej. Wykazali 
się dobrą znajomością jej twórczości, wy-
bierając wiersze pełne liryzmu, o treści 
patriotycznej jak również te zawierające 
elementy gwary i prezentujące piękno 
warmińskiej ziemi.

Komisja konkursowa w składzie: Wan-
da Anusiak, Dorota Pszczoła i Maria Su-
rynowicz oceniała uczestników w czte-
rech kategoriach wiekowych, zwracając 
uwagę m. in. na poprawną recytację, do-
bór wierszy do osobowości recytatora i 
ogólny wyraz artystyczny. Jury szczegól-
nie zachwyciła recytacją wiersza „Ręce” 
Marii Zientary-Malewskiej Julia Zabiel-
ska. Powiedziała go głosem spokojnym, 
a zarazem pełnym wrażliwości. Sama 
sobie ten wiersz wybrała i bardzo dobrze 
rozumiała, o czym on jest.

Klasyfikacja końcowa była następująca:
Klasy I-III:

W dniu 28 października spotkało się w Brąswałdzie już po raz 29. spotkali się młodzi recytatorzy ze szkół województwa 
warmińsko-mazurskiego. Wzięli oni udział w Konkursie Poezji im. Marii Zientary-Malewskiej zorganizowanym przez 
Fundację „Prymus” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach i Sołectwem Brąswałd.

Recytacje warmińskiej poezji
Brąswałd. Konkurs im. Marii Zientary-Malewskiej.

I miejsce – Julian Majsiuk – Szkoła Podsta-
wowa nr 32 w Olsztynie.
II miejsce – Marta Kontakiewicz – Szkoła 
Podstawowa nr 30 w Olsztynie.
III miejsce – Amelia Mularczyk – Szkoła 
Podstawowa nr 22 w Olsztynie.
Wyróżnienia: Nikola Poleszak – Szkoła 
Podstawowa nr 32 w Olsztynie i Karol Wy-
rębek – Szkoła Podstawowa w Rusi.
Klasy IV-VI:
I miejsce – Julia Zabielska – Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Olsztynie.
II miejsce – Wiktoria Cybulska – Szkoła 
Podstawowa nr 9 w Olsztynie.
III miejsce – Helena Pepol – Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie.
Wyróżnienia: Aleksandra Kulesza – Szko-
ła Podstawowa w nr 9 w Olsztynie i Jakub 
Żelechowski – Szkoła Podstawowa nr 30 
w Olsztynie.
Gimnazjum:
I miejsce – Dominika Piórkowska – Gimna-
zjum nr 9 w Olsztynie.
II miejsce – Wiktoria Grygorczyk – Gimna-
zjum w Tuławkach.
III miejsce – Katarzyna Tatol – Gimnazjum 

w Tuławkach.
Wyróżnienie: Małgorzata Kochańska – 
Gimnazjum w Tuławkach.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
I miejsce przyznano Weronice Martynow-
skiej z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 
w Olsztynie, a wyróżnienie otrzymał Ja-
kub Górski z Zespołu Szkół Mechanicz-
no-Energetycznych w Olsztynie.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
Sołectwu Brąswałd, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brąswałdzie, Szkole Pod-
stawowej w Bukwałdzie oraz wszystkim 
innym życzliwym instytucjom i osobom, 
pomagającym przy przeprowadzeniu 
konkursu.

Szczególne podziękowania kierujemy 
do uczestników i przygotowujących ich 
nauczycieli za liczne przybycie i nieusta-
jące zainteresowanie naszym przedsię-
wzięciem. Sam konkurs został zrealizo-
wany w ramach projektu sfinansowanego 
w roku 2016 z budżetu Gminy Dywity w 
ramach ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

Foto: Kazimierz Kisielew

W dniu 25 listopada 2016 roku przedszkolaki z Bukwałdu świętowały Światowy 
Dzień Pluszowego Misia. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniej-
szych zabawek, moda na misie nie przemija. Tego dnia każde dziecko przyszło 
do przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem – Misiem. Przybyły mi-
sie małe, średnie i bardzo duże, białe brązowe, zielone itd. A każdy był piękny 
i wyjątkowy.

Uroczysty dzień rozpoczął się od prezentacji przyniesionych pluszaków w „Kra-
inie Pluszowego Misia”. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w 
misiowej krainie. Poznały historię święta, wspólnie recytowały wiersze o misiach, 
bawiły się przy piosenkach: „Dwa malutkie misie”, „Jadą, jadą misie”. Podasz za-
jęć plastycznych wykonały „misiowe pacynki” z papierowych talerzyków. Na za-
kończenie wszyscy obejrzeli bajkę „Miś Koralgol”.

Ten dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu oraz wspólnej zabawy, jednak 
najwięcej radości sprawił dzieciom sam fakt zaprezentowania swojego misia ko-
legom i możliwość zabawy z pluszakiem.

Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. Pluszowe misie opanowały przedszkole w Bukwałdzie. Przybyły ze swoimi 
małymi właścicielami, aby bawić się, świętować i uczyć.

Nasi pluszowi milusińscy
Odział Przedszkolny w Bukwałdzie. Dzień Pluszowego Misia

Foto: IS

Kazimierz Kisielew
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Skąd św. Mikołaj bierze prezenty?
Bukwałd. Mikołajki w oddziale przedszkolnym.

W czwartek 10 listopada wziął udział w V Powiatowej Wigi-
lii Święta Niepodległości organizowanej przez Powiat Olsz-
tyński, gdzie na scenie przed budynkiem starostwa, oprócz 
zespołu z Tuławek, pojawili się werbliści z grupy Warmia 
Rhythm Team, Chóru Warmii i Mazur z Gietrzwałdu oraz 
laureaci patriotycznych konkursów muzycznych. Podczas 
imprezy było można zobaczyć obóz wojskowy, szpital polo-
wy, grupy rekonstruktorów historycznych oraz repliki broni z 
czasów pierwszej wojny światowej. 

Następnego dnia Zespół Cantemus wykonał koncert pie-
śni patriotycznych w kościele św. Mikołaja w Sętalu oraz w 
niedzielę 13 listopada z takim samym koncertem gościł w 
Barczewku w kościele św. Wawrzyńca i św. Katarzyny. 

Od rana w bukwałdzkim przedszkolu było ogromne poruszenie. Gdy wybiła długo wyczekiwana godzina, to wszystkie 
przedszkolaki i rodzice mieli na głowach „mikołajkowe czapeczki” i wszyscy cierpliwie czekali, aby pięknie przywitać
św. Mikołaj

Pani Zosia jest przyjacielem dzieci i 
bardzo chętnie zgodziła się opowiedzieć 
o sobie i latach powojennych. Była to cie-
kawa lekcja historii. Przyniosła ze sobą 
zdjęcia oraz własnoręcznie wyhaftowane 
serwety i obrusy. Na pytanie, jaka jest re-
cepta na dobre zdrowie, odpowiedziała, 
że należy pić czerwony barszcz oraz jeść 
kapustę.

Starsza pani umie skupić uwagę dzie-
ci. Opowiedziała o II wojnie światowej, 
trzech latach przymusowych robót w 
Niemczech. Jadła tam tylko ciemny chleb, 
czerwoną cebulę, marmoladę z buraków 
i piła czarną, gorzką herbatę. Z Litwy pie-
chotą doszła do Warszawy. Zajęło jej to 
trzy tygodnie. Po wojnie zamieszkała we 
Frączkach. Tu poznała męża Antoniego, 
który pracował w pogotowiu ratunkowym. 
Pani Zosia ma 28 chrześniaków! Pisze 
piękne wiersze. Dziękujemy serdecznie 
za spotkanie!

3 listopada w Szkole Filialnej we Frączkach na zaproszenie uczniów uczęszczających na zajęcia „Grup wsparcia” od-
było się spotkanie z panią Zofią Wesołowską, mieszkanką wsi Frączki, która we wrześniu tego roku obchodziła swoje 
90–te urodziny.

Żywa lekcja historii
Frączki . Spotkanie z panią Zofią Wesołowską, 90–letnią mieszkanką wsi.

Tekst i Foto: SP Frączki

Jak co roku Zespół wokalny „Cantemus” czynnie wpisał się w obchody Święta Niepodległości.

Śpiewające obchody Święta Niepodległości
Działania Zespołu Wokalnego „Cantemus”.

KW Foto: GOK

Dzieci czekały na Mikołaja i wyglądały przez okno, gdy 
nagle na korytarzu rozbrzmiały dzwoneczki. Mikołaj przy-
niósł kilka worków prezentów, a przedszkolaki podziękowa-
ły mu przedstawieniem, podczas którego recytowały wier-
sze i śpiewały piosenki o św. Mikołaju.

Po wizycie św. Mikołaja dzieci wspólnie z rodzicami miały 
słodki poczęstunek zorganizowany przez rodziców. Po nim 
przyszedł czas na dalszą zabawę. Przedszkolaki miały do 
rozbicia piniatę pełną cukierków. Na zakończenie wszyscy 
usiedli w kole i słuchali, jak rodzice czytali bajkę pt.: „Skąd 
Mikołaj bierze prezenty”.

Dzień Mikołajkowy w naszym oddziale przedszkolnym 
minął w miłej atmosferze i dostarczył wszystkim niezapo-
mnianych wrażeń.

Iwona Słowik Foto: IS
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Przez cały rok, we wtorki i czwartki 
świetlica zapełnia się dziećmi i młodzie-
żą uczestniczącą w zajęciach plastycz-
nych prowadzonych przez, mieszkającą 
od 10-ciu lat w Spręcowie, panią Jolantę 
Jabłońską. Pomimo to, iż zajęcia trwają 
dopiero drugi rok, pani Jola może po-
chwalić się ogromnymi sukcesami jej 
podopiecznych. 

W Gminnym Konkursie Plastycznym 
ogłoszonym przez GOK, pod hasłem 
ABSTRAKCJA, na który wpłynęły 184 
prace, jej artyści z rocznika klas I-III i IV-
VI zdobyli cztery nagrody na sześć moż-
liwych. Pierwszym miejscem z klas I-III 
nagrodzona została Milena Pietrusińska, 
a trzecim Adam Staszkiewicz oboje ze 
Świetlicy Wiejskiej w Spręcowie. W ka-
tegorii klas IV-VI pierwsze miejsce zajęła 
Kaja Staszkiewicz, zaś trzecie Greta Boł-
tromiuk. Obie uczęszczają na zajęcia do 
Świetlicy Wiejskiej w Spręcowie. 

Pani Jola jest bardzo dumna ze swoich 
podopiecznych, a dzieci bardzo chętnie 
biorą udział w prowadzonych przez nią 
zajęciach, eksperymentując różne tech-
niki ekspresji plastycznej.

Również w tym roku w Świetlicy Wiej-
skiej realizowano dwie oferty konkurso-
we dofinansowywane z budżetu Gminy 
Dywity. Pierwsza, pod nazwą „Wakacje 
ze Sztuką. Rozwijam talent, maluję, rysu-
ję – ryzykownych działań nie podejmuję”. 
Zajęcia odbywały się w wakacje w każ-
dą środę w Świetlicy Wiejskiej w Sprę-
cowie w godz. 9.00–14.00 i polegały na 
odkrywaniu zdolności plastycznych oraz 
uczestnictwie w różnego rodzaju grach i 
zabawach tematycznych. Największym 
zainteresowaniem dzieci cieszyły się 

W 2016 roku w Świetlicy Wiejskiej w Spręcowie odbywało się wiele imprez kulturalnych, w które zaangażowani byli 
mieszkańcy wsi.

Nasze działania
Spręcowo. Wieś tętniąca kulturalnym życiem.

własnoręcznie wykonywane prace, takie 
jak, m. in. koszulki z napisem własnego 
projektu, biżuteria, maski. Każde dziecko 
otrzymało II-gie śniadanie (słodka bułka i 
napój).

Drugie działania nosiło nazwę „Wiejska 
Międzypokoleniowa Akademia Sztuki w 
Spręcowie”. Miało ono na celu integrację 
międzypokoleniową i było skierowane za-
równo do dzieci i młodzieży jak i dorosłych 
mieszkańców wsi Spręcowo. Zorganizo-
wano cztery dwudniowe warsztaty tema-
tyczne (malarstwo, scrapbooking, wiklina i 
filcowanie) i jeden Dzień Twórczości Mię-
dzypokoleniowej pod hasłem „Sztuka łączy 
pokolenia”, gdzie uczestnicy wystawili wy-
konane przez siebie prace artystyczne. Na 
to święto zaproszono władze Gminy Dywi-
ty, Prezesa Stowarzyszenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Spręcowie i innych go-
ści. Uczestniczki warsztatów przygotowały 

smaczny poczęstunek i wszyscy dobrze 
się bawili oglądając bardzo interesujące 
wyroby plastyczne i artystyczne. 

W każdą środę od godziny 18.00 w 
Świetlicy Wiejskiej w Spręcowie zbierają 
się panie, mieszkanki naszej wsi i oddają 
się swoim pasjom artystycznym. Każda 
z nich w czymś się specjalizuje i chętnie 
wciąga inne panie w aktywność twórczą. 
Wszystkie wyżej wymienione aktywności 
z pewnością nie przebiegałyby tak po-
myślnie, gdyby nie czynne poparcie tych 
inicjatyw przez Radę Sołecką i Sołtysa i 
jego zaangażowanie w życie naszej wsi. 
Mieszkańcy Spręcowa zawsze mogą li-
czyć na niego we wszystkich sprawach.

Rok 2017, miejmy nadzieję, będzie 
kontynuacją działań mijającego roku. 
Także planujemy rozszerzyć aktywność 
mieszkańców Spręcowa o nowe plany 
kulturalno-społeczne.

Foto: Archiwum SP Spręcowo

Podczas lekcji regionalnych najmłodsi pozna-
wali świąteczne tradycje i obrzędy warmińskie. 
Prezentowała je im pani Jadwiga Orzołek, która 
specjalnie na te okazje wcielała się w rolę War-
mińskiego Anioła. W trakcie spotkań wykonywała 
warmińskie kolędy oraz snuła opowieść, opartą na 
„Baśni gwiazdkowej” Marii Zientary-Malewskiej, o 
warmińskich skrzatach barstukach, które chętnie 
pomagały dawnym Warmiakom.

Przedszkolaki poznawały warmińskie stroje, a 
na zakończenie spotkania mogły stać się aktyw-
nymi uczestnikami orszaku Sług z Szemlem. Z 
pomocą animatorki przebierały się za aniołki, dia-
bełki i pastuszki, które dawniej chodziły w tym tra-
dycyjnym pochodzie od domu do domu. Tak jak to 
dawniej na Warmii bywało.

Pod takim tytułem odbywały się w grudniu w naszej gminie spotkania animatora kultury GOK z przedszkolakami ze 
Słup, Różnowa, Kieźlin, Dywit oraz Bukwałdu. Podczas nich zapoznawali byli z warmińskimi obrzędami okresu Świąt 
Bożego Narodzenia. Wszystko to w ramach realizacji projektu „Tu jest Warmia”.

Spotkania z Warmińskim Aniołem
Świąteczne działania Gminnego Ośrodka Kultury.

Ryszard Jabłoński

zak Foto: GOK
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Patriotyczne występy i konkursy
Szkoła Podstawowa w Spręcowie. Obchody Święta Niepodległości.

Ważnym elementem programu były 
konkursy: historyczne, muzyczne i pla-
styczne. Największy aplauz widowni 
wzbudziła piosenka patriotyczna w wy-
konaniu przedstawicieli poszczególnych 
klas: Oliwii Fiuk, Eleny Wojgieniec i Jaśka 
Rondomańskiego, przygotowanych przez 
pana Artura Jaworskiego. Jury miało bar-
dzo trudny wybór, gdyż wszyscy wyko-
nawcy zaprezentowali się bezbłędnie.

Główną częścią obchodów był kon-
kurs sprawdzający wiedzę historyczną 
z okresu walk o niepodległość. Oprócz 
tego należało odgadnąć wyświetlane na 
ekranie postacie z nią związane. Każ-
da klasa mogła sobie wybrać jednego z 
trzech bohaterów tamtych wydarzeń: Jó-
zefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego 
lub Ignacego Jana Paderewskiego i od-
powiedzieć na pytania z nimi związane. 
Konkurs ten był niezwykle emocjonalny. 
Uczniowie bardzo się starali, by udzielić 
poprawnej odpowiedzi i zdobyć punkty 
dla swojej klasy. Przydał się też doping z 
trybun.

Ostatnią konkurencją był konkurs pla-
styczny polegający na ucharakteryzowa-
niu twarzy motywami i barwami narodo-
wymi. Każdą klasę reprezentowały dwie 

osoby. Po wykonaniu zadania uczniowie 
prezentowali się bardzo efektownie i biało–
czerwono. I tym razem jury miało problem z 
wybraniem najlepszej drużyny. Przerwy po-
między konkursami urozmaicano dodatko-
wo piosenkami patriotycznymi. Szczególne 
podziękowania należą się tu panu Arturowi 
Jaworskiemu, który tak pięknie przygoto-
wał dzieci do występów. Swoją obecnością 
zaszczyciły nas także przedszkolaki z Aka-
demii Malucha, uważnie obserwujący zma-
gania swoich starszych kolegów. Po za-
kończeniu wszystkich konkurencji okazało 

9 listopada w Szkole Podstawowej w Spręcowie odbyły się obchody poświęcone 98 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Uczniowie klas IV–VI przedstawili program artystyczny upamiętniający to wydarzenie.

się, że klasy mają tę samą ilość punktów 
i każda z nich zajęła pierwsze miejsce. 
Wszyscy uczestnicy obchodów Narodo-
wego Święta Niepodległości otrzymali 
pamiątkowe dyplomy a poszczególne 
klasy maskotki.

Głównym celem imprezy szkolnej było 
propagowanie obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości oraz utrwalenie 
ważnych wydarzeń historycznych w cie-
kawej formie. Śmiało można powiedzieć, 
że udało się zintegrować społeczność 
szkolną w tożsamości narodowej.

Konkurs odbył się pod honorowym pa-
tronatem Związku Piłsudczyków Rzecz-
pospolitej Polskiej, a jego celem było 
uczczenie pamięci wybitnego dowódcy 
Legionów Polskich - marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, jak również wspieranie 
wychowania patriotycznego młodego 
pokolenia. Wśród bardzo wielu prac wy-
konanych przez uczniów szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych Olsztyna 
i powiatu olsztyńskiego doceniono talent 
i uzdolnienia plastyczne uczennicy Oliwii 
Sakowskiej, która otrzymała wyróżnienie 
w tym konkursie. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów.

Uczniowie Zespołu Szkół w Tuławkach wzięli w tym roku udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym: „Józef Piłsudski 
i Legiony Polskie”, organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie.

Pamięci dowódcy Legionów Polskich
Zespół Szkół w Tuławkach. Konkurs plastyczny.

Tekst i Foto: Zbigniew Dziełak

Tekst i foto: HK

Warsztaty odbywały się cyklicznie w 
Izbie Pamięci im. Marii Zientary-Malew-
skiej w Brąswałdzie. Prowadził je Łukasz 
Ruch – znawca i propagator gwary i kul-
tury warmińskiej. Podczas zajęć uczest-

nicy poznawali podstawy gwarowej składni 
oraz słowa związane z codziennym życiem 
mieszkańców Warmii. Dowiadywali się, jak 
nazywają się zwierzęta domowe, podsta-
wowe sprzęty, w co ubierali się chłopcy, a 

w co dziewczyny, i jak określano pokre-
wieństwa. 

Miłośnicy warmińskiej gwary czytali 
także krótkie teksty, uczyli się je zapisy-
wać i tłumaczyli na język polski.

Od października do grudnia bieżącego roku miłośnicy gwary warmińskiej spotykali się wieczorami w Brąswałdzie. 
Uczestniczyli tam w warsztatach, które prowadził pan Łukasz Ruch. 

Nie być jak truzio
Fundacja „Prymus”. Warsztaty gwary warmińskiej.

zak
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Komisja w składzie: Agnieszka Dzie-
wulska-Pawłowska, Katarzyna Bojaru-
niec i Ewa Wankiewicz ogłosiła zwy-
cięzców konkursu w dwóch kategoriach 
wiekowych. 

Kategoria klas I-III:
– I m- Wiktoria Przęczek,
– II miejsce - Zofia Rudol,
– III miejsce miejsce - Emilia Kołodziej-
czyk.

Wyróżnienia otrzymali: Błażej Drąg, 
Krystian Przybyłowski, Anna Słowik.

Kategoria klas IV-VI:
– I miejsce - Angelika Piechota,
– II miejsce - Maciej Soroko,
– III miejsce - Oksana Łusiewicz.

Wyróżnienia otrzymali: Kinga Olejko, 

Już po raz trzeci Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie, we współpracy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie, zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Srebrny Słowik”. W tym 
roku odbył się on 9 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach.

O laur „Srebrnego Słowika
Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie. III Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej.

GOK Dywity. Plenerowe letnie i jesienne malowanie.

Zainspirowani przyrodą i architekturą
Minęło lato zachwycające pięknem przyrody i ciepłem słońca. Staraliśmy się korzystać z jego uroków, dlatego w waka-
cyjnej ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach pojawiły się kilkugodzinne plenery malarskie.

Polegały one na tym, że do wybranych 
miejscowości przyjeżdżał instruktor i 
szukaliśmy miejsca dogodnego do malo-
wania z natury. Inspiracją była przyroda, 
architektura, a czasem ludzie i martwa 
natura, w zależności od pogody. Nie było 
ograniczeń wiekowych. Zarówno dzieci 
jak i dorośli mogli skorzystać z profe-
sjonalnych materiałów i porad artysty. 
Zainteresowanie było spore, zwłaszcza 
dzieci chętnie wypróbowywały narzę-
dzia (pędzle, gąbki, szpachelki, spry-
skiwacze, palce, kredki, rozcieraki itp.). 
Eksperymentowały z mieszaniem farb 
akrylowych, pasteli, moczeniem papieru 

i różnorodnym rozprowadzaniem akwarel. 
Również dorośli wybrali się na plenerową 
przygodę. Okazało się, że się talent można 
odkryć w różnym wieku. Niektórzy konty-
nuują naukę malowania w grupach stałych 
GOK. W Ługwałdzie plener malarski pro-
wadziła Danuta Krajewska a w Słupach, 
Dąbrówce i Kieźlinach Joanna Kitkowska. 
Dziękujemy za pomoc i współpracę sołty-
som i opiekunom świetlic wiejskich.

Oryginalny pomysł na plenerowe malo-
wanie znalazła również Grupa Plastycz-
na „Paleta” spotykająca się w Gminnym 
Ośrodku Kultury we wtorki i środy. W ra-
mach współpracy z SSK „Pojezierze” 

zorganizowane zostały w Olsztynie nie-
typowe warsztaty malarskie, których te-
matem był ciekawy i klimatyczny widok 
na dachy i uliczki Starego Miasta oraz 
Zamek Olsztyński. 

Również uczestniczki i sympatycz-
ki grupy „Sztukmistrzynie” działającej 
w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w 
Gadach rozpoczęły sezon jesienny ple-
nerem w „Warmińskim Uroczysku” w 
miejscowości Rasząg. Pod artystycznym 
kierownictwem Danuty Krajewskiej 17 ar-
tystek stworzyło kilkanaście prac malar-
skim inspirowanych przyrodą pogranicza 
warmińsko-mazurskiego.

Zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia. To okres, w którym 
cieszymy się z narodzin Jezusa Chrystusa i wyrażamy to też 
śpiewem. Nie dziwi więc fakt, że mieszkańcy DPS-u z wielkim 
wzruszeniem wysłuchali przepięknych kolęd i pastorałek w wy-
konaniu uczniów. Wśród nich były te znane nam wszystkim, takie 
jak: „Gdy się Chrystus rodzi”, „Przybieżeli do Betlejem” czy „Je-
zus Malusieńki”. Pojawiły się również te mniej popularne, jednak 
niezmiernie piękne, np.: „Krętą drogą naprzód”, „Nie było miej-
sca” i „Gore gwiazda”

Zgromadzeni pensjonariusze i goście z chętnie śpiewali wraz z 
młodymi wykonawcami. Wszyscy wysłuchali także kolęd w wer-
sjach instrumentalnych. Młodzi muzycy z bukwałdzkiej szkoły 
grali im na skrzypcach, klarnecie i flecie prostym. Wszystkim zaś 
akompaniowała na pianinie pani Katarzyna Szkatuła. Na zakoń-
czenie, po gromkich brawach i gratulacjach, wszyscy zasiedli do 
wspólnego świątecznego posiłku.

Świąteczny nastrój zagościł 13 grudnia 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej na ulicy Paukszty w Olsztynie. Wszystko 
to dzięki koncertowi kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie.

Wyśpiewali świąteczny nastrój
Szkoła w Bukwałdzie. Koncert kolęd i pastorałek.

Natalia Sopel, Maria Ziemska. Grand Prix 
otrzymała Oliwia Smyk.

Gratulujemy wszystkim młodym wy-

konawcom wspaniałych występów na 
scenie. Dziękujemy za zaangażowanie 
i udział w konkursie. Zapraszamy za rok.

Tekst i foto: zak

JK

Foto: DZKazimierz Kisielew
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W tym dniu na jednej godzinie lekcyjnej 
w każdej klasie nauczyciele, uczniowie i 
rodzice czytali sobie nawzajem fragmen-
ty popularnej książki Rene Goscinnego i 
Jeana-Jacquesa Sempe „Mikołajek” oraz 
inne teksty z lubianych przez dzieci ksią-
żek (m.in. „Dynastię Miziołków” Joanny 
Olech oraz „Hela i zajęcia pozaszkolne 
Barbary Stanki). Uczniowie klasy I zaś 
wspólnie z rodzicami czytali teksty obraz-
kowo-wyrazowe o tematyce świątecznej.

- Poprzez wspólne czytanie chcemy 
zachęcić rodziców do tego, aby razem ze 
swoimi dziećmi czytali w domach – mówi 
pani Katarzyna Szkatuła. – Szczególnie, 
że jest wiele ciekawych książek, dzięki 
którym będą poznawać bogactwo i pięk-
no języka polskiego.

Wszyscy wystąpili w czerwonych mi-
kołajkowych czapeczkach. Rodzice i 
uczniowie czuli przyjemność i satysfak-
cję z czytania, a stres mijał już po prze-
czytaniu pierwszych słów. Wszyscy z 
zainteresowaniem słuchali zabawnych 
opowiadań i często śmiali się w tych sa-
mych momentach.

- Pragniemy dzieciom, we współpracy 

We wtorek 6 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie już po raz kolejny zorganizowano wydarzenie czy-
telnicze „Mikołajki z Mikołajkiem”. Odbyło się ono w ramach realizacji projektów czytelniczych „Czytające przedszkola” 
i „PoczytajMy”.

Wspólne Mikołajkowe czytanie
Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie. Realizacja projektów czytelniczych.

z rodzicami, już od najmłodszych lat za-
szczepić pasję do czytania książek  - doda-
je pani Kasia. – Chroni to dzieci prze uza-
leżnieniem od wszelakiego typu mediów 
elektronicznych i jest łatwym i prostym 

sposobem na stymulowanie rozwoju 
dziecka. Potrzebna jest tylko dobra wola i 
chęć rodziców, aby codziennie poświęcić 
kilka minut na czytanie książki swojemu 
dziecku.

Jesteśmy realizatorami projektu „Edu-
kacja przez Szachy w Szkole”. W tym 
roku szkolnym podjęliśmy się pilotażo-
wego wprowadzenia nauczania gry w 
szachy w klasie IId jako zajęć obowiąz-
kowych. Przedsięwzięcie jest innowacją 
edukacyjną mającą akceptację Ministra 
Edukacji Narodowej. Celem projektu 
jest zwiększenie umiejętności matema-
tycznych naszych uczniów. Szczególnie 
w zakresie: logiki, orientacji przestrzen-
nej, myślenia analitycznego, rozwiązy-
wania problemów oraz kształtowania 
ważnych cech osobowości takich jak: 
odpowiedzialność, koncentracja, cierpli-
wość i wytrwałość. Pozwoli także roz-
winąć uczniom zmysł twórczy, intuicję, 
pamięć oraz umiejętności analitycznego 
myślenia i podejmowania decyzji. Ma-
jąc na względzie, że gra w szachy uczy 
też determinacji, motywacji i sportowego 
zachowania będziemy dążyć do posze-
rzenia oferty tych zajęć w przyszłym roku 
szkolnym.

Kontynuujemy działania w ramach 
programu „Mistrzowie kodowania”. Po-
zwala on uczniom lepiej zrozumieć i wy-
korzystywać nowoczesne rozwiązania 

Rozbudzanie ciekawości poznawczej
Nie tylko czytanie wypełnia mury naszej szkoły. Realizujemy wiele projektów i przedsięwzięć, które służyć mają rozwojo-
wi naszych uczniów, tworzeniu atmosfery sprzyjającej rozbudzaniu ich ciekawości poznawczej i nauce współdziałania.

techniczne. Nauka kodowania rozwija kre-
atywne myślenie, doskonali umiejętności 
analityczne, nadąża za postępem techniki 
i pozwala z niego świadomie korzystać. 
Umiejętność programowania staje się ko-
niecznością, która umożliwia rozumieć ota-
czający świat i zachodzące w nim zmiany, 
a w dalszej perspektywie może ułatwić im 
znalezienie dobrej pracy, w różnych, nieko-
niecznie związanych z informatyką dziedzi-
nach.

„MegaMisja dla świetlic szkolnych” to 
kolejne oddziaływania realizowane w szko-
le podstawowej, których celem jest pod-
niesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji 
uczniów. Zależy nam, by nasi najmłodsi 
uczniowie byli bezpiecznymi i świadomymi 
użytkownikami multimediów, a nauczyciele 
mieli dostęp do sprawdzonych materiałów, 
dzięki którym mogą prowadzić nowocze-
sne zajęcia dla dzieci w świetlicy. Dzięki 
technologiom dzieci mogą uczyć się wielu 
nowych rzeczy, poznawać świat i rozwijać 
pasje. W trakcie realizacji projektu dzieci 
uczą się, jakie treści można publikować w 
Internecie, jak chronić swoją prywatność, 
unikać niebezpieczeństw w sieci, prze-
strzegać netykiety i praw autorskich oraz 

Zespół Szkół w Dywitach. Projekty i działania edukacyjne.

jak znaleźć wiarygodne informacje w In-
ternecie, tworzyć i obrabiać proste grafi-
ki, dźwięki i filmy. W MegaMisji stawiamy 
na współpracę między dziećmi, twórczą 
dyskusję w trakcie zajęć i zabawę, która 
przyspieszy nabywanie cyfrowych kom-
petencji.

 Zakończyliśmy również realizację 
kompleksowego projektu kształtowania 
bezpiecznych zachowań w sieci pod na-
zwa „Cybernauci”. W działaniach reali-
zowanych ze środków Ministra Edukacji 
Narodowej, w ramach rządowego progra-
mu „Bezpieczna+ , uczniowie wybranych 
klas, rodzice i nauczyciele mieli możli-
wość uczestniczenia w warsztatach prze-
prowadzonych przez zewnętrznego tre-
nera. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat 
niebezpieczeństw płynących z Internetu, 
metod postępowania w sytuacjach za-
grożeń, bezpiecznych metod korzystania 
z Internetu, przeciwdziałania cyberprze-
mocy, przeciwdziałania uzależnieniom od 
gier komputerowych, Internetu i hazardu 
w sieci, a także kształtowania prawidło-
wego i bezpiecznego funkcjonowania w 
cyfrowym środowisku, regulacji prawnych 
dotyczących funkcjonowania sieci.

Kazimierz Kisielew

Foto: Archiwum SP Bukwałd
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Łukasz Ruch już od młodych lat intere-
suje się zwyczajami i gwarą warmińską. 
Jako gimnazjalista wygrywał konkursy 
gwarowe i zaczął pisać własne teksty, któ-
re publikuje na łamach naszej gazety.
Mariola Grzegorczyk: Od kiedy interesu-
je się Pan gwarą warmińską?
Łukasz Ruch: Często żartuję, że od za-
wsze. Tak naprawdę to moja przygoda z 
gwarą zaczęła się w gimnazjum. Był rok 
2005. Wtedy pojechałem na pierwszy 
konkurs prezentacji gwary warmińskiej 
do Dobrego Miasta. Za rok był kolejny 
konkurs i wtedy pojawił się problem z tek-
stem. Żaden mi nie odpowiadał, żaden 
nie był zabawny. Po tygodniu poszukiwań 
postanowiłem napisać go sam. Tak z po-
mocą moich dziadków napisałem gawędę 
„Zielgónoc po Warnijsku”.
MG: Już w gimnazjum powstał ten pierw-
szy tekst gwarowy. Szybko pojawił się na 
łamach „Gazety Dywickiej”, a po nim ko-
lejne. Jak powstawały gawędy? Czy było 
Panu łatwo pisać po warmińsku?
ŁR: „Gazeta Dywicka” to taki dobry duch, 
bo dzięki niej powstały kolejne teksty. Na 
początku nie było łatwo. Historie podpo-
wiadało życie, ale pisanie gwarą nie było 
wcale proste. Dziadkowie pomagali, dzięki 
nim tak naprawdę ta gwara przypadła mi 
do gustu. Zacząłem się nią interesować na 
poważnie, starałem się ją poznawać i le-
piej nauczyć. Bardzo szybko też na mojej 
gwarowej drodze pojawił się Edward Cy-
fus. Z nim, z jego pomocą to wszystko po-
szło do przodu. Łatwiej zaczęło się gwarą 
psisać i godać po naszamu.
MG: Jak układa się Panu współpraca 
z Edwardem Cyfusem?
ŁR: Tak, jak Warmiakom. Na początku 
był dystans, ale szybko się dogadaliśmy. 
Edward zaczął mi pomagać, sprawdzał 
moje teksty, rozmawialiśmy o nich i tak 
jest do dziś. Jesteśmy Warmiakami i nie-
raz się nawet posprzeczamy, ale zawsze 
dogadamy. Edward to taki mój przyszywa-

ny Ónkel.
MG: Gwara warmińska została wpisana na 
krajową listę niematerialnego dziedzictwa 
UNESCO. Wiem, że Pan również włożył w 
to niemało pracy.
ŁR: Nie wiem, czy tej pracy było mało, czy 
dużo. Nie mnie to oceniać. Staram się, gdy 
mogę robić coś dla gwary, dla Warmii. Ten 
wpis to nagroda dla nas, dla Warmiaków, 
tych którzy tu żyli, żyją i będą żyli. Cieszę 
się, że nasz wspólny wniosek, prof. Izabeli 
Lewandowskiej, Edwarda Cyfusa i mój, zo-
stał pozytywnie przyjęty i gwara warmińska, 
jako jedyna w Polsce, pojawiła się na tej 
liście jako pierwsze niematerialne dziedzic-
two naszego województwa.
MG: Angażuje się Pan ostatnio w konkurs 
i warsztaty gwary warmińskiej. Co Pana do 
tego skłoniło?
ŁR: Konkurs chodził po mojej głowie już od 
dawna, sam tak zaczynałem. Gdyby nie kon-
kurs, może gwarą bym się nie interesował. 
A Dywity, gmina z warmińską duszą, gmina, 
w której Warmię widać i czuć, jest dosko-
nałym miejscem dla takiego wydarzenia. 
Cieszę się, że szkoła w Dywitach pomogła 

mi zrealizować ten pomysł. Pamiętam jak 
dziś, gdy będąc kiedyś w szkole, wspo-
mniałem, że warto by było zorganizować 
taki konkurs, usłyszałem: „My w to wcho-
dzimy, robimy konkurs” Po naszamu. Po 
Warnijsku. Podobnie jest z warsztatami. 
Powstają one z inicjatywy ludzi. Warsztaty 
to szansa pokazania gwary innym, jej na-
uki. Są chętni, więc działamy.
MG: Jakie są Pana plany na przyszłość 
związane z gwarą? Czy ma Pan jakieś 
plany, może publikacje?
ŁR: Wpis na krajową listę niematerial-
nego dziedzictwa UNESCO to wielkie 
wyróżnienie, które zobowiązuje do jesz-
cze większej pracy. Nie można spocząć 
dziś na laurach, bo wpis może zostać 
odebrany. Konkretnych planów na razie 
nie mam. Myślę, że czas pokaże. Dzięki 
wpisowi na pewno będziemy mogli robić 
więcej. O szczegółach, planach na razie 
nie bardzo chciałbym mówić, bo jest ich 
wiele, ale z racji tej nowej sytuacji, jaką 
jest wpis, jeszcze nie zapadły konkretne 
decyzje odnośnie kierunku działań.
MG: Dziękuję za rozmowę.

Jesteśmy Warmiakami

Foto: GOK

Dialog komiczno-liryczny
GOK Dywity. Teatralny stolik.

Aktorki, związane na co dzień z Teatrem im. Jaracza w Olsz-
tynie: Wiesława Szymańska i Agnieszka Castellanos–Pawlak, 
w brawurowy sposób przedstawiły komiczno-liryczny dialog 
kobiet z pozoru dwóch różnych światów: Haliny Kociemby – bi-
bliotekarki oraz „blondynki” – Roksany Kluczyk. Choć dzieliło je 
z  pozoru wszystko: odmienna mentalność, język, wrażliwość, 
styl ubierania itp. widzowie byli świadkami narodzin niecodzien-
nej przyjaźni, trochę przy salwach śmiechu, trochę z łezką 
w oku.

Po raz kolejny okazało się, że szufladkowanie i stereotypy 
mogą być mylące, nie każda blondynka jest „przysłowiowa”, 
a niejedna bibliotekarka ma w sobie prawdziwą tygrysicę. Au-
torem scenariusza był Marcin Szczygielski, dobry reportażysta, 
obserwator zmieniającej się błyskawicznie polskiej rzeczywi-
stości. Kolejne spotkanie z Teatrem przy stoliku już marcu. Ser-
decznie zapraszamy.

We wtorek, 29 listopada 2016 roku, w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach odbył się 
kolejny spektakl Teatru przy stoliku, pod tytułem „Wydmuszka”.

Foto: GOKafh
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Zespół Szkół w Dywitach. Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

Zajęcia ze studentami i naukowcami
Rozpoczął się drugi rok współpracy Zespołu Szkół w Dywitach z dwoma wydziałami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Współdziałanie Szkoły i Uniwersytetu 
pozwoli na udział naszych uczniów w za-
jęciach edukacyjnych zorganizowanych 
na wydziałach matematyki i bioinżynierii 
zwierząt. Współpraca umożliwi też orga-
nizację zajęć edukacyjnych prowadzo-
nych przez pracowników uczelni w szko-
le, oraz zajęć dodatkowych z matematyki 
prowadzonych w szkole w ramach wo-
lontariatu studenckiego.

W bieżącym roku szkolnym odbyły się 
już: warsztaty filcowania dla dwóch klas 
szkoły podstawowej oraz zajęcia na wy-
dziale zootechniki: wszystko o koniach 
dla gimnazjalistów. Do naszej szkoły 
przyjeżdżają studenci, którzy prowadzą 
zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas 
IV-VI. Uczniowie chętnie z nich korzysta-
ją, ucząc się od nieco starszych od siebie 
kolegów.

W ramach współpracy z UWM od kilku 
tygodni nasi uczniowie uczestniczą w za-
jęciach dogoterapii prowadzonych przez 
pracownika Wydziału Bioinżynierii Zwie-
rząt UWM w Olsztynie, dr. inż. Janusza 

Strychalskiego. Dzieci pogłębiają wiedzę o 
świecie i żyjących w nim zwierzętach. Po-
znają krewnych psa. Dowiadują się wiele 
o jego życiowych potrzebach i sposobach 
ich zaspakajania. Uczą się rozpoznawania 
emocji zwierząt i respektowania ich po-
trzeb. Poznają zasady utrzymania psa i po-
stępowania z nim, a także uczą się metod 

Foto: Archiwum ZS Dywity

Dziewczęta z Gimnazjum w Tuławkach 
w składzie: Małgosia Kochańska, Wikto-
ria Berk i Oliwia Klimek nie miały sobie 
równych. Zdobyły tytuł mistrzyń rejonu I 
i weszły do finału wojewódzkiego. Chłop-
cy w składzie: Damian Grejf i Szymon 
Tunkiewicz uplasowali się na wspania-
łym drugim miejscu i w marcu 2017 roku 
będą wraz z dziewczętami reprezento-
wać nasz region w finale wojewódzkim. 
Gratulujemy.

W zawodach rejonowych w Olsztynie w dniu 26 listopada 2016 roku spotkały się najlepsze drużyny z powiatu olszyń-
skiego i powiatu miasta Olsztyn.

W finale wojewódzkim tenisa stołowego
Tenisiści i tenisistki z Gimnazjum w Tuławkach.

szkolenia psa opartych na nagradzaniu. 
Dowiadują się, jak zachowywać się wła-
ściwie wobec łagodnego czy groźnego 
psa.

Największą atrakcją zajęć jest jednak 
Mucha – mały, mądry piesek, który ujął 
swoją żywiołowością wszystkich uczest-
ników spotkań.

MS Foto: Archiwum Gimnazjum Tuławki

KR
Szkoła w Bukwałdzie – kultywowanie lokalnego patriotyzmu.

Śladami znanych mieszkańców Brąswałdu
W Brąswałdzie urodziła się i spędziła młodość znana warmińska poetka i pisarka Maria Zientara-Malewska. Przed jej 
rodzinnym domem znajduje się przedstawiające ją popiersie, a w Izbie Pamięci można zapoznać się z jej życiem i twór-
czością.

Uczniowie z klas III-VI Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie udali 
się na wycieczkę do Brąswałdu 12 października 2016 roku. Naj-
pierw w Izbie Pamięci im. Marii Zientary-Malewskiej zapoznali się 
z jej życiem i twórczością. Następnie udali się do kościoła. Tam po-
znali symbolikę malowideł o treści historyczno-patriotycznej, które 
zdobią obie nawy boczne. Dużo dowiedzieli się również o ks. Wa-
lentym Barczewskim – budowniczym tej świątyni.

Na brąswałdzkim cmentarzu obejrzeli figury na grobach ks. Wa-
lentego Barczewskiego i jego matki Barbary. Przy tablicy poświę-
conej lokacjom Mikołaja Kopernika przypomnieli sobie, kim był 
ten wielki warmiński uczony oraz dowiedzieli się o jego związkach 
z Brąswałdem. Na zakończenie, po odwiedzeniu pomnika Marii 
Zientary-Malewskiej, znajdującego się przed domem, w którym się 
urodziła, udali się na wiejskie boisko. Tam czekało już na nich ogni-
sko i kiełbaski do upieczenia. Foto: zakzak
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Podczas targów przemysłowych, które 
odbywały się w Olsztynie w 1910 roku, 
masowo sprzedawane były pocztów-
ki przedstawiające Olsztyn, na którego 
niebie unosiło się mnóstwo statków po-
wietrznych. Rozmaitych balonów, ste-
rowców oraz samolotów. Ten fantastycz-
ny wówczas obraz już kilka lat później 

stał się rzeczywistością dzięki urządzonej 
w Dywitach bazie wojskowych sterowców. 

O tym, że lądowisko służyło wojskowym 
balonom oraz zeppelinom powszechnie 
wiadomo. Natomiast mniej znaną cieka-
wostką jest fakt, że oprócz sterowców w 
Dywitach operowały również pierwsze 
mało skomplikowane w budowie samoloty.

Na załączonych fotografiach, wykona-
nych w dywickiej bazie, utrwalono dwie 
uszkodzone maszyny. Takie wypadki 
nie należały wtedy do rzadkości, ponie-
waż samolotowa technika dopiero się 
rodziła… między innymi w Dywitach.

TROPEM NIE TYLKO DYWICKICH STEROWCÓW, cz. 13

Wyniki drużyn w zawodach gminnych były następujące: w ka-
tegorii chłopców I miejsce zajęła drużyna z Frączek (Oskar 
Rarek, Cezary Żuk, Czerniakowski), II miejsce – SP Dywity I 
(Oliwier Bruzda, Julian Chęcmanowski, Mikołaj Truszczyński), 
III - SP Dywity II (Bartosz Szynkowski, Mateusz Łojewski, Jakub 
Bieniaszewski).

W kategorii dziewcząt I miejsce zajęła drużyna z SP Dywity 
(Angelika Rybak, Paulina Bazydło, Ada Wiśniewska). Dwie dru-
żyny, które zajęły I i II miejsce, awansowały do mistrzostw powia-
tu. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

19 listopada 2016 w Szkole Podstawowej w Dywitach odbyły się Gminne i Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie 
Stołowym Szkół Podstawowych. W gminnych rozgrywkach udział wzięły drużyny z SP Dywity i SP Frączki.

Awans do mistrzostw powiatu
Dywity. Rozgrywki w Tenisie Stołowym.

Tekst i foto: Jolanta Szczawińska–Kras

Henryk Mondroch

Wśród rozgrywających nie mogło za-
braknąć drużyny z naszej gminy. Druży-
na z Gimnazjum w Tuławkach w składzie: 
Alan Grochalski – kapitan zespołu, Szy-
mon Tunkiewicz, Adam Nowak, Damian 
Grejf, Grzegorz Sokołowski, Marcin Su-
rówka i Adam Brzostek wywalczyła wspa-
niałe II miejsce. Do zawodów przygoto-
wała uczniów nauczycielka wychowania 
fizycznego pani Joanna Skóra. Gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

W listopadzie 2016 roku w Barczewie spotkało się pięć najlepszych drużyn siatkarskich z powiatu olsztyńskiego.

Wicemistrzowie powiatu olsztyńskiego
Gimnazjum w Tuławkach. 

Foto: JS(red.)

Foto: Archiwum HM



Gazeta Dywicka nr 61 , s. 20

Bardzo dobrze radzą sobie młodzi piłkarze UKS Frendo na różnych szczeblach rozgrywek piłkarskich.

W lidze Młodzików (roczniki 2004 i 
2005 ) nasz zespół, po rundzie jesiennej 
sezonu, zajmuje dobre III miejsce, tracąc 
do lidera tylko trzy punkty. Roczniki młod-
sze, czyli 2006-2008 radzą sobie jeszcze 
lepiej w rozgrywkach Orlików. W dwóch 
rundach ligowych składających się z 12 
meczów piłkarze reprezentujący gminę 
Dywity zajęli odpowiednio II i I miejsce w 
swoich grupach.

Te bardzo dobre wyniki świadczą o 
ogromnym potencjale, jakim dysponują 
młodzi zawodnicy Frendo. Widać, że do-
bra praca przynosi coraz lepsze wyniki. 
Przed nami sezon halowy i wiele okazji 

UKS Frendo Dywity. Ciągły rozwój.

Świetna forma „Frendziaków”

KS

Dnia 24 listopada 2016 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dobrym Mieście odbyły się w Mistrzostwa Powiatu Olsztyńskiego 
w Mini Piłce Siatkowej Chłopców „Trójki siatkowe chłopców”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Dy-
wit zajęli III miejsce. Drużyna wystąpiła w 
składzie: Igor Kuźnicki - kapitan zespołu, 
Aleksander Stomski, Michał Król, Jakub 
Nowak, Maciej Moszczyński, Piotr Masz-
czak, Marek Romanowski i Konrad Ży-
liński. Trenerem zespołu jest pani Anna 
Lewońko.
Mariola Grzegorczyk: Jak radzicie so-
bie w pracy w zespole?
Marek Romanowski: Grając, wspiera-
my się nawzajem. Jeżeli komuś coś nie 
wyjdzie, to nie krytykujemy, tylko gramy 
dalej. Gdy wygrywamy, cieszymy się ze 
wspólnego sukcesu.
MG: Jak wyglądają wasze treningi? Czy 
pani jest bardzo wymagająca?

Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Siatkowej Chłopców.

Sukcesy młodych siatkarzy

W rywalizacji szkół podstawowych 
dziewcząt drugie miejsce zajęła drużyna 
z SP Dywity w składzie: Angelika Rybak, 
Paulina Bazydło, Ada Wiśniewska. W 
klasyfikacji chłopców drugie miejsce za-
jęła drużyna z SP we Frączkach: Cezary 
Żuk, Oskar Rarek, Patryk Czerniakowski, 
a trzecie z SP Dywity: Oliwier Bruzda i 
Julian Chęcmanowski.

Po podstawówkach rozgrywki rozpo-
częli gimnazjaliści. Bezkonkurencyjne 
okazały się dziewczęta z Gimnazjum w 
Tuławkach: Wiktoria Berk, Oliwia Klimek, 
Małgorzata Kochańska, które pewnie wy-
grały wszystkie swoje mecze, zapewnia-
jąc sobie tym samym pierwsze miejsce 
w zawodach. Natomiast drugie miejsce w 
swojej kategorii zajęli chłopcy z Gimna-
zjum w Tuławkach: Damian Greif i Szy-

Po raz kolejny bardzo dobry występ zanotowali tenisiści stołowi z naszej gminy w mistrzostwach rejonu, które zostały 
rozegrane 26 listopada w ZSO nr 3 w Olsztynie.

Awans do finałów wojewódzkich
Gmina Dywity. Sukcesy tenisistów stołowych.

Szymon Jurczak

Foto: SJ

mon Tunkiewicz.
Wszystkie drużyny, które zajęły miejsca 

I-II w swoich kategoriach wiekowych, wy-
walczyły awans do finałów wojewódzkich, 

które zostaną rozegrane na przełomie 
marca i kwietnia 2017 roku. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów sportowych.

do potwierdzenia świetnej formy „Frendzia-
ków”. Naszych młodych piłkarzy będzie-
my mogli zobaczyć na turniejach, m.in. w 

Ostródzie, Mrągowie, Jezioranach, Mo-
rągu, Ostrołęce, Nidzicy i Węgorzewie. 
Życzymy sukcesów. Powodzenia!

Foto: Archiwum UKS Frendo

MG: Trenujemy dwa razy w tygodniu. Każ-
dy trening rozpoczyna się od krótkiej roz-
grzewki, rozciągania, potem ćwiczymy róż-
ne elementy, np. serwisy, odbieranie czy 

rozegranie. Pod koniec treningu gramy 
mecze. Pani jest wymagająca i motywuje 
do dawania z siebie na boisku wciąż wię-
cej i więcej. ZS Dywity 

Foto: Archiwum ZS Dywity
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