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Gady. I Festyn Archeologiczny.
s. 5

Drodzy Czytelnicy!

Wyœcigi samochodowe w Dywitach.
s. 12

Z wielka radoœci¹ oddajemy do Waszych r¹k kolejny, powakacyjny
numer „Gazety Dywickiej”. Tego lata nie zabrak³o nam ciekawych tematów,
do których opracowania nie ³atwo by³o przysi¹œæ z powodu piêknej pogody
i masy imprez zorganizowanych w naszej gminie. Pracy by³o bardzo wiele,
dlatego te¿ wydanie tego numeru gazety zosta³o nieco opóŸnione, za co
Pañstwa serdecznie przepraszamy.
Chc¹c wynagrodziæ opóŸnienie, przygotowaliœmy 12 stron interesuj¹cej
lektury. „Cudze chwalicie… - zachwalajcie nasze!!!” – to kolejna czêœæ
cyklu „Tropem Warmiñskiej Przygody”, w której Henryk Mondroch
opowiada o niezwyk³ych miejscach naszej okolicy. Po tej dawce przygód
zachêcamy równie¿ do przeczytania artyku³ów o obchodach 650 rocznicy
powstania miejscowoœci Fr¹czki oraz smako³ykach, których mogliœmy
spróbowaæ na kolejnej imprezie Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Polecamy
równie¿ relacjê z VIII Kiermasu Warmiñskiego w Br¹swa³dzie i wiele innych
ciekawych artyku³ów.
¯yczymy mi³ej lektury!

Cudze chwalicie - zachwalajcie nasze!!!
s. 10

£ukasz Ruch
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Bezpieczeñstwo w Sprêcowie
Na boisku wiejskim w Sprêcowie dnia
26 lipca 2008 roku odby³ siê Festyn
Wiejski. Zosta³ on zorganizowany wspólnie
przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ ze
Sprêcowa oraz Urz¹d Gminy Dywity.
Impreza mia³a charakter edukacyjnorekreacyjny. Jej has³em przewodnim by³o
BEZPIECZEÑSTWO. Odby³y siê wiêc
pokazy tresury psów obronnych, sztuk
walki, pokazy ratownictwa drogowego oraz
wiele innych atrakcji.
Ze wzglêdu na edukacyjny charakter
Foto. GOK
imprezy promuj¹cej bezpieczeñstwo,
zaproszeni zostali przedstawiciele s³u¿b
mundurowych: Policji, Stra¿y Po¿arnej, M e d y c z n e J o a n n i c i . O p o w i e d z i e l i
Stra¿y Miejskiej, Wodnego Ochotniczego s³uchaczom, na czym polega ich praca oraz
zaprezentowali, jak nale¿y postêpowaæ w
Pogotowia Ratunkowego oraz S³u¿by

Konkurs „Moja Wieœ” 2008

razie zaistnienia wypadku, np. na drodze
czy podczas uprawiania sportów
wodnych. Joannici uczyli, jak w nag³ych
przypadkach udzieliæ skutecznej
pomocy.
Dla wymagaj¹cych odby³ siê pokaz
skoków spadochronowych oraz
instrukta¿ – jak zostaæ skoczkiem
spadochronowym lub pilotem –
przygotowany przez Aeroklub
Warmiñsko-Mazurski. Wszystkie te
atrakcje zorganizowane zosta³y dziêki
licznej grupie sponsorów, dla których
temat bezpieczeñstwa jest bliski i bardzo
wa¿ny.

UG

OSP Sprêcowo

W tym roku odby³ siê IV Gminny Konkurs So³ectw „Moja Wieœ”. Do tegorocznej edycji
przyst¹pi³o 8 so³ectw: Br¹swa³d, Bukwa³d, Fr¹czki, Gradki, Nowe W³óki, Ró¿nowo, Sêtal
oraz Tu³awki. Komisja Konkursowa w sk³adzie:
– Teresa Kosiñska – przedstawiciel Organizacji Pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie
Gminy Dywity,
– Jadwiga Kowalewska – przedstawiciel Warmiñsko-Mazurskiego Oœrodka Doradztwa
Rolniczego,
– Dorota Pszczo³a - przedstawiciel Gminnej Komisji Edukacji,
– Jadwiga Orzo³ek - pracownik Gminnego Oœrodka Kultury,
– Katarzyna Sternicka-Moritz - pracownik Urzêdu Gminy w Dywitach
dokona³a podsumowania i rozstrzygniêcia konkursu.
Zgodnie z regulaminem przeprowadzono dwie wizyty lustracyjne: 18 lipca i 27
sierpnia 2008 r., podczas których dokonano ocen poszczególnych miejscowoœci
pos³uguj¹c siê Kartami Ocen Wsi. Liczba punktów z obu lustracji zosta³a zliczona i
podsumowana w zestawieniu zbiorczym.
Najwiêksz¹ iloœæ punktów uzyska³y kolejno:
1. Gradki
365 pkt
2. Fr¹czki
318 pkt
3. Nowe W³óki
317 pkt
4. Sêtal
317 pkt
5. Br¹swa³d
308 pkt
6. Bukwa³d
288 pkt
7. Tu³awki
283 pkt
8. Ró¿nowo
233 pkt
Foto. UG

Og³oszenie wyników poprzez wywieszenie ich na tablicy informacyjnej Urzêdu
Gminy nast¹pi³o zgodnie z regulaminem po rozstrzygniêciu konkursu, dnia 31 sierpnia
2008 roku. Nagrody wrêczone zosta³y na Sesji Rady Gminy, która odby³a siê 30
wrzeœnia.

GOK

Samorz¹dowy sp³yw kajakowy
Sp³yw kajakowy rzek¹ £yn¹ odby³ siê w sobotê 19 lipca 2008 roku. Organizatorem
by³ Urz¹d Gminy Dywity, a udzia³ w nim wziêli radni naszej gminy oraz so³tysi. Wspólnie
p³ywanie mia³o na celu propagowanie zdrowego stylu ¿ycia, a zarazem poznawanie
turystycznych walorów naszej Warmii. Sp³yw kajakowy zacz¹³ siê przy olsztyñskim
zamku, tu¿ za tzw. „Niagar¹”, a zakoñczy³ na Kempingu 173, ju¿ na terenie gminy
Dywity. Kolejn¹ atrakcj¹ by³o ognisko.
W trakcie dyskusji przy nim wiele czasu i uwagi poœwiêcono problemowi
zanieczyszczenia rzeki, szczególnie w granicach administracyjnych Miasta Olsztyn.
Niestety, na trasie sp³ywu mo¿na by³o natkn¹æ siê na niezliczon¹ iloœæ zatopionych
zu¿ytych opon samochodowych, elementów sprzêtu AGD, a nawet mebli. Je¿eli sp³ywy
£yn¹ maj¹ byæ jedn¹ z atrakcji turystycznych Olsztyna, to warto by³oby ten teren
oczyœciæ, aby nie zniechêcaæ turystów do przyjazdu na Warmiê.

UG

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna (OSP) w
Sprêcowie powsta³a z inicjatywy
Zenona Napora - emerytowanego
stra¿aka Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
oraz mieszkañców. OSP swoimi
dzia³aniami zdobywa coraz wiêcej
szacunku i zrozumienia wœród w³adz
gminnych i ochotniczych stra¿y
po¿arnych. W krótkim czasie swoim
zaanga¿owaniem udowodni³a, ¿e
warto jest inwestowaæ w jej rozbudowê.
Ma ona przecie¿ na celu, tak jak inne
jednostki stra¿y, ratowanie ludzi i
mienia.
Stra¿acy OSP Sprêcowo czekaj¹ na
swoj¹ stra¿nicê i pierwszy samochód,
aby móc wyje¿d¿aæ do akcji oraz
pomagaæ w ka¿dej sytuacji
mieszkañcom gminy Dywity, jak
równie¿ dzia³aæ poza jej granicami.
Obecnie zrzeszonych jest 80 cz³onków
i przybywa nowych.
W krótkim czasie nowo powsta³e
OSP zaistnia³o na arenie sportowej
zdobywaj¹c dwa puchary: jeden
wywalczony w rozgrywkach Pi³karskich
Pi¹tek Gminnych, zajmuj¹c w nich I
miejsce oraz zdobywaj¹c srebrny
medal w Stawigudzie na Powiatowych
Mistrzostwach M³odzie¿owych Dru¿yn
Po¿arniczych (dru¿yna w sk³adzie: Iza
Napora, Ola Szafran, Ewelina
Koz³owska, Karolina Napora, Iza
D³ugokêcka, Wioletta Mendyk,
Dominika Stañczak, Angelika Duliniec,
Natalia Zawojek).
OSP Sprêcowo pragnie na co dzieñ
byæ filarem dla swojej gminy. W czasie
organizacji Dnia Dziecka nasz¹ pomoc
doceni³ wójt Gminy Dywity Jacek
Szyd³o, sk³adaj¹c podziêkowania
wszystkim ochotnikom OSP Sprêcowo
za pomoc w organizacji na rêce
prezesa Zenona Napory.

Prezes OSP Sprêcowo ZN
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Flóndra z noszygo jyziora
No jó, ³ostatnio z zieczora am poloz
ryby fitaæ. Mózia woma, com co³o noc na
noszam jyziorze siedzio³ i poziam woma,
com co³kam fejnych rybków nafito³.
Sprowdy jych gwo³t bu³o, a co mi sia jych
³osproziaæ nie chcia³o, to am sobzie
³umyœlu³, co jych w gyszanku dom na
frysztyk mojamu siójsiodoziu
Hubertoziu. Jek am ³umyœlu³, tak am
zrobziu³. Zaro jek am tlo do chaty
przyjecho³, to am za mniedza poloz do
Huberta. Mózia woma, jek ³ón sia
³uradowo³ za te ryby.
Zaro poloz jych sproziaæ. Jo am ju¿
tedy chcio³ do chaty jiœæ, ale Hubert do
mnie mózi, cobym mu pomóg to i mnie
jena ryba pozryæ do. A sobzie mózia:
Palaruch morowy! Am nafito³, a ³ón do
mnie, co mo¿e jena dostona! Bodojci z
takam siójsiodam! Jeszcze mnie do
skrobanio zagno³! A tak mnie sia nie
chcia³o! Ale jek am tak skrobali te ryby, to
jamu tedy do ³ba przysz³o, co na drugi
tydziañ to my bym mogli do pospolu te
ryby fitaæ. Sprowdy to woma poziam, co
am cole z Hubertam nie chcio³ jiœæ, bo
tam dzie Hubert to i zawdy jekoœ bzieda
je. No i jek am poziedo³, tak ty¿ i bu³o.
Na drugo sobota z zieczora tak kele
szóstyj am sia ³ugodo³ z Hubertam, coby
na co³o nocka jiœæ na to fitanie. Ledwo na
mojam zygerze psiónto kukowka
³odkuka³a, a tu ju¿ zidza Huberta, jek stoji
we mojych dŸwyrzach. No rod, nie rod!
Jek ju¿ przyloz, to am poœli robolów
noprzód ³ukopaæ w parozie, bo tero je tak
sucho, co tlo tamój só. No jek am ju¿ to
zrobzili, to am wetknó³ w o³to wóndki,
robole i druge pracharstwo na te ryby i
pojechlim. Mózia woma, jeke bu³o tedy
fejne pozietrze. S³ónko to noma jeszcze
prazie do dziesiónty œwyciu³o. Jo to am
pora maluœkych fiszków ju¿ do punocka
ficiu³, co³e szczajœcie choc i za te. Bo
Hubert to niczegój ni mnio³ i sia tak na
mnie bez to fest jadoziu³.
Jek s³ónko sia za lasam schowo³o, to
³oroz zidaæ bu³o take fejne gziozdki, ale
ledwo dwa godziny noma przelecieli i na
niebzie sia co³kam ciamno zrobziu³o. Ju¿
nie banda woma psiso³, jek to Hubert
poziedzio³, dzie ty¿ tak ciamno je, bo
pewno dobrze ziyta. No jó, co³kam
ciamno bu³o, ale jekoœ am tak siedzieli i
œlypsiali w nosze wóndki. A¿ tu ³oroz jek

Gmina Dywity w liczbach
59 - liczba dzieci urodzonych
w 2008 r. (do sierpnia)
118 - liczba dzieci urodzonych
w 2007 r.
114 - liczba siedmiolatków
158 - liczba osiemnastolatków
16 - liczba mieszkañców w wieku
powy¿ej 90 lat
NM

Rys. Grzegorz Grzegorczyk

nie ³ysnó³o i chuæko potam zagrznia³o.
Am sia djochelsko zlankli! £od tygo
jenygo ³ukniañcio sia wszystko
zaczó³o. Zia³o, pada³o, ³yska³o i
grznia³o. Tedy to noma sia ³odechcia³o
tygo fitanio. Rod nie rod, am chuæko
pod most ³uciekli przed deszczam.
Mnielim tam trocha przesiedziæ to
nogorsze i jechaæ do chaty, ale z tygój
wszystkygo am ³usnyli i œlypsie
dopsiyru rozwerli, jek bu³o ju¿ jasno.
Tedy am posli wszystko ³oboczyæ, com
³ostazili. Wóndki stojeli, ale tych rybów,
com jych nafito³ i neca, co ³óne w niam
bu³y, am nolyŸæ ni móg. Hubert to nie
ziedzio³, co Hildce móziæ, bo jek bez
rybów przydziewam, to poziy, com cole
jych bez nocka nie fitali, tylo djochli
ziedzó dzie sia tróncali. Jek am rybków
na jeziorze nie nafitali, to am pojechali
do mniasta, do takygo zielgygo sklepa,
co w niam wszystko je. Huberta am
pos³o³ po te ryby, a jek jych kupsiu³, to
am chuæko pojechali do chaty. Jek am
ju¿ zajechali na hubertowo ³obora, to
Hildka ³oroz przylecia³a ³oboczyæ, com
nafitali. Wszystko bu³o fejn, a¿ Hubert
nie pokozo³ ji ty taszki z rybami. Bo tan
psiorun Hubert, bo ju¿ jenaczy nie
poziam, kupsiu³ sztyry flóndry, bo jamu
prazie jek leszcze wyglóndali. No nie
ziam, dzie ³ón te œlypsie mnio³. Co my

sia ³od Hildy nas³uchalim! Ma³o jeszcze
swojygo ch³opa z chaty nie pogna³a. Gamba
sprowdy der³a na co³o zieœ. A bodojci ju¿ am
sobzie tero poziedzio³, co Huberta ziancy na
ryby nie wezna i do sklepu za mnie niczegój
kupaæ ty¿ nie pudzie.
No jó, to tak sia noma skónczu³o to fitanie.
Mózia woma, tero to Hilda razu Huberta do
mnie za mniedza nie puszczo. A jek mnie
zidzi, to sia jekoœ tak jenaczy œlypsio za to,
com ji prowdy nie poziedzieli. A tak sprowdy
to woma poziam, co jenó¿ mojo óma mnio³a
kedajœ recht, co kobziycie lepsi nie
machlowaæ, bo ³óna i tak sia prowdy doziy. A
jek to ópa mózi: „jenó¿ to je prowda, co
prowda, to zawdy na ziyrzch wylyzie”.
To do zidzanio i coby jeszcze roz.

£ukasz Ruch
Jek byœta nie ziedzieli:
³osproziaæ, sproziaæ - czyœciæ, skrobaæ „ryby”
nafito³ - na³apa³
parozie - w¹wozie
fejne pozietrze - dobra pogoda
fest jadoziu³ - mocno denerwowa³, z³oœci³
³ysnó³o - b³ysne³o
zagrznia³o - zagrzmia³o
zlankli - wystraszyli
neca - siatka
machlowaæ - k³amaæ
³obora - podwórko (najczêœciej w
gospodarstwie)

Ko³o M³odych Ekologów
Ko³o M³odych Ekologów zosta³o powo³ane przez Fundacjê „Pierwiosnek”. Bêdzie
sk³ada³o siê z trzech sekcji: ornitologicznej, entomologicznej i zielarskiej. Zajêcia s¹
skierowane do dzieci i m³odzie¿y naszej gminy interesuj¹cej siê przyrod¹.
- Zajêcia w ramach dzia³alnoœci Ko³a bêd¹ siê odbywaæ w Oœrodku Edukacji
Ekologicznej w Br¹swa³dzie oraz w terenie – mówi Ewa Rumiñska, prezes Fundacji
„Pierwiosnek”. – Chcia³abym równie¿ wspó³pracowaæ ze szko³ami, aby czêœæ zajêæ
mog³a siê odbywaæ, np. w ramach zajêæ œwietlicowych. Ju¿ teraz zachêcam wszystkich
chêtnych do uczestniczenia w nich.
Udzia³ uczniów w projekcie, finansowanym ze œrodków Gminy Dywity, z pewnoœci¹
poszerzy ich wiedzê i rozwinie przyrodnicze zainteresowania. Uczuli równie¿ na
problem ochrony zasobów przyrodniczych dla przysz³ych pokoleñ.

zak
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Po³¹czy³y ich historie dziadków
10 m³odych aktorów z Gminnego Oœrodka
Kultury w Dywitach powróci³o z Estonii.
Przez 10 dni, wraz z rówieœnikami z Estonii i
Niemiec, brali tam udzia³ w warsztatach
teatralnych zrealizowanych w ramach
projektu: „Pod¹¿aj¹c œladami historii
naszych dziadków”. Projekt finansowany
jest przez berliñsk¹ fundacjê Europeans for
Peace.
W trakcie 10 dni intensywnych warsztatów i
prób stworzony zosta³ spektakl teatralny z
udzia³em blisko 50 aktorów. Niezwyk³y, gdy¿
oparty na dokumentalnych opowieœciach z
czasów II wojny œwiatowej zebranych przez
uczestników projektu od swoich w³asnych
dziadków.
Scenariusz spektaklu zawiera³
niesamowit¹ dawkê historii i emocji,
poniewa¿ miesza³y siê w nim losy ludzi
walcz¹cych w mundurach armii radzieckiej,
niemieckiej, polskiej i estoñskiej.
Niejednokrotnie na frontach II wojny
œwiatowej stali oni naprzeciw siebie.
Podczas pracy nad spektaklem mieliœmy
ca³y czas œwiadomoœæ delikatnoœci gruntu,
po jakim siê poruszamy. Jednak wspólna
analiza zebranych historii, oddzielenie jej od
munduru tej czy innej armii, da³a nam spójny,
jednoznaczny obraz tragedii, jak¹ jest wojna
z perspektywy pojedynczego cz³owieka i
pojedynczej rodziny. Wszystkie 50 historii
zebranych przez naszych
miêdzynarodowych aktorów to zupe³nie inny

Foto: GOK

obraz wojny, ni¿ ten, jaki znamy,
z podrêczników. Jest to interesuj¹ca
lektura. Mo¿na zapoznaæ siê z ni¹ na
blogach internetowych stworzonych w
ramach przygotowañ do projektu
wymiany:
w w w. o u r g r a n d p a s mikolajwejkowski.blogspot.com
Spektakl zagrany zosta³ w trzech
miejscowoœciach: Karepa, Johvi oraz w
Tallinie. Za ka¿dym razem zbiera³
pozytywne opinie zarówno widzów jak te¿
i mediów.

Jest bardzo du¿a szansa, ¿e na
prze³omie paŸdziernika i listopada tego
roku ca³y miêdzynarodowy zespó³
teatralny spotka siê jeszcze raz w
Dywitach, gdzie po raz kolejny zagra swój
spektakl dla polskiej publicznoœci. Bêdzie
to równie¿ okazja, aby promowaæ Estoniê
i jej niesamowit¹, egzotyczn¹ dla nas
kulturê na Warmii i Mazurach. Mamy
wielk¹ nadziejê, ¿e wspó³praca miêdzy
naszym oœrodkiem kultury a partnerami z
Tallina bêdzie siê ci¹gle rozwijaæ.
AFH

Bukwa³dzkie dzia³ania wojenne

Foto: Mery

Dnia 14 sierpnia 2008 roku w miejscowoœci
Bukwa³d odby³y siê pseudo–wojskowe
pseudo–manewry integracyjne grupy
m³odzie¿y z naszej gminy. M³odzi ludzie
jeszcze w wieku przedpoborowym pod
czujnym i doœwiadczonym (mimo m³odego
wieku) okiem w³aœciciela „poligonu”, pana
Konrada Kardacza, poznawali tajniki dzia³añ
batalistycznych lekkiej piechoty. Ca³¹ zabawê
rewelacyjnie prowadzi³ i sêdziowa³ pan
Konrad.
Bywa³em ju¿ na wielu spotkaniach, obozach
czy przyjêciach integracyjnych i zawsze
pozostawa³o po nich dziwne uczucie
niedosytu. Oczywiœcie dowiadywa³em siê
mnóstwa (najczêœciej zupe³nie zbêdnych)
informacji o wspó³uczestnikach. Mo¿na nawet
powiedzieæ, ¿e siê z nimi zaznajomi³em, ale w
¿adnym wypadku z¿y³em. Je¿eli ktoœ ma

potrzebê z¿ycia siê z innymi osobami w
mniej wiêcej pó³ godziny, to nie znajdzie
lepszego sposobu ni¿... partyjka
paintballa!
Niesamowite, jak wiele uciechy sprawia
zwyk³a zabawa w wojnê. No, mo¿e nie
zwyk³a, a mocno ulepszona i w zasadzie
zbli¿ona do orygina³u. W sumie strzelanie
do siebie pociskami z farb¹ (bo na tym
polega paintball) nie powinno mieæ du¿o
wspólnego z wojn¹, a jednak... Graj¹c,
czuje siê gwa³towny przyp³yw adrenaliny,
gdy pociski rozbryzguj¹ siê pod stopami!
Chce siê „zdj¹æ” zasadzonego w krzakach
i zagra¿aj¹cego dru¿ynie snajpera, mimo
ca³ej œwiadomoœci tego, ¿e tak naprawdê
to twój kolega! Na polu walki ka¿dego
obowi¹zuje prosta, wojskowa maksyma:
„trafiæ i nie daæ siê trafiæ”. Pa³a siê ¿¹dz¹

zemsty wobec drania, który œmia³
wyeliminowaæ twojego „towarzysza broni”...
Co prawda to g³ównie wojna nerwów, bo
sytuacji paranoicznego rozgl¹dania siê na
odg³os ka¿dego szelestu nawet nie chcia³o mi
siê liczyæ. Szturmuj¹c bazê „nieprzyjaciela”
masz atak apopleksji, prze¿ywasz zawa³
œciany przedniej lewej komory serca i
przechodzisz w³aœnie fibrylacjê komór...
Wszystko naraz! A i tak w oka mgnieniu, nie
wiedzieæ jakim cudem, padasz nawet
niedraœniêty w wyschniêtym korycie rzeki,
wtaczasz siê pod most i odmawiaj¹c
Ró¿aniec, Litaniê do œw. Judy Tadeusza i, tak
na wszelki wypadek, Anio³ Pañski (równie¿
wszystko naraz), czekasz koñca kanonady.
Potem krótki wdech, wyskok z kryjówki i ca³a
sytuacja siê powtarza. I tak mniej wiêcej
przez godzinê...
W ¿yciu nie mia³em takiego stê¿enia
adrenaliny we krwi. Nigdy siê tak œwietnie nie
bawi³em i nie nabra³em takiego zaufania do
praktycznie obcych mi ludzi w przeci¹gu
czasu, w jakim „Maluch” rozpêdza siê do
setki. Zabawa ta okaza³a siê najlepszym
sposobem na integracjê. Zachêcam gor¹co
wszystkich do gry w paintball, bo jak
udowodni³a moja kole¿anka Marta, to
rozrywka nie tylko dla du¿ych ch³opców.
Osobom o s³abych nerwach polecam jednak
za bardzo siê „nie wczuwaæ”, chocia¿ to
praktycznie niemo¿liwe przy tak
fantastycznej zabawie!
„Ja chcê jeszcze raz!” - zawo³a³by poczciwy
Osio³ ze „Shreka”. Ja zaœ po prostu ju¿
zwo³ujê przyjació³ i sprawdzam prognozy
pogody na najbli¿szy tydzieñ, bo paintball
uzale¿nia. Bardzo.
D. J. Hermanowicz
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Gady. I Festyn Archeologiczny.

Twórczo, kulinarnie i œpiewnie
Stowarzyszenie „Nasze Gady” i Rada So³ecka wsi Gady zorganizowa³y I Festyn Archeologiczny. Odby³ siê on
30 sierpnia. Celem by³o przybli¿enie dziedzictwa kulturowego tych ziem oraz historii i kultury plemion pruskich.
Jedn¹ z g³ównych atrakcji festynu by³y
pokazy i warsztaty twórcze. Uczestnicy
mogli zobaczyæ, jak w dawnych wiekach
wypalano garnki b¹dŸ krêcono powrozy.
Pan Grzegorz Pep³owski z Nerwiku
pokazywa³ praktycznie, jak z granitowego
kamienia powstaje baba pruska. Ponadto
mo¿na by³o m. in. nauczyæ siê wykonywaæ
zabawki z sitowia i kwiaty z bibu³y, tkaæ na
starych krosnach oraz podziwiaæ trudn¹
technikê wykonywania gobelinów.
W wybudowanej z drewna, sitowia i gliny
chacie mo¿na by³o spróbowaæ,
przygotowywanej na palenisku,
staropruskiej potrawy o nazwie meltan.
- Potrawa ta smakuje bardzo dobrze –
mówi pan Pawe³ Szymañski z Kamionka
Wielkiego, gotuj¹cy potrawê. – Prusowie
wykonywali j¹ z jêczmienia, z dodatkiem
miêsa i du¿ych iloœci zió³. Jako soli czêsto
u ¿ y w a l i
p o p i o ³ u .
Organizatorzy zadbali równie¿ o to, aby
uczestnicy mogli spêdziæ czas na
sportowo. Na specjalnym, przygotowanym
przez Stowarzyszenie „Przystanek
£êgajny”, placu turniejowym mo¿na by³o
zdobyæ tytu³ Dyplomowanego
Nieustraszonego Prusa. Wystarczy³o tylko
m. in. rzucaæ celnie dzid¹ do tarczy,
przebiec szybko do mety ubranym w skórê
i drewniaki lub spróbowaæ szczêœcia
w grze w koœci (kostki by³y oczywiœcie
wykonane z prawdziwych koœci).
Historiê ludów pruskich zamieszkuj¹cych
te tereny w œredniowieczu przedstawi³ pan
Robert Klimek, autor przewodnika
archeologicznego „Terra Gunelauke”.
- Historiê Prusów odtwarza siê
z wykopalisk – wyjaœnia Robert Klimek. –
Tutaj na festynie staramy siê przybli¿yæ
ludziom historiê na zasadzie jej
doœwiadczania. Ka¿dy mo¿e spróbowaæ

Fot. KK

dawnej potrawy i zobaczyæ, jak powstaje
baba pruska. Biegn¹c ubrany w skórê,
mo¿e chocia¿ przez chwilê poczuæ siê jak
p r a w d z i w y
P r u s .
Wielk¹ atrakcj¹ by³y warsztaty
muzyczne i koncert w jêzyku pruskim.
Wszyscy chêtni mogli, wspólnie
z prowadz¹c¹ Deiw¹ Wanagaite z Litwy,
nauczyæ siê piosenek w jêzyku pruskim
i pos³uchaæ muzyki wykonywanej m. in.
na instrumencie strunowym kankles,
typowym dla Ba³tów. Deiwa wraz
z zespo³em Bitaina (gwiazda) gra
i œpiewa muzykê w jêzyku pruskim.
Oprócz tego pisze wiersze i teksty w tym
jêzyku.
Jej koncert w Gadach by³ pierwszym w
Polsce oficjalnie zaprezentowanym
spektaklem w jêzyku pruskim. Podczas
jej wystêpu t³umaczem by³ Nertiks
z Kwidzyna – jeden z niewielu Polaków
znaj¹cych jêzyk pruski.

Organizatorzy ju¿ myœl¹ o tym, aby
podobny festyn zorganizowaæ
w
p r z y s z ³ y m
r o k u .
- Dziêkujê wszystkim tym, którzy
pomogli w przygotowaniu festynu – mówi
Te r e s a K o s i ñ s k a , p r e z e s
Stowarzyszenia „Nasze Gady”. –. Zosta³
on zorganizowany w ramach projektu
„Pruskie jad³o” dotowanego przez
Fundacjê Wspomagania Wsi. Imprezê
dofinansowa³y równie¿: Gmina Dywity,
Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Warmiñsko–Mazurskiego i Starostwo
Powiatowe w Olsztynie. Mam nadziejê,
¿e idea festynu by³a kontynuowana i
spotkamy siê w Gadach za rok
Pragniemy prezentowaæ dziedzictwo
kulturowe tej ziemi, szczególnie
to wczesnoœredniowieczne, i w oparciu
o nie staraæ siê rozwijaæ ruch
turystyczny.

Kazimierz Kisielew

Paintball w Gminie Dywity

Foto: Mery

M e r y : S k ¹ d w z i ê ³ o s i ê Tw o j e
zainteresowanie paintballem?
Konrad Kardacz: Zawsze interesowa³em
siê sportem i strzelaniem (ASG). Jako
dziecko bawi³em siê pistoletem zabawk¹,
z którego strzela³em ma³ymi, ¿ó³tymi
kulkami. W pewnym momencie
doszed³em do wniosku, ¿e chcia³bym graæ
w paintball. Chcia³em to zorganizowaæ u
siebie, ale na pocz¹tku nie wiedzia³em, jak
to zrobiæ. Zacz¹³em siê tym interesowaæ,

i po pewnym czasie organizowaæ gry
paintballowe.
M: Co jest wa¿ne w tej grze?
KK: Na pierwszym miejscu stawiam
zawsze bezpieczeñstwo. Same kulki nie
mog¹ zrobiæ krzywdy, poniewa¿ rozbijaj¹
siê o cia³o. Rzadko kiedy zostawiaj¹
niewielki siniak (przy strzale z bliskiej
odleg³oœci). W celu zapewnienia pe³nego
bezpieczeñstwa zainwestowa³em w
oprzyrz¹dowanie wysokiej jakoœci: pe³ne
maski, mundury wojskowe, rêkawice.
Teren, na którym organizujê zawody, to
g³êboka dolina specjalnie do tego
przystosowana, w odleg³oœci ponad 500
metrów od najbli¿szej zabudowy
(przepisy BHP wymagaj¹ 200 m).
Znajduje siê tam 20 przeszkód
wykonanych z naturalnych materia³ów
oraz strefa bezpieczeñstwa dla
obserwatorów. Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e
ta gra to nie tylko zabawa. Rozwija ona
wyobraŸniê przestrzenn¹ oraz orientacjê
w terenie.

M: Dla kogo s¹ organizowane gry?
KK: Dla klientów indywidualnych oraz dla
grup od 4 do 30 osób. Graæ przychodz¹
osoby w ró¿nym wieku. Najczêœciej s¹ to
studenci, bywaj¹ te¿ osoby starsze.
Informacje mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej www.paintballsport.pl.
M: Jesteœ m³odym cz³owiekiem, czym
zajmujesz siê na co dzieñ?
KK: Od paŸdziernika bêdê studiowaæ
biotechnologiê. Wczeœniej myœla³em
o tym, ¿eby zostaæ lekarzem, ale nie
by³em do tego przekonany. Aby nabraæ
pewnoœci, pracowa³em trochê jako
salowy w szpitalu we Francji
i stwierdzi³em, ¿e zawód lekarza nie jest
dla mnie. Zarobi³em trochê pieniêdzy i za
to uda³o mi siê samodzielnie za³o¿yæ
w³asn¹ dzia³alnoœæ i spe³niæ swoje
marzenie. Chcia³em zobaczyæ, jakie
trzeba pokonaæ przeszkody i problemy.
M: Dziêkujê za rozmowê.

Mery
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Dziêki przyznanej dotacji z Programu
„Równaæ Szanse” Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Dzieci i M³odzie¿y kilkunastu
m³odych ludzi wyruszy³o na poszukiwanie
œladów historii w³asnej miejscowoœci. Oto
ma³y fragment ich dzia³añ.
Wieœ Sêtal powsta³a w pierwszej po³owie
XIV wieku. Ju¿ w 1344 roku stanowi³a
w³asnoœæ kolegiaty w Glotowie, póŸniej
dobromiejskiej i pozosta³a w rêkach
kanoników do 1811 roku. Nazwa wsi jest
pochodzenia niemieckiego i sk³ada siê z
dwóch wyrazów: sáss (s³odki) i thal (dolina).
W 1344 roku zmieni³a siê i brzmia³a
Zusental, w 1382 roku Susenthal, a w 1701
roku Sûssenthal.
Wioska zosta³a zniszczona w okresie
wojny polsko-krzy¿ackiej (1519-1521).
Pierwszy koœció³ zbudowano w XV wieku,
ale uleg³ on spaleniu. W XVI wieku zosta³
odbudowany i konsekrowany. Sp³on¹³ w
1908 roku. Obecny koœció³ postawiono w
1910 roku. Konsekrowa³ go 10 lipca 1911
roku biskup Augustyn Bludau. Wnêtrze
koœcio³a posiada wystrój neogotycki. W
o³tarzu g³ównym znajduje siê rzeŸba Trójcy
Przenajœwiêtszej wykonana z drewna oraz
rzeŸby œw. Miko³aja i anio³ów. W lewym
o³tarzu bocznym jest rzeŸba matki Boskiej
Ró¿añcowej ze œw. Dominikiem oraz
œwiêtych: Anny i Joachima.
W prawym o³tarzu bocznym znajduje siê
p³askorzeŸba przemienienia Pañskiego i
œwiêci: Walenty i Bart³omiej. Koœció³ jest
trzynawowy, orientowany (o³tarz znajduje

Sêtal - historia wsi
inwentarzach wymieniona
jest renesansowa
monstrancja z 1595 roku.
Przypuszczano, ¿e
sp³onê³a we wnêtrzu
koœcio³a w 1908 roku. W
niewyjaœnionych
okolicznoœciach
monstrancja ta pojawi³a siê
na aukcji w Lucernie
(Szwajcaria) w 1931 roku.
Mimo usilnych starañ
ówczesnych w³adz
diecezjalnych, monstrancja
zosta³a sprzedana i trafi³a
do prywatnej galerii
pewnego Szwajcara, gdzie znajduje siê do
dziœ.
W Sêtalu przewa¿a³a ludnoœæ niemiecka,
chocia¿ i w tej wsi na pograniczu niemieckopolskim mieszkali Polacy. Z czasem jednak
ludnoœæ niemiecka zaczê³a zdecydowanie
dominowaæ. W XIX wieku i w pierwszej
dekadzie XX wieku ju¿ tylko co trzeci¹
niedzielê by³y g³oszone kazania w jêzyku
polskim. W 1656 roku gospodarzy³o tu 14
ch³opów. W 1718 roku znajdowa³ siê
folwark kapitu³y kolegiackiej z 15 ³anami
uprawnymi. W 1861 roku mieszka³o tu 525
katolików i wszyscy pos³ugiwali siê
jêzykiem niemieckim.
Plebiscyt, który odby³ siê 11 lipca 1920
roku, mia³ zadecydowaæ o przynale¿noœci
Warmii do Polski albo do Niemiec. W
g³osowaniu mogli uczestniczyæ Warmiacy

Foto. Mery

tym terenie, którzy ukoñczyli dwudziesty rok
¿ycia i tam zamieszkali oraz ci, którzy urodzili
siê na terenach objêtych plebiscytem, ale
mieszkaj¹ gdzie indziej. Wreszcie mog³y
uczestniczyæ osoby urodzone poza terenem
g³osowania, ale mieszkaj¹ce na terenie
plebiscytowym od 1 stycznia 1905 roku. W
Sêtalu za przynale¿noœci¹ do Polski
g³osowa³y tylko 2 osoby.
„Wirtualne Duchy Sêtala”
Sekcja „Multimedialna Pracownia
Dokumentatorska”

Oprac. na podstawie: Lewicka D.,
To m k i e w i c z R . , G m i n a D y w i t y .
TeraŸniejszoœæ i przesz³oœæ, Olsztyn 1994.

Dywity. Program Comenius.

Nowe wyzwania w nowym roku szkolnym

Foto. Iza Koz³owska

W tym roku szkolnym uczniowie i
nauczyciele Szko³y Podstawowej w
Dywitach rozpoczn¹ realizacjê
dwuletniego projektu w ramach
europejskiej wspó³pracy

szkó³ Comenius pt. „¯ycie w Europie”.
Projekt jest kontynuacj¹ dzia³añ
prowadzonych przez szko³ê w ramach
akcji eTwinning w ubieg³ym roku
szkolnym. Swój obecny kszta³t
zawdziêcza zaœ wizycie studyjnej, która
odby³a siê w lutym w Pradze.
Wspólnie z uczniami ze szkó³ w
Czechach, Finlandii, W³oszech, Grecji i
Turcji uczniowie wykonaj¹ kilkanaœcie
zadañ, których g³ównym celem bêdzie
prezentacja i promocja w³asnego
regionu, poznanie to¿samoœci kulturowej
ró¿nych obszarów europejskich oraz
doskonalenie umiejêtnoœci pos³ugiwania
siê jêzykiem angielskim i korzystania z
technologii informacyjnej.

Nauczyciele z partnerskich szkó³
wymieni¹ siê doœwiadczeniem na temat
funkcjonowania systemów edukacyjnych,
innowacji i ciekawych rozwi¹zañ
pedagogicznych. Ju¿ we wrzeœniu
dyrekcja i nauczyciele ze szko³y
odwiedz¹
Orivesi, malownicz¹
miejscowoœæ w Finlandii, gdzie omówione
zostan¹ szczegó³y dotycz¹ce realizacji
zaplanowanych w projekcie zadañ.
Odbêd¹ siê tam równie¿ warsztaty, na
których bêd¹ siê uczyæ, jak wykorzystaæ w
pracy z uczniem najnowsze narzêdzia
informacyjne. Po powrocie podziel¹ siê
swoj¹ wiedz¹ i wra¿eniami.

Iza Koz³owska

„Kalejdoskop sztuki” zakoñczony
W minione wakacje odby³y siê w
naszej Gminie pó³kolonie dla dzieci.
Prowadzone by³y pod has³em
„Kalejdoskop sztuki”. Instruktorów GOKu mo¿na by³o spotkaæ w takich
miejscowoœciach jak: Br¹swa³d, £ugwa³d,
Gradki, Fr¹czki, Sêtal, Bukwa³d, KieŸliny,
D¹brówka Wielka i innych (w sumie by³o
ich 12).
M³odzi uczestnicy mieli okazjê bawiæ
siê w Indian, piratów czy morskich
r y b a k ó w. P r ó b o w a l i s w o i c h s i ³
uczestnicz¹c w grach terenowych,
zawodach sportowych czy podchodach.
Nie zabrak³o równie¿ œpiewów przy

dŸwiêkach gitary i „przeszkadzajek”
robionych przez same dzieci.
Najm³odsi mieszkañcy gminy wiele
malowali, wyklejali, tworzyli pocztówki,
obrazy i wszystko inne, co podsuwa³a im
wyobraŸnia. Wszystko zaœ po to, aby
zaprezentowaæ swoje prace podczas
ogniska, które koñczy³o ka¿dy
pó³kolonijny turnus. Najwa¿niejsze w tych
dzia³aniach by³o to, aby dobrze siê bawiæ i
jak najbardziej ciekawie spêdziæ wakacje.
Realizacjê tegorocznych pó³kolonii
wspar³a Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, dziêki której zapewniony posi³ek.
podczas ka¿dego dnia podopieczni mieli

Foto. GOK
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Br¹swa³d. Kiermas Warmiñski.

W warmiñskim stylu i przodków mowie
Powracanie do dawnych tradycji
sta³o siê dziœ bardzo popularne.
Regionalne potrawy, muzyka, œpiew i
mo w a d a w n ych mi e szka ñ có w wszystko to mo¿na by³o zobaczyæ,
us³yszeæ oraz spróbowaæ 7 wrzeœnia
podczas VIII Kiermasu Warmiñskiego w
Br¹swa³dzie.
Uroczystoœæ rozpoczê³a, jak przed
laty, Msza Œwiêta odpustowa w koœciele
parafialnym pod wezwaniem Œw.
Katarzyny Aleksandryjskiej w
Br¹swa³dzie. Po niej wszyscy
zaproszeni goœcie oraz mieszkañcy
udali siê w barwnym korowodzie na
pobliskie boisko, gdzie czeka³ ju¿ na nich
szereg atrakcji. Tego dnia ka¿dy znalaz³
coœ dla siebie.
Regionalnych potraw mo¿na by³o
spróbowaæ na stoiskach So³ectwa
Bukwa³d i Nieformalnej Grupy Kobiet z
Nowych W³ók. Piêkn¹ ceramikê i
w³asnorêcznie przygotowane
urz¹dzenia z okresu, kiedy to na Warmii
¿yli Prusowie, prezentowa³o
Stowarzyszenie „Nasze Gady”. Po tych
iœcie kulinarnych i pruskich rozrywkach
przyszed³ czas na liczne pokazy.
Jako piersi zaprezentowali siê
najm³odsi uczniowie ze Szko³y
Podstawowej w Bukwa³dzie w programie
artystycznym „Lato na Warmii”. Na
Kiermasie nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ
warmiñskiej przyœpiewki i tañca w
wykonaniu zespo³u „Sprêcowia”
dzia³aj¹cego w Szkole Podstawowej w

Foto. GOK

Sprêcowie oraz zespo³u tañca
regionalnego mniejszoœci niemieckiej
„SAGA” z Bartoszyc. Publicznoœæ tego
dnia mia³a równie¿ okazjê wys³uchaæ
warmiñskiej godki w dwupokoleniowym
wykonaniu Edwarda Cyfusa i £ukasza
Rucha. Rozstrzygniêto konkurs na
najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy i tu
najlepsze okaza³o siê byæ So³ectwo
Br¹swa³d.
W trakcie korowodu prezentowa³y siê
równie¿ zaprzêgi konne, bior¹ce udzia³ w
konkursie. Komisja jednog³oœnie wybra³a
najlepszym ten przygotowany przez ” z

So³ectwo Sprêcowo. Tego dnia odby³ siê
jeszcze pokaz tradycyjnego m³ócenia
zbo¿a m³ockarni¹ „Warmianka” w
w y k o n a n i u r o d z i n y G i e r s ó w.
Uczestnikom zabawy przygrywa³ zespó³
„Bum Cyk” z Lubomina. W tym
tanecznym stylu zakoñczy³ siê
tegoroczny Kiermas Warmiñski w
Br¹swa³dzie, który zorganizowa³o
So³ectwo Br¹swa³d, Urz¹d Gminy Dywity
i Gminny Oœrodek Kultury w Dywitach.
Gor¹co zapraszamy na kolejny Kiermas,
niezmiennie do Br¹swa³du, ale dopiero
za rok!

Kiermasowy Goœæ

Nasze Kulinarne Dziedzictwo
W sobotê 20 wrzeœnia na Stadionie w Dywitach odby³a siê II edycja Gminnego Konkursu „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo”. Wietrzna pogoda nie by³a w stanie ostudziæ nastrojów startuj¹cych w konkursie indywidualnych
mistrzów tradycyjnej kuchni ani animuszu so³ectw, które walczy³y o laur najpiêkniejszego stoiska prezentuj¹cego
dziedzictwo kulinarne wsi.

Foto. GOK

Do konkursu stanê³y so³ectwa:
KieŸliny, Gady, Sprêcowo, Dywity oraz
Ró¿nowo. Indywidualni wytwórcy
wystawili do konkursu 67 dañ,
przetworów, wypieków i napojów. Na
pó³miskach, talerzach, w butlach, w
garnkach i glinianych misach mo¿na by³o
podziwiaæ i smakowaæ bogactwo
kulinarne dzisiejszej, wielokulturowej
Warmii: staropruski meltan, litewskie
ko³duny, wo³yñskie bu³eczki z kapust¹,
wêgierski bogracz, warmiñskie kuchy i
wiele innych wspania³ych rodzimych
potraw.
Grand Prix w kategorii potraw zdoby³
barszcz czerwony czysty na zakwasie
pani Urszuli Sulak z KieŸlin. Pani Urszula
zdoby³a równie¿ 3 nagrodê w kategorii
wypieków za dro¿d¿ówkê warmiñsk¹
oraz 2 nagrodê w kategorii przetworów
za ananasa z cukinii.
Grand Prix w kategorii wypieków
zdoby³a najm³odsza uczestniczka
konkursu Iga D¹bkowska z Dywit za
„Lukrowane grzybki Igi”.

Grand Prix w kategorii przetworów
trafi³o w rêce Hanny Wilczek ze Sprêcowa
za rybê w occie, a g³ówna nagroda w
kategorii napoje w rêce Doroty Nowak
(równie¿ ze Sprêcowa) za nalewkê
lipow¹. Konkurs na stoisko prezentuj¹ce
dziedzictwo kulinarne wsi wygra³y
KieŸliny.
Degustacji i oceny potraw dokona³o
wspania³e jury w sk³adzie: Iwona
Wieliñska z WMODR – przewodnicz¹ca,
artysta i smakosz Andrzej Brzozowski,
Barbara Guga ze Starostwa
Powiatowego w Olsztynie, Anna
Tomaszewska z firmy „KRYSTAN”,
Gra¿yna Brzozowska oraz Ma³gorzata
Ofierska z LGD „Warmiñski Zak¹tek”.
Muzycznymi goœæmi imprezy by³y „Kaczki
z Nowej paczki” oraz zespó³
„Ostródzianie”.
Konkurs zrealizowany zosta³ przez
Urz¹d Gminy Dywity, Gminny Oœrodek
Kultury przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatu Olsztyñskiego.

Afh
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Co mówi¹ nam nazwy? Czêœæ 2.

Wsie pruskie
Czêsto zastanawiamy siê, dlaczego
na obszarze Warmii i Mazur jest tak
wiele miejscowoœci o „dziwnym”
brzmieniu, o nazwach tak bardzo
odmiennych od wystêpuj¹cych na
terenie centralnej Polski. Specyfik¹
Warmii i Mazur jest fakt odzwierciedlenia
w nazewnictwie jêzyka pruskiego,
niemieckiego i polskiego. W tej czêœci
artyku³u postaram siê odnieœæ do
miejscowoœci z obszaru Gminy Dywity,
które zapisa³y w swojej nazwie dawne
wyra¿enia z jêzyka pruskiego, jêzyka ju¿
nieistniej¹cego, który zamilk³ z koñcem
XVII w.
Na dzieñ dzisiejszy jesteœmy w stanie
„rozszyfrowaæ” nazwy trzech
miejscowoœci: Dywit, Gradek i Pistek.
Nazwa Dywity pochodzi od pobliskiego
Jeziora Dywickiego, które by³o po raz
pierwszy wymienione w dokumencie
lokacyjnym wsi KieŸliny, pochodz¹cym z
1348 r., jako Dewythen. Jêzykoznawcy
wywodz¹ wyra¿enie Dewythen od
deiwe, co oznacza³o u Prusów boga.
Jest wiêc wielce prawdopodobne, ¿e
powy¿sze jezioro by³o w czasach
pogañskich miejscem œwiêtym. Wobec
wsi Dywity u¿yto po raz pierwszy nazwê
Dewythen w dokumencie z 1354 r.

Wieœ Gradki zapisano w dokumencie
lokacyjnym z 1366 r. jako Grawden.
Kilka lat póŸniej u¿yta zosta³a nazwa
Grawdekayme. W jêzyku pruskim
wyraz grauden oznacza³ las, natomiast
kayme – wieœ. NajwyraŸniej Gradki
pierwotnie nazywa³y siê „Leœn¹ wsi¹”.
Interesuj¹ce jest pochodzenie nazwy
przysió³ka Pistki. Z 1388 r. pochodzi
wzmianka o Pisdekayme. Cz³on
„kayme” oznacza³ wieœ, natomiast
ówczesne s³owo pruskie “pisde” jest
obecnie w jêzyku polskim ogólnie
przyjêtym wulgaryzmem. Có¿ wiêc
oznacza³a nazwa Pistki? Myœlê, ¿e
sami Pañstwo sobie odpowiedz¹ na to
pytanie.
Kilka wsi z Gminy Dywity zawdziêcza
swoj¹ nazwê imieniu zasadŸcy, czyli
za³o¿yciela. Tak jest w przypadku
m i e j s c o w o œ c i : G a d y, W o p y i
przypuszczalnie Rozgity. Za³o¿ycielem
wsi Gady w 1369 r. by³ Prus Gedethen.
Miejscowoœæ pierwotnie nazywa³a siê
Hoenveltcz, jednak wkrótce
przemianowano j¹ na Gadden. Wopy
powsta³y oko³o 1363 r., jednak
pierwsza zachowana pisemna
informacja o wsi pochodzi dopiero z
dokumentu datowanego na lata 1591-

1603. Prawdopodobnie nazwa
pochodzi od za³o¿yciela wsi, Prusa
Wopa. Analogiczny przyk³ad mamy w
powiecie braniewskim, w którym
r ó w n i e ¿ i s t n i e j e w i e œ W o p y.
Z pewnoœci¹ pruskie brzmienie
posiadaj¹ wsie: Tu³awki, Redykajny i
Szypry. W przypadku Tu³awek
pierwsza zapisana nazwa w
dokumencie lokacyjnym z 1369 r.
brzmia³a Breytenfeld, co w jêzyku
niemieckim znaczy³o „Szerokie pole”.
Prawdopodobnie wynika³o to z du¿ego
nadania dla tej miejscowoœci, które
liczy³o 76 ³anów, co stanowi obszar
oko³o 1280 ha. Nazwa Tollauken
przypuszczalnie by³a pruskim
odpowiednikiem dla niemieckiego
Breytenfeld. Miejscowoœæ Redykajny
pierwszy raz w Ÿród³ach pisanych
zosta³a odnotowana w 1363 r. jako
Raynkaym, natomiast Szypry w 1337 r.
jako Schipperkaym. Obydwie osady
posiada³y w pierwotnej nazwie cz³on
„kaym”, który w jêzyku pruskim
oznacza³ wieœ. O ile drugi cz³on nazwy
powy¿szych miejscowoœc i j e s t
rozpoznawalny, to pierwszy pozostaje
jednak tajemnic¹
.
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Robert Klimek

KieŸliñska biblioteka
Biblioteka w KieŸlinach istnieje od
1980 roku i w dobie postêpuj¹cej
komputeryzacji cieszy siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem. Obecnie
mieœci siê ona na pierwszym piêtrze w
budynku przedszkola. Zakup ksi¹¿ek do
biblioteki finansowany jest z jednostki
samorz¹du terytorialnego (Urz¹d
Gminy) oraz od 5 lat otrzymujemy
dotacjê z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Ksiêgozbiór
liczy 6774 ksi¹¿ek (literatura piêkna dla
doros³ych i dzieci oraz popularnonaukowa).
Dominuj¹ca czêœæ czytelników to
dzieci i m³odzie¿. Czêœciej z biblioteki
korzystaj¹ kobiety, które najchêtniej
wybieraj¹ literaturê piêkn¹, zaœ panowie
interesuj¹ siê histori¹, sensacj¹ i ksi¹¿k¹
popularno-naukow¹. Biblioteka oferuje 8
tytu³ów czasopism przeznaczonych dla
wszystkich czytelników, które mo¿na
zarówno czytaæ w czytelni znajduj¹cej

siê w bibliotece, jak równie¿ wypo¿yczyæ
do domu. Czytelnicy mog¹ równie¿
korzystaæ na miejscu z ksiêgozbioru
podrêcznego.
Oprócz wypo¿yczania ksi¹¿ek
prowadzona jest dzia³alnoœæ
informacyjna, niezbêdna w realizacji
zadañ szkolnych. W bibliotece
prowadzone s¹ te¿ lekcje biblioteczne dla
przedszkolaków. W ramach realizacji
programu „Ca³a Polska czyta dzieciom”
czytane s¹ bajki dla dzieci. Ludziom
starszym, chorym i niepe³nosprawnym
ksi¹¿ki dostarczane s¹ do domu.
Charakter pracy bibliotekarza nie polega
tylko na wypo¿yczaniu ksi¹¿ek, ale
równie¿ na indywidualnych rozmowach z
czytelnikami o przeczytanych ksi¹¿kach,
nurtuj¹cych ich problemach, a tak¿e na
udzielaniu informacji na interesuj¹ce ich
tematy. Bibliotekarz zobowi¹zany jest do
prowadzenia codziennej ewidencji
udzielonych us³ug, wypo¿yczeñ

miêdzybibliotecznych, sporz¹dzania
sprawozdañ wymaganych przez
Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹ oraz
G³ówny Urz¹d Statystyczny. Ponadto
opracowuje nowo zakupione ksi¹¿ki,
konserwuje stare, dba o estetykê
ksiêgozbioru i pomieszczeñ. W bibliotece
wykonywane s¹ równie¿ wystawki z
okazji rocznic literackich, narodowych
oraz przypadaj¹cych œwi¹t. W niedalekiej
przysz³oœci biblioteka dziêki projektowi
„Kultura Informacja Sukces-Sieæ PIAP”,
otrzyma trzy komputery, które zaspokoj¹
potrzeby czytelników. Ksiêgozbiór
biblioteki bêdzie równie¿ dostêpny w
Wirtualnej Powiatowej Bibliotece
Publicznej, w której umieszczony jest
ksiêgozbiór wszystkich bibliotek
województwa.

Janina Wiszniewska
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Fr¹czki – obchody 650-lecia rocznicy za³o¿enia wsi

Foto. AW

W sobotê 23 sierpnia
ma³a
podolsztyñska wieœ Fr¹czki (dawniej
Fleming), po³o¿ona w gminie Dywity,
obchodzi³a jubileusz 650-lecia
powstania. Uroczystoœæ rozpoczê³a Msza
Œwiêta w tutejszym koœciele pod
wezwaniem Marii Magdaleny. Opraw¹
muzyczn¹ zaj¹³ siê jeden z najlepszych
olsztyñskich organistów – Jaros³aw
Ciecierski, przy wspó³udziale znakomitej
sopranistki Ewy Alchimowicz–Wójcik.
Ucztê dla ducha dope³ni³a inscenizacja
upamiêtniaj¹ca lokacjê wsi przez biskupa
Stryproka, a przygotowana przez dzieci i
m³odzie¿ z Fr¹czek i okolicy. Pojawili siê
wiêc Warmowie, Krzy¿acy, a nawet sam
biskup Stryprok. Kulminacyjnym
momentem inscenizacji by³o uroczyste
ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej przez

mieszkañców wsi zarówno tu urodzonych
(Hildegarda Zalman), jak i przyby³ych po
wojnie (Zofia Weso³owska), w
towarzystwie d³ugoletniego dyrektora
S z k o ³ y P o dstawowej Kazimierza
Fabisiaka.
Po z³o¿eniu kwiatów wszyscy przeszli
na boisko wiejskie, gdzie przygotowano
drug¹ czêœæ imprezy. By³y wyst¹pienia
naukowe w wykonaniu profesora
Stanis³awa Achremczyka, jak i
wspomnienia ludzi ró¿nych kultur i gwar:
Wilniuka - Antoniego Mackuna, Kurpianki
- Zofii Weso³owskiej i m³odego Warmiaka
- £ukasza Rucha. Wszystko okraszone
wspania³¹ muzyk¹ zespo³u Bum-Cyk z
Lubomina.
Uczta dla cia³a to znakomity wiejski
chleb, smalec, ró¿norodne ciasta, babka

ziemniaczana i s³ynne chyba ju¿ pierogi
pani Marii. Obok wystawa fotograficzna
przygotowana przez m³odzie¿
dokumentuj¹ca piêkno naszej
miejscowoœci. Najwa¿niejsze by³o jednak
spotkanie obecnych i dawnych ê nie tylko
ci obecni.
mieszkañców wsi. Dopiero w takiej chwili
mo¿na by³o zobaczyæ, ¿e ze zmian we
Fr¹czkach ciesz¹ siê nie tylko ci obecni.
Wszyscy czekali z
zainteresowaniemna niespodziankê dnia
- piêkny i wielki tort urodzinowy. Najpierw
sesja zdjêciowa, a potem ju¿ mo¿na by³o
ustawiæ siê w kolejkê, jak za dawnych
czasów, po kawa³ek tych pysznoœci.
Mo¿na by³o te¿ wzi¹æ udzia³ w loterii
wspomagaj¹c datkami fundusz
remontowy koœcio³a, czy te¿ kupiæ
zabawki, jak na typowym odpuœcie.
Potem ju¿ tradycyjnie - zabawa wiejska z
udzia³em zespo³u (¿adnej dyskoteki!) i
najwiêksza atrakcja wieczoru - pokaz
fajerwerków. Kto nie widzia³, niech ¿a³uje.
I dalej zabawa a¿ do bia³ego rana. W
koñcu 650-lecie obchodzi siê
stosunkowo rzadko. Mieszkañcy dumni z
pracy, jak¹ wykonali, z podziwu w oczach
goœci, a wieœ - dostojny jubilat? Wieœ
cicho przygl¹da³a siê ca³emu
zamieszaniu myœl¹c: có¿ to takiego 650
lat? O co tyle ha³asu?
Obchody jubileuszu wsi zorganizowali
mieszkañcy Fr¹czek razem z dzia³aj¹cym
tam Stowarzyszeniem „Nasza wieœ”,
które pozyska³o na ten cel œrodki z Gminy
Dywity oraz Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej w ramach programu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W
uroczystoœciach wziê³o udzia³ ponad
trzysta osób z kraju i zza granicy.
AW

Inauguracja Klubu Podró¿nika
W dniu 3 lipca w Oœrodku Edukacji
Ekologicznej Fundacji „Pierwiosnek” w
Br¹swa³dzie odby³o siê pierwsze
spotkanie Klubu Podró¿nika. Zebranym
osobom o swoich wyprawach
entomologicznych do Ekwadoru
opowiada³ pan Andrzej Jadwiszczak.
- Entomologia jest moj¹ pasj¹ – mówi
pan Andrzej. – Zawsze chcia³em
zobaczyæ, jak kolekcjonowane przeze
mnie owady wygl¹daj¹ w naturze. Lubiê
obserwowaæ, jak ¿yj¹ i siê poruszaj¹.
Tego nie poka¿e nawet najlepszy film.
Bardzo dobrze pamiêtam zdarzenie,
kiedy na moœcie nad rzek¹ rozpyliliœmy
wabik. W ci¹gu kilku minut most zrobi³ siê
kolorowy od tysiêcy siedz¹cych na nim
motyli.
Ekwador jest wymarzonym miejscem
dla entomologa. ¯yje tam oko³o 4,5
tysi¹ca gatunków motyli dziennych. W
Polsce jest ich oko³o 200 gatunków.
- Jad¹c na wyprawê entomologiczn¹ –
dodaje pan Andrzej Jadwiszczak –
zawsze jest ryzyko, ¿e siê nic nie

przywiezie. Ekwador pod
tym wzglêdem jest rajem
dla entomologa. Ma trzy
strefy klimatyczne i zawsze
w którejœ jest sezon na
owady. Kraj ten jest równie¿
dla Europejczyka bardzo
interesuj¹cy kulturowo.
Widaæ tam ogromn¹ biedê i
zró¿nicowanie spo³eczne.
Ludzie s¹ jednak pogodni i
chêtnie s³u¿¹ pomoc¹.
Pan Andrzej podczas spotkania
zaprezentowa³ wypreparowane przez
siebie motyle, chrz¹szcze i inne owady
przywiezione z Ekwadoru. Równie¿
interesuj¹co opowiada³ o codziennym
¿yciu mieszkañców i swoich przygodach
podczas dwóch wypraw do tego kraju,
prezentuj¹c wykonane tam zdjêcia.
Spotkanie to rozpoczê³o cykl jemu
podobnych. Prezes Fundacji
„Pierwiosnek”, pani Ewa Rumiñska,
pragnie je kontynuowaæ.

Foto.KK

- Pomys³ powo³ania do ¿ycia Klubu
Podró¿nika narodzi³ siê z potrzeby serca
– mówi pani Ewa. – Zawsze chcia³am
mieæ mo¿liwoœæ spotykania siê z
ciekawymi ludŸmi, którzy, tak jak pan
Andrzej Jadwiszczak, podró¿uj¹ i
ciekawie o tych swoich podró¿ach
opowiadaj¹. Chcê tak¿e w ten sposób
zainteresowaæ œwiatem mieszkañców i
pokazaæ im kilka ciekawych miejsc.

Kazimierz Kisielew
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Cudze chwalicie ..... zachwalajcie nasze!!!
Gdy odwiedzaj¹ nas turyœci, krewni lub znajomi z odleg³ych stron, czêsto przechwalaj¹ siê na temat wyj¹tkowoœci okolicy, z
jakiej pochodz¹. Opowiadaj¹ o wielkich budynkach, lotniskach, portach, kopalniach, statkach, fortyfikacjach wojennych,
piêknych górach, nadmorskich pla¿ach, szerokich autostradach, fabrykach i innych cudach przyrody i techniki. Podczas
wspólnego licytowania siê ciekawostkami regionalnymi czasem trudno nam przebiæ wyj¹tkowoœæ atrakcji, jakimi chwal¹ siê
nasi goœcie. Jako atuty naszej krainy ³atwo i szybko wymieniamy standardowe atrakcje: jeziora, lasy, rzeki itp. Gdy mamy
jednak do czynienia z prawdziwymi koneserami regionalnych ciekawostek, wiadomo, ¿e to za ma³o, aby udowodniæ im
wyj¹tkowoœæ warmiñskiej ziemi. W takiej sytuacji zabierzmy wiêc naszych goœci na wycieczkê do miejscowoœci Patryki i
Silice, a potem mo¿e dalej wzd³u¿ wyj¹tkowego i wkrótce s³ynnego kana³u El¿biety.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e dawno temu
nasz region by³ krain¹ dwóch tysiêcy
jezior, a nie tysi¹ca, jak mówi siê dziœ.
Wiele jezior mieszkañcy osuszyli w celu
powiêkszenia obszarów
wykorzystywanych rolniczo. By³o to
wtedy bardzo pracoch³onne i kosztowne,
ale w d³u¿szej perspektywie op³acalne.
Dna osuszonych jezior i bagien dawa³y
dodatkowe powierzchnie dla upraw.
Tereny te by³y bardzo ¿yzne i dobrze
nawodnione, nawet podczas
najwiêkszych susz. P³aska powierzchnia
u³atwia³a intensywn¹ uprawê na trudnym
polodowcowym, pagórkowatym terenie.
D³uga lista korzyœci p³yn¹ca
z osuszania jezior powodowa³a, ¿e
w³adze oraz bogaci rolnicy odwa¿nie
I z wielkim rozmachem finansowali
budowy urz¹dzeñ melioracyjnych. W ten
sposób wiele jezior na zawsze znik³o z
map. Czêœæ rozwi¹zañ melioracyjnych
by³a bardzo nowatorska, stosowana po
r a z p i e r w s z y, w i ê c n i e k t ó r e z
przedsiêwziêæ nie dawa³y gwarancji
powodzenia. Dziêki temu trendowi oraz
wielkiemu zapa³owi, w ca³ych Prusach
Wschodnich powsta³o wiele nietypowych
systemów hydrotechnicznych, które do
dziœ zadziwiaj¹ ca³y œwiat. Najbardziej
znany jest Kana³ Ostródzko-Elbl¹ski.
Dawni mieszkañcy byli bardzo dobrymi
gospodarzami ziemi, lasów i wód.
Pomys³y i perfekcyjne wykonanie wielu
innych systemów technicznych z

pewnoœci¹ zas³uguj¹ na nie mniejsze
u z n a n i e i p r o m o c j ê .
Jednymi z nieco zapomnianych i wci¹¿
niedocenianych systemów
hydrotechnicznych w naszej okolicy s¹:
kana³ Wiktorii, kana³ Kiermas oraz
szczególnie wyj¹tkowy kana³ El¿biety.
Nazwy kana³ów Wiktorii oraz El¿biety
pochodz¹ od imion córek cesarzy
niemieckich Wilhelma I i Wilhelma II.
Budowa kana³ów mia³a na celu
spuszczenie wody z jeziora w
miejscowoœci Patryki, uregulowanie wód
rzeki Koœna oraz osuszenie jak
najwiêkszego obszaru ziemi znajduj¹cej
siê pod wod¹ od Patryk a¿ do Barczewa.
Wszystko to by³oby typowym
przedsiêwziêciem, gdyby nie fakt, ¿e
kana³ El¿biety jest nie tylko wykopanym,
ale równie¿ czêœciowo starannie
usypanym, wa³em, wewn¹trz którego
znajduje siê uformowane koryto. Jego
pocz¹tek to ujœcie rzeki Koœna w
Patrykach. Nastêpnie biegnie przez
miejscowoœci: Silice, Bogdany, Kaplityny,
aby po oko³o 16 km zakoñczyæ swój bieg
wpadaj¹c do jeziora Wad¹g. Koñcowe
kilkaset metrów tego kana³u znajduje siê
na terenie gminy Dywity, w okolicach
Zalbek.
Silice le¿¹ oko³o 19 km od Dywit,
a wci¹¿ ma³o kto wie, ¿e to w³aœnie tutaj
znajduje siê jedna z najwspanialszych
ciekawostek regionu! Jest to akwedukt,
czyli skrzy¿owanie rzek!!! Ta, unikalna na

foto.HM

Rys. HM

skalê œwiatow¹ budowla, umo¿liwia
przeciêcie siê w ró¿nych poziomach,
dwóch cieków wodnych p³yn¹cych w
ró¿nych kierunkach! S¹ nimi tutaj dolny
kana³ Wiktorii, który po kilkuset metrach
wpada do kana³u Kiermas, natomiast
gór¹ tej unikalnej konstrukcji p³ynie kana³
E l ¿ b i e t y. A k w e d u k t w l a t a c h
dziewiêædziesi¹tych XX wieku zosta³
wyremontowany. Pokryto go w ca³oœci
dziesiêciocentymetrow¹ siatk¹
¿elbetow¹. Sprawia to mylne wra¿enie,
jakoby by³a to budowla wspó³czesna,
chocia¿ jest to cenny zabytek techniki.
Dziêki konstrukcji akweduktu sta³o siê
mo¿liwe grawitacyjne osuszenia du¿ego
obszaru mokrade³ do kana³ów dolnych,
czyli Wiktorii oraz kana³u Kiermas.
Jednoczeœnie sta³ siê mo¿liwy transport
wody kana³em El¿biety na jak
najwy¿szym poziomie tak, aby po oko³o 5
km, si³ê p³yn¹cej nim wody u¿yæ do
wypompowania wody z jeziora w
Bogdanach. Poniewa¿ rozlewisko w
Bogdanach le¿y poni¿ej kana³u
melioracyjnego Kiermas, niemo¿liwe by³o
grawitacyjne osuszenie terenu. W tym
celu konieczne by³o zastosowanie
pompy, która by t³oczy³a wodê z zalanej
niziny do kana³u Kiermas, po³o¿onego
nieco wy¿ej. Dziœ podobne trudnoœci
melioracyjne rozwi¹zuje energia
elektryczna. Wtedy nie znano
dobrodziejstw silników elektrycznych,
dlatego zbudowano fenomenalne
urz¹dzenie - pompê napêdzan¹ wod¹!!!
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Zasada dzia³ania systemu jest
nastêpuj¹ca. Kana³ El¿biety wysoko niesie
wodê z rzeki Koœna, aby tutaj jej energiê
wykorzystaæ do napêdu turbiny. Woda z
kana³u rur¹ o œrednicy 30 cm wpada do
¿eliwnego œlimaka o œrednicy 100 cm,
wewn¹trz którego znajduje siê turbina.
Ko³o turbiny obraca wa³, na którym nieco
ni¿ej w drugim ¿eliwnym œlimaku, o
œrednicy oko³o 50 cm, znajduje siê wirnik
pompy. Woda opadaj¹c na turbinê,
bezpoœrednio (bez przek³adni) napêdza
wirnik pompy. Dzieje siê tak, poniewa¿
turbina i wirnik obracaj¹ siê na tym samym,
stalowym wale o œrednicy 5 cm. Kolektor
ss¹cy pompy ma œrednicê 20 cm. Woda
zassana przez pompê pochodzi z Jeziora

Bogdañskiego. Nastêpnie przez wirnik
podawana jest do komory, do której
sp³ywa równie¿ woda napêdzaj¹ca
turbinê.Woda wypompowywana z ³¹k
i woda napêdzaj¹ca pompê, s¹ razem
odprowadzane rur¹
O œrednicy 40 cm do kana³u Kiermas
znajduj¹cego siê wy¿ej Jeziora
Bogdañskiego, ale ni¿ej od kana³u
El¿biety. Nasz¹ uwagê zwróci³a jeszcze
ma³a turbinka, która dodatkowo dla
zwiêkszenia ci¹gu pompy wprowadza
w ruch wirowy wodê opuszczaj¹c¹
turbinê napêdow¹ i pompê. Wysokoœæ
kolumny z turbin¹ i pomp¹ to zaledwie
oko³o 170 cm.
Ten system melioracyjny powsta³ w
drugiej po³owie XIX wieku i gdyby nie
powojenne zaniedbania, pracowa³by do
dziœ wykorzystuj¹c wy³¹cznie, ostatnio
bardzo modn¹, energiê odnawialn¹.
Dziêki temu urz¹dzeniu jeszcze do koñca
II wojny œwiatowej energia spadku wody z
kana³u El¿biety podnosi³a wodê z Jeziora
Bogdañskiego do kana³u Kiermas,foto.HM
dziêki
czemu rolnicy z okolic pozyskiwali siano z
dna tego p³ytkiego jeziora. By³o ono
kiedyœ podzielone na parcele ró¿nej
powierzchni. Co roku odbywa³y siê
przetargi na dzier¿awê poszczególnych
pól, z których zbierano dobre siano.
Niestety, ta unikalna zabytkowa pompa
wodna zosta³a do dziœ czêœciowo
zniszczona. Kana³ El¿biety równie¿ nie

Literacko i ekologicznie
W kwietniu Szko³a Podstawowa w Bukwa³dzie przyst¹pi³a do ogólnopolskiego
konkursu „Czysty las”. Tematem przewodnim by³ las w literaturze i sztuce oraz
propagowanie zachowañ chroni¹cych przyrodê. Za zaplanowanie zadañ i ich
realizacjê odpowiada³a pani Ma³gorzata Rudnicka.
W ramach dzia³añ konkursowych w
kwietniu uczniowie przygotowali tzw.
remizê, czyli „sto³ówkê” dla ptaków. Obok
szko³y zasadzili roœliny, którymi ptaki
¿ywi¹ siê jesieni¹ i zim¹. Podczas
uroczystych obchodów Dnia Ziemi
zaprezentowali przedstawienie o
segregacji œmieci „Œmietnisko”. Spotkali
siê równie¿ z leœnikiem, który opowiedzia³
im o pracy w lesie i o tym, jak nale¿y go
chroniæ.
W maju realizacjê dzia³añ rozpoczêto
od spotkania ze stra¿nikiem leœnym oraz
konkursów: literackiego opisu lasu (klasy
IV–VI) i recytatorskiego (klasy 0–III).
Zespo³owo wykonana zosta³a równie¿
makieta lasu. Wydano tak¿e specjalny
numer gazetki szkolnej z antologi¹
wierszy o tematyce leœnej. W ostatnim
miesi¹cu roku szkolnego rozstrzygniêto
konkurs literacki „List z lasu” oraz
oceniono wykonane przez klasê albumy
poœwiêcone leœnym roœlinom i
zwierzêtom.
Podsumowaniem dzia³añ
konkursowych by³a impreza w dniu 19
czerwca w œwietlicy wiejskiej w
Bukwa³dzie. Wziêli w niej udzia³ nie tylko
rodzice, nauczyciele i uczniowie, ale
równie¿ mieszkañcy wsi, lokalne w³adze i

Foto. KK

przedstawiciele Lasów Pañstwowych.
Zaproszeni goœcie obejrzeli
przygotowane przez uczniów
przedstawienie (we wspó³pracy z
instruktorem GOK-u w Dywitach pani¹
Jadwig¹ Orzo³ek) i mogli wzi¹æ udzia³ w
wiciu wianków oraz degustacji potraw
przygotowanych z darów lasu. Dziêki
udzia³owi w konkursie uczniowie
poszerzyli swoj¹ wiedzê na temat
leœnych zwierz¹t i roœlin, a tak¿e nauczyli
siê, jak najlepiej chroniæ las.

Kazimierz Kisielew

Rys. HB

dzia³a, gdy¿ jest uszkodzony. Gdyby
jednak kiedyœ uda³o siê przywróciæ kana³
turystyce kajakowej, mo¿na sobie
wyobraziæ, jakby wygl¹da³o podziwianie
krajobrazu z kajaka patrz¹c nie w górê, jak
zazwyczaj, lecz w dó³!!! W lokalny pejza¿ z
pewnoœci¹ wpisa³by siê równie¿ widok
kolorowych kajaków przep³ywaj¹cych
powy¿ej pas¹cych siê krów!

Henryk Mondroch

Odkryj w sobie artystê
z naszym oœrodkiem kultury!
GOK w Dywitach zaprasza wszystkie
osoby zainteresowane rozwojem swoich
talentów, chc¹ce podzieliæ siê twórczym
pomys³em, zrealizowaæ w³asne
przedsiêwziêcie artystyczne.
Dla m³odszych i starszych wielbicieli
sztuki
przygotowaliœmy w tym roku
szkolnym zajêcia teatralne, plastyczne,
fotograficzne, taneczne, rêkodzielnicze i
multimedialne.
Teatr: grupa
Dzieciêca – poniedzia³ek 16.30-18.00,
Licealiœci – poniedzia³ek 18.00-20.00,
gimnazjaliœci – czwartek 15.30-17.30.
Plastyka:
doroœli - poniedzia³ki 10.00-14.00,
wtorki 14.00-20.00,
dzieci – œrody 13.30-15.30,
maluchy (5-7 lat) pi¹tki 16.00-17.00.
Pracownia Multimedialna czynna jest
5 dni w tygodniu.
Grupy taneczne trenuj¹ w œrody i pi¹tki.
Fotografia: pi¹tek 17.00-20.00.
”Koronczarki” – czwartek 18.00-20.00.
Szczegó³owy harmonogram
wszystkich zajêæ dostêpny jest na stronie
www.dywity.gmina.pl i pod numerem
(089) 5120123.
Sztuka to barwny parasol, pod którym
ka¿dy znajdzie swe miejsce.
Zapraszamy!

GOK Dywity
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Wyœcigi samochodowe
w Dywitach!!!

Foto: Mery

Warkot silników, zapach paliwa, emocje.
Zawodnicy z ró¿nych stron Polski.
Pojazdy przygotowane do kontroli.
Samochody gotowe do startu. Ruszy³y.
Nad specjalnie przygotowanym torem
wyœcigowym unosi³y siê chmury piasku.
Wybra³am miejsce, by zrobiæ ciekawe
zdjêcia. Po chwili ktoœ klepn¹³ mnie w
ramiê i powiedzia³: „Niech pani uwa¿a, tu
jest niebezpiecznie”.
Samochody porusza³y siê po specjalnie
przygotowanym torze niczym po
skomplikowanym labiryncie z prêdkoœci¹
ok. 120 km/h. Niezwyk³a wytrzyma³oœæ
pojazdów pozwala³a na przeskakiwanie
przez muldy. Czasami zdarza³y siê
wywrotki, lecz sprawna grupa
serwisantów spieszy³a z pomoc¹. Po kilku
minutach zje¿d¿a³y do boksu, by
zatankowaæ paliwo lub skorzystaæ z
pomocy technicznej. Wyœcig trwa³ pó³
godziny, potem nastêpna grupa pojazdów
i nastêpna. I tak a¿ do wieczora.

Wszystko to mia³o miejsce 24 sierpnia
w Dywitach. Odby³ siê tu ósmy etap
eliminacji do klasyfikacji generalnej
Mistrzostw Polski. Startowa³y samochody
zdalnie sterowane.
- Jesteœmy tu po raz drugi – mówi Jacek
Pietrzak, mechanik z £odzi. - Zawodnikiem
jest mój syn, który ma 15 lat. To s¹ ju¿ ósme i
ostatnie w tym sezonie eliminacje.
Odbywaj¹ siê one w ró¿nych miastach
Polski m.. in. w Nowym Targu, Nysie,
Piasecznie, Gdañsku, Rzeszowie i,
o c z y w i œ c i e , w D y w i t a c h . Wy œ c i g i
rozgrywaj¹ siê w kilku kategoriach, w
zale¿noœci od rodzaju pojazdów. S¹ to
kategorie: IC8-Buggy, IC8-Truggy, IC8MTstandard, IC8-MTopen oraz IC5-Pertol.
Liczby 5 i 8 oznaczaj¹ skalê pomniejszenia
pojazdu.
W ka¿dych wyœcigu uczestnicy
zdobywaj¹ punkty (za pierwsze miejsce
otrzymuj¹ ich 100). Nastêpnie sumuje siê
cztery najlepsze. W Mistrzostwach Polski,
które doby³y siê 20 i 21 wrzeœnia
wystartowa³o 30 najlepszych zawodników.
W eliminacjach uczestniczy³a dwójka
zawodników z Dywit: Pawe³ Wilczek i
Weronika Sikora. W klasyfikacji generalnej
zajêli czo³owe miejsca - Weronika drugie, a
Pawe³ czwarte. W Mistrzostwach Polski
Weronika zwyciê¿y³a zdobywaj¹c pierwsze
miejsce, a Pawe³ zdoby³ miejsce trzecie.
Zwyciêzcy Mistrzostw Polski udadz¹ siê na
Mistrzostwa Europy do Francji. Trzymamy
kciuki za naszych zawodników.
Mery

I £ugwa³dzki Turniej Pi³ki Pla¿owej
Na koniec wakacji £ugwa³d przygotowa³
niespodziankê sportow¹ na skalê gminy.
W niedzielê 31 sierpnia na boisku przy
œwietlicy wiejskiej odby³ siê I £ugwa³dzki
Turniej Pi³ki Pla¿owej otwarty dla
wszystkich mieszkañców Gminy Dywity.
Organizatorem turnieju by³o
Stowarzyszenie £ugwa³d wspierane
finansowo m. in. z bud¿etu Gminy Dywity.
Boisko do gry zosta³o zorganizowane
niema³ym nak³adem si³ i œrodków lokalnej
spo³ecznoœci ju¿ w roku ubieg³ym. Szybko
sta³o siê letni¹ i wakacyjn¹ atrakcj¹.
W turnieju wziê³o udzia³ 14
dwuosobowych mieszanych dru¿yn,
wystêpuj¹cych w czterech kategoriach
wiekowych: do 14 lat, 15-20 lat, 20-35 lat,
w kategorii powy¿ej 35 lat wyst¹pili
oldboje. Najbardziej zaciête i
widowiskowe spotkania toczy³y dru¿yny z
£ugwa³du, S³up i Dywit w dwóch
œrodkowych kategoriach. Ostatecznie

kategoriê 20-35 lat wygra³a para
Juszczyñski/Grabowski z £ugwa³du, a
kategoriê 20-35 lat para Lis/Kolimaga tak¿e
z £ugwa³du. Zwyciêzcy nagrodzeni zostali
przez pani¹ prezes Stowarzyszenia
£ugwa³d Jadwigê Korczyk pucharami.
Pozosta³ych uczestników uhonorowano
pami¹tkowymi dyplomami.
Atrakcj¹ turnieju, poza s³odkoœciami
przygotowanymi przez panie z £ugwa³du,
by³a grochówka z prawdziwej kuchni
polowej przyrz¹dzona przez pasjonata
kuchni z £ugwa³du.
Chocia¿ turniej ju¿ siê zakoñczy³, dzieci i
m³odzie¿ dalej codziennie graj¹ na boisku.
Przyje¿d¿aj¹ tak¿e ch³opcy z Dywit i
Olsztyna. Cz³onkowie stowarzyszenia nie
maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e turniej wpisze siê na
sta³e w rok sportowy Gminy Dywity, a boisko
bêdzie dobrze s³u¿yæ mieszkañcom i ich
goœciom.

Zbigniew Glezman

Mini Tour de Pologne
W po³owie wrzeœnia wszyscy mieliœmy
okazjê obserwowaæ wyœcig kolarki 65 Tour
de Pologne. M³odzi mi³oœnicy kolarstwa
mieli okazjê spróbowaæ swoich si³ i
umiejêtnoœci na trasie wyœcigu na terenie
miasta Olsztyn.
15 wrzeœnia uczniowie ZS Gimnazjum z
Dywit: Piotr Koz³owski, Jakub
Trusielewicz, Jakub Bednarczyk,
Sebastian Piórkowski i Andrzej
Metrykowski wraz z opiekunem pani¹

Mariol¹ Grzegorczyk udali siê na wyœcig
rowerowy do Olsztyna. Przed startem
zawodnicy otrzymali koszulki i numery
startowe oraz kamizelki odblaskowe.
Wszyscy uczestnicy dzielnie walczyli do
koñca. Jako pierwszy z dru¿yny do mety
dojecha³ Piotr Koz³owski. W wyœcigu zaj¹³
siódme miejsce. Wspomnieæ nale¿y, ¿e
wyprzedzi³a go jedynie m³odzie¿ z klubów
kolarskich.

Mery

Pi³ka no¿na – runda jesienna
Kolejka 1 (Data / Czas / Gospodarz - Goœæ)
17.08.08 / 15:00 /
BURZA S£UPY - TEMPO WIPSOWO
/ niedziela (senior)
Kolejka 2:
24.08.08 / 14:00 /
KS REDUTA BISZTYNEK - BURZA S£UPY
/ niedziela (senior)
Kolejka 3:
30.08.08 / 11:00 /
LZS ŒWI¥TKI-SKOLITY - BURZA S£UPY
/ sobota (junior)
31.08.08 / 15:00 /
BURZA S£UPY - KORMORAN PURDA
/ niedziela (senior)
Kolejka 4:
06.09.08 / 14:00 /
NIEDWIED RAMSOWO - BURZA S£UPY
/ sobota (junior)
07.09.08 / 14:00 /
FORTUNA G¥G£AWKI - BURZA S£UPY
/ niedziela (senior)
Kolejka 5:
13.09.08 / 15:00 /
BURZA S£UPY - EWINGI ZALEWO
/ sobota (junior)
14.09.08 / 15:00 /
BURZA S£UPY - ŒWI¥TKI-SKOLITY
/ niedziela (senior)
Kolejka 6:
20.09.08 / 12:00 /
CZARNI MA£DYTY - BURZA SRWSIO
/ sobota (junior)
21.09.08 / 15:00 /
BURZA S£UPY - ORZE£ CZERWONKA
/ niedziela (senior)
Kolejka 7:
27.09.08 / 15:00 /
BURZA S£UPY - HURAGAN MOR¥G
/ niedziela (junior)
28.09.08 / 14:00 /
WOJCIECHY - BURZA SRWSIO S£UPY
/ niedziela (senior)
Kolejka 8:
04.10.08 / 14:00 /
LEŒNIK NOWE RAMUKI - BURZA S£UPY
/ sobota (junior)
05.10.08 / 15:00 /
BURZA S£UPY - MKS JEZIORANY
/ niedziela (senior)
Kolejka 9:
11.10.08 / 12:00 /
BURZA SRWSIO S£UPY -GKS
STAWIGUDA
/ sobota (junior)
12.10.08 / 14:00 /
LKS KORONA KLEWKI - BURZA S£UPY
/ niedziela (senior)
Kolejka 10:
19.10.08 / 14:00 /
B U R Z A S £ U P Y- K S
OL.UNISZEWO
/ niedziela (senior)

CEGIELNIE

Kolejka 11:
26.10.08 / 14:00 /
KS STRA¯AK GRYLINY - BURZA S£UPY
/ niedziela (senior)
Waldemar Grzegorzewski

