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E-learning dla osób niepe³nosprawnych w Dywitach
Dzia³aj¹ce przy Gminnym Oœrodku Kultury
w Dywitach Centrum Kszta³cenia na
Odleg³oœæ na Wsi wzbogaci³o siê o
specjalistyczny sprzêt komputerowy.
Wspomaga on osoby o ró¿nych rodzajach
niepe³nosprawnoœci i pomaga im w
korzystaniu z zasobów e-learningu.
Nie jest tajemnic¹, i¿ dostêp do edukacji
dla osób niepe³nosprawnych wci¹¿ stanowi
pewne wyzwanie. Brak jest miejsc i œrodków
umo¿liwiaj¹cych zakup drogich urz¹dzeñ
wspomagaj¹cych korzystanie z komputera.
Byæ mo¿e pewnym krokiem do wolnoœci w
dziedzinie poprawiania swoich kompetencji
zawodowych mo¿e byæ e-learning i
korzystanie z publicznych form wsparcia
edukacji osób sprawnych inaczej.
W ramach ogólnopolskiego projektu
realizowanego z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego od roku funkcjonuje w
Dywitach Centrum wyposa¿one w 10
stanowisk komputerowych. Oferuje ono
osobom doros³ym ponad 50 kursów
podnosz¹cych kwalifikacje zawodowe oraz
daj¹cych zupe³nie nowe umiejêtnoœci. W
ofercie Centrum s¹ m. in. kursy: opiekuna
osób starszych, zarz¹dzania kadrami,
sprzedawcy, telemarketera, bhp, grafiki
mened¿erskiej i prezentacyjnej, asystenta
bankowoœci, jêzyka angielskiego etc.
Korzystanie z kursów odbywa siê wy³¹cznie
przez Internet i jest w 100 % bezp³atne.
Nowoœci¹ w pracy Centrum jest mo¿liwoœæ
udostêpnienia dobrodziejstw e-learningu

Warmiê –
poznasz i pokochasz
W ramach projektu,,Warmia – poznasz i
pokochasz”, opracowanego przez
Starostwo Powiatowe w Olsztynie w
porozumieniu z gmin¹ Purda oraz gmin¹
Dywity reprezentowan¹ przez Fundacjê
,,Pierwiosnek”, uczniowie klas IV-VI
Szko³y Podstawowej w Dywitach wziêli
udzia³ w wycieczce edukacyjnej po
nieznanych i ciekawych zak¹tkach gminy
Purda. W ramach zajêæ terenowych mieli
okazjê zapoznaæ siê z bogat¹ histori¹ i
kultur¹ Warmii. W trakcie spaceru pan
Edward Cyfus – piewca gwary
warmiñskiej, opowiada³ dzieciom o
przesz³oœci Warmii, w tym gminy Purda.
Uczestnicy mieli te¿ mo¿liwoœæ
obcowania z przyrod¹.
Realizacja projektu wychodzi naprzeciw
nowoczesnym formom kszta³cenia
poprzez bezpoœredni kontakt z ludŸmi i
zabytkami regionu. W ramach programu
uczniowie gminy Purda odbyli równie¿
wycieczki po gminie Dywity, która tak¿e
ma do zaoferowania na swoim terenie
wiele ciekawych miejsc, godnych
zwiedzania.
Anna Bieniaszewska
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osobom niepe³nosprawnym. Naukê
wspomog¹ m. in. takie urz¹dzenia jak:
klawiatura komputerowa wyposa¿ona w
nak³adkê zapobiegaj¹ca wciœniêciu kilku
klawiszy jednoczeœnie oraz
OverlayMaker - aplikacja do w³asnego
definiowania klawiatury. Ponadto s¹:
klawiatura bezprzewodowa z
wbudowanym manipulatorem kulowym
lub klawiszowym; urz¹dzenie

wskazuj¹ce, sterowane za pomoc¹
ruchów g³owy; powiêkszony Track Ball
(czyli specjalna mysz komputerowa dla
osób z niesprawnymi d³oñmi); klawiatura
dotykowa oraz ró¿nego rodzaju podpórki.
Osoby zainteresowane szkoleniami w
Dywitach prosimy o kontakt e-mailowy:
gokserwis@wp.pl lub telefoniczny (0-89)
5120123. Serdecznie zapraszamy.
AFH

Z wizyt¹ w Finlandii
Od wrzeœnia Zespó³ Szkó³
– Szko³a Podstawowe w
Dywitach rozpoczê³a udzia³
w wielostronnym
partnerskim projekcie
Comenius pt. „¯ycie w
Europie”, na realzacjê
którego otrzyma³a 16
tysiêcy Euro.
Projekt realizowany bêdzie
przez 2 lata we wspó³pracy
ze szko³ami z Turcji, W³och,
Grecji, Finlandii i Czech.
W okresie 22–25.09.2008
roku mia³a miejsce pierwsza wizyta
robocza przedstawicieli szko³y w
Dywitach w Finlandii. W malowniczej
miejscowoœci Orivesi spotkali siê
przedstawiciele realizatorów projektu w
celu zaplanowania dzia³añ na najbli¿sze
miesi¹ce.
W wyniku roboczych spotkañ ustalono:
- za³o¿enie blogów przez uczniów i
nawi¹zanie wspó³pracy tematycznej
miêdzy szko³ami, w tym autoprezentacje
uczniów,
- nagranie filmów w jêzyku angielskim
prezentuj¹cych szko³y i przes³anie ich na
ogóln¹ stronê koordynatora projektu,
- opracowanie kolêd: polskiej i
angielskiej,
- opis zwyczajów Bo¿onarodzeniowych.
Podczas wizyty dyrektorzy i nauczyciele
szkó³ uczestnicz¹cych w projekcie mieli
mo¿liwoœæ bli¿szego poznania siê oraz
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wymiany doœwiadczeñ w zakresie
edukacji. Odwiedziliœmy piêæ szkó³
podstawowych na terenie gminy Orivesi.
Wra¿enia w wielu przypadkach by³y
szokuj¹ce: warunki pracy, baza, pomoc
socjalna dla uczniów, wspieranie
nauczycieli w nauczaniu, zarz¹dzanie
szko³¹, w tym dokumentowanie pracy
nauczyciela. Wielu osi¹gniêæ w
dziedzinie rozwi¹zañ edukacyjnych
mo¿na pozazdroœciæ. Myœlê, ¿e niektóre z
nich jesteœmy w stanie wprowadziæ w
naszych szko³ach, poczynaj¹c od
maleñkich kroczków.
Kolejna wizyta to Grecja, a potem w
miesi¹cu maju – W³ochy. Czego
nauczymy siê podczas nich? Jakie nowe
umiejêtnoœci posi¹d¹ nasi uczniowie? O
tym po nastêpnej wizycie.
Bo¿ena Wojarska
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Pora dniów tamu nazod am sprowdy
nie strzymo³. Bo dali tak byæ ni mo¿e, co
za jenam p³otam z Hubertam
mniyszkowam, a razu do siebzie gamby
roztworzyæ ni mo¿ewam. A bez kogój?
Bez jygo kobziyta! Tak sia na noju
zjadoziu³a za te flóndry, com ji z rybów
przynieœli, co zakozo³a Hubertoziu ze
mnó klepaæ! Jek am sia ³o tam
doziedzio³, tom sia zjadoziu³. Ale jek am
jeszcze ³od moji ómy ³us³ucho³, co Hilda
po wsi sia w³óczy i ludziom splyto, co my
z Hubertam na fitaniu am nie byli, tlo sia
po mnieœcie tróncali, tedy to am sia
sprowdy zjadoziu³. No ni sobzie mózia!
Tak dali nie bandzie! £oroz am chodoki
na koœle wetchnó³ i poloz za mniedza do
Huberta.
Ledwo am dŸwyrze do hubertowy
cha³upy roztworzu³, a tu ju¿ w niych Hilda
stoji i gamba drze: A ty psioruñski szurku
po co yœ tu przyloz! No jó, za tan
psioruñski am sia nie zjadoziu³, ale
szurku? Do mnie?! Palaruch morowy
mózia! A ty szpetno babo! Coœ tak gamba
na siójsiada, co w goœcina przyloz,
wyder³a! Jek byœta to zidzieli jek ³óna na
mnie po tam œlypsia³a. Ju¿ am myœlo³, co
mnie bez pysk rznie, ale tlo sia dupó
³odkranciu³a i polaz³a do jizby. Tedy
wyloz Hubert i tak mózi: Jenó¿ am
ziedzio³, co ma ³odrotujesz ³od ty szpetny
baby! Co byœta zidzieli, jek ³ón sia
³uradowo³. No jó, ale co tu dali robziæ? No
rod, nie rod, mózia: Toc cia boroku tu nie
³ostozia, pódŸ tedy do mnie. I jek am tak z
hubertowy chaty wyleŸli to i za noma
Hilda wylaz³a i gamba znowój rozder³a:
Byœ sobzie siójsiodzie jekaœ kobziyta
naloz, a ni mojygo ch³opa sobzie
bzierzesz. A ty Hubert, stary psiorunie,
jidŸ tlo co byœ mi prandko do chaty nazod
nie przyloz, bo œliypsiaæ na ciebzie ju¿ ni
moga!
Sprowdy sia noma z Hubertam fejn do
pospo³u mniyszka³o. I sobzie poklepalim
po naszamu, ópa sia ty¿ ³uradowo³, co
mnio³ z kam w szkota pogroæ i jek brok
bu³o to i psiwka sia napsilim, ale tlo bez
pora dniów bu³o fejn. No z takam
ch³opam to sprowdzy strzymaæ d³ugo nie

Rys. Grzegorz Grzegorczyk

Jek am sobzie ch³opa naloz

jidzie i jo sia Hildzie razu nie dziwuja, co
go pogna³a, choc sia wyspsi. Mózia
woma, jek ³ón spo³ w drugi jizbzie, to jo
am myœlo³, co kele mnie drewka rznó. Tak
zogowo³! Wszystke do mnie w chacie
mózili, co abo co z tam ornung zrobzia,
abo puda do pospo³u z Hubertam precz.
No ni mózia, tak dali nie bandzie. Rod, nie
rod, am pozloz do ³ogroda, wyder pora
ksiotów i poloz do Hildy. Trocham mnio³
strach, ale mózia, co no wy¿y mnie rznie
w gamba za ta szpetno baba, com ji
poziedo³. Podloz am pod dŸwyrze,
zaklopowo³ i ³oroz sia roztworzyli. Co
byœta zidzieli, jek Hildka gamba tedy
rozder³a, ale nie ze z³oœci, tlo ze œniychu,
prazie co sia nie poszcza³a. I mózi: Jo am
ziedzia³a, co z mojam ch³opam to d³ugo
nie strzymosz, ale ci sia psiorunie
nole¿a³o za te flóndry. Tedy am ji ksiotki
do³ i ³opoziedo³, jek to sprowdy bu³o z tami
flóndrami i z fitaniam. A mózia woma, jek
³óna sia znowój z noju œnia³a. No jó, to jek
am sobzie poklepo³ z siójsiodkó, to am
zaro poloz do cha³upy po Huberta i go
nazod do Hildy ³odstaziu³.

XVII Fina³
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy

Co³e szczajœcie, co sia noma tak to
wszystko fejn skónczu³o. Bo ju¿ am myœlo³,
co z Hubertam na zawdzy ³ostona. Tero je
wszystko po staramu. Jek kedajœ sobzie
mniyszkowam za mniedzó i klepsiewam
jek dwa rychtyczne warnijske siójsiody. A
woma ch³opy sprowdy poziam, co ko¿do
kobziyta swój recht mo, a jek sia zjadozi, to
abo wasztucham po schabach do i w pysk
rznie, abo ³oroz z cha³upy pogno!
To do zidzanio i coby jeszcze roz.

£ukasz Ruch
Jek byœta nie ziedzieli:
nie strzymo³ - nie wytrzyma³
zjadoziu³ - zdenerwowa³
szurek - ch³opak
œlypsia³a - patrzy³a
do pospo³u – razem
zogowo³ – pi³owa³ (zwrot u¿ywany te¿ w
znaczeniu: „mocno” chrapaæ)
ornung - porz¹dek
wasztuch – szmata do mycia, wycierania
szkot – popularna na Warmii gra w karty

¯yczenia

Ju¿ po raz siódmy zagramy z Orkiestr¹ Jurka Owsiaka w
Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach w niedzielê 11
stycznia 2009 r.
Zapraszamy dzieci i rodziców na bal karnawa³owy pod
has³em „Roztopmy serce Królowej Œniegu” w godzinach
15.00 – 18.00 do sali widowiskowej GOK, ul.Olsztyñska 28.
Imprezie towarzyszyæ bêdzie wiele atrakcji, wystêpy
artystyczne, konkursy i zabawy z Królow¹ Œniegu,
tradycyjnie pluszakowa loteria z „sercem”, licytacja darów i
inne niespodzianki. Wszystkich uczestników zabawy
obowi¹zuje strój karnawa³owy – „przebierañca”.
Razem damy radê – przywróæmy radoœæ innym dzieciom
!

No jó, ji tak znowój mowam Gody, a jek mowam
Gody to i noma znowój jedan roczek przelecio³. Tak
sprowdy to nie ziywam, czegój tero Woma tu
zinszowaæ, bo ko¿dan z Woju to som ziy, czegój na
te Gody i w tam Nowam Roku sprowdy chce. Ji my
Woma tegój zinszujewam, co yœta ³uredzili, ale
zinszujewam jeszcze Woma do pospo³u, tak ³od
siebzie, gwo³t zdrozio, szczajœcio, ³uœniychu ji
tegój, co byœta nie zaboczyli, co jek ¿yjeta na
Warniji, to yœta só Wanijokami.
To dozidzanio w Nowam Roku!

Informacje: tel. (089) 5120-123, koordynator akcji Jagoda
Orzo³ek.

Hubert, Hilda, Alfridek
I Wosz klepojda £ukasz Ruch
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Tropicana, Klanza, krêgielnia… - typowe szkolne zajêcia?
Od ubieg³ego roku szkolnego w dywickim
gimnazjum realizowany jest projekt
zdrowotny maj¹cy na celu
przeciwdzia³anie agresji i przemocy:
Agresji - no more! Wniosek zosta³ napisany
przez nauczycieli Jaros³awa Kurpa i
Agnieszkê Grygorczyk i pozytywnie
rozpatrzony przez komisjê Starostwa
Powiatowego. Dziêki temu uczniowie
naszej szko³y mog¹ uczestniczyæ w wielu
ciekawych przedsiêwziêciach
podejmowanych w ramach tego projektu.
Do ciekawszych form zajêæ, w jakich
wziêliœmy udzia³, nale¿a³y warsztaty z
animatork¹ Klanzy „Jak radziæ sobie z
agresj¹ i przemoc¹?”. Podczas nich
m³odzie¿ mia³a mo¿liwoœæ przyjrzeæ siê
sobie i swoim problemom. Uczy³a siê
równie¿ tego, jak panowaæ nad emocjami,
czy w jaki sposób nie ulegaæ presji
r ó w i e œ n i k ó w. M a j ¹ c n a c e l u
zaproponowanie uczniom alternatywnych
sposobów spêdzania czasu wolnego,
zorganizowano wyjazd do Tropicany do
Miko³ajek, do oœrodka „Galindia” i
olsztyñskiej krêgielni. W szkole, pod okiem
nauczyciela W-F-u D. Daduna, powsta³a
si³ownia. Od paŸdziernika bie¿¹cego roku
uczniowie klas drugich maj¹ mo¿liwoœæ
uczestniczenia w treningu umiejêtnoœci
spo³ecznych, który prowadz¹ specjaliœci
(psycholog i pedagog) z olsztyñskiej
Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
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Realizacja tego projektu ma przede
wszystkim pokazaæ uczniom, jak sobie
radziæ w sytuacjach trudnych. Zale¿y nam
na tym, by nasza m³odzie¿ uczy³a siê
wyci¹gaæ wnioski z w³asnych b³êdów, by
sta³y siê one zacz¹tkiem pracy nad sob¹.
Liczymy, ¿e tytu³ projektu „Agresji – no
more!” znajdzie odzwierciedlenie w st

Wiemy, jak pomagaæ
Dnia 03 listopada 2008 roku w naszym gimnazjum odby³o siê szkolenie
przeciwpo¿arowe. Uczestniczy³y w nim obie klasy pierwsze. Razem by³o
nas ponad 50 osób. Wyk³ad na temat bezpieczeñstwa i postêpowania w
razie po¿aru prowadzi³ zawodowy stra¿ak.
Rzadko siê zdarza, aby obie nasze klasy bra³y udzia³ we wspólnych
zajêciach, wiêc pocz¹tkowo nie mogliœmy siê nacieszyæ ze spotkania.
Kiedy jednak stra¿ak Zenon Napora z OSP Sprêcowo zacz¹³ swój wyk³ad,
wszyscy z uwag¹ s³uchaliœmy.
Opowiada³ nam o niebezpieczeñstwach, jakie powoduje lekkomyœlna
zabawa ogniem. Ka¿demu z nas zdarza siê u¿ywaæ ognia, lecz chyba nie
zdawaliœmy sobie dot¹d sprawy z tego, jakie to niebezpieczne i jak ³atwo
jest spowodowaæ po¿ar. Pan stra¿ak podawa³ nam ró¿ne przyczyny ich
wybuchu i skutki spowodowane po¿arami. Radzi³, jak nale¿y zachowaæ siê
w takiej sytuacji i jak ugasiæ po¿ar, gdy jest jeszcze niewielki.
Wszyscy z zainteresowaniem s³uchaliœmy m¹drych s³ów stra¿aka, który
ostrzega³ nas tak¿e przed g³upimi ¿artami i nieuzasadnionym wzywaniem
ekip ratunkowych. Teraz ju¿ wiemy, ¿e w sytuacji zagro¿enia ¿ycia liczy siê
ka¿da sekunda i nie wolno blokowaæ numerów alarmowych dla ¿artu, gdy¿
ktoœ w tym czasie mo¿e potrzebowaæ pomocy. Na koniec szkolenia
obejrzeliœmy film instrukta¿owy o metodach gaszenia ognia.
Tego samego dnia odby³o siê tak¿e szkolenie medyczne, podczas
którego ratownik pokazywa³ i objaœnia³ nam sposoby udzielania pierwszej
pomocy. Przestrzega³ nas, ¿e najwa¿niejsze jest bezpieczeñstwo nasze i
osoby, której pomagamy. Udzieli³ nam kilku podstawowych rad
dotycz¹cych pierwszej pomocy oraz pokazywa³, jak sprawdziæ, czy
poszkodowany jest przytomny i uczy³ wykonywaæ sztuczne oddychanie.
Obydwa szkolenia wiele nas nauczy³y. Teraz ju¿ wiemy od
profesjonalistów, jak nale¿y siê zachowaæ w razie niebezpieczeñstwa oraz
jakich b³êdów siê wystrzegaæ. Myœlê, ¿e by³y one owocne dla obydwu stron.
My, jako m³odzie¿ gimnazjalna, zdobyliœmy wiedzê, która pozwoli nam
zachowaæ siê odpowiedzialnie w razie niebezpieczeñstwa. Instruktorzy
zaœ, dziêki przekazanej nam wiedzy, bêd¹ mieæ mniej pracy, gdy m³odzie¿
bêdzie wiedzieæ, jak postêpowaæ.
W. Morella

szkolnej rzeczywistoœci. Uwa¿am, ¿e
ka¿da inicjatywa maj¹ca na celu
podniesienie bezpieczeñstwa dzieci i
m³odzie¿y jest cenna. Szkoda jednak
czasami, ¿e tego typu dzia³ania czêsto
spotykaj¹ siê z niezrozumieniem i
brakiem wsparcia.
E. Romanowska

Wystawa i aukcja
Fundacja „Albatros” rozpoczê³a dzia³alnoœæ we
wrzeœniu 2006 roku pod nazw¹ „Pierwiosnek”.
Zmiana nast¹pi³a w paŸdzierniku bie¿¹cego roku. Zmieniliœmy nazwê, aby by³a bardziej czytelna
dla odbiorcy – mówi Ewa Rumiñska, prezes
fundacji. – Nasze strategiczne dzia³ania
koncentruj¹ siê g³ównie wokó³ zwierz¹t, a
poprzednia nazwa nie ka¿demu siê z tym kojarzy³a.
Ponadto dla odbiorcy spoza Polski nowa nazwa
fundacji – „Albatros” - jest zrozumia³a. Nie tylko
³atwo j¹ przet³umaczyæ na jêzyki obce, ale w wielu z
nich brzmi identycznie. Mo¿na œmia³o powiedzieæ,
¿e jest to nazwa miêdzynarodowa.
Pierwszym dzia³aniem Fundacji „Albatros” by³o
zorganizowanie w dniach 14-28 listopada wystawy.
Ekspozycja zosta³a poœwiêcona dzia³alnoœci
oœrodków rehabilitacji dzikich ptaków.
- Wystawê zorganizowaliœmy w restauracji „U
Artystów” – dodaje pani Ewa. - Dziêki niej
olsztynianie mogli podziwiaæ zdjêcia i obrazy takich
artystów jak: Ryszard Czerwiñski, Edward
Ratuszyñski, Iza Smoleñska, Ewa Koniecpolska,
Zbigniew Moæko oraz Boles³aw Uryn. Wystawa
powsta³a dziêki wsparciu finansowemu gminy
Dywity - w ramach projektu „Warmia - kraina
ptaków”, restauracji „GreenWay” i „U Artystów”, a
tak¿e galerii ArtDeco i drukarni „Leo”. Serdecznie
dziêkujê tym, którzy swoim zaanga¿owaniem
Ekspozycjê zakoñczy³a 28 listopada aukcja
darowanych przez artystów prac. Dochód z niej
zosta³ przeznaczony na cele statutowe fundacji,
czyli ochronê dzikich ptaków zamieszkuj¹cych
piêkne, warmiñskie tereny.
Kazimierz Kisielew
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M³odzi Estoñczycy i Niemcy w Dywitach
Listopad w Gminnym Oœrodku Kultury
w Dywitach zacz¹³ siê niezwykle. W
dniach 2-5 odwiedzili nas m³odzi Niemcy i
Estoñczycy wspó³pracuj¹cy od roku z
grup¹ m³odzie¿y dzia³aj¹c¹ przy GOK w
ramach projektu „Pod¹¿aj¹c œladami
historii naszych dziadków”. 36
miêdzynarodowych aktorów zaprosi³o
mieszkañców Gminy Dywity oraz
pobliskiego Olsztyna na pe³en wzruszeñ
spektakl, którego scenariusz stanowi³y
prawdziwe historie z czasów wojny
dziadków m³odych ludzi uczestnicz¹cych
w projekcie.
Pomys³odawcami projektu i
koordynatorami teatralnej pracy byli:
Virko Annus – re¿yser teatralny, twórca
wielu przedstawieñ teatralnych
Narodowego Radia Estoñskiego, Claudia
Hinterhölzl – pedagog teatralny z
Monachium oraz Aneta Fabisiak-Hill animator kultury z GOK w Dywitach.
Projekt realizowano pod egid¹
berliñskiej Fundacji „Europeans for
Peace”. Powsta³a ona w Niemczech, aby
³agodziæ skutki krzywd wyrz¹dzonych
przez III Rzeszê w czasie II wojny
œwiatowej. Fundacja wspiera równie¿
projekty pomagaj¹ce m³odym ludziom z
Europy i Izraela zwalczaæ
miêdzynarodowe stereotypy i, w oparciu
o doœwiadczenia wojenne, budowaæ
nowe relacje pomiêdzy nowymi
pokoleniami.
W trakcie warsztatów teatralnych w
sierpniu 2008, które odby³y siê w Estonii,
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powsta³a prezentacja teatralna.
Zagraliœmy ja w Karepie, Tallinie i Johvi.
Teraz efekt letniej wspó³pracy mog³a
obejrzeæ widownia polska.
Zestawienie relacji dziadków, którzy
walczyli na frontach tej wojny po
przeciwnych stronach, w mundurach
armii polskiej, niemieckiej, radzieckiej czy
estoñskiej pokaza³o nie tylko ca³e
okrucieñstwo wojny, ale przede
wszystkim heroiczne akty w wykonaniu

Kiermasz „Miko³ajkowe Klimaty”
Jak co roku w
naszym GOK–u w
Miko³ajki by³y cuda
jakby z bajki.
Pachnia³o miodem i
p i e r n i k i e m .
Œwi¹tecznie siê
iskrzy³y anio³ki,
bombki i ozdoby
r ê c z n e j r o b o t y.
Bi¿uterii le¿a³y piêkne
sploty.
W goœcinne progi
Oœrodka Kultury 6
Foto: GOK
grudnia zawita³o 20
wystawców. Byli to uznani artyœci jak i amatorzy tworz¹cy z potrzeby serca.
Nowoœci¹ na tegorocznym kiermaszu by³a bi¿uteria frywolitkowa i
oryginalne bombki decoupaqe i faberge. Tradycyjnie cieszy³y siê
popularnoœci¹ stoiska z piernikami Sylwii W³odarczyk, ceramiki P.
Zawistowskich, Domu Pomocy Spo³ecznej w Grazymach i Jezioranach
oraz Zespo³u Szkó³ w Dywitach.
Dru¿yny Harcerskie ZHP i ZHR dzia³aj¹ce na terenie gminy Dywity
zbiera³y œrodki na swoje cele. Pyszne ciasto w „Kawiarence kulturalnej” to
równie¿ ich dzie³o.
O swoich wra¿eniach z Kiermaszu mówi Krystyna Andruszko:
- Zauroczy³o mnie bogactwo twórczoœci i niezwyk³y klimat tego
wydarzenia. Uwa¿am, ¿e by³y to prawdziwe dzie³a sztuki, ale równie¿
wzruszaj¹ce „okruszki”, w których mo¿na odnaleŸæ tradycjê polsk¹, cenne
wartoœci przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zachêcam wszystkich
do zatrzymania siê w takich niezwyk³ych miejscach…
Joanna Kitkowska

szeregowych ¿o³nierzy. Wielu widzów nie
kry³o swojego wzruszenia. Po spektaklu
odby³a siê gor¹ca dyskusja pomiêdzy
widowni¹ a m³odymi twórcami spektaklu.
Projekt dobiega koñca. Oprócz
niezatartych wspomnieñ pozostan¹ po
nim równie¿: p³yta DVD z zapisem
spektaklu oraz ksi¹¿ka zawieraj¹ca
blisko 50 wspomnieñ dziadków jego
uczestników.
AFH

Zdrowo i aktywnie
Projekt „Zdrowo i aktywnie ¿yæ to m¹drym byæ”
by³ realizowany na terenie Zespo³u Szkó³ w
Tu³awkach od maja 2008 r. do grudnia 2008 r. pod
patronatem Powiatu Olsztyñskiego. Dzia³ania
podjête w projekcie skierowane by³y g³ównie na
propagowanie aktywnoœci fizycznej np. nauki
p³ywania, tañca, jazdy na ³y¿wach, gimnastyki
korekcyjnej itd. Uczniowie mogli równie¿ sami
wymyœliæ „now¹” dyscyplinê sportu w konkursie
„Ruch sposobem na nudê”.
Równolegle projekt porusza³ tematy edukacji
prozdrowotnej. Poprzez pogadanki i prezentacje
w wykonaniu pielêgniarki œrodowiskowej,
pedagoga i uczniów klasy III gimnazjum uczy³
zapobiegania takim chorobom cywilizacyjnym jak
oty³oœæ, anoreksja, czy bulimia. Odby³y siê
równie¿ happening „Dzieñ bez chipsów” i „Czemu
Kubusia bola³ brzuszek”- przedstawienie
prezentuj¹ce z³e nawyki ¿ywieniowe. Zasady
prawid³owego od¿ywiania dzieci mia³y okazjê
poznaæ podczas wycieczki do gospodarstwa
produkuj¹cego ¿ywnoœæ ekologiczn¹, na Wydzia³
Nauki o ¯ywnoœci Uniwersytetu WarmiñskoMazurskiego w Olsztynie oraz obchodów
„Zielonego dnia”.
Mamy nadziejê, i¿ 6 miesiêcy pracy nad zmian¹
nawyków ¿ywieniowych i nauk¹ aktywnego
spêdzania czasu wolnego przyniesie zamierzone
efekty.
Koordynator projektu
M. Dadun
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Wycieczka po Warmii
Na lekcji jêzyka polskiego uczniowie
klas VI–tych opisywali swoje prze¿ycia z
wycieczki. Oto jedna z prac napisana
przez uczniów klasy VIb: Oliwiê
Jackowsk¹ i Mateusza Trusielewicza.
Dnia 24 wrzeœnia 2008 roku, w œrodê,
wybraliœmy siê na wycieczkê, dziêki
której pog³êbiliœmy nasz¹ wiedzê o
Warmii. Tego dnia, ju¿ wczeœnie rano,
byliœmy gotowi, by wyruszyæ w drogê,
zdobyæ now¹ wiedzê i poznaæ wiele
tajemnic naszego regionu.
O godzinie 8:15 pod szko³ê zajecha³
autokar. Wszyscy zajêliœmy swoje
miejsca. Oczywiœcie ka¿dy chcia³
siedzieæ przy oknie lub na koñcu
autobusu. Podczas jazdy czas mija³
szybko i przyjemnie. Wiele osób siê
niecierpliwi³o, czekaj¹c na kolejne,
fascynuj¹ce niespodzianki.
Pierwszy przystanek znajdowa³ siê w
Klebarku przy parafialnym koœciele. Tam
poznaliœmy ksiêdza proboszcza tej
parafii oraz naszego przewodnika po
gminie Purda, pana Edwarda Cyfusa,
s³ynnego piewcê gwary warmiñskiej.
Tu zwiedziliœmy koœció³, a potem
plebaniê. Koœció³ to ogromna budowla z
poz³acanym wnêtrzem. Ksi¹dz
proboszcz opowiedzia³ nam ciekaw¹
historiê parafii, pokaza³ ró¿ne stare
obrazy i freski oraz ma³¹ kapliczkê na
plebanii, w której znajduj¹ siê relikwie
Krzy¿a Œwiêtego. W koœciele na w³asne
oczy mogliœmy zobaczyæ, jak pani Magda
odnawia stare rzeŸby i freski.
Jad¹c dalej, zatrzymaliœmy siê przy
skrzy¿owaniu rzek. By³ to akwedukt w
Silicach. To trochê dziwne, ale jeden
strumyk p³yn¹³ pod ma³ym mostem, a
drugi na moœcie. Jak siê dowiedzieliœmy,
kolejny taki obiekt mo¿na zobaczyæ w
Holandii. W czasie wycieczki ogl¹daliœmy
tak¿e Pajtuñski M³yn, urocze miejsce
po³o¿one w lesie. Znajduje siê tam
tajemnicza figurka Chrystusa Sêdziego.

Foto: OJ, MT

Nastêpnie zwiedziliœmy koœció³ w
Purdzie i wiele dowiedzieliœmy siê o tej
miejscowoœci. Obejrzeliœmy o³tarz
œwiêtego Huberta i poznaliœmy jego
historiê. Na zakoñczenie wycieczki po
Purdzie zostaliœmy zaproszeni do
sto³ówki szkolnej, gdzie zjedliœmy pyszny
obiad, a na dalsz¹ podró¿ ka¿dy otrzyma³
suchy prowiant.
Kolejnym przystankiem by³a Nowa
Kaletka. Na pocz¹tku zwiedzaliœmy j¹ z
okien autokaru, s³uchaj¹c historii tej
miejscowoœci. Nastêpnie ruszyliœmy
pieszo, by zwiedziæ najpiêkniejsze
zak¹tki tej niesamowicie zadbanej wsi.
Po drodze mogliœmy zobaczyæ pierwsz¹
polsk¹ szko³ê, która powsta³a 1929 roku.
Id¹c dalej, zatrzymaliœmy siê na chwilê w
„Kaletkolandii”, czyli na placu zabaw
zbudowanym przez mieszkañców
specjalnie dla najm³odszych.
Kolejny przystanek to cmentarz
ewangelicki w Ba³dach. Dalej ruszyliœmy .

szlakiem biskupów warmiñskich.
Znajduj¹ siê na nim pami¹tkowe tablice z
wypisanymi imionami i nazwiskami oraz
datami pe³nienia przez nich tej funkcji.
By³a tam miêdzy innymi tablica Andrzeja
Batorego. Nasz przewodnik opowiedzia³
nam o cmentarzu, biskupach i wyjaœni³,
czym Warmia ró¿ni siê od Mazur.
O godzinie 15:30 ruszyliœmy w drogê
powrotn¹. Zmêczeni aktywnie
spêdzonym dniem, nie mieliœmy si³y
ha³asowaæ, niektórzy nawet zasnêli w
autokarze.
Dziêki tej wycieczce dowiedzieliœmy
siê bardzo du¿o o naszym regionie i
ujrzeliœmy piêkno miejsc, w których
wczeœniej nie byliœmy. S³owa: „O Warmio
moja mi³a, rodzinna ziemio ma…” sta³y
siê nam jeszcze bli¿sze.
Oliwia Jackowska
Mateusz Trusielewicz

Przewodnik po Dywitach
W paŸdzierniku, z okazji otwarcia
wybudowanej przez Alfreda Prusika Villi
Centrum w Dywitach, mia³a miejsce
promocja ksi¹¿ki „Dzieje Dywit”
autorstwa Jana Ch³osty i Marka Ksi¹¿ka.
Publikacja sk³ada siê z krótkich
rozdzia³ów bogato ilustrowanych
zdjêciami.
Autorzy zachowali chronologiczny
uk³ad zdarzeñ. Zaczynaj¹ od
przedstawienia historii powstania Dywit,
prezentuj¹c postaæ jej pierwszego
so³tysa – Fryderyka z Dobrego Miasta.
Osobne rozdzia³y poœwiêcaj¹ znanym
ludziom, których koleje historii zetknê³y z
t¹ miejscowoœci¹ - Miko³ajowi
Kopernikowi i Wojciechowi
Kêtrzyñskiemu. W kolejnym
przedstawiaj¹ wizerunki miejscowych
p r o b o s z c z ó w, z e s z c z e g ó l n y m
uwzglêdnieniem ich wk³adu w krzewienie

polskoœci. Du¿¹ czêœæ ksi¹¿ki
poœwiêcono powojennej historii
miejscowoœci. Czytelnicy znajd¹ tu m.
in. informacje o w³odarzach gminy,
historii powstania szko³y oraz
najwa¿niejszych zabytkach.
Ksi¹¿ka nie jest publikacj¹ naukow¹
i do miana takiej nie pretenduje.
Mo¿na i nale¿y j¹ traktowaæ jako
podrêczny, przystêpny przewodnik po
miejscowoœci, w którym autorzy
skrótowo przedstawili historiê,
najwa¿niejsze zabytki oraz kilka
ciekawostek. Niew¹tpliwym atutem s¹
zdjêcia, nie tylko najwa¿niejszych
zabytków i budowli, ale szczególnie te
przedstawiaj¹ce Dywity z „lotu ptaka”.
Ch³osta Jan, Ksi¹¿ek Marek, Dzieje
Dywit, Edytor „Wers”, Olsztyn 2008.
Kazimierz Kisielew
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Recytatorskie zmagania w Br¹swa³dzie
W pi¹tek 21 listopada w Br¹swa³dzie odby³ siê konkurs recytatorski poezji Marii Zientary-Malewskiej. Zosta³ on
zorganizowany przez Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne „Pojezierze” we wspó³pracy z Fundacj¹ „Prymus”. O
tytu³ najlepszego recytatora w poszczególnych kategoriach wiekowych walczy³o 36 uczestników reprezentuj¹cych 18
szkó³.
Uczestników powita³a pani Anna Kudosz,
prezes Fundacji „Prymus”. Nastêpnie
konkurs uœwietni³ swoim œpiewem chór
Zespo³u Szkó³ w Dywitach pod batut¹ pani
H. Gordon, zaœ zespó³ taneczny
„Sprêcovia” zaprezentowa³ warmiñskie
tañce oraz œpiewy.
Po wystêpach artystycznych wszystkich
zebranych powita³ gospodarz Gminy
Dywity, wójt Jacek Szyd³o. ¯yczy³
wszystkim sukcesu. W krótkim,
przystêpnym wyk³adzie doktor Jan Ch³osta
przedstawi³ zebranym ¿yciorys poetki Marii
Zientary-Malewskiej. Mówi³ o pocz¹tkach jej
poezji, dzia³alnoœci dydaktycznooœwiatowej i powojennej pracy w
olsztyñskim kuratorium oœwiaty. Zwróci³
uwagê, i¿ poetka pisa³a nie tylko wiersze,
ale równie¿ wa¿ne w jej literackim dorobku
s¹ spisywane przez ni¹ podania i baœnie
zwi¹zane z ziemi¹ warmiñsk¹.
Po tych wszystkich uroczystych
wyst¹pieniach i pokazach przyszed³ czas
na recytacjê. Uczniowie wykazali siê dobr¹
znajomoœci¹ twórczoœci warmiñskiej poetki.
Wybierali wiersze ma³o znane, a zarazem
pe³ne uczuæ do lokalnej ojczyzny.
Jury w sk³adzie: Aneta Fabisiak-Hill –
kierownik Gminnego Oœrodka Kultury w
Dywitach, Ma³gorzata Dziemidowicz –
inspektor oœwiaty z Dywit i Julita
Zawieruchowska ze Stowarzyszenia
Spo³eczno-Kulturalnego „Pojezierze” mia³o
trudny wybór.
- Poziom artystyczny recytacji wierszy by³
wysoki – mówi³a pani Ma³gorzata
Dziemidowicz,
prezentuj¹c wyniki. –
S³uchaliœcie uwa¿nie swoich rywali i nie
przeszkadzaliœcie im. Zachowywaliœcie siê
wspaniale. Trudno by³o nam wy³oniæ
najlepsze osoby, szczególnie w kategorii

klas IV-VI. Widaæ równie¿ w
waszych recytacjach du¿y
wk³ad pracy nauczycieli,
którzy was prowadz¹.
Konkurs by³ sprawdzianem
nie tylko dla recytatorów, ale
równie¿ dla prezesa Fundacji
„Prymus”, która w tym roku po
r a z
p i e r w s z y
wspó³uczestniczy³a w jego
przygotowaniach.
- Fundacja „Prymus” dzia³a
na terenie gminy Dywity i
zajmuje siê tu dziedzictwem
kulturowym – mówi Anna
Kudosz, prezes Fundacji, st¹d wspó³organizacja tego
konkursu, który w to
dziedzictwo siê przecie¿
wpisuje. Cieszê siê, ¿e
wszystko siê uda³o i
recytatorzy wyjechali zadowoleni. Du¿a w
tym zas³uga tych, którzy fundowali nagrody.
S¹ to: Samorz¹d Miasta Olsztyn, Fundacja
„Prymus”, Wójt Gminy Dywity oraz
Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne
„Pojezierze”. Serdecznie im w imieniu
uczestników dziêkujê.
Recytatorzy byli oceniani przez jury w
czterech kategoriach wiekowych.
Klasyfikacja koñcowa by³a nastêpuj¹ca:
Klasy I-III
1. Aleksandra MoŸdzierz - Szko³a
Podstawowa nr 22 w Olsztynie
2. Julia Brewka - Szko³a Podstawowa w
Bukwa³dzie
3. Izabela Brakowska – Szko³a
Podstawowa nr 30 w Olsztynie
Klasy IV-VI

Foto: KK

1. Filip Niemcunowicz – Szko³a
Podstawowa nr 34 w Olsztynie
2. Monika Gruszweld – Szko³a Podstawowa
nr 30 w Olsztynie
3. Micha³ Bartnikowski - Szko³a
Podstawowa nr 34 w Olsztynie
Gimnazjum
1. Piotr Macioszek – Zespó³ Szkó³ w
Dywitach
2. Sylwia Siekierska – Gimnazjum w
Jonkowie
3. Sandra Gieruæ – Zespó³ Szkó³ w
Dywitach
Szko³y ponadgimnazjalne
1. Marta ZbrzeŸniak – LO nr 3 w Olsztynie
Kazimierz Kisielew

Rowerowa pasja
Mery: Dziœ czêsto s³yszymy, ¿e m³odzie¿
unika zajêæ sportowych. Ty z pewnoœci¹
do takich osób nie nale¿ysz. Twoj¹ pasj¹
jest jazda na rowerze.
Mirek Gordon: Tak. Z rowerem zwi¹zany
jestem od dziecka, gdzieœ od czwartego
roku ¿ycia. Wtedy dosta³em rower siostry.
JeŸdziæ na nim nauczy³em siê bardzo
szybko. Rodzice musieli mnie pilnowaæ,
¿ebym nie siê daleko nie zapuszcza³.
Mery: Od kiedy zacz¹³eœ trenowaæ
kolarstwo?
MG: Sport w moim ¿yciu zawsze
odgrywa³ wa¿n¹ rolê. Kolarstwo trenujê
amatorsko od piêtnastego roku ¿ycia.
Najpierw by³o to kolarstwo górskie, a od
trzech, czterech lat kolarstwo szosowe.
Staram siê dziennie jeŸdziæ ok. 80-90 km.
Czêsto trenujê razem z Olkiem
Przyby³kiem i Piotrem Koz³owskim.
Trenujê równie¿ zim¹. Sport ten jest,
niestety, doœæ drogi i zmusza do wielu
wyrzeczeñ. Drogie s¹ czêœci rowerowe
zwi¹zane z napêdem. Musz¹ byæ
wytrzyma³e i lekkie, aby zmniejszyæ wagê
roweru.

Mery: Bra³eœ udzia³ w wielu
zawodach kolarskich. Które
z nich by³y dla Ciebie
najwa¿niejsze?
MG: Najbardziej
wspominam zawody
„Family Cup” 2008. W tym
roku uda³o mi siê
zakwalifikowaæ na
Mistrzostwa Polski.
Foto: MG
Mery: Jakie jest Twoje
n a j w a ¿ n i e j s z e
doœwiadczenie zwi¹zane z zdjêcia dziêki uprzejmoœci olsztyn24.com
tym sportem?
MG: Najwa¿niejsze by³o asystowanie MG: Start honorowy rozpoczêliœmy 23
przy biciu rekordu Guinnesa w jeŸdzie na sierpnia 2008 roku o godz. 15.00 spod
czas. Pewnego razu w czasie treningu Ratusza w Olsztynie. Start ostry zaœ z ul.
spotka³em na trasie pana Boles³awa Leœnej o godz. 16.00. Bicie rekordu
Krawczyka, który po krótkiej rozmowie odbywa³o siê na pêtli licz¹cej ok. 10 km.
zaproponowa³ mi wspólne treningi. W Pana Boles³awa wspomaga³y grupki
czasie jednego z nich opowiedzia³ mi o kolarzy, które zmienia³y siê co dwie, trzy
swoich planach i zaproponowa³ godziny. Bicie rekordu trwa³o 24 godziny.
asystowanie przy biciu rekordu w jeŸdzie W tym czasie pan Boles³aw Krawczyk
pokona³ 864 km i 270 m.
na czas.
Mery
Mery: Gdzie i w jaki sposób to siê
odbywa³o?
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Co mówi¹ nam nazwy? Czêœæ 3.

Wsie o nazwach obronnych
Wielokrotnie spotykamy siê z sytuacj¹,
¿e w chwili zak³adania w œredniowieczu
danej wsi
istnia³o tam umocnienie
obronne, od którego nadawano nazwê
miejscowoœci. St¹d na obszarze
województwa warmiñsko-mazurskiego
mamy miêdzy innymi: Grodzisko (pow.
Go³dap), Grodziczno (pow. Nowe Miasto
Lubawskie) czy Osiekê (pow. Bartoszyce).
Najliczniejszym przyk³adem tzw. nazwy
obronnej na Warmii i Mazurach s¹ Wa³y,
które s¹ reprezentowane przez trzy wsie:
w powiecie nidzickim, szczycieñskim oraz
olsztyñskim (w gminie Purda). W lesie, w
pobli¿u wy¿ej wymienionych
miejscowoœci, mo¿emy spotkaæ nasypy
ziemne, zwane wa³ami pod³u¿nymi, które
w œredniowieczu pe³ni³y rolê umocnieñ
liniowych. Osieka jest œwiadectwem
istnienia w pobli¿u wsi zasieku obronnego,
zbudowanego z powalonych pni drzew
oraz zasadzonych kolczastych krzewów.
Grodzisko, Grodzisk czy Grodziczno
œwiadcz¹, ¿e w momencie lokacji
miejscowoœci znajdowa³y siê tam
pozosta³oœci œredniowiecznego grodu.
Na obszarze gminy Dywity istniej¹ dwie
wsie, których nazwy zawdziêczamy
dawnym umocnieniom obronnym:
Barkweda i S³upy. Brzmienie pierwszej z
wymienionych pochodzi od znajduj¹cego
siê tam grodziska. Po raz pierwszy
Barkwedê odnotowano w Ÿród³ach

pisanych w 1425 r. jako
Bergfrede. Nazwa ta,
pochodz¹ca z jêzyka
niemieckiego,
wskazuje na istnienie
tam umocnionego
wzgórza. Maj¹c na
uwadze stosunkowo
póŸn¹ lokacjê
B a r k w e d y w
porównaniu z
s¹siaduj¹cymi wsiami,
mo¿emy przypuszczaæ,
¿e nazwa zosta³a
nadana na czeœæ grodu
istniej¹cego w tym
miejscu od czasów
plemiennych. W XIV w.
zadaniem stra¿nicy by³a ochrona
przeprawy na £ynie, póŸniej utraci³a ona
swoje znaczenie. Analogiczn¹ sytuacjê
mo¿emy zaobserwowaæ w przypadku
Samborowa (gm. Ostróda), które
podobnie nazywa³o siê przed II wojn¹
œwiatow¹ – Bergfriede. Uwagê przykuwa
fakt istnienia w Samborowie dwóch
gródków stra¿niczych, st¹d
prawdopodobnie takie brzmienie nazwy
tej wsi.
Drugim takim przyk³adem na terenie
gminy Dywity jest miejscowoœæ S³upy. Jej
pierwsza zapisana w 1374 r. nazwa
brzmia³a Stolpe, co mo¿na odnieœæ do

Foto: RK

œredniowiecznej wie¿y obronnej, zwanej
Foto. RK
Sto³p. Relikty nasypu stanowiska
obronnego do tej pory mo¿na ogl¹daæ na
terenie posesji obecnego przedszkola. W
niektórych publikacjach naukowych i
popularyzatorskich pochodzenia nazwy
S³upy b³êdnie upatruje siê w palach do
sieci rybackich, jakie rzekomo mog³y siê
znajdowaæ nad jeziorem Wad¹g b¹dŸ
wywodzi siê od prehistorycznej osady
palowej. Powy¿sze przypuszczenia
jednak nie maj¹ potwierdzenia w
Ÿród³ach archeologicznych i
historycznych.

Robert Klimek

Tropami powietrznych gigantów
Ch³odn¹, ale s³oneczn¹, jesienn¹
niedziel¹, tak¹ bez deszczu, czyli w sam
raz na rower, ruszy³a kolejna wyprawa
Ko³odromu. Tym razem trudnego zadania
poprowadzenia ponad czterdziestu
rowerzystów podj¹³ siê Andrzej
Bronowicki, któremu pomaga³a ¿ona Zofia i
dzieci. Sprawnie przeprowadzi³ ludzi przez
miasto do lasu miejskiego. Tam tak obra³
trasê, aby pokazaæ rowerzystom wszystkie
mo¿liwe ciekawostki tej czêœci lasu, m. in.
punkty widokowe, obrze¿a dawnej

strzelnicy wojskowej, tor do akrobacji
rowerowych, miejsce po dawnym
pruskim grodzisku i zaroœniête tereny po
nieistniej¹cej wsi S¹dyty.
Po przekroczeniu mostu ko³o elektrowni
wodnej uczestnicy wjechali w zupe³nie im
nieznane tereny lasu za Wad¹giem. Na
jego obrze¿ach zdumieni ludzie ujrzeli
stalowe kó³ka zatopione w blokach
betonu. By³y tak du¿e, ¿e mog³yby
utrzymaæ na uwiêzi najwiêksze
zwierzêta, a nawet olbrzymy. Zagadkê

Foto: TS

szybko wyjaœni³
pan Andrzej,
objaœniaj¹c, ¿e
tutaj w czasie I
wojny œwiatowej
by³o l¹dowisko
sterowców, które
cumowano do
tych uchwytów.
Nastêpnie, ju¿ u
s i e b i e n a
p o d w ó r k u ,
dokoñczy³ swoj¹
fascynuj¹c¹
h i s t o r i ê o
tutejszych
gigantach. Kiedy
wyci¹gn¹³ album,
s c h e m a t y,
trójwymiarowe

zdjêcia, i drobne przedmioty zwi¹zane z
Zeppelinami, wszyscy otoczyli go
t³umnie, poch³aniaj¹c oczyma
prezentowane materia³y. To by³a
interesuj¹ca lekcja historii!
Po ognisku, do którego rodzina
Bronowickich zasponsorowa³a kie³baski,
odby³ siê blok konkursowy. Ludzie dawno
tak dobrze siê nie bawili, poniewa¿
gospodarz przygotowa³ zapomniane ju¿
zabawy z dawnych lat. By³y to, niegdyœ
kultowe: toczenie fajerek, rzut nimi do
celu - na s³upek, ale równie¿ wyœcig
kapslami, strzelanie proc¹ do celu,
zrêcznoœæ w nawijaniu jojo, kamyczki –
podrzucanie i ³apanie coraz wiêkszej ich
iloœci oraz zwijanie stra¿ackich wê¿y.
Tym, którzy oprócz cia³a chcieli
pogimnastykowaæ umys³, gospodarz
przygotowa³ quiz o sterowcach. Wszyscy
uczestnicy konkursów byli obdarowywani
nagrodami ufundowanymi przez Urz¹d
Miasta, jak równie¿ przez gospodarza.
Pan Andrzej Bronowicki ju¿ zaczyna
pracowaæ nad tras¹ rowerow¹ po
najciekawszych miejscach gminy Dywity i
mam nadziejê, ¿e nas na ni¹ zaprosi. Oby
takich mi³oœników swoich terenów by³o
jak najwiêcej!
Tomasz Sowiñski
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Zmiany w Gminnym Oœrodku Zdrowia w Dywitach
Mery: Kierownikiem Gminnego Oœrodka
Zdrowia w Dywitach jest Pan od
niedawna a ju¿ teraz pacjenci mog¹
liczyæ na du¿¹ pomoc. Co siê zmieni³o?
Dr Tomasz Kardacz: W naszym
Oœrodku Zdrowia postaraliœmy siê
wykorzystaæ mo¿liwoœci lokalowe i
œwietny zespó³ istniej¹cy na miejscu
wzmocniony przez dr WoŸniczkê, dr
W³odarczyk, dr Michalak i dr Pyszkê w
celu przybli¿enia chorym opieki
specjalistycznej, do której dostêp dla
ludnoœci zamieszka³ej na wsi jest
ograniczony.
Doktor Pyszko jest specjalist¹ w
leczeniu nadciœnienia têtniczego. Ma on
du¿e doœwiadczenie z zakresu
kardiologii. Pomaga nam szybko
diagnozowaæ i prowadziæ leczenie, na
które zazwyczaj pacjenci czekaj¹ w
kolejce do specjalisty od czterech do
szeœciu miesiêcy. Doktor Michalak i
doktor W³odarczyk zajmuj¹ siê
chorobami uk³adu ruchu. Umo¿liwiaj¹
szybki dostêp do us³ug z zakresu
neurologii i reumatologii, na które czas
oczekiwania jest podobny. W naszej
poradni wykonuje siê szereg badañ:
badania ultrasonograficzne, USG (w
naszym POZ posiadamy urz¹dzenie
stacjonarne i przenoœne).
Przychodniê dywick¹ dostosowano do
wymagañ, jakie powinna spe³niaæ
poradnia rehabilitacyjna i po kilku
miesi¹cach zmagañ administracyjnych
uzyskaliœmy odpowiednie pozwolenia
oraz uruchomiliœmy gabinet kinezyterapii
i fizykoterapii. Oznacza to, ¿e nasi
pacjenci mog¹ mieæ dostêp do us³ug
laseroterapii, magnetoterapii,
elektroterapii oraz ultradŸwiêków i
kinezyterapii bez kolejki. Poradnie
zosta³y równie¿ wyposa¿one w aparaty
diagnostyczno–laboratoryjne, poza
wczeœniej wymienionymi
ultrasonografami oraz najnowszymi
urz¹dzeniami do fizykoterapii. W
Dywitach i Tu³awkach posiadamy równie¿
spirometry a w Dywitach aparaty do
szybkiej diagnostyki laboratoryjnej.
Pozwala to nam na miejscu wykonywaæ
szereg badañ niezbêdnych do ratowania
ludzkiego ¿ycia .
Mery: Dnia 14 listopada mia³am
mo¿liwoœæ uczestniczenia w konferencji
medycznej. Przedstawi³ Pan
uzasadnion¹ potrzebê rozwoju wiejskich
Oœrodków Zdrowia. Mówi³ Pan o tym, co
uda³o siê zrobiæ w Dywitach oraz o bardzo
dobrych efektach, jakie zosta³y
osi¹gniête w Jonkowie dziêki poradni
rehabilitacyjnej. Rehabilitacja w POZ?
Mimo mocnych argumentów i
uzasadnionych potrzeb, Pana pomys³
wywo³a³ jednak burzliw¹ dyskusjê,
zarówno w sali konferencyjnej, jak i w
kuluarach. Dlaczego rehabilitacja w
wiejskim oœrodku zdrowia jest tak wa¿na?
Dr TK: Szczególnie wa¿ne jest to w
przypadku mieszkañców wsi, poniewa¿
wiêkszoœæ z nas nawet jeœli nie para siê
rolnictwem, to uprawia przydomowy
ogródek, nosi drewno lub wykonuje inne
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niezbêdne czynnoœci wokó³
g o s p o d a r s t w a d o m o w e g o . Ty c h
uci¹¿liwoœci pozbawione jest ¿ycie w
mieœcie. Mo¿na pójœæ na zwolnienie i
zapomnieæ o pracy. Na wsi nie.
Sprawnoœæ fizyczna jest niezbêdna do
¿ycia. Mieszkañcy wsi w wiêkszoœci s¹
p³atnikami ZUS-u, wiêc odprowadzaj¹
sk³adki, z których czêœæ powinna byæ
przeznaczona na usprawnianie ruchowe.
Jednoczeœnie dostêp do rehabilitacji w
zwi¹zku z odleg³oœci¹ od miasta, gdzie
znajduj¹ siê specjalne oœrodki do
fizjoterapii, jest ograniczony.
Pierwotnie reforma s³u¿by zdrowia
zak³ada³a, i¿ podstawowa rehabilitacja
bêdzie wchodzi³a w POZ. Wydaje mi siê
jednak, ¿e pocz¹tkowo s³abe i
nieprzygotowane do podjêcia takich
obowi¹zków POZ-ty nie by³y w stanie
podj¹æ takiego wyzwania. By³o to jednak
rozwi¹zanie dobre, czego dowodz¹ moje
doœwiadczenia z wprowadzonej
wczeœniej rehabilitacji w Jonkowie, które
opisa³em w pracach naukowych.
Wyci¹gaj¹c wnioski, zaanga¿owaliœmy
siê w utworzenie poradni laseroterapii w
Tu³awkach,. tworz¹c warunki do leczenia
chorych i nowe miejsca pracy dla
absolwentów olsztyñskiej uczelni. Przy
wspó³udziale by³ego starosty pana A.
Sierzputowskiego stworzyliœmy program
rehabilitacji w POZ dla miejscowoœci
powiatu olsztyñskiego.
Nie mo¿na równie¿ zapomnieæ o
maleñkiej, znakomitej poradni w
Tu ³ a w k a c h , w k t ó r e j z w i e l k i m
zaanga¿owaniem pracuje zespó³ pani
doktor Marii Sielczak. W poradni w ci¹gu
ostatnich kilku miesiêcy
wyremontowaliœmy wiêkszoœæ
pomieszczeñ, zrujnowane kominy i
naprawiliœmy dach. Uzyskaliœmy
akceptacjê sanepidu na otwarcie poradni
laseroterapii oraz dopuszczenie do
dalszej pracy. Iloœæ pacjentów leczonych
w naszych poradniach zwiêksza siê. Po
uzgodnieniu i we wspó³pracy z Rad¹
Spo³eczn¹ Oœrodka ustaliliœmy w³aœciwe
kierunki dzia³ania. RSO uzgodni³a ze ania

mn¹ zasady i mo¿liwoœci korzystania z
innych oœrodków. W pilnych przypadkach
nasi pacjenci mog¹ korzystaæ z Oœrodka
w Olsztynie na ul. 1 Maja 3 oraz w
Jonkowie i Tu³awkach. Wielu pacjentów
to docenia i korzysta z tej mo¿liwoœci.
Od kilku miesiêcy wdra¿am system ISO
2001. Ostateczny audyt przeprowadzony
bêdzie na prze³omie grudnia i stycznia.
Jeœli przejdziemy pomyœlnie przez
wszystkie etapy tego procesu, a
osobiœcie bardzo o to zabiegam, to
bêdziemy pierwsz¹ tego typu poradni¹ w
Polsce wraz z NZOZ im. L. Rydygiera,
które uzyskaj¹ akceptacjê ISO.
Mery: Co uzyskanie ISO oznacza dla
pacjenta? Czy to, ¿e dziêki Pana
staraniom bêdziemy mieæ najlepszy
Oœrodek Zdrowia w Polsce?
Dr TK: Bardzo siê staram, aby tak by³o.
ISO okreœla bardzo wysok¹ jakoœæ. W
poradniach zosta³y umieszczone
skrzynki z mo¿liwoœci¹ kierowania do nas
uwag i warunków zastrze¿eñ. Jeœli to jest
mo¿liwe, proszê o podpisywanie siê pod
tymi uwagami. Postaram siê
odpowiedzieæ osobiœcie na pañstwa
zastrze¿enia i dostosowywaæ siê do
uwag w miarê naszych skromnych
mo¿liwoœci.
Mery: Jak personel radzi sobie z
samodzielnym wykonywaniem takiej
iloœci specjalistycznych badañ?
Dr TK: Personel lekarski przechodzi
cykl szkoleñ z zakresu chorób uk³adu
ruchu, diagnostyki USG oraz ISO.
Personel pielêgniarski szkolony jest w
zakresie kardiologii, u¿ytkowania sprzêtu
laboratoryjnego, postêpowania ze
sprzêtem rehabilitacyjnym oraz ISO.
Nale¿y wspomnieæ równie¿ o fakcie, który
jest dla mnie istotny i godny zauwa¿enia,
i¿ Publiczna Poradnia Gminna mo¿e
liczyæ w ka¿dej chwili na pomoc RSO,
pana wójta Jacka Szyd³o oraz
konstruktywne uwagi radnych Gminy
Dywity.
Mery: Dziêkujê za rozmowê.

Mery
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TROPEM WARMIÑSKICH DRAMATÓW

W CIENIU PAMIÊCI
Lipniak jest osad¹ nale¿¹c¹ do so³ectwa i parafii Br¹swa³d w gminie Dywity. Od wielu pokoleñ ¿y³a tam rodzina
Spiechów. Prowadzili gospodarstwo rolne. Pañstwo Spiechowie – Walentin (ur. w 1890 r.) oraz Antonina z domu
Palmowska (ur. w 1896 r.) wychowali piêcioro dzieci: Mariê, Annê, Monikê, Helenê i Huberta. Pani Antonina pochodzi³a
z miejscowoœci Stêkiny. Ca³a rodzina pos³ugiwa³a siê gwar¹ warmiñsk¹, jak równie¿ jêzykiem niemieckim. Przed
wojn¹ dzieci chodzi³y do niemieckiej szko³y w Br¹swa³dzie.
Styczeñ 1945
Do granic Prus Wschodnich zbli¿a³ siê
front II wojny œwiatowej. W³adze
niemieckie og³osi³y obowi¹zek ucieczki
cywilów – ze wzglêdu na spodziewane
okrucieñstwa ¿o³nierzy Armii Czerwonej.
Panowa³ ponad dwudziestostopniowy
mróz, le¿a³o wiele œniegu. Kiedy do
Lipniaka dotar³ rozkaz ,,flichtowania” (tak
nazywano nakaz wojennej ewakuacji), z
Olsztyna dochodzi³y ju¿ coraz g³oœniejsze
odg³osy wybuchów artyleryjskich.
Wówczas, mimo rozterek, rodzina
Spiechów ze ³zami w oczach, w panice,
pospiesznie spakowa³a swój najcenniejszy
dobytek na furmankê, do której zaprzêgli
dwa konie. Po czym, id¹c pieszo obok
wozu, maszerowali przez Br¹swa³d,
Barkwedê, Bukwa³d i dalej, na pó³noc.
Ewakuacja odbywa³a siê bocznymi,
zaœnie¿onymi drogami. G³ówne drogi
zajête by³y przez niemieckie transporty
wojskowe. Przewóz by³ Ÿle zorganizowany.
Panowa³ chaos i strach. Sowieckie
samoloty otwiera³y ogieñ do uchodŸców.
Wieczorami uciekinierzy szukali
pocieszenia we wspólnych, g³oœnych
modlitwach.

Pojmanie
Po wielu dniach mêcz¹cej wêdrówki i
koczowania w opuszczonych
zabudowaniach, w dniu 2 lutego 1945 roku,
na drodze miêdzy Dobrym Miastem a
Ornet¹, kolumna cywilów dosta³a siê w

Rodzina Spiech, Lipniak 1934

rêce Czerwonoarmistów. Zaczê³y siê
zabójstwa, gwa³cenie kobiet, pobicia,
rabunek i inne upokorzenia.
P r z e r a¿onych, przemarzniêtych,
g³odnych i zdezorientowanych
uciekinierów ¿o³nierze podzielili na dwie
grupy. Jedni mogli wracaæ do swych
domów, natomiast druga grupa od tej
chwili by³a pod œcis³¹ kontrol¹ wojska.
Miêdzy innymi do tej ,,aresztowanej”
grupy wytypowano panny Spiechówny:
16 letni¹ Monikê, 22 letni¹ Mariê oraz 20
letni¹ Annê. Dziewczêta zosta³y
pozbawione wszelkiego mienia - ale
wci¹¿ ¿y³y! By³o jasne, ¿e trafi³y do
sowieckiej niewoli. Zacz¹³ siê dla nich
inny marsz - tym razem pod ,,eskort¹”
wojska, na po³udniowy wschód. Po
drodze wiêŸniarki nocowa³y w
stodo³ach… Czasem ¿o³nierze dawali im
coœ do jedzenia. Buty i ubrania mia³y
przemokniête… Doskwiera³o im
niemi³osierne zimno. Przy drodze, któr¹
sz³y dziewczêta, le¿a³y porozbijane
wozy, rozrzucone resztki dobytku, zabite
konie, czasem ludzkie zw³oki… Marsz
zakoñczy³ siê po wielu dniach w
Ciechanowie, na stacji kolejowej. Tu
czeka³ na wiêŸniów specjalny poci¹g.
¯o³nierze oddzielili kobiety od mê¿czyzn,
po czym kazali wchodziæ do wagonów
przeznaczonych do transportu byd³a.
Ciasno poupychali po kilkadziesi¹t osób
do ka¿dego z nich.

Droga na ,,Sybir”

Anna Spiech 1925- 1945

Tak m³odziutkie kobiety zaczê³y
kolejn¹, wojenn¹ podró¿ - tym razem
liczon¹ w d³ugich tygodniach. Poci¹g
przemierza³ niezliczon¹ iloœæ kilometrów

przez bezludne, zaœnie¿one obszary.
Czasem d³ugo sta³ gdzieœ w polu lub na
jakiejœ stacji. Do picia co dzieñ podawano
jedno wiadro zimnej wody na ka¿dy
wagon.
Nie wszyscy jednak mieli czym
zaczerpn¹æ, aby siê napiæ. Dochodzi³o do
szarpaniny i awantur, a cenn¹ wodê
czêsto rozlewano. Do jedzenia wiêŸniarki
otrzymywa³y tylko suchy chleb. Potrzeby
fizjologiczne za³atwia³y do wyciêtego w
pod³odze wagonu otworu. Z powodu
wyziêbienia, biegunki i innych chorób
osoby najs³absze fizycznie szybko
umiera³y. Podczas ca³ej podró¿y w
wagonie, którym jecha³a Monika, zmar³o
ponad dziesiêæ dziewcz¹t i kobiet.
Zdarza³o siê, ¿e bardzo d³ugo cia³a
zmar³ych le¿a³y wœród ¿ywych. Zabierano
je tylko na niektórych przystankach.
Wiele osób odchodzi³o od zmys³ów. To
nasila³o przygnêbienie, bezsilnoœæ i
rozpacz pozosta³ych.

W ³agrze
Po wielotygodniowej podró¿y ca³a
trójka rodzeñstwa z Lipniaka dotar³a na
Syberiê, do obozu przymusowej pracy
zwanego ,,³agrem”. Praca by³a ciê¿ka…
Do jedzenia wiêŸniarki dostawa³y
g³odowe racje byle czego, np. w wielkim
garze gotowano kilka solonych œledzi,
parê ziemniaków i trochê cebuli. Po
zjedzeniu takiego wywaru kobiety
musia³y mieæ si³ê do ciê¿kiej pracy.
Oprócz fizycznych dolegliwoœci - g³odu,
zmêczenia i wyczerpania organizmu,
wszystkim doskwiera³y katusze
psychiczne. WiêŸniarki nie mia³y pojêcia
kiedy i czy w ogóle skoñczy siê to piek³o...
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Po pewnym czasie ,,³agrowego” ¿ycia
siostry Spiechówny mia³y byæ rozdzielone
i przeniesione do ró¿nych obozów.
Dziewczêta, lamentuj¹c z ca³ej si³y,
b³aga³y w³adze ³agru, by ich nie
rozdzielano. Na wiadomoœæ, ¿e
komendant zgodzi³ siê, aby ca³¹ ich trójkê
przenieœæ do innego obozu - ze
szczêœcia, ¿e bêd¹ razem - pop³aka³y siê.
Praca, jedzenie w drugim ³agrze nie by³y
ani leprze, ani gorsze od poprzednich.
Obóz urz¹dzony by³ w zdewastowanej
cerkwi. Kobiety spa³y na drewnianych,
piêtrowych pryczach, dostawa³y marne
jedzenie. Pracowa³y przy wyrêbie lasu,
karczowaniu korzeni drzew oraz przy
pracach polowych. Wycieñczenie
powodowa³o czêste choroby. Po kilku
miesi¹cach pobytu w obozie - os³abienie i
zwi¹zane z nim problemy zdrowotne
zd¹¿y³y ju¿ dotkn¹æ ka¿d¹ z sióstr.
Najs³abszy okaza³ siê organizm 20-letniej
Anny. Maria i Monika z bólem
obserwowa³y cierpienie siostry, lecz nie
mog³y w ¿aden sposób jej pomóc. W lipcu
1945 roku Monika by³a œwiadkiem œmierci
Anny, która umiera³a na dolnej pryczy.
Gdy cia³o zmar³ej nieco ostyg³o, obozowi
,,dy¿urni” rozebrali je do naga i wynieœli
na noszach nad specjalny ,,trupi dó³”.
Przechylili nosze. Nagie cia³o Anny
osunê³o siê do do³u. Tam znajdowa³o siê
wiêcej nagich zw³ok - innych zmar³ych
zes³añców. Œmieræ w ³agrze by³a
powszedniejsza ni¿ chleb.

pani Monika Hallmann-Pupkiewicz
Foto. HM

ojciec Walentin nie powróci³ z frontowej
ucieczki, poniewa¿ zosta³ wywieziony na
wschód i zmar³ w sowieckim ³agrze.
Siostra Maria wolnoœæ otrzyma³a dopiero
po trzech latach pracy w sowieckich
obozach.
Nieliczne kobiety z Br¹swa³du, którym
uda³o siê prze¿yæ obozy pracy, to: Hedwig
Ditrich, Gertrud Bartnik, Maria Sombetzki,
Gertrud Herwert. Pani Herwert, gdy
Powrót do Lipniaka
wróci³a do Br¹swa³du jesieni¹ 1947 roku,
Od zgonu Anny Monika systematycznie b y ³ a c i ê ¿ k o c h o r a i w a ¿ y ³ a 3 6
s³ab³a. Nie mog³a pracowaæ, by³a kilogramów!!!
œmiertelnie chora. We wrzeœniu 1945
roku z powodu z³ego stanu zdrowia
Nie powróc¹
zwolniono j¹ z ³agru. Trafi³a na teren
wschodnich Niemiec. Tu, bêd¹c ciê¿ko
Spoœród cywilnych mieszkañców
chora, d³ugo walczy³a ze œmierci¹, aby Br¹swa³du w sowieckich ³agrach lub
póŸn¹ jesieni¹ 1946 roku powróciæ do transporcie stracili ¿ycie miêdzy innymi:
Lipniaka. W domu okaza³o siê, ¿e jej
Anjelski Hedwig, Bartnik Josef, Bergau ,

Franz, Gems Maria, Herwert Bruno, Kijek
Helene, Klinger Marianne, Marqwitan
Johann, Mondroch Franz, Mondroch
Hubert, br¹swa³dzki proboszcz - Moritz
Aloys, Rischewski Rudolf, Rischewski
Anastasia, Spiech Anna, Spiech
Walentin, Sombetzki Maria, Zirmann
Franz.
Dziœ pani Monika nosi nazwisko
Hallmann-Pupkiewicz i nadal mieszka w
gminie Dywity. Obecnie tylko nieliczni
wiedz¹, przez co przesz³a w wojenny
czas. Jej wyj¹tkowo dramatyczne losy,
jak równie¿ innych warmiñskich cywilów,
wci¹¿ pozostaj¹ w cieniu pamiêci.
Henryk Mondroch

Œwiêta Góra Prusów
Dnia 23 listopada, w niedzielê, mia³a
miejsce kolejna wyprawa Grupy
Partnerskiej „Gniazdo Warmiñskie”.
Celem by³o zinwentaryzowanie zasobów
dziedzictwa kulturowego znajduj¹cych
siê na przygotowywanym przez Grupê
szlaku GREENWAY. Tym razem by³y to
miejsca zwi¹zane z kultur¹ staroprusk¹
na terenie gminy Jeziorany.
Mróz, wiatr i œnieg nie odstraszy³y 14stoosobowej grupy pasjonatów przed
udaniem siê do Krokowa.Gdzie we
wczesnym œredniowieczu znajdowa³o siê
grodzisko. Nastêpnym etapem by³y
okolice Jezioran, gdzie poza obrze¿em
osadnictwa plemienia Bartów istnia³o ich
miejsce kultu o nazwie Œwiêta Góra.
Wyprawê prowadzi³ Robert Klimek, a brali
w niej udzia³ cz³onkowie Stowarzyszenia
„Nasze Gady”, samorz¹dowcy gminy
Jeziorany, przedstawiciele Nadleœnictwa
Wipsowo i Niepublicznej Szko³y w Dercu.
Po pokonaniu niema³ego wzniesienia
(179 m n.p.m.) uczestnicy stwierdzili

naocznie, ¿e na
szczycie góry
znajduje siê jeziorko,
które wieki temu by³o
z pewnoœci¹ znacznie
wiêksze, a jego
nietypowe po³o¿enie
sprawi³o, ¿e góra sta³a
siê miejscem kultu
plemienia Bartów.
S p o t k a n i e
zakoñczy³o siê w
g o œ c i n n y m ,
przeuroczym domu i
jednoczeœnie galerii,
rzeŸbiarzy pañstwa
E w y i Ta d e u s z a
Maculewiczów w

Foto: TK

Dercu. Przy wspólnym stole nadal trwa³y co wszystkich zgromadzonych w tym
opowieœci Roberta Klimka oraz pani w s p a n i a ³ y m m i e j s c u w i e l c e
Danuty Czeka³a, zastêpcy nadleœniczego satysfakcjonowa³o.
Nadleœnictwa Wipsowo. I tak tematy
Teresa Kosiñska
staropruskie przeplata³y siê z leœnymi,

Sukcesy w biegach
Prze³ajowych

