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Ferie z „Zaklinaczem koni” - s. 9

Refleksyjne zapusty w Dywitach - s. 7

Tropem (nie tylko) dywickich
sterowców - s. 10

Drodzy Czytelnicy!
Na ³amach naszej gazety dowiadywaliœcie siê o ró¿nych
wydarzeniach. Niekiedy by³y one smutne i wzruszaj¹ce, czêœciej jednak
pojawia³y siê te weso³e. Dzisiaj oddaj¹c do Waszych r¹k kolejny,
dwudziesty numer „Gazety Dywickiej”, z wielk¹ radoœci¹ pragniemy
zakomunikowaæ, ¿e to ju¿ pi¹ty rok naszej pracy. Pomimo tego
podwójnego jubileuszu, uda³o nam siê opanowaæ emocje i opracowaæ
nowy, pierwszy w tym roku numer naszego gminnego dwumiesiêcznika.
Mamy nadziejê, ¿e przez te piêæ lat zdobyliœmy Wasze uznanie i nadal
bêdziecie chêtnie czytali kolejne numery gazety.
¯yczymy mi³ej lektury!
£ukasz Ruch

Redakcja Adres: ul. Olsztyñska 28, 11- 001 Dywity, tel. (089) 5120123, e-mail: gazetadywicka@wp.pl,
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Dwumiesiêcznik „Gazeta Dywicka” dostêpny jest w wersji elektronicznej na stronie: www.gokdywity.eu, zak³adka: GazetaDywicka.
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w nades³anych materia³ach.
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II GMINNE FORUM PRZEDSIÊBIORCÓW
20 lutego 2009 roku w Gminie Dywity odby³o siê II Gminne Forum Przedsiêbiorców. Celem spotkania by³a wymiana
informacji oraz nawi¹zanie i umacnianie wspó³pracy samorz¹du lokalnego z gminnymi przedsiêbiorcami. Jeszcze w
listopadzie 2008 roku przy Wójcie Gminy Dywity zosta³ utworzony Zespó³ Sta³ej Wspó³pracy, w sk³ad którego wesz³o
piêciu przedsiêbiorców z ró¿nych bran¿, reprezentuj¹cych lokalne firmy.
Te m a t e m I I G m i n n e g o F o r u m
Przedsiêbiorców by³a ocena sytuacji
finansowej i zamiarów inwestycyjnych Gminy
na rok 2009 na tle bie¿¹cej sytuacji
gospodarczej kraju. W spotkaniu wziê³o udzia³
p o n a d t r z y d z i e s t u b i z n e s m e n ó w,
przedstawicieli bran¿y spo¿ywczej, handlowoFoto. GOK
us³ugowej, motoryzacyjnej, a tak¿e lokalni
producenci, rzemieœlnicy i rolnicy oraz
przedstawiciele banków. Honorowym goœciem
by³a pani Henryka Bochniarz – Prezydent
Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych Lewiatan, Wiceprzewodnicz¹ca
Tr ó j s t r o n n e j K o m i s j i d s .
Spo³eczno–Gospodarczych, ekonomistka,
wspieraj¹ca inicjatywê dobrej wspó³pracy
samorz¹du gminnego z przedsiêbiorcami.
Forum odby³o siê w gminnym Zespole Szkó³ w
Tu³awkach.
Sytuacjê gospodarcz¹ Gminy ze
szczególnym uwzglêdnieniem finansów w
uk³adzie porównawczym z minionymi latami
przedstawi³ Wójt Gminy - Jacek Szyd³o.
Podczas omawiania planów inwestycyjnych na
rok 2009 specjalna uwaga zosta³a zwrócona
na przyjêcie trzyletniego programu budowy
dróg gminnych skorelowanego z narodowym
programem budowy dróg lokalnych na lata
2009–2011. W ramach tego programu w roku
2009 zostanie zakoñczona budowa drogi
Dywity–£ugwa³d. W planie na bie¿¹cy rok jest
równie¿ wykonanie ulic Polnej i S³onecznej w
Dywitach, przebudowa ulic Sowy i
Malewskiego w KieŸlinach, budowa drogi do
wsi Myki oraz najwiêksze przedsiêwziêcie
realizowane wspólnie z Powiatem Olsztyñskim
– przebudowa i modernizacja strategicznej
drogi Ró¿nowo–Dywity.
Omawiaj¹c bud¿et Gminy, Wójt zwróci³
szczególn¹ uwagê na udzia³ przedsiêbiorców
w tworzeniu jej dochodu. - Atutem Gminy jest
bliskoœæ miasta Olsztyna. Dobre
skomunikowanie sprzyja rozwojowi
gospodarczemu, a przede wszystkim
rozwojowi mieszkalnictwa - skomentowa³
Jacek Szyd³o. - Statystyki dowodz¹, ¿e z roku
na rok wzrasta iloœæ wydawanych pozwoleñ na
budowê, przybywa inwestorów i mieszkañców.
Przedsiêbiorcy, korzystaj¹c z obecnoœci pani

Foto. Gok

Henryki Bochniarz, przekazywali swoje
uwagi i sugestie. Liczne by³y narzekania na
utrudnienia w zabieganiu o œrodki z Unii
Europejskiej. - Nale¿y niezw³ocznie
ulepszyæ procedury, aby pieni¹dze szybciej
dociera³y do firm i samorz¹dów. Obecna
sytuacja charakteryzuje siê du¿¹
szkodliwoœci¹ - zgodzi³a siê pani Bochniarz.
D³ugo trwa³a dyskusja na temat sytuacji
ekonomicznej w kraju. W swoim
wyst¹pieniu pani Bochniarz, nawi¹zuj¹c do
„wszechobecnego pojêcia kryzysu”,
dokona³a porównania gospodarki Polski z
innymi gospodarkami na œwiecie.
Zauwa¿y³a, ¿e najwa¿niejszym zadaniem
stoj¹cym przed polskim rz¹dem jest
ograniczenie deficytu bud¿etowego i
maksymalne wykorzystanie œrodków z Unii
Europejskiej. - Mówienie w chwili obecnej o
zwiêkszeniu deficytu bud¿etowego jest
b³êdem – stwierdzi³a. – Nie oznacza to
jednak, ¿e nie powinniœmy siê przygotowaæ
na ró¿ne inne dzia³ania.
Na pytanie dotycz¹ce korzyœci z wejœcia
do strefy euro, pani Henryka Bochniarz
odpowiedzia³a, ¿e niezaprzeczaln¹
korzyœci¹ bêdzie stabilizacja finansów
poprzez zmniejszenie ryzyka kursowego
walut, ni¿sze stopy procentowe i wzrost byæ

PKB. By³y równie¿ trudne pytania
dotycz¹ce przedsiêbiorców borykaj¹cych
siê z problemem opcji walutowych z
powodu spadku kursu z³otego. - Problem
jest, ale wydaje siê byæ przereklamowany, a
zapowiadana mo¿liwoœæ daleko id¹cej
ingerencji rz¹du ostatecznie mo¿e obci¹¿yæ
nas wszystkich, czyli podatników –
stwierdzi³a pani Bochniarz.
Podczas Forum wrêczone zosta³y trzy
nagrody Wójta Gminy przyznawane za
szczególne dokonania. Statuetki
„Warmianki” otrzymali: Wies³aw Taub –
P r e z e s
S p ó ³ d z i e l n i
Handlowo–Produkcyjnej „AGRO”
reprezentuj¹cy przedsiêbiorstwo, które
najd³u¿ej dzia³a na terenie gminy Dywity;
Jan Wiœniewski, Prezes Zarz¹du Wytwórni
Pasz „WIPASZ” Sp. z o.o., w kategorii:
Najwiêkszy Gminny Pracodawca oraz
Leszek Bujalski - Prezes Zarz¹du Firmy
„Bujalski” Sp. z o.o., w kategorii: Najwiêkszy
Gminny Eksporter.
Wójt z zadowoleniem skomentowa³
dokonania laureatów. -To wielka satysfakcja
dla nas i szansa na utrwalanie wizerunku
gminy Dywity, jako gminy z perspektywami,
przyjaznej lokalnej przedsiêbiorczoœci.
UG

Gminne Centrum Informacji - projekty
W miesi¹cu grudniu 2008 roku zosta³
zakoñczony pierwszy etap realizacji projektu
„Klub Integracji Spo³ecznej partnerem
samorz¹du gminy w pracach spo³ecznie
u¿ytecznych lub robotach publicznych”, na
którego realizacjê Gmina Dywity otrzyma³a
œrodki w kwocie 100.000 z³ z Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej. W ramach projektu
zosta³y zakupione materia³y budowlane i
sprzêt, dziêki którym w roku bie¿¹cym bêd¹
remontowane wybrane lokale komunalne.
Dziêki realizacji projektu „Promocja gminnej
œwietlicy socjoterapeutycznej w Gradkach”
zosta³ zakupiony do niej sprzêt komputerowy 2 zestawy, telewizor plazmowy oraz meble.
Œrodki na ten cel, w kwocie 12.000 z³,
otrzymaliœmy równie¿ z Ministerstwa Pracy i
Polityki Spo³ecznej.
Wniosek z³o¿ony do Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa

Warmiñsko–Mazurskiego na konkurs w
ramach PO KL Priorytet IX Dzia³anie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich pn. „Szybka pomoc to
skuteczna pomoc – szkolenia mieszkañców
terenów wiejskich Gminy Dywity z zakresu
udzielania pierwszej pomocy” przeszed³
ocenê formaln¹ i jest w trakcie oceny
merytorycznej. Jeœli nam siê powiedzie i
uzyskamy œrodki, wtedy zostan¹
zorganizowane szkolenia we wszystkich
so³ectwach naszej gminy z zakresu
udzielania pierwszej pomocy. Poprowadz¹
je szkoleniowcy z PCK. Zostan¹ zakupione
podrêczniki z poradami z zakresu szybkiej
pomocy. Czêœæ œrodków zostanie
przeznaczona na organizacjê festynu na
rzecz bezpieczeñstwa w Sprêcowie.
Zakoñczy³ siê równie¿ nabór wniosków dla
organizacji pozarz¹dowych z terenu gminy

Dywity w ramach og³oszonego otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadañ
publicznych w zakresie: - kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji (kwota
przeznaczona na dofinansowanie
projektów - 40.000 z³); - nauki, edukacji,
oœwiaty i wychowania (kwota 50.000 z³); upowszechniania kultury fizycznej, sportu i
turystyki (75.000 z³); - ekologii i ochrony
zwierz¹t oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego (20.000 z³). Wp³ynê³o 28
wniosków o dofinansowanie na kwotê
222.858 z³, co znacznie przekracza iloœæ
zarezerwowanych na ten cel œrodków.
Ubiega siê o nie 16 organizacji
pozarz¹dowych z terenu gminy Dywity.
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi do
po³owy marca 2009.
Alicja W¹sik

Gazeta Dywicka nr 20, s. 3

Nowy Rok w psiyrdlu
No jó, to jekoœ noma z Hubertam te
Gody latoœ przelecieli. Jeno szczajœcie,
abo i nieszczajœcie, co am ³ozdrozieli
przed Sylwestram, po tam, jek am sia po
Godach zachorzeli. Poziam woma, co jo
am móg wyzdroziyæ, ale Hubert to lepsi
jek by co³an tan Sylwester w ³o¿u sia
³osto³. Bo bez to, co sia zachorzo³ i
³ozdrozio³, to am tlo bzieda mnieli.
Jek tak Hubert w ³o¿u le¿o³, to tedy mu
do ³ba przysz³o, coby latoœ tan Nowy Rok
tak jek kedajœ fejrowaæ. A musza woma
poziedaæ, co na Warniji to sprowdy w tan
Sylwester bu³o fejn. Stare Warnijoki to
zawdy lepsili z mónki rozbeblany w
wodzie take figurki, co to sia na to nowe
lato móziu³o. Potam jych na psiecu
suszyli i dowali ¿ywamu, coby w Nowam
Roku sia nie zachorza³o. Ale musza
woma jeszcze poziedaæ, co nolepszy to
bu³ tan dziañ, a tak sprowdy ta psiyrszo
nocka no szurków. Bo ³óni to zawdy
gburom psotowali. Hubert, a i mój ópa,
nie roz ³opoziyduwali, jek gburom wozy
na dachy ww³óczyli abo komniny blachó
zatykali, coby sia pod plotó nie polu³o.
No jó, i latoœ Hubert sobzie ³uredziu³,
co ³ón tak jek kedajœ pódzie noszam
siójsiodom psotowaæ. Jek ³uredziu³, tak
ty¿ i zrobziu³. Z zieczora poloz do szo³ra,
naszykowo³ pora blachów i przyszed
nazod do chaty. Tedy to ju¿ tlo z Hildkó
czekali, a¿ przydzie do niych Nowy
Roczek. Jek tlo dwanosto kukowka na
zygrze ³odkuka³a, Hubert Hildce fejn
pozinszowo³, ³oblók sia i poloz te psoty
robziæ, Hildzie bodoj poziedo³, co do
mnie jidzie.
Jek wylaz tlo z chaty, to chuæko ³otyjnó³
jena blacha z szo³ra i poloz jó
Warszazioczce na komnin wetchnóñæ.
Wloz do ni na ³obora, tak ³od ty³ka chaty i
sia na tan ji dach wkrapowo³. Krygowo³
sia tamój i krygowo³. Noprzód na ryna,
potam na dach i pod som komnin. Ficiu³
sia za ta antyna, co to jó Warszazioczka
na komninie mo, wetchnó³ ta blacha i jek
mu sia tedy koœlo nie ³omsk³a, jek nie
polecio³! Co³e szczajœcie, co sia buksami
na rynie ³uziesiu³, bo by sia tamój jeszcze
zabziu³ tan stary psiorun. Jek ju¿ tak
³bam do do³u zisio³, to sia tlo der, coby go

Rys. Grzegorz Grzegorczyk

chto ³odratowo³. A noszo siójsiodka
Warszazioczka nie ziedzia³a sprowdy, co
sia dzieje. Bziydno bodoj myœla³a, co
jekeœ rojbry przyœli i po policmonów
zazwóniu³a. Mózia woma, razu psianæ
mninut nie do³rowa³o, a ju¿ byli. Palaruch
morowy! Razu sia Hubreta nie pytali chto
³ón je i co robzi, tlo ³oroz scióngli, w o³to
wetchli, zazieŸli i zamkli w psiyrdlu. No jó,
i tak to nosz Hubert co³an Nowy Rok
przesiedzio³. Dopsiyru go za dwa dni
puœcili, bo jek ³opoziedzio³ ³o tych
psotach, co to jych wyczynio³, to jeszcze
go zazieŸli do takygo spsitola no
gupsiych, coby ³oboczyæ, czy ³ón aby
co³kam zdrowy je.
Sprowdy woma poziam, co Hubert to
tan Nowy Rok jeszcze gorzyj zaczó³, jek
tan stary skónczu³. Bziydno Hildka tero to
sia tlo tropsi, coby to stare warnijskie
przys³ozie:

„Jeki Nowy Rok, taki co³an rok” sia nie
sprowdziu³o, bo tedy to nie Huberta, tlo jó w
jekamœ spsitolu prandzy zapró.
To do zidzanio i coby jeszcze roz.
£ukasz Ruch
Jek byœta nie ziedzieli:
w psiyrdlu – w wiêzieniu
Gody – Bo¿e Narodzenie
fejrowaæ – œwiêtowaæ
fejn – ³adnie
plotó – p³yt¹
rozbeblany – rozmieszanej
¿ywamu – zwierzêtom
gburom – gospodarzom
³obora – podwórko
wkrapowo³ – wspi¹³
krygowo³ – krêci³
do³rowa³o – trwa³o
tropsi – martwi
zapró – zamkn¹³

PODZIÊKOWANIE
Abraham Lincoln powiedzia³: „Ka¿da praca jest mo¿liwa do wykonania, jeœli podzieliæ j¹ na
ma³e odcinki”. Ca³y proces tworzenia „Gazety Dywickiej” porównaæ mo¿na do uk³adanki, do której
wielu mieszkañców gminy dodaje swój u³amek pracy.
Redaktorzy, so³tysi, animatorzy spo³eczni, samorz¹dowcy - pisz¹ artyku³y, fotograficy
dostarczaj¹ bie¿¹ce fotografie, informatyk sk³ada gazetê w ca³oœæ i przekazuje drukarni.
W tym numerze chcielibyœmy jednak specjalnie doceniæ i szczególnie podziêkowaæ lokalnym
sklepom i firmom, które nieodp³atnie od pocz¹tku istnienia gazety zajmuj¹ siê jej kolporta¿em. To
dziêki nim nasze lokalne pismo dociera do wszystkich mieszkañców Gminy Dywity.
Dziêkujemy za wspó³pracê!
Redakcja i Czytelnicy
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Fr¹czki. Obchody 650-lecia wsi.

Œlad naszego ¿ycia
Szeœæset piêædziesi¹t lat temu zosta³
podpisany akt, na mocy którego powsta³a
wieœ Fleming, obecne Fr¹czki. W³aœnie
dnia 19 grudnia 2008 roku spotkali siê
mieszkañcy wsi, zaproszeni goœcie –
przedstawiciele samorz¹du, historycy –
aby podsumowaæ to rocznicowe
wydarzenie. Jednoczeœnie przedstawiono
publikacjê „Mój Fleming, moje Fr¹czki”,
która jest wynikiem wielu rozmów z ludŸmi
mieszkaj¹cymi w tej wsi, utrwalonym
œladem naszego ¿ycia, naszych dokonañ i
naszej codziennoœci. Ksi¹¿ka jest
prawdziw¹ relacj¹ zdarzeñ sprzed
kilkudziesiêciu lat. Pozwala poznaæ

Dywity. Kalendarz na rok 2009.

zmiennoœæ losów i uwarunkowañ, jakim
podlegali ci, którzy postanowili zostaæ
b¹dŸ osiedliæ siê tu tu¿ po wojnie i w
latach nastêpnych.
Obchody rozpoczê³a Msza œwiêta
bêd¹ca ho³dem oddanym pierwszemu
mieszkañcowi Henrykowi Flemingowi,
który otrzymuj¹c akt lokacji, zobowi¹za³
siê jednoczeœnie do wybudowania w
tym miejscu koœcio³a. Uroczystoœci
uœwietni³ koncert kolêd w wykonaniu
Chóru Canzonetta pod kierownictwem
pani Barbary Œleszyñskiej z Dobrego
Miasta. Nastêpnie w Centrum Kultury i
Aktywnoœci mo¿na by³o obejrzeæ

wystawê fotograficzn¹ „Fr¹czki w
obiektywie” oraz porozmawiaæ z
bohaterami zamieszczonych w publikacji
wspomnieñ. Historyk, któremu losy
Warmii nie s¹ obce, autor ksi¹¿ki „Œwiêta
Warmia” - Szymon Drej - mówi³ o roli
historii i jej znaczeniu dla potomnych.
Uroczystoœci rocznicowe we wspó³pracy
z So³ectwem Fr¹czki, Parafi¹
Rzymskokatolick¹ we Fr¹czkach
zorganizowa³o Stowarzyszenie „Nasza
wieœ” dziêki œrodkom finansowym
otrzymanym z Ministerstwa Pracy i
Polityki Spo³ecznej w ramach programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
A.W.

„Mój Fleming, moje Fr¹czki”

Nasze krajobrazy

Ubieg³oroczny kalendarz wydany
przez gminê Dywity prezentowa³
malowid³a w koœciele w Br¹swa³dzie.
OdnaleŸæ mo¿na by³o w nich w¹tki z
¿ycia Warmii, parafii, ksiêdza Walentego
Barczewskiego oraz odniesienia do
r o m a n t y c z n e j l i t e r a t u r y. C a ³ o œ æ
opatrzona zosta³a komentarzem.
Kalendarz tegoroczny przedstawia
piêkno gminnej przyrody w
poszczególnych porach roku.
- Inspiracj¹ do stworzenia
ubieg³orocznego by³o pragnienie
ukazania dziedzictwa kulturowego
gminy Dywity – mówi Mariola
Grzegorczyk. – W tym roku chcia³am
pokazaæ miejsca ciekawe przyrodniczo.
W kalendarzu, który powsta³ z
inicjatywy wójta gminy Dywity pana
Jacka Szyd³o, mo¿na obejrzeæ zdjêcia
prezentuj¹ce zimowe drogi oraz jeziora.
Nie zabrak³o widoku przepiêknych
bukwa³dzkich lasów bukowych, którym
miejscowoœæ zawdziêcza sw¹ nazwê, a
t a k ¿ e z d j ê æ £ y n y. A u t o r k ¹
zamieszczonych fotografii i projektu
graficznego, jak równie¿ sk³adu
komputerowego, jest pani Mariola
Grzegorczyk.
(zak)

Publikacja pod tym tytu³em, zawieraj¹ca wspomnienia mieszkañców tej starej
warmiñskiej wsi, ukaza³a siê w grudniu 2008 roku z okazji obchodów 650-lecia
Fr¹czek. Powsta³a z inicjatywy Alicji i Marka W¹sików, za³o¿ycieli Stowarzyszenia
„Nasza wieœ”.
Ksi¹¿ka ma formê paradokumentu. Relacje obecnych mieszkañców wsi
poprzedzaj¹ dzieje Fr¹czek w opracowaniu prof. Stanis³awa Achremczyka. Autor
nie tylko prezentuje historiê miejscowoœci, lecz osadza j¹ w kontekœcie szerszych
wydarzeñ historycznych. Sednem ksi¹¿ki s¹ jednak wspomnienia jej obecnych
mieszkañców, zarówno urodzonych we Fr¹czkach (przed wojn¹, w jej trakcie i po),
jak równie¿ tych, których koleje wielkiej historii sprowadzi³y do tej miejscowoœci po
II wojnie œwiatowej.
Relacje te dotycz¹ czasów ich dzieciñstwa i m³odoœci, do których wracaj¹ z
rozrzewnieniem, a tak¿e czasów wspó³czesnych. Wspominaj¹ koniec wojny i
trudne lata tu¿ po niej. W swoich relacjach skupiaj¹ siê na wa¿nych dla nich
szczegó³ach bêd¹cych esencj¹ codziennego ¿ycia. Nie roztkliwiaj¹ siê nad sob¹ i
nie oceniaj¹. Mówi¹ o rzeczach dziej¹cych siê we wsi, które ich zarówno ciesz¹ jak
i niepokoj¹. Wierz¹ jednak w to, ¿e wieœ Fr¹czki bêdzie siê rozwijaæ, ¿e jej obecnym
i przysz³ym mieszkañcom bêdzie siê tu ¿y³o lepiej.
Publikacjê „Mój Fleming, moje Fr¹czki” mo¿na uznaæ za formê œwiadectwa z
bogat¹ dokumentacj¹ fotograficzn¹. W ksi¹¿ce poprzez ukazanie losów
mieszkañców otrzymujemy w miarê spójny obraz historii wsi. Jednoczeœnie ró¿ne
pochodzenie mieszkaj¹cych w niej ludzi (Kresy, centrum Polski) ³¹czy tê
jednostkow¹ historiê wsi z wielkimi wydarzeniami historycznymi. Pokazuje, jak
wielkie zmiany w œwiecie wp³ywaj¹ na losy ma³ej, lokalnej spo³ecznoœci. Na uwagê
zas³uguje tytu³, w którym u¿yto niemieckiej i polskiej nazwy wsi. Œwiadczy to o
pragnieniu, aby historia lokalnej spo³ecznoœci by³a ci¹g³oœci¹ pozwalaj¹c¹ na
trwa³ym fundamencie budowaæ to¿samoœæ jej obecnych mieszkañców.
Kazimierz Kisielew
„Mój Fleming, moje Fr¹czki. Wspomnienia mieszkañców”, opracowanie
Aleksandra W¹sik, wstêp Stanis³aw Achremczyk, Fr¹czki 2008.
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Kultywowanie tradycji przodków.

Zapusty po warmiñsku

W sobotê, 21 lutego, mieszkañcy Br¹swa³du, zaproszeni goœcie oraz rodzice dzieci ucz¹cych siê w Szkole Podstawowej w
Bukwa³dzie zobaczyli, jak kiedyœ wygl¹da³y zapusty w warmiñskiej wsi. Dawne obrzêdy zaprezentowali uczniowie
bukwa³dzkiej szko³y, przygotowani przez pani¹ Jadwigê Orzo³ek, instruktorkê GOK-u w Dywitach.
Na pocz¹tku star¹ opowieœæ o
kautkach (warmiñskich krasnoludkach)
przedstawi³y przedszkolaki. Pokaza³y,
jak kiedyœ te ma³e ludki pomaga³y
gospodarzowi w stajni karmiæ konie czy
mleæ zbo¿e na paszê. Nie zapomina³y
równie¿ pomagaæ gospodyni w izbie.
Tylko nie chcia³y byæ zauwa¿one. Jak
gospodarze byli zbyt ciekawscy, to kautki
szuka³y nowej s³u¿by.
Nastêpnie na scenê wysz³y dzieci z
klas starszych. Zaprezentowa³y tañce i
przyœpiewki, przy których Warmiacy
bawili siê w czasie karnawa³u. Nie
zabrak³o równie¿ wró¿b. Widzowie
skakali wysoko przez obrêcz, aby im siê
w domu wiod³o, a zbo¿e ros³o wysoko.
Zaœ panny obecne na sali sprawdza³y,
rzucaj¹c wianek na ga³¹Ÿ, czy w tym roku
ju¿ za m¹¿ wyjd¹.
Po tych wszystkich tañcach i wró¿bach
przyszed³ czas na pos³uchanie piêknej,
warmiñskiej mowy. £ukasz Ruch
opowiedzia³, jak dawniej na Warmii
wygl¹da³y zapusty i jak przygotowywali
siê do nich bohaterowie jego
warmiñskich gadek: Hubert i Hildka.
Oczywiœcie nie oby³o siê przy tym bez
œmiechu i ¿artów.
Na zapusty Warmiacy przygotowywali

Foto. KK

lepsze jedzenie ni¿ zazwyczaj. Przede
wszystkim jednak nie mog³o zabrakn¹æ
p¹czków. Tak te¿ by³o i w sobotê. Na
zakoñczenie zarówno uczestnicy, jak i
przybyli goœcie mogli skosztowaæ
p¹czków. Zamiast zaœ warmiñskich
„plinców” by³y faworki domowego
wypieku.

Dywickie œwiate³ko do nieba

Impreza zosta³a przygotowana przez
nauczycieli i dzieci Szko³y Podstawowej
w Bukwa³dzie oraz So³ectwo Wsi
Br¹swa³d we wspó³pracy z GOK-iem w
Dywitach i Fundacj¹ „Prymus”. G³ównym
jej celem by³o pokazanie warmiñskich
tradycji i obrzêdów.
Kazimierz Kisielew

Magiczne ferie z GOK

Foto. GOK

„Roztopmy serce Królowej Œniegu” to has³o, które towarzyszy³o
orkiestrowemu balowi przebierañców w GOK w Dywitach.
Konkursy i zabawy z Królow¹ Œniegu i innymi postaciami
bajkowymi: Królewn¹ Œnie¿k¹, Kopciuszkiem, Bab¹ Jag¹, cieszy³y
nie tylko dzieci, ale i ich opiekunów uczestnicz¹cych we wspólnej
zabawie.
Ca³oœæ uœwietni³y wystêpy artystyczne dzieci i m³odzie¿y z
Zespo³u Szkó³ w Dywitach i grup artystycznych GOK w Dywitach.
Harcerska Dru¿yna „Antidotum”, jak zawsze, przy³¹czy³a siê do
naszej „dywickiej orkiestry”. Niezmiennie, jak co roku,
powodzeniem cieszy³a siê „pluszakowa loteria z sercem”.
Uczestnikom imprezy dodatkowych emocji dostarczy³y licytacje
darów orkiestrowych. Goœci spotkania do skosztowania
wspania³ych wypieków zaprosi³o Warmiñskie Stowarzyszenie
Kobiet KieŸliñskich, a kosmetyczn¹ niespodziankê doros³ym
uczestników balu przygotowa³a zaproszona przez organizatorów
firma AVON. Po raz pierwszy na Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej
Pomocy, dziêki wsparciu sponsorów, przygotowaliœmy
uczestnikom zabawy wybuchow¹ niespodziankê. Na zakoñczenie
imprezy odby³ siê pokaz sztucznych ogni.
Uda³o nam siê zebraæ 2 050 z³otych na akcjê Jurka Owsiaka
wspieraj¹c¹ wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci. Wszystkim
sponsorom i darczyñcom, ludziom o otwartych sercach, gor¹co
dziêkujemy. Do spotkania na XVIII orkiestrze w 2010
roku!!!
J.O.

Foto: GOK

GOK wyruszy³ w teren gminy Dywity z animatorami kultury, aby
zapewniæ zimow¹ rozrywkê jej najm³odszym mieszkañcom, którzy
pozostali na ferie w swoich domach.
W tym roku uda³o nam siê dotrzeæ do goœcinnej szko³y w
Tu³awkach, w której dzieciaki mog³y poznaæ na warsztatach techniki
plastyczne i wizualne, jak równie¿ wyhasaæ siê w sali sportowej.
Dziêki inicjatywie dyrektora szko³y w Tu³awkach dowo¿one by³y
dzieci z s¹siednich miejscowoœci: Gradek i Gadów.
W przestrzeñ kosmiczn¹ wyruszyli w swojej wyobraŸni uczestnicy
warsztatów w Br¹swa³dzie i Ró¿nowie, tworz¹c makiety gwiezdnych
uk³adów. Teatralnie i tanecznie zaœ spêdza³y czas dzieci w Gminnym
Oœrodku Kultury, sprawdzaj¹c swoje potencjalne umiejêtnoœci
artystyczne. W Sêtalu m³odzie¿ skorzysta³a z pracowni
multimedialnej naszej filii bibliotecznej.
W KieŸlinach nie oby³o siê bez wsparcia naszych dzia³añ przez
Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹, która przygotowa³a dzieciakom zimowe
ognisko z kie³baskami.
Wszystkim so³tysom i wspó³organizatorom serdecznie dziêkujemy
za pomoc w naszej akcji feryjnej. Z warsztatów skorzysta³o ponad 80
dzieci, które otrzymywa³y codziennie posi³ek ufundowany ze
œrodków finansowych Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych Urzêdu Gminy w Dywitach.
J.O
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Nie palê – Ty te¿ nie pal!
Miejsce drugie - Piotr
Koz³owski i Jakub
Bednarczyk. Miejsce trzecie
wywalczyli: Wojciech
R u t k o w s k i i To m a s z
Szablewski. Konkurs
zorganizowa³y panie Astrid
Nowicka i Mariola
Grzegorczyk, przy³¹czaj¹c siê
do ogólnopolskiej akcji
„M³odoœæ wolna od dymu
tytoniowego”, któr¹
przeprowadza Pañstwowa
S
t
a
c
j
a
Sanitarno–Epidemiologiczna
(PSS-E). Nagrody dla Zespó³
Pod tym has³em 8 grudnia 2008 roku
w Zespole Szkó³ – w Gimnazjum w
Dywitach odby³ siê gminny konkurs.
Udzia³ w nim wziê³o piêæ dru¿yn
dwuosobowych. Uczniowie za pomoc¹
starannie przygotowanych prezentacji
udowadniali, jak szkodliwe jest palenie
tytoniu. Pokazywali statystyki, opinie
znanych naukowców oraz zdjêcia
wygl¹du cia³a palacza i jego organów
wewnêtrznych.
Po przedstawieniu prezentacji
wy³oniono zwyciêzców. Miejsce pierwsze
zajêli: Patryk Zalewski i Bartosz Kaszuba.

zwyciêzców ufundowali: Zespó³ Szkó³ w
Dywitach, PSS-E w Olsztynie oraz Urz¹d
Gminy w Dywitach.
M³odzie¿ do konkursu przygotowa³y
panie Astrid Nowicka – Dywity oraz
Ma³gorzata Dadun i Maria Rusinkiewicz Tu³awki. Jurorami w konkursie by³y panie
nauczycielki, które przygotowywa³y
uczniów oraz pani Gra¿yna Dziubanii z
P o w i a t o w e j
S t a c j i
Sanitarno–Epidemiologicznej w
Olsztynie i pan dr Stanis³aw Niepsuj lekarz onkolog.
Mery

RÓWNAMY SZANSE

Foto. ZS Tu³waki

Od paŸdziernika do grudnia 2008 w
trzech szko³ach naszej gminy oraz
przedszkolach realizowane by³o
przedsiêwziêcie, na które œrodki w kwocie
47.644 z³ pozyska³a Gmina Dywity –
Gminne Centrum Informacji w ramach
Rz¹dowego Programu Wyrównywania
Szans Edukacyjnych Dzieci i M³odzie¿y
„Aktywizacja jednostek samorz¹du
terytorialnego i organizacji
pozarz¹dowych”. Dzieci z okolic Tu³awek,
Fr¹czek i Bukwa³du rozwija³y swoje
zainteresowania, poszerza³y wiedzê, a
przy tym wspaniale siê bawi³y. Zosta³y
zakupione programy logopedyczne,
aparaty fotograficzne, rzutnik.
W Tu³awkach w projekcie uczestniczy³o
ponad 40 uczniów klas 0-III. W czasie
dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych
dzieci nauczy³y siê pos³ugiwaæ aparatem
cyfrowym i obrabiaæ prostymi sposobami
zdjêcia w komputerze, a tak¿e pracowaæ
na podstawowych programach
komputerowych takich jak Microsoft
Word i Point. Pozna³y ciekawe techniki

plastyczne, nauczy³y siê kilku piosenek
oraz tañca hiszpañskiego i usprawnia³y
swój aparat mowy.
Zdobyte umiejêtnoœci i efekty swojej
pracy dzieci prezentowa³y na forum
szko³y, jak i w rodzinach. Podczas
wyjazdów do planetarium i
obserwatorium poznawa³y podstawowe
prawa fizyki i astronomii. Zajêcia by³y
bardzo ciekawe, poniewa¿ uczniowie
samodzielnie przeprowadzali
doœwiadczenia. W Muzeum Warmii i
Mazur na zamku w Olsztynie dzieci
pozna³y polskie tradycje i w³asnorêcznie
wykonywa³y warmiñskie ozdoby
choinkowe. W hali „Urania” ogl¹da³y
pokazy œwiatowej s³awy ³y¿wiarzy
rosyjskich w rewii na rolkach „Alicja w
krainie czarów”.
Wszystkie zajêcia cieszy³y siê bardzo
du¿ym zainteresowaniem, a dzieci
czekaj¹ na ich kontynuacjê.
Realizatorkami projektu w Tu³awkach
by³y nauczycielki tutejszej szko³y: Mariola
Duch, Justyna Nowicka, Joanna Skóra,
Danuta KierbiedŸ i Aneta Maculewicz.
ZS Tu³awki

Foto. ZS Tu³awki

Noworoczne spotkanie
organizacji
pozarz¹dowych
Dnia 16 stycznia 2009 roku odby³o siê w
Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach
pierwsze noworoczne spotkanie pana
wójta Jacka Szyd³o z przedstawicielami
organizacji pozarz¹dowych z terenu
gminy Dywity. Uczestnicz¹ce w spotkaniu
osoby reprezentowa³y 18 organizacji
pozarz¹dowych. Uroczystoœæ uœwietni³
wystêp amatorskiego „Teatru Prawie
Doros³ego” z Bart¹ga ze spektaklem „U
nas w Betlejemkach”.
W trakcie imprezy w uznaniu osi¹gniêæ
na polu szeroko pojêtej aktywizacji ca³ej
spo³ecznoœci, promowaniu aktywnych
form ochrony dziedzictwa kulturowego
Gminy Dywity oraz za pracê na rzecz
wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i m³odzie¿y z terenów wiejskich
nagrodê specjaln¹ Wójta otrzyma³o
Stowarzyszenie „Nasze Gady”. Nagroda,
któr¹ jest kamera, bêdzie przydatna w
dalszej pracy i dzia³alnoœci
Stowarzyszenia.
Spotkaniu towarzyszy³a mi³a,
sympatyczna atmosfera przy kawie,
cieœcie oraz torcie noworocznym
przywiezionym przez Warmiñskie
Stowarzyszenie Kobiet KieŸliñskich. By³a
okazja do wymiany doœwiadczeñ oraz
snucia planów na przysz³oœæ.
A.W.

Ferie w szkole
W pierwszym tygodniu ferii w Zespole
Szkó³ w Dywitach zorganizowane
zosta³o, we wspó³pracy z Gminn¹
Komisj¹ ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, pó³zimowisko. Zajêcia
odbywa³y siê cztery godziny dziennie w
trzech grupach (2 grupy w szkole
podstawowej: 29 uczestników i 1 grupa w
gimnazjum:18 uczniów). W szkole
podstawowej uczniowie mogli wzi¹æ
udzia³ w twórczych zajêciach
wynikaj¹cych z realizacji programu
„Odyseja Umys³u” lub w œwietlicowych
zajêciach rekreacyjno-sportowych.
Gimnazjaliœci natomiast najchêtniej
korzystali z zajêæ sportowych (siatkówka,
pi³ka no¿na, zajêcia si³owe) i z mo¿liwoœci
posurfowania w Internecie. Wszystkim
uczniom zapewniony by³ posi³ek.
Dodatkowymi atrakcjami by³ wyjazd
uczniów szko³y podstawowej do kina i
uczniów gimnazjum na lodowisko.
er

Sprostowanie
W poprzednim numerze „Gazety
Dywickiej” (nr 5/2008) do artyku³u
zatytu³owanego „Rowerowa pasja”
wkrad³ siê b³¹d. Podczas bicia rekordu
Guinnesa w jeŸdzie rowerem na czas
panu Boles³awowi Krawczykowi
asystowa³ Mirek Gordon (omy³kowo
podaliœmy nazwisko Gorgon). Za
pomy³kê serdecznie przepraszamy.
(red)
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Furtka do marzeñ

Refleksyjne zapusty w Dywitach

Foto. GOK

Od 2003 roku Gminny Oœrodek Kultury
w Dywitach rozwija dzia³ania
adresowane do najstarszych
mieszkañców Gminy Dywity. Dziêki
realizowanemu od lat projektowi
„Œladami Szemla” (który uhonorowany
zosta³ nagrod¹ Fundacji Kultury), wokó³
GOK-u zgromadzi³a siê grupa ponad 60
seniorów. Jej celem jest nie tylko
integracja œrodowiska srebrnego i
z³otego pokolenia mieszkañców, lecz
równie¿ wspólna praca nad ochron¹
specyficznej sfery dziedzictwa
kulturowego, które zawarte jest w ludzkiej
pamiêci.

W ramach projektu
pracownicy oraz
wolontariusze zebrali ju¿
ponad 50 historii zwi¹zanych
z losem mieszkañców tego
wycinka Warmii, zamkniêtego
w granicach Gminy Dywity.
S¹ to przejmuj¹ce opowieœci
repatriantów zza Buga, ofiar
Akcji „Wis³a”, jak równie¿
opowieœci rodzin
warmiñskich i niemieckich,
które okrucieñstwo i
nastêpstwa II wojny
œwiatowej i komunistycznego
re¿imu dotknê³y równie
mocno.

Coroczne spotkania uczestników oraz
przyjació³ projektu „Œladami Szemla” to
ju¿ dywicka tradycja. Ostatnie odby³o siê
w niedzielê 22 lutego. Uœwietni³ je
warmiñski obrzêd zapustny w wykonaniu
kapeli „Wêgójska Stró¿ka”. Takie
wspólne spotkania s¹ bardzo wa¿ne,
gdy¿ m. in. dziêki nim pojawiaj¹ siê coraz
to nowe inicjatywy na rzecz osób
starszych, b¹dŸ to zwi¹zane ze
zbieraniem opowieœci, b¹dŸ z rozwojem
pasji i zainteresowañ naszych nestorów.
AFH

Gadzie kolêdowanie

Projekt pod takim tytu³em realizowany
by³ w szko³ach i przedszkolach naszej
gminy od paŸdziernika do grudnia
ubieg³ego roku. Jego g³ównym celem by³o
zwiêkszenie liczby zajêæ edukacyjnoopiekuñczych dla dzieci oraz wzmocnienie
funkcji wychowawczej i opiekuñczej szko³y.
Pieni¹dze zosta³y pozyskane przez Gminne
Centrum Informacji w Dywitach z
Rz¹dowego Programu Wyrównywania
Szans Edukacyjnych Dzieci i M³odzie¿y.
W Szkole Podstawowej w Bukwa³dzie
dzieci uczestniczy³y z zajêciach
rytmicznych, które prowadzi³a pani
Katarzyna Szkatu³a. Podczas nich rozwija³y
swoje muzyczne zdolnoœci, uczy³y siê
œpiewu oraz gry na instrumentach
perkusyjnych specjalnie w tym celu
zakupionych. Dzieci z klasy „0”
uczestniczy³y w zajêciach jêzyka
angielskiego prowadzonych przez pani¹
Ma³gorzatê Skwierczyñsk¹. Poprzez
zabawê poznawa³y podstawowe
s³ownictwo niezbêdne w codziennej
komunikacji, ale tak¿e wszystkim uczy³y siê
odpowiedniej wymowy i intonacji.
Uczniowie z klas I-III i grupy „0”
uczestniczyli w warsztatach teatralnych.
Podczas zajêæ z pani¹ Jadwig¹ Orzo³ek
nabywali umiejêtnoœci wyra¿ania w³asnych
emocji i prze³amywania barier w
wyst¹pieniach publicznych. Przede
wszystkim jednak przygotowywali
przedstawienie o „Kautkach” – warmiñskich
krasnalach oraz o obrzêdach zapustnych
na Warmii. Spektakl zaprezentowali 21
lutego w Br¹swa³dzie podczas uroczystoœci
zapustnych.
Kazimierz Kisielew

Na tureckiej ziemi

Foto: TK

Czwarty ju¿ raz mieszkañców Gad odwiedzili kolêdnicy. Jak ka¿e tradycja, miêdzy
Œwiêtami a Nowym Rokiem radosna gromada przebierañców zanios³a ¿yczenia
wszelkiej pomyœlnoœci do goœcinnych domów. Grupê kolêduj¹c¹ przygotowa³a i
poprowadzi³a Monika Langer.
Podobna grupa, prowadzona przez Stowarzyszenie „Przystanek £êgajny”,
kolêdowa³a w £êgajnach. Po zakoñczeniu kolêdy obydwie grupy spotka³y siê w
Gadach, gdzie odby³ siê przegl¹d programów oraz konkurs na naj³adniejszy strój
przebierañca. Musia³ byæ on wykonany samodzielnie!
Zaproszeni do jury goœcie z Derca przyznali nagrodê g³ówn¹ Allanowi
Grochalskiemu z Gad za strój króla. By³ to tak¿e najm³odszy i najbardziej wytrwa³y
kolêdnik. Nagrodê otrzymali równie¿: drugi „gadzi król” - £ukasz Korszuñ, „³êgajski
diabe³” - Ma³gorzata Magda i „³êgajska œmieræ” - Joanna Wierzcho³owska.
Zgodnie z dawnym zwyczajem domowi, do którego przyszli kolêdnicy, szczêœcie i
pomyœlnoœæ towarzyszyæ bêd¹ przez ca³y rok!
TK

Spotkanie 29 stycznia 2009 roku w
Ksi¹¿nicy Polskiej w Olsztynie odby³o
siê w ramach dzia³alnoœci Klubu
Podró¿nika Fundacji „Albatros”. Idea
powstania takiego klubu zrodzi³a siê z
chêci przybli¿enia uroków dzikiej
przyrody ró¿nych zak¹tków œwiata. To
tak¿e okazja do poznania innych kultur,
zwyczajów oraz wspania³ych i czêsto
zapomnianych cywilizacji.
Spotkanie z Arkadiuszem Dziczkiem,
z cyklu spotkañ z ludŸmi
zafascynowanymi kultur¹ i przyrod¹
dalekich zak¹tków Ziemi, poœwiêcone
by³o Turcji, a dok³adnie pograniczu
turecko-irackiemu. Swoj¹ opowieœæ
wzbogaci³ on licznymi zdjêciami z
wyprawy do tego wspania³ego kraju.
Spotkanie by³o bardzo interesuj¹ce,
gdy¿ Arkadiusz podró¿uje po œwiecie
najchêtniej autostopem. Ciekawi¹ go
szczególnie Indie oraz Turcja, któr¹ siê
zauroczy³ w trakcie wyprawy do
Kurdystanu.
W najbli¿szych miesi¹cach Fundacja
„Albatros” planuje, dziêki zaproszonym
goœciom, przybli¿yæ wszystkim
chêtnym do wziêcia udzia³u w
kolejnych spotkaniach uroki i tajemnice
takich krajów jak Indie, Japonia i
Skandynawia.
(zak)

Gazeta Dywicka nr 20, s. 8

Co mówi¹ nam nazwy? Czêœæ 4.

Wsie o brzmieniu niemieckojêzycznym
Wraz z dokonaniem przez Krzy¿aków
podboju ziemi pruskiej rozpoczêto
prowadzenie na szerok¹ skalê akcji
osadniczej. Z uwagi na fakt budowania
struktur administracyjnych przez ludnoœæ
pochodzenia niemieckiego, jak i
znacznego udzia³u tej grupy
narodowoœciowej w zasiedlaniu
powstaj¹cych miejscowoœci, do
dzisiejszych czasów na terenie Warmii i
Mazur pozosta³o wiele nazw miejscowych
o brzmieniu niemieckim.
Na obszarze gminy Dywity pierwsz¹
lokacjê wsi mamy z 1338 r., natomiast
apogeum akcji osadniczej mia³o miejsce w
latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych
XIV w., kiedy za³o¿ono wiêkszoœæ
tutejszych miejscowoœci. Do obecnych
czasów przetrwa³o brzmienie
niemieckojêzyczne, w prawie nie
zmienionej formie, w przypadku trzech wsi
z terenu gminy: Bukwa³du, Br¹swa³du i

Barkwedy. Pierwsze odnotowane w
dokumentach nazwy powy¿szych
miejscowoœci to: Buchwalt (1352 r.),
Brunswalt (1363 r.) i Bergfrede (1425 r.).
Odpowiednio mo¿na je przet³umaczyæ
jako: „Bukowy las”, „Br¹zowy las” i
„Umocnione wzgórze”.
Nieco zniekszta³cone w stosunku do
pierwotnych pozosta³y nazwy kolejnych
wsi: Sêtala (Zussental – 1344 r.,
Sussentall – 1382 r.) i £ugwa³du
(Hogenwalt – 1363 r.). „Susse” w jêzyku
niemieckim oznacza „s³odki”, co
œwiadczy, ¿e w chwili nadania aktu lokacji
Sêtal kojarzy³ siê zazadŸcom ze
s³odycz¹. W przypadku £ugwa³du drugi
jego cz³on „wald” oznacza³ las, co by³o
œwiadectwem, ¿e w momencie
zak³adania wsi jej obszar porasta³a
puszcza. Podobna sytuacja mia³a
miejsce w przypadku wy¿ej
wzmiankowanego Bukwa³du i

Trzy pokolenia w karnawale

Br¹swa³du.
Na koniec chcia³bym wymieniæ
miejscowoœci posiadaj¹ce w chwili lokacji
nazwê pochodz¹c¹ z jêzyka
niemieckiego, która zosta³a zmieniona po
II wojnie œwiatowej. S¹ to: Fr¹czki,
S p r ê c o w o i S ³ u p y. P i e r w s z a z
wymienionych wsi swoje niemieckie
brzmienie zawdziêcza³a za³o¿ycielowi Henrico Vlemingi. Pierwotnie
wystêpowa³a jako: Vlemingswalt,
Flemingswald i ostatecznie Fleming.
Sprêcowo w akcie lokacyjnym z 1360 r.
zosta³o zapisane jako Spiegelberg, co
jest odpowiednikiem „Lustrzanego
wzgórza”. S³upy nazywa³y siê Stolpe,
póŸniej Stolpen i zawdziêcza³y swoje
Foto: RK
miano œredniowiecznej w
ie¿y
obserwacyjno-obronnej, tzw. sto³powi,
jaki znajdowa³ siê na jej terenie. Foto. RK
Robert Klimek

Bukwa³d. Szko³a Podstawowa.

Jase³ka (nie)tradycyjne

Foto. ZSTu³awki
Foto: SPBUKWA£D

W dniu 21 stycznia w Zespole Szkó³ w Tu³awkach
po raz trzeci odby³ siê „Bal karnawa³owy z Babci¹ i z
Dziadkiem”. Na uroczystoœæ zaproszono: babcie,
dziadków oraz mieszkañców okolicznych wsi
chêtnych do wspólnej zabawy karnawa³owej. W
ramach integracji szkó³ naszej gminy zaproszono
Foto. ZS Tu³awki
równie¿ uczniów i nauczycieli klas 0-III ze Szko³y
Podstawowej w Sprêcowie.
Uczniowie naszej szko³y przygotowali czêœæ
artystyczn¹ oraz brawurowo wykonali taniec w
rytmach muzyki hiszpañskiej przygotowany przez p.
Joannê Skórê. Bal karnawa³owy prowadzi³
zaprzyjaŸniony wodzirej pan Tadeusz Sobczak. Do
wspólnej zabawy ruszy³y trzy pokolenia: wnuczêta,
rodzice i dziadkowie. W przerwie zaproszeni goœcie
spotkali siê na degustacji wspania³ych wypieków
mam i babæ. Impreza by³a bardzo udana w du¿ej
mierze dziêki zaanga¿owaniu rodziców, którzy
przygotowali przepiêkne stroje do tañca
hiszpañskiego, stroje karnawa³owe oraz wspania³y
poczêstunek. Organizatorami uroczystoœci by³y
nauczycielki kl. 0-III: Mariola Duch, Danuta KierbiedŸ,
Justyna Nowicka i Jolanta Tyl.

ZS Tu³awki

Scenariusz wiêkszoœci jase³kowych przedstawieñ jest dla nas
przewidywalny. Przedstawione s¹ narodziny Jezusa, pok³on
pastuszków i wrêczenie darów przez Trzech Króli. Oczywiœcie w tle
rozgrywaj¹ siê knowania Heroda, który za podszeptem diab³a
pragnie zabiæ nowonarodzone dzieciê. Wszystko koñczy siê
szczêœliwie, a przeœladowca ma³ego Chrystusa umiera i trafia do
piek³a.
Autorki przestawienia jase³kowego, zaprezentowanego 18 grudnia
2008 roku w Szkole Podstawowej w Bukwa³dzie, nie zapomnia³y o
tradycji gatunku, lecz postanowi³y dodaæ do niego nowe,
wspó³czesne elementy. Zdziwienie i rozbawienie licznie
zgromadzonych rodziców i zaproszonych goœci ogl¹daj¹cych
jase³ka wywo³a³a ju¿ scena wyœcigu pastuszków i Trzech Króli do
szopy, w której Maryja powi³a dzieciê. W kolejnych okazuje siê
nagle, ¿e ci pastuszkowie s¹ tajnymi agentami wyposa¿onymi w
broñ paln¹, a ¿o³nierze s³u¿¹cy Herodowi przybyli ocaliæ dzieciê, nie
je zabiæ. Kuszenie króla Judei to zaœ nic innego, jak lekcja
pogl¹dowa, której diabe³ udziela swoim dzieciom diabl¹tkom.
Ci¹g nietypowych zdarzeñ ze wspó³czesnymi rekwizytami zosta³
bardzo dobrze wkomponowany w tradycyjn¹ fabu³ê jase³ek.
Oczywista to zas³uga pañ: Krystyny Bubacz, Iwony S³owik i
Katarzyny Szkatu³y. Dziêki tym zabiegom przedstawienie
prezentowa³o uniwersalne treœci jêzykiem wspó³czesnym i by³o
utrzymane w lekko ¿artobliwym tonie.
(zak)
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Ferie z „Zaklinaczem koni”
Warmiñski Bank Spó³dzielczy, dr Tomasz Kardacz oraz Fundacja „Prymus” ufundowali zajêcia dla m³odzie¿y z
Barkwedy i Bukwa³du. Odbywa³y siê one w okresie ferii zimowych na posesji pana dr Tomasza Kardacza.
Zajêcia prowadzi³ wysokiej klasy instruktor
pan Bart³omiej Bargielowski. Przez d³ugi
okres swojego ¿ycia zajmowa³ siê
hipoterapi¹, treningiem koni, prowadzi³
zajêcia dla trudnej m³odzie¿y. Do dziœ
prowadzi wyk³ady dla lekarzy weterynarii,
trenuje konie i jest wzywany do
problemowych sytuacji, kiedy ktoœ nie mo¿e
poradziæ sobie np. przy wykonaniu jakiegoœ
zabiegu u koni.
M³odzie¿ mia³a okazjê pos³uchaæ bardzo
fachowych wskazówek dotycz¹cych:
pielêgnacji konia, ¿ywienia, zrelaksowania
go przed jazd¹. Uczyli siê tak¿e prowadziæ
zabawy maj¹ce na celu trening konia na
podstawie nowoczesnych technik. Z
podziwem przygl¹daliœmy siê, jak koñ bez
uwi¹zu, pos³usznie pod¹¿a³ we wskazanym
przez trenera kierunku. Dopiero po
zapoznaniu siê z, jak wydawa³oby siê, ma³o
istotnymi elementami, a jednak wa¿nymi dla
ochrony naszego zdrowia i ¿ycia,
przechodziliœmy do æwiczeñ dotycz¹cych
mogliœmy sami wypróbowaæ i
dosiadu i treningu na koniu.
sprawdziæ to, o czym s³yszeliœmy.
Mery: Czy chcia³abyœ kontynuacji
Mery: Na zajêcia uczêszcza³aœ codziennie
takich zajêæ?
i pilnie w nich uczestniczy³aœ. Co podoba³o
Dominika: Tak, z pewnoœci¹.
Ci siê najbardziej?
Dominika: Bardzo mi siê podoba³o to, co
Nale¿y wspomnieæ równie¿, ¿e kaski
mówi³ trener, jak równie¿ sposób
do jazdy konnej zakupi³ m³odzie¿y pan
przekazywania wiedzy. No i to, ¿e potem
Krzysztof Pieloch. Pan Antoni Nikiel

foto.Mery

dostarczy³ produkty na do¿ywianie, a pani
Janina Radzicka przygotowywa³a
codziennie ró¿ne przysmaki uczestnikom
zajêæ. Pomys³odawcami i koordynatorami
zajêæ byli: dr Tomasz Kardacz i Mariola
Grzegorczyk.
Mery

Dzieñ Praw Cz³owieka
10 grudnia obchodzony jest na ca³ym œwiecie Miêdzynarodowy Dzieñ Praw Cz³owieka upamiêtniaj¹cy uchwalenie
Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka. Tego dnia zosta³a tak¿e przyjêta konwencja w sprawie zakazu stosowania
tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania albo karania.
W gimnazjum w Dywitach uroczystoœci
podsumowuj¹ce wszelkie dzia³ania
zwi¹zane z tym œwiêtem odby³y siê w sobotê
- 6 grudnia. By³ to w szkole wyj¹tkowy dzieñ.
Rozpoczêliœmy go miko³ajkowym akcentem.
Nastêpnie wychowawcy ze swoimi uczniami
podsumowali dzia³ania podejmowane w
zwi¹zku z realizacj¹ zagadnieñ nt. praw
cz³owieka. Wy³onieni te¿ zostali zwyciêzcy
konkursów klasowych.
Konkurs przeprowadzany by³ w
nastêpuj¹cych kategoriach: dokumenty
reguluj¹ce prawa cz³owieka, przyk³ady
³amania praw cz³owieka oraz osoby
broni¹ce praw cz³owieka. Mo¿na by³o
zaprezentowaæ swoje przemyœlenia i
poszukiwania w jednej z nastêpuj¹cych
form: prezentacja multimedialna, plakat,
scenka lub przemówienie. Fina³em tych
dokonañ by³ szkolny apel.
Na pocz¹tku m³odzie¿ szko³y wys³ucha³a
prelekcji Regionalnego Rzecznika Praw
Dziecka, p. El¿biety Or³owskiej. Nastêpnie
zagoœcili u nas przedstawiciele samorz¹du
uczniowskiego ze szko³y podstawowej i
odczytali swoje spostrze¿enia zwi¹zane z
³amaniem ich praw przez m³odzie¿ oraz
skierowali swoje proœby do gimnazjalistów.
Z kolei nadesz³a pora, by uczniowie klasy IIb
pod opiek¹ wychowawcy p. J. Kurpa

Foto. ZS Dywity

podsumowali realizacjê projektu
„Agresji - no more!”. W ciekawy sposób
przedstawili oni dzia³ania, które zosta³y
podjête. Zaprezentowali przygotowany
przez siebie poster, a ich wystêp sta³
siê bardziej efektowny przez to, ¿e
wyst¹pili w b³êkitnych koszulkach z
nadrukiem has³a projektu. Dodatkow¹
nagrodê otrzyma³ najbardziej
zaanga¿owany uczeñ: Micha³
Sieniawski.
Punktem kulminacyjnym apelu by³o
rozstrzygniêcie Szkolnego Konkursu
nt. Praw Cz³owieka. Jury w sk³adzie: B.
Wojarska, Z. Bronowicka, P. Pochlid, H.
To³oczko mia³o nie lada k³opoty z i i A.

wyborem zwyciêzcy. Po d³ugich i
burzliwych obradach uda³o siê. Pierwsze
miejsce zajêli uczniowie z klasy IIb
wykonuj¹cy piosenkê: P. Koz³owski, J.
Bednarczyk, D. Bodalski i A. Maliñski.
Drugie zaœ uczennice z klasy Ia: E.
Grabowska i S. Gieruæ - dziewczynki
przygotowa³y ustn¹ prezentacjê. Trzecie
miejsce natomiast zaj¹³ zespó³ z klasy IIIc:
B. Manicz, J. Kuczkowska, M. Olszewska,
R. Gotowicki. Przygotowali oni
prezentacjê multimedialn¹ i wykonali
piosenkê. Wyró¿nieniem nagrodzona
zosta³a te¿ grupa z klasy IIIa. Wszyscy
wy¿ej wymienieni otrzymali nagrody w
postaci kuponów wstêpu do kina Helios.
Sponsorem nagród by³a Gminna Komisja
ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Dywitach.
Podejmowanie takich zagadnieñ wielu
osobom wydaje siê czêsto czymœ
niewygodnym, zbêdnym, ale m³odzie¿
naszego gimnazjum pokaza³a, ¿e ta
problematyka interesuje ich, ¿e s¹ oni
wra¿liwymi na ludzk¹ krzywdê m³odymi
ludŸmi i chc¹, by deklaracje, s³owa
znalaz³y odzwierciedlenie w dzia³aniach.
Ewa Romanowska
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TROPEM (NIE TYLKO) DYWICKICH STEROWCÓW, cz. I
Spoœród wielu wynalazków cz³owieka sterowce s¹ wyj¹tkowo interesuj¹ce i wci¹¿ tajemnicze. Te ogromne lataj¹ce
maszyny maj¹ w sobie ,,coœ”, co trudno jednoznacznie okreœliæ nawet ich gor¹cym mi³oœnikom. Jedni wskazuj¹ na ich
ogromne rozmiary, niepowtarzalny kszta³t i urok. Inni twierdz¹, ¿e to zaklêta w nich si³a lub romantyczny wygl¹d
powoduje zauroczenie i fascynacjê. Niegdyœ te giganty czêsto goœci³y na dywickim niebie. Wkrótce minie sto lat od
momentu, kiedy to w Dywitach wybudowano halê dla sterowców i urz¹dzono wa¿ne kiedyœ l¹dowisko, dlatego na
³amach naszej gazety przybli¿ymy nieco ciekawostki, mity oraz fakty, zwi¹zane ze sterowcami. Równie¿ tymi
wspó³czesnymi.
Na pocz¹tku by³ balon
W Chinach ju¿ w œredniowieczu
budowano latawce w kszta³cie
smoków. P³on¹ce w nich pochodnie
powodowa³y, ¿e podgrzane powietrze
wspomaga³o ich lot. Pierwsze
udokumentowane eksperymenty z
modelem balonu na ogrzane
powietrze przeprowadzi³ w 1709 roku
Bartholomeo Lourenco de Gusmao,
duchowny cz³onek dworu
portugalskiego króla Jana V.
Wiele kluczowych, balonowych
eksperymentów mia³o miejsce we
Francji w koñcu XVIII w. W Wersalu, 19
wrzeœnia 1783 roku, przeprowadzono
pierwszy lotniczy eksperyment z
udzia³em ¿ywej za³ogi. Polega³ on na
tym, ¿e do gondoli balonu na ogrzane
powietrze w³o¿ono (uwaga): koguta,
kaczkê i barana!!! Lot balonu ze
zwierzêtami na pok³adzie mia³
wykazaæ, jakie ewentualnie mog¹ byæ
skutki podniebnych podró¿y dla
¿ywych organizmów. Ten nieco
komiczny test zakoñczy³ siê
oczywiœcie pomyœlnie, co
spowodowa³o, ¿e 15 paŸdziernika
1783 roku balonem unoszonym przez
rozgrzane powietrze,
przytwierdzonym lin¹ do ziemi,
pierwszy raz cz³owiek odwa¿y³ siê
wznieœæ na wysokoœæ 26 metrów!
Powy¿sze sukcesy doprowadzi³y do
skonstruowania przez braci
Montgolfier balonu o pojemnoœci
2000m3, którym 21 listopada 1783
roku Jean Francis Pilatre de Rozie i
Francois Laurent d’Arlandes jako
pierwsi ludzie odbyli udany lot. By³ to
pierwszy w historii lot wolnym
balonem.
W krótkim czasie baloniarstwo sta³o
siê prê¿n¹ dziedzin¹ badañ i
eksperymentów. Ówczesne balony
mia³y jedn¹ wadê, nad usuniêciem
której ciê¿ko pracowali aeronauci. W
balonach nie mo¿na by³o skutecznie
wp³ywaæ na prêdkoœæ i kierunek ich
lotu. Lata³y one wy³¹cznie zgodnie z
naturalnym ruchem powietrza, czyli z
wiatrem.

Wynalazek Dawida Schwarza

Rys. Bo¿ena Mondroch

przez Henri Julesa Giffarda
sterowany motobalon przelecia³ a¿
27 km z prêdkoœci¹ 8 km/h. Mo¿na
by³o nim kierowaæ dziêki temu, ¿e na
jego pok³adzie znajdowa³o siê
œmig³o napêdzane silnikiem
parowym o mocy 3 KW. To by³
pierwszy w historii balon z w³asnym
napêdem i mo¿liwoœci¹ kierowania.

Autorem pierwszej konstrukcji
przypominaj¹cej wspó³czesny
sterowiec by³ Dawid Schwarz.
Urodzi³ siê na Wêgrzech, w
¿ydowskiej rodzinie i wiêkszoœæ ¿ycia
spêdzi³ w Zagrzebiu nale¿¹cym
wtedy do Austro-Wêgier.
Prowadzi³ zak³ady przetwórstwa i
obróbki drewna, w których
wprowadza³ wiele swoich
nowatorskich pomys³ów. Chocia¿ nie
posiada³ technicznego
wykszta³cenia, interesowa³ siê
materia³oznawstwem i raczkuj¹c¹
technik¹ balonowo-lotnicz¹.
Prowadzi³ prace nad projektem
nowoczesnego statku powietrznego.
Dziêki wspó³pracy Schwarza z
przemys³owcem Carlem Bergiem,
producentem nowych materia³ów,
jakimi wówczas by³y stopy
aluminium, uda³o im siê znaleŸæ
œrodki i wsparcie do budowy
sterowca wed³ug pomys³u Schwarza.
Projekt statku powietrznego
wykonany w ca³oœci z metalu
wzbudza³ sceptycyzm wœród
wybitnych znawców techniki
lotniczej. Budowê prototypu
aerostatu Schwarza prowadzono w
Berlinie na lotnisku Tempelhof.

Motobalon
25 wrzeœnia 1852 roku zbudowany

Motobalon: Giffard
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By³ to aerostat szkieletowy sk³adaj¹cy
siê z 13 oddzielonych od siebie komór na
gaz noœny, którym by³ wodór (3300m3).
Konstrukcja mia³a kszta³t cylindra z
przodu zakoñczonego sto¿kiem.
Poszycie zewnêtrzne w ca³oœci stanowi³a
blacha aluminiowa o gruboœci oko³o 0,19
mm, która by³a nitami przytwierdzona do
metalowego szkieletu. Kad³ub mia³
œrednicê 12 metrów, a d³ugoœæ 38,32
metra. Poni¿ej znajdowa³a siê gondola
dla pilota oraz czterocylindrowy silnik
spalinowy ,,Daimlera” o mocy 12 KW.
Przez pasy transmisyjne silnik napêdza³
4 œmig³a. Najwiêksze z nich o œrednicy 2,6
metra by³o napêdem g³ównym statku i
mia³o umo¿liwiæ lot z prêdkoœci¹ 25 km/h.
Dwa nieco mniejsze œmig³a boczne
s³u¿y³y do sterowania statkiem, czwarte
by³o zamontowane poziomo pod gondol¹
i mia³o za zadanie utrzymywanie
odpowiedniej wysokoœci. Ciê¿ar
maszyny wynosi³ 3560 kg.
W drugiej po³owie 1896 roku ukoñczono
pracê nad maszyn¹ i kilkakrotnie
wyznaczano terminy lotu próbnego.
Niestety, z ró¿nych powodów terminy te
przesuwano. Wreszcie wyznaczono datê
15 stycznia 1897 roku. Jak na ironiê losu
w drodze z Zagrzebia do Berlina
konstruktor Schwarz dnia 13 stycznia
zmar³ w Wiedniu na atak serca. Test
wynalazku znowu odwo³ano. Wdowie
Melanie Schwarz z ogromnym trudem
uda³o siê doprowadziæ ostatecznie do
próby oblatania maszyny i 3 listopada
1897 roku z lotniska Tempelhof w Berlinie
wzniós³ siê 400 metrów nad ziemiê
pierwszy szkieletowy sterowiec. Jednak

Statek powietrzny

po krótkim czasie statek straci³
sterownoœæ z powodu zerwania pasa
napêdzaj¹cego jedno ze œmigie³.
Sterowiec rozbi³ siê. Pilot Ernst Jagels
zosta³ ranny, ale prze¿y³!
Pomys³om Schwarza od lat przygl¹da³
siê zdolny znawca tajników baloniarstwa Graf Ferdynand von Zeppelin. Po
katastrofie statku odkupi³ on od Melanie
Schwarz patenty oraz dokumentacjê
techniczn¹ wynalazku jej zmar³ego mê¿a
za sumê 15000 marek.
Sterowiec
Sterowiec to nic innego, jak balon, który
unosi siê w powietrzu dziêki sile wyporu,

wyposa¿ony jest w napêd oraz urz¹dzenia
umo¿liwiaj¹ce kontrolê kierunku lotu.
Podobnie jak pi³ka nape³niona powietrzem
l¿ejszym od wody, zanurzona w niej
wyp³ywa na powierzchniê. Tak balon, czy
sterowiec, wype³niony gazem l¿ejszym od
powietrza unosi siê nad ziemi¹. Zasadê tê
opisuje prawo Archimedesa: cia³o
zanurzone w cieczy lub gazie traci
pozornie na ciê¿arze tyle, ile wa¿y ciecz
lub gaz wyparty przez to cia³o. Gazy noœne
zamkniête w ich obszernych zbiornikach
to najczêœciej: hel, wodór lub rozgrzane
powietrze. Balony i sterowce nazywane s¹
inaczej aerostatami.
Henryk Mondroch

Br¹swa³d. List Gratulacyjny Starosty Olsztyñskiego.

Wieœ piêknieje w oczach
W ubieg³ym roku wieœ Br¹swa³d
ponownie wziê³a udzia³ w
wojewódzkim konkursie „Czysta i
piêkna zagroda – estetyczna wieœ”.
Jury, doceniaj¹c wk³ad mieszkañców o
dba³oœæ w utrzymanie walorów
estetycznych wsi, przyzna³o
miejscowoœci specjalne wyró¿nienie.
Wysi³ek lokalnej spo³ecznoœci doceni³
równie¿ starosta olsztyñski pan
Miros³aw Pampuch. W z³o¿onym 22
grudnia 2008 roku na rêce so³tysa
Br¹swa³du pana Longina Rudzika liœcie
gratulacyjnym wyrazi³ swój podziw dla
aktywnoœci mieszkañców. To w³aœnie
dziêki nim ta warmiñska wieœ staje siê
coraz piêkniejsza. Mieszkañcy nie
szczêdz¹ czasu i wysi³ku, aby zmieniaæ
wygl¹d swojego otoczenia na lepszy.
Starosta olsztyñski w zakoñczeniu
listu ¿yczy³ mieszkañcom Br¹swa³du
dalszego entuzjazmu w poprawianiu
wizerunku ich „ma³ej ojczyzny”, gdy¿
poprzez takie dzia³ania i
zaanga¿owanie wieœ staje siê równie¿
bardziej przyjazna nie tylko dla
turystów, ale przede wszystkim dla
tych, którzy tu zamieszkali.

Foto. KK

Takie wyró¿nienie z pewnoœci¹ jest
powodem do dumy i satysfakcji dla
mieszkañców Br¹swa³du i gospodarza
wsi. Jednoczeœnie pokazuje nam
wszystkim, ¿e czas i wysi³ek w³o¿ony w

upiêkszanie swojej najbli¿szej okolicy
s¹ zauwa¿ane i doceniane.
Kazimierz Kisielew
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Wyniki rundy jesiennej

Zakoñczy³y siê rozgrywki rundy jesiennej
w pi³ce no¿nej. Poni¿ej przedstawiamy
osi¹gniêcia naszych dru¿yn w sezonie
2008/09 (za Warmiñsko-Mazurskim
Zwi¹zkiem Pi³ki No¿nej).

Klasa senior (wystêpuj¹ tu nasi
juniorzy starsi) - grupa 3
L.p. / nazwa dru¿yny / mecze / punkty /
gole zdobyte / gole stracone
1. MKS JEZIORANY / 11 / 28 / 31 / 9
2. BURZA SRWSIO S£UPY
Klasa okrêgowa - junior m³odszy - grupa 6
/ 11 / 22 / 40 / 18
L.p./ nazwa dru¿yny/ mecze/ punkty/ gole 3. KS FORTUNA G¥G£AWKI
zdobyte / gole stracone
/ 11 / 21 / 35 / 17
1. KS HURAGAN MOR¥G / 6 / 16 / 32 /10
4. LKS KORONA KLEWKI
2. LZS ŒWI¥TKI-SKOLITY / 6 / 16 / 27 / 8
/ 11 / 21 / 28 / 24
3. KS CZARNI MA£DYTY / 6 / 10 / 24 /17
5. KS KORMORAN PURDA
4. GKS STAWIGUDA / 6 / 9 / 27 / 16
/ 11 / 18 / 19 / 21
5. BURZA SRWSIO S£UPY / 6 / 6 / 13 / 29 6. LZS ORZE£ CZERWONKA
6. KS NIEDWIED RAMSOWO
/ 11 / 16 / 24 / 22
/ 6 / 4 / 7 / 28
7. KS WOJCIECHY
7. SSGP LEŒNIK NOWE RAMUKI
/ 11 / 15 / 29 / 26
/ 6 / 0 / 10 / 32
8. KS CEGIELNIE OLSZTYÑSKIE
UNIES / 11 / 15 / 24 / 29
9. LZS ŒWI¥TKI-SKOLITY
/11/14/26/ 28
10.KS REDUTA BISZTYNEK
/1/11/15/ 23
11. KP TEMPO WIPSOWO
/11/7/19 / 42
12. KS STRA¯AK GRYLINY
/11 / 3/9 / 40

Foto www.slupy.info

Wszystkich chêtnych zapraszamy
jednoczeœnie na prowadzone przez
SRWSiO S³upy zajêcia pi³karskie w
S³upach oraz w Olsztynie. Informacje o
terminach zajêæ mo¿na uzyskaæ pod nr
604294412 (seniorzy/juniorzy starsi
rocznik do 1991 i starsi) oraz pod nr
506986070 (rocznik od 1992 i m³odsi) –
zajêcia trwaj¹ przez ca³y rok
kalendarzowy (nabór luty/marzec i
czerwiec/lipiec).
Zajêcia pi³karskie odbywaj¹ siê dziêki
wsparciu przez Urz¹d Gminy Dywity i
Urz¹d Miasta Olsztyn oraz lokalnych
sponsorów.
Waldemar Grzegorzewski

Foto www.slupy.info

Pi³ka halowa dziewcz¹t

Pi³ka halowa ch³opców

Foto: Szymon Niestatek

We wtorek, 24 lutego 2009 roku, odby³y siê gminne eliminacje do
wojewódzkiego turniej LZS wiejskich szkó³ podstawowych w pi³ce
no¿nej halowej ch³opców. Turniej, dziêki uprzejmoœci dyrekcji
tamtejszej szko³y, odby³ siê w hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 7 w Olsztynie.
W rozgrywkach wziêli udzia³ zawodnicy z 4 szkó³ podstawowych z
nasze gminy: z Dywit, Sprêcowa, Tu³awek i Bukwa³du. Dru¿yny
(czterech graj¹cych w polu plus bramkarz) rozgrywa³y mecze
systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Awans do turnieju wojewódzkiego
wywalczy³a dru¿yna z Dywit.
Wyniki poszczególnych meczów:
SP Dywity – SP Bukwa³d – 4 : 0
SP Tu³awki – SP Sprêcowo – 11 : 0
SP Dywity – SP Tu³awki - 3 : 1
SP Bukwa³d – SP Sprêcowo - 3 : 1
SP Dywity – SP Sprêcowo - 10 : 0
SP Tu³awki – SP Bukwa³d - 3 : 0
Klasyfikacja ogólna:
1. SP DYWITY - 9 pkt.
2. SP TU£AWKI - 6 pkt.
3. SP BUKWA£D - 3 pkt.
4. SP SPRÊCOWO - 0 pkt.

szymon

Foto: Szymon Niestatek

Dnia 24 stycznia 2009 roku odby³y siê w Biskupcu
Mistrzostwa Powiatu Olsztyñskiego w Halowej Pi³ce
No¿nej Dziewcz¹t Szkó³ Podstawowych, w ramach
rozgrywek WM SZS. Organizatorem zawodów byli:
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Urz¹d Miejski w
Biskupcu i Biskupiecki Szkolny Zwi¹zek Sportowy. Udzia³
wziê³o 6 dru¿yn: Olsztynek, Sprêcowo, Barczewo, Bêsia,
SP 2 Biskupiec i SP 3 Biskupiec.
Dru¿yny podzielono w wyniku losowania na 2 grupy,
gdzie grano systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Najlepsze dwie
dru¿yny z ka¿dej grupy awansowa³y do pó³fina³ów.
Dziewczêta ze Szko³y Podstawowej w Sprêcowie
uczestniczy³y pierwszy raz w tego typu turnieju. W bramce
sta³a Karolina Dryka, zaœ w polu walczy³y: Dominika
Stañczak, Angelika Duliniec, Natalia Zieliñska, Natalia
Burska, Izabela D³ugokêcka, Anita Krystkiewicz Mimo
du¿ego ducha walki, dziewczyny ustêpowa³y w rywalizacji
innym dru¿ynom, maj¹cym o wiele wiêksze
doœwiadczenie w sportach rozgrywanych na hali.
szymon

