Red.: Czy uwa¿asz, ¿e sport mo¿e byæ
dobr¹ drog¹ w ¿yciu?
D. S.: Jak najbardziej. Sport wp³ywa
dobrze na nasze samopoczucie i
sylwetkê. Wyrabia w nas równie¿
c h a r a k t e r, u c z y d y s c y p l i n y i
obowi¹zkowoœci.
Red.: Czy przygotowywa³aœ siê w jakiœ
sposób do tych zawodów?
D. S.: Tak. Przygotowywa³am siê od
lutego trenuj¹c 3-4 razy w tygodniu po
oko³o 2 godziny. Bardzo pomóg³ mi w
tym pan Szymon Niestatek, któremu
chcia³abym bardzo podziêkowaæ. To
dziêki niemu i profesjonalnym
treningom uda³o mi siê osi¹gn¹æ dobr¹
formê i zaj¹æ I-sze miejsce w
mistrzostwach województwa w biegach
prze³ajowych w Nowym Mieœcie
Lubawskim.
Red.: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
dalszych sukcesów.
(red.)

Red: Jak siê czujesz po zwyciêstwie?
Dominika Stañczak: Cieszê siê i jestem
szczêœliwa, ¿e zajê³am I-sze miejsce.
Jestem jednak równie¿ bardzo
zmêczona.
Red: Czy to Twój pierwszy taki sukces?
D. S.: W zawodach takiej rangi to jest mój
pierwszy taki sukces, ale tydzieñ temu na
zawodach wojewódzkich w Pas³êku te¿
zajê³am I-sze miejsce. We wrzeœniu
ubieg³ego roku by³am pierwsza w biegach
w Ró¿nowie, a tak¿e trzecia w
wojewódzkich zawodach w Czerwonce.
Red: Czy du¿o czasu poœwiêcasz na
treningi, aby osi¹gaæ takie sukcesy?
D. S.: Tak. Poœwiêcam du¿o czasu.
Treningi odbywaj¹ siê 3-4 razy w tygodniu
po oko³o 2 godziny.
Red.: Pierwsze miejsce w takich
zawodach to du¿y sukces. Czy
zamierzasz zaj¹æ siê w przysz³oœci
sportem na powa¿nie?
D. S.: Tak. Chcia³abym dalej trenowaæ i
zajmowaæ siê sportem. Czas poka¿e, co z
tego wyniknie. Teraz biegam, bo to lubiê i
jest to poniek¹d moja pasja.

15.05.2009

W dniu 26 marca 2009 roku odby³y siê w Nowym Mieœcie Lubawskim mistrzostwa w biegach prze³ajowych szkó³
podstawowych województwa warmiñsko-mazurskiego. W kategorii dziewcz¹t rocznik 1996 i m³odsze Dominika
Stañczak ze Sprêcowa zajê³a I miejsce. Zapytaliœmy m³od¹ mistrzyniê o jej wra¿enia.
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S.10 województwa w biegach prze³ajowych
Mistrzyni
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Turniej Gminny
„Dwa Ognie 2009” - s. 10

foto:RED

Pi³ka no¿na. Burza SRWSIO S³upy – LZS Œwi¹tki-Skolity.

Sobotni mecz okaza³ siê
dla nas strza³em w... szóstkê
Wynik dla Œwi¹tek to najni¿szy wymiar kary, choæ nie
ukrywam, ¿e zawodnicy tej dru¿yny walczyli do koñca, a
zachowanie ich wymaga naprawdê wielu pochwa³. Takich ludzi
na takim poziomie spotyka siê rzadko.
Wracaj¹c do meczu, to pierwsze 5-10 minut tak kolorowe nie
by³y. Po naszych dwóch b³êdach gospodarze byli bliscy
strzelenia bramki. Po 10 minutach inicjatywê przejêliœmy
ca³kowicie my, choæ dwie pierwsze bramki zdobyliœmy po
kontrach i to kontrach na najwy¿szym poziomie, gdzie „klepka”
sz³a z pierwszej pi³ki, a bramki pada³y po 6 podaniach. Pierwsz¹
z nich strzeli³ Stolarczyk, kilka minut póŸniej zrobi³ to
identycznie Dominik Kordaszewski. Wynik do przerwy wynosi³
2:0.
Zaraz po rozpoczêciu drugiej po³owy Tomaszewicz strzeli³
trzeci¹ bramkê po niez³ym uderzeniu z 30 metrów. Jak to
jednak bywa na poziomie tych rozgrywek, ch³opcy zadowoleni
z dobrej gry i niez³ego wyniku, zaczêli „g³askaæ” pi³kê, a przede
wszystkim chcieli pokazaæ, ¿e potrafi¹ graæ ³adnie i zaczêli po
prostu graæ „dziadka” z zawodnikami Sambii. Jednak ca³¹
zabawê popsu³ jeden z gospodarzy, który odebra³ pi³kê i wszed³
w nasz¹ obronê jak w mas³o. W sytuacji 1 na 1 z bramkarzem
nie da³ mu po prostu szans.
Po naszej grze widaæ by³o jednak, ¿e kolejne bramki s¹
kwesti¹ czasu. Szalej¹cy na prawej obronie Banach raz za
razem znajdowa³ siê pod bramk¹ przeciwnika, jednak gola nie
strzeli³. Wyrêczyli go Pa³abis strza³em z 7 metrów g³ow¹,
Bojarowicz po niez³ej akcji ca³ego zespo³u oraz Rutkowski z
rzutu wolnego. Gospodarze strzelili nam jeszcze jedn¹ bramkê
i, co tu du¿o mówiæ, niez³e boisko to i niez³a gra!
Mariusz Stolarczyk

Biegi Prze³ajowe

Mistrzowie naszego województwa
W sobotê 21 kwietnia 2009 roku w Narzymiu odby³y
siê Ogólnopolskie Masowe Biegi Prze³ajowe. W
zawodach udzia³ wziêli uczniowie ze szkó³
podstawowych w Bukwa³dzie i Sprêcowie. Dominika
Stañczak z SP Sprêcowo wystartowa³a w kategorii
dziewcz¹t ze szkó³ podstawowych w biegu na dystansie
600 metrów. Na starcie biegu stanê³o ponad 90
dziewcz¹t! Po bardzo dobrym finiszu Dominika
wywalczy³a znakomite III miejsce! Osi¹gaj¹c tak dobry
wynik, potwierdzi³a jednoczeœnie, ¿e w kategorii
dziewcz¹t ze szkó³ podstawowych jest czo³ow¹
biegaczk¹ województwa warmiñsko-mazurskiego.
Przypomnijmy, ¿e w Mistrzostwach Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego w Biegach Prze³ajowych w
Nowym Mieœcie Lubawskim zajê³a I-sze miejsce.
Damian Czubkowski oraz Damian Nowikiewicz, obaj z
SP Bukwa³d, wystartowali w biegu ch³opców ze szkó³
podstawowych na dystansie 800 metrów.
Damian Czubkowski, który w Nowym Mieœcie
Lubawskim zdoby³ tytu³ wicemistrza, równie¿
potwierdzi³, ¿e w kategorii szkó³ podstawowych jest
czo³owym biegaczem w naszym województwie. Spisa³
siê znakomicie, zajmuj¹c po bardzo dobrym biegu I-sze
miejsce. Jego klasowy kolega Damian Nowikiewicz w
stawce oko³o 90-ciu zawodników uplasowa³ siê na 12
pozycji.
Zawodnicy do mistrzostw województwa i biegu
ogólnopolskiego przygotowywali siê trenuj¹c pod okiem
pana Szymona Niestatka, nauczyciela wychowania
fizycznego Szko³y Podstawowej w Bukwa³dzie oraz
Szko³y Podstawowej w Sprêcowie. Zawodnikom oraz
ich trenerowi gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Kazimierz Kisielew

Turniej Bezpieczeñstwa Ruchu
Drogowego - s. 5

Szanowni Pañstwo!
Ju¿ 6 czerwca na dywickim stadionie prawdziwe cyrkowe atrakcje: ¿onglerka,
klaunada, szczudlarze, jazda na monocyklu. Oprócz tego konkursy z nagrodami,
pokazy sztuk walki i wystêp grupy ABBA SHOW. Zaprezentuje ona znane wszystkim
przeboje s³ynnego szwedzkiego kwartetu w profesjonalnej oprawie.
Wszystko po to, aby z okazji Dnia Dziecka po raz kolejny wywo³aæ uœmiech na
twarzach najm³odszych mieszkañców Gminy Dywity.
Ponadto w numerze miêdzy innymi promocja ksi¹¿ki Roberta Klimka, wydanej
przez Stowarzyszenie „Nasze Gady” - Na kresach Galindii, podró¿e historyczne
tropem (nie tylko) warmiñskich sterowców autorstwa Henryka Mondrocha, relacje z
obchodów Miêdzynarodowego Dnia Teatru i informacje sportowe.
Zapraszamy do lektury!

Tropem (nie tylko) dywickich
sterowców - s. 10
Redakcja Adres: ul. Olsztyñska 28, 11- 001 Dywity, tel. (089) 5120123, e-mail: gazetadywicka@wp.pl,
Redaktor Naczelny: Kazimierz Kisielew. Zespó³ Redakcyjny: Aneta Fabisiak-Hill, Mariola Grzegorczyk, Henryk Mondroch,
£ukasz Ruch. Sk³ad komputerowy: Jacek Wiœniewski.
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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Imprezy sportoworekreacyjne w 2009 roku

Jubileusz Z³otych Godów

Foto: GOK

W dniu 20 lutego 2009 roku Urz¹d Stanu Cywilnego w Dywitach zorganizowa³ w
Gminnym Oœrodku Kultury uroczyste wrêczenie medali za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie parom, które obchodzi³y w 2008 roku Jubileusz Z³otych Godów.
Na wniosek Wójta Gminy Dywity, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nada³ jubilatom
Medal za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie. W gminie Dywity taki jubileusz obchodzi³o w
2008 roku 9 par ma³¿eñskich. Zaproszeni jubilaci wraz z rodzinami licznie przybyli na tê
uroczystoœæ. Oprócz medalu ka¿da z nich otrzyma³a równie¿ przydatny prezent na
dalsze lata szczêœliwego ma³¿eñskiego po¿ycia.
Uroczystoœæ mia³a bardzo sympatyczny charakter i bêdzie organizowana w nastêpnych
latach. Pary, które z osobistych powodów nie mog³y uczestniczyæ w spotkaniu, zosta³y
odznaczone medalem indywidualnie.
USC

Urz¹d Gminy Dywity serdecznie
zaprasza mieszkañców do wziêcia
udzia³u w zajêciach sportowych i
rekreacyjnych. Do koñca roku
planowane s¹ nastêpuj¹ce:
- II Turniej Samorz¹dowy w pi³kê no¿n¹
(boisko w Sprêcowie) – 23 maja,
- IV Gminny Dzieñ Dziecka –
konkurencje sportowe, wystêpy
artystyczne (stadion w Dywitach) –
6 czerwca,
- Festyn „Razem bezpieczniej” –
wystêpy artystyczne, pokaz dzia³ania
s³u¿b mundurowych i ratowniczych,
konkurencje sportowe (boisko w
Sprêcowie) – 14 czerwca,
- VII Gminny Bieg Prze³ajowy w
Br¹swa³dzie, piknik (Br¹swa³d, most
przy £ynie) – 5 lipca,
- Rekreacja w Dolinie £yny – sp³yw
kajakowy rzekami £yna i Wad¹g, piknik
(trasa od Wad¹ga do Redykajn) –
12 lipca,
- Turniej Gminnych Szóstek Pi³karskich
reprezentacje so³ectw (stadion w
Dywitach) – 22-23 sierpnia,
- Rozgrywki m³odzie¿y i doros³ych w
pi³ce siatkowej – reprezentacje so³ectw
(Zespó³ Szkó³ w Tu³awkach) –
7 listopada.
Bli¿szych informacji udziela Urz¹d
Gminy Dywity. Organizator zastrzega
sobie mo¿liwoœæ zmiany terminu.
opr. zak

Szybka pomoc to pomoc skuteczna
Dziêki otrzymanym przez Gminê Dywity
œrodkom w kwocie 49 567 z³otych w ramach
programu: PO KL Priorytet IX. Rozwój
wykszta³cenia i kompetencji w regionach
9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich, sta³a siê mo¿liwa
realizacja przedsiêwziêcia pod nazw¹:
„Szybka pomoc to skuteczna pomoc szkolenia mieszkañców terenów
wiejskich Gminy Dywity z zakresu
udzielania pierwszej pomocy”. G³ównym
celem projektu jest tworzenie i wsparcie
dzia³alnoœci inicjatyw ukierunkowanych na
pobudzenie œwiadomoœci œrodowisk
lokalnych i ich zaanga¿owanie w dzia³ania
na rzecz rozwoju, bezpieczeñstwa oraz
podniesienia poziomu wiedzy na terenie
wiejskiej Gminy Dywity.
W ramach projektu zostan¹ prowadzone
szkolenia skierowane do ró¿nych grup
wiekowych - zarówno do m³odzie¿y jak i
doros³ych mieszkañców wsi, w tym
rolników, którzy z racji wykonywanej pracy,
odleg³oœci od placówek s³u¿by zdrowia, s¹
czêsto nara¿eni na wypadki, utratê zdrowia,
a czasami ¿ycia. Planujemy, ¿e w realizacji
projektu weŸmie udzia³ oko³o 475 osób.
Wychodz¹c naprzeciw problemom
mieszkañców wsi: niskiej wiedzy na temat
zasad ochrony zdrowia, braku higieny pracy
w gospodarstwach oraz nieumiejêtnoœci
udzielania pierwszej pomocy w nag³ych

wypadkach, chcielibyœmy przeprowadziæ
dzia³ania zmierzaj¹ce do zmiany tej
sytuacji.
W ramach realizacji projektu "Szybka
pomoc to skuteczna pomoc - szkolenia
mieszkañców terenów wiejskich Gminy
Dywity z zakresu udzielania pierwszej
pomocy" zostan¹ przeprowadzone
warsztaty oraz szkolenia z zakresu
udzielania pierwszej pomocy w œwietlicach
wiejskich we wszystkich 19 so³ectwach
Gminy Dywity. Zajêcia rozpoczniemy w
maju. Bêd¹ prowadzone czterogodzinne
szkolenia. Prowadziæ je bêd¹ Instruktorzy
Pierwszej Pomocy PCK. Bêd¹ to wyk³ady,
jak równie¿ praktyczne æwiczenia, których
g³ównym celem bêdzie podniesienie
wiedzy i zwiêkszenie umiejêtnoœci na
temat udzielania pierwszej pomocy.
Przewidziany jest nastêpuj¹cy zakres
tematyczny: zasady zachowania siê na
miejscu wypadku, rozpoznawanie utraty
œwiadomoœci, bezdech, sztuczne
oddychanie. Uczestnicy bêd¹ siê równie¿
uczyli, jak pomóc w przypadku
zakrztuszenia, zatrucia, zatrzymania
kr¹¿enia krwi, ró¿nych rodzajów
krwotoków. Istotnym elementem zajêæ
bêdzie rozpoznawanie rodzajów ran i ich
opatrywanie oraz postêpowanie w
przypadku z³amañ. Ka¿dy z uczestników
otrzyma zaœwiadczenie ukoñczenia kursu

oraz zeszyt æwiczeñ. W ramach projektu
chcielibyœmy zakupiæ poradnik pierwszej
pomocy dla ka¿dego so³ectwa, aby
mieszkañcy mogli siê z nim zapoznaæ i w
razie potrzeby przypomnieæ sobie
zdobyt¹ wiedzê. Podrêcznik ten
znajdowa³by siê u so³tysa.
Trzecie dzia³anie to organizacja w
czerwcu festynu gminnego w
miejscowoœci Sprêcowo. Impreza
bêdzie mia³a charakter edukacyjnorekreacyjny. Has³em przewodnim bêdzie
BEZPIECZEÑSTWO. Planujemy pokaz
obronnych sztuk walki, pokazy
ratownictwa drogowego, udzielania
pierwszej pomocy, popisy stra¿ackie
oraz wiele innych atrakcji. Ze wzglêdu na
edukacyjny charakter imprezy
promuj¹cej bezpieczeñstwo zostan¹
zaproszeni przedstawiciele s³u¿b
mundurowych: Policji, Stra¿y Po¿arnej,
Stra¿y Miejskiej, Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
PCK oraz S³u¿by Medyczne Joanici.
Zostanie przeprowadzony konkurs z
nagrodami dla dzieci i m³odzie¿y jak i
doros³ych mieszkañców Gminy na temat
wiedzy z zakresu udzielania pierwszej
pomocy. Przewidujemy równie¿ wystêpy
artystyczne oraz poczêstunek.
A.W.
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Hoboud z ni, a nie kobziyta
Jenygo razu stoja³o w cejtunku, co tero
w noszam tyjatrze bandzie, take zielge
œwanto. Sprowdy woma poziam, co am
sia na to ³uradowo³, ale jek am jeszcze
przecyto³, co tamój w to œwanto majó
graæ i spsiywaæ rychtyczne warnijskie
spsiywnie, to ³oroz am ziedzio³, co musza
tamój byæ.
No jó, tedy am chuæko cisnó³ cejtunek
i polecio³ za mniedza do Huberta, coby i
jamu ³o wszystkam ³opoziedziæ. Sprowdy
to gwo³t am nie musio³ móziæ, bo siójsiod
ju¿ ³o wszystkam ziedzio³. A mózia
woma, jek ³ón sia ³uradowo³ na tan nowy
warnijski zespo³, co prazie sia i nie
poszczo³ ze szczajœcio.
No jó, ale siójsiod sia gwo³t nie radowo³,
bo i ³oroz jygo Hildka ³us³ucho³a. Mózia
woma, jek ³óna tedy sia wyder³a, co na
¿odan kóncert w Zielgam Poœcie nie
pudziewam! A bodojci i mosz sia ch³opsie
z babó mózia, a jek jeszcze ³us³ucho³a,
co tan zespo³, co mo spsiywaæ po
warnijsku, to sia jek tan szpetny dioche³
nazywo Hoboud, to Huberta prazie bez
pysk rznó³a, a ma pogno³a do chaty. Rod
nie rod, jek am z siójsiodam do tyjatru nie
móg jiœæ, to am ³uredziu³, co poloza som.
W sobota z zieczora ju¿ am sia ³oblók
w ancug i prazie do o³ta ³usiod, jek tu do
mnie Hubercik nie przylecio³. Sprowdy
am nie ziedzio³, czegój chce, ale tedy mi
poziedzio³, co Hildka sia ty¿ fejn ³oblek³a i
poloz³a bodoj na co³an zieczór do noszy
siójsiodki, warszazioczki. No jó, a jek
Hildki nie bu³o w chacie, tedy am mogli
do pospo³u jechaæ. Jek am noprzód
³uredzili, tak am ty¿ i zrobzili.
Zajechalim do mniasta, poleŸlim do
tyjatru, wypsilim tyjek, co go noma take
fejne dziywczoki kele dŸwyrzów dali i
poœlim sia ³usiójœæ przed binó. Razu
psiañæ mninut nie do³rowa³o, a zrobziu³o
sia tamój co³kam ciamno i zaczó³o sia
³óno spsiywanie. Mózia woma, jek te
ch³opoki grali, a jek dziywczoki fejn
spsiywo³y, to Hubert tlo koœló w dyle
³uko³. A i jeszcze, jek te Hoboudy mnieli
drugo psiosnka spsiywaæ, to zawdy tan
mój Ónkel Klyjmans, co tak Hildce sia
podobo, ³opoziyduwo³ jek to na Warniji
bu³o kedajœ, je tero i bandzie poza jutro.
No jó, ale tak sprowdy, jak zawdy z
Hubertam wszystko gwo³t ciasu ni mog³o
byæ fejn.
£oroz jek sia tan kóncert skónczu³,
poœlim do ty tyjatrowy siani i ju¿ am
prazie do cha³upy mnieli jiœæ, ale
Hubertoziu to jedan tan dziywczok, co
tyjek dowo³, sprowdy w œlypsiu ³utchnó³ i
³uredziu³ sobzie, co jeszcze roz
pudziewam sia napsiæ. Rod nie rod,

Rys. Grzegorz Grzegorczyk

podleŸlim do tych dziywczoków i ju¿ am z
siójsiodam prazie po taski siangli, jek noju
chtóœ po schabach nie rznie. Palaruch
morowy! Razu am sia ³odkrancaæ nie
musio³, a ju¿ am ziedzio³, co to je Hilda, bo
tak rznóñæ po schabach to tlo ³óna
potrasi. Jek siójsiodka noju rznó³a to i
³oroz sia wyder³a, a tan borok Hubert tak
sia ji zlónk, co rychtyk pyskam w tan sto³ z
tyjam buchnó³. A bodojci tedy to sia tak
wyder, jek Hildka i co³an nosz Hoboud do
pospo³u, ale jo cole sia jamu nie dziwuja.
Tero to Hubertoziu co³an pysk spuch i
sia czerwóny zrobziu³, jek by go do ³ula
chtóœ wetchnó³. Sprowdy to woma
poziam, co Hubert to i sia mo z tó swojó
kobziytó. Kedajœ to am sia i dziwowo³,
dloczamu to ³ón ju¿ na rancie je, a tero ju¿
ziam co nie czamój, tlo bez kogój, ranta
mo. Poziydzta some, co tero je gorsze,
czy tan Hoboud, czy kobziyta? Jeno

ziam, co tero Hoboud z psotownika sia na
fejnygo spsiywoka przemnianiu³, a
kobziyta jeka bu³a kedajœ, tako i tero je.
Poœlypsiojta tlo no noszo Hildka, jek ³óna
sia der³a kedajœ, tak sia i tero drze.
To do zidzanio i coby jeszcze roz.
£ukasz Ruch
Jek byœta nie ziedzieli:
³uradowo³ - ucieszy³
chuæko - szybko
cejtunek - gazeta
gwo³t - du¿o
dioche³ - diabe³
ancug – garnitur, odœwiêtny strój
tyjek - herbata
do³rowa³o - trwa³o
w œlypsiu – w oku
do pospo³u - razem

Uroczysta Msza Œwiêta
Serdecznie zapraszamy do koœcio³a p.w. œw. Marii Magdaleny we Fr¹czkach dnia 23 maja 2009 o godz.
14.00 na uroczyst¹ mszê œw. po³¹czon¹ z wystêpem chóru „Opus” z Taurogów na Litwie oraz zasadzeniem
sosny wyhodowanej z nasion poœwiêconych przez papie¿a Benedykta XVI.
Mieszkañcy wsi Fr¹czki
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Wizyta nauczycieli z Dywit w greckim Kozani
Od wrzeœnia 2008 roku Szko³a
Podstawowa im. „Gazety Olsztyñskiej” w
Dywitach wspólnie z placówkami
oœwiatowymi z Finlandii, W³och, Czech,
Turcji i Grecji realizuje projekt Comenius pt.
„¯ycie w Europie”. W ramach tego projektu
w marcu odwiedziliœmy Grecjê.
Partnerska szko³a, na zaproszenie której
przybyliœmy, znajduje siê w Kozani. Jest to
miasto po³o¿one u podnó¿a gór, 137 km na
pó³noc od Salonik (drugiego, co do
wielkoœci, miasta greckiego). Kozani s³ynie
z produkcji szafranu (najdro¿szej
przyprawy œwiata, otrzymywanej z
krokusów), karnawa³u (trwa on 12 dni) oraz
znajduj¹cej siê w tym regionie ogromnej
elektrowni (wytwarza ona 60% greckiej
energii).
Nas, nauczycieli, interesowa³o
najbardziej funkcjonowanie greckiego
systemu edukacyjnego. Okaza³o siê, ¿e
jest on bardzo podobny do naszego (6 lat
szko³y podstawowej, do klasy pierwszej id¹
szeœciolatki; 3 lata gimnazjum; 3 lata
szko³y œredniej; potem studia). Greccy
uczniowie poœwiêcaj¹ du¿o czasu na
naukê jêzyka angielskiego i rozwijanie
wra¿liwoœci estetycznej. Nauczyciele
pracuj¹ z uczniami spokojniej (gdy¿ klasy
s¹ mniej liczne), bez zbêdnej biurokracji.
Gdy odwiedzaliœmy szko³y kozañskie,
zauwa¿yliœmy, jak wa¿n¹ rolê odgrywa tu
tradycja narodowa. Podziwialiœmy ich
sposób obchodzenia karnawa³u. Szko³y

Foto: ZS Dywity

Zauroczeni krajobrazami greckimi, pomarañczami na drzewach i kozañskim karnawa³em nauczyciele:
Iwona Koz³owska, Micha³ Karwowski i Pawe³ S³odziñski

oraz ulice miasta przybra³y odœwiêtny
wygl¹d. Wszyscy razem: dziadkowie,
rodzice, dzieci, w³adze miasta i jego
mieszkañcy w rytmie greckich melodii
bawili siê wspaniale na ulicach i w
restauracyjkach.

XXVII Konkurs Recytatorski „Spotkania z Poezj¹”

Do eliminacji rejonowych konkursu w
Dywitach w dniu 27 kwietnia 2009 roku
zg³oszono 27 uczestników konkursu
recytatorskiego w 4 kategoriach. Zostali oni
wy³onieni w eliminacjach gminnych.
Komisja konkursowa w sk³adzie: Alicja
Kochañska – aktorka Teatru im. Stefana
Jaracza, Marta Wodyñska - instruktor
teatralny i Beata Rogowska
– pedagog muzyki, po wys³uchaniu
uczestników postanowi³a wytypowaæ do
fina³u wojewódzkiego nastêpuj¹ce osoby.
- w kategorii klas I–III - Karolinê Koz³owsk¹ z
Dywit, która zaprezentowa³a wiersz „Stefek
Burczymucha” Marii Konopnickiej;
- w kategorii klas IV–VI - Paulinê Wojtkiewicz
z Dobrego Miasta za wykonanie wiersza
„Zió³ko” Marii Terlikowskiej;
- w kategorii gimnazjum – recytatorzy -

Beatê Kochanowsk¹ z
Dobrego Miasta, która
wykona³a wiersz „Odys”
Leopolda Staffa i fragment
prozy „Noelka” Ma³gorzaty
Musierowicz,
- w kategorii gimnazjum –
poezja œpiewana - jury nie
wy³oni³o laureata.
Przyznano równie¿
wyró¿nienia: Robertowi
Hulewiczowi ze Szczêsnego,
Rozalii Soliñskiej z Purdy,
Sylwii Malinowskiej z Dywit i
Julii Kaczmarczyk, równie¿
Foto. GOK
reprezentantce Dywit.
W eliminacjach uczestniczyli
reprezentanci 5 gmin: Dobrego Miasta,
Jonkowa, Purdy, Stawigudy i Dywit. Fina³
wojewódzki Konkursu odbêdzie siê w
Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych w Olsztynie, dnia 4 czerwca
2009 roku o godzinie 10.00. G³ównym
organizatorem XXVII Konkursu
Recytatorskiego jest oddzia³ olsztyñski
Towarzystwa Kultury Teatralnej.
Laureatom i osobom wyró¿nionym
wrêczono nagrody ksi¹¿kowe
ufundowane przez Zwi¹zek Gmin
Warmiñsko–Mazurskich, zaœ wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy i
przygotowany przez organizatora s³odki
poczêstunek.
J.O.

Grecy czuj¹ siê Europejczykami, ale
jednoczeœnie w cudowny sposób
kultywuj¹ swoj¹ to¿samoœæ narodow¹.
Mo¿e warto, nam Polakom, zastanowiæ
siê nad tym.
(ZS Dywity)

"Przez szachy
na Politechinkê"

Stowarzyszenie „NASZE DZIECI”
zaprasza dzieci i m³odzie¿ do
uczestnictwa w projekcie "Przez
szachy na Politechinkê"
finansowanym ze œrodków Gminy
Dywity.
Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿dy
poniedzia³ek w godz. 13.30-15.30 w
Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach
ul. Olsztyñska 28.
Zajêcia prowadzi instruktor Pa³acu
M³odzie¿y w Olsztynie Pan Andrzej
Janczak. Info. tel. (089) 5120 -123.
DM
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Na kresach Galindii
Dnia 18 maja 2009 roku w Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach odby³a siê promocja przewodnika archeologicznego
„Na kresach Galindii”. Autor Robert Klimek zawar³ w nim informacje o osadnictwie wczesnoœredniowiecznym i
przebiegu granic plemiennych miêdzy Galindi¹ i Pogezani¹ na obszarze gminy Dywity.
Na wstêpie prezes Stowarzyszenia
„Nasze Gady” pani Teresa Kosiñska
podziêkowa³a wszystkim, którzy
przyczynili siê do powstania tej
publikacji.
- Zachêceni popularnoœci¹ wydanego
przez nas w poprzednim roku
przewodnika archeologicznego „Terra
Gunelauke” – mówi³a – postanowiliœmy
kontynuowaæ nasz cykl wydawniczy.
Ziemie opisane w obecnie
prezentowanym przewodniku obejmuj¹
przede wszystkim obszar gminy Dywity.
Nastêpnie g³os zabra³ Robert Klimek,
autor przewodnika. Omówi³ krotko
historiê dwóch plemion pruskich
Galindów i Pogezan oraz specyfikê
pruskiego plemiennego pogranicza.
- Na terenie gminy Dywity – wyjaœni³ – w
chwili przybycia Krzy¿aków znajdowa³a
siê granica plemienna. Barkweda
wchodzi³a prawdopodobnie w sk³ad
ziemi Berting, niedaleki Cerkiewnik
znajdowa³ siê ju¿ na ziemi Pogezan.
Œwiadcz¹ o tym usytuowania grodów,
zachowane nazwy terenowe oraz nazwy
wsi mówi¹ce o tym, ¿e w chwili lokacji
miejscowoœci okolice te by³y poroœniête
lasem.
Prusowie czcili ¿ywio³y natury. Za
œwiête uwa¿ali niektóre lasy, pola i
j e z i o r a . Te m i e j s c a z a z w y c z a j
znajdowa³y siê na terenach
przygranicznych i by³y wolne od
osadnictwa.

Foto: Piotr Kosiñski

- W akcie lokacyjnym wsi KieŸliny z 1348
roku wymienione zosta³o Jezioro Dywickie
pod nazw¹ Dewythen – mówi³ autor
przewodnika. - Nazwê tê mo¿na odnieœæ
do wyrazu deywis, który w jêzyku pruskim
oznacza boga. Jest to jedna z przes³anek
o œwiêtoœci tego miejsca dla Prusów.
Wed³ug Robert Klimka kolejnym
miejscem kultowym dla pruskich
mieszkañców tych ziem mog³y byæ okolice
wsi Br¹swa³d. Na zachód od koœcio³a przy

obecnej drodze do Barkwedy istnia³o
kiedyœ jezioro nazywane Œwiêtym.
Równie¿ w okolicach wsi Garzewko
odnotowano w 1347 roku nazwê „œwiête
pole”.
- Mo¿na siê zastanawiaæ, jak miejsca
uwa¿ane przez Prusów za œwiête
wygl¹da³y w przesz³oœci – doda³
prelegent. – Z zachowanych przekazów
wiemy, ¿e nie by³o tam budowli
pe³ni¹cych rolê œwi¹tyñ. Brak jest tak¿e
przekazów o pos¹gach bogów. Nie do
koñca znane jest znaczenie kamiennych
rzeŸb zwanych potocznie babami
pruskimi. Rolê o³tarza spe³nia³ kamieñ z
wy¿³obion¹ mis¹ ofiarn¹ znajduj¹cy siê
zazwyczaj w s¹siedztwie dêbu.
Œwiêtoœci¹ otaczano lipê, która by³a
uto¿samiana z ¿eñskim pierwiastkiem.
Robert Klimek na zakoñczenie
Foto. KK
spotkania omówi³ jeszcze za³o¿enia
obronne Prusów znajduj¹ce siê na
terenie gminy Dywity oraz tu¿ za jej
granicami, a tak¿e przedstawi³ rolê wa³ów
pod³u¿nych. Zaprezentowa³ równie¿,
omówione szczegó³owo w przewodniku,
szlaki komunikacyjne za czasów pruskich
i osadnictwo w XIV wieku. Podziêkowa³
tak¿e wszystkim, którzy interesuj¹ siê
histori¹ tych ziem oraz uczestnicz¹ w jej
odkrywaniu i ochronie. Powinniœmy dbaæ
o œlady przesz³oœci ziemi, na której
mieszkamy, gdy¿ jest ona czêœci¹ naszej
kulturowej to¿samoœci.
Kazimierz Kisielew

Turniej BRD w Biskupcu
18 kwietnia w Biskupcu m³odzie¿ z
Gminy Dywity uczestniczy³a w turnieju
wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu
Bezpieczeñstwo Ruchu Drogowego.
Nasz¹ Gminê reprezentowali
uczestnicy ze Szko³y Podstawowej ze
Sprêcowa i z ZS Gimnazjum z Dywit.
W konkursie nale¿a³o wykazaæ siê
wiedz¹ rozwi¹zuj¹c test z³o¿ony z 25
pytañ, a nastêpnie przejechaæ tor
przeszkód zdobywaj¹c jak najmniej
punktów karnych. Na zakoñczenie
nale¿a³o udzieliæ pierwszej pomocy
poszkodowanemu. M³odzi
reprezentanci wykazali siê du¿ymi
umiejêtnoœciami.
Zespó³ naszych gimnazjalistów w
sk³adzie: Marek i Darek Matuszewscy
oraz Piotr Koz³owski wykaza³ siê
du¿ymi umiejêtnoœciami zajmuj¹c
drugie miejsce. Nale¿y nadmieniæ, i¿
za rozwi¹zanie testu otrzymali
pierwsze miejsce. Najlepszym
zawodnikiem turnieju okaza³ siê Piotr
Koz³owski, który otrzyma³ specjalne
wyró¿nienie i puchar ufundowany
przez Komendê Miejsk¹ Policji w
Biskupcu.

Foto. GOK

foto.MERY

Propagowanie tego typu konkursów
oraz wiedzy dotycz¹cej
bezpieczeñstwa ruchu drogowego jest
bardzo wa¿nym elementem dla nas
wszystkich. Ka¿dy z nas jest
uczestnikiem ruchu drogowego. Wiele
osób czêsto nie pamiêta o tym i stanowi
zagro¿enie na drodze. Najczêstsze

przyczyny wypadków drogowych to
wymuszenia pierwszeñstwa,
nadmierna prêdkoœæ i alkohol. Tego
typu wypadki zdarzaj¹ siê równie¿ na
terenie naszej gminy. Warto o tym
pamiêtaæ, bo na drodze nie jesteœmy
sami, a ¿ycie mamy tylko jedno.
Mery
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Gminne „Spotkanie z Poezj¹”
„Póki jesteœmy m³odzi, wszystko jest przed nami” - to s³owa Juliusza S³owackiego,
naszego narodowego wieszcza, które towarzyszy³y Gminnym Eliminacjom XXVII
Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezj¹”.

Foto: GOK

3 kwietnia w Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach jak co roku spotkali siê m³odzi
recytatorzy reprezentuj¹cy placówki oœwiatowe naszej gminy. Potyczki poetyckie
odbywa³y siê w 4 kategoriach wiekowych. Jury konkursowe sk³adaj¹ce siê z grona
nauczycielskiego naszej gminy wys³ucha³o 30 uczestników i wy³oni³o reprezentacjê
gminy na eliminacje rejonowe „Spotkañ z Poezj¹”. By³y to nastêpuj¹ce osoby:
- w kategorii klas IIII: Karolina Koz³owska z Dywit i Julia Brewka z Bukwa³du.
- w kategorii klas IVVI: Martyna Tomczyk ze S³up i Oliwia Jackowska z Dywit.
- w kategorii gimnazjum recytatorzy: Sylwia Malinowska i Sandra Gieruæ z Dywit.
- w kategorii gimnazjum poezja œpiewana: Julia Kaczmarczyk z Dywit.
W czasie trwania konkursu przedstawiono sylwetkê Juliusza S³owackiego i ideê
roku wieszcza-romantyka, og³oszon¹ przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody w
postaci ksi¹¿ek ufundowane przez Gminny Oœrodek Kultury.
J.O.

„GADY – 640 LAT”
Taki tytu³ nosi projekt, który w³aœnie
jest realizowany w Gadach z okazji
640-tej rocznicy lokacji wsi. M³odzie¿ z
naszej miejscowoœci weŸmie udzia³ w
przygotowaniu materia³ów, które
zostan¹ wykorzystane w pami¹tkowej
ksiêdze o Gadach i ich mieszkañcach.
Zawarte w niej bêd¹ ¿yciorysy
najstarszych mieszkañców naszej
wioski oraz najciekawsze informacje o
niej.
Bêdziemy przeprowadzaæ wywiady
z seniorami - jeden mamy ju¿ gotowy.
Zdo³aliœmy z niego uzyskaæ wiele
ciekawych informacji.
Przygotowujemy siê teraz do
nastêpnych spotkañ z ludŸmi, którzy
mieszkaj¹ w Gadach ju¿ D³u¿szy czas.
Mamy nadziejê, ¿e uda nam siê
skoñczyæ ksi¹¿kê i ¿e bêdzie siê
wszystkim podobaæ.
W ramach tego projektu mamy
równie¿ zamiar zorganizowaæ
wystawê starych zdjêæ
przedstawiaj¹cych osoby, z którymi
p r z e p r o w a d z i m y w y w i a d y.
Powiêkszone i oprawione fotografie
utworz¹ pami¹tkow¹, jubileuszow¹
wystawê.
Daniel Badaszewski, Adrian Korszuñ,
Kornel Tybirski i Arek Korszuñ

„Solidarnoœæ”, „Ob³awa” i „Mury”

Konkurs poezji i poezji œpiewanej w Olsztynku
Piêciu gimnazjalistów z Dywit 20 marca
wraz z pani¹ Mariol¹ Grzegorczyk uda³o
siê do Olsztynka. Tam w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym Nr 1 odby³ siê
konkurs poezji i poezji œpiewanej Jacka
Kaczmarskiego. Wspomniane Liceum
nosi imiê tego legendarnego barda
„Solidarnoœci”.
Zanim rozpocz¹³ siê koncert
k o n k u r s o w y, n a s t ¹ p i ³ o k r ó t k i e
wprowadzenie, po którym na scenê
wszed³ pan Adam Kochanowski z Woryt.
W rêkach trzyma³ gitarê, pomalowan¹,
kolorow¹ z napisami. Ku zaskoczeniu
wszystkich uczestników okaza³o siê, ¿e to
jest gitara Jacka Kaczmarskiego, która
zosta³a przekazana szkole przez
przyjació³ s³ynnego twórcy. Dyrektor
liceum, pani Gra¿yna Ma³ek, umieœci³a j¹
na honorowym miejscu na scenie.
Wówczas na tle gitary rozpocz¹³ siê
koncert. Wiersze i piosenki by³y
przeplatane s³owem wprowadzaj¹cym,
co pozwoli³o na lepsze zrozumienie
przekazu autora. Po prezentacji utworów
zaproszono wszystkich na poczêstunek.
Uczestnikami konkursu by³a m³odzie¿
gimnazjalna i licealna powiatu
olsztyñskiego. Nie byli podzieleni na
Foto. ZS Tu³waki

foto:Mery

kategorie wiekowe. W recytacji poezji
zwyciê¿y³ Bart³omiej Stawicki z LO1 w
Olsztynku. W kategorii piosenka
zwyciê¿y³a Julia Kaczmarczyk, œpiewaj¹c
s³ynne „Mury”. Uczestnicy
zaprezentowali wysoki poziom, a

poprzez ró¿norodnoœæ utworów pokazali
swoje zainteresowanie twórczoœci¹
Jacka Kaczmarskiego.
Mery
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Obchody Dnia Ziemi 2009
Dla uczniów Szko³y Podstawowej w
Dywitach piêkno najbli¿szej okolicy
stanowi wielk¹ wartoœæ. To tu ¿yjemy,
mieszkamy, odpoczywamy. Dlatego 24
kwietnia 2009 roku z okazji Dnia Ziemi i
wielkiego Wiosennego Sprz¹tania
Warmii i Mazur, barwnym korowodem
wyruszyliœmy brzegiem Jeziora
Dywickiego, aby zamanifestowaæ nasz¹
troskê o œrodowisko naturalne. W drodze
nad jezioro towarzyszy³o nam has³o:
“Nasza wieœ chce byæ czysta”.
Pozostawiliœmy nad wod¹ tabliczki, by
zachêciæ wszystkich odpoczywaj¹cych w
tym uroczym miejscu do uprz¹tania po
sobie œmieci.
A by³o co sprz¹taæ! Przed nami
roztacza³ siê bardzo smutny widok. Góry
œmieci pozostawione przez beztroskich
turystów straszy³y swym wygl¹dem.
Sterty plastiku, szk³a, puszek po
konserwach... budzi³y w naszych sercach
grozê. Jak¿e bardzo kontrastowa³y z
przepiêkn¹, budz¹c¹ siê do ¿ycia
przyrod¹. Nawet widok zawilców
ubranych w swe delikatne bia³e sukienki
nie wywo³ywa³ zachwytu.
Postanowiliœmy to zmieniæ! Szybko
wziêliœmy siê do pracy. Wkrótce œmieci
znika³y, a w ich miejsce pojawia³y siê
tabliczki z proœb¹, by to miejsce ju¿ nigdy
nie straszy³o brudem i niemi³ym
zapachem.
Prawd¹ jest, ¿e wokó³ jeziora nie ma
miejsc parkingowych ani koszy na œmieci.
Szkoda, bo pewnie czêœæ nieczystoœci
tam znalaz³aby swoje miejsce. Gdyby
w³aœciciel terenu zadba³ o to, to by³oby
du¿o czyœciej i przyjemniej. Ale nawet
brak koszy nie zwalnia nikogo z
pozostawienia miejsca wypoczynku w
nienagannym porz¹dku.

Foto. DP, KM

Po powrocie do szko³y nasun¹³ nam siê
smutny wniosek: za ma³o dbamy o
œrodowisko naturalne. I nic siê nie zmieni,
nie pomo¿e ¿adna akcja, dopóki nie
zmienimy myœlenia i nie nabierzemy
szacunku do Matki Ziemi.
Mo¿e w przysz³ym roku oka¿e siê, ¿e
nasza akcja przynios³a efekty, œmieci
zniknê³y, a teren wokó³ jeziora lœni
czystoœci¹.
W tegorocznej akcji wziê³y udzia³
wszystkie klasy naszej szko³y. Zebraliœmy
60 worków œmieci, postawiliœmy 5
tabliczek nawo³uj¹cych do zachowania
czystoœci. Wszystkie dzieci uczestniczy³y
w apelu, na którym ka¿dy oddzia³

prezentowa³ prace plastyczne z okazji
,,Dnia Ziemi”. Nastêpnie obejrzeliœmy
krótkie inscenizacje, zachêcaj¹ce do
tego, aby otoczyæ szczególn¹ trosk¹
œrodowisko naturalne.
Apel poœwiêcony by³ równie¿
podsumowaniu projektu dotycz¹cego
przeciwdzia³aniu uzale¿nieniom. Nasi
uczniowie prezentowali plakaty i obejrzeli
inscenizacjê “S¹d nad papierosem”,
przygotowan¹ przez Ko³o Teatralne. Z
nadziej¹, ¿e nasze dzia³ania przynios¹
efekty, rozstaliœmy siê w dobrych
humorach.
Dorota Pszczo³a
Katarzyna Mañkowska

ISO dla Gminnego Oœrodka Zdrowia w Dywitach
W dniach 29 i 30 kwietnia rozstrzygn¹³
siê ostateczny audyt. Gminny Oœrodek
Zdrowia w Dywitach, Oœrodek w
Tu³awkach oraz Oœrodki Zdrowia w
Olsztynie przy ul 1 maja 3 i NZOZ im
Rydygiera w Jonkowie uzyska³y œwiatowy
certyfikat ISO w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej, rehabilitacji i
ginekologii. Wymienione placówki,
prowadzone przez dr Tomasza Kardacza,
s¹ jednymi z pierwszych w Polsce, które
otrzyma³y certyfikat jakoœci ISO wydany
dla tego typu Oœrodków Zdrowia.
Certyfikat ten okreœla wysok¹ jakoœæ oraz
œcis³e stosowanie siê do procedur dla
takich jednostek.
„W Oœrodku w Tu³awkach planujemy
otwarcie czêœciowej rehabilitacji i
laseroterapii na prze³omie sierpnia i
wrzeœnia tego roku”. – mówi Tomasz
Kardacz.
Nale¿y wspomnieæ równie¿, ¿e
tworzeniem dokumentacji oraz
wdra¿aniem ca³ego systemu zajmowa³
siê spo³ecznie student biotechnologii
Konrad Kardacz. Konrad uzyska³
Certyfikat Pe³nomocnictwa Do Spraw

Foto: TK

foto.MERY

Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹. W
zwi¹zku z tym zajmowa³ siê równie¿
szkoleniem i wdra¿aniem personelu.
Gminny Oœrodek Zdrowia w Dywitach
od pierwszego marca uzyska³ kontrakt na
rehabilitacjê refundowan¹ przez NFZ w

naszym Oœrodku. Oznacza to, i¿ po
uzyskaniu skierowania od lekarza
rodzinnego lub innego lekarza Kasy
Chorych pacjenci mog¹ uzyskaæ seriê
nieodp³atnych zabiegów na miejscu w
Dywitach.
Mery, Tomasz Kardacz
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Miêdzynarodowe Œwiêto Teatru
Obchody Œwiêta Teatru w tym roku
Gminny Oœrodek Kultury w Dywitach
rozpocz¹³ od spotkania najm³odszych
mieszkañców naszej gminy z klasyczn¹
sztuk¹ angielskiego teatru lalkowego
„Punch i Judy”. Trevor Hill, aktor lalkarz, w
doskona³y sposób wprowadzi³
przedszkolaki w atmosferê tradycji
angielskiej. W zrozumieniu treœci
anglojêzycznej maluchom pomaga³a
kierownik GOK Aneta Fabisiak–Hill. Po
spektaklu nie by³o koñca opowieœciom o
wra¿eniach.
Tradycyjnie, bo ju¿ po raz XIII, na scenie
Oœrodka Kultury odby³y siê Prezentacje
Dzieciêcych Form Teatralnych „Fraszka”.
Teatr to dla dzieci doskona³a forma
aktywnoœci, w której dziêki zabawie
otwieraj¹ siê na otaczaj¹cy œwiat, pokonuj¹
barierê skrêpowania i zdobywaj¹
umiejêtnoœci autoprezentacji. My, jako
doroœli, obserwuj¹c ich dokonania, ³atwiej
rozumiemy œwiat dziecka poprzez wejœcie
na œcie¿ki ich wra¿liwoœci i wyobraŸni.
28 marca w sali widowiskowej zebrana
publicznoœæ mia³a okazjê podziwiaæ
dokonania piêciu grup teatralnych.

Najm³odsi aktorzy z grupy „Bajeczka” ze
SP w Dywitach przedstawili sztukê „Nie
ma tego z³ego” wed³ug tekstu Zofii Wójcik
w re¿yserii pani Beaty Zackowskiej. Do
sta³ych bywalców dywickich prezentacji
nale¿y zespó³ teatralny z SP we
Fr¹czkach – „Antrakt”, który równie¿
siêgn¹³ po twórczoœæ Zofii Wójcik i
przygotowa³ spektakl „Pampilio”.
Opiekun grupy, nauczyciel jêzyka
polskiego, pan Maciej Azarewicz, do
swoich spektakli nadal zaprasza swoich
dawnych wychowanków, dziœ uczniów
gimnazjum w Tu³awkach. To mi³o, ¿e ich
przygoda z teatrem nadal trwa! Wierni
spotkaniom z teatrem s¹ równie¿
cz³onkowie grupy teatralnej „Barstuki” z
SP w Sprêcowie. Przedstawili widzom
historiê pt. „Dziura, czyli tajemnica
pewnej pracowni naukowej” w re¿yserii
pani Magdaleny Wrzosek. Siêgnê³a ona
po zabawny tekst Ewy Kai Perkowskiej.
Wspania³a siódemka dziewcz¹t z Grupy
Teatralnej „Jagodowa Fantazja” z GOK
przygotowa³a na tegoroczn¹ „Fraszkê”
przedstawienie „O czym szumi morze”
wed³ug bajki Aleksandra Puszkina „O

rybaku i z³otej rybce”. Bajka ta stanowi
równie¿ podstawê lekcji edukacyjnej o
teatrze, na które grupa zaprasza m³odsze
dzieci, jak równie¿ wyrusza na goœcinne
wystêpy do innych oœrodków kultury.
Na tegorocznych XIII Prezentacjach
swoje pierwsze dokonanie z udzia³em
m³odzie¿y Gimnazjum w Dywitach
przedstawi³a pani Magdalena Gajewska.
Ko³o teatralne pod nazw¹ „Lustro”, w
krzywym zwierciadle przedstawi³o
problemy wspó³czesnej m³odzie¿y w
spektaklu profilaktycznym pt.: „Osiedle”.
Scenariusz zosta³ napisany przez
uczestników ko³a. Gratulujê pani
Magdzie, gdy¿ by³ to udany debiut!.
Wszystkie grupy otrzyma³y pami¹tkowe
trofeum dywickich prezentacji teatralnych
wykonane przez Pani¹ Joannê
Kitkowsk¹, instruktora plastyki GOK.
£¹cze gratulacje wszystkim m³odym
artystom i do spotkania za rok w jeszcze
wiêkszym gronie!
J.O.

Debata przy okr¹g³ym stole
Dnia 6 kwietnia 2009 roku nasz redakcyjny kolega £ukasz Ruch wzi¹³ udzia³ w debacie pod patronatem Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego pt. „O sobie i o Polsce... Dwudziestolatki w XX rocznicê wolnoœci”.
£ukasz wraz ze swoj¹ kole¿ank¹ zostali wytypowani jako jedyni reprezentanci naszego województwa. Uroczystoœci
odby³y siê w Sali Kolumnowej Pa³acu Prezydenckiego przy historycznym „okr¹g³ym stole”. Wziê³o w niej udzia³
szeœædziesi¹t osób z ca³ej Polski urodzonych miêdzy 1989 a 1990 rokiem.
Mery: Kto prowadzi³ debatê i jakie
tematy by³y tam poruszane?
£ukasz: Tego dnia poruszaliœmy tematy
dotycz¹ce przysz³oœci naszego kraju
oraz roli m³odych ludzi w jego
kszta³towaniu. Debatê poprowadzili
przedstawiciele Ruchu M³odego
Pokolenia - Pokolenie 89: Grzegorz Maj i
Pawe³ Makowski. Odby³a siê ona w
ramach projektu „Polska droga do
wolnoœci”, która zosta³a
zapocz¹tkowana 6 lutego 2009 roku
przez debat¹ historyków "Rok 1989 narodziny wolnoœci". W debacie wzi¹³
udzia³ tak¿e sam Prezydent Lech
Kaczyñski, który przybli¿y³ historiê obrad
okr¹g³ego sto³u.
Mery: Jak wygl¹da³a debata?
£ukasz: Oczywiœcie dyskusja by³a
burzliwa. Poruszyliœmy tego dnia wiele
tematów. Rozmawialiœmy o rzeczach,
które nas ciesz¹ i które nas w Polsce
martwi¹.
Mery: Czy doszliœcie do jakiegoœ
wniosku?
£ukasz: Myœlê ¿e doszliœmy do wielu
wniosków.
Mery: Który dla Ciebie jest
najwa¿niejszy?
£ukasz: Najwa¿niejszy? Nie jest wa¿ne,
gdzie siê mieszka, kim siê jest, jakie siê

Foto: £R

ma oceny w szkole - sam zreszt¹ mam
dwójki na œwiadectwie. Tak naprawdê
to trzeba po prostu dzia³aæ. Dziœ ka¿dy
z nas mo¿e osi¹gn¹æ sukces, trzeba
tylko o niego walczyæ. A sukces dla
ka¿dego z nas jest czymœ innym. Nie
mo¿emy wiecznie czekaæ na innych,

ogl¹daæ siê na nich. Sami musimy
podejmowaæ wyzwania, inicjatywy, a
na pewno z czasem pojawia siê ludzie,
którzy nam pomog¹.
Mery: Dziêkujê za rozmowê.
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Ukryte Dziedzictwo Kulturowe???

Foto: HM

Z powodu piêknych malowide³ œciennych
o treœci religijnej i patriotycznej oraz innych
unikalnych walorów koœció³ w
Br¹swa³dzie jest najlepiej wypromowanym
obiektem sakralnym w regionie. Wnêtrze
koœcio³a by³o tematem wielu prac, badañ i
publikacji.
Od
lat œwi¹tyniê zwiedzaj¹
grupy
turystyczne oraz dzieci i m³odzie¿ szkolna.
A¿ nieprawdopodobne, ¿e do tej pory
¿aden z badaczy lub zwiedzaj¹cych nie
zwróci³ uwagi lub nie chcia³ zwróciæ na
skrytki znajduj¹ce siê pod malowid³ami
przedstawiaj¹cymi Drogê Krzy¿ow¹

Chrystusa.
W dniu 08.03.2009 roku, w
br¹swa³dzkim koœciele tropiciele
warmiñskiej przygody dokonali
interesuj¹cego odkrycia!
Powy¿sze p³ócienne malowid³a
oprawione s¹ w zdobione, masywne
ramy, wykonane z drewna. Nasz¹
szczególn¹ uwagê zwróci³ nieco
ciemniejszy odcieñ elementów
ozdobnych ram w ich dolnej czêœci. Gdy
przyjrzeliœmy siê im z bliska - przy nieco
lepszym œwietle - ³atwo spostrzegliœmy,
¿e ponad widocznymi napisami w jêzyku
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polskim nabite s¹ delikatne deseczki
wyraŸnie nieoryginalne. Tworz¹ one
skrytki skutecznie zas³aniaj¹c pierwotne
napisy. Treœæ oryginalnych napisów w
jêzyku niemieckim, podobnie jak w jêzyku
polskim, mówi o tym, co przedstawiaj¹
poszczególne malowid³a czternastu stacji
Drogi Krzy¿owej. Odkryte napisy
wykonane zosta³y w z³otym kolorze i
znajduj¹ siê w bardzo dobrym stanie.
O innych skrywanych warmiñskich
dokumentach, wydarzeniach, postaciach i
ciekawostkach ju¿ wkrótce.
Henryk Mondroch

Projekt „Klub Przyjació³ Ziemi”
Zajêcia Ko³a M³odych Ekologów,
powo³anego przez Fundacjê „Albatros”,
zakoñczono wyjazdem uczestników
wszystkich sekcji w dniu 25 lutego 2009
roku do Muzeum Przyrody w Olsztynie.
Dokonano tam podsumowania dzia³añ
projektowych. Uczniowie wziêli równie¿
udzia³ w przygotowanej przez
pracowników muzeum lekcji „Tropiciele –
zwierzêta Warmii i Mazur”, dziêki czemu
mieli mo¿liwoœæ dok³adnego zapoznania
siê z wystêpuj¹cymi na naszych terenach
zwierzêtami, ptakami, rybami i owadami.
Ko³o M³odych Ekologów sk³ada³o siê z
trzech sekcji: ornitologicznej,
entomologicznej i zielarskiej. W zajêciach,
które odbywa³y siê w ramach dzia³alnoœci
ko³a od paŸdziernika 2008 do stycznia
2009 roku, uczestniczyli uczniowie klas IVVI.
Pan Leszek Koziróg, prowadz¹cy zajêcia
sekcji ornitologicznej, uczy³ nie tylko, jak
rozpoznawaæ ró¿ne ptaki, ale prezentowa³
ich zwyczaje i wskazywa³ miejsca
wystêpowania poszczególnych gatunków.
Uczniowie zdobywali praktyczn¹ wiedzê
dotycz¹c¹ obserwacji ptaków w ich
naturalnym œrodowisku.
Podczas zajêæ sekcji entomologicznej

p a n A n d r z e j
J a d w i s z c z a k
przedstawia³ uczniom
wypreparowane przez
siebie ró¿ne gatunki
o w a d ó w, z a r ó w n o
rodzimych jak i
egzotycznych. Uczy³
ich budowy i zachêca³
do obserwowania ich w
n a t u r a l n y c h
œrodowisku.
Zajêcia w ostatniej,
trzeciej sekcji zielarskiej, prowadzi³a
pani Ewa Rumiñska.
U c z n i o w i e
rozpoznawali ró¿ne
gatunki zió³ i zdobywali wiedzê o ich
leczniczych w³aœciwoœciach.
Obecnie Fundacja „Albatros” rozpoczyna
nowy projekt, finansowany przez gminê
Dywity i zatytu³owany: „Klub Przyjació³
Ziemi”. Podobnie jak poprzednio wszyscy
chêtni mog¹ wzi¹æ udzia³ w zajêciach
sekcji ornitologicznej, entomologicznej i
zielarskiej. Wychodz¹c jednak naprzeciw
oczekiwaniom zainteresowanych, zosta³a
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utworzona nowa grupa – Ko³o
Fotografików Przyrody. Uczestnicy bêd¹
siê uczyæ, jak przygotowaæ siê do
wykonywania zdjêæ roœlinom, owadom i
zwierzêtom. Wszystkie zajêcia, na które
prezes Fundacji pani Ewa Rumiñska
serdecznie zaprasza, bêd¹ siê odbywaæ w
Centrum Edukacji Ekologicznej w
Br¹swa³dzie.
Kazimierz Kisielew
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Turniej Gminny „Dwa Ognie 2009”
Ka¿de so³ectwo gminy Dywity mog³o
wystawiæ swoj¹ dru¿ynê. Jedynymi
wymogami by³o, aby sk³ada³a siê ona z 8
zawodników, z których po³owê musia³y
stanowiæ dziewczêta, zawodnicy byli
mieszkañcami danego so³ectwa i
urodzili siê w 1993 roku lub póŸniej.
Do rozgrywek zg³osi³o siê 5 dru¿yn.
Zgodnie z regulaminem w grze
uczestniczy³o 6 osób (5 na boisku i
kapitan „matka” za lini¹ koñcow¹ boiska
przeciwników). W strefie zmian
oczekiwa³y 2 osoby rezerwowe z ka¿dej
dru¿yny, wchodz¹ce pojedynczo po
t r a f i e n i u o s o b y z i c h g r u p y.
Jednoczeœnie by³y rozgrywane dwa
mecze. Dru¿yna wygrywaj¹ca
otrzymywa³a 3 punkty.
W pierwszej kolejce dru¿yna z Fr¹czek
zagra³a z Bukwa³dem, a Sprêcowo z
Tu³awkami. Zawodnicy so³ectwa
Bukwa³d podczas 16 minutowego
meczu zaliczyli 10 trafieñ, nie trac¹c ani
jednego. Du¿ych emocji dostarczy³
mecz Sprêcowa z Tu³awkami. Wynik
wa¿y³ siê do koñca i ostatecznie mecz
zakoñczy³ siê wynikiem 24 do 22 dla
Sprêcowa. W zasadzie zadecydowa³ on
o tym, która z dru¿yn zwyciê¿y w
turnieju.
W II kolejce zespó³ z Fr¹czek uleg³ 0:10
Br¹swa³dowi, a m³odzie¿ z Bukwa³du
dzielnie walczy³a ze Sprêcowem
przegrywaj¹c jednak 17:36. W kolejnych
turach dru¿ynie z Fr¹czek ponownie nie
dopisywa³o szczêœcie, a zespo³y ze
Sprêcowa i Tu³awek wygrywaj¹c kolejne

Foto. JW

mecze powiêksza³y swoj¹ przewagê
punktow¹ nad rywalami.
Spore emocje wœród kibiców
wzbudzi³ mecz w ostatniej, V turze.
Dru¿yny z Br¹swa³du i Bukwa³du
zaciekle walczy³y o III miejsce.
Ostatecznie po wyrównanej walce
zawodnicy z Br¹swa³du zwyciê¿yli
31:25.
Po rozegraniu wszystkich meczów
dru¿yny poszczególnych so³ectw
zajê³y nastêpuj¹ce miejsca:
I miejsce – Sprêcowo – 12 punktów,
II miejsce – Tu³awki – 9 punktów,
III miejsce – Br¹swa³d – 6 punktów,

IV miejsce – Bukwa³d – 3 punkty,
V miejsce – Fr¹czki – 0 punktów.
Zwyciêzcy otrzymali ufundowane przez
organizatora puchary i medale, a
wszystkie bior¹ce udzia³ w
rozgrywkach zespo³y – nagrody w
postaci pi³ek (w iloœci zale¿nej od
zdobytego miejsca).
Gratulujemy wszystkim zawodnikom
ducha walki i ¿yczymy wielu
sportowych sukcesów.
Kazimierz Kisielew

Jak Gady ryby ³owi³y...
czyli s³ów kilka na temat aktu lokacyjnego wsi Gady i Tu³awki.
W tym roku obchodzimy 640 rocznicê
lokacji dwóch wsi z gminy Dywity: Gadów i
Tu³awek. Jako pierwsze zosta³y za³o¿one
Tu³awki. Mia³o to miejsce w dniu 5 lutego
1369 r., na zamku w Lidzbarku
Warmiñskim. Biskup warmiñski Jan
(Johannes IV Dantiscus) nada³ wsi
Breitenueld (Breitenfeld) ponad 76 ³anów
ziemi, co stanowi³o równowa¿noœæ oko³o
1280 ha (³an odpowiada oko³o 16,8 ha).
Okres wolnizny przys³ugiwa³ mieszkañcom
na 12 lat. Od roku 1382 mieli ju¿ p³aciæ
nale¿ne podatki na rzecz biskupstwa
warmiñskiego. W akcie lokacyjnym istnieje
tak¿e informacja o karczmie. W
póŸniejszych dokumentach w stosunku do
wsi u¿ywano nazwy Tollauken, co
œwiadczy, ¿e jej pierwszymi mieszkañcami
byli Prusowie.
Akt lokacyjny Gadów zosta³ podpisany w
dniu 28 maja 1369 r., równie¿ na zamku w
Lidzbarku Warmiñskim. Dokument
podpisa³, podobnie jak w przypadku
Tu³awek, panuj¹cy wówczas biskup Jan.
Nadanie dla wsi Hoenveltcz obejmowa³o

ponad 44 ³any, co odpowiada³o w
przybli¿eniu 739,2 ha. ZasadŸc¹
miejscowoœci by³ Prus Gedethen. W
dokumencie lokacyjnym wystêpuje tylko
niemiecka nazwa Hoenveltcz
(Hoenfeld). W kolejnych latach wieœ
okreœlano prusk¹ nazw¹ Gedden,
Gadden i Jadden, pochodz¹c¹ od
Gedethen. Pozwala to przyj¹æ, ¿e w tym
miejscu mog³o siê znajdowaæ pruskie
pole osadnicze. W przywileju
zastrze¿ono 4 ³any dla ojca oraz braci
so³tysa, co pozwala przypuszczaæ, ¿e
lokacja nast¹pi³a w miejscu zasiedlonym
wczeœniej przez Prusów. Mieszkañcom
wsi przyznano a¿ 14 lat wolnizny, co
œwiadczy, ¿e by³ to trudny obszar do
zagospodarowania. Œredni czas
wolnizny wynosi³ zazwyczaj 8 lat.
W akcie lokacyjnym istnieje informacja
o prawie do za³o¿enia ma³ej karczmy. Ma
to œcis³y zwi¹zek ze szlakiem
komunikacyjnym z Jezioran do Olsztyna.
Jeziorany istnia³y ju¿ od 1338 r., Olsztyn
powsta³ w 1353 r. By³y to wa¿ne miasta w

po³udniowej czêœci Warmii biskupiej, st¹d
³¹cz¹ca je droga mia³a du¿e znaczenie.
Nic dziwnego, ¿e w le¿¹cych na tej trasie
Gadach i Tu³awkach za³o¿one zosta³y
karczmy, w których mo¿na by³o z
pewnoœci¹ zjeœæ, nakarmiæ konie, a byæ
mo¿e i przenocowaæ, gdy zasz³a taka
potrzeba.
Uwagê przykuwa tak¿e prawo do
po³owu ryb, jakie nale¿a³o siê
m i e s z k a ñ c o m G a d ó w. W a k c i e
lokacyjnym wymienione zosta³o Jezioro
Wad¹g, gdzie wolno by³o ³apaæ ryby
ma³ym sprzêtem i na potrzeby w³asnego
sto³u. Wynika z tego, ¿e nie mo¿na by³o
u¿ywaæ du¿ych sieci rybackich i
odsprzedawaæ z³owionych ryb. Tyle, ile
pomieœci³y Gadzie ¿o³¹dki, mo¿na by³o
spokojnie z³apaæ i skonsumowaæ.
Ciekawostk¹ jest, ¿e do tej pory nie by³o
aktu prawnego, który by cofn¹³
mieszkañcom nadane im w
œredniowieczu przywileje.
Robert Klimek
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Pierwszy sterowiec
Pierwszy sterowiec
8 lipca 1838 roku w Niemczech w mieœcie
Konstanz nad Jeziorem Bodeñskim urodzi³
siê hrabia Ferdinand Graf von Zeppelin.
Jego fascynacja ówczesnym lotnictwem
balonowym zaczê³a siê w 1863 roku w
Kanadzie, gdzie wzniós³ siê on po raz
pierwszy nad ziemiê balonem. Przez wiele
lat by³ wojskowym i s³u¿y³ w armii, ale ju¿ w
roku 1890 - jako emerytowany oficer poœwiêci³ siê ca³kowicie technice lotniczej.
Swoj¹ nowatorsk¹ wizjê za³o¿eñ
technicznych nowoczesnego statku
powietrznego zarejestrowa³ w cesarskim
urzêdzie patentowym ju¿ w 1895 roku pod
numerem 98580. Podstawowe cechy
patentu to: 1) gaz noœny zawarty w wielu
oddzielnych cylindrycznych komorach, 2)
mo¿liwoœæ sterowania przy pomocy sterów
bocznych oraz sterów wysokoœci, 3) dwie
oddzielne gondole, po³¹czone na sta³e ze
szkieletem statku, 4) napêd poprzez œmig³o
umieszczone w punkcie najwiêkszego
oporu, 5) mo¿liwoœæ sprzê¿enia wielu takich
statków na podobieñstwo wagonów
powietrza. Waga konstrukcji to 13 ton,
poci¹gu (ostatnie nigdy nie zrealizowane).
œrednica wynosi³a 11,65 m, d³ugoœæ 128 m .
Napêd zapewnia³y dwa silniki ,,Daimlera” o
Budowa LZ-1
³¹cznej mocy 10,4 KW.
W 1898 roku Zeppelin zak³ada Spó³kê
Pierwszy lot
Rozwoju Lotnictwa, do której wnosi 800000
marek, co stanowi 50% kapita³u spó³ki.
2 lipca 1900 roku we Friedrichshafen nad
Dziêki temu zaczyna siê realizacja jednego
z najwspanialszych wynalazków lotniczych Jeziorem Bodeñskim wiele tysiêcy gapiów
cz³owieka. Do zadañ technicznych projektu wysz³o zobaczyæ na w³asne oczy, jak o
pomys³odawca powo³uje in¿yniera godzinie 20.00, z piêcioma osobami na
Theodora Kobera, a póŸniej Ludwika Durra. pok³adzie, wzbi³ siê w powietrze pierwszy
Produkcja aluminiowych elementów sterowiec!!! Chocia¿ pierwszy lot trwa³ tylko
konstrukcji maszyny rozpoczyna siê w 18 minut i zakoñczy³ siê awaryjnym
fabryce Carla Berga w Westfalii. We l¹dowaniem na wodzie, to by³ to ogromny
Friedrichshafen na Jeziorze Bodeñskim sukces. Ju¿ w paŸdzierniku, podczas drugiej
zostaje wybudowana p³ywaj¹ca hala do próby, uda³o siê utrzymaæ statek w powietrzu
monta¿u i ,,gara¿owania” przysz³ego przez ponad pó³torej godziny i uzyskaæ
sterowca. Fakt, ¿e hala p³ywa³a po wodzie, prêdkoœæ oko³o 27 km/h!!! Wynalazek
umo¿liwia³ korzystne ustawienie jej do Zeppelina otworzy³ ,,Z³ot¹ Erê Sterowców”, a
wiatru podczas planowanych startów i jego nazwisko - Zeppelin - sta³o siê
l¹dowañ maszyny! W 1889 roku w hali tej synonimem s³owa sterowiec.
W ci¹gu 19 lat - od roku 1900 - w
nastêpuje monta¿ pierwszego sterowca LZ1 (LZ to skrót od Luftschiff-Zeppelin czyli zak³adach Zeppelina zbudowano 113
statek powietrzny Zeppelina-1). Jego s t e r o w c ó w , z k t ó r y c h 1 0 6 b y ³ o
nowatorskoœæ polega na tym, ¿e metalowa wykorzystywanych przez wojsko. Kilka z
k o n s t r u k c j a z o s t a ³ a o b c i ¹ g n i ê t a tych maszyn stacjonowa³o miêdzy innymi
impregnowanym p³ótnem, a wewn¹trz równie¿ w Dywitach. Wczeœniej w
znajdowa³y siê balony (o ³¹cznej objêtoœci dzia³aniach wojennych u¿ywano balonów,
11300 m3) wype³nione gazem noœnym, wiêc sterowce od samego pocz¹tku
którym by³ wodór. Jest on 15 razy l¿ejszy od interesowa³y niemieck¹ armiê, która chêtnie

finansowa³a rozwój nowej techniki. Dywickie
l¹dowisko i hala dla sterowców by³y
obiektem wy³¹cznie wojskowym, które
stanowi³y jedynie bazê pomocnicz¹ dla
najwa¿niejszego l¹dowiska w Prusach
Wschodnich w Królewcu (obecnym
rosyjskim Kaliningradzie, dawnym
niemieckim Königsbergu).
Wbrew pozorom na pocz¹tku bardzo
trudno by³o skutecznie zestrzeliæ
podniebnego kolosa, który zaskakiwa³
pojawieniem siê na polu walki, jak te¿ równie
szybko umyka³. Zbiorniki na gaz noœny pomimo wielu otworów po kulach - d³ugo
mog³y unosiæ maszynê w powietrzu.
Sterowce najczêœciej u¿ywane by³y przez
wojsko do lotów zwiadowczych, jak te¿ do
pierwszych nalotów bombowych. Pierwsze
loty pasa¿erskie od 1909 roku organizowa³o
Towarzystwo Transportu Powietrznego
,,Delag” w Dusseldorfie. Do 1914 roku
utrzymywa³o komunikacjê pomiêdzy du¿ymi
miastami w Niemczech przewo¿¹c 34000
pasa¿erów.
Nazwa sterowiec wynika z konstrukcji
maszyny. Otó¿ dziêki odpowiednim
urz¹dzeniom mo¿na ni¹ sterowaæ, tzn.
kontrolowaæ wysokoœæ oraz kierunek i
prêdkoœæ lotu. Przy budowie i modernizacji
pierwszych sterowców powsta³y pierwsze na
œwiecie tunele do badañ aerodynamicznych.
Eksperymenty tam przeprowadzone
dowiod³y, ¿e pod³u¿ny kszta³t - taki jaki dziœ
znamy - podobny do wielkiego cygara,
sprawia, i¿ sterowcem daje siê stosunkowo
dobrze kierowaæ.
Aby wzbiæ siê w powietrze, „pojazd”
potrzebuje sporej si³y noœnej, któr¹
zapewnia gaz l¿ejszy od powietrza, którym
kiedyœ by³ wodór, póŸniej równie¿ hel,
rzadziej rozgrzane powietrze. Aby pomieœciæ
wewn¹trz statku wiele tysiêcy metrów
szeœciennych potrzebnego gazu, potrzeba
wielkiej przestrzeni. To t³umaczy olbrzymie
rozmiary tych piêknych, majestatycznych
statków powietrznych.
Henryk Mondroch

Red.: Czy uwa¿asz, ¿e sport mo¿e byæ
dobr¹ drog¹ w ¿yciu?
D. S.: Jak najbardziej. Sport wp³ywa
dobrze na nasze samopoczucie i
sylwetkê. Wyrabia w nas równie¿
c h a r a k t e r, u c z y d y s c y p l i n y i
obowi¹zkowoœci.
Red.: Czy przygotowywa³aœ siê w jakiœ
sposób do tych zawodów?
D. S.: Tak. Przygotowywa³am siê od
lutego trenuj¹c 3-4 razy w tygodniu po
oko³o 2 godziny. Bardzo pomóg³ mi w
tym pan Szymon Niestatek, któremu
chcia³abym bardzo podziêkowaæ. To
dziêki niemu i profesjonalnym
treningom uda³o mi siê osi¹gn¹æ dobr¹
formê i zaj¹æ I-sze miejsce w
mistrzostwach województwa w biegach
prze³ajowych w Nowym Mieœcie
Lubawskim.
Red.: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
dalszych sukcesów.
(red.)

Red: Jak siê czujesz po zwyciêstwie?
Dominika Stañczak: Cieszê siê i jestem
szczêœliwa, ¿e zajê³am I-sze miejsce.
Jestem jednak równie¿ bardzo
zmêczona.
Red: Czy to Twój pierwszy taki sukces?
D. S.: W zawodach takiej rangi to jest mój
pierwszy taki sukces, ale tydzieñ temu na
zawodach wojewódzkich w Pas³êku te¿
zajê³am I-sze miejsce. We wrzeœniu
ubieg³ego roku by³am pierwsza w biegach
w Ró¿nowie, a tak¿e trzecia w
wojewódzkich zawodach w Czerwonce.
Red: Czy du¿o czasu poœwiêcasz na
treningi, aby osi¹gaæ takie sukcesy?
D. S.: Tak. Poœwiêcam du¿o czasu.
Treningi odbywaj¹ siê 3-4 razy w tygodniu
po oko³o 2 godziny.
Red.: Pierwsze miejsce w takich
zawodach to du¿y sukces. Czy
zamierzasz zaj¹æ siê w przysz³oœci
sportem na powa¿nie?
D. S.: Tak. Chcia³abym dalej trenowaæ i
zajmowaæ siê sportem. Czas poka¿e, co z
tego wyniknie. Teraz biegam, bo to lubiê i
jest to poniek¹d moja pasja.

15.05.2009

W dniu 26 marca 2009 roku odby³y siê w Nowym Mieœcie Lubawskim mistrzostwa w biegach prze³ajowych szkó³
podstawowych województwa warmiñsko-mazurskiego. W kategorii dziewcz¹t rocznik 1996 i m³odsze Dominika
Stañczak ze Sprêcowa zajê³a I miejsce. Zapytaliœmy m³od¹ mistrzyniê o jej wra¿enia.
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Turniej Gminny
„Dwa Ognie 2009” - s. 10

foto:RED

Pi³ka no¿na. Burza SRWSIO S³upy – LZS Œwi¹tki-Skolity.

Sobotni mecz okaza³ siê
dla nas strza³em w... szóstkê
Wynik dla Œwi¹tek to najni¿szy wymiar kary, choæ nie
ukrywam, ¿e zawodnicy tej dru¿yny walczyli do koñca, a
zachowanie ich wymaga naprawdê wielu pochwa³. Takich ludzi
na takim poziomie spotyka siê rzadko.
Wracaj¹c do meczu, to pierwsze 5-10 minut tak kolorowe nie
by³y. Po naszych dwóch b³êdach gospodarze byli bliscy
strzelenia bramki. Po 10 minutach inicjatywê przejêliœmy
ca³kowicie my, choæ dwie pierwsze bramki zdobyliœmy po
kontrach i to kontrach na najwy¿szym poziomie, gdzie „klepka”
sz³a z pierwszej pi³ki, a bramki pada³y po 6 podaniach. Pierwsz¹
z nich strzeli³ Stolarczyk, kilka minut póŸniej zrobi³ to
identycznie Dominik Kordaszewski. Wynik do przerwy wynosi³
2:0.
Zaraz po rozpoczêciu drugiej po³owy Tomaszewicz strzeli³
trzeci¹ bramkê po niez³ym uderzeniu z 30 metrów. Jak to
jednak bywa na poziomie tych rozgrywek, ch³opcy zadowoleni
z dobrej gry i niez³ego wyniku, zaczêli „g³askaæ” pi³kê, a przede
wszystkim chcieli pokazaæ, ¿e potrafi¹ graæ ³adnie i zaczêli po
prostu graæ „dziadka” z zawodnikami Sambii. Jednak ca³¹
zabawê popsu³ jeden z gospodarzy, który odebra³ pi³kê i wszed³
w nasz¹ obronê jak w mas³o. W sytuacji 1 na 1 z bramkarzem
nie da³ mu po prostu szans.
Po naszej grze widaæ by³o jednak, ¿e kolejne bramki s¹
kwesti¹ czasu. Szalej¹cy na prawej obronie Banach raz za
razem znajdowa³ siê pod bramk¹ przeciwnika, jednak gola nie
strzeli³. Wyrêczyli go Pa³abis strza³em z 7 metrów g³ow¹,
Bojarowicz po niez³ej akcji ca³ego zespo³u oraz Rutkowski z
rzutu wolnego. Gospodarze strzelili nam jeszcze jedn¹ bramkê
i, co tu du¿o mówiæ, niez³e boisko to i niez³a gra!
Mariusz Stolarczyk

Biegi Prze³ajowe

Mistrzowie naszego województwa
W sobotê 21 kwietnia 2009 roku w Narzymiu odby³y
siê Ogólnopolskie Masowe Biegi Prze³ajowe. W
zawodach udzia³ wziêli uczniowie ze szkó³
podstawowych w Bukwa³dzie i Sprêcowie. Dominika
Stañczak z SP Sprêcowo wystartowa³a w kategorii
dziewcz¹t ze szkó³ podstawowych w biegu na dystansie
600 metrów. Na starcie biegu stanê³o ponad 90
dziewcz¹t! Po bardzo dobrym finiszu Dominika
wywalczy³a znakomite III miejsce! Osi¹gaj¹c tak dobry
wynik, potwierdzi³a jednoczeœnie, ¿e w kategorii
dziewcz¹t ze szkó³ podstawowych jest czo³ow¹
biegaczk¹ województwa warmiñsko-mazurskiego.
Przypomnijmy, ¿e w Mistrzostwach Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego w Biegach Prze³ajowych w
Nowym Mieœcie Lubawskim zajê³a I-sze miejsce.
Damian Czubkowski oraz Damian Nowikiewicz, obaj z
SP Bukwa³d, wystartowali w biegu ch³opców ze szkó³
podstawowych na dystansie 800 metrów.
Damian Czubkowski, który w Nowym Mieœcie
Lubawskim zdoby³ tytu³ wicemistrza, równie¿
potwierdzi³, ¿e w kategorii szkó³ podstawowych jest
czo³owym biegaczem w naszym województwie. Spisa³
siê znakomicie, zajmuj¹c po bardzo dobrym biegu I-sze
miejsce. Jego klasowy kolega Damian Nowikiewicz w
stawce oko³o 90-ciu zawodników uplasowa³ siê na 12
pozycji.
Zawodnicy do mistrzostw województwa i biegu
ogólnopolskiego przygotowywali siê trenuj¹c pod okiem
pana Szymona Niestatka, nauczyciela wychowania
fizycznego Szko³y Podstawowej w Bukwa³dzie oraz
Szko³y Podstawowej w Sprêcowie. Zawodnikom oraz
ich trenerowi gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Kazimierz Kisielew

Turniej Bezpieczeñstwa Ruchu
Drogowego - s. 5

Szanowni Pañstwo!
Ju¿ 6 czerwca na dywickim stadionie prawdziwe cyrkowe atrakcje: ¿onglerka,
klaunada, szczudlarze, jazda na monocyklu. Oprócz tego konkursy z nagrodami,
pokazy sztuk walki i wystêp grupy ABBA SHOW. Zaprezentuje ona znane wszystkim
przeboje s³ynnego szwedzkiego kwartetu w profesjonalnej oprawie.
Wszystko po to, aby z okazji Dnia Dziecka po raz kolejny wywo³aæ uœmiech na
twarzach najm³odszych mieszkañców Gminy Dywity.
Ponadto w numerze miêdzy innymi promocja ksi¹¿ki Roberta Klimka, wydanej
przez Stowarzyszenie „Nasze Gady” - Na kresach Galindii, podró¿e historyczne
tropem (nie tylko) warmiñskich sterowców autorstwa Henryka Mondrocha, relacje z
obchodów Miêdzynarodowego Dnia Teatru i informacje sportowe.
Zapraszamy do lektury!

Tropem (nie tylko) dywickich
sterowców - s. 10
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