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Pi³karskie zmagania samorz¹dowców
- s. 12

Drodzy Czytelnicy!

Z plecakiem po Pieninach
- s. 7

Tropem warmiñskiej przygody
- s. 10

Na dywickim stadionie w dniu 6 czerwca odby³y siê Gminne Obchody Dnia
Dziecka. Na najm³odszych czeka³y prawdziwe cyrkowe atrakcje: ¿onglerka,
klaunada, szczudlarze i jazda na monocyklu. Ponadto by³y konkursy z nagrodami i
pokazy sztuk walki. Wszystkim uczestnikom bardzo podoba³ siê wystêp grupy
ABBA SHOW. Zaprezentowa³a ona znane wszystkim przeboje s³ynnego
szwedzkiego kwartetu w profesjonalnej oprawie. Wszystko po to, aby po raz
kolejny wywo³aæ uœmiech na twarzach najm³odszych mieszkañców Gminy
Dywity z okazji ich œwiêta.
Dnia 6 wrzeœnia odbêdzie siê IX Kiermas Warmiñski w Br¹swa³dzie.
Organizatorzy zapraszaj¹ Rady So³eckie do wziêcia udzia³u w konkursach na
najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy oraz najpiêkniejszy zaprzêg konny.
Dwa tygodnie póŸniej, w dniu 19 wrzeœnia, odbêdzie siê III edycja gminnego
konkursu "Kulinarne Dziedzictwo". Organizatorzy (Gminny Oœrodek Kultury
wraz z Urzêdem Gminy w Dywitach) zachêcaj¹ wszystkich do przygotowania i
prezentacji oryginalnych produktów ¿ywnoœciowych bêd¹cych zarazem promocj¹
kulinarnego dziedzictwa regionu.
Wiêcej informacji na stronie www.gokdywity.eu
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Gminni Prymusi 2009
Zakoñczenie roku, które mia³o miejsce 19 czerwca, to dla uczniów dzieñ bardzo mi³y. Otrzymuj¹ œwiadectwa oraz nagrody
za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe sprawowanie. Najlepsi uczniowie naszych gminnych szkó³ otrzymali ponadto
nagrody przyznane przez Fundacjê „Prymus”.
- Fundacja „Prymus” ju¿ od szeœciu lat na
zakoñczenie roku funduje nagrody i
stypendia najzdolniejszym uczniom gminy
Dywity – mówi Anna Kudosz, prezes
Fundacji „Prymus”. – Nagrodê przyznajemy
jednej osobie z ka¿dej szko³y. W ci¹gu tych
szeœciu lat wydaliœmy na ten cel 96 tysiêcy
z³. 40 tys. z³ pochodzi³o ze Ÿróde³ gminnych,
a pozosta³a czêœæ z odpisów 1% na rzecz
organizacji po¿ytku publicznego.
Nagrody i stypendia pos³u¿¹ laureatom
do dalszego rozwijania swoich zdolnoœci i
zainteresowañ. Fundacja jednak równie¿ w
ci¹gu roku szkolnego dba, aby uczniowie
mogli siê lepiej uczyæ i realizowaæ swoje
pasje.
- W bie¿¹cym roku szkolnym Fundacja
op³aca³a dodatkow¹ naukê jêzyka
angielskiego dla uczniów Szko³y

Podstawowej z Bukwa³du – informuje pani
Anna Kudosz. - Do koñca grudnia 2008
m³odzie¿ uczestniczy³a równie¿ w
zajêciach jêzyka angielskiego w
Br¹swa³dzie op³acanych przez Fundacjê.
By³o to 99 godzin lekcyjnych.
Dofinansowaliœmy tak¿e wyjazd do USA
uczniowi Piotrowi Cieplinskiemu i
wycieczkê edukacyjn¹ uczniom Szko³y
Podstawowej w Bukwa³dzie.
W ramach swojej dzia³alnoœci Fundacja
„Prymus” przewiduje jeszcze we wrzeœniu
przeprowadzenie w Br¹swa³dzie sesji
historycznej na temat wybitnych postaci
zwi¹zanych z Br¹swa³dem. W paŸdzierniku
zaœ, jak co roku, zostanie przeprowadzony,
równie¿ w Br¹swa³dzie, konkurs poezji im.
Marii Zientary-Malewskiej.

Laureaci Fundacji „Prymus”:
- Mateusz Alchimowicz – Szko³a
Podstawowa we Fr¹czkach,
- Joanna Dawidzionek – Zespó³ Szkó³ w
Tu³awkach (Gimnazjum),
- Oliwia Jackowska – Zespó³ Szkó³ w
Dywitach (Szko³a Podstawowa),
- Jowita Janiszewska – Szko³a
Podstawowa w Bukwa³dzie,
- Anita Krystkiewicz – Szko³a Podstawowa
w Sprêcowie,
- Marta Olszewska – Zespó³ Szkó³ w
Dywitach (Gimnazjum),
- Martyna Sulikowska – Zespó³ Szkó³ w
Tu³awkach (Szko³a Podstawowa),
- Cezary Zalewski – Niepubliczna Szko³a
Podstawowa w S³upach.
Kazimierz Kisielew

Z wizyt¹ w Bretanii
Z okazji 5-tej rocznicy przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, w dniach 15-17 maja bie¿¹cego roku delegacja
samorz¹dowców naszej gminy na czele z Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Dywity Renat¹ Kaszubsk¹ przebywa³a w La
Prenessaye, francuskiej siedzibie firmy „Renbud” Alfreda Prusika, radnego z £ugwa³du. Wizyta odby³a siê przy
finansowym wsparciu Urzêdu Marsza³kowskiego.
W pi¹tek 15 maja otwarto w La Prenessaye
wystawê, na której swoje produkty i us³ugi
prezentowali przedsiêbiorcy z Warmii i Mazur.
Wieczorem grupa polska zaproszona zosta³a
przez mera miasteczka Daniela Thomasa na
spotkanie z mieszkañcami. Uœwietni³ je pokaz
tradycyjnego tañca bretoñskiego. Mieliœmy
tak¿e okazjê skosztowaæ specja³ów lokalnej
kuchni, tzw. galette (naleœniki z m¹ki
gryczanej z kie³baskami), jak równie¿
spróbowaæ swoich si³ w tañcu bretoñskim.
Kolejny dzieñ by³ poœwiêcony Polsce.
Nast¹pi³o otwarcie wystawy z udzia³em
lokalnych w³adz ró¿nych szczebli. Na
uroczystoœci by³o obecnych równie¿ wielu
Polaków na sta³e mieszkaj¹cych we Francji.
La Prenessaye bêdzie miejscem ich
czêstszych spotkañ, bowiem w firmie
„Renbud” otworzono siedzibê
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Alfred
Prusik, œciœle zwi¹zany ze Stowarzyszeniem
Œrodowisk Twórczych w Olsztynie, zadba³
równie¿ o to, by Bretoñczycy poznali
wspó³czesn¹ sztukê naszego regionu
organizuj¹c wystawê prac graficznych artysty
plastyka Piotra Obarka. Panie z kó³ gospodyñ
zadba³y o pe³ne ¿o³¹dki goœci przygotowuj¹c
lokalne wyroby kuchni polskiej.
Wieczorem, piek¹c przy ognisku kie³baski,
Polacy podejmowali mieszkañców La
Prenessaye. Przy dŸwiêkach popularnej
muzyki polskiej pl¹som nie by³o koñca.
Niedzielê, wed³ug naszej tradycji,
rozpoczêliœmy od Mszy œwiêtej w niebywa³ym
miejscu w Querriena. Odprawi³ j¹ by³y
proboszcz parafii dywickiej ksi¹dz Benon
Schirmer. Querrien to miejsce uznane przez
papie¿a za miejsce objawienia w 1652 roku
Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy. Czuliœmy
siê tam, jak w naszym warmiñskim
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Gietrzwa³dzie. Po po³udniu udaliœmy siê
autokarem na wycieczkê do miejscowoœci
Aurey i Quberon, aby ujrzeæ na w³asne oczy
odp³yw oceanu. Wszystko, co mi³e, szybko
siê jednak koñczy. W poniedzia³ek skoro œwit
opuœciliœmy goœcinne La Prenessaye.
W drodze powrotnej uda³o nam siê zwiedziæ
wspania³e miejsca - klasztor Le Mont Saint
Michel po³o¿ony na wzgórzu otoczony
wodami oceanu i oczywiœcie Pary¿ w
„pigu³ce”. Tym wycieczkowiczom, którym
uda³o siê wejœæ na wie¿ê Eiffla, uda³o siê mieæ
Pary¿ u stóp. Nasz¹ podró¿ zakoñczy³a
wizyta w Brukseli w Sta³ym
Przedstawicielstwie Polski w Unii
Europejskiej, gdzie spotkaliœmy siê z zy

profesorem Andrzejem Babuchowskim. Do
Olsztyna wróciliœmy 19 maja zmêczeni
podró¿¹, ale pe³ni wra¿eñ. Nale¿y
wspomnieæ, i¿ zosta³y nawi¹zane bli¿sze
kontakty miêdzy La Prenessaye a naszym
£ugwa³dem, bowiem reprezentanci rady
so³eckiej wsi maj¹ zamiar zacieœniæ kontakty
miêdzy mieszkañcami tych miejscowoœci.
Nie dziwiê siê temu, bowiem jest to kraina, w
której czuje siê klimaty naszej rodzimej
Warmii, a mieszkañcy Bretanii to ludzie
pogodni i ¿yczliwi. Ja z chêci¹ wybra³abym
siê tam jeszcze raz.
J.O.
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Pora tydniów tamu nazod dosto³ am fejny
listek. Pewno i cole bym tu woma ³o niam nie
psiso³, ale ³ón do mnie przyszed z ty co³y
Brukseliji. Sprowdy to nie bu³ listek, tlo
ejnladunek i w niam stoja³o, co w tam co³am
Porlamyncie Ojrópyjskam to chcó ³oboczyæ
rychtycznygo Warnijoka. Palaruch morowy,
mózia, toc jo nie ma³pa, coby chto na mnie
œlypsio³ i cole am nie chcio³ tamój jechaæ,
alem sobzie jeszcze ³uredziu³, co puda do
Huberta i ³obocza, co ³ón na to poziy.
Razu am dŸwyrzów nie dosto³ roztworzyæ,
a Hubert ju¿ stojo³ w moji siani z takam
somam ejnladunkam w pazorach. No niy,
jeszcze i jygo tamój brok! Mózia woma, a jek
³ón sia radowo³ na ta ryza, co sia i prazie ze
szczajœcio nie poszczo³. No, rod nie rod, jek
siójsiod do Brukseliji mnio³ jechaæ, to jo ty¿
am musio³, bo jeszcze tamój dzie
przepodnie i nie banda mnio³ ³o kam tu
psisaæ.
No jó, to i pojechalim. A sprowdy, to
polecielim fligram. Jek am ju¿ byli w ty
Brukseliji, to ³otyjnó³ noju takan ch³op z tygo
flugplacu i zazióz do Porlamyntu
Ojrópejskygo. A bodojci jeki ³ón zielgi je!
Hilda to jeszcze taki zielgi cha³upy razu na
œlypsie nie zidzio³a, ale djochli tam z nió, co
bu³o dali? Po tam œlypsianiu wleŸlim do
œrodka, do taki paradny jizby i
³opozieduwalim ludziom, jek to je ³u noju na
Warniji. Sprowdy woma poziam, co œlypsiali
w noju jek Hilda w tan tylezizór na te tance z
gziozdami, czy jekoœ tak? Fejne bu³o to
³opozieduwanie, ale noju zmordowa³o. Jeno
szczajœcie, abo i nieszczajœcie, co chuæko
potam noju do hotylu zazieŸli, bo tamój sia
wszystko zaczó³o.
£oroz jek zajechalim, to Hildka pogno³a
noju do rystouracyji na psiwo, a soma
polaz³a ³obstalowaæ jizby. Noprzód nie
ziedzielim, dloczamu to siójsiodka bu³a tako
mni³a, ale potam am ³oboczyli, co w ty
recepcyji to jekiœ ch³op siedzio³. Pewno sia i
Hildzie spodobo³, tlo ³óna za diob³a sia z
niam dogodaæ nie potrasiu³a, bo ³ón tlo po
angylskamu móg, a siójsiodka po takamu ni
mo¿e. No, rod nie rod, gado³a z niam, ziancy
pazorami, jek gambó.

Rys. Grzegorz Grzegorczyk

Szo³er w rumnie, abo rum w szo³rze

Sprowdy woma poziam, co prazie i
wszystko bu³o ju¿ fejn z tó jizbó, tlo tan ch³op
sia spyto³ Hildy, czy ³óna chce rum z
szo³ram. Palaruch morowy, jek to siójsiodka
³us³ucha³a to i ³oroz gamba wyder³a: To jo
am taki gwo³t drogi jecha³a i mom tero w
szo³rze spaæ!!! Jek am z Hubertam
³us³uchali to dercie, to i ³oroz przylecielim.
Chcielim ty¿ Hildzie przegodaæ, co tan rum
z szo³ram to je tako jizba z fejnó ³aziankó,
ale ³óna noju razu nie s³ucha³a. Swojamu
ch³opoziu to jeszcze pozieda³a, co ³ón jó
cygani, bo sia chce ze mnó tygo ruma
napsiæ w tam szo³rze. No jó, i godoj ch³opsie
babzie! Co³o nocka przesiedzia³a w ty
hotylowy siani, bo jek soma poziedo³a „lepsi
w siani, jek w szo³rze”.
No jó, i tak to bu³o w ty Brukseliji. Hilda to
dopsiyru z rena noma ³uzierzu³a, com ji nie
cyganili, jek ³oboczu³a nosze jizby. No jó, i

poziydzta some, jeko to bzieda na tam
œwecie je, co te nosze godki co³kam
jenaksze só. Nolepsi, to jekbym w ty co³y
Ojrópsie tak samo klepali, a jeszcze lepsi,
to jek by co³o Ojrópa tlo po naszamu, po
warnijsku goda³a!
To do zidzanio i coby jeszcze roz.
£ukasz Ruch
Jek byœta nie ziedzieli:
ojrópejskam – europejskim
ejnladunek – zaproszenie
ryza – wycieczka, podró¿
fligram – samolotem
³otyjnó³ – odebra³
flugplacu – lotnisku
³obstalowaæ – zamówiæ
szo³er – szopa
cygani – k³amie, oszukuje
godki – jêzyki, mowy, opowiadania

Klepali po Warnijsku
W tym roku, tak jak przed laty, w
Dobrym Mieœcie odby³ siê ju¿ V
powiatowy konkurs recytacji utworów
poetów warmiñskich i gwary
w a r m i ñ s k i e j p t . : „ Wa r m i ñ s k i e
Kiermasy”, na którym wielki sukces
odnieœli uczniowie ZS-Gimnazjum
Publicznego w Dywitach.
Zmagania konkursowe odby³y siê 9
maja 2009 roku. Uczestników, jurorów
oraz goœci jak zawsze powita³a piêkna
muzyka i syto zastawiony stó³. W tym
roku jako dawny uczestnik konkursu,
mia³em przyjemnoœæ równie¿ goœciæ na
tej uroczystoœci, zasiadaj¹c w komisji

konkursowej wœród wielu znakomitych
osób, miêdzy innymi: pani Ma³gorzaty
£añko - Przewodnicz¹cej Rady
Miejskiej w Dobrym Mieœcie; ks. Jan
Pietrzyka - poety, proboszcza parafii w
Butrynach oraz pani Rity Kostki przedstawicielki Ogniska Kultury
Rodzinnej „Hubertówka" w Kudypach.
Jednog³oœn¹ decyzj¹ komisja
laureatk¹ konkursu w kategorii „gwara”
uzna³a Igê D¹bkowsk¹ z ZSGimnazjum Publicznego w Dywitach.
Przedstawi³a ona w mistrzowski
sposób gawêdê autorstwa Edwarda

Cyfusa pt.: „Matylda w radyji”. Drugie
miejsce w tej kategorii zaj¹³ równie¿
uczeñ z ZS-Gimnazjum Publicznego
w Dywitach - Piotr Macioszek, zaœ
trzecie miejsce przypad³o uczennicy
Gimnazjum Publicznego w Dobrym
Mieœcie Beacie Kochanowskiej.
Podczas konkursu mo¿na by³o
obejrzeæ prace malarskie pana
Czes³awa Bogdanowicza i rzeŸby
pana Stanis³awa Szczêsnego,
spróbowaæ regionalnych potraw oraz
pos³uchaæ regionalnej muzyki.
£ukasz Ruch
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Br¹swa³d – czy faktycznie najstarsza wieœ w gminie?
Istnieje przekonanie, ¿e miejscowoœci¹
o najstarszej metryce w Gminie Dywity jest
Br¹swa³d. W 2007 roku zorganizowane
zosta³y huczne obchody 650-lecia
powstania wsi. Od czasu tych uroczystoœci
dumnie wita wszystkich wje¿d¿aj¹cych do
Br¹swa³du baranek warmiñski z dat¹ 1337
r. Przeanalizujmy wobec tego dokumenty
lokacyjne na interesuj¹cym nas obszarze.
Wszystkie, zachowane z terenu dominium
warmiñskiego, zosta³y chronologicznie
u³o¿one i wydane w II po³owie XIX w.,
tworz¹c zbiór zwany Codex diplomaticus
Warmiensis. Analizuj¹c opublikowane akty
lokacyjne i inne dokumenty nie znajdziemy
tam ¿adnej wzmianki o Br¹swa³dzie w 1337
r., jak i w latach póŸniejszych.
Pierwsza informacja pochodzi z
dokumentu podpisanego przez biskupa
Jana Stryprocka we Fromborku, w dniu 22
lipca 1363 r. Wymieniono w nim nadania dla
kilku wsi w komornictwie olsztyñskim:
Bart¹ga, Jarot, Tomaszkowa, Sz¹bruka,
Br¹swa³du i £ugwa³du. W tym te¿
dokumencie znajduje siê zapis, ¿e

Br¹swa³d zosta³ za³o¿ony w 1337 roku
przez wójta zakonnego Henryka Lutra.
Powy¿sz¹ datê podchwyci³ niegdyœ ksi¹dz
Walenty Barczewski, urzêduj¹cy w
miejscowym koœciele. W ostatnich latach
zosta³a ona przytoczona przez kilku
lokalnych historyków, jednak bez
dokonania dog³êbnej analizy.
W dwóch najpowa¿niejszych publikacjach
naukowych napisanych po II wojnie
œwiatowej, poœwiêconych osadnictwu na
tym obszarze w XIV wieku, autorstwa
M a r z e n y Pollakówny i Grzegorza
Bia³uñskiego, nie uwzglêdniono daty 1337.,
jako roku powstania Br¹swa³du, lecz rok
1363. Œwiadczy to, ¿e historycy zapis o
wczeœniejszej lokacji wsi uznali za ma³o
wiarygodny. Mo¿na raczej traktowaæ go za
dopisek osoby sporz¹dzaj¹cej dokument
lub uwagê kopisty.
W œwietle analizy aktu lokacyjnego nale¿y
braæ z du¿¹ ostro¿noœci¹ tego typu
adnotacje. Kolejn¹ przes³ank¹ ku temu jest
dokument lokacyjny Bukwa³du z 1352 r.
Zazwyczaj przy nadaniach dla wsi by³y ra

okreœlane granice, aby nie dopuœciæ
póŸniej do ewentualnych konfliktów. W
akcie sporz¹dzonym dla Bukwa³du jest
wymienione tylko Garzewo, które ju¿ w
tym czasie istnia³o i s¹siadowa³o od
pó³nocy. Od wschodu granica wsi mia³a
dochodziæ do Jeziora Mos¹g (Barkweda
wówczas jeszcze nie istnia³a - powsta³a w
1425 roku), natomiast w tej sytuacji
powinien byæ wymieniony Br¹swa³d!. Brak
jego przytoczenia jest przes³ank¹ do
postawienia tezy, ¿e jeszcze wtedy nie
istnia³.
Bior¹c pod uwagê wszystkie zachowane
akty lokacyjne z obszaru gminy Dywity,
nale¿y uznaæ, ¿e najstarsz¹ wsi¹ jest
Wad¹g. Dokument dla Wad¹ga zosta³
wystawiony w dniu 10 listopada 1337 roku
na zamku w Lidzbarku Warmiñskim.
Za³o¿ycielem wsi by³ Jan, zarz¹dca miasta
Wartberg, które wówczas znajdowa³o siê
na terenie dzisiejszego Barczewka.
Robert Klimek

Literatura:
Bia³uñski G., Pruskie zwi¹zki terytorialno-osadnicze w dorzeczu œrodkowej £yny w XIII wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmiñskie”
2004, nr 1 (243), s. 3-17.
Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands, Bd. 1-2, Mainz 1860-1864.
Pollakówna M., Osadnictwo Warmii w okresie krzy¿ackim, Poznañ 1953.

80-lecie polskich szkó³ na Warmii
W tym roku przypada 80. rocznica
powo³ania polskich szkó³ na Warmii. O tym,
¿e data ta nie zosta³a potraktowania
obojêtnie, œwiadczyæ mog¹ trwaj¹ce ju¿
przygotowania do obchodów tej rocznicy.
Zosta³y one objête honorowym patronatem
przez Marsza³ka Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego pana Jacka
Protasa, zaœ ich realizacj¹ szczególnie
zaj¹³ siê Powiat Olsztyñski na czele ze
starost¹ panem Miros³awem Pampuchem i
przedstawicielami gminy Purda.
Historia powstania polskich szkó³ siêga
roku 1920, kiedy to odby³ siê przegrany
przez Polskê Plebiscyt na Warmii i
Maurach. Ludnoœæ polskiego pochodzenia
zamieszkuj¹ca te tereny stara³a siê za
wszelk¹ cenê uzyskaæ zgodê na nauczanie
w szko³ach we w³asnym jêzyku. Ich
zmagania zakoñczy³y siê sukcesem w 1929
roku, miêdzy innymi dziêki jednemu z
ówczesnych pos³ów sejmu pruskiego
Janowi Baczewskiemu.
Polska szko³a istnia³a równie¿ na terenie
naszej gminy w Br¹swa³dzie i dzia³a³a w
latach 1931-1938. Tak jak inne tego typu
placówki, powsta³a ona w prywatnym domu
pañstwa Bartników w centrum
miejscowoœci. Jednymi ze znanych
ucz¹cych w niej nauczycieli byli: Wojciech
Gromadecki, Adam Ko³odziej oraz Józef
Tomke. Z opowiadañ mieszkañców
okolicznych wsi wynika, ze szko³a ta nie
spotyka³a siê z wrogoœci¹ mieszkañców
pochodzenia niemieckiego. Terror i
przeœladowania mog³y spotykaæ rodziny i
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Dom pañstwa Zientarów

same dzieci opowiadaj¹ce siê za
polskoœci¹ ze strony w³adz, które swych
przedstawicieli mia³y czêsto w tak ma³ych
miejscowoœciach jak np. Br¹swa³d.
Przeciêtny mieszkaniec nie zwraca³ uwagi
na to, jakiego pochodzenia, czy te¿ do jakiej
szko³y uczêszczaj¹ dzieci jego s¹siadów.
W 1938 roku pañstwo Bartnikowie,
prawdopodobnie obawiaj¹c siê szykan ze
strony w³adz hitlerowskich, zrezygnowali z
wynajmowania pomieszczenia w swoim
domu polskiej szkole. Przeniesiono j¹ do
domu Zientarów, gdzie funkcjonowa³a

jeszcze przez kilka miesiêcy, a¿ do
ca³kowitego zakoñczenia swojej
dzia³alnoœci.
Nauczanie jêzyka polskiego powróci³o
do Br¹swa³du, tak jak do ca³ej Warmii i
Mazur, dopiero po II wojnie œwiatowej.
Dziœ jedyn¹ rzecz¹ upamiêtniaj¹c¹
dzia³alnoœæ polskiej szko³y w Br¹swa³dzie
jest pami¹tkowa tablica znajduj¹ca siê na
budynku dawnej niemieckiej szko³y.
£ukasz Ruch
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Czy Auschwitz jest w Polsce?
Takie pytanie us³yszeliœmy niedawno od
kilkunastoletniego uczestnika zajêæ GOK.
Wprawi³o mnie ono w lekkie os³upienie. Czy
naprawdê historia II wojny œwiatowej jest
tak zamierzch³a, ¿e gimnazjalista nie potrafi
skojarzyæ le¿¹cego pomiêdzy Katowicami a
Krakowem Oœwiêcimia i logicznie po³¹czyæ
go z KL AUSCHWITZ?!
Stwierdzi³am, ¿e nie ma sensu krêciæ z
niedowierzaniem g³ow¹, cmokaæ z
niesmakiem nad œwiadomoœci¹ m³odzie¿y,
psioczyæ na nieskuteczne programy
nauczania historii wspó³czesnej – trzeba
zakasaæ rêkawy i samodzielnie do³o¿yæ
historyczn¹ cegie³kê do wiedzy m³odego
pokolenia.
Czasami wystarczy ma³a kropla, aby
zacz¹³ siê tworzyæ wodospad. W
momencie, gdy zdecydowaliœmy siê
w³¹czyæ w pracê GOK pedagogikê miejsc
pamiêci, pojawi³o siê na moim biurku
zaproszenie na seminarium do
M³odzie¿owego Domu Spotkañ M³odzie¿y
w Oœwiêcimiu.
Tam dowiedzia³am siê o mo¿liwoœci
stworzenia projektu, we wspó³pracy z
partnerami z Niemiec, dotycz¹cego trudnej
historii obozu w Auschwitz oraz
jednoczeœnie prze³amywania barier i
stereotypów, jakie drzemi¹ w œwiadomoœci
naszych dwóch narodów. Odbywaæ siê to
bêdzie poprzez wspólne dzia³ania i zabawê.
Program przewiduje m. in. takie punkty,
jak odwiedzenie wystaw w by³ym obozie
koncentracyjnym Auschwitz oraz terenu
by³ego obozu zag³ady Birkenau, spotkania
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z by³ymi wiêŸniami, pracê na rzecz Miejsca
Pamiêci oraz wyk³ady i prelekcje
pracowników naukowych Uniwersytetu
Jagielloñskiego Pañstwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu.
Ponadto studium dokumentów w bibliotece
w muzealnej bibliotece, historyczne
zwiedzanie miasta Oœwiêcimia, dyskusje z
pracownikami pedagogicznymi MDSM i
wycieczki w okolice Oœwiêcimia oraz do
Krakowa (Stare Miasto i dzielnica
¿ydowska Kazimierz), do zabytkowej
kopalni soli w Wieliczce, ruin zamku i

Pomys³ na sukces
W roku szkolnym 2008/2009 w Zespole Szkó³
w Dywitach realizowany by³ projekt „Moja firma tworzenie prezentacji multimedialnej”
dofinansowany z Narodowego Banku
Polskiego. Dzia³ania przebiega³y w kilku
etapach.
Warsztaty „Malarstwo a ekonomia” prowadzi³a
pani Mariola Grzegorczyk - nauczyciel plastyki.
Podczas nich powsta³y prace plastyczne
przybli¿aj¹ce tematy ekonomiczne. Plakaty te
zosta³y rozwieszone w szko³ach na terenie
G m i n y D y w i t y. N a p o d s t a w i e z a j ê æ
warsztatowych mo¿na by³o zaobserwowaæ
wysokie zaanga¿owanie uczniów oraz ich
zainteresowanie ekonomi¹.
Nastêpnym etapem dzia³añ by³ konkurs
powiatowy „Mój pomys³ na firmê”, który odby³ siê
12 lutego 2009 roku w Zespole Szkó³ w
Dywitach. Jego celem by³o przede wszystkim
rozpowszechnianie wiedzy o us³ugach i
produktach oferowanych m³odym klientom
przez banki, przekazywanie informacji na temat
specyfiki dzia³añ sektora bankowego w Polsce.
Stworzono uczniom mo¿liwoœæ sprawdzenia
posiadanej wiedzy w zakresie
przedsiêbiorczoœci (zak³adanie firmy) oraz
doskonalenia umiejêtnoœci wykorzystania
wiedzy matematycznej w ¿yciu.
W konkursie wziê³o udzia³ 8 uczestników.
Komisja w sk³adzie: Justyna Soko³owicz (Bank
Polskiej Spó³dzielczoœci), Anna Potocka
(Towarzystwo Ubezpieczeniowe), Józef
Rogowski (Warmiñsko-Mazurski Oœrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie) oraz

skansenu na Lipowcu oraz zamku w
Pszczynie.
W planach Gminnego Oœrodka Kultury
na nowy rok szkolny znajduje siê
przeprowadzenie w³aœnie takiego
nietypowego projektu. Zapraszamy do
udzia³u w nim osoby w wieku 16–21 lat,
które zainteresowane s¹ histori¹ i
udzia³em w miêdzynarodowym projekcie.
Wszystkich chêtnych prosimy o kontakt emailowy z dopiskiem „Miejsca pamiêci” na
adres: gokdywity@wp.pl.
AFH

Nagrodzony
wysi³ek

Aleksander Suhak (Warmiñsko-Mazurski
Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w
Olsztynie), przyzna³a punktowane miejsca
nastêpuj¹cym osobom:
- I miejsce - Joanna Dawidzionek - Zespó³ Szkó³
w Tu³awkach,
- II miejsce - Pawe³ Mierkowski - Zespó³ Szkó³ w
Dywitach,
- III miejsce - Marta Olszewska - Zespó³ Szkó³ w
Dywitach.
Dodatkowym atutem projektu by³y zajêcia
pozalekcyjne z informatyki , ekonomii i plastyki
prowadzone przez pedagogów Gimnazjum
Publicznego: Henryka To³oczko, Teresê
Rukowicz i koordynatora projektu – Zofiê
Bronowick¹. Lekcje prowadzi³a równie¿
przedstawicielka Polskiej Bankowoœci
Spó³dzielczej pani Justyna Soko³owicz, która
przybli¿y³a uczniom sposoby obliczania
oprocentowania kredytów, zapozna³a z
dzia³alnoœci¹ ró¿nych typów banków:
centralnego, komercyjnego i inwestycyjnego.
Gimnazjaliœci klas III nauczyli siê, jak zak³adaæ
w³asne konta bankowe, a tak¿e jak
najkorzystniej zainwestowaæ w³asne œrodki
pieniê¿ne.
Uroczyste podsumowanie projektu odby³o siê
8 kwietnia 2009 roku w Gminnym Oœrodku
Kultury w Dywitach. Zostali na nie zaproszeni
przedstawiciele szkó³ bior¹cych w nim udzia³,
rodzice, przedsiêbiorcy, organizatorzy oraz
sponsorzy.

W bie¿¹cym roku ju¿ 19 czerwca
uczniowie zakoñczyli rok szkolny i
rozpoczêli upragnione wakacje. Trud
najlepszych zosta³ uwieñczony
nagrodami. Firma B.P.H. „RENBUD” s.c.
Alfred i Alina Prusik po raz drugi
ufundowa³a jednorazowe stypendium
uczniowi ZS Gimnazjum w Dywitach za
wysokie wyniki w nauce i osi¹gniêcia
naukowe. Przyznano j¹ uczniowi klasy
trzeciej Jakubowi Jugielewiczowi.
Otrzyma³ tê nagrodê w czasie uroczystego
zakoñczenia roku szkolnego. Pan Alfred
Prusik ufundowa³ równie¿ nagrodê, któr¹
jest telewizor, uczniom szko³y bior¹cym
udzia³ w konkursie „M³odzi
przedsiêbiorcy”.
Warto wspomnieæ te¿ o innych uczniach,
którzy dostali nagrody za wysokie wyniki w
nauce: Piotr Koz³owski otrzyma³ Nagrodê
Dyrektora ZS w Dywitach przyznana przez
pani¹ Bo¿enê Wojarsk¹ za osi¹gniêcie
najwy¿szej œredniej w szkole, zaœ Pawe³
Janikiewicz nagrodê za osi¹gniêcia w
nauce od HDI Asekuracja, firmy
ubezpieczaj¹cej uczniów naszej szko³y.

Zofia Bronowicka

Mery

Gazeta Dywicka nr 22, s. 6

Z wizyt¹ w Martina Franca
Ju¿ po raz trzeci nauczyciele Szko³y Podstawowej w Dywitach uczestniczyli w spotkaniu w ramach realizowanego
Projektu Partnerskiego Comenius – Life across Europe – ¯ycie w Europie. Tym razem odwiedziliœmy po³o¿on¹ w
po³udniowych W³oszech Martina Franca, region Apulia nad Morzem Adriatyckim.
Wizyta odby³a siê w dniach 12–15 maja
2009 roku. Wziêli w niej udzia³: dyrektor
szko³y – Bo¿ena Wojarska, nauczycielka
przyrody – Katarzyna Mañkowska i ucz¹cy
jêzyka angielskiego Pawe³ S³odziñski.
Celem wizyty by³o poznanie w³oskiego
systemu szkolnictwa oraz ¿ycia i kultury
po³udniowych W³och.
Po przylocie do Brindisi zostaliœmy
przewiezieni do malowniczego Hotelu Villa
Rosa. Po krótkim odpoczynku udaliœmy siê
na „podgl¹danie” nocnego ¿ycia W³ochów
w Martina Franca. Okaza³o siê, ¿e
obchodzenie dzieciêcych urodzin po
godz.22.30 to przyjêty w tym regionie
obyczaj.
Drugiego dnia, wspólnie z delegacjami z
C z e c h , G r e c j i , Tu r c j i i F i n l a n d i i ,
zwiedzaliœmy 1o Circolo G. Marconi –
Primary school – odpowiednik naszej
szko³y podstawowej po³¹czonej z
przedszkolem, do której uczêszczaj¹ dzieci
w wieku 3–11 lat (do klasy V).
Kolejnym punktem wizyty by³o spotkanie
z burmistrzem Martina Franca w Urzêdzie
Miasta, a nastêpnie zwiedzaliœmy Stare
Miasto. Tego samego dnia po po³udniu
uczestnicy projektu spotkali siê z
inicjatorem ca³ego przedsiêwziêcia, który
przedstawi³ nam historiê, cel i za³o¿enia
Comeniusa.
Czwartek to dzieñ pe³en wra¿eñ –
mieliœmy przyjemnoœæ zwiedziæ przepiêkn¹
jaskiniê Castellana, z której s³ynie
po³udniowa czêœæ W³och oraz wpisane na
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Listê Œwiatowego dziedzictwa UNESCO
miasto Alberobello z setkami trulli –
okr¹g³ych domów ze sto¿kowatymi
dachami zbudowanymi z p³yt kamiennych.
Goœciliœmy tak¿e na farmie, która ³¹czy
hodowlê byd³a mlecznego z wytwórni¹
serów. Tutaj mogliœmy zachwycaæ siê
ró¿norodnoœci¹ smaku, zapachu i wygl¹du
produkowanych specja³ów.
Nasz pobyt zakoñczy³ siê uroczyst¹
kolacj¹, wydan¹ na czeœæ uczestników
projektu Comenius – Life across Europe, na

zamku w pobli¿u Martina Franca,
otoczonym egzotycznymi dla nas palmami
i gajami oliwnymi. Droga do niego
prowadzi³a korytarzem kwitn¹cych
oleandrów.
Do kraju wróciliœmy bogatsi o nowe
doœwiadczenia, pe³ni wra¿eñ i gotowi do
rozpowszechniania kultury w³oskiej wœród
naszych wychowanków. Utwierdziliœmy
siê tak¿e w przekonaniu, ¿e nasza polska
szko³a jest bardzo dobra.
Katarzyna Mañkowska

Dni Rodziny w Zespole Szkó³ w Dywitach
W sobotê 6 czerwca w Zespole Szkó³ w
Dywitach po raz jedenasty odby³y siê obchody
Dni Rodziny. Tegoroczne has³o: „Cz³owiek
starszy we wspó³czesnej rodzinie i
spo³eczeñstwie” zainspirowa³o dzieci i
m³odzie¿ z Dywit do wziêcia udzia³u w
konkursach literackich, plastycznych i grafiki
komputerowej, których wyniki og³oszono
podczas obchodów.
Czêœæ artystyczn¹ uœwietni³y wiersze,
piosenki i tañce przygotowane przez
nauczycieli i uczniów Szko³y Podstawowej w
Dywitach. Uczestnicy festynu mogli
skosztowaæ ciast przygotowanych przez
mamy i babcie naszych pociech oraz wygraæ
nagrody podczas zabawy fantowej. Mi³oœnicy
sportu brali udzia³ w rodzinnych rozgrywkach
pi³ki no¿nej i zawodach sportowych. Mamy i
babcie wykaza³y siê umiejêtnoœci¹ robienia na
drutach i zdoby³y ciekawe nagrody w
konkursie dziergania na czas. Nauczyciele
Szko³y Podstawowej podsumowali realizacjê
projektów: „Comenius” i „£¹czy nas wspólnie
spêdzony czas”.
W Gimnazjum, poza rozstrzygniêciem
konkursu literackiego i grafiki komputerowej,
wystawiony zosta³ spektakl przygotowany
przez ko³o teatralne. Mo¿na by³o podziwiaæ
laureatów konkursów: poezji œpiewanej, gadki
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warmiñskiej i recytatorskiego. Gimnazjalny
zespó³ wokalny równie¿ uœwietni³ swoim
wystêpem ten dzieñ. Druga czêœæ
uroczystoœci poœwiêcona by³a zdrowemu
stylowi ¿ycia: przeprowadzono konkursy,
mo¿na by³o obejrzeæ prezentacje i
skosztowaæ warzywnych koreczków,
witaminowej surówki oraz owocowego
koktajlu.
Jak ka¿dego roku, tak i teraz nie zawiedli nas

sponsorzy, którzy udzielili Zespo³owi Szkó³ w
Dywitach wsparcia rzeczowego i
finansowego. Tegoroczne Dni Rodziny
przebieg³y w ciep³ej i rodzinnej atmosferze.
Wszyscy uczestnicy œwietnie siê bawili, a
wspólnie spêdzony czas potwierdzi³, ¿e
warto uczestniczyæ w tak radosnej imprezie
szkolnej.
ZS Dywity
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Fr¹czkowski Dzieñ Rodziny
Ostatni tydzieñ maja w Szkole Podstawowej
we Fraczkach zawsze up³ywa pod znakiem
gor¹czkowych przygotowañ do Dnia Rodziny,
uroczystoœci ³¹cz¹cej obchody Dni Dziecka,
Matki i Ojca. Im bardziej impreza ta staje siê
we Fraczkach popularna, tym bardziej musz¹
staraæ siê organizatorzy, by sprostaæ
oczekiwaniom uczestników. Dlatego co roku
zabawa koncentruje siê wokó³ innej tematyki.
W tym roku wszystko zaczê³o siê o godzinie
10.00 w sobotê 30 maja. Impreza przebiega³a
pod has³em „Przygoda na Dzikim Zachodzie”.
Sam tytu³ wzbudza³ zainteresowanie
uczestników, ale ich zaanga¿owanie w
zabawê przesz³o najœmielsze oczekiwania.
Wszystko rozpoczê³o siê tradycyjnie od
¿yczeñ z³o¿onych przez Pani¹ Dyrektor Ewê
Makowsk¹ i cz³onków Samorz¹du
Uczniowskiego. Nastêpnie na scenie pojawi³a
siê grupa teatralna „Antrakt” ze spektaklem
„Pampilio”, a czêœæ artystyczn¹ zakoñczyli
najm³odsi uczniowie, którzy œpiewali,
recytowali i tañczyli w rytm muzyki hiphopowej.
PóŸniej by³o ju¿ coraz zabawniej. Ka¿dy
bowiem chcia³ wzi¹æ udzia³ w konkursach i
zabawach przygotowanych przez
sprawuj¹cych funkcje szeryfów nauczycieli.
Wielkim powodzeniem cieszy³o siê

„Polowanie na grzechotnika”,
„£owy na bizona”, „Rzut beretem
grabarza” czy te¿ rzut podkow¹.
Dzieci szczególnie cieszy³a
mo¿liwoœæ wymalowania
w³asnym ojcom barw wojennych
na twarzy. Niektórzy tatusiowie z
tak¹ ozdob¹ wracali nawet do
domu. Nie zapomniano tak¿e o
poczêstunku. W trakcie ca³ej
imprezy funkcjonowa³a szkolna
kawiarenka, gdzie za skromn¹
op³at¹ mo¿na by³o posiliæ siê
ciastem lub napiæ kawy i herbaty.
Na dworze z kolei pali³o siê
ognisko, przy którym wiêkszoœæ
uczestników ze smakiem zajada³a upieczone
kie³baski.
Czas na zabawie mija³ szybko, jednak
wszyscy czekali na kulminacyjny punkt
imprezy, którym od dwóch lat sta³ siê mecz
pi³ki no¿nej pomiêdzy dzieæmi a rodzicami.
Zawodników nie zniechêci³ nawet deszcz,
który zacz¹³ padaæ w trakcie spotkania. Warto
by³o ogl¹daæ to zaanga¿owanie i poœwiêcenie
obu dru¿yn. Niestety, dla dzieci wynik by³ taki
jak zwykle. Wygrali ojcowie, ale nale¿y
podkreœliæ, ¿e tym razem tylko 4:3 i dopiero po

Góry po raz czwarty
Dzieci z regionów wiejskich maj¹ mniejsze szanse
poznawania swojego kraju ni¿ dzieci mieszkaj¹ce w mieœcie.
Jednak ich potrzeby s¹ takie same jak w przypadku miejskich
rówieœników. Naprzeciw tym potrzebom ju¿ po raz czwarty
wyszli nauczyciele ze Szko³y Podstawowej we Fr¹czkach,
organizuj¹c w maju szeœciodniow¹ wycieczkê w góry. Tym
razem, po Masywie Œnie¿nika, Górach Sto³owych i Tatrach,
przysz³a kolej na Pieniny, bez w¹tpienia jedne z
najpiêkniejszych polskich pasm górskich.
Czas pomiêdzy 10 a 15 maja min¹³ szybko, ale pozostawi³ po
sobie niezapomniane wra¿enia, wiele emocjonuj¹cych
prze¿yæ i radoœci. Uczniowie klasy czwartej, pi¹tej i szóstej
mieli okazjê po raz pierwszy w ¿yciu uczestniczyæ w sp³ywie
Dunajcem, zwiedziæ zamki w Czorsztynie i Niedzicy czy odbyæ
piesz¹ wêdrówkê malowniczymi grzbietami Pienin po
s³owackiej stronie granicy. Dla czêœci m³odych turystów
wspinaczka na szczyty górskie nie stanowi³a ju¿ nowoœci,
jednak widoki z Sokolicy i Trzech Koron budzi³y zachwyt
wszystkich uczestników wycieczki.
Majowe wyjazdy w góry staj¹ siê ju¿ tradycj¹ szko³y we
Fr¹czkach, a planowanie kolejnego rozpoczyna siê ju¿ po
powrocie z wycieczki. Wszystko zaœ po to, by dzieci mog³y
cieszyæ siê pe³ni¹ ¿ycia i poznawaæ wszystko, co
najpiêkniejsze w naszym kraju. Jest to zreszt¹ jeden z
powodów, dla których ka¿dy uczeñ fr¹czkowskiej szko³y
chcia³by jak najszybciej znaleŸæ siê w klasie czwartej.
Oczywiœcie ka¿dy wyjazd ma swoje minusy, przede
wszystkim finansowe, dlatego te¿ w tym miejscu chcielibyœmy
serdecznie podziêkowaæ sponsorom, bez których ca³kowite
pokrycie kosztów wycieczki przez dzieci by³oby niemo¿liwe.
Dziêkujemy zatem Pani Hannie Cichockiej ze spó³ki „Artgum”
w Dywitach, Panom Janowi i Marianowi Obuchowiczom ze
spó³ki GOM, Panu Mieczys³awowi dudko, w³aœcicielowi
pensjonatu „Czapla” w £ugwa³dzie, Panu £ukaszowi
Sowiñskiemu z Zak³adu Kamieniarskiego Binger w Olsztynie,
w³aœcicielom Zak³adu Poligraficznego „Sprêcograf” oraz
prezesowi spó³ki AMCO z Olsztyna. Bez Was nam by siê nie
uda³o.
Maciej Azarewicz
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dogrywce.
W tym roku Dzieñ Rodziny uda³ siê
wyj¹tkowo, a liczba uczestników by³a
wiêksza ni¿ rok temu. Liczba ta zreszt¹
roœnie stale, bowiem impreza organizowana
przez szko³ê jest jedn¹ z niewielu okazji,
podczas których ca³e rodziny mog¹ siê
spotkaæ i wspólnie bawiæ, a poniewa¿ i
poziom zabawy stale siê podnosi, chêtnych
do uczestnictwa w niej nigdy nie brakuje.
Maciej Azarewicz

Nordic walking w Dywitach

foto: Jaros³aw Kurp

Gimnazjaliœci Zespo³u Szkó³ w Dywitach rozpoczêli realizacjê nowego
programu zdrowotnego, którego celem jest propagowanie zasad
zdrowego stylu ¿ycia w zakresie od¿ywiania, ruchu i walki ze stresem.
Program adresowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich,
rodziców i nauczycieli.
Harmonogram programu obejmuje zakup kijków do uprawiania
nordic walking, organizacjê czterech rajdów pieszych z u¿yciem kijków,
pikniki, wycieczkê do restauracji, konkurs „Od¿ywiamy siê z klas¹”,
pokaz ró¿nych rodzajów sportu oraz dla najaktywniejszych
uczestników wyjazd na basen.
Uczniowie i nauczyciele wziêli udzia³ w dwóch rajdach. Pierwszy rajd
pod has³em „Barwy wiosny” odby³ siê 21 maja i chocia¿ pogoda nie
sprzyja³a, wszyscy wrócili zadowoleni. Na zmêczonych piechurów
czeka³ poczêstunek w postaci wiosennych kanapek. W czasie
wêdrówki uczniowie robili zdjêcia budz¹cej siê przyrody. Nagrodê za
naj³adniejsze zdjêcie otrzyma³a Sandra Zembrzuska.
Drugi rajd zosta³ zorganizowany 9 czerwca i cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem. £adna pogoda i piêkne widoki terenów wokó³ Dywit
sprzyja³y odpoczynkowi. W przerwie uczniowie zostali poczêstowani
ró¿nymi owocami. Niektórzy po raz pierwszy jedli owoc mango.
Kolejne rajdy z ró¿nymi atrakcjami, na które serdecznie zapraszamy,
odbêd¹ siê jesieni¹.
Astrid Nowicka
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Pasjonaci fotografii poszukiwani!
Gminny Oœrodek Kultury w Dywitach,
przy wspó³pracy z Fundacj¹ Kronenberga,
zaprasza m³odzie¿ w wieku 13-18 lat do
udzia³u w projekcie „ŒWIAT£OCZULI”.
Jego celem jest umo¿liwienie m³odym
l u d z i o m z t e r e n u G m i n y D y w i t y,
zafascynowanym sztuk¹ fotografii,
mo¿liwoœci realizowania swoich ¿yciowych
celów i pasji w tym zakresie, poprzez
zapewnienie dostêpu do profesjonalnej
wiedzy, edukacji, autorytetów i praktyki w tej
dziedzinie.
O kontakt z fotografi¹ m³odzi prosili
animatorów GOK od wielu tygodni. Miejsce
na ciemniê wygospodarowaliœmy sami, a
dziêki projektowi „Œwiat³oczuli” mamy
szanse zape³niæ je profesjonaln¹ treœci¹:

zajêciami z reporterami „Gazety
Wyborczej” i „Gazety Olsztyñskiej”, cyklem
zajêæ z historii fotografii, dostêpem do
profesjonalnych programów
komputerowych do obróbki zdjêæ i budowy
stron www, zajêciami w profesjonalnym
atelier fotograficznym w Olsztynie. Oprócz
technologii zapoznamy m³odych z
zawodem fotografa muzealnego,
portrecisty, reportera. Zrobimy unikalny
happening fotograficzny „Firma
portretowa”, z którym odwiedzimy œwietlice
wiejskie w naszej gminie.
Podsumowaniem projektu bêdzie
wernisa¿ „Œwiat³oczu³ych” i wydanie
katalogu. Efektem bêd¹ internetowe galerie
zdjêæ, wystawa fotograficzna, strona www,

publikacja ksi¹¿kowa „PORTFOLIO”.
M³odzi podnios¹ umiejêtnoœci w dziedzinie
autoprezentacji, obs³ugi nowych
programów komputerowych, pracy w
profesjonalnym studiu fotograficznym,
poszukiwaniu wiedzy w wybranej przez
siebie dziedzinie.
Co wa¿ne, do udzia³u w projekcie
szczególnie zapraszamy m³odzie¿ z
terenu Gminy. Dziêki dotacji mo¿emy
zaproponowaæ chêtnym nieodp³atny
dojazd na zajêcia w oœrodku kultury.
Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt osobisty lub telefoniczny (089)
5120123 albo e-mailowy:
gokdywity@wp.pl.
AFH

Pracownia Kreatywnych Maluchów
VIII Oddzia³ SSK „Pojezierze”, dzia³aj¹cy
przy Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach,
zaprasza serdecznie najm³odszych
mieszkañców Gminy Dywity oraz ich rodziny
do udzia³u w kolejnej edycji projektu
„Pracownia Kreatywnego Rozwoju Maluchów
w Dywitach”.
Dziêki œrodkom pozyskanym z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich, ju¿ w wakacje,
za p ro p onujemy naszym milusiñskim
niesamowit¹ przygodê pod has³em
„Przedszkole na polanie – Wêdrowna
Pracownia Kreatywnoœci”.
W 6 miejscowoœciach odbêd¹ siê zajêcia dla
dzieci w wieku 3-6 lat i ich rodziców lub
opiekunów. W zajêciach wykorzystane
zostan¹ elementy pedagogiki zabawy,
æwiczenia sensomotoryczne, arteterapia –
czyli ró¿ne rodzaje sztuki.
W czêœci dla rodziców poprowadzone
zostan¹ pogadanki pedagogiczne na temat

wspomagania rozwoju ma³ych dzieci,
najczêstszych problemów wychowawczych.
Upowszechniane bêd¹ równie¿ materia³y o
placówkach zdrowia i poradniach
psychopedagogicznych. Udzia³ w zajêciach
jest bezp³atny.
Plan zajêæ:
- Sêtal (œwietlica wiejska) – 6-10.07.2009, w
godz. 10.00-13.00;
- Br¹swa³d (œwietlica OSP) –
27-31.07.2009, w godz. 10.00-13.00;
- Fr¹czki (Centrum Kultury i Aktywnoœci) –
3-7.08. 2009, w godz. 9.30-12.30;
- Gradki (œwietlica wiejska) – 3-7.08.2009, w
godz. 13.00-16.00;
- D¹brówka Wielka (œwietlica wiejska) –
10-14.08.2009, w godz. 10.00-13.00;
- Tu³awki (œwietlica wiejska) –
17-21.08.2009, w godz. 10.00-13.00.
Pozosta³e terminy dzia³añ pó³kolonijnych

„Laboratorium Sztuki
Nieprofesjonalnej Kobiet”
Zapraszamy wszystkie Panie, w szczególnoœci po 45 roku ¿ycia,
które interesuj¹ siê plastyk¹, tworz¹ sztukê nieprofesjonaln¹ i
pragn¹ rozwijaæ swoj¹ wiedzê i sprawnoœæ artystyczn¹ oraz czuj¹
potrzebê wypróbowania swoich umiejêtnoœci, do bezp³atnego
udzia³u w projekcie „Laboratorium Sztuki Nieprofesjonalnej Kobiet”.
W ramach projektu chcemy zaproponowaæ nastêpuj¹ce dzia³ania.
Od wrzeœnia cotygodniowe warsztaty edukacyjne odbywaj¹ce siê w
Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach z nastêpuj¹cych zagadnieñ:
narzêdzia i materia³y, rysowanie przedmiotów, cieniowanie i g³êbia,
studium postaci, perspektywa, kompozycja, pejza¿, szkicowanie i
portretowanie. Poprowadz¹ je profesjonalni artyœci. Warsztaty s¹
nieodp³atne.
W paŸdzierniku zapraszamy na wyjazd do Muzeum Narodowego i
Galerii „Zachêta” w Warszawie oraz warsztaty z artyst¹ plastykiem,
profesorem Geno Ma³kowskim. Uczestnicy ponosz¹ tylko koszty
transportu i wy¿ywienia.
Zapraszamy równie¿ do wziêcia udzia³u w konkursie „Kobiece
impresje”. Jest on skierowany do pañ malarek nieprofesjonalnych z
Olsztyna i okolic. Celem konkursu jest lokalny przegl¹d twórczoœci
plastycznej kobiet. Rozstrzygniêcie nast¹pi w listopadzie 2009 roku.
Projekt jest realizowany przez „Paletê” - oddzia³ Stowarzyszenia
Spo³eczno-Kulturalnego „Pojezierze” oraz Gminny Oœrodek Kultury
w Dywitach, przy pomocy finansowej Samorz¹du Miasta Olsztyn w
ramach zadania publicznego „Edukacja mieszkañców Olsztyna w
ró¿nych dziedzinach kultury”. Szczegó³owe informacje na stronie
www.gokdywity.eu; w menu g³ównym zak³adka: informacje
kulturalne.
Joanna Kitkowska

GOK w Dywitach pod has³em
„Teatr,malowanie, multimedia na polanie”
- £ugwa³d (œwietlica) - 6-10.07.2009,
w godz. 10.00-13.00;
- Sprêcowo (szko³a) - 13-17.07.2009,
w godz. 10.00-13.30;
- Ró¿nowo (œwietlica) - 20-24.07.2009,
w godz. 10.00-13.30;
- Gady (œwietlica) - 10-14.08.2009,
w godz. 10.00-13.00;
- KieŸliny (œwietlica) - 17-21.08.2009,
- S³upy (œwietlica),
10.00-13.00
w godz. 10.00-13.00;
- Dywity (GOK) - 24-28.08.2009,
W godz. 10.00-13.00.
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ przy wsparciu
finansowym Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
Urzêdu Gminy w Dywitach.
AFH

Wystawa malarstwa
Grupy Plastycznej „Paleta”

Foto. GOK

Jest „Paleta”, na której 21 barw siê mieni, a ka¿da niezwyk³a,
pe³na odcieni. Jedna lubuje siê w zieleni, druga w b³êkitach, trzecia
w kolorach ziemi. Ka¿da inna – 21 malarek z Grupy Plastycznej
„Paleta”, które ³¹czy pasja tworzenia.
Ca³¹ „Paletê” mo¿na by³o zobaczyæ na wernisa¿u malarskim, w
dniu 10 czerwca 2009 roku, w galerii GOK. Fragmenty wystawy
mo¿na bêdzie ogl¹daæ przez ca³e wakacje. Zobaczymy tam
pejza¿e, kwiaty, portrety, architekturê. Prace s¹ wykonane ró¿nymi
technikami m. in. olejami, pastelami i akwarel¹.
Joanna Kitkowska
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Wystêp w Katedrze
We wtorek 26 maja 2009 roku
w Katedrze œw. Jakuba w
Olsztynie odby³ siê Jubileusz
50-lecia kap³añstwa oœmiu
ksiê¿y Archidiecezji
Warmiñskiej œwiêconych w dniu
26 maja 1959 roku. Uroczyst¹
Mszê œwiêt¹ celebrowa³ Jego
Ekscelencja Ksi¹dz Arcybiskup
Metropolita Warmiñski dr
Wojciech Ziemba.
Uroczystoœæ uœwietnili
uczniowie ze Szko³y
Podstawowej w Bukwa³dzie.
By³o dla nich nie tylko du¿e
wyzwanie, ale przede
wszystkim wyró¿nienie. Pod
kierunkiem katechetki pani Krystyny Bubacz i
nauczycielki muzyki pani Katarzyny Szkatu³y
przygotowali monta¿ s³owno-muzyczny. By³ to
dialog dziecka z ksiêdzem na temat pos³ugi
kap³añskiej, przeplatany pieœniami religijnymi.
Dzieci zaprezentowa³y równie¿ kompozycjê ³ów

swojej pani od muzyki do s³ów wiersza Jana
Twardowskiego „W³asnego kap³añstwa siê
bojê”. Na zakoñczenie uroczystoœci wrêczy³y
kwiaty i z³o¿y³y ¿yczenia
czcigodnym
Foto: Iwona S³owik
kap³anom-solenizantom.
(zak)

Z powodu wielu ró¿norakich przyczyn niemieckojêzyczna twórczoœæ literacka dotycz¹ca
naszego regionu autorstwa by³ych mieszkañców naszej gminy przez d³ugi czas w ogóle nie
by³a prezentowana wspó³czesnym Warmiakom. Byæ mo¿e dopiero w przysz³oœci poznanie
choæby jej czêœci pomo¿e w prze³amaniu szkodliwych stereotypów oraz pe³niej pozwoli poznaæ
zawi³e koleje losu naszej ma³ej ojczyzny. Pragn¹c wyjœæ temu naprzeciw, prezentujemy jeden z
wierszy autorstwa pana Clemensa Seidel.
Pytania do mieszkañców dawnego Bukwa³du (wiersz)
...„Powiedz mi, gdzie bukwa³dziacy s¹?”
Powiedz mi, gdzie bukwa³dziacy s¹,
gdzie podziali siê?
Powiedz mi, gdzie bukwa³dziacy s¹, co zdarzy³o siê?
Powiedz mi gdzie ci ludzie siê podziali? - Wojna szybko rozrzuci³a ich!
Kiedy bêdzie mo¿na to zrozumieæ, kiedy poj¹æ bêdzie mo¿na to?
Powiedz mi, gdzie te rodziny s¹, gdzie podzia³y siê?
Powiedz mi, gdzie te dzieci s¹,
co zdarzy³o siê?
Powiedz mi, gdzie rodzice s¹? - Nad grobami szumi wiatr!
Kiedy bêdzie mo¿na to zrozumieæ, kiedy poj¹æ bêdzie mo¿na to?
Powiedz mi, gdzie zagrody i gdzie domy s¹,
gdzie podzia³y siê;
powiedz mi, gdzie zwierzêta s¹,
co siê z nimi sta³o?
Powiedz mi, gdzie groby s¹? - Ludzie szybko niszcz¹ je!
Kiedy bêdzie mo¿na to zrozumieæ, kiedy poj¹æ bêdzie mo¿na to?
Powiedz mi, gdzie ci ludzie s¹,
gdzie podziali siê?
Powiedz mi, gdzie ci ludzie s¹,
co siê z nimi sta³o?
Powiedz mi, gdzie ojczyzna nasza jest? - Kwiaty rozdmuchuje letni wiatr!
Kiedy bêdzie mo¿na to zrozumieæ, kiedy poj¹æ bêdzie mo¿na to?
Powiedz mi, jaka przysz³oœæ jest,
jak rysuje siê? Powiedz mi, w czym nadzieja jest,
co wydarzy siê?
Powiedz mi, kiedy wreszcie pokój bêdzie? - Ludzie zawsze pragn¹ go!
Kiedy bêdzie mo¿na to zrozumieæ? - Kiedy poj¹æ bêdzie mo¿na to?
Z jêzyka niemieckiego prze³o¿y³ Henryk Mondroch
Wiersz ten stanowi fragment obszernej, napisanej w jêzyku niemieckim, pracy pana Clemensa
Seidel na temat dawnego Bukwa³du. Opracowanie nosi tytu³: Reminiszenzen an den Ort der Kindheit
- Gross-Buchwalde. Jest to zbiór szczegó³owych informacji o mieszkañcach dawnego Bukwa³du.
Dowiemy siê z niego, kto i gdzie mieszka³, czym siê zajmowa³, jakie mia³ przezwisko itd. W zbiorze
znajduj¹ siê równie¿ mapy i szkice ze szczegó³owym wskazaniem bukwa³dzkich osobliwoœci oraz ich
opisem.
Pan Clemens Seidel urodzi³ siê w lipcu 1932 roku w Bukwa³dzie, ale od bardzo wielu lat mieszka w
Niemczech. Cieszy siê on du¿ym powa¿aniem, zw³aszcza wœród by³ych mieszkañców parafii
Br¹swa³d ¿yj¹cych w Niemczech, którzy wielokrotnie wybierali go na swojego przedstawiciela.
Miêdzy innymi dziêki temu od wielu lat bardzo aktywnie i skutecznie promuje on „warmiñsk¹
to¿samoœæ”.

Bieganie to moja pasja

Foto: Szymon Niestatek

Damian Czubkowski jest uczniem klasy VI
Szko³y Podstawowej w Bukwa³dzie. Lubi
biegaæ i mimo m³odego wieku oraz faktu, i¿
dopiero niedawno rozpocz¹³ biegi prze³ajowe
trenowaæ na powa¿nie, osi¹ga znacz¹ce
sukcesy w tej dyscyplinie sportu.
Kazimierz Kisielew: W wielu zawodach
zajmujesz czo³owe lokaty. Czy lubisz biegaæ?
Damian Czubkowski: Tak. Umiem to robiæ i
najlepiej mi to wychodzi, ale przede
wszystkim to lubiê, jest to moja pasja. Trudno
osi¹gn¹æ dobre wyniki w dyscyplinie, któr¹
trenuje siê za karê.
K. K: Wspomnia³eœ o trenowaniu. Du¿o
æwiczysz?
D. Cz.: Myœlê, ¿e œrednio. Biegam 3 razy w
tygodniu z panem Szymonem Niestatkiem,
moim nauczycielem wychowania fizycznego,
który przygotowuje mnie do zawodów. Z
regu³y taki trening trwa oko³o 1,5 godziny.
Dodatkowo sk³adaj¹ siê na to æwiczenia
rozgrzewaj¹ce i rozluŸniaj¹ce miêœnie.
K. K.: Z pewnoœci¹ te treningi zaowocowa³y
ju¿ pierwszymi osi¹gniêciami?
D. Cz.: Oczywiœcie. Pierwsze sukcesy
odnios³em w Czerwonce w ubieg³ym roku. W
biegach prze³ajowych zaj¹³em tam I miejsce.
Tak naprawdê jednak dopiero w obecnym
roku zacz¹³em odnosiæ sukcesy. W Ró¿nowie
zaj¹³em I miejsce w biegu na 1000 m. W
marcu w wojewódzkich biegach prze³ajowych
w Pas³êku i Nowym Mieœcie Lubawskim
zaj¹³em II miejsca. W kwietniu w Lipinach
oraz w Narzymiu w Ogólnopolskich
Masowych Biegach Prze³ajowych zdoby³em I
miejsca.
K. K.: Z pewnoœci¹ ciesz¹ Ciê te sukcesy?
D. Cz.: To mi³e, gdy do mety przybiegam
pierwszy. Bardzo siê cieszê ze swoich
osi¹gniêæ. Równie mocno cieszy siê moja
mama, która mnie zawsze dopinguje.
K.K.: W tym roku koñczysz szko³ê
podstawow¹. Czy wybieraj¹c gimnazjum
myœlisz o rozwijaniu swojego sportowego
talentu?
D. Cz.: Chcia³bym zaj¹æ siê bieganiem na
powa¿nie. Zamierzam iœæ do klasy sportowej
w gimnazjum w Dobrym Mieœcie. Teraz
biegam na dystansie 1000 m w biegach
prze³ajowych, gdy¿ najlepiej siê w tej
kategorii czujê. Chcia³bym jednak spróbowaæ
swoich si³ w biegach na bie¿ni.
K. K.: ¯yczê wiêc spe³nienia marzeñ i
osi¹gania coraz lepszych wyników. Dziêkujê
równie¿ za rozmowê.
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Œmiertelne strza³y
w Br¹swa³dzie w 1945 roku
Podczas II wojny œwiatowej w
styczniu 1945 roku - jeszcze zanim
Br¹swa³d zosta³ ca³kowicie zajêty
przez Armiê Czerwon¹ - do tutejszego
koœcio³a niepostrze¿enie dostali siê
dwaj lub trzej czerwonoarmiœci.
Dooko³a toczy³y siê zaciête walki i
trwa³a intensywna wymiana ognia
pomiêdzy wycofuj¹cymi siê wojskami
niemieckimi i nacieraj¹cymi
oddzia³ami radzieckimi. Pomimo
pozornego wojennego chaosu, przez
pewien czas artyleria sowiecka
wyj¹tkowo celnie i bardzo precyzyjnie
trafia³a w strategiczne punkty
niemieckiej obrony i wycofuj¹ce siê
oddzia³y. Niemcy stosunkowo d³ugo
nie mogli siê zorientowaæ, gdzie tkwi
przyczyna tak zadziwiaj¹co
skutecznego ognia nieprzyjaciela.
Wed³ug przekazów miejscowych
mieszkañców, jeden z ¿o³nierzy

Naprawa wierzy po wojnie
Foto HM

niemieckich zupe³nie przez
przypadek dostrzeg³ jasny b³ysk w
ma³ym okienku br¹swa³dzkiej wie¿y
koœcielnej. Nietrudno by³o mu ustaliæ,
¿e by³ to b³ysk œwiat³a s³onecznego
odbitego w soczewce lornetki
sowieckiego zwiadowcy. Przez to
niewielkie okienko ¿o³nierze mogli
doskonale obserwowaæ nawet
bardzo odleg³y obszar dzia³añ
wojennych. Przez radiostacjê
podawali swoim artylerzystom
precyzyjne dane o po³o¿eniu celów
nieprzyjaciela. By³o to kluczem do
bardzo skutecznego ostrza³u.
Po zdemaskowaniu niemiecka
artyleria w celu zlikwidowania punktu
zwiadowczego dokona³a ostrza³u
wie¿y. Jeden z wystrzelonych
pocisków uderzy³ w jej doln¹ czêœæ,
powoduj¹c du¿¹ wyrwê w murze
(œlad jest widoczny do dziœ). Dopiero
któryœ z kolejnych strza³ów trafi³
precyzyjnie w okolice okienka, na
skutek czego sowieccy zwiadowcy
zostali przez wybuch wyrzuceni z
wie¿y na ziemiê. Ponieœli œmieræ na
miejscu. Relacje o makabrycznym
wygl¹dzie ich roztrzaskanych zw³ok
przez wiele lat kr¹¿y³y po
Br¹swa³dzie i okolicy.
Na wie¿y koœcielnej w Br¹swa³dzie
do dziœ s¹ widoczne wyraŸne œlady
po du¿ej wyrwie w naro¿niku muru od
strony pó³nocno-zachodniej oraz
efekty powojennych napraw innych
uszkodzeñ spowodowanych
wojennym ostrza³em. Na
przykoœcielnej posesji od strony
zachodniej (przed ogrodzeniem,
prawa strona przed wejœciem
g³ównym do koœcio³a) bez trudu
znajdziemy fragmenty czarnego
³upka kamiennego, którym kiedyœ
pokryta by³a szpica wie¿y.
Po wojnie uszkodzenia koœcio³a
zosta³y naprawione dziêki
wyj¹tkowej determinacji i wysi³kowi
ówczesnego proboszcza parafii
ksiêdza Franciszka Si³akowskiego
oraz pomocy bardzo wielu parafian.
To by³ okres stalinizmu, który
charakteryzowa³ siê m. in.
bezwzglêdn¹ walk¹ z miejscowymi
tradycjami oraz Koœcio³em
katolickim. Mieszkañcom doskwiera³
niedostatek. Wiele dzia³añ
zwi¹zanych z odbudow¹ koœcio³a t

Fotografia wykonana przed 1945 r.,
archiwum parafialne

mia³o charakter konspiracyjny i
wymaga³o wielkiej odwagi i
poœwiêcenia. Dziêki archiwalnym
fotografiom mo¿liwe jest porównanie
dawnego wygl¹du z obecnym.
G³ówne ró¿nice to inne pokrycie
po³aci dachu szpicy wie¿y. Obecnie
jest to blacha, a przed wojn¹ by³ to
czarny ³upek kamienny (podobny
³upek zachowa³ siê do dziœ na dachu
wie¿y koœcio³a pod wezwaniem
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
przy ul. Kopernika w Olsztynie).
Równie¿ inne by³y niektóre
architektoniczne elementy
dekoracyjne, np. oprawa ma³ych
okienek, które znajduj¹ siê niemal na
szczycie szpicy wie¿y. Wczeœniej
posiada³y one ma³e daszki. Ceglane
wie¿yczki (sterczyny) wokó³
podstawy szpicy wie¿y ró¿ni¹ siê
równie¿ znacznie od tych, które s¹
obecnie, poniewa¿ powsta³y ju¿ po
wojnie. Wnikliwi z pewnoœci¹ znajd¹
jeszcze dodatkowe ciekawostki i
zagadki dotycz¹ce obecnego
wygl¹du detali bry³y koœcio³a.
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Anonimowa mogi³a
Radzieccy zwiadowcy, którzy zginêli w wyniku ostrza³u
koœcielnej wie¿y, nie byli jedynymi ofiarami tocz¹cych siê tu walk.
W okolicach Br¹swa³du znaleziono co najmniej 37 cia³
czerwonoarmistów poleg³ych podczas dzia³añ frontowych. W
styczniu 1945 roku zostali oni pochowani w zbiorowej mogile,
zaraz za Br¹swa³dem, na podmok³ej ³¹ce po³o¿onej z prawej
strony drogi prowadz¹cej do Bukwa³du. Po oko³o dwóch latach
ekshumowano ich i przeniesiono nieco wy¿ej na drug¹ stronê
drogi. St¹d, do roku 1950, ponownie ekshumowano ich cia³a,
przenosz¹c ostatecznie na cmentarz ¿o³nierzy Armii Czerwonej w
Braniewie.
W przeciwieñstwie do zabitych Rosjan, cia³ poleg³ych w walce
¿o³nierzy niemieckich, których wycofuj¹ca siê armia nie zdo³a³a
zabraæ z pola walki, d³ugo nie wolno by³o grzebaæ. Widok
sponiewieranych, gnij¹cych trupów w niemieckich mundurach
mia³ zastraszaæ miejscow¹ ludnoœæ i zniechêcaæ do oporu wobec
Sowietów. Mimo tego zakazu, kilku ówczesnych mieszkañców
Br¹swa³du jeszcze zim¹ 1945 roku po kryjomu pogrzeba³o cia³a
kilku ¿o³nierzy Wehrmachtu. Pochówek urz¹dzono w zbiorowej
mogile na cmentarzu parafialnym. Mimo, ¿e o fakcie tego ukrytego
pochówku wiedz¹ tylko nieliczni Warmiacy, ta anonimowa mogi³a
na br¹swa³dzkim cmentarzu zawsze by³a i jest zadbana.

Tekst i foto: Henryk Mondroch
foto.HM

Konkurs o historii Warmii i Mazur
W dniu 27 maja 2009 roku uczniowie Szko³y Podstawowej w Bukwa³dzie uczestniczyli w III Powiatowym Konkursie
„Warmiacy i Mazurzy - historia i teraŸniejszoœæ”. Odby³ siê on w Olsztynku na terenie Skansenu. Reprezentacja z
Bukwa³du zajê³a III miejsce.
Konkurs uroczyœcie otworzy³ burmistrz
Olsztynka, pan Miros³aw Stygienko. Zasiada³
on równie¿ w jury wraz z pani¹ Ew¹ Wrochno,
zastêpc¹ dyrektora Muzeum Budownictwa
Ludowego w Olsztynku i panem Bogumi³em
KuŸniewskim, nauczycielem historii a
zarazem autorem licznych publikacji
poœwiêconych historii oraz teraŸniejszoœci
Olsztynka i okolic.
Uczniowie rywalizowali z reprezentantami 6
szkó³ w trzech konkursach: quizie wiedzy o
regionie, konkursie pieœni regionalnych oraz
konkursie plastycznym „Tradycje Warmii i
Mazur”. O najwa¿niejszych faktach z historii
Wa r m i i i M a z u r, w i e r z e n i a c h o r a z
przedmiotach codziennego u¿ytku opowiadali
uczniowie: Jowita Janiszewska (klasa VI),
Paulina Olejnik (klasa V) oraz dwaj ch³opcy z
klasy IV – Mateusz Grubert i Adam Miller.
Musieli wyjaœniæ, czym by³y dwunastki i ³osiery
oraz kogo w gwarze warmiñskiej okreœlano
mianem kosmacza. Nazywali elementy stroju
ludowego naszego regionu, a tak¿e podawali
nazwy i przeznaczenie dawnych przedmiotów
codziennego u¿ytku.
Pieœñ regionaln¹ „Kiebyœta wy wiedzieli”,
ubrani w warmiñskie stroje, wykonali: Tomasz
Krasowski, Dawid Jaroszewicz (obaj z klasy
VI), w towarzystwie Aleksandry Kuczyñskiej
(klasa V) i Moniki Dobrzyñskiej z klasy IV.

Foto: Krystyna Bubacz

Trudnego zaœ zadania malowania na
sztalugach w plenerze podjê³y siê uczennice
klasy V – Paulina Swalowska i Karolina
Sienkiewicz wraz z kole¿ank¹ ze starszej
klasy – Klaudi¹ Grubert. Namalowa³y obraz
przedstawiaj¹cy wigiliê na Warmii.
Komisja oceniaj¹ca, po podsumowaniu
wyników, I miejsce przyzna³a Szkole
Podstawowej w Olsztynku, II – Szkole

Podstawowej w Elgnówku, zaœ III
reprezentantom naszej Gminy – uczniom
ze Szko³y Podstawowej w Bukwa³dzie.
Przedstawiciele Szko³y Podstawowej w
Sprêcowie, którzy równie¿ brali udzia³ w
konkursowych zmaganiach, otrzymali
wyró¿nienie.
Kazimierz Kisielew

„Smok ze Sprêcowa”

Foto. DK

Od kilku lat mieszka w Sprêcowie pan Henryk Wilczek – wioœlarz amator,
trenuj¹cy na smoczych ³odziach. Taka ³ódŸ mieœci 20 wioœlarzy, sternika i
bêbniarza. Mo¿e p³yn¹æ z bardzo du¿¹ Prêdkoœci¹.
Pan Henryk i jego koledzy z Olsztyñskiego Klubu Smoka bardzo powa¿nie
traktuj¹ swoje hobby i du¿o czasu poœwiêcaj¹ na treningi. Ich zaanga¿owanie
jest godne podziwu, co przek³ada siê na sukcesy nie tylko w kraju, ale równie¿ za
granic¹.
W ramach akcji promocyjnej tego sportu w ka¿d¹ niedzielê, miêdzy godzin¹
12:00 a 14:00, mo¿na spróbowaæ swoich si³ przy wios³ach. Otrzymujê siê kapok i
wios³o (dla ¿ó³todziobów – ¿ó³te) i pod opiek¹ doœwiadczonych i bardzo
goœcinnych Panów wioœlarzy mo¿na op³yn¹æ jezioro. Zabawa jest wspania³a.
Widoki i wra¿enia jeszcze lepsze.
W imieniu pana Henryka i jego kolegów zapraszamy wszystkich chêtnych na
smocze ³odzie. Siedziba Klubu mieœci siê przy Przystani Harcerskiej na Jeziorze
Krzywym w Olsztynie.
DK
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Pi³karskie zmagania samorz¹dowców
W dniu 23 maja 2009 roku na boisku
wiejskim w Sprêcowie odby³ siê II Gminny
Turniej Pi³karski Pi¹tek Samorz¹dowych.
Organizatorem turnieju by³ Urz¹d Gminy
Dywity przy wspó³pracy Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej ze Sprêcowa oraz
So³ectwa Sprêcowo. W rywalizacji
uczestniczyli samorz¹dowcy Gminy
Dywity, cz³onkowie OSP oraz pracownicy
administracji publicznej.
Do turnieju zg³osi³o siê szeœæ dru¿yn:
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Olsztynie, Urz¹d Gminy Purda, Radni
Gminy Dywity, OSP KieŸliny, OSP
Sprêcowo oraz Urz¹d Gminy Dywity.
Zmagania zawodników odbywa³y siê
jednoczeœnie na dwóch boiskach.
Do pó³fina³u wesz³y cztery dru¿yny: z
pierwszego miejsca w grupie UG Dywity i
OSP Sprêcowo oraz z drugiego miejsca

w grupie Radni Gminy
D y w i t y i WFOŒi GW.
Rywalizacja by³a bardzo
zaciêta. W pó³fina³ach a¿
dwa razy o wyniku
rozstrzyga³y rzuty karne.
W meczu fina³owym OSP
Sprêcowo (ubieg³oroczni
zwyciêzcy turnieju) uleg³a
w karnych 0:1 dru¿ynie
reprezentuj¹cej Radnych
Gminy Dywity, starannie
wyselekcjonowanej przez
kapitana dru¿yny Waldemara
Grzegorzewskiego. Uroczystego
wrêczenia medali i pucharów dokona³ Wójt
Gminy Dywity Jacek Szyd³o.
Klasyfikacja koñcowa:
1. Radni Gminy Dywity,
2. OSP Sprêcowo,

Pi³ka no¿na – podsumowanie sezonu
Zakoñczy³y siê rozgrywki pi³ki no¿nej sezonu 2008/2009. Poni¿ej przedstawiamy wyniki dru¿yny
juniorów i seniorów BURZA SRWSIO S£UPY.
KLASA OKRÊGOWA – JUNIOR M£ODSZY, grupa 6.
Nazwa dru¿yny - / mecze / punkty / wygrane / remisy / pora¿ki / bramki / bilans bramkowy
1. KS HURAGAN MOR¥G – 12 / 29 / 9 / 2 / 1 / 58-20 / +38
2. LZS ŒWI¥TKI-SKOLITY – 12 / 27 / 8 / 3 / 1 / 41-16 / +25
3. BURZA SRWSIO S£UPY – 12 / 24 / 8 / 0 / 4 / 40-34 / +6
4. KS CZARNI MA£DYTY – 12 / 18 / 5 / 3 / 4 / 37-30 / +7
5. GKS STAWIGUDA – 12 / 16 / 5 / 1 / 6 / 45-30 / +15
6. KS NIEDZWIED¯ RAMSOWO – 12 / 7 / 2 / 1 / 9 / 17-56 / -39
7. SSGP LEŒNIK NOWE RAMUKI – 12 / 0 / 0 / 0 / 12 / 12-64 / -52
„A” KLASA – SENIOR, grupa 3
Nazwa dru¿yny - / mecze / punkty / wygrane / remisy / pora¿ki / bramki / bilans bramkowy
1. MKS JEZIORANY – 22 / 55 / 18 / 1 / 3 / 68-17 / +51
2. BURZA SRWSIO S£UPY – 22 / 42 / 13 / 3 / 6 / 72-44 / +28
3. LKS KORONA KLEWKI – 22 / 37 / 12 / 1 / 9 / 56-51 / +5
4. KS FORTUNA G¥G£AWKI – 22 / 36 / 12 / 0 / 10 / 64-32 / +32
5. LZS ORZE£ CZERWONKA – 22 / 35 / 11 / 2 / 9 / 41-36 / +5
6. KS WARMIAK WOJCIECHY – 22 / 34 / 10 / 4 / 8 / 49-45 / +4
7. KS REDUTA BISZTYNEK – 22 / 31 / 9 / 4 / 9 / 39-42 / -3
8. KS KORMORAN PURDA – 22 / 31 / 9 / 4 / 9 / 35-44 / -9
9. KS CEGIELNIE OLSZTYÑSKIE UNIESZEWO – 22 / 26 / 8 / 2 / 12 / 48-67 / -19
10. LZS ŒWI¥TKI-SKOLITY – 22 / 24 / 7 / 3 / 12 / 42-57 / -15
11. KS STRA¯AK GRYLINY – 22 / 16 / 5 / 1 / 16 / 28-66 / -38
12. KP TEMPO WIPSOWO – 22 / 15 / 4 / 3 / 15 / 28-69 / -41
Dziêkujemy wszystkim zawodnikom i kibicom za obecnoœæ na ka¿dym meczu, zarówno w S³upach
jak i na wyjazdach. Zapraszamy jednoczeœnie na prowadzone przez „SRWSiO S³upy" zajêcia
pi³karskie w S³upach i w Olsztynie (ul. Bydgoska). Zajêcia pi³karskie odbywaj¹ siê dziêki dotacji
Urzêdu Gminy Dywity. Informacje o terminach mo¿na uzyskaæ dzwoni¹c pod nr 604294412
(seniorzy / juniorzy starsi) oraz pod nr 506986070 (juniorzy starsi i m³odsi - od 1991 r.)
WG

¯ó³tym szlakiem historycznie
Dnia 9 czerwca odby³ siê rajd rowerowy
¿ó³tym szlakiem po terenie naszej gminy.
Organizatorem byli przedstawiciele
stowarzyszenia „Nasze Dzieci”, a
uczestnikami m³odzie¿ z Gimnazjum w
Dywitach. Wyprawa mia³a charakter
edukacyjny.
Przemierzaj¹c szlak poznawali historiê,
kulturê i krajobraz regionu. Zwiedzili koœció³ w
Br¹swa³dzie. Zobaczyli tam malowid³a o
charakterze patriotycznym, jak równie¿
zapoznali siê z ich ukrytym przes³aniem. W
Barkwedzie obejrzeli miejsce bitwy wojsk
napoleoñskich i grodzisko pruskie. Nastêpnie
zaœ „perpetuum mobile” w Kajnach. Na
zakoñczenie, przy ognisku na campingu w

Dywitach, czeka³ uczestników konkurs wiedzy ze
znajomoœci przepisów ruchu drogowego.
Kie³baski na ognisko ofiarowa³, po raz kolejny,
dostawca wêdlin i miêsa na sto³ówkê szkoln¹.
Rajd ten jest pierwszym etapem realizowanego
przez stowarzyszenie „Nasze Dzieci” projektu,
który zosta³ dofinansowany ze œrodków
przyznanych w ramach konkursu og³oszonego
przez Urz¹d Gminy Dywity. Koordynatorem i
przewodnikiem by³a pani Mariola Grzegorczyk.
Atrakcyjne nagrody w postaci akcesoriów
rowerowych zakupi³a prezes stowarzyszenia
„Nasze Dzieci” pani Aneta Markowska. Kolejne
rajdy zaplanowano w okresie wakacyjnym.
Mery

Foto. Krzysztof Kulas

3 . Wo j e w ó d z k i F u n d u s z O c h r o n y
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Olsztynie,
4. Urz¹d Gminy Dywity,
5. OSP KieŸliny,
6. Urz¹d Gminy Purda.
JW.

SP Sprêcowo
na 11 miejscu
w finale województwa

foto.SN

Dnia 25 maja 2009 na stadionie
lekkoatletycznym AZS UW-M Olsztyn odby³
siê wojewódzki fina³ w czwórboju
lekkoatletycznym szkó³ podstawowych.
Nasz¹ gminê reprezentowa³a dru¿yna
dziewcz¹t ze Szko³y Podstawowej w
Sprêcowie.
Czwórbój LA sk³ada siê z nastêpuj¹cych
konkurencji: bieg na 60 m, rzut pi³eczk¹
palantow¹, skok w dal i bieg na 600 m.
Ka¿dy zawodnik startuje w wy¿ej
wymienionych konkurencjach, a jego wynik
jest przeliczany na punkty wed³ug
specjalnych tabel. Nastêpnie sumuje siê
punkty uzyskane przez ka¿dego
zawodnika, co w efekcie daje sumê
punktów dla ca³ej dru¿yny.
W finale startowa³o 20 szkó³ z ca³ego
województwa (mistrzowie powiatów). Po
rozegraniu wszystkich konkurencji dru¿yna
dziewcz¹t SP Sprêcowo sklasyfikowana
zosta³a na 11 miejscu. Dominika Stañczak
zdoby³a indywidualnie 3 miejsce w
województwie w biegu na 600 m w kategorii
dziewcz¹t ze szkó³ podstawowych.
SN

