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Posprz¹tajmy œwiat razem
s. 7

Drodzy Czytelnicy!
Œwiêto Poezji
s. 7

Tropem Warmiñskie Przygody
s. 10

Po d³ugiej i srogiej zimie, nape³nieni wiosennym zapa³em
do pracy, oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny numer „Gazety
Dywickiej”.
W nim zaœ miedzy innymi informacje o inwestycjach w
naszej gminie, relacja z przegl¹du teatralnego „Fraszka” i
sportowe dokonania mieszkañców naszej gminy.
W tym numerze odnajd¹ Pañstwo równie¿ sta³e punkty
naszej Gazety, czyli kolejna historia autorstwa Henryka
Mondrocha z cyklu „Tropem Warmiñskiej Przygody” oraz
wiosenne prace w warmiñskim wykonaniu Huberta i Hildy.
Co wiêcej? Zobaczcie Pañstwo sami, na pewno warto!
¯yczê mi³ej lektury!
£ukasz Ruch
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Dywity. Inicjatywa powo³ania szko³y muzycznej.

Muzycznie w Dywitach
W³adze Gminy Dywity chcia³yby, aby ju¿ od wrzeœnia 2010 roku w Dywitach rozpoczê³a dzia³alnoœæ szko³a muzyczna I i II
stopnia. Zajêcia dla uczniów odbywa³yby siê w systemie popo³udniowym.
Z pomys³em powo³ania w Dywitach
szko³y muzycznej wyst¹pi³ gminny radny
Janusz Cieplicki. Poza Olsztynem w
okolicach nie ma tego typu placówki. Wielu
mieszkañców gminy Dywity dowozi swoje
dzieci do szko³y w³aœnie tam. Wi¹¿e siê to z
kosztami oraz czasem.
Powstanie szko³y muzycznej w gminie z
pewnoœci¹ wp³ynê³oby nie tylko na

rozszerzenie oferty edukacyjnej, ale
tak¿e umo¿liwi³oby uczniom bardziej
wszechstronny rozwój. Poza umiejêtnoœci¹
gry na wybrany instrumencie, ucz¹ siê
równie¿ systematycznoœci i w³aœciwego
organizowana swojego czasu.
Podobnie myœl¹ rodzice dzieci
mieszkaj¹cych w gminie. W wype³nianych
w kwietniu ankietach chêæ, aby ich dziecko

Droga do £ugwa³du

Asfaltem do Redykajn

Foto. UG

Foto. UG

W ramach lokalnych inwestycji przebudowano drogê
gminn¹ (ul. £ugwa³dzka) w miejscowoœci Dywity. W ramach II
etapu zosta³a wykonana warstwa œcieralna o d³ugoœci 900 mb.
Najpierw jednak zlikwidowano istniej¹ce lokalnie
zag³êbienia, spêkania i prze³omy na istniej¹cej podbudowie. W
zwi¹zku z przebudow¹ nast¹pi³o oczyszczenie drogi,
uzupe³nienie poboczy kruszywem oraz odmulenie i
wyprofilowanie przydro¿nych rowów umo¿liwiaj¹cych
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.
Zak

Gminny Dzieñ Dziecka
Ju¿ 5 czerwca 2010, o godzinie 13.00
murawa dywickiego stadionu przeobrazi siê
w magiczn¹ krainê pe³n¹ wspania³ych
atrakcji:
kolorowych
dmuchanych
z a b a w e k , k u c y k ó w, s t r a g a n ó w z
zabawkami.
Na du¿ej scenie dla wszystkich dzieci i
rodziców wyst¹pi s³ynna Rewia Dzieciêca
„SYLABA” -piêciokrotny laureat Festiwalu
Tañca i Piosenki w Koninie a do wspólnej
przygody
i konkursów zaprosz¹
wszystkich najprawdziwsi „PIRACI Z
KARAIBÓW”.
Organizatorami Dnia
Dziecka s¹ Urz¹d Gminy Dywity oraz
Gminny Oœrodek Kultury w Dywitach.

uczêszcza³o do powsta³ej w Dywitach
szko³y muzycznej, wyrazi³o prawie 250
osób. Teraz pozostaje ju¿ tylko czekaæ na
dope³nienie przez w³adze gminne
formalnoœci zwi¹zanych ze z³o¿eniem
wniosku i na wydanie zgody przez
Ministerstwo Kultury.
zak

Zakoñczono ju¿ przebudowê drogi gminnej dojazdowej
³¹cz¹cej wieœ Redykajny z drog¹ powiatow¹ nr 1501N. W
ramach prac po³o¿ono nawierzchniê asfaltow¹ na odcinku o
d³ugoœci 315 m, po uprzednim oczyszczeniu istniej¹cej
podbudowy drogi i uzupe³nieniu poboczy kruszywem. Ponadto
w ramach przebudowy odmulono i wyprofilowano przydro¿ne
rowy oraz oczyszczono przepust wodny.
zak

Budowa sali gimnastycznej w Sprêcowie
Nowy, dwukondygnacyjny obiekt Szko³y
Podstawowej w Sprêcowie oddano do u¿ytku
10 lat temu. Dzieci z ma³ych klas w
parterowym budynku przenios³y siê do
jasnych i przestronnych. Brakowa³o tylko
nowej sali gimnastycznej.
Mieszkañcy Sprêcowa ju¿ od dawna
zabiegali o to, aby ich dzieci uczêszczaj¹ce
do szko³y mog³y równie¿ móc korzystaæ z
nowoczesnej sali gimnastycznej. W tym roku
ich starania zostan¹ uwieñczone sukcesem.
W ramach projektu przewiduje siê
postawienie nowego budynku oraz
dostosowanie czêœci pomieszczeñ obecnej
szko³y do potrzeb zaplecza sali. W
istniej¹cym pomieszczeniu magazynowym

bêdzie wêze³ sanitarny z szatni¹ dla
osób niepe³nosprawnych. W
nowoprojektowanej czêœci zaplecza
powstanie magazyn sprzêtu sportowego
oraz pokój nauczyciela z wêz³em
sanitarnym.
Sala gimnastyczna bêdzie budynkiem
parterowym, dwuspadowym o wysokoœci
u¿ytkowej 6m, z widowni¹ (mobiln¹) dla
oko³o 150 osób. Wewnêtrzn¹ powierzchniê
sportow¹ mo¿na bêdzie podzieliæ na dwa
boiska treningowe. Zadbano tak¿e o dostêp
dla osób niepe³nosprawnych. Bêdzie siê on
odbywaæ poprzez budynek szko³y i
istniej¹c¹ przy nim pochylniê. W ramach
budowy sala zostanie równie¿ wyposa¿ona
Zak

Ksi¹¿ka na telefon
Biblioteka w Dywitach prowadzi dodatkow¹ us³ugê o nazwie „Ksi¹¿ka na telefon”. Jest ona skierowana do osób niepe³nosprawnych,
starszych lub chorych, którym wolontariusze bezp³atnie dostarcz¹ ksi¹¿ki do domu. Osoby zainteresowane t¹ form¹ wypo¿yczania
ksi¹¿ek prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 89 512 00 54 w godzinach pracy biblioteki: pn-wt, cz-pt w godz.10.00-18.00 i
œroda w godz. 8.00-15.00.
Pracownicy biblioteki
Zachêcamy do korzystania z naszej oferty.
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Sprowdy woma poziam, co ziosna na
Warniji, a i na co³am œwecie, to je fejny cias.
Jena tlo bziyda w tam fejnam ciasie, co
zawdy w niam tyle roboty je. Stare
Warnijoki to sia zawdy z ziosny radowali, co
ju¿ ciep³o je, ale zawdy jek ju¿ i ciep³o bu³o i
psiyrszo pliszka na ³obora przylecia³a, to
sprowdy ju¿ ni mnieli ciasu na radowanie,
tlo na robota na roli.
No jó, i latoœ tak jek zawdy z tó ziosnó
przysz³a na Warnijo robota. Sprowdy to nie
na roli, bo tero to ju¿ prazie i ¿odan niczegój
tam nie robzi, ale w ³ogrodzie, to Hubert z
Hildkó mnieli co robziæ.
Jek pozietrze sia trocha ciep³e
zrobziu³o, to noszo siójsiodka Hilda
prandko zaczó³a w ³ogrodzie robota.
Noziancy bziedy z tó ji robotó to rychtyk
mnio³ Hubert. Bo jygo kobziyta, to jek
ko¿do ziancy komandruje i godo, jek tak
sprowdy robzi. „A to tutej Huberciku mnie
jena lycha no ksioty, ta drugo no cybula, a
trzecio no…” i tak tlo siójsiodka goda³a, a
kónca zidaæ nie bu³o. Hubert to mnio³ ji
sprowdy dosiæ, a jek ³ón sia radowo³, jek ju¿
skónczyli ta robota! Tlo te jygo szczajœcie,
to cole d³uge i nie bu³o, bo Hilda ³oroz
nakoza³a swojamu ch³opoziu trowa kele
chaty kosiæ. A ty trowy kele Hubertowy
chaty to sprwody je gwo³t i jek Hubercik
zaczó³ z jeny stróny to koszenie, to puk
skónczu³ z drugi, to ju¿ znowój musio³ ³od
nowa kosiæ. Tako robota to siójsioda
jadoziu³a i jenygo dnia, jek tak sia zjadoziu³,
to przyloz do noju, a tak sprowdy do mojygo
ópy po reda, co tu zrobziæ. A mój ópa jek to
ópa. £uredziu³, coby Hubert to sobzie
kupsiu³ krowa abo koza, to mu pozre ta
trowa i kosiæ nie bandzie brukowo³.
No jó, Hubertoziu to dwa razy godaæ nie
brok i jek mu ópa poziedo³, tak ty¿ i zrobziu³.
£oroz za pora dniów na siójsiodów ³oborze
stoja³a koza. Bodoj Hilda sia bez co³an
tydziañ der³a na Huberta za nia, ale potam i

Bukwa³d. Fundacja „Prymus”.

Zmiany w Radzie
i Zarz¹dzie
W sobotê 23 marca odby³o siê
doroczne posiedzenie Rady Fundacji
„Prymus”. Cz³onkowie wys³uchali
sprawozdañ: merytorycznego i
finansowego za rok 2009. Podjêli równie¿
uchwa³ê o powiêkszeniu swojego sk³adu
o 3 osoby. Do Rady wesz³a m. in. pani
Anna Kudosz. Przez 6 lat, od momentu
powo³ania fundacji, pe³ni³a funkcjê
prezesa Zarz¹du. Podczas posiedzenia
omówiono dzia³alnoœæ fundacji w latach
poprzednich, jak równie¿ plany na
najbli¿sz¹ przysz³oœæ. Przedstawi³a je
pani Ewa Koniecpolska, która przejê³a
obowi¹zki prezesa.
zak

Rys. Grzegorz Grzegorczyk

Ksiotów latoœ nie bandzie

przywyk³a, bo z tó kozó to mnieli
³uciecha. Roz trowy kosiæ nie bu³o brok, a i
jeszcze mlyko bu³o. Tlo ³óno szczajœcie to
zawdy ³ó siójsioda w nieszczajœcie sia
zrobzi.
Jenygo dnia Hubert z Hildó przyœli do
noju, bo sprowdy woma poziam, co bez ta
koza to sia tlo po wsi tróncoli, jek trowy nie
brok bu³o kosiæ. No jó, ale jek tak siójsiody
³u noju siedzieli, to ta jych koza sia z kety
³uder³a i poloz³a w te Hildki lychy i
wszystko, co ³uros³o, ³ob¿er³a. Jek
siójsiody przyœli nazod i ³oboczyli, co ³óna
koza narobziu³a, to tak sia derli, co am w
chacie ziedzieli, co ju¿ ³u Hildki latoœ w
³ogrodzie ksiotów nie bandzie.
No jó, to tak sia noma ziosna na Warniji
latoœ zaczó³a. Pewno yœta só ciykowe, co z

Hubert kupsiu³, tamój i posz³a, tlo
nazod bu³o ju¿ w gyszanku. £oboczta
tero, jek to ludziom jidzie, jek jam sia
robziæ nie chce. No jó, ale tak sprowdy
woma poziam, co nie jenamu taki kozy je
brok, coby sia za robota wzió³, tlo ³óna by
musio³a tak za dupa kójsaæ, coby ludziska
robotne byli.
To do ziadzanio i coby jeszcze roz.
£ukasz Ruch
Jek byœta nie ziedzieli:
psiyrszo pliszka na ³obora przylecia³a –
pierwsza pliszka przylecia³a na
podwórko (na Warmii przys³owiowo
oznacza³o to porê zasiewów),
lycha – grz¹dka w ogródku,
brukowo³ – potrzebowa³,

Mazury Cud Natury
„Hej Mazury, jak wy cudne, gdzie jest taki drugi kraj? Tu prze¿yjesz chwile
cudne, tu prze¿yjesz ¿ycia maj”. Myœlê, ¿e s³owa tej starej, harcerskiej piosenki
w pe³ni oddaj¹ walory naszej krainy tysi¹ca jezior.
My, mieszkañcy Polski, mamy wielkie
szczêœcie, ¿e ¿yjemy wœród tej prawie
dziewiczej przyrody i na co dzieñ mo¿emy
korzystaæ z darów natury. I choæ nasza
gmina terytorialnie znajduje siê na
Warmii, to powszechnie wiadomo, ¿e
Warmia i Mazury s¹ po prostu przez
osoby z zewn¹trz traktowane jako ca³oœæ.
To do nas przyje¿d¿a na wypoczynek
ca³a Polska i spora czêœæ turystów
zagranicznych. Wszyscy wiemy, ¿e
jesteœmy „zielonymi p³ucami Polski”. Na
grzyby, na ryby, na jagody lub pod namiot
jeŸdziliœmy od „wieków” na Mazury. Tak
pokochaliœmy ten zak¹tek kraju, ¿e nie
pozwalamy go zaœmiecaæ i niszczyæ,

dbamy o nasze dziedzictwo, aby
przetrwa³o takie piêkne dla kolejnych
pokoleñ. Jednoczeœnie chcemy, aby ca³y
œwiat zobaczy³, jaki mamy skarb, bo
niewiele jest ju¿ podobnych zak¹tków na
Ziemi. Chwalmy siê wiêc tym cudem
natury. To bardzo proste. Wystarczy,
odwiedziæ stronê internetow¹:
www.mazurycudnatury.org.
Gimnazjum w Dywitach przy³¹czy³o
siê równie¿ do akcji g³osowania na
Mazury, które kandyduj¹ do tytu³u „7
Cudów Œwiata”. Aby nasze Mazury
zosta³y docenione, wejdŸ na tê stronê i
oddaj swój g³os.
erwa
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Razem ju¿ 50 lat
W dniu 28 paŸdziernika 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 2009 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 2009 roku 6 par ma³¿eñskich.
Zaproszone osoby wraz z rodzinami
przyby³y licznie na tê uroczystoœæ. Oprócz
medalu ka¿da z nich otrzyma³a równie¿
przydatny prezent na dalsze lata
szczêœliwego po¿ycia ma³¿eñskiego.
Uroczystoœæ mia³a bardzo sympatyczny
charakter i bêdzie kontynuowana w
nastêpnych latach.
UG

Foto. GOK

Biskupiec. Powiatowy Turniej BRD.

Bezpieczni w ruchu drogowym
24 kwietnia m³odzie¿ z gminy Dywity wziê³a udzia³ w Powiatowym Turnieju Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego, który
odby³ siê w Biskupcu. Udowodnili, i¿ przepisy ruchu drogowego, umiejêtnoœæ jazdy na rowerze i udzielanie pierwszej
pomocy nie s¹ im obce.
Zawody przebiega³y w trzech etapach.
Na pocz¹tku trzeba by³o odpowiedzieæ na
pytania dotycz¹ce ruchu drogowego,
nastêpnie udzieliæ pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej oraz wykazaæ siê
nieprzeciêtn¹ umiejêtnoœci¹ jazdy na
rowerze. Nale¿a³o pokonaæ
skomplikowane przeszkody, które
wymag a ³ y n i e z w y k ³ e j s p r a w n o œ c i ,
równowagi i koordynacji ruchowej. Jazdê
utrudnia³y rozstawione na przeszkodach
klocki.
Konkurencja by³a jak zawsze bardzo
dobrze przygotowana, jednak nasi
zawodnicy pokazali, ¿e potrafi¹ opanowaæ
wiedzê oraz umiejêtnoœci. Reprezentacja z
Gimnazjum Publicznego w Dywitach w
sk³adzie: Piotr Koz³owski, Mateusz Borowy
i £ukasz Orzo³ z wiedzy by³a najlepsza –
uzyska³a najwy¿sz¹ iloœæ punktów.
Dru¿ynowo za ca³oœæ zajêli miejsce drugie.
Przygotowa³a ich pani Mariola
Grzegorczyk.
Reprezentanci ze Szko³y Podstawowej
w Sprêcowie w sk³adzie: Ola Capiga,
Adrian Cichowski i Marcin Salewski zajêli
czwarte miejsce. Dru¿ynê przygotowa³a
pani Maria Nowacka.

Foto. Mery

Piotr Koz³owski z Gimnazjum
Publicznego w Dywitach po raz trzeci
okaza³ siê najlepszym zawodnikiem.
W turnieju BRD uczestniczy³ ju¿ od
szko³y podstawowej. Pozwoli³o mu to

rozwin¹æ swoj¹ wiedzê i zdobyæ nowe
doœwiadczenia. Przekona³ siê te¿, jak sam
twierdzi, ¿e udzielanie fachowo pierwszej
pomocy nie jest rzecz¹ ³atw¹ i wymaga
du¿ej wiedzy oraz wprawy.
Mery

Pamiêci wielkiego kompozytora
W tym roku przypada 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Pragn¹c nale¿ycie uczciæ pamiêæ wielkiego
kompozytora, pos³owie ustanowili obecny rok Rokiem Fryderyka Chopina.
W Szkole Podstawowej w Bukwa³dzie
uroczystoœæ poœwiêcona pamiêci
wielkiego polskiego kompozytora odby³a
siê 17 marca 2010 roku. Uczniowie klas
„0”-III recytowali wiersze polskich poetów
poœwiêcone Fryderykowi Chopinowi.
Akompaniowa³a im pani Katarzyna

Szkatu³a, która wraz z pani¹ Jolant¹
D¹browsk¹ przygotowa³a te rocznicowe
obchody. Uczniowie oraz pracownicy
szko³y wys³uchali tak¿e pieœni w
wykonaniu uczniów: „¯yczenie”,
„Szynkareczka”, „Wiosna” i „Piosenka
Litewska”. Zebrani obejrzeli równie¿

prezentacjê multimedialn¹
poœwiêcon¹ ¿yciu i twórczoœci Fryderyka
Chopina przygotowan¹ przez uczniów
pod kierunkiem pana Szymona
Niestatka.
Kazimierz Kisielew
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Uroczystoœci zwi¹zane z obchodami 70. Rocznicy Zbrodni Katyñskiej
W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysiêcy
polskich jeñców (oficerów, duchownych,
urzêdników, policjantów, funkcjonariuszy
stra¿y granicznej i s³u¿by wiêziennej) z
obozów i wiêzieñ NKWD zosta³o
zamordowanych. Œwiat mia³ siê nigdy nie
dowiedzieæ o Katyniu, Charkowie,
Miednoje. Rodzinom ofiar odebrano prawo
do publicznej ¿a³oby, do op³akania i
godnego upamiêtnienia najbli¿szych.
Ziemia przykry³a œlady zbrodni, a k³amstwo
mia³o wymazaæ j¹ z ludzkiej pamiêci.
Jednak bliscy pomordowanych trwali
wiernie przy tej pamiêci, bronili jej i
przekazywali kolejnym pokoleniom
Polaków. Przenieœli j¹ przez czas
komunistycznych rz¹dów i powierzyli
rodakom wolnej, niepodleg³ej Polski. W
kwietniu bie¿¹cego roku obchodzimy 70.
Rocznicê tej zbrodni, dlatego te¿ 10
kwietnia do Katynia na uroczystoœci
rocznicowe lecieli czo³owi przedstawiciele
naszego kraju: prezydent Rzeczpospolitej z
ma³¿onk¹ Mari¹, genera³owie, duchowni,
politycy i osoby towarzysz¹ce prezydentowi
w jego ostatniej misji.
Tragiczny wypadek, który wydarzy³ siê
pod Smoleñskiem, nie pozwoli³ im dolecieæ
do Katynia. Katastrofa, w której zginêli
wszyscy pasa¿erowie prezydenckiego
samolotu, sprawi³a, ¿e ca³a Polska
pogr¹¿y³a siê w ¿a³obie. Atmosfera ¿a³obnej
z a d u m y, s m u t k u , p r z y g n ê b i e n i a
towarzyszy³a apelom przygotowanym w
Szkole Podstawowej i w Gimnazjum ZS w
Dytwitach.
Dnia 14 kwietnia 2010 roku w naszej
szkole odby³ siê apel poœwiêcony tragedii
narodowej w Katyniu. Uczniowie klasy VIa
przybli¿yli m³odzie¿y i nauczycielom
tematykê zwi¹zan¹ z tym tragicznym dla
Polski miejscem. Przedstawili informacje

„…przelecia³ ptak przep³ywa ob³ok
upada liœæ kie³kuje œlaz
i cisza jest na wysokoœciach
i dymi mg³¹ smoleñski las…”
Zbigniew Herbert, „Guziki”

Foto. ZSDywity

dotycz¹ce zbrodni katyñskiej. Równie¿
odczytana zosta³a lista osób, które zginê³y
w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 roku
oraz wys³uchano nieodczytanego
przemówienia prezydenta Lecha
Kaczyñskiego. Minut¹ ciszy oddano ho³d
poleg³ym w Katyniu.
W gimnazjum Apel Katyñski odby³ siê
15 kwietnia. Na uroczystoœæ, oprócz
uczniów i kadry szkolnej, przybyli
zaproszeni goœcie z Domu Pomocy
Spo³ecznej “Kombatant” w Olsztynie.
Uczniowie klas trzecich przedstawili w
zarysie historiê zbrodni katyñskiej, której
towarzyszy³a prezentacja multimedialna
zawieraj¹ca wstrz¹saj¹ce zdjêcia lasu
œmierci. W nim 70 lat temu rozstrzelano
polskich oficerów. Zaprezentowano te¿
fragmenty wspomnieñ Stanis³awa
Swianiewicza, cudownie ocalonego od

œmierci w Katyniu polskiego oficera.
Tr a g i z m o p i s y w a n y c h w y d a r z e ñ
podkreœla³a muzyka Fryderyka Chopina i
Wolfganga Amadeusza Mozarta w
wykonaniu ucznia gimnazjum Piotra
Koz³owskiego.
Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp
zaproszonych goœci. Recytowali oni
poezjê wojenn¹. Wielkie zainteresowanie
wzbudzi³y wspomnienia z powstania
warszawskiego. Apele upamiêtniaj¹ce te
tragiczne wydarzenia, zarówno te sprzed
70. lat jak i sprzed kilku dni, by³y smutnymi
uroczystoœciami i na pewno zostan¹
zapamiêtane przez spo³ecznoœæ naszej
szko³y jeszcze z innego powodu:
uczniowie trwali w ciszy i skupieniu, ciszy
adekwatnej do powagi sytuacji.
U. Derlacz, P. Pochlid

Turcja pe³na egzotyki
W dniach 8–12 marca 2010 roku nauczyciele ze Szko³y Podstawowej w Dywitach odbyli pi¹t¹ wizytê zorganizowan¹ w ramach
Partnerskich Projektów Szkó³ Comenius – „¯ycie w Europie”. Tym razem celem by³a pe³na egzotyki i kontrastów Turcja.
W pierwszych dniach wizyty
zwiedziliœmy miasto Konya znane z
muzeum filozoficznego poœwiêconego
wybitnemu myœlicielowi i twórcy
derwiszyzmu – Mevlanie.
Z Konyi przez pustyniê kamienn¹
udaliœmy siê do malowniczego miasteczka
Beysehir, gdzie spotkaliœmy siê z uczniami i
nauczycielami ze szko³y partnerskiej. Tu
poznaliœmy turecki system edukacji i
wziêliœmy udzia³ w warsztatach
poœwieconych przygotowywaniu
narodowych potraw. Obejrzeliœmy tak¿e
program artystyczny przygotowany przez
uczniów. W Beysehirze znajduje siê jeden z
najstarszych meczetów w Turcji. Jest on
wykonany z cedrowego drewna, a
oprowadzi³ nas po nim Imann.
Kolejnym etapem podró¿y by³a Alanya –
staro¿ytne miasto z pla¿¹ Kleopatry
po³o¿one nad Morzem Œródziemnym. Tam
zwiedziliœmy ruiny œredniowiecznej fortecy,
odbyliœmy spacer po porcie i
rozkoszowaliœmy siê wysok¹, jak na ten

Foto. IK

czas, temperatur¹ – ok. 22 stopni.
Podczas wizyty zosta³ zaprezentowany
nam rodzimy folklor i styl ¿ycia
mieszkañców. Uczniowie i nauczyciele z
Turcji uczyli goœci gry na kastanietach –
tradycyjnym instrumencie muzycznym, a
tak¿e poznawaliœmy kroki regionalnych
tañców. Podczas wizyty mogliœmy

delektowaæ siê smakiem miejscowych
potraw i smako³yków.
Turcja zapisze siê w naszej pamiêci
szczególnie ze wzglêdu na serdecznoœæ,
otwartoœæ i szczeroœæ jej mieszkañców. W
maju oczekujemy rewizyty w naszym
kraju.
Izabela Koz³owska
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Zabawa przeklêtymi obrazami
¯aden cz³owiek nie ma prawa zabijaæ
drugiego cz³owieka. ¯ycie ludzkie jest
wartoœci¹ nadrzêdn¹ - chroni¹ je religia, prawo
oraz wielowiekowa kultura. Obecnie nawet na
zwyrodnia³ych, seryjnych mordercach od wielu
lat nie wykonuje siê wyroków kary œmierci.
Odstêpstwem od tych regu³ jest – wojna.
Dziêki wojennym okolicznoœciom natura ludzka
ujawnia najciemniejsze oblicza poprzez
stosowanie wyrafinowanych form przemocy.
Powszechna staje siê pogarda dla ¿ycia
drugiego cz³owieka. Zawsze skutkiem
wojennych okolicznoœci jest cierpienie
niewinnych ludzi na ogromn¹ skalê.
Na podstawie relacji naszych starszych
krewnych i znajomych z niedowierzaniem i
przera¿eniem mo¿emy zaledwie spróbowaæ
sobie wyobraziæ wojenne realia, kiedy to zwykli
¿o³nierze zabijaj¹ siê wzajemnie, grabi¹ i
morduj¹ ludnoœæ cywiln¹. Ubezw³asnowolnieni
przysiêg¹ wojskow¹ oraz prawem wojennym,
czêsto staj¹ siê bezwolnym narzêdziem w
rêkach fanatycznych przywódców, którzy
¿yciem i krwi¹ ¿o³nierzy lecz¹ swoje kompleksy
lub próbuj¹ zaspokoiæ inne zwyrodnia³e
potrzeby.
Okaleczenie wojn¹ cia³, dusz i psychiki
ludzkiej czêsto stanowi problem ca³ych
pokoleñ. Osoby, które by³y œwiadkami skutków
wynaturzonych wojennych ludzkich czynów,
czêsto wbrew swojej woli maj¹ w pamiêci wryte
obrazy. Przez ca³e ich ¿ycie wp³ywaj¹ one
destrukcyjnie na postrzeganie œwiata oraz na
ich relacje z innymi ludŸmi. Wojenne
doœwiadczenia s¹ przyczyn¹ nerwic, depresji,
demoralizacji, przestêpstw oraz wielu innych
nieszczêœæ.

Foto. HM

Foto. Archiwum HM

Festyny cudzej œmierci
W ostatnim czasie szybko przybywa
mi³oœników tak zwanych wojennych
rekonstrukcji dawnych bitew. Podziw
wzbudzaj¹ kolorowe kostiumy, wojskowe
mundury, broñ oraz inne militaria.
Podczas rekonstrukcji, czyli
pozorowanych krwawych i œmiertelnych
walk, s³ychaæ strza³y, g³oœne okrzyki, jêki
i wybuchy. Podczas „przedstawienia”
niemal wszyscy uczestnicy, zarówno
aktorzy, jak te¿ Widzowie, bardzo dobrze
siê bawi¹. Nikt nie próbuje
powstrzymywaæ siê od wyra¿ania
radoœci, jaka p³ynie z ogl¹dania
„wspania³ego widowiska” - czêsto padaj¹
salwy œmiechu.
Organizatorzy imprez dbaj¹, aby
nastrój by³ sielankowy. Jest gor¹cy bigos,
grochówka wojskowa, kie³baski z grilla,
muzyka, alkohol oraz inne atrakcje. Tak,
rekonstrukcje tragicznych wydarzeñ staj¹
siê festynami w karnawa³owym nastroju.
Z jednej strony nasza kultura bardzo
wra¿liwie reaguje na œmieræ cz³owieka
bez wzglêdu na to, kogo ona dotyczy. Z
drugiej strony jest spo³eczne
przyzwolenie i popyt na parodiowanie
œmierci poleg³ych przed wielu laty
¿o³nierzy. Widowiska te staj¹ siê
nierzadko komicznym spektaklem, który
nie ma nic wspólnego z prawdziw¹
atmosfer¹ dawnych wydarzeñ. Nietrudno
sobie wyobraziæ, jaki stosunek do tego
typu imprez mia³yby osoby, gdyby ¿y³y,
które bezpoœrednio ucierpia³y na skutek
wojny i obecnie „rekonstruowanych”
wydarzeñ.

Kalendarz imprez gminy Dywity
Poni¿ej przedstawiamy imprezy, które odbêd¹
siê w najbli¿szych miesi¹cach i zachêcamy do
wziêcia w nich udzia³u. Bli¿szych informacji
udzielaj¹ organizatorzy imprez (skrót nazwy
organizatora w nawiasie).
Maj:
- 21.05.2010 – Fina³ Gminnego Konkursu
Plastycznego (GOK),
- 21.05.2010 - Gminny Przegl¹d Piosenki
„GLISSANDO”, godz. 10.00 (GOK),
- 22.05.2010 - III Gminny Turniej Samorz¹dowy
(UG Dywity),
- Szkolne Zawody Lekkoatletyczne (UG Dywity, ZS
Dywity).
Czerwiec:
- 1.06.2010 - Dni Rodziny (ZS Dywity),

- 5.06.2010 - Gminny Dzieñ Dziecka (UG
Dywity, GOK),
- 18.06.2010 - Dni Rodziny (ZS Gimnazjum
Dywity),
- 21.06.2010 - „Letnie Wrota” podsumowanie roku artystycznego (GOK).
Lipiec:
- Akcja letnia (GOK),
- 4.07.2010 - VIII Gminny Bieg Prze³ajowy
oraz Gminny Turniej Siatkówki na trawie (UG
Dywity, OSP Br¹swa³d),
- 11.07.2010 – £osiery - powrót do tradycji,
Nowe W³óki (UG Dywity, GOK, So³ectwo
Nowe W³óki, Nieformalna Grupa Kobiet,
Parafia Sêtal),
- 11.07.2010 - Gminny Sp³yw Kajakowy
(UG Dywity).
(Red)

Wojna to œmieræ i cierpienie

W by³ej Jugos³awii, gdzie stosunkowo
niedawno usta³y dzia³ania militarne, tego
typu impreza z przyczyn oczywistych
by³aby co najmniej - skandalem. Pomimo
tego, ¿e obserwatorzy rekonstrukcji
otrzymuj¹ obraz walk jako bardzo g³oœny,
kolorowy i z³udnie realistyczny, to, niestety
(i na szczêœcie!!!) – jest on zupe³nie
nieprawdziwy.
Wojna zawsze jest pora¿k¹ ludzkiej
cywilizacji - niesie ze sob¹ prawdziw¹
œmieræ, prawdziwe kalectwo, prawdziw¹
krzywdê, prawdziwe sieroctwo,
prawdziwe ubóstwo, prawdziw¹
demoralizacjê oraz wiele innych
nastêpstw, które powoduj¹ ludzkie
cierpienie. Wybiórcze pomijanie
wszystkich skutków wojny fa³szywie i
niebezpiecznie korzystnie przedstawia
wojenne oblicze. Pokazuje walki militarne
jako „s³uszny”, „atrakcyjny”, czêsto
„szlachetny” i „bohaterski” sposób
realizacji ludzkich celów, promuj¹c
pogardê dla ludzkiego ¿ycia i cierpienia.
Up³yw czasu od zakoñczenia wojny nie
zawsze jest w stanie z³agodziæ okaleczon¹
duszê oprawców, ofiar i œwiadków wojny.
Do dziœ ¿yj¹ wœród nas ludzie, którzy choæ
bardzo tego pragn¹, nie s¹ w stanie
wymazaæ ze swej pamiêci niechcianych,
przeklêtych wojennych obrazów. Inni zaœ –
czêsto nieœwiadomie - bawi¹ siê przy ich
tworzeniu oraz ogl¹daniu.
Henryk Mondroch

Wybory zarz¹du
SRWSiO S³upy
W dniu 10 marca 2010 na Walnym
Zebraniu Wyborczym Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi S³upy i Okolic zosta³ wybrany
nowy Zarz¹d. Bêdzie pe³ni³ swoj¹ funkcjê w
latach 2010-2013. Na pierwszym zebraniu
nowy zarz¹d ukonstytuowa³ siê i wybra³
Waldemara Grzegorzewskiego na prezesa
zarz¹du, Janinê Cycyk – na wiceprezesa
do spraw oœwiaty i Marka Kleinê –
wiceprezesa ds. sportu. Sekretarzem
zosta³a Ma³gorzata Czarnecka a
skarbnikiem Genowefa Kudryk. Do
zarz¹du wesz³a równie¿ Marta Wodyñska.
(Red)
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Wydawnictwo Stowarzyszenia „Nasze Gady”.

Œladami mieszkañców tej ziemi
„Ma³a Barcja” – taki tytu³ nosi trzeci przewodnik turystyki archeologicznej wydany przez Stowarzyszenie „Nasze Gady”.
Jego uroczysta promocja odby³a siê 17 kwietnia 2010 roku w Dercu.
Autorem publikacji jest Robert Klimek.
Szatê graficzn¹ nada³ jej Zbigniew
Koz³owski. Autorzy ci równie¿
przygotowali dwa wczeœniejsze
wydawnictwa: „Terra Gunelauke” i „Na
kresach Galindii”, ciesz¹ce siê bardzo
du¿ym zainteresowaniem odbiorców.
Pruskie plemiê Bartów zamieszkiwa³o
okolice dzisiejszych miejscowoœci takich
jak: Kêtrzyn, Bartoszyce, Reszel,
Jeziorany oraz Sêpopol, Barciany i
Gierdawy. Ma³a Barcja to obszar okolic
Jezioran i Bisztynka. Na postawie
materia³ów Ÿród³owych, kartograficznych i
nieznanych dot¹d archiwaliów, Robert
Klimek przedstawi³ historiê i kulturê
Bartów. Po tych walecznych wojownikach
pozosta³o do dzisiaj wiele obiektów
archeologicznych takich jak grodziska,
wa³y pod³u¿ne czy miejsca œwiête. S¹ one
czêsto w bardzo z³ym stanie, zniszczone

Œwiêto Poezji
W pi¹tek 23 kwietnia w Gminnym
Oœrodku Kultury odby³y siê eliminacje
rejonowego konkursu recytatorskiego.
Komisja konkursowa w sk³adzie: Wanda
Anusiak – cz³onek Towarzystwa Kultury
Teatralnej, Beata Rogowska – pedagog
muzyki i Marta Wodyñska – instruktor
teatralny przes³ucha³a 26 recytatorów.
Reprezentowali oni 4 gminy: Dobre Miasto,
Jonkowo, Purdê i Dywity.
Jury wytypowa³o do fina³u
wojewódzkiego nastêpuj¹cych
recytatorów w poszczególnych
kategoriach.
Klasy I–III:
- Anita Grablewska ze Szko³y
Podstawowej nr 3 w Dobrym Mieœcie.
Klasy IV–VI:
- Kalina Koz³owska ze Szko³y
Podstawowej w Dywitach.
Gimnazjum - recytatorzy:
- Patrycja £aszczewska z Gimnazjum
w Jonkowie.
Gimnazjum – poezja œpiewana:
- Adriana Czaplicka z Gimnazjum
Niepublicznego w Dobrym Mieœcie.
Laureaci otrzymali nagrody ksi¹¿kowe
ufundowane przez Gminny Oœrodek
Kultury w Dywitach, zaœ pozostali
uczestnicy upominki ze Starostwa
Powiatowego w Olsztynie i Urzêdu Gminy
w Dywitach.
Gratulujemy wszystkim recytatorom i
dopingujemy nasz¹ reprezentantkê w
konkursie wojewódzkim, który odbêdzie
siê 11 czerwca 2010 roku o godzinie 10.00
w Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych w Olsztynie, przy ul. Parkowej
1. Zapraszamy!
J.O.

przez u¿ytkowanie rolnicze. Warto
znaæ miejsca ich lokalizacji, choæby po to,
¿eby uchroniæ je przed dalszym
zniszczeniem.
Promocjê tego przewodnika
przygotowali Ewa i Waldemar Gajewscy,
cz³onkowie Grupy Partnerskiej „Gniazdo
Warmiñskie”, na co dzieñ w³aœciciele
Gospodarstwa Agroturystycznego w
Dercu. W wydarzeniu tym, oprócz
zaproszonych goœci, wziê³o udzia³ 10
osób nale¿¹cych do „Gniazda
Warmiñskiego”.
Wydanie kolejnego przewodnika
turystyki archeologicznej mo¿liwe by³o
dziêki wspó³finansowaniu przez Uniê
Europejsk¹ w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego z projektu
„Produkt lokalny nasz¹ wizytówk¹”.
Teresa Kosiñska

Posprz¹tajmy œwiat razem
Szko³a Podstawowa w Bukwa³dzie, Stowarzyszenie Przyjació³ Wsi Bukwa³d
oraz fundacje: „Albatros”, „Tallo” i „Prymus” realizuj¹ ró¿ne zadania na rzecz
mieszkañców Bukwa³du. Tym razem postanowi³y po³¹czyæ swoje si³y i wspólnie
zorganizowaæ sprz¹tanie wsi.
W czwartek 29
kwietnia 2010 roku
dzieci ze Szko³y
Podstawowej w
Bukwa³dzie w samo
po³udnie wyruszy³y w
teren z wielkimi,
foliowymi torbami na
œmieci. Optymalne trasy
- stosownie do wieku i
m o ¿ l i w o œ c i
poszczególnych grup
o r a z s t o p n i a
zaœmiecenia terenu przygotowa³a Fundacja Albatros, zaœ
torby na œmieci i rêkawiczki dostarczy³a
Gmina Dywity. Specjaln¹ nagrod¹ dla
wszystkich dzieciaków bior¹cych udzia³ w
akcji by³a loteria przygotowana przez
Fundacjê Tallo - ka¿dy los wygrywa³ i
ka¿de dziecko otrzyma³o upominek.
Ufundowa³a je firma Temp-Cold.

Foto. prymus

Na zakoñczenie pracowitego dnia
dzieci i organizatorzy zasiedli do
pieczenia kie³basek przy wspólnym
ognisku, przygotowanym przez grono
pedagogiczne i Stowarzyszenie
Przyjació³ Wsi Bukwa³d.
(prymus)

Szachy w GOK-u
Dzieci i m³odzie¿ z gminy Dywity
ponownie mog¹ wzi¹æ udzia³ w zajêciach
„Przez szachy na politechnikê”. Zajêcia, w
ramach projektu realizowanego przez
stowarzyszenie „Nasze Asy” i
finansowanego ze œrodków Gminy Dywity,
odbywaj¹ siê ju¿ od kwietnia w Gminnym
Oœrodku Kultury. Uczestniczy poznaj¹

tam tajniki tej starej gry strategicznej,
któr¹ s¹ szachy, w dwóch grupach
wiekowych: klasy I-III oraz dzieci starsze i
m³odzie¿.
Wszystkich chêtnych serdecznie
zapraszamy. Bli¿sze informacje pod
numerem telefonu: 89 5120123.
(red)
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Gimnazjum Dywity. Dzia³ania „Klubu Oœmiu”.

Warsztaty, zbiórka ¿ywnoœci i promocja regionu...
W poprzednim numerze „Gazety
Dywickiej” informowaliœmy o dzia³alnoœci
wolontariuszy z „Klubu Oœmiu” w Dywitach.
Te r a z c h c i e l i b y œ m y p o d z i e l i æ s i ê
najœwie¿szymi informacjami z realizacji
zadañ, jakie wyznaczyli sobie
wolontariusze.
Przed Wielkanoc¹ 15 wolontariuszy
gimnazjum wziê³o udzia³ w akcji
organizowanej przez Bank ¯ywnoœci w
Olsztynie. M³odzie¿ zbiera³a produkty
spo¿ywcze w dwóch sklepach w Olsztynie
(na Zatorzu) oraz w Dywitach i w KieŸlinach.
W sklepach na terenie naszej gminy uda³o
siê zebraæ 60 kg ¿ywnoœci, z której
przygotowano, we wspó³pracy z
pedagogiem szkolnym, 13 paczek i
przekazano je potrzebuj¹cym wsparcia
rodzinom zamieszka³ym w naszej gminie.
Satysfakcja z brania udzia³u w akcji by³a tym
wiêksza, ¿e pracownicy Banku ¯ywnoœci,
wspó³pracuj¹cy równie¿ z olsztyñskimi
szko³ami, byli bardzo zadowoleni z pracy i
postawy dywickiej m³odzie¿y.
Wa¿nym dla nas zadaniem by³o
przygotowanie w szkole obchodów „Dnia
na Tak”. Postanowiliœmy, ¿e u nas bêdzie to
„Dzieñ Uœmiechu”. W ca³ej szkole na
gazetkach zawis³y uœmiechniête
s³oneczka, przeprowadzono konkurs na
plakat promujacy dobro oraz ka¿da klasa
wybiera³a spoœród uczniów naj¿yczliwsz¹,
najpogodniejsz¹ osobê.
Dnia 8 kwietnia odby³o siê w szkole
szkolenie dla m³odzie¿y z “Klubu Oœmiu” na

Foto. ER

temat tego, czym jest m³odzie¿owy
wolontariat, jakim cechami powinien byæ
obdarzony m³ody cz³owiek pragn¹cy
bezinteresownie pomagaæ innym oraz
jakiego wsparcia mo¿emy oczekiwaæ od
Fundacji „Œwiat na Tak”, przy której
funkcjonujemy.
Kolejnym dzia³aniem, jakie wytyczy³o
sobie 10 wolontariuszy, jest promocja
konkursu: „Mazury - cud natury”. Bêdzie on
polega³ na zachêceniu mieszkañców gminy
do g³osowania na mazurskie jeziora,
kandydata na jeden z cudów œwiata. W

W grodziskach i na wa³ach

zwi¹zku z powy¿szym uczniowie Ci
przygotowali ulotki, które s¹ rozdawane
we wszystkich miejscowoœciach naszej
gminy. Wykonali te¿ plakaty zachêcaj¹ce
do g³osowania oraz prezentacjê na temat
piêkna Mazur, która bêdzie wyœwietlona
uczniom gimnazjum.
Do g³osowania serdecznie zachêcamy
równie¿ czytelników „Gazety Dywickiej”.
By to zrobiæ, trzeba wejœæ na stronê:
http://mazurycudnatury.org i postêpowaæ
zgodnie z instrukcj¹
E. Romanowska

Nasi recytatorzy

Wyprawa na grodziska jest produktem markowym
„Gniazda Warmiñskiego”. Posiada certyfikat Marki
Lokalnej jako wydarzenie kulturoznawcze.

Uczniowie ze szkó³ w gminie Dywity rywalizowali
miêdzy sob¹ o tytu³ najlepszych recytatorów.
Tradycyjnie okazj¹ ku temu by³y, odbywaj¹ce siê 20
kwietnia, gminne „Spotkania z poezj¹”.

Pierwsza w tym roku wyprawa odby³a siê 25 kwietnia jako
dzia³anie w projekcie „Produkt lokalny nasz¹ wizytówk¹”,
dotowanym przez EFS. S³u¿y³a poznaniu
wczesnoœredniowiecznej historii po³udniowej Warmii, kiedy
obszar ten zamieszkiwa³y plemiona pruskie. By³o te¿ okazj¹ do
bliskiego spotkania z ich kultur¹.
Robertowi Klimkowi, który jest posiadaczem certyfikatu,
towarzyszy³a grupa m³odych pasjonatów historii i kultury
dawnych Prusów. To ludzie, którzy odtwarzaj¹ ich jêzyk, muzykê i
obyczaje. Swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami wzbogacali program
wyprawy, podczas której uczestnicy dotarli na grodziska w
Barczewku i Marunach oraz na wa³y pod³u¿ne w Kierzbuniu i
Rumach.
Bezpoœrednie spotkanie z histori¹ wczesnego œredniowiecza
zakoñczone zosta³o w Rumach, gdzie do dziœ, od siedmiu wieków
nietkniête, znajduj¹ siê kopce z kamieniami wyznaczaj¹cymi
granicê pomiêdzy Biskupstwem Warmiñskim a Zakonem
Krzy¿ackim.
Taka wspólna lekcja historii sprawi³a, ¿e jej uczestnicy nabrali
ochoty na dalsze poznawanie dziedzictwa kulturowego i historii
swojego regionu.
Teresa Kosiñska

W gminnych eliminacjach XXVIII Konkursu
Recytatorskiego „Spotkania z poezj¹” wziê³o udzia³ 28
uczestników ze szkó³: SP w Bukwa³dzie, ZS w Dywitach,
Niepublicznej SP w S³upach, SP w Sprêcowie i ZS w
Tu³awkach.
Recytatorzy, wy³onieni w konkursach szkolnych,
rywalizowali w Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach w
4 kategoriach wiekowych. Komisja, po wys³uchaniu
uczestników, wybra³a tych, którzy bêd¹ reprezentowali
gminê w eliminacjach rejonowych. Oto laureaci w
poszczególnych kategoriach.
Klasy I–III:
- Julia Brewka - SP w Bukwa³dzie,
- Kuba Zackowski - SP w Dywitach.
Klasy IV–VI:
- Karolina Koz³owska - SP w Dywitach,
- Aleksandra Kubiak - SP w S³upach,
Gimnazjum - recytatorzy:
- Sandra Gieruæ - Gimnazjum w Dywitach,
- El¿bieta Malinowska – Gimnazjum w Dywitach.
Gimnazjum – poezja œpiewana:
- Iga D¹bkowska - Gimnazjum w Dywitach.
J.O.
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Szko³a Podstawowa w Bukwa³dzie.

Dzieñ Historii
Corocznie obchodzi siê w szko³ach Rocznicê Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. W tym roku nauczyciele i uczniowie
w szkole w Bukwa³dzie postanowili uczyniæ to w sposób nietypowy, organizuj¹c Dzieñ Historii.
Uroczysty Dzieñ Historii zgromadzi³ w
sali gimnastycznej ca³¹ szkoln¹
spo³ecznoœæ. Na wstêpie wys³uchali oni
krótkiego monta¿u s³owno-muzycznego
poœwiêconego rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja. Nastêpnie
rozpoczê³y siê konkursy i prezentacje.
Przygotowuj¹c siê do tego dnia,
uczniowie poszczególnych klas malowali
obrazy o tematyce historycznej. Oceniano
nie tylko technikê wykonania i odpowiedni
dobór tematu, lecz równie¿ to, czy w pracê
nad nim zaanga¿owa³a siê ca³a klasa. W
konkursie wiedzowym uczniowie
poszczególnych klas musieli wykazaæ siê
niebywa³¹ znajomoœci¹ historii.
Najciekawszy by³ jednak konkurs na
najlepsze przebranie.
Zarówno uczniowie jak i nauczyciele
przebierali siê za postacie historyczne.
Nale¿a³o nie tylko wybraæ odpowiedni strój
wraz z charakterystycznymi elementami
u³atwiaj¹cymi rozpoznanie danej postaci.
Trzeba by³o równie¿ przestawiæ jej
¿yciorys. Nie zabrak³o wiêc poetek

Foto. Bukwa³d

(Safona, Kazimiera I³³akowiczówna),
malarzy – Jan Matejko, odkrywców i
w y n a l a z c ó w. W œ r ó d d z i e w c z ¹ t
dominowa³y damy dworu i ma³¿onki

znanych z naszej historii królów
Impreza by³a ciekaw¹ i ¿yw¹ lekcj¹
historii, która na d³ugo zapadnie uczniom
w pamiêci.
Kazimierz Kisielew

Gminne Œwiêto Teatru
„W filmie premiera oznacza, ¿e wszystko jest skoñczone, mo¿esz ju¿ tylko usi¹œæ w fotelu i patrzeæ. A w teatrze to dopiero
pocz¹tek…” – ten cytat z ksi¹¿ki Jonathana Carrolla „Dziecko na niebie” stanowi³ motto przewodnie Prezentacji
Dzieciêcych Form Teatralnych „Fraszka”.
To ju¿ po raz XIV na scenie Gminnego
Oœrodka Kultury w Dywitach zaprezentowa³y
siê teatry z naszej gminy. Okazj¹ ku temu
by³o Miêdzynarodowe Œwiêto Teatru. Licznie
zebrana publicznoœæ obejrza³a 7 prezentacji
teatralnych. Ulubion¹ autork¹ scenariuszy
przedstawieñ okaza³a siê Zofia Wójcik.
Realizacjê jej tekstów przedstawi³a
grupa teatralna „Bajeczka” ze Szko³y
Podstawowej w Dywitach prezentuj¹c
„Bajkowy kogel - mogel” i wzbudzaj¹c wiele
uœmiechu dowcipnymi tekstami autorki. W
przedstawieniu „Czerwone Kapturki”
równie¿ jej autorstwa zaprezentowa³a siê
kolejna grupa. Scenê opanowa³y „kapturki” z
ró¿nych stron œwiata. Z ma³ymi artystami w
szkole dywickiej pracuj¹ panie Beata
Zackowska i Anna Bieniaszewska.
Po d³ugim okresie nieobecnoœci, z
dowcipn¹ wersj¹ bajki w/w autorki pt.
„Smocze perypetie”, pojawi³a siê grupa
teatralna „Reflektor” z Gimnazjum w
Tu³awkach. Opiekunem grupy jest pani
Dorota £ugowska, a swoje pierwsze
re¿yserskie dokonanie przygotowa³a
uczennica Katarzyna Rumiñska. Nale¿y
nadmieniæ, i¿ w przedstawieniu mogliœmy
zobaczyæ równie¿ by³ych wychowanków
pana Macieja Azarewicza z SP we
Fr¹czkach. Jego grupa teatralna „Antrakt”
zaprezentowa³a sztukê „Bajka o dwóch
królestwach” do tekstu Antoniny Szejbal.
Pan Maciej zara¿a mi³oœci¹ do teatru kolejn¹
ekip¹ m³odych artystów.

P o t r u d n ¹
technikê ³¹cz¹c¹
¿ywy plan i lalki
siêgnê³a pani
Magdalena Wrzosek
z SP w Sprêcowie
wraz z grup¹
teatraln¹ „Barstuki”,
przedstawiaj¹c
refleksyjn¹ „Bajkê o
s z c z ê œ c i u ” .
Niezwykle ciekaw¹
p r e z e n t a c j ê
obejrzeliœmy w
wykonaniu dzieci z
teatru „K³obuki” z SP
w Bukwa³dzie.
Popularn¹ baœñ H.
CH. Andersena „Brzydkie Kacz¹tko”
przygotowa³y panie Dorota Zarêba i
Katarzyna Szkatu³a, wykorzystuj¹c
muzyczne i wokalne talenty swoich
podopiecznych. Gminne œwiêto teatru
zamyka³o przedstawienie gimnazjalistów z
Dywit pt. „Szczêœliwe wydarzenie”
S³awomira Mro¿ka. Adaptacji tego trudnego
tekstu i zarazem re¿yserii podjê³a siê pani
Magdalena Gajewska, opiekun grupy
teatralnej „Lustro”.
Ka¿de przedstawienie nagradzane by³o
gromkimi brawami. M³oda widownia zebrana
w sali widowiskowej GOK w trakcie trwania
przegl¹du uczestniczy³a w konkursie, który
przybli¿a³ im literaturê dzieciêc¹. Polega³ on

Foto. GOK

na odczytywaniu tytu³ów bajek i baœni
na podstawie sprytnie ukrytych rekwizytów
na stronicach kolorowych prac
wykonanych w trakcie zajêæ Pracowni
Kreatywnego Rozwoju Malucha.
Zabawa w teatr daje wiele mo¿liwoœci
rozwoju artystycznego i emocjonalnego
dzieciom oraz m³odzie¿y i jest zarazem
polem do dba³oœci o kulturê jêzyka
polskiego. Gratuluj¹c obecnych sukcesów
artystycznych i ¿ycz¹c tych przysz³ych, do
zobaczenia za rok ju¿ na XV Prezentacjach
Dzieciêcych Form Teatralnych – to ju¿
bêdzie ma³y jubileusz!
J.O.
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Od stuleci w redykajnskiej ziemi
Redykajny to niewielka miejscowoœæ
po³o¿ona pomiêdzy rzek¹ £yn¹ a Jeziorem
Redykajny, w po³udniowo-zachodniej
czêœci gminy Dywity. Za³o¿ona zosta³a na
obszarze oko³o 386 hektarów przez
Kapitu³ê Warmiñsk¹ najprawdopodobniej
oko³o 1348 roku. Nadanie ziemi Prusowi o
nazwisku Sormast nast¹pi³o w lipcu 1363
roku. Zanim do tego dosz³o i do Redykajn
zawita³o chrzeœcijañstwo, wczeœniej przez
wiele stuleci znajdowa³ siê tutaj „lauks” czyli
pruska osada. Nazwa miejscowoœci
pochodzi z jêzyka pruskiego i dawniej
zapisywana by³a: Reykaym, Redecaim lub
Redikaim, póŸniej Redigkainen, zaœ po
roku 1945 - Redykajny.

Foto. HM

wydzielali „œwiête gaje”, w których nie
wolno by³o nikomu pozyskiwaæ ¿adnych
dóbr - wycinaæ drzew, polowaæ, zbieraæ
Prusowie zajmowali siê rolnictwem, runa leœnego, a czasami nawet tam
zbieractwem, bartnictwem i polowaniem. wchodziæ. Coœ w rodzaju staro¿ytnych
Pos³ugiwali siê graficznymi rysunkami oraz „rezerwatów”.
znakami, które wykuwali na kamieniach
oraz wycinali w korze drzew. Nie
Wojenne wyprawy
pozostawili po sobie ¿adnych pisanych
œladów, poniewa¿ pisma w ogóle nie znali.
Charakterystycznym, a zarazem
Relacje, jakimi dziœ dysponujemy na ich przera¿aj¹cym, rysem obyczajowoœci
temat, pochodz¹ od podró¿ników i Prusów by³y zbrojne wyprawy ³upie¿cze
kronikarzy goszcz¹cych niegdyœ na tych na swych bli¿szych b¹dŸ dalszych
ziemiach. Archeologiczne badania oraz s¹siadów. Mimo to, ¿e kulturowo wiele
znaleziska z naszego regionu dowodz¹, ¿e ³¹czy³o ich ze sob¹, nie przeszkadza³o im
Prusowie utrzymywali liczne kontakty t o w c a l e w p r o w a d z e n i u
handlowe nawet z bardzo odleg³ymi miêdzyplemiennych wojen.
kulturami ówczesnego œwiata. Jednak
Wyruszali konno. Najwa¿niejsze by³o
nigdy nie uda³o im siê zorganizowaæ swojej zaskoczenie i gwa³townoœæ uderzenia. Z
odrêbnej pañstwowoœci. Zawsze byli impetem wpadali do zagród, zabijali
podzieleni na wiele plemion, których jêzyk i mê¿czyzn i zabierali wszystko, co mia³o
obyczaje ró¿ni³y siê od siebie. Ich jak¹kolwiek wartoœæ. Porywali kobiety i
pogañskie praktyki oraz wierzenia opiera³y dzieci. Z ³upami szybko uciekali w g³¹b
siê przede wszystkim na oddawaniu czci puszczy. Ka¿dy osobno na w³asne ryzyko.
si³om natury. Mo¿na powiedzieæ, ¿e byli oni Udany powrót z wyprawy by³ œwiêtem nie
pierwszymi ekologami, poniewa¿
tylko dla rodziny, ale dla ca³ego pruskiego
Dawni mieszkañcy

Foto. Archiwum HM

lauksu.
Pruscy bartnicy potrafili doskonale
pozyskiwaæ miód dzikich
pszczó³.
Foto. Archiwum
HM
Brutaln¹ ciekawostk¹ jest sposób, w jaki
obchodzili siê oni ze z³odziejami, których
przy³apali na kradzie¿y miodu z ich
bartniczego pnia. Byli bezwzglêdni.
Intruza obezw³adniali, no¿em zadawali
mu precyzyjn¹ ranê w brzuch w celu
wydobycia jelit. Krzycz¹cego z bólu
rabusia stawiali obok jakiegoœ
dorodnego, najlepiej nas³onecznionego
drzewa. Nastêpnie przywi¹zywali owijaj¹c z³odzieja wokó³ pnia jego
w³asnymi jelitami. Tak, aby przed
œmierci¹ za czyn bartniczego
z³odziejstwa d³ugo i g³oœno cierpia³.
Pruski pochówek

Z opisów dawnych kronikarzy wiemy,
¿e gdy umar³ Prus, cia³o le¿a³o w jego
domu, u rodziny i przyjació³, jeden
miesi¹c lub dwa. Cia³a wodzów i
zamo¿nych o tyle d³u¿ej, o ile wiêcej mieli
bogactw. Niekiedy nawet przez pó³ roku
w oczekiwaniu na spalenie. Przez ca³y
ten czas „¿a³obnicy” bawili siê, jedli i pili,
a¿ do dnia, w którym spalono cia³o.
Jednak zaniesienie nieboszczyka na
stos mog³o siê odbyæ dopiero po
roztrwonieniu przez ca³¹ wspólnotê
osady jego maj¹tku. W pruskiej kulturze
rodzina dziedziczy³a tylko ziemiê i
budynki. Ca³y pozosta³y maj¹tek po
œmierci w³aœciciela przechodzi³ na
w³asnoœæ wspólnoty. Je¿eli zmar³y by³
w y j ¹ t k o w o b o g a t y, j e g o d o b r a
rozk³adano w terenie i urz¹dzano wyœcigi
konne. JeŸdŸcy na najlepszych koniach
pierwsi docierali do kosztownoœci
zatrzymuj¹c je na w³asnoœæ. Dlatego
wyj¹tkowo cennym nabytkiem by³y dobre
konie.
Gdy ju¿ ca³y maj¹tek zmar³ego zosta³
przehulany i rozdany, nieboszczyka
wynoszono z domu razem z broni¹ i
szatami. Cia³o spalano na specjalnym
stosie.

Gazeta Dywicka nr 27, s. 11

W niektórych pruskich plemionach by³
zwyczaj, ¿e je¿eli bogaty zmar³y posiada³
¿ony, na³o¿nice lub s³ugi niewolne, to
podczas pogrzebu ceremonialnie by³y one
zabijane. Ich cia³a palono, aby pochowaæ je
z ich panem, by mog³y s³u¿yæ mu w
zaœwiatach. Pozosta³e po spaleniu szcz¹tki
zmar³ych wsypywano do ceramicznych urn.
Nastêpnie umieszczano je w ziemi i
usypywano kamienno-ziemne kopce
nazywane kurhanami popielnicowymi.
Podró¿nicy z innych krêgów
kulturowych, którzy opisywali rytua³y
pogrzebowe Prusów, byli szczególnie
zadziwieni i zafascynowani tajemniczym
sposobem przechowywania zw³ok, które
podczas d³ugich, hucznych pogrzebów nie
ulega³y rozk³adowi.
Obecnie mo¿emy siê domyœlaæ, ¿e
najprawdopodobniej Prusowie posiedli
umiejêtnoœæ obni¿ania temperatury
otoczenia. Wykorzystywali do tego
zmagazynowany zim¹ w g³êbokich
ziemiankach, ob³o¿ony trocinami lód, który
pochodzi³ z zamarzniêtych jezior lub rzek.
Zabezpieczony w ten sposób, móg³ byæ
d³ugo sk³adowany.
Odkrycie
W Redykajnach przez d³ugie stulecia
nienaruszone, a¿ do okresu
miêdzywojennego, zachowa³o siê pruskie
cmentarzysko kurhanów popielnicowych.
W 1932 roku cenne znalezisko zosta³o
szczegó³owo przebadane i
udokumentowane. Znajdowa³o siê w
po³udniowo-zachodniej czêœci
miejscowoœci, na terenie wówczas

Foto. HM

nale¿¹cym do gospodarza o nazwisku
Elbing. Cmentarz sk³ada³ siê z 7
staropruskich kurhanów czyli kopców
ziemno-kamiennych, gdzie w
ceramicznych, zdobionych naczyniach
przez wiele lat sk³adano wczeœniej
spopielone szcz¹tki zmar³ych i poleg³ych dawnych mieszkañców Redykajn oraz
okolic.
Badania archeologiczne prowadzi³
wtedy nauczyciel szkolny z Olsztyna
Leonhard Fromm, znany jako wybitny
pasjonat amator archeologii dawnego
powiatu olsztyñskiego. Jego intensywne,
liczne prace wykopaliskowe przyczyni³y siê
znacznie do zg³êbienia wiedzy o ludziach
dawniej zamieszkuj¹cych te tereny. W
okresie miêdzywojennym opracowa³ on
doskona³¹ mapê stanowisk
archeologicznych. Znana jako „Mapa

Fromma” do dziœ s³u¿y olsztyñskim
archeologom jako rzetelne i doskona³e
Ÿród³o informacji.
Znalezisko redykajnskie datowano na
epokê br¹zu i wczesnego ¿elaza, czyli
pomiêdzy 800 a 150 rokiem przed
Chrystusem. W jednym z kurhanów
znaleziono a¿ 30 ozdobnych urn z
prochami zmar³ych. Czêœæ znaleziska
przekazana zosta³a wtedy do ówczesnego
olsztyñskiego muzeum. Obecnie podobne
urny (nawet z zawartoœci¹) mo¿na ogl¹daæ
w gdañskim muzeum archeologii.
Za³¹czone do artyku³u fotografie s¹
czêœci¹ oryginalnej dokumentacji
powsta³ej podczas wykopalisk w
Redykajnach latem 1932 roku. O innych
odkryciach z okolic Dywit ju¿ wkrótce.
Henryk Mondroch

Ratowanie parafialnego cmentarza w Barczewku
W parafii Barczewko, do której nale¿¹ wsie: Gady, Tu³awki, Barczewko i Têguty, zawi¹za³ siê Komitet Ratowania
Zabytkowego Cmentarza w Barczewku. W jego sk³ad wesz³o 16 osób mieszkaj¹cych w Barczewku, Tu³awkach i Gadach.
Zabytkowy, piêknie po³o¿ony cmentarz
znajduje siê w stanie ogólnego
zaniedbania. Najgorzej prezentuje siê jego
ogrodzenie. Na cmentarzu tym spoczywa
ksi¹dz Joachim Ziemetzki. By³ on
proboszczem parafii Barczewko. Zosta³
zastrzelony przez Sowietów 26 stycznia
1945 roku. Ksi¹dz Joachim Ziemetzki
bêdzie og³oszony b³ogos³awionym razem
z kilkunastoma innymi osobami
duchownymi i œwieckimi zamordowanymi
pod koniec wojny.
Zadaniem Komitetu jest m. in. zdobycie
œrodków na postawienie nowego
ogrodzenia wokó³ cmentarza. O œrodki te
aplikuje do Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w Odnowie Wsi. Projekt i
kosztorys ogrodzenia s¹ ju¿ gotowe.
Obecnie czynione s¹ uzgodnienia z
Wojewódzkim Urzêdem Konserwatorskim.
Wk³ad w³asny do dzia³añ dotycz¹cych
postawienia ogrodzenia wynosi ponad
34.000z³. Pieni¹dze te musi w krótkim
czasie zebraæ parafia. W imieniu Rady
Komitetu zwracamy siê z proœb¹ o pomoc
do wszystkich, szczególnie zaœ do
obecnych i by³ych mieszkañców
Barczewka. Cmentarz, na którym

Foto. Andrzej Jadwiszczak

spoczywaj¹ Wasi krewni i znajomi,
3011 0157 0276 0001. Numer konta
zas³uguje na wsparcie. Pieni¹dze mo¿na dla Darczyñców z zagranicy: BPS S.A.
wp³acaæ na konto: Rzymsko-Katolicka POLUPLPR 76 8857 0002 3011 0157
Parafia œw. Wawrzyñca w Barczewku, 1276 0001
Warmiñski Bank Spó³dzielczy w Jonkowie
W imieniu Rady Komitetu
Filia w Dywitach, numer: 76 8857 0002
Teresa Kosiñska

Gazeta Dywicka nr 27, s. 12

Dwa ognie
po raz drugi
W sali sportowej Zespo³u Szkó³ w
Tu³awkach odby³ siê II Gminny Turniej „Dwa
Ognie 2010”. W sobotê 24 kwietnia do tej
zapomnianej konkurencji zg³osi³y siê
reprezentacje so³ectw z Bukwa³du,
Ró¿nowa, Tu³awek oraz Sprêcowa.
Zgodnie z regulaminem zespo³y sk³ada³y
siê z dziewcz¹t i ch³opców. Atmosfera
zawodów by³a bardzo gor¹ca. Wielkie
emocje prze¿ywali nie tylko uczestnicy
zawodów, ale tak¿e opiekunowie, którzy
bacznie kibicowali swoim pociechom.
Najm³odszym zawodnikiem by³a Julia
Brewka, reprezentuj¹ca so³ectwo Bukwa³d.
Ka¿da dru¿yna musia³a stoczyæ po trzy
mecze. Klasyfikacja koñcowa by³a
n a s t ê p u j ¹ c a : Tu ³ a w k i , S p r ê c o w o ,
Ro¿nowo, Bukwa³d.

JW..

Gminne rywalizacje
tenisistów

Siatkarski mix
w Tu³awkach

W hali sportowej Zespo³u Szkó³ w
Dywitach 27 lutego odby³ siê X Gminny Turniej
Tenisa Sto³owego, bêd¹cy jednoczeœnie
rund¹ eliminacyjn¹ Wojewódzkiego Turnieju
LZS w tenisie sto³owym o „Puchar TVP
Olsztyn”.
Do turnieju zg³osi³y siê 63 osoby. W
klasyfikacji zespo³owej miejsca zajê³y w
kolejnoœci so³ectwa: Ró¿nowo, Dywity,
Sprêcowo, D¹brówka Wielka, Br¹swa³d,
Tu³awki, Gady, Sêtal i Rozgity. Po dwóch
rejonowych rundach eliminacyjnych, które
odbywa³y siê w Jezioranach oraz Lidzbarku
Warmiñskim, do pó³fina³u awansowa³o piêciu
reprezentantów Gminy Dywity: Kinga Bi³yj,
Dominika Arbatowska, Urszula Nikiel, Jolanta
Korsak i Jacek Barbachowski.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów.

W dniu 20 lutego 2010 roku w hali
sportowej Zespo³u Szkó³ w Tu³awkach
odby³ siê Gminny Turniej Siatkówki
Halowej „Siatkarski MIX 2 0 1 0 ” .
Rywalizowa³y w nim nastêpuj¹ce
so³ectwa: Dywity, S³upy, Sprêcowo,
Ró¿nowo, Br¹swa³d, Gady oraz Tu³awki i
w takiej kolejnoœci so³ectwa zosta³y
sklasyfikowane.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
zosta³ Adam Kapelañski, reprezentuj¹cy
so³ectwo Dywity. Uczestnicy otrzymali
nagrody rzeczowe i medale, natomiast
so³ectwa dyplomy oraz puchary.

JW.

JW..

O krok od fina³u ogólnopolskiego!
Czwartki Lekkoatletyczne to
organizowana cyklicznie impreza dla
dzieci w wieku dwunastu, jedenastu,
dziesiêciu lat i m³odszych. W edycji
2009/2010 dzieci startuj¹ w trzech
kategoriach wiekowych: roczniki 1996,
1997 oraz 1998 i m³odsi. Zawodnicy
rywalizuj¹ w szeœciu konkurencjach: biegi
na 60m, 300m, 600m dziewczêta i 1000m
ch³opcy oraz skoku wzwy¿, skoku w dal
oraz rzucie pi³eczk¹ palantow¹. Ka¿dy
oœrodek organizuje zawody oraz fina³
miejski. Dzieciom zalicza siê do tzw.
punktacji Grand Prix piêæ najlepszych
startów w ka¿dej konkurencji. Trzech
najlepszych zawodników z ka¿dej
konkurencji wystartuje w finale
ogólnopolskim, który odbêdzie siê w
dniach 11-13 czerwca 20010 roku w
Warszawie.
W tym roku do rywalizacji stanêli
równie¿ m³odzi lekkoatleci GUKS ASY

D Y W I T Y .
Z a w o d y
eliminacyjne
odbywaj¹ siê na
stadionie miejskim w
N i d z i c y. P o 3
rozegranych
zawodach bardzo
blisko wywalczenia
kwalifikacji do
u d z i a ³ u
w
ogólnopolskim finale
jest Natalia Zieliñska
z e
S z k o ³ y
Podstawowej w
Sprêcowie (300m Patrycja Wichert – Szko³a Podstawowa
w Dywitach (60m - rocznik1998) oraz
Martyna Sulikowska – Szko³a Podstawowa
w Tu³awkach (600m - rocznik1998). Uczniów
do rywalizacji przygotowywa³ trener sekcji
lekkoatletycznej GUKS ASY Dywity pan

Foto. ZAK

Szymon Niestatek, nauczyciel
wychowania fizycznego ze Szko³y
Podstawowej w Bukwa³dzie. Wyjazdy na
zawody mog³y siê odbyæ dziêki
finansowemu wsparciu Gminy Dywity, za co
trener oraz uczestnicy zawodów serdecznie
Zak
dziêkuj¹.

S³upy. Runda wiosenna pi³ki no¿nej.

Na boisku w S³upach
Zaczynaj¹ siê rozgrywki rundy wiosennej. Poni¿ej przedstawiamy terminarz
najbli¿szych meczy z udzia³em juniorów i seniorów Burza SRWSiO S³upy jako
gospodarzy. Mecze bêd¹ rozgrywane na boisku pi³karskim w S³upach. Serdecznie
wszystkich mi³oœników pi³ki no¿nej zapraszamy.
Rozgrywane mecze:
- 2010.05.16/11:00/ BURZA SRWSiO S£UPY (juniorzy) - LKS POLONIA LIDZBARK
WARMIÑSKI
- 2010.05.22/15:00/ BURZA SRWSiO S£UPY (seniorzy) - KS FORTUNA G¥G£AWKI
- 2010.05.30/11:00/ BURZA SRWSiO S£UPY (juniorzy) - BKS TÊCZA BISKUPIEC
- 2010.06.05/15:00/ BURZA SRWSiO S£UPY (seniorzy) - KS WOJCIECHY
- 2010.06.06/11:00/ BURZA SRWSiO S£UPY (juniorzy) - GKS STAWIGUDA
- 2010.06.20/16:00/ BURZA SRWSiO S£UPY (seniorzy) - KS KORMORAN PURDA
Zapraszamy jednoczeœnie na prowadzone przez SRWSiO S³upy zajêcia pi³karskie w
S³upach (czêœæ zajêæ odbywa siê na „Orlikach" w Olsztynie). Informacje o terminach
zajêæ mo¿na uzyskaæ pod nr 604294412 (seniorzy/juniorzy starsi) oraz pod nr
506986070 (juniorzy m³odsi/starsi). Zajêcia pi³karskie odbywaj¹ siê dziêki dotacji Urzêdu
Gminy Dywity. Wiêcej bie¿¹cych informacji: www.burzaslupy.futbolowo.pl i
www.burza.futbolowo.pl.

Srebrny medal Natalii
W sobotê 13 marca 2010 roku w
Pas³êku odby³y siê Miêdzywojewódzkie
Biegi Prze³ajowe. Uczestniczyli w nich
najlepsi zawodnicy z województw:
warmiñsko-mazurskiego, ³ódzkiego,
mazowieckiego oraz podlaskiego.
W zawodach wystartowali zawodnicy z
sekcji LA GUKS ASY DYWITY. W biegu na
1000 metrów w kategorii dziewcz¹t rocznik
1997 i m³odsze Natalia Zieliñska
wywalczy³a znakomite II-gie miejsce,
Martyna Sulikowska – IV a Patrycja Wichert
– VIII.
W kategorii ch³opców Krystian
Obuchowicz zaj¹³ VIII miejsce. W grupie
m³odzików rocznik 1995-96 w biegu na
1500m Mateusz Nawrocki ukoñczy³ bieg na
XXI pozycji.
SN

