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Mobilna Pracownia
Kreatywnoœci i Sztuki
s. 5

Drodzy Czytelnicy!

Radosna Szko³a w Tu³awkach
s. 4

Babie lato przynios³o zapach gêsiny, ciasta z mirabelk¹, sarniego
combra, domowych pierogów… W tle s³ychaæ jeszcze brzdêk butelek
z mniantówk¹ £ukasza Rucha i nalewk¹ so³tysa z £ugwa³du… Ech,
³adna by³a ta jesieñ, s³oneczna, smakowita i pe³na wydarzeñ. Ludno
by³o na Kiermasie w Br¹swa³dzie. Mistrzowie lokalnej kuchni stanêli w
przyjacielskie, kulinarne szranki we wsi Bukwa³d. Mi³oœnicy historii
zg³êbiali blaski i mroki œredniowiecza w Gadach. Po raz pierwszy
odby³ siê w gminie Konkurs Muzyki Instrumentalnej. W wielu
miejscowoœciach odby³y siê warsztaty artystyczne dla kobiet,
dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury, a ju¿ za moment
kolejny konkurs recytatorski im. Marii Zientary-Malewskiej. Czas
pêdzi w naszym bogatym kalendarzu zdarzeñ tempem równym
naszym wspania³ym, gminnym lekkoatletom. Zapraszamy do lektury!

TROPEM WARMIÑSKIEJ PRZYGODY

afh
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Br¹swa³d. XI Kiermas Warmiñski.

Dzieñ pe³en tradycji
„Krewni z okolicy, a czêstokroæ i z dalszych stron, zjad¹ siê na odpust do koœcio³a, a po koœciele do przyjaciela, w którego
parafii odpust przypada i wesel¹ siê i raduj¹, pouczaj¹ siê i pocieszaj¹”. Tak jak w s³owach ksiêdza Walentego
Barczewskiego, pisanych przed laty, tak i tego roku na br¹swa³dzki kiermas zjechali siê z bliska i z daleka wszyscy, którym
warmiñska tradycja odpustowa ku czci Matki Boskiej Siewnej nie jest obojêtna.
Od jedenastu lat organizatorom
Kiermasu przyœwiecaj¹ te same cele:
kultywowanie warmiñskich tradycji,
³¹czenie mieszkañców naszego regionu,
czêsto wywodz¹cych siê z ró¿nych
zak¹tków Polski i œwiata oraz przede
wszystkim nagrodzenie ciê¿kiej pracy
rolników. Ludzi, bez których nie by³oby
Warmii.
Uroczystoœci przypadaj¹ce tego roku na
4 wrzeœnia, podobnie jak przed laty,
rozpoczê³a uroczysta Msza Œwiêta w
koœciele parafialnym pod wezwaniem
œwiêtej Katarzyny Aleksandryjskiej.
Towarzyszy³a jej wspania³a oprawa
muzyczna w wykonaniu M³odzie¿owej
Orkiestry Dêtej z I³awy. Po sumie
odpustowej wszyscy mieszkañcy oraz
przybyli goœcie udali siê w korowodzie na
pobliski stadion wiejski, gdzie czeka³y na
nich liczne pokazy artystyczne, regionalne
pami¹tki oraz ogrom wspaniale
przyrz¹dzonych tradycyjnych potraw i ciast.
Nim jednak wszyscy skosztowali i
doznali licznych atrakcji, odby³o siê
uroczyste przekazanie bochna chleba,
owocu ciê¿kiej pracy na roli rodziny
pañstwa Tomaszewskich z Br¹swa³du.
Te g o d n i a o d z n a c z o n o r ó w n i e ¿
zas³u¿onych rolników gospodaruj¹cych na
terenie naszej gminy. Po tej uroczystej i
podnios³ej chwili dla publicznoœci zagra³
Gminny Zespó³ Wokalny „Cantemus”, a
nastêpnie zabrzmia³a M³odzie¿owa

foto. GOK

Orkiestra Dêta z I³awy. Tego dnia nie
zabrak³o równie¿ regionalnego akcentu,
który jako pierwszy pad³ w piosenkach
wykonywanych przez zespó³ „K³obuki” ze
Szko³y Podstawowej w Bukwa³dzie oraz
tañcach zespo³u „Sprêcowia” z SP w
Sprêcowie. Po tych wspania³ych pokazach
ze sceny, a w³aœciwie spod niej, zabrzmia³a
gwara warmiñska, któr¹ zaprezentowa³
£ukasz Ruch. Tegorocznymi goœæmi
Kiermasu, w ramach prezentacji innych
kultur, by³a Orkiestra z Chmielnej z
Warszawy.

Podczas Kiermasu rozstrzygniêto
równie¿ dwa konkursy. Pierwszym z nich
na Wieniec Do¿ynkowy. Komisja
konkursowa przyzna³a Grand Prix
So³ectwu Br¹swa³d, reprezentowanemu w
tym konkursie przez rodzinê pañstwa
Tomaszewskich. W drugim zaœ konkursie,
na zaprzêg konny, wygra³o So³ectwo
£ugwa³d.
Tegoroczny Kiermas dobieg³, tak jak
poprzednie, koñca, kultywuj¹c wspania³¹,
regionaln¹ tradycjê. Od¿yje ona znów za
rok na XII Kiermasie Warmiñskim.
Warmiak

Gady. IV Festyn Archeologiczny.

W klimacie œredniowiecza
Gady 27 sierpnia 2011 roku ju¿ po raz czwarty sta³y siê archeologiczne. W tej wsi, posiadaj¹cej doskona³e warunki do
przeprowadzenia Festynu Archeologicznego, przy nareszcie piêknej pogodzie, spotka³o siê oko³o 600 osób
zainteresowanych przesz³oœci¹ Warmii.
Spotkanie rozpoczê³o siê tradycyjnie
wjazdem 60–osobowej grupy rowerzystów
z olsztyñskiego Stowarzyszenia
„Ko³odrom”. Do³¹czyli do nas równie¿
turyœci pod¹¿aj¹cy z Olsztyna piechot¹.
Tegoroczna oferta turystyczna by³a
bogata. Wczesne œredniowiecze od¿y³o w
zagrodzie garncarza, który zaprezentowa³
rekonstrukcjê ko³a garncarskiego na kole
od wozu. Taki typ ko³a stosowany by³ w
œredniowieczu na terenie dzisiejszych
Niemiec. Zielarka z Litwy czêstowa³a
naparami zio³owymi i udziela³a porad
zielarskich osobom, które w wiêkszoœci ju¿
korzysta³y z takowych podczas
ubieg³orocznego Festynu. Prawdziw¹
sensacj¹ by³o odtworzone i, co wa¿ne,
dzia³aj¹ce krosno pionowe - rekonstrukcja
krosna wczesnoœredniowiecznego takiego, jakim pos³ugiwali siê mieszkaj¹cy
na Warmii Prusowie.
Rozpoczê³o dzia³anie Forum
Tajemnicze. M³odzi naukowcy podczas II

F o r u m
Ta j e m n i c z e g o
ujawniali tajemnice
dawnych Prusów.
Opowiadali o ich
rytua³ach i
rekonstrukcji
jêzyka pruskiego.
W tym niezwykle
c i e k a w y m
spotkaniu wziê³a
udzia³ m. in. 20osobowa grupa
studentów z
Niemiec. Podczas
Festynu dzia³a³y
foto. naszegady.pl
te¿ pracownie
oferuj¹ce warsztaty: snycerskie,
Goœcie Festynu, ¿egnaj¹c siê z
m a l a r s k i e , b i b u ³ k a r s k i e i k u c h n i gospodarzami, mówili: „Do zobaczenia
œredniowiecznej.
za rok”.
Ca³oœæ imprezy spina³ warmiñski
Imprezê dotowa³y Gmina Dywity i
zespó³ ludowy „Wêgojska Stru¿ka”, a Powiat Olsztyñski.
gospodynie czêstowa³y wybornym jad³em.
Teresa Kosiñska
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Na zdrozie mniantówka
Co jesiañ noma ju¿ na Warnijo przysz³a,
nie musza ju¿ woma pozieduwaæ, bo zidaæ.
A co zidzita, to ty¿ ziam, bo gupsie yœta nie
só, jek te moje klepy cytota. Z tó co³ó
jesianió to cz³oziek mo take szczajœcie w
nieszczajœciu, bo jeszcze pozietrze i nie je
cole take zimne, ale tak sprowdy, to brok sia
za robota ju¿ wziójœæ i na zima szykowaæ.
No jó, tak i pora dniów tamój nazod zza
mniedzy przyloz Hubert z Warszazioczki
ch³opam na splytki. A tak sprowdy na spytki,
jek tam ³u noju przed zimó. Trocha am sia i
zadziwowo³ jych do pospo³u zidziæ, bo jedan
drugygo za gwo³t nie lejduje, ale jek ju¿
przyœli, to am jam poziedo³, co jo ju¿ mom
wszystko prazie fertyk. Siójsiod, jek to
³us³ucho³, to noprzód sia trocha ³uœnio³, a
pózni ³oroz i poziedzio³: „A mniantówka yœ
na zima naszykowo³?!”
Mniantówka to ³u mnie w cha³upsie bez
co³an rok sia i nojdzie, jek na rychtycznygo
Warnijoka przystoji. Kedajœ na Warniji, ³u
gbura, zawdy w cha³upsie jeko flaszka sia
nolaz³a, coby jek brok to i po jenam wypsiæ.
Tlo sobzie tero nie myœlta ludziska, co my
Warnijoki jeke ³o¿yroki sówam! Jek to ópa
abo óma ³opoziedujó i kedajœ na ty ziamni
gwo³t bu³o takych, co to nie jena krowa z
chlywa abo choina z lasa, abo i co³o rola bez
gordziyl przeloæ potrasili. Tan œwat ju¿
zawdy taki bu³, co i nie jedan na niam bez

gorzo³a ³ogupsio³. Tero ty¿ i takych nie
brok.
Jek Hubert z Warszaziokam ³us³uchali,
co jo mom ty mniantówki ju¿ naszykowane,
to ³oroz polecieli za mniedza w ³ogród œwy¿y
mnianty nadrzyæ i chuæko do Warszazioków
cha³upy. Za djochli nie ziedzio³ am, ³o co jam
jidzie, ale jek tamój poœli, to ju¿ am bez co³an
dziañ ani jenygo, ani drugygo nie zidzio³.
Kele pónocka, jek am sia ju¿ w ³o¿e
chcio³ ³uwaliæ, do cha³upy jek ³ogañ wlecio³a
Hilda z jojtó, co ji ch³op przepod. No rod, nie
rod, am sobzie pomyœlo³, co brok kobziycie
pomó¿cz, ch³opa szukaæ. Spraziedlizie,
co³o zieœ am ³obleŸli i w jena, i w drugo
stróna, siójsioda nie bu³o nigdzi. Co³o noc
am ³azili, a Hilda tlo jamrowa³a, co Hubert ju¿
ji nie kocho i poszed pewno precz do drugi
kobziyty.
Jek ³óna tak ³o ty babzie zaczó³a godaæ,
to ³oroz mi do ³ba przysz³o, jek te dwa
siójsiody ta mnianta derli. Tedy chuæko am
poleŸli do Warszazioków cha³upy. A tamój,
jek am tlo wleŸli, to ju¿ am i ziedzieli, co
Hubertek tamój je, bo tak sia der do pospo³u
z Warszaziokiem, co i g³uchy by ³us³ucho³.
Palaruch morowy! Jek Hilda jych ³oboczu³a,
to tlo jenygo i drugygo bez pysk rznó³a, bo
godaæ razu nie bu³o do kogój. Tak siójsiody
sia ³u¿erli mniantówkó. Co to jek am sia
potam doziedzio³, tlo dlo zdrozio na zima

noc rychtyczny smaki nolyŸ ni mogli.
Ciaj¿ki ¿ywot mo tero Hubert po tam
co³am smakowaniu, bo Hildka mu ³obziodu
bez tydziañ ju¿ nie warzy, a ludziska sia z
niygo œniejó i na pozitanie tlo jamu
podspsiywujó: „Psij, psij, Hubertku psij, na
staroœæ torba i kij”. No jó, tak i to z tam
psiciam ludziskom jidzie, a bodoj to
wszystke psijó na zdrozie. Ciykow am, jek
ta gorzo³a tako zdrowo, to doczamu ji
dochtóry ludziskom w spsitolach nie
zapsisujó.
To do zidzanio i tedy a¿ drugi roz.
£ukasz Ruch
Jek byœta nie ziedzieli:
splytki – plotki, ploteczki, opowiastki,
spytki – rozpytywanie,
do pospo³u – razem,
lejduje – lubi,
³o¿yroki – pijacy,
fertyk – gotowy,
mniantówka – tradycyjna nalewka miêtowa
na spirytusie,
rychtycznygo – prawdziwego,
jojtó – p³acz, krzyk, lament,
pomó¿cz – pomóc,
jamrowa³a – narzeka³a,
warzy – gotuje,
gbur – bogaty gospodarz.

Dywity. Remont zabytkowych organów.

W nowym brzmieniu
W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpieñ 2011 roku) w koœciele parafialnym pw. œw. Aposto³ów Szymona i Judy Tadeusza w
Dywitach zosta³ przeprowadzony remont organów. Prace nad przywróceniem œwietnoœci ich brzmienia prowadzi³ mistrz,
znany w œrodowisku organistów, pan Andrzej Kowalewski z Braniewa.
Organy w Dywitach to instrument o
trakturze elektropneumatycznej.
Posiadaj¹ one osiemnaœcie g³osów, dwa
manua³y (dwie klawiatury rêczne) oraz
peda³ (klawiatura no¿na). Kwalifikuj¹ siê
one zatem do instrumentu œredniej
wielkoœci. Powsta³y pod koniec XIX wieku
tu¿ po rozbudowaniu wie¿y. Zbudowane
zosta³y przez firmê Bruno Goebela.
Podczas obecnego remontu
naprawiono i oczyszczono piszcza³ki, a

tak¿e klocki pierwszego i drugiego
manua³u. Dokonano przegl¹du mieszków
poduszkowych obydwu wiatrownic oraz
przeprowadzono dezynsekcjê
elementów organów. Po zakoñczeniu
prac nastrojono organy.
Do wykonania w kolejnych latach
pozosta³y jeszcze naprawa i konserwacja
wiatrownicy sekcji basowej oraz systemu
powietrznego. Remont organów zosta³
czêœciowo dofinansowany ze œrodków z .

Dywity. Ogólnopolski sukces Kamila.

Poka¿ mi rzekê
Kamil Kluk, obecnie uczeñ klasy Vc Szko³y Podstawowej w Dywitach,
zdoby³ I miejsce w Ogólnopolskim Plastycznym Konkursie Ekologicznym
„Poka¿ mi rzekê”. Konkurs zosta³ zorganizowany w ramach projektu
„Kajakowy patrol œw. Franciszka”. S³u¿y³ on wybraniu najciekawszych
prac plastycznych (rysunków) przedstawiaj¹cych rzekê widzian¹ okiem
dziecka.
Poszukiwane by³y rozwi¹zania graficzne, które z jednej strony
stanowi¹ doskona³¹ promocjê tzw. ma³ych ojczyzn, a z drugiej w sposób
oryginalny po³¹czy³y p³ask¹ formê rysunku z wielowymiarow¹ form¹
troski o piêkno polskiego krajobrazu (g³ównie rzek), o ochronê
œrodowiska i gatunków.
Kamilowi serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Katarzyna Mañkowska

Urzêdu Gminy Dywity, a czêœciowo
ze œrodków w³asnych i sk³adek parafian.
Dnia 18 wrzeœnia 2011 roku po
zakoñczeniu pierwszego etapu
remontu, odby³ siê ma³y koncert
organowy, który mo¿na by³o us³yszeæ po
mszy œw. o godz. 12.30. Wykonawcami
byli uczniowie Pañstwowej Szko³y
Muzycznej II Stopnia w Olsztynie: Dawid
Olendzki, Piotr Kuciñski i Aleksandra
Tarnowska.
Mariola Grzegorczyk
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Radosna Szko³a w Tu³awkach
W ramach rz¹dowego programu „Radosna Szko³a” w
sierpniu 2011 roku przy Zespole Szkó³ w Tu³awkach
powsta³ plac zabaw dla dzieci klas „0”-III. Koszt inwestycji
wyniós³ oko³o 120 tysiêcy z³otych.
Pomimo, ¿e plac ma s³u¿yæ najm³odszym, bardzo
chêtnie z linowego sto¿ka i œlizgawek korzystaj¹ starsi, a
nawet i gimnazjaliœci. Jego wielk¹ zalet¹ jest kolorowa i
bezpieczna nawierzchnia oraz estetyczne elementy
doskonale wtapiaj¹ce siê w krajobraz. Plac powsta³
równie¿ dziêki dofinansowaniu Urzêdu Gminy w
Dywitach. W ramach programu „Radosna szko³a”
otrzymaliœmy pomoce dydaktyczne do stymulacji
sensorycznej oraz gry i zabawki do zajêæ œwietlicowych
za 6 tys. z³otych.
Justyna Nowicka

foto. JN

Nowy projekt GOK w Dywitach.

Mobilna Pracownia Kreatywnoœci i Sztuki
Gminny Oœrodek Kultury w Dywitach, dziêki wsparciu Narodowego Centrum Kultury – Program Dom Kultury+, od lipca do
listopada realizuje nowy projekt „Mobilna Pracownia Kreatywnoœci i Sztuki”.
W jego ramach przeprowadziliœmy seriê
warsztatów artystycznych dla dzieci pod
has³em: „Mali odkrywcy kultury” w ramach
letnich pó³kolonii w gminnych œwietlicach
wiejskich. Od wrzeœnia do listopada w
KieŸlinach, Gadach, Bukwa³dzie oraz
Sêtalu w warsztatach kreatywnych
„Sztukmistrzynie” uczestnicz¹ dziesi¹tki
pañ, które pod okiem arteterapeutek i
plastyczek olsztyñskich: Gra¿yny Borys i
Danuty Kaczmarek, tworz¹ przepiêkne
dzie³a w technikach pergamano,
decoupage oraz filcuj¹ bi¿uteriê i maluj¹ na
jedwabiu.

W ramach projektu prowadzony jest
blog inspiracji kulturalnych:
http://pogotowiekulturalnedywity.blogspot.
com/ – dla tych wszystkich, którzy nie mog¹
dotrzeæ na zajêcia w oœrodku kultury, a
marzy im siê bli¿sze spotkanie ze sztuk¹.
Blog adresowany jest równie¿ do
opiekunów œwietlic wiejskich, którzy znajd¹
tam mnóstwo pomys³ów do wykorzystania
w pracy z m³odszymi i starszymi
mieszkañcami wsi.
W dniach 22-23 paŸdziernika 2011 roku
w GOK odbêdzie siê nieodp³atne szkolenie
„Œwietliczanki do zadañ specjalnych –

vademecum opiekuna œwietlicy
wiejskiej”, na którym mo¿na bêdzie
podnieœæ swoje kwalifikacje w zakresie
pedagogiki, pracy z grup¹ oraz pisania
projektów i kreatywnoœci.
Nasz dom kultury nie zapomina
równie¿ o najstarszych przyjacio³ach
kultury w Gminie Dywity. Ju¿ 22
paŸdziernika o 17.00 spotkanie pod nazw¹
„Retrospekcja”, na którym zagra Orkiestra
Wczorajszego Fasonu oraz obejrzeæ
bêdzie mo¿na spektakl grupy „Albedo
Ansambl” z Olsztyna.
afh

Zdobywcy ,,Zielonej Flagi”
Dnia 22 wrzeœnia 2011 roku w Krakowie odby³a siê X Ogólnopolska
Konferencja Szkó³ dla Ekorozwoju. Podczas niej Zespó³ Szkó³ w Dywitach
uhonorowany zosta³ Miêdzynarodowym Certyfikatem Ekologicznym
„Zielona Flaga”.
To wielkie wyró¿nienie dla naszej szko³y, gdy¿ znaleŸliœmy siê w gronie 217
placówek w Polsce najbardziej zaanga¿owanych w dzia³ania ekologiczne.
Przyznanie certyfikatu sta³o siê jednoczeœnie wyzwaniem na przysz³oœæ.
Nasza szko³a musia³a spe³niæ szereg miêdzynarodowych standardów
wymaganych przez program Eco-Schools. Jesteœmy dumni, ¿e wieloletnia
praca nad popraw¹ stanu naszego œrodowiska zosta³a uwieñczona tak
wa¿nym wyró¿nieniem.
Katarzyna Mañkowska

foto. MK

GOK Dywity. Rozwijanie przez muzykê.

Mój talent
Z koñcem sierpnia zakoñczy³ siê, realizowany przez Gminny Oœrodek Kultury w Dywitach projekt Pracowni Kreatywnych
Maluchów „Mi-Re-Do – Muzyka Rozwija Dzieci”, w ramach ogólnopolskiego programu Wsparcie Œwietlic Wiejskich
„Perfecta – Mój Talent”.
W trakcie zajêæ dzieci uczy³y siê, jak
s³uchaæ (a nie tylko s³yszeæ) i rozumieæ
muzykê. Tworzy³y swoje w³asne mini
kompozycje muzyczne. Uczy³y siê rytmiki,
œpiewu i gry na perkusyjnych instrumentach
edukacyjnych. Z pomoc¹ instruktora
tworzy³y spektakle muzyczne. W projekcie
wziê³o udzia³ oko³o 60 dzieci z gminy Dywity.
Koniec projektu nie oznacza³ jednak
koñca wspó³pracy z „Perfekta – Mój Talent”.
Trzy panie z naszej gminy: Anna
Bieniaszewska i Marzena D¿bik z Dywit oraz
Joanna Jeliñska z KieŸlin odwa¿y³y siê

zaprezentowaæ swoje talenty i pasje
bior¹c udzia³ w konkursie „Perfekcyjna
Mama”. Pani Joanna Jeliñska otrzyma³a
trzeci¹ nagrodê. Gratulujemy i cieszymy siê
ze wspó³pracy ze wspania³ymi Paniami,
które na co dzieñ dziel¹ siê swoimi talentami i
wspieraj¹ nas spo³ecznie.
Gminny Oœrodek Kultury zg³osi³ równie¿
m³odszych wychowanków do konkursu o
stypendium dla utalentowanych dzieci.
Mo¿na by³o zg³osiæ trzy osoby z ró¿nych grup
wiekowych. Jurorzy docenili talenty naszych
dzieci. Jednorazowe stypendia w wysokoœci

1000z³ otrzyma³y: Olga Szulich z Dywit,
Dominika Jasiñska z Dywit i Joanna
Dawidzionek z Gradek. Bêd¹ mog³y
wykorzystaæ te œrodki do rozwijania swoich
pasji.
Fundacja Przyjació³ka zainteresowa³a
siê równie¿ prac¹ animatorów GOK.
Joanna Kitkowska, opiekun grup
plastycznych oraz „Pracowni kreatywnych
maluchów i rodziców” zosta³a zaproszona
na konferencjê prasow¹ poœwiêcon¹
opiekunom œwietlic wiejskich.
KW
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Bukwa³d. V Konkurs „O garniec K³obuka”.

Smacznie, zdrowo, regionalnie
Gêsina babci, comber sarni z miodem i œliwk¹, wybuchowa niespodzianka, malinówka - to tylko niektóre z nazw
przetworów, potraw, wypieków i napoi, których mo¿na by³o spróbowaæ w Bukwa³dzie podczas Pi¹tego Konkursu na
Najlepszy Produkt ¯ywnoœciowy Gminy Dywity „O garniec K³obuka”.
Piêkna, s³oneczna pogoda i przede
wszystkim wspania³e jedzenie oraz napoje
przyci¹gnê³y 17 wrzeœnia tego roku wielu
mistrzów lokalnej kuchni oraz jej smakoszy
do Bukwa³du. W tegorocznych
zmaganiach wystartowa³o a¿ osiem
so³ectw: Dywity, Tu³awki, Sprêcowo,
Bukwa³d, £ugwa³d, Ró¿nowo, Nowe W³óki
i Fr¹czki. Na przygotowanych przez siebie
stoiskach so³ectwa prezentowa³y
w³asnorêcznie przygotowane produkty.
Komisja konkursowa w sk³adzie: Jadwiga
Kowalewska - Przedstawicielka Oœrodka
Doradztwa Rolniczego w Olsztynie,
Krystyna Dziodko - w³aœcicielka firmy
gastronomicznej oraz S³awomir
Jêdruszewski - nauczyciel Szko³y
Gastronomicznej w Olsztynku, ocenia³a
specja³y w czterech kategoriach – potraw,
wypieków, przetworów i napoi.
Pierwsz¹ nagrodê w kategorii
przetwory zdoby³a pani Agnieszka
Sakowska z Tu³awek za swoj¹ gêsinê
babci. W kolejnej kategorii, potrawy,
pierwsze miejsce przypad³o pani Emilii
Mielnik, równie¿ z Tu³awek, za wspania³¹
baraninê w potrawce. Za najlepszy wypiek
komisja konkursowa uzna³a ciasto z
mirabelk¹ pani Aliny Moszczyñskiej ze
Sprêcowa, zaœ najlepszym napojem tego
dnia zosta³a uznana so³tysówka pana
Romana Krawca z £ugwa³du.
Po og³oszeniu wyników w

Akcja zbiórki makulatury.

foto.GOK

poszczególnych kategoriach wszyscy z
niecierpliwoœci¹ oczekiwali na
najwa¿niejszy werdykt jury. Tegoroczne
Grand Prix i Garniec K³obuka powêdrowa³y
do Dywit. Jako drugie na podium stanê³o
so³ectwo Sprêcowo, zaœ trzecie miejsce
przypad³o jednoczeœnie so³ectwu Nowe
W³óki oraz tegorocznym
wspó³organizatorom imprezy - so³ectwu
Bukwa³d.
Oprócz wielu smako³yków dla cia³a,
tego dnia nie zabrak³o równie¿ czegoœ dla

ducha. Goœcie kulinarnego œwiêta
mogli wys³uchaæ humorystycznego
koncertu kapeli „Podlaskich Babeczek”
oraz wystêpu zaproszonych na tê
uroczystoœæ goœci z gminy Subkowy,
po³o¿onej w dorzeczu Wierzycy i Wdy.
Na kolejne kulinarne zmagania, w
imieniu organizatorów, zapraszamy
wszystkich ambitnych kucharzy i
smakoszy kuchni za rok do Sprêcowa.
£ukasz Ruch

Chroñmy nasze lasy!

Dnia 1 paŸdziernika w Lesie Miejskim w Olsztynie Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych, Warmiñsko-Mazurska Liga
Ochrony Przyrody, Warmiñsko-Mazurskie Polskie Towarzystwo Leœników i Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela
dokona³y uroczystoœci zamkniêcia Kampanii ONZ „Miêdzynarodowy Rok Lasów 2011”.
Pan Jan Karetko, Dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Olsztynie,
wyró¿ni³ dyplomami instytucje
zaanga¿owane w zbiórkê makulatury. W
ramach akcji zebrano jej ponad 120 ton.
Wœród szkó³ w niej uczestnicz¹cych by³y
dwie szko³y z naszej gminy: Szko³a
Podstawowa w Dywitach i Szko³a
Podstawowa w Bukwa³dzie.
Dyplomy w imieniu RDLP wrêczyli: pan
Marcin ¯urkowski i pan Tadeusz Pampuch.
Po spotkaniu odby³ siê rajd edukacyjny,
podczas którego uczestnicy obejrzeli
pokaz adeptów taekwondo ze szko³y pana
Mariusza Burdalskiego oraz trening kravmagi poprowadzony przez pana
Krzysztofa Lewickiego.
D n i a 1 6 w r z e œ n i a 2 0 11 r o k u
Regionalna Dyrekcja Lasów
Pañstwowych w Olsztynie i Uniwersytet
Nowoczesnego Obywatela otworzyli
program „2012 Rokiem Lasów na
Warmii i Mazurach - Nowy Las za
Makulaturê". Aby wzi¹æ udzia³ w nim

Foto: Archiwum RDLP

udzia³, wystarczy sprzedaæ
powy¿ej 100 kg makulatury i przes³aæ
dowód sprzeda¿y na a d r e s y :
andrzej.sobania@olsztyn.lasy.gov.pl lub
arkadiusz.mrozowski@olsztyn.lasy.gov.

pl. Gor¹co zapraszamy do wziêcia w
nim udzia³u i zarazem ochrony naszych
przepiêknych lasów.

opr. zak
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Dywity. I Regionalny Konkurs Instrumentalny.

Muzyk Pierwsza Klasa
Pierwszy paŸdziernika to Miêdzynarodowy Dzieñ Muzyki. W zwi¹zku z tym w Dywitach zosta³ po raz pierwszy
zorganizowany konkurs muzyki instrumentalnej dla uczniów klas pierwszych szkó³ muzycznych pierwszego stopnia.
Organizatorem by³a Powiatowa Szko³a Muzyczna I Stopnia w Dywitach.
Udzia³ w konkursie wziê³y dzieci z dwóch
województw: warmiñsko-mazurskiego i
podlaskiego, ze szkó³ muzycznych z
miejscowoœci: Olsztyn, Mr¹gowo, Kêtrzyn,
Dzia³dowo, Siemiatycze, £om¿a i Dywity.
Patronat nad konkursem obj¹³ Starosta
Powiatowy w Olsztynie pan Miros³aw
Pampuch. Zarz¹d Powiatu ufundowa³
nagrody za pierwsze miejsca (w trzech
kategoriach) oraz nagrodê Grand Prix, któr¹
zdoby³a Justyna Barañska ze S³up –
uczennica Powiatowej Szko³y Muzycznej I
Stopnia w Dywitach.
W kategorii I miejsce I zdoby³a
Paw³owska Katarzyna – fortepian, PSM I
stopnia, Kêtrzyn (nauczyciel p. Ewa
Lachowicz); w kategorii II miejsce I otrzyma³a
Patrycja Deptu³a – wiolonczela PSM I st. w
Dywitach, (nauczyciel: Pawe³ Panasiuk,
akompaniament: Pawe³ Panasiuk). W
kategoria III miejsce I przyznano zespo³owi
fletowo–gitarowemu „La Dywity” w sk³adzie:
Aleksandra Szmigiel, Paulina Ceka³a,
Paulina Ch³opik, Aleksandra Soko³owska,
Justyna Sier¿ant, Alan D¿bik, Hanna
Ta r n o w s k a , N a t a l i a Z d u ñ c z y k
(przygotowanie: Adam Giska, Ewa Giska,
El¿bieta Pliszka).
Uczestnicy otrzymali jeszcze bardzo
du¿o wyró¿nieñ. Warto wspomnieæ, ¿e
jurorami byli znakomici muzycy z Akademii
Muzycznej z Gdañska, którzy nie znali dzieci
i przy ocenie nie mieli wiedzy na temat, z
jakiej s¹ one miejscowoœci i z której szko³y.

GOK Dywity. Dzia³ania plastyczne.

W s i e r p n i u 2 0 11 r o k u G r u p a
Plastyczna „Paleta”- VI oddzia³ SSK
„Pojezierze” oraz animatorzy GOK w
Dywitach zrealizowali ciekawy projekt
artystyczny przy pomocy finansowej
Samorz¹du Miasta Olsztyn w ramach
zadania publicznego: „Edukacja
mieszkañców Olsztyna w ró¿nych
dziedzinach kultury”. Projekt obejmowa³:
warsztaty plenerowe: „Otwarte Lekcje
Malarstwa” oraz performance: „Miejsca
Docelowe”.
Wszystko odby³o siê na starówce
Olsztyna. Kilkugodzinne malowanie i
szkicowanie w przestrzeni miejskiej
okaza³o siê nie takie trudne jakby siê
mog³o wydawaæ i sprawi³o uczestnikom
wiele radoœci. Prace, które powsta³y,
mo¿na ogl¹daæ w Sali widowiskowej GOK
w Dywitach.
W dzia³aniach plenerowych wspierali
nas olsztyñscy malarze: Danuta
Krajewska i Marcin Ko³pa. Drugiego dnia
odby³ siê performance „Miejsca
Docelowe”, który wraz z uczestnikami
przygotowa³ Wies³aw Wachowski.
Uczestniczyli w nim równie¿ przechodnie.

foto. Wac³aw Brudek

– Jestem bardzo zadowolony z
poziomu, jaki zaprezentowali uczniowie
naszej szko³y – mówi Janusz Ciepliñski,
jej dyrektor. - Œwiadcz¹ o tym przyznane
nagrody. Cieszy mnie to tym bardziej, ¿e
jurorzy podczas przes³uchañ nie
wiedzieli, sk¹d s¹ poszczególni
uczestnicy. To dla mnie bardzo istotna, bo
zewnêtrzna i obiektywna, weryfikacja
poziomu nauczania szko³y muzycznej w
Dywitach. Gratulujê wszystkim
wyró¿nionym i ich pedagogom oraz
rodzicom. Mam nadziejê, ¿e konkurs siê
przyjmie, bo o tym, ¿e by³ potrzebny,

œwiadczy³o du¿e zainteresowanie
uczniów z innych szkó³ muzycznych w
regionie. Tymczasem najbli¿sze miesi¹ce
to praca nad utworzeniem orkiestry dêtej.
Zapraszam ju¿ dziœ wszystkich doros³ych
mieszkañców gminy Dywity, którzy
chcieliby zrealizowaæ swoje marzenia i
nauczyæ siê graæ na jakimœ instrumencie.
Zamiast spêdzaæ czas przed telewizorem,
zachêcam do spotkania siê ze znajomymi
na próbie.
Mery, Janusz Ciepliñski

Aktywna „Paleta”

Uroczystym podsumowaniem
projektu by³ wernisa¿, który odby³ siê
we wrzeœniu w GOK.
Po wakacjach grupa malarek wziê³a
siê ostro do pracy. Zorganizowa³y one
plener malarski 5-6 paŸdziernika w
Janczarach. Pogoda, mimo z³ej
prognozy, dopisa³a i panie twórczo

zmaga³y siê z natur¹.
Wszystkich chêtnych zapraszamy
zaœ 22 paŸdziernika do Mr¹gowa na 40.
Wo j e w ó d z k i P r z e g l ¹ d P l a s t y k i
Nieprofesjonalnej. Na wystawie bêdzie
mo¿na zobaczyæ równie¿ obrazy
naszych malarek.
AK
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TROPEM WARMIÑSKIEJ PRZYGODY, cz. 24
Odnalezione ksiêgi
Stare zaginione ksiêgi koœcielne
dotycz¹ce mieszkañców parafii Br¹swa³d
od dawna by³y uwa¿ane za jedne z
najstarszych i zarazem najcenniejszych w
regionie. Ju¿ niemal sto lat temu ksi¹dz
Wa l e n t y B a r c z e w s k i w s p o m i n a ³
wielokrotnie w swoich publikacjach o
interesuj¹cej treœci najstarszych zapisów.
Niestety, wiêkszoœæ, a w zasadzie niemal
wszystkie przedwojenne dokumenty
zaginê³y podczas zawieruchy drugiej wojny
œwiatowej. O miejscu ich rzekomego
ukrycia przez ówczesnego proboszcza ks.
Aloisa Moritza do dziœ kr¹¿y wiele legend i
hipotez. Ustne przekazy mówi¹, ¿e ksiêgi
dotycz¹ce parafii Br¹swa³d zosta³y ukryte
w miejscu, gdzie nie siêgn¹ ich woda ani
ogieñ. W olsztyñskim Archiwum
Diecezjalnym zachowa³ siê jedynie rejestr
zmar³ych od 1916 roku.
Zaginionych dokumentów szuka³o
wiele instytucji oraz osób zajmuj¹cych siê
histori¹ regionu. Prowadz¹c
korespondencjê, wertuj¹c wszelakie
archiwa, prywatne, pañstwowe, koœcielne,
zarówno w Olsztynie jak i w Niemczech
oraz rozpytuj¹c pasjonatów historii, po
wielu latach poszukiwañ wreszcie uda³o siê
dotrzeæ do wskazówek, które doprowadzi³y
mnie do zdobycia zaginionych,
bezcennych treœci br¹swa³dzkich ksi¹g
koœcielnych zapisywanych przez ró¿nych
ksiê¿y. Dokumenty, w najstarszej czêœci,
zawieraj¹ ewidencjê chrztów i œlubów
parafii Br¹swa³d od roku 1575 do roku
1625. Zapisy te z pewnoœci¹ s¹
najstarszymi i jedynymi tak rzetelnymi
informacjami dotycz¹cymi ludnoœci
wówczas zamieszkuj¹cej w Br¹swa³dzie,
Pistkach, Sprêcowie, Redykajnach,
Kajnach, Barkwedzie i Bukwa³dzie.
Na pierwszy rzut oka zapisy sprawiaj¹
wra¿enie niestarannych i ma³o czytelnych.
Pojedyncze wyrazy pisane raczej niedbale,
oczywiœcie ³acin¹, znajduj¹ siê w odrêcznie
narysowanych, najprawdopodobniej gêsim

piórem, tabelach.
Wszystko sprawia
wra¿enie chaotycznych i
przypadkowych zapisów.
Gdy jednak przyjrzymy siê
uwa¿niej tabelkom, bez
trudu odczytamy
szczegó³owe informacje o
datach urodzenia, chrztu,
œlubach, zgonach, a tak¿e
imiona i nazwiska oraz
m i e j s c o w o œ c i
pochodzenia osób,
których te zapisy dotycz¹.
W n a g ³ ó w k u
rozpoczynaj¹cym ka¿dy
kolejny rok kalendarzowy
co pewien czas na œrodku
tabeli pojawia siê
okreœlenie roku (np.: Anno
Domini 1581). Nastêpnie z
lewej strony arabska cyfra
oznaczaj¹ca dzieñ
miesi¹ca i nazwa miesi¹ca
pisana po ³acinie. Obok, po
prawej stronie, znajduje siê nazwa
miejscowoœci, w której mia³y miejsce
narodziny dziecka. Ciekawostk¹, w
zasadzie naj³atwiejsz¹ do rozszyfrowania,
s¹ dawne nazwy miejscowoœci. I tak
Br¹swa³d zapisywany by³ jako Brunswalt,
Redykajny jako Radikaymi, Pistki – Pystky,
Sprêcowo jako Sprenczewo, Kajny zaœ
jako Kaymi.
Czêœæ treœci dokumentu w niektórych
miejscach jest nieczytelna z powodu
wyblak³ego atramentu, przebijania
atramentu z drugiej strony kartki lub z
powodu zbyt ma³ych liter jak na ten „kaliber”
pióra. Mimo wielu utrudnieñ w
rozszyfrowywaniu zapisów, tym bardziej
pasjonuj¹ce jest odkrywanie ciekawostek
wynikaj¹cych z ich treœci. Po wyraŸnie
ró¿nych charakterach pisma widaæ, kiedy
zmieniali siê w Br¹swa³dzie ksiê¿a. Te
nieco nowsze ksiêgi z XIX wieku pisane s¹

bardzo starannie ju¿ w jêzyku
niemieckim.
Rejestr w najstarszej odnalezionej
br¹swa³dzkiej ksiêdze chrztów potwierdza
jednoznacznie miêdzy innymi zapis ze
starej kroniki Redykajn dotycz¹cy rodziny
Blex, która jako jedyna z ca³ej
miejscowoœci figuruje w ewidencjach
parafialnych ju¿ od 1583 roku. Rodzina
Blex mieszka³a w Redykajnach do lat
siedemdziesi¹tych dwudziestego wieku,
po czym wyjecha³a do Niemiec.
Odnalezione przeze mnie w 2009 roku
ksiêgi Parafii Br¹swa³d zawieraj¹ zapisy
sakramentów chrztu od 1575 do 1626 roku
oraz od 1847 do 1872 roku oraz
sakramentów ma³¿eñstwa od 1573 do
1626 roku. Ewidencja zgonów obejmuje
lata od 1821 do 1876. O innych
bezcennych odnalezionych dokumentach
dotycz¹cych naszego regiony ju¿ wkrótce
Henryk Mondroch

Nasze Gady. Warmia znana i nieznana.

Szlakiem grodzisk pruskich
W dniu 7 sierpnia 2011 roku w Gadach mia³a miejsce uroczysta promocja przewodnika turystyki, dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego „Warmia znana i nieznana”. Autorami publikacji s¹: Robert Klimek - historyk i archeolog, znawca kultury i
historii dawnych Prusów, Andrzej Jadwiszczak – przyrodnik i entomolog oraz Teresa Kosiñska - prezes Stowarzyszenia
„Nasze Gady” i Grupy Partnerskiej Gniazdo Warmiñskie.
Przewodnik prowadzi turystê wzd³u¿
odcinka turystycznego Szlaku Grodzisk
Pruskich budowanego przez Partnerstwo
„Gniazdo Warmiñskie”. Trasa zaczyna siê w
£ugwa³dzie i przez Sprêcowo, Sêtal, Nowe
W³óki, Plutki, Gradki, Tu³awki, Gady oraz
Fr¹czki, Studziankê, Derc i Barczewko
prowadzi do Marun. Ka¿da z miejscowoœci
jest opisana i przedstawiona na mapie.
Wa¿niejsze opisane miejsca znajduj¹ce
siê po drodze maj¹ podan¹ lokalizacjê
wspó³rzêdnych geograficznych. S¹ to

zabytki, ciekawe szlaki, pomniki
przyrody, ale równie¿ sklepy, przystanki
komunikacji publicznej czy oœrodki
agroturystyczne otwarte na przyjmowanie
goœci.
Ca³y przewodnik jest dostêpny na
s t r o n i e i n t e r n e t o w e j :
www.warmiaznanainieznana.pl. Strona ta
mieœci równie¿ wszystkie informacje o
opisywanych miejscowoœciach i ich
okolicach, które ze wzglêdu na ograniczon¹
objêtoœæ publikacji nie mog³y siê w niej

Liczymy równie¿ na udzia³ Pañstwa w
budowaniu tej strony. Je¿eli chcecie siê z
nami podzieliæ swoj¹ wiedz¹ o opisanym
obszarze, prosimy o kontakt na adres:
naszegady@o2.pl.
Przewodnik jest dystrybuowany
bezp³atnie. Zosta³ dofinansowany z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Partnerami projektu
byli: gmina Dywity, Gminny Oœrodek
Kultury w Dywitach oraz Wydawnictwo
„Mantis”.
Teresa Kosiñska
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IX Bieg Br¹swa³dzki - Mistrzostwa Gminy Dywity w Biegach Prze³ajowych.

Du¿o emocji i zaciêtej walki
W pi¹tek 30 wrzeœnia 2011 roku punktualnie o godz. 10.45 nast¹pi³o uroczyste otwarcie zawodów. Wszystkich zebranych
uczestników biegów prze³ajowych powita³ so³tys wsi Br¹swa³d a zarazem Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Dywity pan
Longin Rudzik, który ¿yczy³ wszystkim zebranym doskona³ych wyników sportowych podczas biegów. Nastêpnie pan
Szymon Niestatek (trener lekkoatletów GUKS „ASY” Dywity) przedstawi³ zawodnikom szczegó³y techniczne odnoœnie
rozgrywania poszczególnych biegów.
Biegi Br¹swa³dzkie odby³y siê w
nowej formule. W tym roku by³y one
oficjalnymi Mistrzostwami Gminy Dywity
Szkó³ w Biegach Prze³ajowych. Na
œwietnie przygotowanych i bardzo
widowiskowych trasach dzieci ze szkó³
podstawowych i gimnazjalnych z terenu
naszej gminy rywalizowa³y w szeœciu
kategoriach. Biegi by³y bardzo
emocjonuj¹ce, a walka niekiedy toczy³a
siê dos³ownie do ostatnich centymetrów
trasy.
Po biegu wszyscy uczestnicy
zawodów i ich opiekunowie otrzymali
posi³ek regeneracyjny. Oko³o 20 minut po
zakoñczeniu biegów dokonywana by³a
dekoracja. Zawodnicy, którzy zajêli
miejsca od I do III otrzymali medale i
dyplomy. Zawodników z miejsc od IV do
VI wyró¿niono pami¹tkowymi
dyplomami. Aktu dekoracji dokonywali
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy
Dywity pan Longin Rudzik oraz
pracownik Referatu Edukacji, Kultury,
Sportu i Promocji Gminy Dywity pan
Julian Wojgieniec.

foto. SN

Oto medaliœci mistrzostw: Izabela
Górczak (SP Dywity), Oliwia Sakowska
(SP Tu³awki), Kornelia Sobolewska (SP
Tu³awki), Kamil Michalak (SP Dywity),
Micha³ Tomaszewski (SP Bukwa³d),
Dominik Gwiazda (SP Sprêcowo), Natalia
Grubert (SP Bukwa³d), Paulina Smoliñska
(NSP S³upy), Monika Janiszewska (SP
Bukwa³d), £ukasz Michalak (SP Dywity),
Sebastian Fiuk (SP Sprêcowo), Micha³ lia

Wiœniewski (SP Dywity), Natalia
Zieliñska i Monika Dobrzyñska (obie
Gimnazjum Dywity), Julia Siarniak
(Gimnazjum Dywity), Adrian Rebajn
(Gimnazjum Tu³awki), Przemys³aw Petrich
(Gimnazjum Tu³awki). Najlepsi zawodnicy
zawodów bêd¹ reprezentowali Gminê
Dywity w Mistrzostwach Województwa w
Biegach Prze³ajowych, które odbêd¹ siê
wiosn¹ 2012 roku.
SN

Mistrzostwa Gminy Dywity w Lekkiej Atletyce.

Mamy kilka talentów…
Dnia 21 wrzeœnia 2011 roku przy piêknej, s³onecznej pogodzie odby³y siê Mistrzostwa Gminy Dywity w Lekkiej Atletyce. O
medale, dyplomy i nagrody rywalizowali uczniowie gminnych szkó³.
Dziewczêta i ch³opcy ze szkó³
podstawowych rywalizowali w biegach
na 60 i 600m, a tak¿e w rzucie pi³eczk¹
palantow¹. Natomiast uczniowie
gimnazjum w biegach na 100 i 300 m oraz
w rzucie pi³k¹ lekarsk¹. By³y to zawody
indywidualne. Ka¿dy z zawodników
startowa³ w trzech konkurencjach, a jego
wyniki by³y przeliczane na punkty.
Dodatkowo prowadzona by³a
klasyfikacja dru¿ynowa szkó³.
Oto medaliœci:
Szko³y podstawowe – dziewczêta: 1.
Paulina Smoliñska (SP S³upy), 2. Natalia
Grubert (SP Bukwa³d), 3. Ewa
Malinowska (SP Dywity).
Szko³y podstawowe – ch³opcy: 1.
Micha³ Wiœniewski (SP Dywity), 2. £ukasz
Michalak (SP Dywity), 3. Sebastian Fiuk
(SP Sprêcowo).
Szko³y gimnazjalne – dziewczêta: 1.
Natalia Zieliñska (GIM Dywity), 2. Milena
Raciborska (GIM Dywity), 3. Izabela
Kubaczyk (GIM Dywity).
Szko³y gimnazjalne – ch³opcy: 1.
Adrian Rebajn (GIM Dywity), 2. Krystian
Obuchowicz (Dywity), 3. Robert Zalewski
(GIM Tu³awki).
Klasyfikacja szkó³ podstawowych: 1.
SP Dywity, 2. SP S³upy, 3. SP Bukwa³d, 4.
SP Sprêcowo, 5. SP Tu³awki.
Klasyfikacja szkó³ gimnazjalnych: 1.
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GIM Dywity, 2. GIM Tu³awki.
Poza wy¿ej wymienionymi medalistami
na wyró¿nienie zas³u¿yli jeszcze
nastêpuj¹cy zawodnicy: Anita
Leszczyñska, Robert Dr¹g - SP S³upy,
Klaudia Kowalczyk – SP Sprêcowo,
Dominika M³ynarczyk – SP Bukwa³d,
Oliwia Soko³owska – SP Tu³awki, Dawid
Pietkiewicz - SP Dywity, Monika
Dobrzyñska, Konrad Wirchanowicz - GIM
D y w i t y, J o a n n a To m a s z e w s k a ,
Przemys³aw Petrich - GIM Tu³awki. Pe³ne
wyniki oraz zdjêcia na stronie
www.guksdywity-la.pl. Podsumowuj¹c
zawody, œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e w

naszej gminie mamy sporo m³odych
talentów, a czas poka¿e, jak siê one rozwin¹.
Organizatorem zawodów by³ sekcja
lekkoatletyczna GUKS „ASY” Dywity.
Zawody odby³y siê w ramach realizacji
zadania publicznego pt.: „Wy¿ej, szybciej,
dalej. Szukamy przysz³ych olimpijczyków”,
które w 2011 roku jest dofinansowane ze
œrodków bud¿etu Gminy Dywity w ramach
Programu wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi. Zawody uda³o siê sprawnie
przeprowadziæ tak¿e dziêki pomocy
nauczycieli ze szkó³ w Dywitach, Sprêcowie,
Bukwa³dzie oraz Tu³awkach, za co sk³adam
wszystkim serdeczne podziêkowania. SN

