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„Polarna Przygoda” - mali widzowie
tłumnie i w kolorowych przebraniach
stawili się, aby poznać przygody przyjaznego pingwinka... - s. 9

Drodzy Czytelnicy!
Krzysztof Rodkiewicz, zamiłowany pasjonat kulturystyki, mieszkaniec Gminy
Dywity, na swoim koncie ma już znaczące
sukcesy… - s. 13

To bardzo wyjątkowa pod względem historycznym miejscowość. Najstarsze świadectwo bytowania tu ludzi stanowią znalezione 14 tysięcy lat p.n.e... - s. 15
Redakcja

Zima w tym roku postraszyła nas trochę śniegiem i mrozem. Na szczęście słońce już mocniej świeci i za oknem widać pierwsze oznaki wiosny. Zanim jeszcze pojawią się na drzewach pierwsze liście, zachęcamy
Państwa do weekendowych spacerów w poszukiwaniu i odkrywaniu
tajemnic oraz ciekawostek naszych przepięknych gminnych miejscowości. O jednej z nich – związanej z Barkwedą – pisze Henryk Mondroch w swoim artykule. Gminna Biblioteka w Dywitach zaprasza zaś
najmłodszych czytelników, oczywiście wraz z rodzicami do udziału
w programie „Mała Książka – Wielki Człowiek” i codziennego czytania
dzieciom w domu. O tym, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w internecie – dzięki udziale w Dniach Bezpiecznego Internetu – dobrze wiedzą
uczniowie w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie i w Przedszkolu Samorządowym w Słupach. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dywitach
rozwijają zaś swoją wrażliwość uczestnicząc w akcji UNICEF „Wszystkie
Kolory Świata”, a o spełnianiu marzeń z dzieciństwa, w wywiadzie w Mariolą Grzegorczyk, opowiada utytułowany pasjonat kulturystyki Krzysztof Rodkiewicz. Na koniec życzymy Naszym Drogim Czytelnikom nie
tylko wiosennej pogody, ale iście wiosennych nastrojów.
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rzyszące rękodziełu warsztaty dla

Artystyczne warsztaty z GOK-iem

dzieci „W pogoni za zajączkiem”.

Za oknem stopniał śnieg, ptaki wracają do swoich miejsc, idzie
wiosna i czas oczekiwania na święta wielkanocne.

W tym czasie, gdy rodzice będą zgłębiać tajniki sztuki rękodzieła, dziećmi zaopiekuje się Anna Zimowska
– animator zabaw kreatywnych.
Dzieci będą wykonywać również
prace plastyczne, brać udział w zabawach, a specjalną atrakcją będzie
wyjście w plener o godzinie 13 tej
w poszukiwaniu niespodzianek.
Pragniemy zaprosić mieszkańców
naszej gminy i miłośników tradycji

Foto: GOK

wielkanocnych na to przedświątecz-

Gminny Ośrodek Kultury zapra-

filcowania na sucho, świątecznych

ne spotkanie. Przy kawie i ciastku

sza do siedziby Ośrodka w Dywitach

zawieszek z kolorowego filcu, kar-

będzie można podzielić się opowie-

przy ulicy Olsztyńskiej 28, 6 kwiet-

tek metodą scrapbookingu i palm

ściami o kultywowanych w naszych

nia br. w godzinach 11:00–15:00 na

wielkanocnych zdobionych kwiata-

domach obyczajach i tradycjach.

doroczne warsztaty rekodzięlnicze

mi z krepiny. Warsztaty poprowadzą

Dodatkowa informacja: wstęp na

FOLK ART. Tym razem zapraszamy

doświadczone mistrzynie rękodzieła

warsztaty to 20 zł od osoby – na czę-

do wykonania własnoręcznie: ko-

zaprzyjaźnione z naszym Domem

ściowe pokrycie kosztów materiało-

szyka rattanowego, zdobienia jajek

Kultury i animatorka GOK.

wych (warsztaty dla dzieci – bezpłat-

woskiem, dekoracji stołu metodą

Przygotowaliśmy również towa-

„Mała Książka – Wielki Człowiek”

ne). Zapraszamy!

J.O.

oraz Kartę Małego Czytelnika. Za
każdą wizytę w bibliotece zakoń-

Biblioteka w Dywitach przystąpiła do drugiej edycji ogólnopolskiego programu organizowanego przez Instytut Książki. Akcja
ta ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego
czytania z dzieckiem.

czoną wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu
dziecka” to broszura informacyjna przypominająca o korzyściach
wynikających z czytania dzieciom

Foto: CK
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oraz podpowiadająca, skąd czerpać

Do udziału w akcji zaprasza-

do biblioteki, otrzyma w prezencie

nowe inspiracje czytelnicze. Zapra-

my dzieci urodzone w 2016 roku.

Wyprawkę Czytelniczą, a w niej:

szamy do biblioteki po szczegółowe

Każdy trzylatek, który przyjdzie

książkę „Pierwsze wiersze dla…”

informacje.

CK
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PO NASZAMU. PO WARNIJSKU.
W chacie noważniejszo

malowoł ściona. Choc już z psianć
rozów malowano to i tak trocha te

Jekby godać abo choc psisać mo-

redzili, co łodszykujó na nowo ta ji-

łobrozki tamój zidać. Kele psieca

gła, to pewno nie jena ciykowo gy-

zba. Nowe dyde na podłoga, trocha

tyż pora plamów buło, to znowój po

szychta bym łusłuchali. Bo tak jek

poprazić no i fejn łumalować. No jó,

kołtrach, co to w mnisa z nakisana-

łóna bez sto lot abo i ziancy, w kożdy

tlo komój? Żodan mejster z cejtunku

mi drożdżami kedajś buchli. Spo-

warnijski fameliji, wesel, gybursto-

za tako robota sie wziójść nie chce.

mninalim i spomninalim, to dobre

gów, szczajścio i nieszczajścio, to żo-

Bo jenamu to łóno za gwołt, druga-

i to złe, bo ta paradno jizba Huberta

dan drugi nie zidzioł.

mu sia nie lónuje na jena jizba, bo

i Hildki zidzioła tyż i nieszczajścia,

lepsi mu w mnieście ludziom cołe

śniyrć, i wojna. Cołe szczajście zian-

szy w kożdy chałupsie na ty ziam-

mniyszkanie

cy buło tygój dobrygo i my moglim

ni, paradny jizbzie. Dloczamu łóna

łóno nie roz mniejsze łod ty Huber-

noważniejszo? Bo noziankszo, bo

towy jizby. Nie dziwujta sia cole, bo

Pomyślta nieroz, jek je z Woszami

nolepszo, a tak sprowdy to noważ-

ta jych jizba to sprowdy je paradno,

chałupami, jych jizbami i tam, co już

niejszo, bo paradno. Terom takych

dlotamu psianć mytrów szyroko, ło-

zidzioły. Noziankszo jizba siójsio-

ciasów doczkali, co jek jeke śwanto

sióm i pu długo.

dów sprowdy tero je paradno. Nowe

Mózia tu dzisioj ło ni, noważniej-

łodszykować,

choc

sia w tan dziań gwołt śnioć.

fejrować, to nolepsi nie w chacie,

Rod nie rod, łuredziuł am co siój-

dambowe dyle śwycó sia w południe

a w restołracyji. Kedajś tu na Warni-

siodom w ty bziedzie pomoga. Tro-

łod słónka, co wpodo tu bez łokna,

ji kożdan kermas, wesele, gyburstag

cham ludziów podpytoł i mejstra, co

a lekuchno żołte ściony czekajó na

buł w chałupsie, w paradny jizbzie

dyle jam zrobziuł am noleźli. A łu-

gości i nowo gyszychta.

fejrowany.

malować some z Hubertam łuredzi-

To do zidzanio i tedy aż drugi roz.

Łu Huberta i Hildki tako jizba je,

lim, jeszcze i Warszaziok, choć łón

Łukasz Ruch

bo jych chałupa to jeszcze siójsioda

mo dwa liwe rance do kożdy roboty,

Jek byśta nie ziedzieli:

ópa budowoł dobrze sto lot tamu.

przyloz noma pomoguwać.

gyszychta – historia, opowieść,
fameliji – rodzinie,

A dzisioj, jek to mi siójsiodka pozie-

Spraziedlizie Woma poziam, co

doła, to tlo bzieda z tó pradnó jych

nie lejduja taki roboty, ale ta mi sia

gyburstagów – urodzin,

jizbó. Sprowdy, to am zgłupsioł, jek

sprowdy łudała. Jek zaczlim malo-

paradno jizba – największy, gościnny

mi Hildka tak poziedała pora tyd-

wać, to buło co wspomnić i ło czam

pokój,

niów tamój nazot. Bo jeko to bzieda,

pogodać. Bo na kożdy ścionie jenak-

nie lejduja – nie toleruje, nie odpo-

mniejsca gwołt, na kermas abo jeke

szo gyszychta. W jenam kóncie buło

wiada mi,

druge śwanto, je jek noloz.

zidać trocha jeke łobrozki. Hubert

fejrować – świętować,

Alem tedy sia doziedzioł, co siój-

noma poziedzioł, co to Alfridka ro-

kermas – odpust,

siody cołkam jenaksze nieszczajście

bota. Jek mały buł, to tamój na swo-

łójskygo roku – ubiegłego roku,

majó. Łójskygo roku pod jesiań łu-

jam gyburstagu sia schowoł i łob-

dyle – deski, podłoga.
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Dzięki ogromnemu zaangażowa-

Uczniowie z dywickiej szkoły
ratują dzieci na świecie!

niu nauczycieli, uczniów i rodziców
udało się nam zebrać 1700 zł, które

Oddziaływania wychowawcze, jakie planujemy co roku w Szkole
Podstawowej w Dywitach bogate są w treści i działania na rzecz
drugiego człowieka i środowiska. Dbając o to, by nasi uczniowie
byli tolerancyjni, otwarci na świat i wrażliwi na potrzeby innych,
chętnie włączamy się w działania wolontariacie i pomocowe.

zostały przekazane na konto UNICEF Polska z przeznaczeniem na
ratowanie życia najbardziej potrzebującym dzieciom. W tym samym
czasie nauczyciele religii przeprowadzili szereg działań uświadamiających uczniów o sytuacji dzieci
w krajach najbiedniejszych w oparciu o scenariusze i filmy opracowane
przez UNICEF Polska.
Przeprowadzona przez nas akcja
ma służyć kształtowaniu postaw
i uświadomić naszym uczniom,
że pomaganie może być nie tylko
pożyteczne, lecz także przyjem-

Foto: KR

ne. Poprzednie cztery edycje akcji

współpracujemy

Na ten dzień zaprosiliśmy do szko-

„Wszystkie Kolory Świata” cieszyły

z UNICEF Polska i należymy do Klu-

ły rodziców, dziadków, opiekunów

się ogromnym zainteresowaniem ze

bu Szkół UNICEF. W tym roku pod-

i społeczność lokalną. Każdy mógł

strony szkół i przedszkoli. Uczestni-

jęliśmy się udziału w ogólnopolskiej

wybrać laleczkę, zaopiekować się nią,

czyło w niej ponad 2,5 tysiąca placó-

akcji „Wszystkie Kolory Świata”. Nasi

przekazując w zamian darowiznę i w

wek z całej Polski. Dzięki zaangażo-

uczniowie z ogromnym zaangażo-

ten sposób uratować życie dziecka.

waniu lokalnych społeczności udało

waniem przygotowywali szmaciane

Zebrane dzięki akcji środki umoż-

się pozyskać prawie 2,7 miliona zł

laleczki będące symbolem pomocy,

liwią zaszczepienie dzieci mieszka-

na ratowanie dzieci w Sierra Leone,

jakiej udzielą najbardziej potrzebu-

jących w najbiedniejszych krajach

Czadzie,

jącym dzieciom na świecie.

świata, gdzie codziennie zagrażają

i Angoli. Zebrana kwota umożliwiła

„Wszystkie Kolory Świata” to ak-

im takie choroby jak gruźlica, odra,

zaszczepienie setek tysięcy dzieci.

cja UNICEF, która już po raz piąty

tężec czy polio. Projekt „Wszystkie

W tym roku nasza społeczność

jest przeprowadzana w polskich pla-

Kolory Świata” wspiera Majka Je-

włączyła się w te szczytne działania.

cówkach edukacyjnych. Ma na celu

żowska, Ambasadorka Dobrej Woli

Wierzymy, że dzięki nim uratujemy

wsparcie programów szczepień ratu-

UNICEF.

życie potrzebujących dzieci.

Od

kilku

lat

Sudanie

Południowym

KR

jących życie dzieci w najuboższych
krajach świata. W ramach akcji
uczniowie własnoręcznie projektowali i szyli szmaciane laleczki. Każda
z nich otrzymała metryczkę z imieniem i krajem, z którego pochodzi.
W szkole zorganizowaliśmy wystawę uszytych laleczek, uświetniając
ją inscenizacją Jasełek w wykonaniu
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uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Foto: KR
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Dzień Bezpiecznego Internetu
w bukwałdzkiej szkole

filmy edukacyjne na temat bezpieczeństwa w internecie i brali udział
w dyskusji tematycznej. Tworzyli też
prace plastyczne. Ogłoszony został

Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie już po raz drugi włączyła się do szkolny konkurs na film pt: „Stop
ogólnopolskiej akcji Dnia Bezpiecznego Internetu. Tegoroczne ha- Cyberprzemocy. Działamy razem”.
sło DBI brzmiało „Działajmy razem”.
Nagrodę specjalną zdobył film klasy VI, który wyróżniał się ciekawym
scenariuszem, dopracowanymi rekwizytami, ciekawymi ujęciami oraz
grą aktorską uczniów.
Ważną misją bukwałdzkiej szkoły
jest szkolenie uczniów w zakresie
bezpiecznego poruszania się w sieci. Uczniowie teoretycznie wiedzę
opanowali celująco. Mamy nadzieFoto: Archiwum KSz

ję, że w praktyce będą również dbali

warsztatowych,

wane były pozytywne zastosowa-

o  bezpieczeństwo w sieci swoje i in-

które odbyły się 5 lutego, promo-

nia Internetu. Uczniowie obejrzeli

nych osób.

Podczas

zajęć

KSz

otwartych warsztatów tanecznych

Roztańczony karnawał

pt. „Karnawał z tańcem”. Pierwszy
blok skierowany był do dzieci i mło-

„O tańcu nie da się pisać, taniec trzeba tańczyć.” (Paulo Coelho).

dzieży, ale na parkiecie sali widowiskowej pojawili się również rodzice
za sprawą tańca hip hop i break dance. Po warsztatach tańca jazzowego
organizatorzy przygotowali niespodziankę – mistrzowski pokaz taneczny w wykonaniu tancerzy z Pracowni Tańca PRYZMAT z Olsztyna.
Wieczór taneczny skierowany był do
dorosłych miłośników muzy tańca
Terpsyhory. Energetyczne rytmy

Foto: GOK

zumby, salsy z bachatą zgromadziły

amerykańskiej

pasjonatów ruchu i tańca. Sala ta-

bili i przybyli na imprezy zorganizo-

pop kultury, Adama Gałki. Piękny

neczna wypełniona była po brzegi.

wane przez GOK w Dywitach. Star-

wokal artysty, znane hity Presleya

Uczestnicy warsztatów pytali o ko-

szym mieszkańcom przygotowano

przeniosły nas w lata sześćdziesiąte

lejne warsztaty tańca i z aprobatą

imprezę „Karnawał Seniora” w so-

i siedemdziesiąte. Do tańca zaprosił

przyjęli nową ofertę GOK-u.

botę 9 lutego. Atrakcją spotkania był

seniorów zespół muzyczny „SIN-

koncert piosenek Elvisa Presleya w

GERS”.

Tak właśnie miłośnicy tańca zro-

wykonaniu olsztyńskiego wokalisty,

naśladowcy

Kolejną

idola

Dziękujemy instruktorom za stworzenie miłej atmosfery i wprowadze-

propozycją

był

cykl

nie w tajniki sztuki tańca.

J.O.
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MultiLandia
i Dzień Bezpiecznego Internetu

5 lutego 2019 roku w naszym przedszkolu odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu, którego celem było

W tym roku szkolnym w Przedszkolu Samorządowym w Słupach realizowany jest projekt „MultiLandia dla dzieci w gminie Dywity”.

inicjowanie i propagowanie działań
na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych. W ramach zajęć dzieci razem budowały
model sieci pozwalający im zrozumieć, jak działa internet i co można
w nim znaleźć, a także grały w bezpieczne gry.
Wspólnie z nauczycielem ustaliły
Kodeks Bezpiecznego Korzystania
z Internetu. Stworzona została również gazetka informacyjna dla rodziców, która promuje pozytywne
wykorzystanie internetu oraz zaznajamia z problematyką bezpieczeń-

Foto: Archiwum

stwa online.

W ramach tegoż projektu przed-

angielskiego i eksperymentów. Pro-

Dzięki tego typu inicjatywie przed-

szkolaki dwa razy w tygodniu korzy-

jekt realizowany jest w ramach Re-

szkolaki mogły uzmysłowić sobie,

stają z nieodpłatnych dodatkowych

gionalnego Programu Operacyjnego

że internet może jak najbardziej

zajęć: „Mały Inżynier i Ekspery-

Województwa Warmińsko-Mazur-

może służyć nie tylko rozrywce,

menty”, programowanie z TIK oraz

skiego na lata 2014-2020, Oś Prio-

lecz stanowić efektywne narzędzie

nauka języka angielskiego. Celem

rytetowa 2 Kadry dla gospodarki,

do poszerzania wiedzy i umiejętno-

powyższej inicjatywy jest nabycie

Działanie 2.1.

ści. Do takiego podejścia wszystkich

kompetencji kluczowych przez dzie-

Podążając w kierunku określonym

ci z zakresu programowania, języka

przez wyżej opisane przedsięwzięcia,

Serwis Legimi

zachęcamy.
Klaudia Godlewska

Od 1 lutego 2019 roku nasi aktywni użytkownicy mają możliwość

Biblioteka Publiczna w Dywitach przygotowała nową ofertę swoim otrzymania kodu umożliwiającego dostęp do serwisu Legimi, który
czytelnikom.
w swojej bazie gromadzi ponad 25
tysięcy książek. Wybrane pozycje
można czytać online i offline z każdego miejsca i na wybranych dwóch
urządzeniach jednocześnie (laptopie, tablecie, smartfonie czy na jednym z dedykowanych czytników
e-booków). Po szczegółowe informacje zapraszamy do biblioteki.
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Podróżowanie jest COOL

w grze terenowej, podczas, której
przemierzyli cały świat, rozwiązując

Grupa licealistów z Olsztyna postanowiła pokazać, że warto otworzyć się na nowe doświadczenia i wyrwać się z własnej bańki kulturowej.

rozmaite zadania.
Takie zajęcia nie tylko uczą,
ale i niosą bardzo ważny przekaz,
że pomimo naszych różnic w języku, sposobie ubierania się czy obchodzenia świąt, każdy ma podobne
potrzeby i oczekiwania wobec życia
oraz podobne marzenia. Twórcy
projektu mają też nadzieję, że obudzą w młodych osobach chęć do podróży i odkrywania świata.
Projekt wciąż się rozwija, ciągle
pojawiają się nowe pomysły i rośnie
zainteresowanie nim. Przed młodym
zespołem, który tworzą: Julia Nowoszyńska, Zuzanna Niedźwiedzka, Aleksandra Gościcka, Kamila
Biedrzycka i Gabriela Wydra jesz-

Foto: Archiwum COOL

cze wiele wyzwań. Cała piątka jest

Projekt „Coolturalnie”, przeprowa-

świata. Dotychczas młodzi odwie-

jednak niezwykle zmotywowana,

dzany w ramach olimpiady projek-

dzili już wiele szkół i przedstawiali

aby zmienić coś w swoim lokalnym

tów społecznych „Zwolnieni z Teo-

kultury: norweską, brytyjską, mek-

społeczeństwie. Olsztyn i okolice

rii”, ma na celu poszerzenie wiedzy

sykańską i żydowską. W bibliotece

będą miały jeszcze przed nimi wiele

młodzieży na temat różnych kultur

„Abecadło” najmłodsi brali udział

do odkrycia.

Białe szaleństwo w Bukwałdzie

(cool)

W piątkowe styczniowe popołudnie uczestniczyli w kuligu zorga-

15 Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w nizowanym przez Gospodarstwo
„Strusiolandia”
Dywitach wykorzystalo moment obfitych opadów śniegu tej zimy. Agroturystyczne
w Bukwałdzie. W programie była
przejażdżka saniami z pochodniami po ośnieżonych duktach leśnych
na terenie Leśnictwa Buki, ognisko
połączone z pieczeniem kiełbasek
i z degustacją przepysznej grochówki.
W sali kominkowej przy dźwiękach
muzyki seniorzy tańczyli i śpiewali.
Zostały miłe wspomnienia i rosnący
apetyt na kolejne spotkania.
Foto: Archiwum

Urszula Nikiel Ewa Kołodziejek
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Półzimowisko w Dywitach

każda grupa wykonała owocowe

W dniach 21-25 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Dywitach, dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Dywitach, odbywało się
półzimowisko.

tajle: truskawkowe i malinowe; zaś

sałatki, jeże i szaszłyki, a także kokpodczas zajęć technicznych każde
dziecko miało szansę uszyć własną
maskotkę. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem wykonywali swe prace.
Odbyły się również trzy wyjazdy
poza szkołę: do Multicentrum, gdzie
dzieci miały okazję poznać cyfrowy,
bezpieczny świat i poznać ciekawe
gry dla dzieci; do kina na film pt:
„Królowa Śniegu - po drugiej stronie lustra” oraz do Warmiolandii.
Ten ostatni wyjazd okazał się wspaFoto: GZ

niałą zabawą połączoną z warsztatami „Mądre klocki”.

Każdy dzień rozpoczynał się spo-

ła być integracja grupy przez zabawę;

tkaniem ogólnym z wychowawcami

zajęcia sportowe - każdego dnia od-

W ostatnim dniu odbył się mini

oraz śniadaniem. Po nim dzieci przy-

bywały się rozgrywki sportowe (tory

bal karnawałowy, na którym zosta-

stępowały do zajęć, które podzielone

przeszkód, mecz tenisa stołowego,

li wybranni król i królowa. Po balu

były na bloki. Po pierwszym bloku

rzuty do celu różnymi przyborami,

dzieci otrzymały ogromny zimowy

był obiad, po którym były jeszcze

układanie budowli na czas, biegi

tort izamówiono pizzę.

dwa bloki. Zajęcia były różnorod-

i piłka nożna). Byliśmy również na

Każdy z pewnością znalazł inte-

ne, co miało na celu podnieść ich

górce, z której dzieci mogły zjeż-

resujące dla siebie zajęcia. Minione

atrakcyjność dla uczestników. Każ-

dżać na sankach. Odbyły się także

ferie dostarczyły uczestnikom zi-

dy dzień półzimowiska kończył się

zajęcia plastyczne, na których dzieci

mowiska wielu wrażeń i z pewno-

podsumowaniem z wychowawcą.

tworzyły kreatywne prace - zajęcia

ścią pozostaną na długo w pamię-

Podczas trwania półzimowiska

plastyczne były przydatne dzieciom

ci. Na koniec półzimowiska każdy

odbyły się następujące zajęcia: zaję-

również w zajęciach profilaktycz-

uczestnik dostał drobny upominek.

cia integracyjne, których celem mia-

nych. Podczas zajęć kulinarnych

Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej

Gabriela Zając

udział malarki nieposiadające wyższego wykształcenia plastycznego

Tworzenie własnych obrazów jest wspaniałą zabawą i relaksem, i niemalujące zawodowo. Wszystkich, którzy dopiero pragną rozpochociaż bywa że towarzyszą mu twórcze męki.
cząć przygodę z malarstwem, za-

Powiatu

Prace konkursowe można składać

praszamy na wernisaż. Twórczynie

Olsztyńskiego, które już malują, do

do 12 kwietnia 2019 roku w sie-

chętnie udzielają rad i podpowiedzą,

udziału w Przeglądzie „Kobiece Ipre-

dzibie Gminnego Ośrodka Kultu-

jak zrobić pierwsze kroki.

sje”. Dzięki formule konkursu jest to

ry w Dywitach. Wernisaż wystawy

Szczegóły konkursu w regulaminie

okazja do pokazania swoich prac,

prac i wręczenie nagród odbędzie

i karcie zgłoszenia na stronie: www.

podzielenia się doświadczeniami

się 30 kwietnia 2019 roku o godzi-

gokdywity.eu, w zakładce: Aktual-

i uzyskania opinii profesjonalistów.

nie 17.00. W konkursie mogą wziąć

ności.

Zapraszamy

8

Panie

z

JK

• Wydarzenia • Sport • Kultura

Zimowe Warsztaty Artystyczne z GOK-iem
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach zrealizował ofertę warsztatów artystycznych dla dzieci w trakcie ferii zimowych w 14 miejscowościach (17 akcji) gminy Dywity w terminie od 23 stycznia do
2 lutego 2019 roku. Z oferty skorzystało ogółem 382 uczestników.

przestrzennych (domków, karmników) przy użyciu drewnianych szpatułek. Podczas warsztatów konstrukcyjnych ich uczestnicy za pomocą
systemu „LEGO BOOTS” budowali
robota i uczyli się go używać.
Oprócz warsztatów zorganizowane zostały również karnawałowe bale
kostiumowe dla dzieci i rodziców
przy współpracy sołectw oraz firmy
„Odjazdowe Imprezy”. Na zakończenie Zimowych Warsztatów Artystycznych w sali widowiskowej GOK
odbył się spektakl teatralny zespołu
„Katarynka” z Gdańska pt. „Polarna
Przygoda”. Mali widzowie tłumnie
i w kolorowych przebraniach stawili
się, aby poznać przygody przyjazne-

Foto: GOK

go pingwinka. Po przedstawieniu

je imię w technice przestrzennej 3D,

nie zabrakło wesołych tańców i za-

do

tworzyły Eko torby oraz montowały

baw zaanimowanych przez aktorów.

dzieci w wieku 7-14 lat realizowane

figury przestrzenne metodą „Explo-

Słodki poczęstunek dla najmłod-

były przeróżne warsztaty: plastycz-

ding Box” oraz kreatywne z projekto-

szych podczas imprezy przygotowa-

ne, na których dzieci malowały swo-

wania i tworzenia własnych budowli

ło Sołectwo Dywity.

Podczas Zimowych Warsztatów
Artystycznych

skierowanych

Wigilia Seniorów w Ługwałdzie

KW

pani Helena Dąbrowska wspaniale
się bawiły w naszym gronie i wcale

15 grudnia 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie spotkali nie chciały szybko kończyć naszej
się seniorzy na tradycyjnej wigilii. Te spotkania odbywają się z ini- wspólnej wigilii.
Przy okazji trzeba wspomnieć, że
cjatywy Stowarzyszenia Ługwałd przy współpracy z Radą Sołecką.
w naszej wsi mieszkają cztery poW udekorowanej świetlicy, przy
choince, spotkało się prawie 30 osób.

szłość. Obyśmy wszyscy spotkali się

kolenia rodziny Hornów. Seniorka

za rok w tym samym gronie.

rodu, pani Hess, wspaniale wygląda
i cieszy się dobrym zdrowiem.

Każdy przyniósł ze sobą potrawę wi-

Tradycyjnie pan Jan Kołodziejczak

gilijną. Było wiele rodzajów ciast,

przygrywał na harmonii. Rozdano

Na zakończenie naszego spotkania

a pani Eugenia Groszkowska zasko-

wcześniej śpiewniki i każdy mógł za-

powstał wielki dylemat. Jak podzie-

czyła wszystkich wspaniałym tortem

śpiewać teksty kolęd bez pomyłki. A

lić wspaniały tort na 30 porcji? Za-

bezowym. Pycha.

kolędy rozbrzmiewały pełnym gło-

dania tego podjęła się pani Dorota

Sołtys złożył życzenia świąteczne,

sem. Próbowano nawet występów

Jeżewska-Olszewska i przy pomocy

a później wszyscy ruszyli do dziele-

solowych, ale chór wychodził zawsze

Mirosława Hyczy wszyscy posmako-

nia się opłatkiem. Składaliśmy sobie

mocniej.

wali tortu pani Gieni.

przede wszystkim życzenia zdrowia.

Cieszy nas, że nasze seniorki, pani

Nie zabrakło życzeń takich na przy-

Anna Hess, lat 93 i niewiele młodsza

Do zobaczenia za rok. Wszystkiego najlepszego wszystkim.

BS
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Grzyby do zadań specjalnych

panią Anetą Maszczak (nauczycielka chemii i biologii) oraz klasa Vb ze

W pierwszym okresie roku szkolnego 2018/2019 uczniowie Szkoły
Podstawowej w Dywitach wzięli udział w dwóch projektach z zakresu nauk przyrodniczych. Prowadzone były przez pracowników
naukowych Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie.

szkoły podstawowej pod opieką pani
Jolanty

Szczawińskiej–Kras

(na-

uczycielka wychowania fizycznego).
Uczniowie gimnazjum wzięli udział
w zajęciach: „Odkryj tajniki mikroskopii elektronowej”; „Co skrywa
koniczyna, czyli rozdział wybranych
izoflawonoidów metodą HPLC”;
„Jak wyglądają nasiona traw...”;
„Grzyby dla zdrowia”. Uczniowie
szkoły podstawowej zaś: „Główne
typy gleb Polski”. „Rozpoznawanie
skał...”. „Kolorowe i fascynujące laboratorium dla każdego”.
Oczywiście najważniejsza w re-

Foto: Archiwum TM
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alizacji takich projektów jest opinia

Pierwszym z realizowanych projek-

Mituniewicz (nauczyciel biologii).

samych uczniów:

tów był „Warmińsko-Mazurski Uni-

W ramach projektu zrealizowano na-

Piotr Ceberek: Zajęcia bardzo mi

wersytet Młodego Odkrywcy 2.0”.

stępujące zajęcia warsztatowe: „Efekt

się podobały. W kolejnym seme-

Jego celem był rozwój u młodzieży

cieplarniany i jego skutki. Tworzymy

strze również chciałbym brać w nich

szkolnej kompetencji pozwalających

mini ogrody pochłaniające zanie-

udział. Były interesujące, podobał

na rozbudzanie ich ciekawości po-

czyszczenia powietrza”; „Grzyby do

mi się również sposób ich prowa-

znawczej, stymulowania intelektual-

zadań specjalnych. Wiem, co jem”;

dzenia. Najbardziej przypadły mi

nego, aksjologicznego i społecznego,

„Czy wiesz, jaką część rośliny jesz?;

do gustu zajęcia z wykorzystaniem

inspirowania do twórczego myślenia

„Mikrorozmnażanie roślin w szkle -

mikroskopów. Mogliśmy zobaczyć

i rozwijania pasji związanych z sze-

warsztaty w laboratorium”; „Tajem-

świat, którego na co dzień nie może-

roko rozumianymi zagadnieniami

nice drzew”; „Wpływ czynników śro-

my dostrzec.

przyrodniczymi. Do szczegółowych

dowiska na wielkość i wygląd muszli

Marek Romanowski: Bardzo mi się

celów realizowanego projektu nale-

na przykładzie wybranych gatunków

podobało. Miałem możliwość zoba-

żała przede wszystkim popularyza-

ślimaków wodnych i lądowych”;

czyć, jak wygląda praca w laborato-

cja uczenia się przez doświadczenie

„Tajniki techniki histologicznej”.

rium. Mogłem praktycznie zapoznać

oraz podniesienie kompetencji ucze-

Drugi projekt to „Noc Biologów”.

się z tematami, które w szkole prze-

nia się, pracy zespołowej i rozwiązy-

Przedsięwzięcie to miało na celu

rabiamy teoretycznie. Na zajęciach

wania problemów.

popularyzację wiedzy przyrodni-

zawsze była miła i sprzyjająca nauce

W projekcie tym udział wzię-

czej oraz wyników prowadzonych

atmosfera.

ły 2 grupy uczniów (każda po 11

na UWM badań naukowych – od

Marta Welenc: Zajęcia bardzo mi

osób): uczniowie z klas VII i VIII

podstawowych, systematyzujących

się podobały. Z chęcią wzięłabym

szkoły podstawowej i III klasy gim-

wiadomości przyrodnicze, aż po

w nich udział jeszcze raz. Interesuję

nazjum oraz uczniowie klas IV szko-

nowoczesne projekty realizowane w

się biologią i uwielbiam wykonywać

ły podstawowej. Opiekunami mło-

ramach nowoczesnej biologii i bio-

doświadczenia. Dzięki warsztatom

dzieży byli: Katarzyna Mańkowska

technologii. Udział wzięły 2 klasy:

dowiedziałam się również wielu za-

(nauczycielka przyrody) i Tomasz

klasa IIIa gimnazjum z opiekunem –

skakujących rzeczy i odkryłam wiele

• Wydarzenia • Sport • Kultura
tajemnic otaczającego nas świata.

Podczas zajęć zdobywaliśmy wie-

Chętnie wybrałabym się na takie za-

Zuzanna Gębicka: Wyjazdy do

dzę praktyczną. W laboratoriach

jęcia jeszcze raz, ponieważ uczenie

UWM w Olsztynie w ramach pro-

można było wszystko zrobić same-

się w sposób praktyczny jest czystą

jektu były przede wszystkim fajne.

mu. Co ważne, przy wykonywaniu

przyjemnością.

Trudno było się na nich nudzić.

doświadczeń atmosfera była luźna.

Coaching Paths w Holandii

Tomasz Mituniewicz

Podczas kursu poznawaliśmy tajniki neourolingwistycznego pro-

W listopadzie 2018 roku nauczycielki ze Szkoły Podstawowej
w Dywitach wzięły udział w ostatnim szkoleniu zagranicznym
w ramach realizowanego w szkole projektu POWER SE „Zdrowa atmosfera wznosi edukację na wyżyny”.

gramowania,

czyli

oczyszczania

wypowiedzi ze stereotypów lub
niedopowiedzeń.

Uczyliśmy

się

uważności naszego ciała i tego, jak
reaguje i zachowuje się ono w różnych sytuacjach. Po nauce werbalnych i niewerbalnych komunikatów
poznaliśmy techniki prowadzenia
rozmowy przez coacha, aż w końcu
prowadziliśmy samodzielne sesje
coachingowe i byliśmy klientami.
Miejsce, w którym byliśmy, zaskoczyło nas spartańskimi warunkami, skromną, prawie wegetariańską
kuchnią, a przede wszystkim tym,
że wszystkie prace porządkowe musieliśmy wykonywać sami. Zupełnie
nowe doświadczenie, jeśli chodzi
o organizację szkoleń. Uczestnicy

Foto: Archiwum Iza

byli bardzo życzliwi, zaangażowani
i pełni zapału.

Tym razem kurs odbywał się

W ciągu 7 dniu odbyliśmy aż 65

w Holandii, w malowniczym mia-

godzin szkolenia. Było bardzo in-

Zdobyte umiejętności poszerzają

steczku Ommen, w którym to oczy-

tensywnie i wyczerpująco. Z per-

perspektywę współpracy z młodzieżą

wiście pierwszy plan architekto-

spektywy czasu oceniamy jednak

i rodzicami, szczególnie tymi potrze-

niczny zajmują przepiękne wiatraki.

podjęty trud jako wspaniałą moż-

bującymi wsparcia. Pomagają w bu-

W szkoleniu brało udział aż 60 osób,

liwość. Mieliśmy szansę uczyć się

dowaniu relacji w zespole i wśród

przedstawicieli 18 krajów. Wśród

od najlepszych. Marko Vlaming,

pracowników. Szkolenie ważne rów-

kursantów byli też przybysze z Gha-

główny szkoleniowiec i coach, jest

nież ze względu na poznanie samego

ny, Senegalu czy Libanu. Dziesięć

znanym w Holandii specjalistą w tej

siebie, określenie własnych nowych

osób spośród zgłębiających tajniki

dziedzinie. Od 20 lat prowadzi ośro-

priorytetów życiowych i zweryfiko-

coachingu stanowili młodzi ludzie

dek szkoleniowy dla młodych ludzi

wanie starych. W pędzącym świecie

w wieku pomiędzy 23 a 27 lat będący

- Olde Vechte - oparty na pracy wo-

ważne jest znalezienie czasu na to,

wolontariuszami biorącymi udział w

lontariuszy. Głównie ludzi w trakcie

aby przyjrzeć się sobie, stanąć jakby

unijnym programie EVS (European

studiów lub po nich, którzy poszu-

obok i popatrzeć na siebie z zupełnie

Voluntary Service).

kują swojej drogi życiowej.

innej perspektywy.

Iza
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czy projektor filmowy potrzebnych

„ZOOM – Oko na Maroko”

do kreowania rzeczywistości po

„ZOOM – Oko na Maroko, czyli warsztaty filmowe dla dzieci” to
trzeci, ostatni w 2018 roku, za to szyty grubymi nićmi projekt Fundacji 36i6, który wpisał się owocnie w ramy zadania pn.: „Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” zaproponowanego przez
Gminę Dywity.

drugiej stronie kamery.
Pierwsze spotkanie miało na celu
integrację grupy, ale żeby nie zasypiać gruszek w popiele, odbyło się
to poprzez zabawę w kalambury
filmowe, dzięki którym dzieciaki
niepostrzeżenie znalazły się w prawdziwym studio nagrań i z dużą dozą
swobody pierwszy raz stanęły przed
kamerą. Drugie spotkanie zaowocowało z kolei opanowaniem podstaw
przeprowadzania wywiadów. Punktem kulminacyjnym była ostatnia
sesja warsztatów filmowych, podczas której dzieci wspólnie nagrały
krótki film, tworząc story boarding i
nakreślając scenariusz. Podzieliły też
między sobą zadania, zgodnie z za-

Foto: MZ

interesowaniami i uwarunkowania-

„Oko na Maroko” – owiane enig-

lewizję obywatelską oraz grupę szko-

mi osobowościowymi. Pojawił się

matyczną mgłą znaczenie słów, pod-

lącą i integrującą lokalnych twórców

reżyser, kamerzysta, dźwiękowiec,

świadomie wypłynęło z chęci stwo-

oraz pana Yaroslava Yemets’a – stu-

oświetleniowiec, człowiek od klap-

rzenia dzieciom punktu wyjścia do

denta

operatora

sa, makijażystka oraz aktorzy. Nie

patrzenia na swoją przyszłość dalej,

kamery i montażysty, w Studio Olsz-

powiemy wam, ile razy padło sło-

szerzej. Patrzenia tak, by mogły za-

tyn.tv przed 12-stką dzieci w wieku

wo klaps czy cięcie. Na pewno było

rzucić sieć wyobraźni w przyszłość

9–12 lat odkrywały się arkana sztuki

przezabawnie i kreatywnie zarazem.

tak odległą i nieosiągalną jak tytu-

tworzenia wywiadów, filmików i ka-

Dzięki tej malowniczej ekipie po-

łowe Maroko. Życzyliśmy sobie, by

lejdoskopu pojęć takich jak: gimbal,

wstał film pt: „Człowiek prezent”.

te warsztaty rozpaliły nowe pasje,

klaps, kamera filmowa, steadicam,

dziennikarstwa,

Magdalena Zaborowska

odkryły w dzieciach nowe lądy i
przeobrażały się w marzenia, które nabiorą wyrazistych kształtów w
pragmatycznej przyszłości. I chyba
się udało!
Ta nietuzinkowa przygoda rozwijała się na kanwie trzech spotkań o
charakterze stricte warsztatowym,
które odbyły się 24 listopada oraz 8
i 15 grudnia 2018 roku. Pod okiem
profesjonalistów:

pana

Adama

Krywko – prezesa Stowarzyszenia
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„Warmia” tworzącego olsztyńską te-

Foto: MZ
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Goniłem swojego idola z filmu
i tak mi zostało do dzisiaj

na przyszły rok, ponieważ otwieram

Krzysztof Rodkiewicz, zamiłowany pasjonat kulturystyki, mieszkaniec Gminy Dywity, na swoim koncie ma już znaczące sukcesy.

MG: W związku z treningami na si-

swoją siłownię. Zostaje mi jedynie
start w Polsce, ale jeden lub dwa
w tym roku.
łowni często się słyszy o przyjmowaniu sterydów. Prawda czy mit?
KR: Hmm..., jest to jak najbardziej
prawda! Nie ma co owijać w bawełnę, ponieważ sport wyczynowy, nie
tylko siłowy, jest skażony dopingiem. Jako sportowiec w pełni to
rozumiem, ponieważ kibice oczekują „śrubowania” wyników, a sportowiec zwyczajnie chce być lepszy
bądź najlepszy.
MG: Jak należy się odżywiać przy
dużym wysiłku fizycznym, treningach siłowych, by było to zdrowe
i żeby uzyskać przyrost mięśni bez
użycia szkodliwych środków?
KR: Przede wszystkim należy ułożyć
tak dietę, aby była dobrze zbilanFoto: Archiwum KR

sowana pod względem zawartości

Mariola Grzegorczyk: Skąd wziął

zawodach kulturystycznych oraz

białka, węglowodanów i tłuszczu

pomysł, żeby trenować właśnie kul-

przybicie „piątki” swojemu idolowi,

oraz zgodna z naszymi zapotrzebo-

turystykę?

od którego wszystko się zaczęło.

waniami podczas przyrostu masy

Krzysztof Rodkiewicz: A jakoś to

MG: Który sukces jest dla Pana naj-

mięśniowej. A potem się jej trzymać

się zaczęło, kiedy miałem 13 lat. Zo-

ważniejszy?

w 100% i nie podjadać.

baczyłem Arnolda Schwarzeneggera

KR: Mistrzostwo Polski i Open 2013,

MG: Młodzi, szczególnie chłop-

w filmie „Commando” i wtedy wła-

gdzie mój Kubuś mógł wejść ze mną

cy, chcą zaimponować muskułami

śnie zapragnąłem taki być. Jednak

na scenę i odbierać wspólnie trofea

i „kaloryferkiem”. Co by Pan radził

dopiero pod koniec lat 90-tych zro-

w postaci pucharu.

młodzieży i czego życzył?

dził się plan wystartowania w zawo-

MG: Czy udało się dogonić „idola

KR: Na początku radziłbym skorzy-

dach i tak w 2002 roku po raz pierw-

z filmu”?

stać z rad doświadczonego trenera,

szy stanąłem na kulturystycznej

KR: Tak, wystartowałem w zawo-

aby po prostu nauczyć się prawidło-

scenie, goniąc swojego idola z filmu

dach i nawet udało mi się coś tam

wo trenować, a potem po prostu za-

i tak mi zostało do dzisiaj.

osiągnąć, a przede wszystkim udało

cząć regularnie ćwiczyć i nie zwracać

MG: Jakie sukcesy udało się Panu

mi się go spotkać i przybić mu oso-

uwagi na to, że jest ciężko. Początki

dotychczas osiągnąć?

biście piątkę.

zawsze są trudne, a wytrwają tylko

KR: Mistrzostwo Polski i Open

MG: Jakie ma Pan plany na kolejny

najsilniejsi. A czego bym życzył?

w 2013 roku, Mistrzostwo Euro-

sportowy sezon?

Osiągnięcia założonych celów i wy-

py w 2015 roku, wiele pierwszych

KR: Miały być Mistrzostwa Europy

znaczania sobie nowych.

miejsc zdobytych na ogólnopolskich

weteranów, lecz muszę to przesunąć

MG: Dziękuję za rozmowę.
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Akademia Małego Ratownika

go, utrwalały znajomość numerów
alarmowych do służb ratunkowych

14 lutego 2019 roku w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Dywitach odbyła się lekcja edukacyjna pt. „Akademia Małego Ratownika”, przeprowadzona przez strażaków z OSP w Kieźlinach. Naszą
wspólną akcję można było również śledzić na żywo w porannym
programie TVP 3 Olsztyn „Wstaje nowy dzień”.

i europejski numer alarmowy 112.
Była to również okazja do kształtowania postawy dbałości o zdrowie
własne i innych ludzi, rozwijania
poczucia odpowiedzialności za nie,
wzmacniania poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.
Ważne jest wykształcenie u dzieci
już od najmłodszych lat pewnych nawyków zachowania się w sytuacjach
zagrożenia zdrowia i życia drugiego
człowieka. Staramy się wdrażać te
wiadomości i umiejętności u dzieci

14

Foto: AG

w wieku przedszkolnym, aby chęt-

Dzieci obserwowały udzielanie ra-

kolejność postępowania w sytuacjach

nie niosły pomoc i były otwarte na

tunkowej pomocy przedmedycznej,

zagrożenia zdrowia i życia ludzkie-

krzywdę innych.

Anna Gwarek

„Narodziny marzeń”

listopada 2018 roku) przeprowadzo-

Warto mieć śmiałe marzenia i z odwagą oraz determinacją je realizować. My nasze, fundacyjne, realizujemy na kanwie dialogu z drugim człowiekiem; istotą dynamiczną, będącą w wiecznym ruchu,
poruszającą się po swojej orbicie dzięki siłom grawitacji. Fundacja
36i6 skrzętnie wykorzystuje też inną siłę, siłę zainteresowania istotą stojącą tuż obok nas.

między mamą i córką to „studnia

Jeszcze w roku 2018 zharmoni-

tacji i ich wspólnych decyzji. O tym,

Brygidy Dremo – profesjonalnej

zowały się ze sobą dwa realizowane

jak pielęgnować tę więź, opowiadali

kosmetyczki z Akademii Urody Bri-

przez nas projekty. W ramach zada-

prowadzący warsztaty Joanna i To-

gitte, która podzieliła się z paniami

nia publicznego wspierającego inte-

masz Wróblewscy, notabene miesz-

trickami

grację społeczną osób zagrożonych

kańcy Różnowa, od 5 lat działający

Pietrzak, prowadzącej zajęcia z wy-

wykluczeniem społecznym zadedy-

w ogólnoświatowym ruchu Spotkań

korzystaniem techniki plastycznej

kowaliśmy rodzinie projekt „NAro-

Małżonków ALMA. W części warsz-

transferu i dequpage oraz pani

dziny marzeń”, a wraz z nim warszta-

tatowej każdy uczestnik zmierzył się

Agnieszki Trawińskiej – w magicz-

ty dla małżeństw i narzeczonych (20

z dwoma testami: „Pięć języków mi-

ny sposób opowiadającej o tajnikach

października 2018 roku). Odbyły

łości” oraz „Strategia rozwiązywania

tworzenia naturalnych kremów, któ-

się one w Centrum Terapii Manual-

konfliktów małżeńskich”.

rymi każda z pań została obdarowa-

ne w GOK-u w Dywitach. Dialog
skarbów”, którą trzeba chronić i pielęgnować.
Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Był to czas na budowanie relacji pod okiem trzech specjalistek:

makijażowymi,

Magdy

nej i Rehabilitacji w Wadągu i były

Drugi ważny punkt na mapie pro-

na. Słowem, przyjemne szaleństwo

współfinansowane przez Gminę Dy-

jektów podpiętych pod „NArodziny

twórcze skrojone na miarę doskona-

wity. Te warsztaty wybrali małżon-

marzeń” to Kobietki Małe i Duże –

łych kobiet! Dziękujemy wszystkim,

kowie świadomi tego, że szczęście

czyli warsztaty piękności dla mam

którzy „marzyli” z Fundacją 36i6.

w związku to efekt miłości, akcep-

i nastoletnich córek – II edycja (17

Magdalena Zaborowska
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TROPEM WARMIŃSKIEJ PRZYGODY, CZ. 40
Tajemnice pałacowej wieży z Barkwedy

15

nieistniejącego już dziś pałacu jest stosunkowo wysoka wieża, jakby dobudowana do bryły budynku. Jak widać
na przedwojennej fotografii, jej smukła sylwetka wyraźnie wyróżnia się na
tle zabudowy folwarku. O tym, co się
miało w tej nietypowej, jakby zamkowej wieży, znajdować, krąży najwięcej
i zarazem najbardziej nieprawdopodobnych legend, które jak się okazało,
niewiele mają wspólnego z rzeczywistym przeznaczeniem budowli.
Otóż wieża ta to nic innego, jak
pierwsza w Barkwedzie i okolicy wieża
ciśnień. W jej górnej części znajdował

Foto: Archiwum HM

się wielki zasobnik na wodę. Do na-

Barkweda to bardzo wyjątkowa pod

się majątek ziemski, który w 1910 roku

pełniania zbiornika używano pompy.

względem historycznym miejscowość.

obejmował 384 ha. Folwark przez lata

Obecnie nie udało się jeszcze ustalić,

Najstarsze świadectwo bytowania tu

zmieniał właścicieli. W 1915 roku

jaka to była pompa i czym była napę-

ludzi stanowią znalezione w Barkwe-

został nabyty przez Eleonorę i Hansa

dzana. Wiadomo natomiast, że dzięki

dzie krzemienne grociki strzał do łuku

von Hake. W poprzednich numerach

temu rozwiązaniu właściciele w swo-

datowane na około 14 tysięcy lat p.n.e.

„Gazety Dywickiej” pisaliśmy już o

im gospodarstwie mieli bieżącą wodę

Część znalezisk z Barkwedy znajduje

licznych tajemnicach, plotkach, legen-

o stałym ciśnieniu. Jak na tamte czasy,

się w olsztyńskim zamku jako eks-

dach i ciekawostkach dotyczących tej

był to wielki luksus i nowoczesność.

ponaty Muzeum Warmii i Mazur. W

miejscowości oraz jej mieszkańców.

O innych historycznych ciekawostkach z Barkwedy już wkrótce tylko

Barkwedzie znajduje się średniowieczne grodzisko staropruskie, w pobliżu

Nowoczesność i luksus

którego jeszcze w okresie międzywo-

Jedną z tajemniczych ciekawostek

w „Gazecie Dywickiej”.
Henryk Mondroch

jennym znajdował się ogromny dąb, o
którym do dziś krążą legendy.
Obecnie niedaleko miejsca, gdzie
dawniej znajdowało się to wielkie
i bardzo stare drzewo, rosną nieco
mniejsze, ale równie okazałe dęby stanowiące pomniki przyrody. W pobliżu
tego miejsca rozegrała się najkrwawsza
w okolicy, udokumentowana bitwa o
przeprawę przez Łynę. Mianowicie w
lutym 1807 roku bój stoczyły tu wojska Napoleona Bonaparte z połączonymi siłami rosyjskimi i pruskimi.
Od stuleci w Barkwedzie znajdował

Eksponaty w olsztyńskim muzeum
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16 UKS Frendo Dywity zimą nie odpoczywa!!!

Pomorski Futbol Cup 2018. W imprezie wzięło udział 10 ekip. Warmię i Mazury reprezentował jedynie

Piłkarze w okresie zimowym są mniej widoczni. To stwierdzenie nie UKS Frendo Dywity i zrobił to doodnosi się jednak do młodych zawodników UKS Frendo Dywity,
skonale. Po 6 godzinach rywalizacji
którzy właśnie w ostatnich tygodniach odnieśli znaczące sukcesy.

i pokonaniu całej plejady zespołów
z sąsiedniego województwa Frendo stanęło na najwyższym stopniu
podium. Najlepszym zawodnikiem
turnieju został wybrany Szymon
Kucharzewski z Frendo.
Rewelacyjnie spisali się także najmłodsi Frendziacy (rocznik 2010),
którzy 2 grudnia w Wojewódzkim
Turnieju MP Jonkowo Cup, w stawce 11 zespołów zajęli 2 miejsce, ulegając dopiero w finale w rzutach
karnych ekipie z Mrągowa. Najlepszym zawodnikiem turnieju został
wybrany zawodnik Frendo Antek
Jarocki.

W sobotę 8 grudnia w hali wi-

Gdańska odbył się halowy turniej

dowiskowej w Przodkowie koło

piłki nożnej rocznika 2005/2006

Sukcesy młodych siatkarzy z Dywit

Krzysztof Sieradzki
UKS Frendo Dywity

„Moje Boisko Orlik”, III miejsce
w Mistrzostwach Rejonu I, w trój-

Udany początek sezonu odnotowali siatkarze ze Szkoły Podstawo- kach zaś – I miejsce w Mistrzowej w Dywitach.
stwach Powiatu i w Mistrzostwach
Rejonu I.
Siatkarska

drużyna

chłopców

awansowała do Półfinałów Mistrzostw Województwa. Skład drużyny Hermes Dywity przedstawia
się następująco: Maciej Moszczyński, Konrad Żylinski, Filip Fliciński, Antoni Markielewicz, Hubert
Ossowski, Iwo Milewski, Iwo Urbanowicz, Maciej Ciemiński, Michał
Szymański, Michał Król, Szymon
Nowakowski, Mikołaj Cybul, Maciej
Tekst i foto: AL, AK

Klemczak. Siatkarzy wspiera firma

W 2018 roku osiągnęli oni wspa-

skich po zaciętych bojach zajęli IV

Bujalski z Dywit a trenują Anna Le-

niałe wyniki. W czwórkach siatkar-

miejsce w Turnieju Wojewódzkim

wońko i Andrzej Kasprzak.

