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Drodzy Czytelnicy !. 

Mamy nedziei«, ie kolejny przekazywany w Wasze rece 
numer "Gazety Dywickiej" spotka sifi! z iyczliwym przyjeciem 
i dos tarczy Wam ciekawych informacj i 0 wydarzeniach z naszego 
regionu. Majqc na uwadze rozpoczynajqcy sifi! sezon wakacyjny 
postenowilismy tez umiescic propozycje, jak ciekawie moine 
spedzic czas wolny w naszej gminie. Ponadto staramy sifi! 
kontynuowac cykl wywiad6w z interesujqcymi osobami, opis 
zabytk6w a takie podqiac tropem werminskie] przygody. 

Przypominamy, ii "Gazeta Dywicka" jest pismem 
otwartym, wcie: czekamy na Wasze uwagi, propozycje i autorskie 
materialy, kt6re moglibysmypublikowac na lamach naszej Gazety 
Osobom z dostepem do Interne tu polecamy nasz dzial na stronie 
www.dywitygmina .pl 

Milej lektury! zyczy Redakcja . 
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Dywity i Siupy 
-budowaip~ebudowa 

drag gminnych 

Urzad Gminy 

Ogtoszony zostal przetarg 
n ieograniczony na wyb6r 
wykonawcy robot, Inwestycja 
obejmuje : uporzadkowanie lub 
przebudowe podziemnych sieci 
uzbrojenia terenu, budowe 
nawierzchni z kostki beto nowej 
ulic: Malinowej, Sosnowej, 
Rozane], Prostej i Jeziornej 
w Dywitach oraz ulic osiedlowych 
w Stupach. Rozpoczecie prac 
planowane jest na prze tomie 
czerwca i lipca. 

Rozstrzyqnieto II konkurs 
ofert na dofinansowanie rea lizacji 
zadan wtasnych gminy w dziedzinie 
upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony 
d6br kult ur y i tra dyc ji, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stupy 
i Okolic prowadzi zajecia pHkarskie 
dla dzieci i rnlodzlezy pod nazwa: 
"Z boiska na stadiony" oraz zajecia 
urnuzykalnlajaco-teatral ne pod 
nazwa; .Od korzeni ku przyszlosci 
- tu jest moje miejsce, tu jest m6j 
dam . Gmina Dywityw piosence". 

UrzqdG miny 

Konkurs ofert 
rozstrzygniQty 

TUtAWKI - zakonczenie budowy szkofy 
zgodnie z planem. 

Inwestycja dotyczaca rozb udowy wraz z przebudowa 
budynku bytej szkoly rolniczej w Tutawkach na sz~ot~ podstawowq 
zostanie zakoriczona w termi nie. Prace w hpcu 2004 roku 
rozpoczela firma .Maxer" z Poznania . W lutym. ~~05 roku wtadz~ 

gminy zostaly poinformowane 0 problemach spolk l lw ko ~ s e kwe n ~J I 

o ogtoszeniu przez nia upadlosci, Zaqrozony zostal termin oddania 
inwestycji. Rozwiqzanie umowy z dotychczasowym wykonawcq 
nastapilo jeszcze w marcu. Po przeprowadzeniu pro~edury 

wynikajqcej z Prawa Zam6wien Publicznych, do kontynuacji rob?t 
zostala wybrana firma "BUD-MONT" z Olsztyna. Umowa z rna 
zostala zawarta w dniu 17 maja 2005 roku. Nowy wykonawca 
zobowlazal sie zakoriczyc inwestycje w planowanym pierwotnie 
przez qrnlne terminie tj. do dnia 25 sierpnia 2005 roku. 

Urzad Gminy 

"Moja Wies" 

5 maja 2005 roku ogtoszony 
zostal konkurs pod nazwa "Moja 
Wies". Patro nat nad nim objef W6jt 
i Rada Gm iny Dywity. Celem 
ko nku rsu jest upowszechnianie 
dbalosci a estetyke i piekno wsi oraz 
otaczajaceqo jC\. krajobrazu. Zostana 
nagrodzone trzy najpiekniejsze 
mlejscowosci z teren u gminy Dywity. 

Komisja konku rsowa, podczas 
wizyt w poszczeg61nych wsiach, 
bedzie ocen iac og61ny wizerunek; 
dbalosc a srodowisko naturaine, 
wy qlad przydomowych ogr6dk6w. 
Zwr6ci uwaqe, czy sa kwiaty, 
przycieta trawa, zadbane drzewa 
i krzewy. Sprawdzi, czy zwierzeta 
domowe zyjC\. w odpowiednich 
warunkacil , czy budy dla ps6w, kojce 
i wybiegi sa estetyczne wykonane. 
Oceni rowniez tablice informacyjne 
urncz liwiajace upublicznianie 
informacji samorzadu terytorialnego 
w spra wach d o t y c z a c y c h 
mieszkaric6w wsi ; utrzymanie miejsc 
sportu, rekreacji i wypoczyn ku 
(gt6wnie plac6w zabaw, boisk, 
sciezek rowerowych). 

Do dnia 31 maja 2005 roku do 
konkursu przystapllo 7 wsi soleckich: 
Bukwatd, Roz no wo, t ugwatd , 
Braswald, Nowe Wt6 k i , Setal 
i Kiezliny, 

Rozstrzyq niecle i podsu
mowan ie kon k u r s u n a s t a p i 
31 sierpn ia 2005 roku. Laureaci 
otrzyrnaja nagrod y na najb lizszej, po 
zakoriczeniu konkursu, sesji Rady. 

Urzad Gminy 

Stypendia socjalne
 

Trwa procedura rozpatry
wania wn iosk6w a przyznanie 
stypendium sz kolne g o 
a charakterze s o cj al n y m , 
zlozonych na poczatku biezaceqo 
roku. przed wakacjami wszyscy 
zaintere-sowani otrzyrnaja decyzje 
a w y s o k o s c i przyznaneg o 
stypendium. 

Stypen d ia n ie b e d a 
udzielane w formie got6wkowej . 
Wszyscy, kt6rym je przyznano, 
otrzyrnaja refundacje koszt6w 
poniesionych na cele edukacyjne, 
po przedlozenlu oryginat6w 
rachunk6w i faktur na kwote 
przysluqujaca zgodnie z otrzy
mana decyzja za okres ad stycznia 
do czerwca biezaceqo roku. 

Nalezy po dkr e s l i c , z e 

z budzetu paristwa gmina Dywity 
otrzymata kwote, kt6ra jedynie 
w 20% pokryje zapotrzebowan ie 
na wyplate stypendi6w. Brakujace 
s r o d k i b e d z i e m u s i a l a 
zagwarantowac Rada z dochod6w 
wlasnych gminy, uszczuplajac tym 
samym wydatki na inne cele. 

Wnioski a przyznanie 
stypend ium na przyszly rok 
szkolny 2005/2006 nalezy skladac 
w sek retar iacie Urzedu Gminy 
w Dywitach, ul. Olsztyriska 32, 
w nieprzekraczalnym terminie do: 
15 wrzesnia 2005 roku - dla 
uczni6w, 15 pazdziernika 2005 
roku - dla sluchaczy Kolegi6w 
Nauczycielskich, Nauczycielskich 
Kolegi6w Jezykow Obcych oraz 
Kol eqiow Pracownik6w Stuzb 
S po t ecznyc h. Formu larze 
wniosk6w rnozna pobrac droqa 
elektroniczna z gminnej strony 
internetowej www.dywity.bil-wm.pl 
lub w Urzedzie Gminy w pokoju 
nr28. 

UrzqdGminy 
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Tablica informacyjna w Barkwedzie 

W rniejscowosci Barkweda, 
z inicjatywy W6jta Gminy Dywity, 
zainstalowana zostata tablica 
informacyjna. Uparnietni a ona 
historyczne wydarzenie 1807 roku 
zwiazane z pobytem Napoleona 
i jego wojsk w Olsztynie i okolicach 
w trakcie walk z armia rosyjska, Na 
mapce umieszczonej na tablicy 
zostala przedstawiona trasa marszu 
wojskfrancuskich . 

3 lutego 1807 roku na terenie 
rniejscowoscl Barkweda doszlo do 
naiwiekszej w okolicach Olsztyna 
bi twy p o rni e d z y wojskam i 
francuskimia rosyjsko-pruskimi. 

Francuzi pod dow6dztwem 
Marszatka SouIta nadciqgali do 

Barkwedy z Olsztyna przez 
miejscowoscl : Wadqg, Klezliny, 
Dywity, Braswald. Po zazartych 
walkach opanowali drugi brzeg tyny. 
Miejsce dowodzenia znajdowato si~ 

prawdopodobnie na wzniesieniu 
zwanym dawniej Zameczkiem, gdzie 
stoi rodowy grobowiec nalezacy 
nieqdys do rodziny Nawrockich 

i Kahschnitz6w. W poblizu kaplicy 
rosl przed laty piekny, wielki dab, 
zwany .debern Napoleona". Legenda 
gtosi, ze spod debu sam Napoleon 
dowodzit bitwa, a potem wraz ze 
swoimi oficerami jadt kolacje w jego 
spr6chniatym pniu. Inny przekazy 
m6wi 0 noclegu cesarza w dziupli 
debu, 

Przezdziesiatkilat cate rodziny 
przyjezdzaly oglqdac stynne drzewo 
i fotografowac sle pod nim. Dab 
zawalit sie po 1945 roku, leczpo dzis 
dzieri w Barkwedzi e rnozna 
podziwiac jego mtodszych braci 
parnietajacych na Warmii czasy 
napoleoriskie. 

UrzqdGminy 

Aktywnie
 
promowac zdrowie
 

Dnia 10 czerwca 
w szkole Podsta wowej 
w Bukwaldz!e odbyla sle 
wojew6dzka konferencja 
dyrektor6w szkol promujqcych 
zdrowie. Tematem szkolenia 
by to aktywne uczestnictwo 
dzieci i mlodziezy w promocji 
zdrowia. W spotkaniu wziela 
udzial Maria Sokotowska 
- krajowy koordynator oraz 
Barbara Tomczyk - lodzki 
koordynator projektu. 
Interesujqca byla prezentacja 
nauczycielek z lodzkieqo 
Gimnazjum Nr 24 , pari Jo lanty 
Krzyszkowskiej i Urszuli 
Kordelskiej. Podzielity sle 
wlasnyrni dcswladczenlami 
z realizacji w ich szkole 
programu przeciwdziatania 
agresji. Dzieki temu, mimo iz 
plac6wka jest umiejscowiona 
w dzielnicy, gdzie agresja jest 
na porzadku dziennym, jej 
przejawy w szkole udalo sie 
w duzyrn stopniu oqraniczyc. 
Podobnych sukces6w nalezy 
zyczy6 nauczycielom w innych 
gimnazjach. 

(zak) 

FUNDUSZE STRUKTURAL E: 

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje 
jeszcze WNIOSKI 0 PRZYZNANIE PtATNOSCI 
BEZPOSREDNICH DO GRUNTOW ROLNYCH I 0 PRZYZNANIE 
PtATNOSCI Z TYTUtU WSPARCIADZIAtALNOSCI ROLNICZEJ 
NA OBSZARACH 0 NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH 
GOSPODAROWANIA NA ROK 2005. Do dnia 25 czerwca br. 
wlacznie ww.wnioski rnozna skladac w Biurze Powiatowym ARiMR 
przy ul. Sw. Wojciecha 2 w Olsztynie. Przypominamy, ze kazdy 
dzieri roboczy spoznlenia od dnia 1 czerwca br. skutkowal bedzle 
obnlzeniem 0 1% kwoty naleznych srodkow. 
- Biuro Powiatowe ARiMR wdrazajace Plan Obszar6w 
Wiejskich na lata 2004-2006 posiada wolne srodkl na 
nastepujace dzlalanla: 

Dzialanie 1. Renty strukturalne, 
Dzialanie 4. Wspieranie przedsiewzlec rolnosrodowiskowych 
i poprawy dobrostanu zwierzat, 
Dzialanie 5. Zalesianie grunt6w rolnych. 
- Oddzial Regionalny ARiMR odpowiedzialny za wdrazanie 
Sektorowego Programu Operacyjnego .Restrukturyzac]a 
i modernizacja sektora zywnoscloweqo oraz rozw6j obszar6w 
wiejskich" przyjmuje wnioski z nastepuiacych dzialan: 
Dzialanie 1.5. Poprawa przetw6rstwa i marketingu artykut6w 
rolnych, 
Dzialanie 2.1. Przywracanie potencjalu produkcji lesnej 
zniszczonego naturalna katastrofq i/lub pozarern oraz 
wprowadzenie odpowiednich instrument6w zapobiegawczych, 
Dzialanie 2.4. Roznicowanie dzialalnosci rolniczej i zblizone] do 
rolnictwa w celu zapewnienia roznorodnosci dzialari lub 
alternatywnych zrodel dochod6w, 
Dzialanie 2.6. Rozw6j i ulepszanie infrastruktury technicznej 
zwiqzanej z rolnictwem. 

Urzad Gminy 



HISTORIA PARAFII W KIEZLINACH
 

KIEZLlNY otrzymaly lokacje od Kapltul y 
Warmir'tskiej31 grudnia 1348. 

Podczas wojen w wieku XV i na poczatku 
wieku XVI Kiezliny zostaly zupelnle 
zniszczone i 5 lipca 1532 Kapitula 
musiala dokona6 nowej ich lokalizacji. 

Fola In:tt. 

Po epidemii, jaka nawiedzila wioske , 
mieszkar'tcy tutejsi wybudowa li w roku 
19 06 niewielki kos c lo ! w styl u 
neogotyckim , kt6ry 19 wrzesnia 1906 
poswlecil dziekan olsztyr'tski ks. J6zef 
Teschner ku czci 5W. Rozalii, patronki 

dotknletych zaraza, 

Dnia 19 styczn ia 1942 utworzono tu 
placowke duszpasterska i przydzielono 

stalego kaplana . 
W latach 1963-64 duszpasterzowali 
w Klezl lnach ksieza profesorowie 

Hos ianum - Wyzszego Seminarium 

Duchownego w Olsztynie: najpierw 
ks. Marian Borzyszkowski, poznle] 
ks. Alojzy Szorc. 

W roku 1965 opieke duszpasterska 
przejQli 00. franciszkanie - bernardyni 

z Olsztyna; od roku 1967 o. Symforian 
Stanislaw Dziwota z olsztyr'tskiego 
klasztoru franciszkan6w - bernardyn6w 
przy ul. Wyspiar'tskiego4. 

W latach 1968-72 rozbudowano kosciol 

o prezbiterium, zakrystie, kruchte i zap le

cze mieszka lne.
 

W 1976 roku powstal przy kosciele tzw.
 
wikariat wieczysty.
 
6 pazdzlernlka 1978 duszpasterzem w
 
Kiezl inach zostal ks. Ludwik Nadolski.
 

19 kwietnia 1981 powstala przy koscie le
 
parafia pw. 5W. Rozalii. 
19 wrzesn ia 1982 zostal poswlecony dom 
parafialny. 
14 maja 1995 poswlecono kamier't 
wQgielny pod budowe kosciola 
wSlupach. 

3 wrzesnia 1995 zostaly sprowadzone 

z Sycylii we Wloszech relikwie 

sw. Rozalii. 
21 listopada 1998 powstala parafia 
pw. Matki Boskiej Nieustajilcej 
Pomocy w Siupach, wydzielona 

calkow icie z parafii sw . Roza li i
 
w Kiezl inach,
 

8 grudnia 2000 Ks. Ludwik Nadolski
 
zrezygnowat z funkcj i proboszcza ;
 

zrnarl 26 sierpnia 2002.
 

Arcybiskup Metropolita Warmillski
 
Edmund Piszcz powierzyl
 

parafle sw. Rozalii Zgromadzeniu M~ki
 

Jezusa Chrystusa ( pasjonistom ).
 

PASJONISCI objel i parafle 7 stycznia
 
2001 . Pierwszym proboszczem ze
 
zgromadzenia pasjonist6w zostal
 

o. Piotr Gryz.
 

16 styczn ia 2001 w domu parafialnym
 
zostal utworzony Dom Zakonny
 
Pasjonist6wz wlas na kaplica ,
 

Parafia sw. Rozalii w Kiezllnach na 

poczatku 2004 roku obejmowala 
rniejscowosc Kiezliny {bez Osied la 

Lesneqo), Myki, Wadqg, Zalbki oraz ulice 
Diernowa , Wrzosowq i koncowke 

ul. . Jagiellor'tskiej w Olsztynie. Na terenie 
parafii mieszka ok. 1300 os6b. 

O. PiotrGryz 

Wywiad z ojcem Piotrem Gryzem , proboszczem parafii 5W. Rozalii W Kiezlinach 

Nie pamletarn smutnego dnia w swoim zyciu 
- Na ezym pol ega regula pasjonist6w? 
- Pasjonisci SqPO to, aby ludzie nie zapomnieli 0 rnilosci Jezusa ukrzyzowaneqo, Krzyz i meka Chrystusa sa centrum naszych przernys len 

i przepowiadania ewangelii. 
- CzytoduZyzakon? 
- Liczy on ponad 2200 zakonnik6w w 56 krajach na wszystkic h kontynentach. W Polsce jest ich okolo 70, w nas zej gmin ie dw6ch: ojciec 

Piotr Gryz i ojciec Zbigniew Pis ialek. To zak on kontemplacyjno-czynny. Jest w nim duzo modlitw i rozrnys lari, glosimy reko lekcje , przy 
okazj i prowadzimy rown lez parafie. 

- Gdzle jest najblizszy klasztor ojeow pasjonistow? 
- Najbl lzszy klasztor rnlescl siE;1 w Przasnysz u inne wWarszawie, todzi, Wisle, Rawie Mazowiecki ej, Ostrowie Wi elkopol skim , Lublinie. 
- Sklld wzi~o siQ powolanie do zakonnego zyeia? 
- Od pierwsze j komu nii sw iete] bylem ministrantem , w szko le sred nie] lektorem. Obs erwowalem prace i Zycie kaplan6w, kt6re mnie 

pociqgalo. W trzeciej klasie liceum przeczytalem artykul 0 pasjonistach i ich zalozycielu swietyrn Pawle od Krzyza, Tytul parnietarn do 
dzisiaj : " Is6 do ludzi i bye wsrod ludzi". Po jego lekturze napisalem list do zgromadzenia w Przasnyszu . Wk r6tc e otrzym alem zaproszenie 
do spedze nla kilku dn l w klasztorze. Pojechalem z kolegq lektorem.Zafascynowala mn ie panujaca tam atmosfera, bezposrednlosc, 
rownosc, 

-Aradosc? 
- Pasjonista jest pogodny i radosny, bo stara sle kazdeqo dnia przezywac owoce ME;1ki Pariskiej . Nie parni etarn smutnego dnia w swoim 

zyc iu zakonnym. Po maturze wstqpilem do zgromadzenia. Jeszcze 30 lat temu panowala wieksza izolacja w rnysl zasa dy: "zeb y zyc dla 
Boga trzeba urnrzec dla sw iata". 

- Czy mozemy opowiedziec ezytelnikom naszej gazety 0 ojea zainteresowaniaeh ? 
- M6j konik to muzyka lat 60-70-80-tych . Je stem wielk im fanem pan i Hal iny Frqckowiak. LUbiE;1 spiewac piosenki biesiadne, lubie podro ze . 

Bylem w Hiszpanii, Wloszech , Francji, Austrii , Bosni i Hercegowinie, Chorwacj i, Siowacj i, Slowenii, Czechach , na WE;1grzech w Rosji , 
Belgii i Holandii. 

- Czy oJelee ma wakaeje? 
- Tak, 1 rniesiac wroku . Zwykle go nie wykorzystujE;1 w caloscl. Podczas wakacji luble [ezdzic na row erze i kapac sle w pobli skich jeziorach. 
- DziQkujQza rozmowQ . 

Joanna Wilczek (NM) 



Pan Stanislaw jest maim
 
prawdziwym przyjacielem
 

W dziewtecdztestata 
r o c z n i c e urodzin pana 
Stanislawa Szatkowskiego 
8 maja 2005 roku 0 godzinie 11 30 

w k o s c i e l e parafialnym 
w Dywitach odbyta sie uroczysta 
msza swieta, na ktora licznie 
przybyta rodzina jubilata 
tutejszego koscielneqo oraz 
niezawodni parafianie. Jak 
powiedziat jeden z krewnych 
pana Stanistawa: "Mial on trudne 
drog~ zyciowq. Jego korzenie to 
dalekie kresy - Brasla
wszczyzna. Do Polski przyjechal 
nielegalnie tuz po wojnie. Z zone 
i c6rkq poieczv! si~ dopiero w 
1952 roku. Cale swoje zycie byl 

zwiqzany z koscioiem" 
Bezposrednio po mszy 

swiete] zyczenla i kwiaty zlozyll: 
pan Antoni Nikiel 
(przewodniczqcy rady gminy) , 
ks iadz proboszcz Benon 
Schirmerw imieniu biskup6w i 
swoim wtasnym, delegacje 
ministrant6w, lektor6w i scholii 
parafialnej, najblizsza rodzina. 
" Pan Stanis/~w jest moim 
prawdziwym p rzyjacielem" 
- powiedziat ksiadz proboszcz. 

Zyczymy naszemu 
szacownemu jubilatowi wiele 
zdrowia i radoscl . 

Joanna Wilczek 

Slupy - 640 lat istnienia
 

Wies Slupy ma [uz wiele lat a ciqgle jest piekna i rnloda. llez tu dzieci 
i rnlodzlezy a i starsi samlodzi duchem. Mamytujezioro i lasy dookola a w nich 
sciezki spacerowe i rowerowe. 

Rocznica sklania do refleksji i chcialbyrn zaprosic na chwile zadumy 
nad historia i przemijaniem. llez pokolen ludzi zyto tu przed nami aile jeszcze 
zye bedzie po nas. A tu i teraz [estesmy MY, nasze pokolenie. W tej zadumie 
namawiam do zastanowienia sie nad tym co My mozemy zrobic, by w tym 
przemijaniu zostawic pozytywny slad naszego bycia . Aby nastepnyrn 
pokoleniom dac przyklad i pokazac, ze rnozna bylo , 

Chodzi rowniez 0 to, by codzienne zycie bylo przyjemniejsze 
i radosniejsze . Wystarczy czasami usrniech skierowany do sasiada. Bo tak 
niewiele trzeba by sprawic przyjemnosc innym. Jesli ten kr6tki przystanek na 
zadurne z okazji 640-lecia istnienia wsi Slupy wyzwoli w nas troche 
optymi zmu , pozytywnego rnyslenla i spokoju to bedzlerny mogli powiedzlecze 
zycie jest piekne . 

W programie obchod6w rocznicowych przewidujemy: 

- zorganizowanie Dni Rodziny przez Przedszkole i Szkole 
- 11 czerwiee 2005 r. 

- zorganizowanie spotkania wspominkowego z najstarszymi mleszkancarni 
Stup i okolie pod haslern .Od korzeni ku przyszlosci" - 2lipiec 2005 r. 

- zorganizowanie przez Szkole i Przedszkole w Slupach konkursu 
malarskiego i fotografieznego 0 naszej wsi do 8 wrzesnia 2005 r. 

- zorganizowanie przez Szkole i Przedszkole wys tawy 0 historii i rozwoju Ship 
- zorganizowanie gf6wnych uroczystosci rocznieowyeh w dniu 

11wrzesn ia 2005 roku . 

Dziekuiemy W6jtowi Gminy Dyw ity Panu Jackowi Szydlo za objecie 
honorowym patronatem obchod6w roeznieowyeh . 

Marian Tyszkiewiez 
Przewodniczacy Komitetu Organizaeyjnego 
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Owoce wsp6lpracy 

"Mali Artysci" 

Po raz plerwszy na seenie Gmlnnego 
Osrodka kultury zaprezentowaty siQ 
przedszkola aamorzadcwe naszej 
gmlny. 

Wzbudzanie zainteresowan 
literaturq dziecieca, rozw6j fantazji i fascy
nacj i swlatern wyobrazonyrn to jeden 
z cel6w jaki przyswiecal organizatorom 
"I Basn lowych Prezentacj i Przedszkol i" 
jakie odbyly sie 18 maja w goscinnych 
progach Gminnego Osrodka Kultury 
w Dywitach. A fantazji malym artystom nie 
brakowalo przy w wcielaniu si~ w role 
kurczaczk6w , kot6w, kr61ewien i kr6lewi
cz6w. Odtwarzane postacie wzruszaly, 
bawily i cieszyly zebranapubl icznosc. 
Dzieciaki z Bukwald zaprezentowaly basn 
.Kwlat Paproci" Iqczqc Zywy plan i teatr 
lalkowy. W przedstawieniu " 0 kr61ewnie 
uwiezione] w wiezy" przedszkolaki z Dywit 
wciqgn~ publicznosc do wsp61nej zabawy. 
Rytm icznymi i muzykalnym i urniejetno
sciarni zaskoczyly mile dzieci z przedszkola 
w Klez tinach prezentujqc .Przyqody 
kurczaczka" Natomiast fantastyczne 
kreacje aktorsk ie podzlwlalisrny w klasy
cznej bajce .Kot w Butach" w wykonaniu 
podopiecznych przedszkola w Siupach. 
Basnlowe prezentacje poprzedzi ly 
warsztaty plastyczne inspirowane basnia 
gdzie po obejrzeniu legendy "Dar Krolowe] 
R6z" ,w wykonaniu Teatru .Kautk l" z SP 
w Bukwaldzie, dzieciaki z przedszkoli daly 
upust plastycznym pomyslom, przelewajqc 
je na papier. 
Nalezy przy tej okazji wspomniec, ii: teatr 
z Bukwaldu , prowadzony przez P. Dorote 
Zarebe jest laureatem III miejsca 
w kategor ii klas IV - VI Konkursu Zespol6w 
Teatralnych "Zlota Kaczka"w Biskupcu. 
Z inicjatywy przedszko l i i GOK 
przedszkolaki, ich rodzice i kadra od 
wrzesnia ub ieglego roku poznawaly 
tradycje , obrzedy, zwyczaje, plesni i tance 
regionu Warmii i Mazur na spotkaniach 
warsztatowych . I oby tak dalej bo edukacja 
przez teatr, rnuzyke i plastyke to najlepsza 
metoda wyrabian ia u mieje tn o s c l 
i zdobywania wiedzy przez najmlodszych. 

Jagoda Orzolek 

Slupy rnaja 640 lat - konkurs 

Komitet organizacyjny obchod6w 
640 - lecia Slup ogtosit konkurs 
plastyczny i fotograficzny 
"lnteresujC\ce zakatki S'up i okolic" 
dla dzieci, rnlodzlezy i doroslych. 
Technika i format prac dowolna. 
Minimalny format fotografii 13 x 18. Na 
odwrocie nalez podac imle i nazwisko, 
wiek oraz adres. Prace skladac od 
29 sierpnia do 8 wrzesnia. Szczeg6ly u 
nauczycieli plastyki i organizatora. 
Kontakt telefoniczny: 5135599, 
5135077 (do 30.06.2005 oraz od 
29.08.2005 - 05.06.2005). 

RozstrzygniQcie konkursu i 
rozdanie nagr6d nastapl na 
festynie 11 wrzesnla w czasie 
obchod6w 640 - lecia S'up. 

Mery 

,
 



Dywity Dni Rodziny 

Stawiamy na rodzlne 

Tradycja naszej szkoty staty sle uroczyste obchody Dni Rodziny. SWi~to to Iet.czy pokolenia i 
jest wspanlafa okazja do utrwalania rodzinnych wi~zi. Trwa kilka dni, by kazdy m6g1znalezc cos, co 
sprawi mu radosc, Do wsp61nej zabawy zapraszamy dzieci z rodzicami, dziadk6w, ciocie i wujk6w. 

Tegoroczne Dni Rodziny 
zainaugurowaly najmfodsze dzieci z 
oddzialu przedszkolnego. Pod opieka 
pani Bozeny Dqbkow skiej 
przygotowaly w GOK-u w Dywitach 
wspaniala uroczystosc z okazji Dnia 
Matki. 

Kolejny .etap obcho d6w Dni 
Rodziny odbyl sie dnia 1 czerwca w 
Szkole Podstawowej w Dywitach. 
Rozpoczely go popisy pary tanecznej 
prezentujqcej tance standardowe i 
latinoamerykanskie. Prezentacja 
w p r owa d z i fa wszystkic h we 
wspan ialy nastr6j. W czesci oficja lnej 
pani dy rekto r Bozena Wojarska 
podziekowala wszystkim uczniom 
b ioracyc h u dz ia l w licznych 
konkursach. 

Po c z e s c i oficjalnej, 
gratulacjach i brawach dla wszystkich 
nagrodzo nych i wyroznionych, 
przyszedl czas na wspolna zabawe. 
Dzieci z okazji swego swieta 
zorqanizowaly konkurs "Idol" . Komisji 
konkursowej trudno bylo wybrac 
naj lepszych, q d y z rn l o d z i 
p ios enkarze by li dob rze 
p rzyg otowani . Zaskakiwa l i 

Papiez pozostawif przykfady ... 

2 kwietnia odszedl od nas 
papiez- Polak- Jan Pawel ll.Kazdernu 
z nas z tego powodu towarzyszy wielki 
smutek i ta l po stracie naszego 
kochanego oredownlka. 
Uczenn ice kl. VI a Szkoly Podstawowej 
im. " Gazety Olsztyriskiej" przepro
wadz ily wywiad 0 naszym wspanialym 
ojcu - Janie Pawle II 

1.Kim byl dla ksiedze Jan Pawelll? 
Ksiqdz B.Schirmer: Ojc iec swi~ty byf 
najplekniejszym wzorem Boga i ludzi. 
2.Jak ksiedz przetyl smiercpapieta? 
Ksiqdz B.Schirmer: Jestem pogodzony 
z wola Boza , 
3.Jak wspominec bedzie ksiedz Karola 
Wojty/~ ? 

Ksiqdz B.Schirmer: Z wdziecznoscla,
 
rea lizujac jego wskazan ia.
 
4.Czy bedzie go ksiedzu brekowec?
 
Ksiqdz B.Schirmer: Z pewnoscia tak .
 
5.Co pozostawil nam po sob ie
 
Jan Pawetll?
 
Ksiqdz B.Schirmer: Papiez pozostawit
 
przyklad y na to jak rozwiazywac rozne
 
problemy dzisiejszego swiata ,
 

p o mystowo s cta, st ro jami 
i niebanalnq choreograf iq . 
Wieczorem uczniowie zaprosi li 
do GOK-u swoich rodzic6w 
(szczeg6lnie mamy). Mamy nie 
kryly wzruszenia i fez. Byly 
bardzo szczesllwe, wldzac 
swoje pociechy recytujace , 
spiewajace i rnuzykujace. 
R6wnie dumni i wzruszeni byli 
tatusiowie. 

Uwienczeniem obchod6w 
Dni Rodziny by! Festy n 
Rodzinny. Jego organizatorami byli : 
Szkola Podstawowa w Dywitach, 
dyw ickie Gimnazjum oraz GOK. 4 
czerwca 2005 r. na stadionie zebrali 
sle wszyscy uczestnicy imprezy: 
dzieci , rodzice, dziadkow ie, 
nauczyciele i zaproszeni qoscie. 
Festyn obfl towal w liczne zabawy, 
konkursy plastyczne, kulinarn e, 
zrecznosc iowe. Nie brakowalo 
rown iez zawod 6w sportowych . 
Mozna byto zrnienic sw6j wizerunek i 
pornalowac twarz, rnozna bylo 
sprobowac Iicznych srnakolykow na 
kiermaszu ciast lub posllic si~ 

pysznym bigosem z parowka, 

Na uroczystosci nie zabraklo 
pokaz6w i popis6w. Swietnie " 
zaprezentowali sie kiezlinscy 
strazacy. Prezentowaf swoje 
urniejetnosci zespol wokalny ze 
Szkoly Podstawowej w Dywitach 
oraz zespoly taneczne z GOK-u . 
Wszyscy bawili sie swietnie: rodzice, 
dzieci i dziadkowie. 

Podsumowujqc uroczystosc, 
nalezy stwie rdz ic, z e warto 
prornowac wspotna z ab awe , 
Cieszymy sie, ze Dni Rodziny daly 
wiele satysfakcji wszystkim, kt6rzy je 
przygotowali i tym, kt6rzy w nich 
uczestniczyli . 

D. Pszczola 

6.Czy Sqdzi ksiedz , ze Jan Pawe l II 
powinien zostsc swi~tym? 

Ksiqdz B.Schirmer: Jan Pawel II jest 
niewqtpliwie swletyrn. Kosciol ogtosi 
tylko moz llwosc publicznego uwielbien ia 
papi eza . 
7.Co chcialaby powiedziec ksiadz Ojcu 
SWi~temu? 
K s iqdz B .Schi rmer : Chcia lbym 
pow iedziec, ze dZi~ kuj ~ mu za wszystko. 
8.Co mysli ksiqdz 0 nowym papietu 
Benedyktynie XVI? 
Ksiqdz B.Schirmer: Byt nalbl lzszyrn 
przyjacie lem Ka rola Woj tyly 
i kontynuowac bedzle jego dzlelo. Na 
pewno nie odczuj emy wiel k ich 
.rewoluc]l". W Kosciele rnoz na sle 
spodziewac stopniowych zmian . 
9. Czy w naszym kosciele parafialnym sa 
pamiqtkipo Janie Pawle II? 
Ks ladz B.Schirm er: W kosci ele 
pa rafia lnym pod wezwaniem sv«. 
Apostot6w: Szymona i Judy Tadeusza 
w Oywitach rnozna znalezc symbole 
zwiqzane z papiezern ,Janem Pawlem II. 

W 1984 r. namalowano fresk 
przedstawiajqcy Ojca swieteqo . Pon izej 

napisano historyczne slowa : .Niech 
zstapi Ouch Tw6j i odnowi oblicze ziemi , 
tejziemi" . 

Tego wspaniatego cztowieka 
i duchownego uparnietnia tez dzwon 
z 1991 r. ze specjalna dedykacjq: .Dla 
uczczenia i upam ietnien la pontyfikatu 
papieza- Polaka Jana Pawla II dzwon ten 
w holdzie sktadajqparafianie Oywit". 

Probos zcz parafi i w Oywitach 
z a p r o p o n o w a t z rn l a n e nazwy 
ul. Oiernowa na Jana Pawla II. przy tej 
ulicy znajduje sle kosciol, budynek 
dawnej szkoty, osrodek zdrowia 
i przedszkole. Na samym koncu rnozna 
ujrzec Jezioro Oywickie . Sa to rzeczy 
zwiqzane z tym, co najbardziej kochat 
nasz drogi paplez -Polak. Mleszkaricy 
bardzo pozytywnie przyj~li propozycje 
zacnego proboszcza. W naszej piekne] 
rniejscowoscl bedzie rny mieli ulice 
im. Jana Pawla II. 

Wywl ad przeprowadzlla : 
Ola Tarnowska I Ada Wilczek 

uczennlce kl. VI a SZkoly Pod stawoweJ 
1m. " Gazety Olszty Jisk lej" 
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Ulica Jana Pawla II
 
Mieszkaricy Gminy Dywity postanowili 

uczcle pamlec naszego zmartego wielkiego 
Rodaka. Z ich inicjatywy dotychczasowa 
ulica Piotra Dierniowa zostata 
przemianowana na ullce Jana Pawta II. 

Podczas nabozenstw po srniercl papieza Jana 
Pawta II narodzit sle pomyst uczczenia Jego parnieci . 
Mleszkancy Dywit wystaplli z propozycja zmiany nazwy 
ulicy Piotra Diernowa na Jana Pawta II. Dlaczego tej ulicy? 
Tutaj znajduja sie kosclol, budynek starej szkoty (a obecnie 
dom nauczycieli), osrodek 
zdrowia, przedszkole oraz W lasach, przy drogach otulone bzami i mchem 
n i e o p o d a l s z k o l a przy ruchliwych ulicach, w ogrodach, przy kosciele. 
podstawowa, gimnazjum Stoja swiadkowie naszej historii, kt6rzy z kazdyrn dniem 
i biblioteka. To wszystko Sa jak budki wartownicze Boga i zawsze widza tak wiele. 
przypomina zakres 
dz l at a l n o s c i naszego M i~dzy brz6zkami wypatruja dzieci biegnqce na lekcje 
papieza. Zawsze bliska byta I czuwaja nad ich bezpiecznym do domu powrotem 

Warmiriskie kapliczki- skarb6w naszych kolekcje Jemu mlodzlez, dzieci , 
Choc nie wykute w srebrze, nie oblane zlotem . chorzy oraz sprawy 

naukowe i duszpasterskie. A za szyba zaszroniona zlrna, latem polyskliwq 
Zmiana nazwy ulicy
 
wymagata jednak prawnej procedury oraz akceptacji cale]
 
spolecznosci wsi Dywity, a nastepnie zatwierdzenia przez
 
cztonk6w Rady Gminy.
 

13 kwietnia 2005 roku odbylo sie zebranie wiejskie, 
w czasie kt6rego zebrano ok. 380 podpis6w, co stanowito 
podstawe do podiecia procedury. Zebranie Rady Gminnej 
w tej wlasnle sprawie odbyto sie 28 kwietnia 2005 roku. 
Rozpoczeto je Msza swiQtC\. w intencji swlete] parnleci 
papieza Jana Pawta II. Nastepnle Radni przeszli do 
Gminnego Osrodka Kultury na narade, Zrniane nazwy ulicy 

Papiez W oczach dzieci 

Postac Jana Pawla II zawsze towarzyszyla w zyciu uczni6w 
naszej szkoly, Corocznie uroczyscle obchodzillsmy Dni Papieskie, 
kt6re przypominaly wszystkim 0 wie lkim Polaku- niestrudzonym 
Pielgrzymie, niosqcym calemu swiatu Siowo Boze . 

Kiedy 02.04.05 r. dotarla do nas wiadornosc 0 jego srnierci, 
pogrqzylismy si~ w smutku i zalobie. Aby uczcic pamiec Wielkiego • 
Papleza uczn iowie postanowil i podziellc siEil refleksjami na temat 
znaczenia Ojca Swi~tego w ich zyciu. Powstaly prace zatytulowane 
"Papiez w oczach dzieci". Oto niekt6re z nich . 

Ala Przybylek- kl. IVa 

" Kochany papiezu" 
Jestes dla mnie autorytetem. Tylko Ty rozumiesz i podziwiasz 

nas. Chocby Tw6j dotyk reka, slowa, ktore glosiles dotra na koniec 
swiata . Wszyscy kochamy CiEil i tesknirny, Nigdy nie doznalam ciepia 
Twych rqk, nie widzialam Cie . Wiem, ze czuwasz nade rnna i znas z 
moje mysl l. Czuje , ze spotkam Cie w nieb ie i usclskasz rnoja dlon . 
Ten dotyk bedzie dla mnie droqa, ktora doprowadzi mnie do 
szczescia, radoscl i mllosci. 

Sandra Grzegorska- kl. VI b 

Odszedl od nas papiez, czlowiek tak kochany, odszedl 
papiez- Polak , nigdy niezapomniany. 
Odszedl , choc nie chcial, caly swiat w zalobie. 
Ojcze Swi Eilty, uwierz, nigdy nie zapomnimy 0 Tobie! 

Wio leta Krzeslak- kl. VI b 

Radni przyjell [edncqlosnle i, ku czci Wielkiego Rodaka, 
na stojaco. Decyzja zostata wpisana do .Dzlennika 
Ustaw" i z dniem 26 maja nabrata mocy prawnej . 

Tego dnia obchodzilismy swleto Soiego Ciata 
i procesja odbyta sie jUi ulica Jana Pawta II. Duiy wktad 
w zrnlane nazwy ulicy wni6st w6jt gminy Jacek Szydto, 
przewodniczacy Rady Gminy Pan Antoni Nikiel oraz 
proboszcz parafii Dywity ks. pratat Senon Schirmer. 

Mery 

Warmiriskie kapliczki 

Foto A.Ptzytlyl elc 

Wciqz w tym samym miejscu nigdy nie strudzond
 
Stoi Matka w blekltnych szatach z twarza frasobliwa
 
W innej Jezus co na krzyzu rozclagna] swe ramiona .
 

A gdy nasz Polak co te ziemie tak bardzo mitowat
 
Zostat pasterzem wszystkich ludzi swiata
 
I za papieza dla Warmii dzlekowal
 
Dumne kapliczki ustrojone w polnych kwiatach,
 

Gwiazdom posylaly modlitwy zarliwe Polak6w
 
Za czlowieka tak bardzo dla wszystkich bliskiego
 
I pozdrawiaty Wadowice, Czestochowe i Krak6w
 
I niosty majowe piesn l do Rzymu dalekiego.
 

Wi~c gdy juz doszedl do dr6g zycla rozstaju
 
I zostawil nasz pasterz owce smutne zaptakane
 
Po paciorkach rozanca milion6w ludzi z kazdeqo kraju
 
Szedl nasz Rodak ukochany na spotkanie z Panem
 

I gdy [uz wszystko zostalo do korica powiedziane 
Wiatr zatrzasnal na jego trumnie SWi~tq Ksi~g~ Mitosci 

1 A zal pozostat i sciskat nasze serca cierpieniem targane. 
I Gdy rozeszli sle do dom6w ludzie wielcy i prosci 

To tylko warminskie kapliczki placza w deszczu skulone 
Srnuca sle nad tymi co ich zostawit, za szklem placza obrazy 
A w oknach sw iata swiece zalobne qorace rozpalone 
Jak latarnie ludzkich serc, jak do nieba drogowskazy. 

Setki kapliczek co dzieri mijamy w pospiechu
 
Goniac za szczesciern i chwytajqc nasze zycie
 
Gdy one wtulone w swyrn cieplym cichym oddechu
 
Witajqzaspanych ludzi do autobusu biegnqcych 0 swlcie .
 

A gdy zasypiamy za oknem naszym z daleka
 
Pozdrawia nas z kapliczki smukta postac Matki
 
I przy drodze, w lesie na rozstaju dr6g czeka
 
I odprowadza do Boqa swe warmiriskie dziatki.
 

Ma/gorzata Suszczewicz 
(maj 2005) 



Powiatowa Maj6wka Organizacji Pozarzadowych
 
21 maja 2005 roku na stadionie w Dywitach odbyto sie 

spotkanie organizacji pozarzqdowych Powiatu Olsztyriskiego 
Ziemskiego. Organizatorami spotkania byty: Rada Organizacji 
Pozarzqdowych Gminy Dywity oraz Powiatu Olsztyriskiego 
Ziemskiego, Urzad Gminy w Dywitach oraz Gminny Osrodek 
Kultury. Gt6wni sponsorzy maj6wki to: Starostwo Powiatowe, 
Urzad Gminy Dywity, Sp6tdzielnia Handlowo- Produkcyjna 
.Aqro" w Dywitach, Wytw6rnia W6d Gazowanych .H elenka" 
w Sprecowie oraz Zwiazek Stowarzyszeri Warmirisko- Mazurski 

specjalistka od funduszy
Bank Zywnosci , WsrGd zaproszonych gosci pojawili sle: Starosta 

strukturalnych Do r o t a 
Powiatu Olsztyriskiego oraz 

Czarzasta - Wardyn, kt6ra
przedstawiciele wladz Powiatu 

m6wita 0 mozllwosclach
i Gminy. Na zaproszenie 

pozyskiwania s r o d k o w
organizator6w odpowiedziaty 

z Europejskiego Funduszu
gminne organizacje 

Spotecznego. Byla piekna
pozarzadowe i sarnorzadowe 

pogoda, cieply posilek, napoje, 
z Barczewa i Dobrego Miasta. 

ciasta, wata cukrowa, wyroby 
Wsr6d Iicznych atrakcji w tym 

artystycz ne i konkursy
dniu na uwaqe zasluquja 

sportowe. 
w y s t e p y artystyczne 
przygotowane przez Alicja Wctsik 
poszczeg61ne organizacje oraz osrodki kultury oraz prezentacje -Prezes Stowarzyszenia .Nasza wies" 
dokonari organizacji z gmin. Odbylo sie rowniez spotkanie ze 

Gminne zawody asp 
KIEZLINY GORA 

Dnia 28 maja na stadionie w Dywitach odbyfy sle zawody pozamicze jednostek 
Ochotniczej Strazy Pozarne] Gminy Dywity. Udzial w nich wzi~lo 8 druzyn 

- 2 z OSP Braswald, 2 z OSP Tulawki i 4 z OSP Kiezliny. 

Zawody rozpoczeto 0 

godzinie 11.00 tradycyjnym 
meldunkiem. Na rece w6jta 
gminy Dywity - Jacka Szydto 
zlozy! go prezes gminny asp 
Pawel Nazarczuk. Nastepnie do 
cwiczen przystaplly druzyny 
rnlodzlezowe. Najwiece] emocji 
przysporzyli widzom starsi 
s tr a z a c y s c i q a j a c y s i e 
w sztafecie oraz 6wiczeniach 
bojowych. Roznlce w czas ie 
pomledzy poszczeg61nymi 
druzynarni byly niewielkie 
i wynosHy kilka sekund . 
Strazak6w dopingowali 
rnieszkancy Gminy Dywity, zas 
nadz6r sedz iowski pelnlll 
zawodowi strazacy z Panstwo
wej Strazy Pozarne] z Olsztyna, 

W grupie dziewczqt 12-15 
lat I miejsce zajela druzyna 
z Kiezlin. Wsr6d chlopcow 
najlepsi byli ochotnicy 
z Braswaldu (I miejsce), przed 

I 

Foto arch.OSP 

Kiezt inarni (II miejsce) 
i Tutawkarni (II I miejsce ). 
W g ru pie kobiet starczych 
ponownie prym wiodlo asp 
z Kiezlin. Tuz za nimi byla druzyna 
z Tulawek, a na miejscu III - asp 
Braswald. 

Puc ha ry zwycie zcom, 
a wszys tk im uczes t n iko m 
zawod6w dyp lomy, wr eczall : 
Przewodniczqcy Rady Gmin y 
Dywity Antoni Nikiel, Prezes asp 
Pawet N a z ar c z u k oraz 
Komendant .Gminny - Longin 
Rudzik. W zawodach wzl elo 
udzlal 80 os6b. Po ich 

zakonczeniu uczestnicy 
udali sie na wsp61ne ognisko 
z kielbaskarni. 

Tadeusz Bielicki 

W dniu 26 maja strazacy z asp 
Kiezliny wzieli udzial w przygotowaniu 
miejscowosci do procesji Bozeqo Ciala. 
Przywiezli brz6zki i pomagali w strojeniu 
o ltarzy. Ponadto przy remizie 
wyremontowali kapliczke, z wtasnych 
srodkow zakupili farbe, kleje oraz inne 
materiaty. 

W dniu Bozeqo Ciata obecni byli 
na mszy, oraz wzieli udzial w procesji 
i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ruchu. 
Proboszcz podziekowal strazakorn za 
pomoc j wspolprace. 



Nagrody Fundacji .Pryrnus" przyznane 

Gminni prymusi 2005
 

28 maja w Szkole Podstawowej w Bukwafdzie odbyfo si~ 

posiedzenie Rady i Zarzqdu Fundacji .Pryrnus". Podczas spotkania 
zostali wytypowani do nagrody fundacji najlepsi uczniowie z kazde] ze 
szk6fw naszej gminie. 

- W sobotnim spotkaniu, poza Rada Fundacji i jej Zarzadern , 
uczestniczyli rowniez dyrektorzy szkol z Gminy Dywity - informuje Anna 
Kudosz, prezes zarzadu. - Spotkalisrny sie, aby rozpatrzyc wnioski 
a przyznanie nagr6d najlepszym uczniom z naszej gminy. 

Komisja, rozpatrujac wnioski , brala pod uwaqe srednla ocen uczni6w 
oraz ich osiaqniec ia w konkursach pozaszkolnych - przedmiotowych, 
artystycznych i sportowych (rejonowych, wojew6dzkich i krajowych). 

Po przeanalizowaniu wniosk6w - dodaje Anna Kudosz, - kt6re 
wczesnlej byty op iniowane przez rady pedagogiczne oraz przedstawicieli 
rad rodz ic6w kazdej z szkol, postanowiono przyznac 8 nagr6d. 

Nagrody otrzymali nastepujacy uczniowie: 
-Aleksandra Elzbieta Grzegorzewska - Niepubliczna Szkola 
Podstawowa w Stupach, 

- Ewelina Tyczyna - Szkola Podstawowa w Tutawkach, 
- Wioleta Krzeslak - Szkola Podstawowa w Dywitach, 
- Mariusz Owsianko - Szkota Podstawowa we Fraczkach, 
- Jagoda Mackowiak - Szkola Podstawowa w Sprecowie, 
- Olga Brewka - Szkola Podstawowa w Bukwatdzie, 
- Sandra Gnoiriska - Gimnazjum w Tutawkach, 
- Kamil Kleina - Gimnazjum w Dywitach. 

Wszystkim wyr6Znionym uczniom gratulujemy, zyczymy dalszych 
sukces6w oraz kolejnych nagr6d . 

(zak) 

Chron ic dla przyszlych poko ler'l 

- Warto to chronic dla siebie 
Ekologiczne spotkanie i przyszlych pokoleri , Ochrona przyrody 

jest wazna, bo jesli np. Polacy zasrnlecaja 
W Szkole Podstawowej Morze Baltyckie, to te srnleci moqa 

w Bukwatdzie 30 maja odbyto sie przeciez kiedys zna lezc sie w oceanie tuz 
spotkanie Pani Miry Stanistawskiej przy Australii i odwrotnie. Srniecac, tak 
- Meysztowicz z uczniami. Wyjasniata naprawde zasrnlecarny cala Zlernie, nie 
im, dlaczego ochrona Ziemi jest taka zas tylkowlasnq, najblizsza okolice . 
wazna, w jakim celu segreguje sle Po kr6tkim wykladzie dzieci mialy 
smieci oraz czym jest recykling. rnozliwosc zadawania pytari. Szczeg61nie 
Kr 6tkiemu wyktadowi przystuchiwali interesowalo ich zycle w Australii. 
s i~ takze obecni na spotkaniu Dopytywaly s le, czy rozmawiala 
przedstawiciele gminnych szk6t z Aborygenami i czy spedzlla noc na 
zajmujqcy sle w nich ekoloqla, pustyni? 

Pani Mira Stanislawska 
- Meysztowicz na stale mieszka 
w Australii. Wyjechala tam ze swoimi 
rodzicami jeszcze jako nastolatka. Jest 
jednak bardzo zwlazana z krajem , 
w kt6rym sie urodzila. Pragnqc go 
chron ic. od 1994 roku koordynuje 
w Po lsce oqo lnoswiatowa akcje 
.Sprzatanie Swiata". W tym celu zalozyla 
takze fundacje .Nasza Ziemia" . 

- W okolicy, w kt6rej mieszkacie, 
sa cudowne rzeki, jeziora i lasy - m6wila 
do zebranych w sali gimnastycznej os6b . 

- Rdzenni mieszkaricy Austral ii
 
sa bardzo przyjaznl, a na pustyn i bylam
 
r6wniei: w nocy. W dzieri temperatura jest
 
tam bardzo wysoka, zas noca spada
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Prymuska z Dywit 

W Szkole Podstawowej im. .Gazety 

Olsztynskie]" w Dywitach naqrode Fundacji 

..Prymus" za bardzo dobre wyniki w nauce 

i szczeg61ne os i~ni~c ia . a taki:e szescioletnla 

prace na rzecz szkoly i srodowiska, olrzymala 

Wiolela Krzeslak, uczennica klasy VI b. 

.. Bylam szczesliwa i bardzo mile 

zaskoczona po uslyszeniu tej wiadomosci ..m6wi 

Wioletka. - Gdy kolezanka z lawki gratulowala mi. 

jeszcze przez dlugi czas nie mog/am w to 

uwlerzyc. Bardzo si~ cieszylam, ze doceniono 

moje wyn iki w nauce i aktywny udzial 

w konkursach. Podczas wreczania nagrody 

zeszlorocznej prymusce - ali - rnarzylam,aby tez 

kledys zostac tak wyr6znion<t. Nie rnyslalarn 

jednak,ze marzenia Ie spelnia sie takszybko. 

Wszystkich uczni6w zachecarny do 

oslagan la jak najlepszych wynikow w nauce 

i dazenla do sukcesu . Oczywiscie trzeba 

pamietac , iz poza wspantaia nagroda, waina jest 

taki:e salysfakcja z jej zdobycia. 

Urszula Derlacz 

p o n i z e ] zera. 
Trzeba bye na 
tak ie warunki 
dobrze 
przygotowanym. 
dodala . 
- W Australii zyjq 
takze zwlerzeta , 
k t 6 r e n i e 
wystepuja nigdzie 
w iece] , Np. rnis koala, kt6ry wcale nie 
jest taki misiowaty. Ma szorstkie futro 
i wczepia sie we wszystko pazurami. 
Poza tym jest aktywny noca, a w dzieri 
spl. Interesujqce sa rowniez kangury. 
Najmniejsze z nich sa wielkosci myszy. 

Podczas spotkania pani Mira 
Stanislawska-Meysztowicz zachecala 
d zieci do czytania k s l az e k , 
Przekonywala, ze dzieki nim zdobywamy 
nowa w ledze i rozwijamy swoja 
osobowosc, tatwiej jest tez wtedy poznac 
ciekawych przyjaci61. Koriczac zas 
spotkanie, wszystkim uczestnikom 
wreczyla naplsana wraz z przyjacie lem 
Grzegorzem Kasdepke ks l az ke 
zatytutowana.Przyjaciele", 

Kazimierz Kisielew 
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Nasz rnledzynarodowy splyw 
kajakowy, rozpoczety ad olsztynskie] 
"Niagary", dociera do elektrowni wo dnej 
t yna. Przenosimy tu kajaki lewa strona, 
Korzystamy z praktycznych, drewnianych 
ktadek . Po zwodowaniu kajak6w 
odczuwamy troche silniejszy nurt, jakby w 
na qrod e za trud przenoski. P o 
kllkudzlesiec iu minutach rzeka zn6w 
zwal nia, tworzac malownicze rozlewiska 
okolone pieknym lasem. Na wodzie 
widzim y w ie le Iabe dzi, kaczek , 
w tatarakach stoja dwie czaple, zas 
z pob liskich drzew wpatrujq sle w wode 
cztery kormo rany. 
Mijamy soli dny, sta lowy most. Po naszej 
prawej stronie, w gt~bi zatoki , widzimy 
zarosniete krzakami wejscie do znanej 
. Porowy Behrent6w". Towarzyszaca nam 
Agata , zak rywajqc szybko usta palcem , 
drugq reka wskazuje na przeciwlegty, 
lewy brzeg. 
Wszyscy rnllkna, Kilka minut trwa zupetna 
cisza. Obse rwujemy niesamowi ty w idok . 
Na g6rzystym pa stwi sku widz imy 
kilkadz iesiat matych , s iwych konik6w. 
Cztery z nich brodzac do potowy tutowia w 
rzece baczn ie i nieu fnie na nas patrza , 
WiostujetC c ic h u t k o i nie srni alo , 
podplywamyw ich kierunku. 
- To tarpany! wykrztusil Piotrek z Dywit. 
Z boku stada dostrzegamy dziwna ludzka 
postac, 
- Patrzcie! To chyba Fred Flinston . 
Srniejac sie wykrzykna] spontanicznie 
Daniel. 
Nasz przewodnik prosi , abysrny sie 
zachowywali grzeczniej . Udaje sle do 
nieznajomego czlowieka stojaceqo na 
brzegu w dziwnym stroju . Po kr6tkiej 
rozmowie wraca radosnie zacierajac rece 
i oswiadcza : 
- Prosze panstwa, udalo mi sie zalatwic 
pozwolenie na odwiedzenie, w zasadzie 
nledostepne] turystom, niepowtarzalnej 
juz dzis osady nad Lyna , Jestesrny 
za proszeni tam przez pana Rainkayma , 
kt6ry poswieci nam troche czasu. 
Udajemy sle za przewodnikiem przez 
g6rzyste pastwisko, ldac rnledzy 
oswojonymi tarpanami. Po kr6tkiej chwili 
[estesrny na g6rce. Przed nami sami 
.Flinstonowie"!l! Dlug ie wlosy, sk6rzane, 
futrzane kaftany, niekt6re z przymo
cowanymi blachami. Mezczyznl rnaja 
dlugie brody, niekt6rzy trzyrnaja 
drewniane palk i wysadzane kam ieniami 
lub meta lem. Kobiety wyg letd aj et 
podobnie, lecz we wlosach i na rekach 
nie licznych dostrzegamy tsniace w sloncu 
sporej wielkosci egzotyczne , metalowe 
ozdoby. Z boku duzeqo, owalnego placu , 
pod drzewem, stoja oparte wl6cznie i 
dzidy. Obok, na duzych skrzyniach , leza 
potezne miecze oraz drewniane tarcze. 
Na srodku wioskowego placu tli s i~ 

ognisko. 
Nasze kajakowe towarzystwo zwalczania 
stresu cywilizacyjnego z entuzjazm em 

m iesza si e z ttumkiem wyrazrue 
przyjaznych nam miejscowych. Nasze 
dZ iewczyny przyrn ierzaja ozdoby 
i kiepsko wyprawione sk6ry. Mezczyzn! 
skoncentrowali sie bardziej na bron i. 
W powl6czystych sk6rach energiczn ie 
wymachujq maczugami , wydajac 
komiczne odglosy. Razem z miejsco
wym) pozuja do parnlatkowych fotografii. 
Po prostu jedna wie lka beztroska. 
Prawdziwa turystyczna sielanka. 
Kazdy z gosci otrzymuje teraz , 
specjalnie dla nas przygotowane, pyszne 
ziemniaki z ziotami po "staroprusku". 
Przez caly cza s najstarszy gospodarz, 
pan Reinkaym, chetn ie odpowiada na 
nasze pytania . M6wi rniedz y innymi: 
- Tak, to prawda. Prusowie to bardzo 
rnezny Iud. Nas i wojownicy zwyciezaja 

albo ginet. Nigdy nie poddaja sie w wa lce. 
Wyr6Znia to nas ad innych lud6w. 
Wierzymy, ze Ermelandia , czyl i nasze 
puszcze, wody, wierzenia , obyczaje 
i zasady warte Set walki, ja ket obecn ie 
toczymy z .Czarnyrni Krzyzami". 
- Uwaga ,uwaga!!! Moi drodzy, patrzcie!!! 
Macie wlasnie szczescie i zas zczyt 
poznac samego oto, przybywajaceqo do 
nas Herkusa Monte!!! 
- Herkus! Herkus! wiwatuja rozradowan i 
Prusowie. 
- A kto to jest Herkus Monte? pyta, ja k 
zwykle dociek liwa, Agata. 
- Wy macie swojeg o Ko pe rn ik a, 
Einsteina czy Kosciuszke, a my mamy 
naszego Herkusa Mon te - kontyn uuje 
pan Rainkaym . - Urodzit sie on na 
p6tnocy, w rodzie Montemid6w, ja ko 
Nobiles, czyli pruski szlachcic. Mimo, ze 
jest wodzem sasladujacych Natang 6w . 
to ma wiel ki posluch wsro d Warm6w, jak 
i innych plemion. Jemu, jako jed ynemu, 
udalo si~ przekonac i zjed noczyc wie le 
plem ion pruskich do wsp 61nej walki. To 
dzleki jego dzi ataniom zorqanizowalisrny 
sie, po wielu cierpien iach i upo ko
rzeniach , do t rw ajaceqo w lasn le 
drug iego powstania pruskiego. Dz is 
nasza starszyzna ustali z nim sposoby 
skuteczniejszej wa lki tu na d Lyna , 
z nekajacyrni nas wclaz "Czarnymi 
KrzyZami". W ubiegly czwartek ty lko 
dz i e ki t aje mnej mocy .Porowy 
Behrent6w" nasze kobiety i dzieci uszly 
z zyciern. 
- A to co? pyta jeden z kajakarzy 

wskazujac reka na stojace obok ogniska
 
skrzynie i worki .
 
- To glesum , po waszemu bursztyn .
 
M6wi C\., ze to nasze zloto , czyli .zloto
 
Prus6w", kt6re wymieniamy na potudniu
 
Europy na bron , sk6ry, narzedzia, ozdoby
 
i inne potrzebne nam dobra .
 
Niespodziewanie ktos krzyczy:
 
- Alarm!Alarm, " Czarne Krzyze"!!!
 
Wybucha panika . Okropny halas.
 

Czujemy, ja k drzy ziemia, dookola 
mn6stwo qatopuiacych koni. Przerazliwy 
wrzask dzieci i lament ich matek . 
Wojownicy blyskawiczn ie dosiadaja 
siwych konik6w.Tumany kurzu utrudniaja 
oddychanie , pieka oczy. przenika nas 
strach i i czujemy przerazenie. 
- Wie jemy! - krzyczy nasz przewodnik. 
Blyska wicznie zbieqlis rny w d61 i juz 
siedzimy w kajakach. A tu cisza i spok6j . 
Jak gdyby nic - zadnego sladu po 
konikac h i " Flinstonach". Dtugo ptyniemy 
w milczen iu , peln i powagi. Chyba 
wszyscy rnys l tmy 0 tym samym . 
Wre szcie opiekun naszej grupy z wyczu 
walna satysfakcjapodnos i glos: 
- No, co z wami ? Nie wierzycie, macie 
watpliwosci? Schyl cie sie do kokpit6w! 
Schylamy sie machinalnie i... kazdy 
znajduje po wielkiej , lsniacej , miodowej, 
piekne] bryle bursztynu. Wtedy zn6w 
slyszymy z oddali odglosy walki. Szczek 
zelaza, rZenie koni i rozpaczliwy krzyk 
ludzi. Milczy tylko .Porowa Behrent6w". 

Henryk Mondroch 

Nie wia domo jaka nazwe kilkaset lat tem u 
nosila ta pruska osada. Dzis nazywa sie 
Redykajny i znaj duje sie nad rzeka t.yna 
w Gm inie Dywity. To wtasnie tu 
archeolodzy w 1932 roku odkry li 
tajemniczy cmentarz pruski, datowa ny na 
okres rniedzy 800 a 150 lat przed 
narodzeniem Chrystusa. Na fotog rafiach 
w idzimy nieste ty tylko urny z prochami 
ludzi, kt6rzy tutaj nieqdys mieszkali. Gdy 
je dnak ws luchamy sie dzis w odwieczny 
spie w naszej Erme landii ustyszymy r 

pies ri a ich pracy, rnilosci, zwyczajach, 
radosciach i smutkach oraz bohaterskiej 
walce. 

Specja lne podziQkow anie dla pana 
Henryka Mondrocha za uoostepnionio unikafnych 
(otogra fii z prac arche/ologicznych prowa dzonych 
na terenie Gminy 
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FOTORAJDOWCY W AKCJI 
Rajd rowerowy i aukcja fotografii j ako realizacja projektu 

Wyruszamy na rajd ... 
Dnia 30 kwietnia w sobote odbyl 

sie rajd rowerowy, w kt6rym wziela udzial 
rnlodziez gimnazjalna. 0 godzin ie 8.30 
ze b rallsrny s ie pod szkola . Po 
sprawdzen iu listy o b e c n o s c i , 
wyruszy lisrny w droqe . W Brqswaldzie 
zwiedzalismy kosciol . Na jego temat 

najwiece] wiedziala pan i Ma riola 
(0 historii kosciola i jego malowidlach 
napisala prace magisterskq). Nastepnie 
pojechalismy do Barkwedy na pole bitwy 
Napoleona. Zobaczylisrny tam piekne 
pomniki przyrody, takie jak deby 
(najgrubszy obje lisrn y w 6 os6b) . 
Zobaczylismy tam owiana legendami 
kapllce qrobowaoraz cmentarz. 

"Obiektyw z sercem" 

Przejechalismy przez Cerkiewnik do 
Rozynki a tam ks iadz proboszcz 
opowiedz ial nam 0 kosciele, kt6ry 
zwiedzlllsmy, Dalej pojecha llsmy przez 
Bukwald i udalismy sie na ognisko, kt6re 
odbylo sle na CAMPINGU Dywity. Przez 
cala droqe FOTORAJDOWCY robili 
piekne zdjecia, kt6re przeznaczone 
zostaly na aukcje charytatywnq. Wszyscy 
szczesllwle wr6cili do swoich dom6w, i od 
razu pytali sie, kiedy bedzie nastepny 
rajd. 
Pierwsza aukcja fotografii. .. 

6 maja 2005 roku w Gminnym 
Osrodku Kultury w Dywitach, odbyla sle 
aukcja charytatywn a, na rz e cz 
niepelnosprawnego kolegi z naszej 
gminy, k t o r a z a i ni c j owali 
" F O T O R A J D O W C Y " . I mpreza 
wzbogacona oprawa art ys ty czn a 
rozpocze la sie 0 godzinie 17.30 . Przyszlo 
sporo os6b , kt6 rzy brali udzi al 
w l icy tacj ach , kupow al i z dj ec ia 
w mniejszym formacie , robione przez 
uczestnik6w kola " FOT O
RAJDOWc6w'. Atmosfera byla bardzo 
przyjemna . Organizujqca rnlodziez wraz 
z opiekunem grupy panla Maricla 
Grzegorczyk i kierownictwem GOK-u 
bardzo dobrze sle spisala . 

Dywickie wakacje 

Z paszportem po gminie 
I I 
Jak sp~dzic wolny czas w naszej gminie? Najlepiej wziC\c 
specjalny paszport i zaczC\czwiedzac. Oczywlscle nie wolno 
zapomniec 0 dobrym humorze, wyobrazni i... Pleczatkach, 

Osoby przyjezdzajace 
do gminy Dywity jut nie beda 
mialy problemu z okresleniem 
miejsc, kt6re warto odwiedzic. 
Wystarczy zaopatrzyc sie w 
specjalny Warminski Paszport 
T urystyczny . Jego 
pomystodawcy polecaja spiyw 
kajakowy rzekami tynq 
i Wadqgiem , w i z y t e 
w bukwatdzkiej "Strusiolandii" 
i braswaldzklrn muzeum . 
Mitosnicy wojen 
n a p o l e o n s k l c h rn o q a 
odwiedz ic w Barkwedzie 
miejs ce bitwy z otn lerzy 
Napoleona z wojskam i 
rosyjsk imi oraz obejrzec 

, 

pozostaloscl staropruskiego 
grodziska i kaplice qrobowa 
z korica XIX wieku . Grzechem 
byloby rowniez nie sprobowac 
regionalnej kuchni i nie 
posluchac qawedy warminskie] 
opowiadanej nOCq przy 
dogasajqcym ognisku. Milosnicy 
fotografii mogq zapolowac 
z aparatem fotograficznym na 
bobry, zas posiadacze bujnej 
wyobrazni - wzlac udzlal w locie 
dywickimi sterowcami. 
W paszporie wymienione sa 
wszystkie n ajw az ni ejs z e 
miejsca w gminie warte 
odwiedzenia. Daje on swojemu 
posiadaczowi gwarancj~, it 

Aukcj~ trzeba powt6rzyc.. . 
4 czerwca na stadionie w czasie 

rodzinnego festynu odbyla sle nastepna 
aukcja i sprzed ai: fotografii. Dzieki temu 
akcja .Obiektyw z sercem " zostala 
zakoriczona. Zdjecia naszych koleg6w 
zostaly sprzedane. Po przeliczeniu 
pienledzy i dodaniu z poprzedniej aukcji, 
okazalo sle, ze wystarczy nam na zakup 
dobrego w6zka inwalidzkiego. W zakupie 
w6zka pomaga nam Pan dr Stanislaw 
Niepsuj. Dzlekujerny wszystkim, kt6rzy 
przylqczy li sie do realizacji naszego 
projektu . 

Monika Prokopska i Mery 

: DATA PAS7,POR T UPRAWNlA no: :RCAU ZACJI 

- Splywu kajakowego l ynC\. lub Wadqgie m 

• Zrcbierua sobie fotog rafi i z rod zina bobr6w, 
na brzeou t 'n' kolo Dvwit 

• Wizyty VI "Strus lclan dil" w Bukwaldzie 

• Zapoznarua SIQ l. cic kawos tka hydro
tecbolcznq. laka ' IJS l clekt rownia Braswctd 

• Odwiedzenla pelne] tajemnic Barkwedy 
(s tarooruskie n'rod 7j ~ k o , kaolica orctowa 
• Cofmecia si ~ W ceas.e do 18~~/, kiedy 
Napotecn walczvl z Rosianam i Barkweda) , 

• Zjezdzenta rowerem warm it.9kic h sztakow i 
• Zwiedzerua w a raswatczte lokalneqo 
muzeum i nc ooctvcstcoo koscio le 7. XX w. 

: • Bezp tatneqo zbic ru runa lesneqo ! 
! i orz ' bo w w wm mi nskich lasach
 

! • Czvnrteqc udztatu 'h" qawedzt e warmirlsk i~j.
 

! orz'; conlsku na Carnnjnflu 17~ 0 rwitv
 

1 • Zjedzenia positku w resta urac]l "Stodola" I 
J • Zobaczenia wa rrrunskieqc 
j "perpetuum mob ile" I 

Pnnadtn nsoburn 0 mocnych nerwach i 
b ujn cj wyohr azn i proponuj emy 
lu( ~' d vwi ck imt stcrowca mi 1,1.'.-26 i 1,1.....85 

tadne z nich, zwiqzane 
z historia i tradycjq regionu, nie 
zostanie podczas wakacyjnej 
eskapady p o rn i n i e t e . 
Zainteresowa nych 
informujemy, te paszporty Sq 
do odbioru m. in. w Centrum 
Udanego Wypoczynku 
w Dywitach. 

(Zak) 



TEATR. ROCK i AFRYKA- "AKCJA Mt..ODZI" w SQtalu
 
W ko n cu maja S~tal 

odmienit na moment swoje oblicze. 
W dniach 28-29 maja odbyta sie tam 
"AKCJA MtODZI" podsurnowujaca 
roczna prace GOK w Dywitach nad 
re alizacja projekt6w "Gminne 
Centrum Wspierania Inicjatyw 
Mlodziezowych" oraz "Wiejska 

Akadem iaTarica Wsp6kzesnego". 
Na miejsce zdarzenia zjechaty 
dziesiatki mtodych, utalentowanych 
ludzi z terenu naszej gminy. 
W sercu wsi zawisty kolorowe. 
inspirowane afrykariska sztuka 
sztandary stworzone pod okiem 
Daniela Ciszewskiego i Karola 
Gallasa grafika, plastyka. 

-
Juz' ad soboty w powietrzu 

rozbrzmiewat dzwiek bebnow, a 
w majowym sloricu tancerze i tancerki 
z zespot6w Suavis Saltare i Power 
przygotowywali prezentacje tarica 
afro. 
"AKCJA" rozegrata sle w dw6ch 
miejscach. W niedzlele ad godziny 
17 . 0 0 w SWietlicy Wiejskiej 
prezentowaty sie grupy teatralne: 
.Te atr spontaniczny" Moniki 
Maciejkowicz i Anny Domagaty oraz 
"Tutawska Szkota Muzyki 
Tradycyjnej" Lucyny Kulawczuk iAlicji 
Czulewicz-Korzen. 
Po raz pierwszy dtuzszy koncert data 
grupa rockowa T.I.N.F. dzlalajaca 
przy Gminnym Osrodku Kultury 
zaledwie ad 4 rnlesiecy, 
Zabrzmiaty tez dzwiek] celtyckiej 
piosenki w wykonaniu adept6w Klubu 
"English Zone" z Setala wspieranych 
przez Macieja Wetsika oraz Treva 
Hilla. 
Ukoronowaniem "AKCJI" byf wystep 
uczestnik6w projektu tanecznego, 
kt6rzy zaimprowizowali na polach 
Setala prawdziwe afrykariskie 
wesele.Obydwa projekty 
zrealizowane byty dzieki srodkorn 

Z EKONOMIJ\ NA TV W DYWITACH
 
9 Maja 2005 roku komisja 

Narodowego Banku Polskiego 
wsp61pracujqcego z Bibliotekq 
Narodowq w Warszawie oglosila 
wyniki IV edycji konkursu 
"Z ekonomiq na ty". 

Mozerny rnowic a duzyrn 
sukces ie. projekt Biblioteki 
Publicznej Gminnego Osrodka 
Kultury w Dywitach pod 
kierownictwem pani Anety Fabisiak 
- Hill pt. ..www.dywityekonomia.pl 
Mfodziezowy Portal Ekonomiczny 
Gminy Dywity" zostal nagrodzony 
dofinansowaniem w kwocie 5000 zt. 
Trzeba wspornniec, iz do konkursu 
przyjeto 61 wniosk6w nadestanych 
przez 59 bibliotek, wiec otrzymanie 
dofinansowania przy tak duze] 
konkurencji jest ogromnym 
wyroznieniem . 

Za lo z e n i a konkursu 
"Z ekonomia na ty" meja na celu 
upowszechnianie wsrod mlodziezy, 
zwlaszcza z teren6w wiejskich 
i matych miast, szeroko rozumianej 
wiedzy ekonomicznej oraz 
rozbudzanie zainteresowania 
ternatyka ekonorniczna , Celem 
dywickiego projektu jest zebranie 
informacji i utworzenie strony 

www.dywityekonomia.pl. kt6ra 
bedzle zawlerac dane a zasobach 
ekonomicznych Gminy Dywity - ilosci 
i rodzajach przedsteb io rs tw, 
firmach,gospodarstwach agro
turystycznych, pensjonatach itp . 
Informacje te zbierac be dzle 
rnlodziez w trakcie "Letnich spotkari 
z ekonomia' organizowanych przez 
pracownik6w bibliotek i animator6w 
kultury w 5 wsiach naszej gminy. 
W projekt zaangazowane zostana 
szkolne pracownie komputerowe. 
a takze pracownie istniejace przy 
dw6ch swietlicach wiejskich oraz 
mlodziez odwied zajaca Biblloteke 
Publiczna i jej filie terenowe. 
Docelowo Mfodziezowy Portal 
Ekonomiczny Gminy Dywity ma 
stanowic oqolnodostepne zrodlo 
wiedzy na temat: przedsiebiorczosci 
w gminie, konkurs6w ekonomi
cznych, informacji zwiazanych 
z poszukiwaniem pracy i strateqia 
rozwoju ekonomicznego Dywit. 
Wszystkich zain teresowanych 
prosimy a kontakt 
Osrodklern Kultu ry w 
tel .5120123 lub 
gokdywity@wp.pl 

Gminnym 
Dywitach 
e-ma il 

D.C. 

pozyskanym ad Po lsko 
- Amerykariskiej Fundacji Wolnosci, 
Polskiej Fundacji Dzieci i Mlodziezy 
oraz Narodowej Agencji Programu 
Mtodziez . 

afh 

IX prezentacje Dzieciecych
 
Form Teatralnych
 

"Fraszka 2005" 
Gmlnne 5wililto teatru to okazja do 
spotkania i wymiany doswladczen 
teatrow dziataj'l.cych na terenie naszej 
gminy. 

A w tegorocznych prezentacjach 
w dniu 23 kwietnia rnielisrny okazje poznac 
dokonania nowej grupy, kt6ra dziala 
w sw ietlicy wiejskiej w Nowych WI6kach, 
w przedstawieniu "Cukierek". Tradycyjnie 
w legendzie, regiona lnej "Dar Krolowej R6z" 
zaprezentowa l si~ Teatr .Kautki" z SP 
w Bukwaldzie . Motywy naszeg o udzialu 
w Unii Europejskiej to temat przedstawien ia 
.Zupa zolwiowa" w wykonaniu dzieciak6w 
z SP w Sprecowie. Nie zabraklo smok6w 
i potworow w speklaklu grupy leatralnej 
.Antrakt'z SP we Frqczkach pt. "Smocze 
perypetie" . Wsp61czesny sw iat dziecka 
i problemy z nim zwiazane wyrazily 
w spektaklu .Zrnyslenla - Marzenia" 
dzieciaki z Teatru .Rozowe Marzenia " 
z GOK. A dystans do spraw nas 
otaczajacych zaprezentowali w tekscie 
kabaretowym mlodzi aktorzy z SP 
w Dywitach w skeczu .Grunt to rodzina". 
Sw6j poziom humoru pokazala r6wn iez 
mlodziez, z Grupy lealralnej .Melpornena" 
z Gimnazjum w Dywitach, wysrnlewajac 
media w prezentacji "TV SZAJS" . 
Slarszym artyslom, aulor tego tekstu, zaleca 
wiekszy dystans do swoich dokonari 
a mlodszym zyczy dalszej owocnej pracy i do 
zobaczenia w przyszlym roku. 

Jagoda Orzolek 

Godni reprezentanci 

.Spotkanla Z Poezja Dziecleca" 

W elliminacjach rejonowych konkursu 
najmtodsze uczestniczki z naszej gminy 
otrzymaty wyroi:nlenla. 

To Paul inka Olejnik z klasy I ze 
SP w Bukwaldzie i Ela Malinowska z klasy II 
z SP w Dywilach zoslaly zauwazone przez 
k o rn i s j e o c e n i a j a c a zmagania 
najmlodszych recylalor6w powialu 
olsztyriskiego. Konkurs lrwal trzy dni od 
9 - 11 maja w Miejskim Osrodku kultury 
w Olsztynie. W starszych kategoriach 
konkursu naszymi uczestnikami byli : Olga 
Brewka z SP w Bukwaldzie, Sy lwia 
Malinowska z SP w Dywitach , Sandra 
Gnoiriska z Gimnazjum w Tulawkach 
i Szymon Ma cioszek z Gimnazjum 
wDywilach . 
1 czerwca w finale konkursu organizo 
wanym przez Towarzyslwo Kultury 
Teatralnej jako gos6 zaproszony wystqpil 
Dzieciecy Tealr" Rozowe Marzenia " 
z GOK w przedslawieniu poetyckim 
" Zmyslenia - Marzenia". 
Wszyslkim mlodym recytatorom i ich 
opie kunom gralulujemy i zyczymy dalszych 
sukces6w. 

Jagoda Orzolek 

mailto:gokdywity@wp.pl

