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Zapust w Bukwaldzie
 
W ostatnia sobote karnawalu, 5 lutego, mieszkancy wsi Bukwald, uczniowie szkoly 

zaproszeni goscie mieli przyjemnosc zobaczyc prawdziwy warmiriski zapust 
w wykonaniu dzteciecej grupy obrzedowej "Pofajdoki". Uroczystosc "Bliskie spotkanie 
we wsi Bukwald czyli zapust na Warmii" zapoczatkowala dzialania w ramach 
nagrodzonego w konkursie Fundacji Kultury "Male ojczyzny" projektu Gminnego 
Osrodka Kultury w Dywitach "Sladami Szemla". 

Zorganizowana przez GOK w Dywitach, Solectwo Wsi Bukwald i Szkole Podstawowa 
w Bukwaldzie uroczystosc rozpoczela sie prezentacja r-
zwyczajow i wrozb zwiazanych z okresem zapustow, 
Goscie zobaczyli zwyczaj rzucania wiankow z choiny, 
skakanie przez obrecz i wysokie skoki na dobry plon. 
Byly to stale elementy tradycyjnych zabaw w karczmie. 
Przy skocznej muzyce dzieci zatanczyly pofajdoka, szota 
i zajaczka. Przedstawily rowniez tradycyjne warminskie 
zabawy dzieciece np. "stoi koza przy plocie". Nie 
zabraklo tez gadki warminskiej zwiazanej z zapustami . 
Uczestnicy wysluchali melodii i piesni ludowych w 
wykonaniu kapeli .Krctka Polka" . Po wystepie 
gospodarz wsi zaprosil wszystkich na zapustny poczestunek. 

- Uroczystosc w Bukwaldzie - mowi Jadwiga Orzolek, instruktor GOK-u 
i wspolorganizatorka spotkania - to proba rekonstrukcj i obrzedu zapustnego na Warmi i 
i zw iazanych z nim zwyczajow, Wykonala to bardzo ladnie dz iecieca grupa .Pofajdoki'' ze 
Szkoly Podstawowej w Bukwaldzie. 

Miej sce nie zostalo wybrane przypadkowo. 
Tradycje warminskie w parafii Braswald sa wciaz zywe. 
Wielu mieszkancow j eszcze dobrze je pamieta . 
Przypomina 0 nich takze dzialajace od kilku lat w szkol e 
w Bukwaldzie kolko teatralne prezentujac m. in. basni e 
o tematyce region alnej. 

- W roku ubieglym wspolnie z opiekunka kolka 
teatralnego przygotowalysmy obrzed zapustny w szko le 
- dopowiada Jadwiga Orzolek . - W tym roku , poza ta 
inicjatywa, grupa z klasy I przedstawila juz koledowanie 
"Slugi z Szemlem" chodzac od domu do domu we wsiach 

Bukwald i Braswald. Moge zdra dzic , iz w tym roku z pewnoscia na tym, jezeli chodzi 
o upowszec1mi anie ludowych zwyczaj6w i obrzedow, nie poprzestaniemy. 

Dorota Zareba 

- ........_-_..- ..~......... 

"'"'_ ............".,"---'-"

~!110-~_-----..&.__"" 



Gazeta Dywicka 5.3
 

"Wielganoc"- zwyczaje wielkanocne na Warmii 

W pierwszy dzien Wielka nocy wedhig dawnych wierzen trzeba ran o wyjsc do wody na wschod, 
nie wo lno sie ogladac i nie wolno nic mowic (najlepiej isc nago i nik ogo nie spo tkacj .Trzeba powitac 
wode slowami - .xlob ry dzien wodeczk o" - i zanu rzyc sie w wodzie. 

Na lezy tej wody przyniesc do domu, bo rna uzdrawiajaca moc - leczy chore oczy i skore. 
Dziewc zeta wierzyly, ze zachowuje urode i zdrowie.Po powrocie trzeba spiacych domownikow 
spryskac woda, potem krowy, konie itd. W nowych czasach gospodarz przynosi sie wode swiecona w 
wielka sobote z kos ciola i kropi nia obejscie oraz caly zywy inwentarz. 

Pierwszego dnia sw iat po powrocie z kos cio la z mszy rezurekcyjnej gotowano sniadanie 
sw iateczne, ktore skladalo sie z muzy z pszennej maki z mlekiem lub ryzu z mlekiem oraz jajek 
gotowanych , kt6re musialy bye malowane w luskach cebuli lub w zdzblach zyta (tychjaj nie zdobiono). 

W drugi dzien swi at dzieci i starsza mlodziez meska chodzila po smaganiu i po wykupku. Tak 
jak slugi z szemlem w Boze Narodzenie, tak wykupnioki na Wie lkanoc chodza od domu do domu, 
spiewajac piesni zw iazan e ze zma rtwychwstaniem Chrystusa i przymawiaja sie wyrockami i 
prz eproskami 0 wy kupek: 

.fo grzesno dusa sukam Jezusa,
 
Znalazlem go w grobzie uodpocywo sobzie.
 
Stoj ejo kole zopadki i prose okawalekflatki/kolaczal
 
Ij ajuszko do tygo, pode z Bogiym do drugiygo .
 

Gos podyni obdarowywala wykupniok6w jajami, kuchami i cukierkami, czasami chrzestni 
daw ali dzieciakom trojaczka alba dwa . 

Pozniejszym zwyczajemjest podkladanie dz ieciom w ogrodzie i obejsciu gnia zdek z j ajkami od 
zajaczka. 

Po smaganiu chodz ila mlodziez meska, smagali dziewczyny galaz kami brz6zki , wierzby 
i jalowca, Nad ranem , gdy sz li smagac, nawet wyjmowali okna, tam gdzie dziewczyny spaly, aby je 
zaskoczyc, a one zapobiegliwe sypialy w sp6dnicach. 
Z drugiego na trzecie swieto dziewczyny szly czasem smagac chlopakow. 

W dzien sw, Floriana (6 maja) dziewczyny szly na odpust, a chl opcy im fundowali, to byl wykup 
za to smaganie. 

1.0 

Kiermasz - Wystawa - Sztuka 

\V dniac h 12- 13.03.2005 r. po raz ko lej ny w 
Gminny m Os rodku Kultury w Dy witach odby l sic kiermasz 
sz tuki i rckod zicla tym razc m utrzymany - pomimo 
n iesprzyjaj qcej pogod y - w klim aci e p rawd zi wie 
wiosc n nym . Swoj c wyro by preze n towa l i art ys c i 
i rekodzielnicy z terenu Warm ii. Przez dni dwa mozn a bylo 
podziwiac cerami ke artys tycz nq z pracown i pana Wieslawa 
Zawisrowsk iego z Dywit, recznie malow ane meble, zega ry 
i race pani Marzeny Wieczorek z Wip sowa, artystyczne 
witraze i ozdobnc lustra pani Joanny Szydlowskiej -Zcrnojc in 
z Lugwaldu. 

Nic zabrak lo rowni ez akcent 6w w ielkanoc nyc h: 
recznie zdobionych pisanek, barank6w i innych ozd6 b. 
Dopelnicni em atrnosfery k iermaszu byl kqcik z wyrobarn i 
cuki ern iczymi zasponso row anyrn i przez Firme Ha ndlow o 
Uslugowq " LIPKA" z Olsztyna . 

N ie sposob oprzec s ic wr azeniu , iz sce na 
art yst yczn a Gmi nnego Os rodka Ku ltury wz bo gac ila 
51" o kolejnq cykliczna irnpreze 0 znaczeniu pona d 
lokalnyrn. Organizato rzy maja nadziej e, iz na stale wpi sze sie 
ona w krajo braz kulturalny nie tylko na szej gminy ale 
rowniez ca lego powiatu . 

D.C. 

Nasz GOK pornoze rownac 
szanse mlodziezy wiejskiej na 

terenie cafego kraju !!! 

Polska Fundacja Dzieci i Mlodziezy, 
administrator programu .Rownac Szanse 2005 

Mate Granty Regionalne" zaproponowata 
Gminnemu Osrodkowi w Dywitach wspolprace 
w ramach nowej kategorii konkursu .B iore przyklad", 
uznawszy tym samym projekt GOK .Grninne 
Centrum Wspierania Inicjatyw Mtodziezowych" za 
godny nasladowania i adaptowania na terenie 
catego kraju. 

GOK stanie sie tzw. orqanizacja rnacierzysta , 
ktora bedzie wspierac instytucje i organizacje 
zainteresowane, kt6re wyraza chec stworzenia na 
swoim terenie podobnego przedsiewziecia. 

Red. 
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HISTORIA KOSCIOLA P. W. SW. MIKOLAJA
 
W SF;TALU
 

Historia Setala siega pierwszej polowy XIV wieku. Z archiwalnych zrodel wiemy, ze 30 sierpnia 

1344 1'. Biskup Warminski Herman z Pragi i Kapitula Warminska zapisali Setal 
Kolegiac ie w Glotowie, kt6ra przeniesiona w pozniejszych latach do Dobrego 

Miasta, sprawowala patronat nad Setalern do 18 10r. 
Nie wiadomo, kiedy zostal zbudowany pie rwszy kosciol. Byla to budowla 

kamienna, jednonawowa, z dolaczona drewniana wieza, Na poczatku XVI
 

wieku nalezal on do dekanat u dobromiejskiego.
 

Konsekrowany zostal 30 pazdziernika 1583 przez
 

biskupa Marcina Kromera ku czci Wszystkich
 

Swietych i sw. Mikolaja.
 
22 listopada 1908 r. ok . godz. 23 wybuchl pozar, 

ktory strawil prawie caly kosciol. Ocalala j edynie zakryst ia, dz ieki temu 

zachowaly sie paramenty i szaty liturgiczne (najstarszy kie lich mszalny pochodzi 
z 1748 r.) 
Nowy kosciol obecnie istniejacy to budowla neogotycka, trzynawowa, z pieknyrn 

wyposazeniern w tym samym styl u. Powstal on w latach 1908 - 19 10. Pierwsza 

Msza sw. w nowo wybudowanej sw iatyni zostala odprawiona w Swieto Matki 

Bozej Rozancowej 8 pazdziernika 19 10 r. 
Nowa swiatyn ic konsekrowal biskup Augustyn Bludau I I lipca 1911 r. 

P.O. 

, 

PASJE KSIJ;DZA OSTROWSKIEGO 

Wywiad : ksicdz em Pawlcm Ostrowskim proboszczem parafi i \V Sctalu. 

- Czy m6glby Ksiqdz opowiedziec czytelnikom "Gazcty Dywickicj" 0 swoich zaintcrcsowaniach?
 
- Poza pracaduszpasterska i zaj ec iam i w szkole interesuje sie przede wszystk irn muzyka .
 
-Takq muzyka?
 
- Bardzo rozna odjazzu po wspolczesna muzyke klasyczna .Llch Troje" nie slucharn, "ABB~" czasami).
 

Ouzo czytam, lubie rowniez poezje. Moim ulubionym autoremjest Zbigniew Herbert. Interesuje sie 
rown iez filmern (tym ambitniejszym), no i oczywiscie odjakiegos czasu fotografia (okolo 10 lat) . 

- Slyszalam, ze jest Ksiadz autorem wystawy fotografii "Droga". Jak doszlo do realizacji tego projcktu? 
- Przez przypadek. Oyrektor Instytutu Kultury Chrzescijansk iej w O lsztyn ie dowiedzial sie 0 moich zdjec iach 

i zaproponowal przygotowanie wystawy, Pozostawil m i dowolnosc ternatu. Sam wybra lern k ilkanascie z kilku 
tys iecy moich zdjec . 

- Dlaczego "Droga"'! 
- Staralem sie pokazac drogi ludzkie. N ie ty lko w sens ie Iizycznym i geograficznym , lecz rowniez w wyrniarze 
duchowym . Probuje uchwycic sens i piekno swiata przyrody, zlapac ulotna chwile, 

- Czy parafianie wiedza 0 pasjach swojego proboszcza? 
- Wiedza, W ubieglyrn roku dzieci poprosily mnie 0 zdjecia, ktore sprzedaly 
pozniej na festynie. Czesc zarobionych pieniedzy przeznaczyly nawet na 
remont kosciola, Wspolpracuje rowniez z agencja zajrnujaca sic 
projektowaniern reklam i kalendarzy. 
- Czy korzysta Ksiadz z Internetu? 
- Tak . Ki lka zmo ich zdjec zostalo zamieszczonych w Internecie. 
Sfotografowane przeze mn ie z jawisko przyrody (tecza) wyrozniono 
nawet w konkursie . 
- Gratuluje i dziekuje za rozrnowe. 

NM 
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Siupy - 640 lat istnienia
 

Slupy - to podolsztyriska rniejscowosc polozona na polnoc od wsi Wadqg, lezaca na 
zachodnim brzegu jeziora Wadqg. Wies powstala na miejscu staropruskiej osady. Nazwa 
kulturowa wskazuje na typ osiedla, osadzonego na slupach 
wbitych w rzeke lub w jezioro, badz tez zwiqzanych ze 
sluparn i stuzacyrn i do suszenia sieci rybackich. 
Miejscowosc otrzyrnala prawo chelrninskie okolo 1360 
(przypuszczalnie w 1364) roku. Obecnie w Slupach 
fu n kcjon uje Sz kol a Pod stawowa, P rzed szko Ie, 
Samodzielna parafia z kosciolern oraz wytw6rnia tlenu. 

W biezacyrn roku mieszkaricy Slup przygotowujq sie 
do obchod6w 640-0 lecia. Przygotowaniami do 
uroczystosci zajmuje sie radny gminy Pan Marian Tyszkiewicz. 

W rniejscowosci zawiazal sie rowniez komitet przygotowawczy prowadzony przez pania 
Marte Budyriska. Do uroczystosci przygotowuje sie miejscowa Szkola, Przedszkole, Zarzad 
wsp61noty mieszkaric6w i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Slupy i okol ic oraz klub pilkarski .Burza". 

Warto wspornnlec, ze Slupy jako pierwsza mlejscowosc w naszej gm inie a si6dma 
w wojew6dztwie uzyskala status Organizacji Porzadku Publicznego. 

Mery 

"Obiektywnie i z sercem" 
Gminne Centrum Wspierania Inicjatyw Mlodziezowych 

dz ialajace przy Gm innym Osrodku Kultury zapros ilo w ostatnim 
numerze "Gazety Dywickiej" mlodziez z terenu naszej gminy do 
udzialu w konkursie zatytutowanym "Mala Inicjatywa Mlodziezcwa". 
Konkurs zostal wlasnie rozstrzyqniety! 

Zwyciezyla inicjatywa "Obiektyw z sercem" Grupy Foto
Rajdowcy. 

"W miejscowosci, w kt6rej mieszkam nie ma zorganizowanych 
form integracj i dla mlodziezy. Podobnie jest w innych wsiach na 
terenie gminy.( ... ) Jako rnlodziez mamy swoje pragnienia. Marzymy 
o basenie, a co najmniej prawdziwym kapielisku nad jeziorem
 
w Dywitach, wyznaczeniu sciezek rowerowych . ( ... ) Mieszkajqc na
 
wsi chcemy takze pokazac, ze sami rnozemy nawiazywac wiezi,
 
wsp61nie przelamywac bariery i mozerny zrobic wiele dla innych ." 

pisza w swoim projekcie Foto-Rajdowcy. "Celem projektu jest
 
zorganizowanie aukcji fotograficznej, z kt6rej finanse przeznaczone
 
zostana na w6zek inwalidzki dla naszego kolegi, kt6ry cierpi na
 
niedowlad n6g spowodowany porazeniern m6zgowym".
 

Foto-Rajdowcy to dziesiecioro mtodych ludzi, kt6rych opiekunem jest pani Mariola 
Grzegorczyk. Wszyscy UCZq si~ w dywickim gimnazjum, interesuja sie sportem, malarstwem, 
fotografiq, uczestnicza rowniez wwarsztatach edukacyjnych i artystycznych Gminnego Centrum. 

Prace nad realizacjq projektu ruszyly juz pelna para, Wszystkich mieszkaric6w naszej 
gminy pragniemy serdecznie zaprosic na Aukcje "Obiektyw z sercem", kt6ra odbedzie sie w Sali 
widowiskowej GOK w Dywitach w dniu 29 kwietnia 2005 0 godzinie 17.00. 

Ogolem w konkursie wzieto udzial 5 projekiow: 
"Oczami mlodziety" autorstwa grupy "Dzi~ciolki Mariolki z Dziupli Plastycznej"; 
"Gazeta tugwaldzka" - mlodziety z tugwaldu; 
"I ty mozesz zostec mistrzem wypa/arki" - mfodziety z Tulawek; 
oraz "1 ty mozesz qrec" rockersow z Dywit i wspomniani Foto-Rajdowcy. 

Afh 
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Konkurs ofert rozstrzygniety 

W wielu gminach zadaniami zwiazanymi z 
prowad z eniem z a j e c sportowych 
i propagowaniem kultury zajrnuja sie 
organizacje pozarzqdowe. Gmina oglasza 
konkurs i wybiera najlepsze projekty. Taki 
konkurs zostal wlasnie rozstrzygniety w 
naszej gminie. 

Do konkursu 0 dofinansowanie na rca lizacj e 
zadan publ icznych przez organ izacj e po zarzadowe 
wplynelo 8 ofert z ter enu gminy Dywity. Tylko 5 z nich 
spelnialo formalne w ymogi konkursu . Dwie wybrane 
oferty dotyczyly up owszcchniania kultury fizycznej 
i sportu, po zo stale tr zy zas byly ro zpatrywane 
w zakresie ku ltury, sztuki , ochrony dobr kultury 
i sportu . 

G m inne Zrzeszeni e Ludowe Zesp oly Sportowe 
otrzymalo pieniadze na organizacje i przeprowadzen ie 
V Mi str zostw Gminnych \V Ten isie Stolowym. 

- Ni e ograniczymy sie tylko do tych dzialan 
informuje pr ezes Zrzeszen ia, pan Wi eslaw Taub . 
- W najblizszyrn czasie zorganizujemy turn icj teni sa 
stolowego, a tak ze Sportowa M ajowke. Ponadto dzieki 
porozumieniu z dyrekcja Szko ly Pcdstawowej 
w Dywitach i pr zy finans owym w sparciu dywickiej 
Rady So leckiej w ynaj el ismy sa le girnnastyczna. 
Zapraszamy tam wszystkie osoby pragnace aktywnie 
sped zic czas. Prague takze poinfo rrn owac, iz juz od 
polowy lutego na stadio nie od wtorku do p iatku 
w godz. od 16-tej do 20- tej czynna j es t sw ietlica. 

Pieniadze na dzi alania sportowe otrzymal 
rowniez Gminny Uczniowski Klub Sp ortowy "ASY " . 
Zo stana one przezn aczone na zajecia w pilke nozna dla 
elzieci . Beda one trenowac w dwoch gru pach 
wi ekowych (1 grupa k1. lIII , II gru pa k1. IV VI) pod 
okiem byleg o za wodni ka "Stomilu" Slaworni ra 
Opalinskieg o . 

Nie za braknie zajec propa gujacych kul tu re . 
Stow ar z y s z enie "Nasza W id" z Fra c z ek 
zapropo nowalo mi eszkancorn cyk l spotkan pod nazwa 
.Babskie w ie czo ry p rzy garnku i szydel k u" . 
Skierowane sa one glownie do starszych m ieszkanek 
tej wsi i okol ic . 

- Panie spotykac beda sie raz w tygodniu - mowi 
Dorota Go lan, koordy na torka projektu. - Beda sie 
dzi el ily SW'l w iedza do tyczaca tra dycyj nych potraw 
p o s z c z e g o ln y c h regio n6w. Podczas z aj e c 
zatytu lowanych "tai1cowa la ig la z nitka" wzajemn ie 
pod zie la sic swoim i um icjetnosciami dotyczacymi 
d zi erg an ia . Po ds u mowan iem p roj ek tu bed z ie 
" Wieczo r A nelrzej kowy" , p od c z as kt6rcg o 
zaprezentowane zos tana p race rekod zielnicze oraz 
odbed zie sie dc gus tacja potraw charakterystycznych 

dl a poszc ze golnych narodowosci. 
Warminsk ie Stowarzyszenic Kobiet Kiez linsk ich 

swoje zaintc resowania sk ierowalo w st ro ne dzieei. 
Zaproponowane prze z nie zajecia adresowanc sa do 
mlodych mieszkancow tej wsi (do 12 roku zy cia). Ce lem 
ieh bed zie nauezeni e dzi eei sluc ha nia dobrej mu zyki oraz 
po znawanie kultury pop rzez prowad zeni e malych form 
tea tralnyeh . Nie za brak nie takze za ba w ry tm icz nyeh 
i tan ee znyeh . Jak nam powied zial a pornyslodaw czyni, pani 
Renata Kas zubska, zajecia zostana zakonczone koncertem 
z okazj i Dnia Matki iOnia Dziecka przygotowanym przez 
dzieei i rod zicow ella lokalnej spo lecz nos ci. 

Trz e ci z proje k t ow, przed staw ion y pr z e z 
Stowarzyszenie .Lugwald" pr ze widuje utworzenie 
pracowni plastyczn ej . W ni ej to, podczas sobotnich zajec 
i warsztatow, ws zy scy chetni beda mogli rozw ijac swojc 
umiejetnosci pla styc zne i zdo lno sc i technic zn e . 
C zlonkowi e stowarzys zenia zarnie rz aj a takze, przy 
wsparciu Polskiej Fundacj i Dzieci i Mlodziezy, ot wo rzyc 
w swojej mi ej scowosci pr acownie informatyczna . 

J. R 

Sladami przeszlosci na rowerze 

Wiosn a ubieglego roku zrodzil sie pornysl 
zorga nizowania rajdu rowerowego dla mlodziezy. 
Inauguracja przcd sicwziccia byl rajd sz lakiern 
K opern ikow skim na tr asie Dyw ity-G lotowo . 
Nastepnie mala grupa udalisrny sie do Barkwedy 
o b ej rz ec pol e bitw y w oj sk na pol eon sk.i ch 
z wojskam i pru skimi i ros yjskimi oraz cmcnta rz 
ewan gelicki. Przy okazji okazalo sie, ze mlodziez 
Slabo zna hi storie wlasnego regi onu alba wrecz nie 
zna jej weale . 

Bardzo wygodnie j est poznawac oko lice 
jezdzac rowerem, w zw iaz ku z tym pani e Ma rio la 
Grzegorczyk i Urszula N ikiel postanowily utworzyc 
sekcje rowerowa i organ izowac rajdy dla mlodziezy, 
Do pomyslu przylaczyli sie che tnie: pani Ewa Hasiak 
pielegniarka, pan Stanislaw Hasiak - konserwator 
i pomoc techniczn a, jako op iekunow ie nauczyci ele 
Gimnazjum w Dywitaeh oraz pani Anna Lcwonko, 
nauczyeie lka w- fw Gimnazjum j ako trencr, 

Sekcja rowerowa bedzie funkcjonowala pr zy 
LZS Gminy Dywity. Raj dy, oprocz rekreacj i 
i ak tywnego wypoczynku, maja na ce lu poznawa nie 
regionu, jego historii , zabytkow, fotografowanic 
znamie nnyeh m iejsc. Po ze bra ni u m at cr ialu 
prag niemy wydac album w form ie przew odnika 

Mcry 



Prymusi na start 

W naszej gminie od paidziernika 2004 roku dziala 
fundacja "Prymus". Glowne cele, jakie sobie 
postawila, to wyrownywanie szans edukacyjnych 
dzieci i mlodziezy gminy Dywity oraz wspieranie 
edukacji uczniuw szknl podstawowych i 
gimnazjow, Zamierza to czynic poprzez 
finansowanie stypendlow i nagrod. Uroczyste 
wreczenie uczniom picrwszych wyroznien w 
postaci komputerriw z oprogramowaniem 
nastapilo w dniu zakoriczenia roku szkolnego 
2003/2004. 

Pomysl zalozenia fundacji zrodzil sie juz kilka lat 
wczesnicj . Powaznie 0 j ego realizacj i zaczeto jednak 
mowic dopiero w 2003 roku. 

- Pani Henryka Bochniarz 16 grudnia 2003 roku 
otrzymala w Warszawie nagrode im. Andrzeja 
Baczkowskiego - mowi Anna Kudosz, prezes zarzadu 
Fundacji .Prymus". - W nastepnyrn tygodniu, juz 
w Bukwaldzie, podczas uroczystej wig ilii w szkole, 
przckazala czck z nagroda na mojc recc. Mial to bye 
fundusz zalozycielski. 

P rocedura r ej c s tr ac j i fundacji z o s t a l a 
uruchomiona. Aby jednak juz w 2004 roku uczniowie 
w kazdcj szkolc mogli otrzyrnac nagrody, pani Henryka 
Bochniarz postanowila przeznaczyc kwote 20 tys iecy 
zlotych na nagrody jeszcze przed j ej zakonczeniern . 
Sposrod najlepszych uczniow kazdej szkoly w gminie 
zostal wybrany jeden laurea t. Na zakonczenie roku 
szkolnego 2003-2004 przedstawiciele Rady Fundacji 
uroczyscie wrcczyli im nagrody - komputery wraz 
z oprograrnowaniem oraz komputerowe kursy do nauki 
jezyka obcego. 

Fundacja zostala zarejestrowana 16 pazdziernika 
ubieglcgo roku. Jej zarzad juz na poczatku listopada 
oglosil wsrod uczniow naszej gminy konkurs na projekt 
strony intcrnetowej . 

- Na konkurs wplynelo 5 prac, w tym 4 z nich 
spelnialy wymogi stawiane stronom internctowym 
- informuje Anna Kudosz. - Prace oceniali czlonkowie 
zarzadu oraz wiceprzewodniczacy rady fundacji wojt 
Jacek Szydlo . Brano pod uwage 111 . in . estetyke 
wykonania i latwosc poruszania sie po stronie . 
Ostatecznie uznalismy, ze wszystkie kryteria najlepiej 
spelnia strona zaproj ektowana przez Natalie Palmowska, 
Zaintercsowanych zapraszamy do jcj obejrzenia 
(prymus.uk.pl). Znajduja s ie tam rowniez wszystkie 
informacje dotyczace fundacj i. 

Mimo szczytnych zalozen wyrownywania szans 
cdukacyjnych dzieci i mlodziezy wiejsk iej pozyskiwanie 
srodkow na dz ialalnosc fundacj i nie jest latwe. 

- Otrzyrnal ismy statusu Organizacj i Pozytku 
Publicznego - dodaje pani prezes. - Teraz kazda osoba 
pragnaca nam pornoc bedzie mogla przekazac 1 procent 
swojego podatku na dzialalnosc fundacji. Nie ukrywam 
rowniez, ze Iiczymy na innych darczyncow, Chccmy, aby 
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dz ieki naszym dzialaniorn dzieci pochodzace ze wsi nie 
mialy ko mp lekso w ze wzg ledu na miejsce 
zamieszkania i mogly na r6wni konkurowac w nauce z 
uczniami szk61 miejskich. 

Kazimierz Kisielew 

Likwidacja przedszkola 

Z koricern sierpnia w Bukwaldzie 
przestanie i s t n i e c przedszkole 
samorzadowe. Taka uchwale na sesji 
podjeli radni Gminy Dywity. Jednak 
przedszkolaki z Bukwaldu, Barkwedy 
i Braswaldu martwic si-r nie musza - do 
przedszkola beda mogly chodzic nadal. 

Z pomyslem likwidacj i placowki wystapila 
w roku ubieglym jej dyrektor Malgorzata 
Rudnicka. Rodzice dz ieci zapoznani z tymi 
planami podczas spotkania z panem Wieslawem 
Wygonnym inspektorem ds. oswiaty, kultury i 
sportu Gminy Dywity, nie sprzeciwiali sie 
zamknieciu placowki. Rada Gminy takze bez 
zbednej dyskusji pcdjela uchwale 0 likwidacji 
przedszkola. 

- Rowniez w przedszkolu odczuwam skutki 
nizu demograficznego - mowi pani Malgorzata 
Rudnicka . - Dzieci nie przebywa, a koszty, 
szczegolnie ogrzewania, sa wysokie. Likwidacja 
przedszkola jako samodzielnej placowk i 
samorzadowej pozwoli na pewne oszczednosci. 

Od wrzesnia zas przedszkole bedz ie dalej 
funkcjonowac , lecz juz jako oddzial Szkoly 
Podstawowej w Bukwaldzie. W przypadku 
przedszkolak6w wiele sie nie zmieni ta sama pani 
i ten sam budynek. Tylko prawdopodobnie nowe 
lokum zamiast sal na pietrze beda zajmowac 
klasy na parterze 

(zak) 
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Mlodzi przedsiebiorcy z Tulawek 

We wrz esn iu 2004 roku Zespol Szkol w Tulawkach nawiazal wspol prucc z Fundacja Malych i Srcdnich Przedsicbiors tw 

KOMANDOR. Jest to organizacja porzadku pu bl icznego pro rnujaca i wspieraj aca mala i srednia przedsiebiorc zosc oraz prowad zaca 

programy edukacyjne dla mlodzie zy, nauczycieli i przedsieb iorcow, 

W ramach wspol pracy z fun dacja nasza sz kola rozpoczcla rcal izacje autorskicgo , pozalckcyj nego prograrnu nauczan ia 

przedsiebi orczosci pod nazwa PAKIET WRZESNIOWY. Podstawe przedsiew zieci a stanow i kur s mul timedial ny zawicrajacy 

materialy ed ukacyjne dla mlodziezy i nauczycieli - opiekunow prograrnu na terenie szkoly. 

Glownyrn zalozeniem prograrnu j est prornowanie aktywnosci i przedsieb iorczosc i mlodzie zy g imnazjalncj poprzcz stworzc nic 

i pro wadzenie wlasneg o rniniprzedsiebiorstwa, 

Program pozwa la pos zer zyc ofe rte ed ukacyjnn gimnazju rn, uczy podstaw przedsiebiorczosci, daj e mozliwosc udzialu \V konkursac h. 

Ucz niowie- uczestnicy Pakietu - w czasie zajec ogladaja lekcje mult irnedialne i na ich podstawie, pod kierunkiem opiekuna, 

zakladaja i prowadza miniprze ds iebiorstwo . Do ieh zadan nalezy m.. in. stworzenie oferty ar tyk ulow szko lnych przeznaczonych dla 

uczn iow, nauczycieli i rodzicow ( stad nazwa" Pakie t Wrzesniowy'') , Ko lejnym kro kiem w ramaeh dzialalnosci przed sicbiorstwa jest 

umieszczenie swojej oferty w lnte rne towej Przeglqdarce O fert . 

Firma stwo rzona przez naszyeh uczniow nazywa sie Szko l-Art. Tulawki . Na zwa wybrana zos tala droga konku rsu 

przep rowadzonego wsrod gimnazjalistow, 

W grud niu 200 4 roku bral ismy ud zial w ko nkurs ie na logo przeds icbiorstwa . Logotyp uczcn nic y kl. 1 girnnazjum Sundry 

Gnoi nskiej zajal I miejsce w wojewodztwie i zos tal za kwa lifikowany cloOgolnopolskiego Konk ursu Intern etowcgo. 

W kw ietniu 2005 rok u przewidziany jest ogolnopo lsk i ko nkurs na plakat przedsiebiorstwa, w ktoryrn rowniez wezrniemy udzial. 

Uczestnictwo w projekcie PAK IET WRZESNIOWY to, naszym zdaniem, dobry sposob na ciekawe i efcktywne spcdzenic 

wolnego czasu przez mlodziez ora z dos kona la okazja cloprom ocj i szko ly i gm iny na szcrszym foru m. 

Opickunow ic Pakictu Wrzesniowego w Zcspo lc Szk61 w Tulawkac h : 

Malgorzata Dad un i Danuta Jarosz 

P raw ie 2000 zlotych 

To wynik zb i6rki XIII Wie lkiej Orkiestry Swiateczne] Pomocy w Gm innym Osrodku Kultury 
w Dywitach w niedziele 9 styczn ia. 
Po raz trzeci baw ilismy sie na imprezie pod haslern "ZAGRAJMY 
RAZEM". 

Jak zwykle w tym okres ie nie zabraklo wsp61nego 
koledowania wraz z grupami kultywujqcymi tradycje naszego 
regionu: kolednikami z szemlem ze Sprecowa, 
Zespole rn piesni tradycyjnej z Tulawek i qrupa dziecieca ze Slup. 
Niezwyktych wzruszeri dostarczyty nam maluchy ze Szkoty 
Podstawowej w Dywitach prezentujac przedstawienie jaselkowe. 
Niezm iennie najwiekszyrn powodzen iem wsrod najmtodszych 
cieszyla sie loteria, w kt6rej losami byly maskotki zebrane przez 
dzieciaki ze szkolw Bukwatdzie, Dywitach i Tutawkach . 
W drug iej czesci koncertu do zabawy zapraszaly nas grupy tanca 
GOK: T - 9, Power, Saltare Suavis formacja break dance. 

Teatr Dzieciecy .Rozowe Marzenia" sklonit nas do refleksji nad losem najmtodszych slowarni 
poezji Danuty Wawitow. To dar serc wielu os6b, kt6re zaanqazowaly sie w realizacje akcji w Oywitach, 
wesprze dzialania medycyny dzieciece] f w wyniku staran sztabu olsztyriskieqo cddzial okulis tyki 
Szpitala Dziecieceqo otrzyma aperature ratujacawzrok wczesniakorn f. 

Ouzo emocji dostarczyla aukcja dar6w przekazanych na irnpreze, wspaniale spisywaly sie 
dzieciaki przelicytowujac dorostych. Prawdziwq ucieche tym razem naszym podniebieniom w trakcie 
zabawy sprawita kawiarenka orkiestrowa, W kt6rej swymi slodkirni wypiekami raczyly nas panie ze 
stowarzyszen kobiecych z Oywit, Kiezlin i Nowych Wt6k. 
- Coi moine powiedziec - DZ/~KUJEMY! 

JANNA 



Gazeta Dywicka s.9
 

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY: 
RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ZYWNOSCIOWEGO 
ORA Z ROZWOJ OBSZAROW WIEJSKICH 

Pomoc w ramach tego Programu realizowana jest w formie zwrotu czesci pon iesionych przez rolnika 
koszt6w kwalifikowanych do wysokosci okreslonej w umowie (maksymalnie 65% ), lub w postaci premii. 
DZIAt.ANIE 1.1. INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 
Wsparcie rnoze dotyczyc nastepujacych inwestycji : 
budowa i remont polaczony z modernizacjq budynk6w i budowli sluzacych do produkcji rolnej , 
zakup i instalacja maszyn, urzadzen, wyposazenia lub narzedzi do produkcji rolnej. 
zakup grunt6w rolnych, w czesci stanowiacej nie wiecej niz 10% koszt6w kwalifikowalnych projektu , 
zakup budynk6w lub budowli, 0 ile zakup ten jest scisle zwiazany z celami projektu, w czesci stanowlacej 
nie wiecej nlz 50% koszt6w kwalif ikowalnych projektu, 
zaktadanie sad6w lub plantacj i wieloletnich , 
wyposazanie pastwisk , 
zakup zwierzat hodowlanych (stada podstawowego), 
budowe , zakup i instalacje urzadzeri do nawadnian ia upraw, 
budowe, zakup i instalacje urzadzen sluzacych ochronie srodowiska. 
DZI At.ANIE 1.2. Ut.ATWIANIE STARTU Mt.ODYM ROLNIKOM 
Aby uzyskac wsparcie w postaci jednorazowej. bezzwrotnej prem ii w wysokosci 50.000 zl nalezy spelniac 
nastepujace wa runki : 
- Wnioskodawcq musi bye osoba, kt6ra po raz pierwszy podejmuje sie prowadzen ia gospodarstwa, 
- Wnioskodawca musi bye osoba pelnoletnia w chwili podejmowania przez AR iMR decyzji 0 udzieleniu 
wsparcia i nie przekroczyla 40 roku zycia, 
- Wn ioskodawca musi bye ubezpieczony na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 0 ubezpieczeniu 
spolecznyrn rolnik6w jako prowadzacy gospodarstwo rolne . 
- Wnios kodawca musi legitymowae sie odpowiednim i kwalifikacjami zawodowymi (dopuszcza sie jednak 
uzupefnienie wyksztakenia w czasie nie dluzszyrn niz 5 lat od chwili podjecia prowadzenia gospodarstwa). 
DZIAt.A NIE 1.5.POPRAWA PRZETWORSTWA I MARKETINGU ARTYKUt.OW ROLNYCH 
Dzia lan ie to dotyczy podmiot6w, kt6rych statutowym przed miotem dziala lnosci jest przetw6rstwo 
artykulow rolnych, pakowan ie jaj. usfugowe zarnrazanle wraz z przechowywaniem artykulow rolnych lub 
handel hurtowy artykularni rolnymi. 
DZIAt.ANIE 2.4. ROZNICOWANIE DZIAt.ALNOSCI ROLNICZEJ I ZBLlZONEJ DO ROLNICTWA 
W CELU ZA PEW NIENIA ROZNO RODNOSCI DZIAt.AN LUB ALTERNATYWNYCH ZRODEt. 
DOCHODOW 
Celem wspa rcia rnoze bye: 
- rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont polaczony z modernizacjq istniejqcych budynk6w 

mieszkalnych i gospodarczych na ce le agroturystyczne oraz ich wyposazen ie, 
- budowe lub remont polaczony z rnodern izacja obiekt6w budowlanych (z wylaczeniern budowy budynk6w 
mieszkalnych), 
- urzadzanie miejsc do wypoczynku , 

- zakup maszyn, urzadzeri , narzedzi i wyposazenia, sprzet u komputerowego oprogramowania , zakup 
srodkow tran sportowych na potrzeby sw iadczenia wylacznie usluq transportowych , 

- zagospodarowanie terenu na potrzeby prowadzenia planowanej dzialalnosci w ramach projektu, 
- zakup roslinneqo materialu nasadzeniowego na potrzeby zakladania plantacji roslin wieloletnich 
przeznaczonych na cele ene rgetyczne. 
DZIAt.ANIE 2.6. 
ROZWOJ I ULEPSZANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZWIJ\ZANEJ Z ROLNICTWEM 
Wsparciem objets beda projekty zwiazane z budowa lub remontem polaczonych z modernizacjq dr6g 
wewnet rznych, urzadzen zaopatrzenia w wode, urzadzen do odprowadzania i oczyszczania sciekow, 
urzadzen zaopatrzen ia w energ ie.
 
Szczegolowe informacje dotyczace wdrazania ww. dzialan uzyskac mozecie Panstwo takze w Lokalnym
 
Punkc ie lnformacyjnym, kt6ry miesci sie siedzibie Urzedu Gminy w Dywitach (pok6j Dr 30) oraz
 
w Tulawkach lub pod numerami te lefon 6w : 512 01 60 (wewn . 150) i 513 20 80.
 

K .M. 
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Spelnic swoje marzenia... 

Ktoz z nas, bedac juz doroslym czlowiekiem, nie wraca myslami do ok resu dzieciiistwa? Nie wspomina 
przygod, czasem niebezpiecznych? Nie pragnie zachowac w pamieci czasu, miejsc, wydarzeii i ludzi, 
ktore przerninely? Wiekszosc z nas opowiada 0 nich podczas rodzinnych spotkan, wietu chcialoby je 
opisac, ale czyniq to nieliczni. Jedna z takich osob jest mieszkaniec naszej gminy lekarz pediatra Tomasz 
Kardacz. 

.Kiedy bylem malyrn chlopcem, jezdzilem czesto z rodzicami do Sw arog6w. ( .. .) Wuj by! lesniczym 
i lakowym, Wujostwo nie mieli j eszcze elektrycznosci . Jesienia w ieczorami palily sie w pokojach naftowe 
lampy. Dlugo przes iadywal ismy razem w kuchni". Tak rozpoczyna sie zbi6r opowiadan Tomasza Kardacza. 
Autor prezentuje czytelnikowi wycinki z zycia bohatera, poczawszy od okresu jego dziecinstwa, poprzez 
dorastanie, wiek mlodzienczy a koncz y na wspolczesnosci. 

Dz iecinstwo to okres beztroski pelnej przyg6d, mniej lub bardziej niebezpiecznych, ale zawsze co najmniej 
zwariowanych. Bohater opowiadan w tym czasie baw i sic, uczy, nawiazuje znajornosci. Przede wszystkim 
jednak zaczyna poznawac otaczajacy go sw iat, w tym swiat doroslych, i rzadzace nim prawa. Poznawanie to 
zas czesto bywa bo lesne. Autor stara s ie prezentowac wydarzenia w idziane oczami dziecka. 
Bez fiIozofowania, oceniania i moralizatorskiego tonu. Za to z wlasc iwa temu wiekowi duza doza beztroski. 

Beztroska ta znika w opowiadaniach dotyczacych okresu dorastania i wchodzcn ia w dorosle zycie. Tu j uz 
trzeba walczyc 0 swoje prawa i miejsce w sw iecie, nawet jezeli zeby (doslownie) wybij a wlasny brat, a jemu 
trzeba zlamac reke. Widac row niez. jak narrator zaczyna powoli nabierac dystansu do sw iata, w kt6rym zyje, 

W doroslym zyc iu bohater opowiadan Tomasza Kardacza to juz chlodny obserwator. Rzadko m6wi 0 sobie. 
Preze ntuje ciekawostki z egzotycznych podrozy (Kuba, Indie), przytacza mys liwsk ie opowiesc i i roznc 
anegdoty z zyc ia towarzyskiego swojego i swoich znajomych. Mimo duzej dawki humoru nie jest to ju z 
jednak swiat szczes liwego dziecinstwa ani zbuntowanej mlodosci . Opowiadania sa ironiczne, a niekt6re wrecz 
pelne goryczy. 

Lektura ksiazki uwaznego czytelnika z pewnoscia sk lon i do reflcksj i nad sw iatem, kt6ry przerninal, ale 
i nad tym , kt6ry go otacza . Pozwoli takze przeniesc sie myslarni w okres dziecinsrwa i choc na chwile 
zapomniec 0 pro blemach dnia codziennego. Momentami mega tylko lekko razic drobne niedoc iagniec ia stylu, 
szczeg6Inie w opowiadaniach dotyczacych tego okresu. Zbytnia dos lownosc niekt6rych sforrnulowan kl6ci 
sie w zestawieniu z tchnacych z nich klimatem spokoju i nostalgii. Trudno jcdnak ustrzec sie drobnych bledow 
warsztatowych, szczeg6lnie gdy podobne zwro ty w opowiadaniach okresu dorastan ia sa wlasciwie 
umotywowane. Warsztat pisarski doskonali sie latam i i miejmy nadzieje, ze bedziemy mogli to sledzic 
czytajac kolejne ksia zki pana Tomasza. 

Kazimierz Kisic lew 
"Tomasz Kardacz , Lato IV Swarogach, Ol sztyn 2004. wy dawn ictwo "So!ar is" . 

TEATR SPONTANICZNY 

Uezniowie i nauezyciele Z espolu Szkol w Tula wkaeh po r az kolejny uczestnicza w projekcie. W lataeh 
200212003 bralismy udzial w przygotowaniu i rcali zaeji Projektu Stowa rzyszen ia "Tratwa" pod nazwa: "Drogi 
Gminnc", ktory mial na eelu p op r aw~ funkej onowa nia gimnazja listo w Z tercnow wicjskieh . Wtcdy to na potrzcby 
projektu w naszej szkole zawiaza la sie grupa tea tralna . 

Tym razem pani Ane ta Fabis iak-H ill z Gm innego Ce ntrum Wspieran ia lni cjatyw Ml od ziezo wych przy GOK w 

Dywitach zapropono wa la nam przystapieni e do interdyscy pl inamego projektu i stworzenie teat ru spontanicznego. Naszym 

zadaniem jest przygotowanie inscenizacj i nawiazujacej tcm atykq do problem6w mlodziezy mieszkaja ccj na wsi . Zajccia 

rozpocze lismy na poc zatku listopada . Pr emiera rna sie odbyc na przelom ie kw ietni a i maja. Spektakl bed zie skladal sic ze scenek 

zaproponowa nych przez uczestnik6w przcdsiew z iecia. 

Mo zl iwosc uc zestniczeni a w kol ejnym proj ekcie sprawia nam wi elk a przyjcmnosc , Mlodziez Tulawek i oko lic nie ma 

zbyt wielu ciek awych prop ozycji na spedzenie wol nego czasu. Udzial: \V zajec iac h to okazja do nauczeni a s ie wielu ciekawych 

rzec zy. 

Opickunow ic grupy tcatra lncj : 

nauczyc ielka Zcspo lu Szkol w Tu lawkach Ann a Domaga la 

Instruktorka Monika Mac iej kow icz 
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Tropern warruinskiej przygody 

Lato 2004, druga polowa sierpnia. Piekna, sloneczna sroda, zbi6rka przy olsztynskiej "Niagarze" kolo 
zamku. Na miejscu jest j uz 9 kajak6w, wiosla i karn ize lki. Zbieraja sie uczestnicy splywu kajakowego do 
"Carnpingu Dywity" . Wsrod nich dwie rodziny z Gliwic, czw6rka rowerzyst6w z Niemiec, dwoje starszych 
Holendr6w. Dwie mlodziutkie pary z Dywit oraz rodzina z Olsztyna docieraja na koncu. Dokladnie kwadrans 
po jedenastej wodujemy kajaki , siadajac w nic h ostroznie, pararni . Slychac smiechy, en tuzjazm, okrzyki 
radosc i oraz zartobliwe obawy przed wodospadami, Nasz przewodnik podsyca atmosfere z powaga 
oswiadczajac, ze po pierwszym kilometrze splywujest punkt, gdzie wszyscy otrzymamy kaski, spadochrony 
i pampersy, niezbedne do pokonania calego szlaku. Slychac lekko nerwowy smiech. 

Po pam minutach plynierny, w sporych odstepach, w d61 Lyny. N iespodziewanie kajakarze milkna 
urzeczeni widokiern rozmaitego ptac twem wodnego i lesnego. Niekt6re ptaki mozna ogladac z bardzo bliska. 
Teraz slychac tylko wode skapujaca z wiosel, krzatanie sie ptak6w i cichy szept turystow. Po pewnym czasie 
dochodza do tego coraz glosniejsze "szeptane okrzyki": 000 jaa ciee!'! Zobaczciel!' Widzicie? 
Ni esamowitel l! Tam, tam!l! 

Po ponad godzinie doplywamy do m iejsca, w kt6rym Lyna laczy sie z rzeka Wadag. Skrecamy 
w prawo, w Wadag. Chwile plyniemy w gore rzeki, choc prad jest tu zupelnie niewyczuwalny. Doplywamy do 
lewego brzegu, gdzie stoi mlody zolnierz i przyjaznym ges tem reki zaprasza nas do podejscia pod wielka 
skarpe. Mimo chw ilowego zdziwienia, nikt 0 nic nie pyta, wszyscy sa ciekawi , co jeszcze zobaczymy. 
Wyciagamy sprytnie kajaki na brzeg i zwawo ruszamy pod gore, Starsza pani z Holandii pyta: 

- Czy to jeszcze Olsztyn? 
- Nie, to juz sa Dywity - odpowiada prowadzacy nas zolnierz, 
Jes tesrny na g6rze. Wszyscy mamy zadyszke z wysilku. Przed naszyrni oczyma rozposc iera sie 

potezna, wyrastajaca ponad las , ogromna hala. Wielu z nas az przysiada z wrazenia, Na gustownie 
zagospodarowanym placu przy hali radosnie wita nas oficer, chyba marynarz, w pieknej bialej czapce. M6wi, 
ze jest kapitanem i nazywa sie Ernst Lehmann. Chce nam pokazac .xlywicka ciekawostke" . Pelni entuzjazmu 
i ciekawosci wchcdzimy za nim do ha li, wysokiej na jakies 34 metry, szerokiej na 44 metry i 0 dlugosci 
prawie 180. 

Najpierw przechodzimy przez kilka wielkich bram, 
potem mniejszych drzwi, Za ostatnimi znajduje sie mala sala . 
Zajmujemy w niej miejsca. Jest podobna do sali kinowej, ale 
nie rna w niej ekranu. Kapitan czestuje nas smacznymi, choc 
wyjatkowo twardym i, wojskowymi suchararni. Opowiada 
historic 0 los ie mieszkancow pobliskiej wsi Sandyty, 0 kt6rej 
istnieniu dzis malo kto parnieta. 

- Ten budynek unosi sie nad ziemia!l! - wykrzyknal 
nagle glosno i panicznie jeden z kajakarzy. 

Wybuchla mala panika, turysci sa przerazeni. 
Po chwili jednak strach zmienia sie w konsternacje, a zaraz 
potem ta ustepuje miejsca fascynacji widokiem, j aki 
rozposc iera sie tuz za malymi, okraglyrni okienkami. 

- To niesamowite, lec imy prawdziwym sterowcem! Pod nami Dywityl!l Niech rnme ktos 
uszczypnie!'!" - ekscytuje sie z twarza przyklejona do szyby turystka z Gliwic . 

- Tak, jestesmy na pokladzie wie lkiego sterowca "LZ 129 Hindenburg" - oswiadcza z powaga nasz 
kapitan. - Nasz statek powietrzny rna 236 metr6w dlugosci, wazy 60 ton. Posiada nowoczesna konstrukcje 
aluminiowa, a zrodlem napedu sa dwa spalinowe silniki, Urnozliwia to lot z predkoscia ponad 110 km/h . 
Nasz pilot rna za zadanie pokazac panstwu Lyne, ze tak powiern, z lotu sterowca. Ma to bye przedsrnak tego, 
co przezyjecie pokonujac ten sz lak w pare dni kajakiern - kontynuowal kap itan Lehmann. 

Henryk Mondroch 

Szanowni Czyteln icy, informujemy iz cykl "Tropem ioarminskiej przuqodu" bedz ie kontynuowany tv kolejnych 
wydaniach Gazety Dywickiej . 
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"Wiejska Akademia Tarica 
Wspolczesnego" 

- Taniec to nasza pasja zy ciowa - m6wi Magda 
Malz i Kasia Stocka, tancerk i grupy "Suavis Saltare" 
dzi al ajacej przy Gminnym Osrodku Kultury 
w Dywitach. - Juz od 11 lat sw6j wolny czas 
spedzamy w GOK-u i nie wyobrazarny sobie zycia 
bez tanca, Jezdzac z wystepami po gminie na rozne 
imprezy spotykalysmy mlodzie z, kt6ra chcialaby tak 
samo jak my rozwijac swoje talenty taneczne. I tu 
narodzil s ie pornys l, aby nap i sac proje kt 
mlodziezowy dotyczacy tanca. Zebralysmy grupe 
milosnikow tanca i swoje pornysly przelalysmy na 
papier wypelniajac wniosek do Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji . Efekt wsp61nej pracy przeszedl 
nasze oczekiwania. Dostalismy szesc tysiecy euro na 
d z i a l a n i a " W i ej s k i e j Akadem ii Ta n c a 
Wspolczesnego" w ramach Programu "Mlodziez" . . 
w sp i e ran e j pr zez 
W sp6 1not{(. 
Europej ska. 

Podczas trwania 
projektu mlodziez z 
calej gminy bedzie 
miala okazje nauczyc 
sie i po znac wiele 
technik tanecznych 
m.. in.: afro dance, break dance, latino, jazz, funky,jak 
rowniez gry na bebnach i rnontazu muzycznego . 
Do realizacji poszczeg6lnych zajec zapraszamy 
instruktor6w, specjalist6w z terenu calej Polski. 
Akademia Tanca stwarza okazj e do wymiany 
doswiadczen i integracji srodowiska mlodziezowego 
gminy Dywity. Propozycj a nasza jest atrakcyjna 
altem atywa do spedzania czasu wolnego poprzez 
wsp61ne wyjazdy wa rsztatowe i udzial w imprezach 
popularyzujacych taniec. 

Marcowe spotkanie "My i taniec" j uz za nami. 
Nie wszystkich chetnych mogla po miescic sala 
baletowa w Osro dku Kult ury. Cieszy nas ogromne 
zainteresowa nie warszt atami . Pr zed st awiamy 
propozycje najblizszych realizacj i: 

KWIECIEN: 
'"Gest" warsztaty pantomimy, ruchu i kompozycji 
widowiska teatralnego 
. " W kregu rytmow" warsztat be bniarski 
(Budowa instrument6w i nauka gry) . 

MAJ: 
."Afro dance" warsztaty tancow afrykanskich 

CZERWIEC: 
. "Freez" warsztaty break dance 
-Wyjazd do Teatru w Gdyni na spektakl taneczny 
Blizszych informacji udziela koordynator projektu 
Aneta Cytowicz - instruktor tanca GOK pod numerem 
te1.5120-123 

Zapraszamy!! ! 

KONKURS LITERACKI 

Og61ne waru nki konkursu: 
1. Ko nkurs organ izowa ny jest w dw6ch grupac h
 
wiekowych:
 
- dzieci i rnlodziez do klas gimnazjalnyc h wlqcznie
 
- mlodziez ze szk61 ponadg imnazja lnych oraz dorosll .
 
Konkurs skierowa ny jest do rnieszk aricow Gminy Dyw ity.
 
2 . Na adre s or g an iza to ra na l e z y na d e s l a c
 
w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2005 r.
 
zestaw zawierajqcy 3-5 utwor6w w kateg ori i wiersz lub
 
utw6r prozatorski 0 objetosci do 5 stron maszynopi su .
 
Prace nie powinny bye nigdy wczesniej publikowane oraz
 
nagradzane w innych konk ursach.
 
3. Kazdy utw6r powinien bye opis any godlem; to samo
 
god lo ora z kateqorie wiekowq nalezy umiescic na
 
dolaczonej zarnkn iete] kopercie zawierajqcej kar tke
 
z danymi 0 autorze (imle, nazwisko, wiek, adres , numer
 
telefonu, kr6tka nota biograficzna) .
 
4. Orga nizatorzy dopu szczaja prace napisane reczn ie
 
w spos6b czytelny (drukowane litery), a takze dos tarczo ne
 
droqa elektronicznq na adres gokdywity@wp.pl lub
 
dywity@wp.pl . W przypadku przeslania prac w formie
 
elektronicznej informacje 0 autorze na lezy dostarczyc na
 
adres Organizatora zgodnie z zasadami punktu 3.
 
5.Adres organ izatora konkursu :
 

Gminny Osrodek Kultury,
 
ul. Olsztyriska 28, 11-001 Dywi ty
 
z dopiskiem: Konkurs Literacki.
 

Tel. (089)5120123 
6. Ocena prac zajmie sie profesjonalne jury powolane 
przez Organ izatora . Prace nie podlegajq zwrotowi 
i pozostaja do dyspozycji orga nizatora. 
7. Laureaci Konkursu otrzyrnaja nagrody pieniezne lub 
rzeczowe ufundowane przez Organizatora i Sponsor6w. 
Nagrodzone prace zostana opublikowane w Gazecie 
Dywickiej . Jury przewiduje specjalna naqrode dla os6b, 
kt6re tematykq prac nawiaza do walor6w przyrodniczo 
- rekreacyjnych gm iny. Nagrodq ta bedzie dwudniowy 
pobyt dla dw6ch os6b w "Campingu Dyw ity" pana Henryka 
Mondrocha. 
8. Ogloszenie wynik6w i wreczenie nagr6d odbedzie sie w 
Gminnym Osrodku Kultury w Oywitach. 0 term inie finalu 
Konkursu laureaci i qoscie zostana powiadomien i 
osobnym pismem oraz inforrnacja podana w Gazecie 
Dyw ickiej. 
9. Organizato rzy Konkursu zastrzegajq sobie prawo 
publikowania prac bez wy placa nia honorari6w autorskich. 
10. W sp rawach sporn ych, wyn ikajqcych z interpretacj i 
regulam inu , ostateczna decy zje podejmujq Organi zato rzy 
w porozumien iu z Jury. 
11.Autorzy, nad sylajqcy prace na Konkurs, zgadzajq s i~ na 
przetwarzan ie dany ch osobowych. 

MM 
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