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Drodzy Czytelnicy! 

Przekazujemy w Wasze rece kolejny numer "Gazety Dyw ickiej ", 
w ktorym znajdziecie informacje na temat wydarzen zw iqzanyc h z zyc iem naszej 
Gminy. Duzo lIwagi poswiecilismy tema towi warminskich kapli czek, gdyz 
stanowiq one nieodlqczny element naszego warminskiego krajobrazu. Ponadto 
staramy sie pisac 0 wydarzeniach kulturalnych, wszelkich inicjatywach 
i konkursach przyczyniajqcych sie do poprawy estetyki i czystosci naszych wsi. 
Duze slowa uznania naleza sie mlodym wspoltworcom gazety, ktorzy aktywnie 
wypoczywajqc, biorq udzial w plenerach artystycznych, splywach kajakowyc h 
i rajdach rowerowych, a nastepnie maja ochote dzie lic sie wrazeniami z naszymi 
czytelnikam i. 

Na zakonczen ie przypominamy, iz chcemy redagowac "Gazete Dywickq" 
wraz z Panstwem czekamy na Wasze uwagi i propozycje, j est nam zarazem 
ogromnie milo, i e powieksza sie grono osob piszqcych artykuly i pub likujqcyc h 
wlasna tworczosc na lamach naszejgazety. 
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- Inwestycje w oswlacle _i,-_~-,,---
W dniu 1wrzesnia inauguracja roku 

szkolnego w Tulawkach odbyla sie na 
terenie posesji nowej szkoly utworzonej 
na bazie bylego Technikum Rolniczego . 
Trwajqjeszcze prace wyko riczen iowe w 
czesc i edukacyjnej obiektu i sa li 
gimnastycznej. Do 25 pazdziern lka 
przewidywany jest termin wykonania 
stol6wki. 

Obiekt, kt6ry mlodziei: i rodz ice 
mogli juz zwiedza6 po inauguracji roku 
szkolneg o rozwiaze dotychczasowe 
problemy lokalowe i organizacyjn e 
Zespolu Szkol w Tulawkach. Duza 
nowoczesna stol6wka i zaplecze oraz 
sala gimnas tyczna z miejscem na 
widownie zaspokoi potrzeby i oczek i
w ani a dzi eci i ml odz iei: y o raz 
mieszkaric6w, nie tylko tej czesci gminy 
c h c a c y c h korzy sta6 z s a l i 
gimnastycznej . 

W sierpniu przeprowadzono 
kapitalny remont pokryc ia dachowego 
budynku Sz koly Podstawowej we 
Frqczkach. Skoricza sie wystepujace od 

roio VG 

wielu lat problemy z zaciekaniem sal 
lekcyjnych. 

W "ostatnim czasie wzrosla liczba 
dzieci uczeszczajacych do Przedsz kola 
w Siupach, ch c ac zape w n i 6 
odpowiedn ie waru nki dz ie ci om 
uczeszczajacyrn do przedszkola w sierp
niu przystaplltsmy do adap tacj i 
dodatkowego pom ieszczenia na 
potrzeby przedsz kola. 

Obecn ie trwa termomodern izacja 
- docieplan ie scian budynku Przedszkola 
w Klezlmach , kt6ra pozwol i na znaczne 

oszczednosci w zuzyciu gazu. Do konca 
roku gmina planuje wykona6 na obiekcie 
wyrniane konstrukcji dachowej z dachu 
plaskiego na dwuspadowy. Tym samym 
zlikwidowane zos tanie zaw ilgocenie 
stropu i skoricza sie wieczne naprawy 
przecie kajqcego pokrycia dachowego. 
Terrnornodernlzac]e wyk onuje grupa 
bezrobotnych zatrudnionych w ramach 
rob6t publ icznych, kt6ra wczesniej 
zostala przeszkolona przez Grnine 
iUrzqd Pracy na kursach zorgani
zowan ych w Gminnym Osrodku Kultury 
w Dywitach. Powyi:sza grupa juz sle 
dob rze sprawdz ila przy przep ro
w a dzon e j w o i e z a c y rn roku 
termomodernizacji budynku Ochotniczej 
Strai:y Poi:arnej w Brqswaldzie. 

Dzieci z Przedszkola w Dywitach od 
tego roku beda mogly korzysta6 z nowo 
wyremontowanych lazienek. Remont ich 
w znacz nym stopniu poprawi l sta n 
sanitarny obiektu. 

Urz'ld Gmlny 

GMINA DYWITY NA 23 MIEJSCU W KRAJOWYM RANKINGU 

Poziomzycia w gminach wiejskich 

Pismo Samorzqdu Terytoria lnego 
"Wsp6Inota" opublikowalo ranking krajowy 
oceniajqcy poziom zycia mieszkaricow 
gmin. Obejmowal on osobno miasta 
wojew6dzkie , miasta powiatowe, gminy 
miejskie i wiejskie . 
W kategorii gmin wiejskich nasza gmina 
znalazla si~ na bardzo wysokim 23 miejscu 
w kraju, zajrnujac tym samym plerwsza 
pozycje w wojew6dztwie i powiecie . Za 
gminq Dywity na 32 pozycji znalazla sle 
Stawiguda, a gmina Jonkowo zajela 92 
miejsce. 

Jako kryteria przyjeto wartosc szeregu 
wskaznikow decydujqcych 0 poziomie zycia 
mieszkancow gmin, takich jak : dostep do 
infrastruktury spoleczne] , warunki mieszka
niowe, rozbudowe infrastruktury komu
nalnej, rnlqracje, wyksztalcenie mieszkan
c6w oraz poziom bezrobocia . 

Niewqtpliwie decydujqcy wplyw na 
obecny poziom zyGia na terenie naszej 
gminy ma ogromny wysilek inwestycyjny 
gminy i dUzyudzialw nim mieszkanc6w. 

Zaj~Gie 23 miejsce w kraju sposr6d 
1606 gmin wiejskich to pow6d do 
satysfakcji . 

Urzqd Gminy 
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WYBORY PREZYDENCKIE I TURA 

TAK Gt.OSOWALISMY 
Mieszkancy Gminy Dywity w I turze wybor6w prezydenckich 
mogli oddac gtos na swojego kandydata W osrniu lokalach wyborczych. 
Z prawa tego, sposrod 6646 os6b uprawnionych, w niedzlele kartki 
do urnywrzucito 3198. Frekwencja wyn iosta 48,1 %. 

Najwiekszyrn popa rciem w naszej 
gmi n ie c ieszy l sie Do nald Tusk 
zaglosowalo na niego 1455 os6b. Jego 
najqr ozniejszy kontrkandydat Lech 
Kaczyns ki otrzymal ich 856. Lider 
"Samoobrony" Andrzej Lepper pozostal 
daleko w tyle i zebral 322 glosy. Na 
czwartym miejscu byl Marek Borowski z 
290 glo sam i, a za nim Henr yka 
Bochniarz, ktora na fotelu prezydenta 
widzialoby 138 wyborc6w. 

R6Zna byla takze frekwencja w 
poszczeg61nych obwodach . Najwiecej 
wyborcow poszlo do urn w obwodzie 
obejmujqcym solectwa Kiezliny i Myki
Zalbki 58,4 %. W Dywitach i t ugwaldzie 
wyniosla ona 55,3 %, a w solectwie Siupy 
54, 2 %. Najmni ej zai nteresowa ni 
wyborem prezydenta byli rnieszkan cy 
obwodu obejmujqcego swym zasieqiern 
wsie Barkwede, Brqswald, Bukwald i 
Redykajny. Glosowalo tam lylko 31,8 % 
os6b uprawnionych. 

(zak) 

Drogi gminne
 
Do 15 pazdz lernlka zostana zakonczone 

prace przy modernizacji drog i powiatowej 
w rniejscowosci Brqswald - wles uzyska nowy 
dywani k asfaltowy, bowiem stara nawierzchn ia 
drog i nie nadawala sie do dalszej regeneracji. 

, I 

Wykonany zostanie nowy chodnik z kostki 
betonowej. 

Inwestycja w Brqswaldzie wykonywana jest 
przy wsp61udziale powiatu . Poprawi on a 
zdecydowanie wyglqd wsi, w kt6rej znajduje sie 
w ie le pam iqtek dzi edzictwa kultu row eg o 
Warmii. 

Trwajqprace przy budowie naw ierzch ni dr6g 
w Dywitach 1 ul. Malinowa, Sosnowa, Rozana, 
Jeziorna i Prosta I. Na ulicach Malinowa 
Sosnowa i Ro zana na le zy d odatkow~ 
wyb udowac slec burzowa, zlikw idowac kolizje 
z siecia gazowq i wyrnienlc znaczna CZEi1SC sieci 
wod oc iqgow ej , Iqczn ie z p rzy lqcza m i. 
Zako nczone zostaty juz prace na ulicach 
Jeziornej i Prostej gdzie utwardzona zos tala 
tylko nawi erzchn ia - tut aj infrast ru kt ura 
podziern na nie wymagala rnodernizacji lub 
wyrniany na nowq. 

R6wnolegle rozpOCZEi1to rnodernizacjEi1 ulicy 
w Siupach, co zapew ni bezpiecznq drogEi1 dziec i 
do szkoly i przedszkola. 

Gmina z niecierpliwosciq oczekuje na decyzje 
dotyczqce wczesniej zlozonych wniosk6w 
o dofinansowanie inwestycji z funduszy 
unijnych. U"''td Gm lny 

Liczba glosow waznych w gminie Dywity 
oddanych na poszczegolnych kandydatow 

ITUSK Donald Franciszck 1455 

2 !KACZYNSKI Lech Aleksander 856 

3 ILEPPER Andrzcj Zbigniew 322 

4 IBOROWSKI Marek Stefan 290 

5 113 0 CHNIARZ Henryka Teodora 138 

G IKORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 56 

7 IKALINOWSKI Jaroslaw 46 

X iILIASZ Liwiusz Marian 9 

9 ITYMINSKI Stanislaw 6 

10 IBUI3 EL Lcszck Hcnryk 2 

II ISLOMKA Adam Andrzej 2 

12 1PYSZKO Jau o 

Wyr6znienie dla 
Klezlln. 

W dniu 10 wrzesnia 2005 roku, w sicdzibic 
Osrod ka Dorudztwa Rolniczcgo w Olsztynic, 
mieszkancy Kiezlin wyroznieni zostali za ogromnc 
zaangazowan ie w utrzymaniu wysokiego poziornu 
w pracac h na rzecz poprawy estctyki ws i, 
w konkursic "CZYSTA I PI~K NA ZAGRODA 
- ESTETYCZN AWIES 2005". 
Zaszczy tnc wyroznicnic odcbrane przcz Soltysa 
Kiezlin, Pana Tadcusza Bielickicgo, sygnowane 
zostalo przcz Zwiqzek Gmin Warminsko-Mazur
sk ich, Marszalka Wojewod ztwa Warrnins ko 
- Mazurskicgo oraz Wojewodzki Fundusz Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodncj. 

Foto. arch 

Jak poinformowal nas Pan Soltys droga do sukccsu 
poprzcdzona zostala ciezkq wspolna pracq zarown o 
rnicszkancow jak i miejscowcgo Warminskicgo 
Stowarzy szenia Kobict Kic:i:l iI1sk ich, lokalnych 
instytucj i, straza kow, Ro lniczcj Spoldzie lni 
Produkcyjnej. 
Front robot koordynowany byl przcz Komitct 
Organizacyj ny, ktorcgo kluczowymi postaciami byl 
Soltys oraz Pani Renata Kaszubska, mdna Gminy 
Dywity i przewodnicz:tca kobicccgo stowarzy
szcnia. 
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Konkurs na najtadniejsza wles 

Bukwald rnlejscowosc 
czysta i estetyczna 

Mieszkaricy wsi BukwaJd w tym roku 
[uz po raz czwarty wzieli udzla! 
w wojew6dzkim konkursie "Czysta 
i Pi~kna Zagroda Estetyczna Wies". 
Na koniec sierpnia jury dokJadnie 
obejrzalo wszystkie miejscowosci 
zgloszone do konkursu i mieszkari
com Bukwaldu przyznano czwarte 
miejsce. 

W tyrn roku odbyla sle X - jubileuszowa 
edycja konkursu. WziEi110 w nim udzial 45 
miejscowosci. Komisja Wojew6dzka wysoko 
oce nila wklad pracy wszystkich uczestnik6w 
konkursu. Brano pod uwagEi1 m. in. wyglqd 
elewacj i i otoczenia budynk6w, stan oqrodzen 
oraz czys tosc i estetyke poses ji. Oficjalne 
wreczenie nag r6d i wyroznlen nastqp ilo 
10 wrzesnla w Olsztynie podcz as trwania XII 
Targ6w Jesiennych "Wszystko dla Rolnictwa". 
Wie s Bukwa ld zajela czwarte miejsce i jako 
wies wy roznl ona nagrcde Warminsko 
-Mazurskiej Izby Rolniczej . 

- W tyrn konkursie wz ielismy juz udzial po 
raz czwarty - m6wi Sta nislaw Rulka , soltys 
Bukwaldu. - Gdy przys tapilisrny do niego 
pierwszy raz w 1999 roku , to zajEi1lisrny 
V rniejsce. Trzy lata p6Zniej juz byto 0 wiele 
lepiej i by lisrny drudzy. W nas tepnyrn 2003 
roku przyznano nam trzecie rniejsce. W tym 
zas czwarte. Uwazam, ze jako rnieszkancy 
wsi , nie mamy siEi1 czego wstyd ziC. 

W tyrn czasie wyg lqd Bukwaldu bardzo 
sie zmien il. Zg laszajqc sw6j udz ial po raz 
pierwszy. rn ie szk a ncy w yremo ntowa l i 
swletlice wiejska, W kolejnych latach rn. in. 
przyg otowano boisko, wyb udo wano dwa 
place zabaw , odnowiono oraz pomalowano 
elewacje budynku szkoly i odrestaurowano 
zabytkowe ka pli cz ki. Na p rz y s ta nk u 
auto busowym pojawila sie nowa wiata , zas 
wok61kap licywyrnieniono ogrodzenie. 

- Mnie jako soltysa cieszy kazda 
otrzymana nag roda i kazde wyr6i:nienie 
dopowiada Sta nislaw Rulka. - Wszystk ie 
pieniqdze, kt6re dotychczas otrzyrnatisrny 
w ramach udzialu w konkursie, zos taly 
przeznaczone na up iekszen le wsi. W tym roku 
wykonal ismy np. chodnik od przystanku do 
szkoly i odnowillsm y stary cme ntarz. Nie 
w sp ornne juz 0 wy kon aniu skalniak 6w 
i ustawieniu we wsi lawek. Na razie trzeba ten 
stan utrzyrnac, Gdy znajda siEi1 pienladze na 
dalsze prace, to z pewnoscia wezrnlemy 
udzial w kolejnej edyc j i konkursu. Pomysl6w, 
[ak uczynic Bukwald pieknlejszym, nie 
brakuje. 

Kazlmlerz Kisielew 

W wyniku wspolnych wysilk6w cdmalowano m.in. 
Klub Strazuku, a s toj qca obok kap liczkc 
udekorowano sadzonkarni kwiatow. Pojawily sic 
nowe klomby i drzewka ozdobne, wicle brarn 
iogrodzcn pokrylo sie nowymi, czystymi kolorarni, 
Wysilek mieszkailcow dostrzezony zostal przcz 
Komisj<; Konkur sll ogloszonego przez Wojta 
Gminy Dywity "Moja wics 200S", gdzie Kid liny 
wraz z Br:tswaldcm zdobyly pierwszc rnicjscc. 
W imicniu Soltysa Kidlin skladamy scrdcczne 
podz i<;kowa nia oso bom za an ga zowa ny m 
w podnoszcnie estetyki i atrakcyjnosci wsi. 

a fll 
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Nasza mala architektura.. . 

Kapliczka przy kosclele parafialnym w Dywitach 

Przy ko sc le!e parafia lnym 
w Dywitach tuz przy gt6wnym wejsciu 
od strony polnocne] jest usytuowana 
neogotycka kapliczka . Zostala ona 
wybudowana w 1905 roku, kiedy 
proboszczem byl ks . Franciszek 
Schnarbach . Fundatorami kapliczki 
byli owczesn l parafian ie z Dyw it. 
Okaza la kapliczka z o s t a l a 
wybudowana z czerwonej ceqly.' 
Posiada ona kamienny fundament 
w ksztalcie prostokata z wysunletyrni 
naroznikarnl. Posiada ona niski cokol 
wyb udowany z ceqly, na nim jest 
umieszczony korpus budowli. GI6wna 
solana kapliczk i posiada ost rolukowa 
wneke, w kt6rej jest umieszczona 
pieta . Pieta to rzezba przedsta
wiajqca siedzaca Matke Boza, kt6ra 
na kolanach trzyma cialo zrnarleqo 
Chrystusa. Rzezba jest wykonana 
z drewna pokryta polichromiq. Pod 
wneka znajduje sie dekoracja 

Ratujrny kapliczki 
warminskie. 

W pazdzierniku 200 5 w galerii 
Gminnego Osrodka Kultury w Dywi tach 
pre zent ow ana b y l a wy s ta wa 
"Warminskie dziedzictwo", na ktora 
zlo zyly sie : fotogra fie ka pliczek 
w a r m i n s k i c h wy k on an e pr z e z 
Miroslawa Boj enko, zaar anzowane 
przez Krystyne Wojtaszek - Markunas , 
oraz fotografie pomnika nagrobnego 
Ks. Walen te g o Barcze ws k iego, 
au torstwa Danie la Ci szew ski e go . 
Wystawie towarzyszyla refleksja nad 
istota ochrony zabytk6w daw nej Warmii 

koni eczno s c ia ich reno w acji . 
Wspomni ano 0 p om o c y z j ak a 
pospieszyli dawni mieszkancy tych ziem 
w tym Przewodniczacy Stowarzyszenia 
Bylyc h M i e s z k a n c o w Powiatu 
Olsztynskiego Leo Michalski, kt6ry 
zorga nizowal w Niemczech zbiorke 
pienied zy . Z pol ski ej stro ny idee 
ratowania kapliczek wsparlo Starostwo 
Powiatowe w O lszty nie . Dz i e k i 
zyczliwosci i wsparc iu wielu os6b sw6j 
dawny wyglad odzyskuj a kapliczki w 
gminach Dob re Miasto , l onkowo oraz 
nasza gmina. Na renowacje czekaja 
nastepne, 

t-oto. DC 

rz ezb larsk a zaw ieraj qca he rm 
(qlowe) oraz dekoracje rzezbiarskie 
w ksztalcie lisci debu, Ponad wneka 

Folo. DC 
Wystawe w GOK obejrzala liczna grupa 
mlodziezy z Gimnazjum w Dywitach 
zac hecona przez swoich pedagog6w. 
Mlodzi przedstawiciele naszej 
spo leczncsci wykazali s ic; dobra 
orientacja co do lokalizacji i roli 
kap liczek w pejzazu ich wlasnych 
wiosek. 

Autorzy wy stawy skladaja 
serdeczne podziekowanie Pani ladwidze 
Iw an ick iej -Wi lczynskiej autorce 
merytorycznego wprowadzenia do 
wystawy, wygloszonego w dniu jej 
otwarcia. 

GOKDywity 

znajduje sie dekoracja w ksztalcie 
fryz u arkadkowego. Kap liczka 
posia d a c zte ry prz ypory 
umieszczone na rogach budow li. 
P rz y p o r y Sq z a k o n c z o n e 
sterczynami posiadajqcymi helmy 
za be z pi eczo ne blacha (p rzez 
obecnego proboszcza ks. Benona 
Schi rmera) oraz kalen ice . Dach 
k a p l ic z k i j e s t dwuspadowy, 
dwupoz iomowy. Na szczyc ie 
znajduje sie ostrol ukowa wneka a w 
niej zostal umieszczony krzyz. Dach 
z o st al z w i e n cz o ny k a l e n i c a 
z krzyzern. Na scianie wschodn iej 
kaplicy znajduje sie plaskorzezba 
przedsta wiajqca scene "Zdje cie 
Pana Jezusa z krzyza" , 

Wykonawcy budow lani artystyczni 
tego dziela nie saznanl, 

Mery 

Ze wspomn ien pielgrzyma 

Gdzie lezy Gietrzwald? 

W nocy z 10 na 11 wrzesnia rozpetala 
sie burza, spadla rekordowa ilosc opad6w. 
Kiedy wstalam 0 godzinie 2.30 byto juz 
cicho, spokojnie i bardzo cieplo jak na t~ 

pore dnia i roku. 
o godz inie 3.15 spotykamy sle 

w dywickim kosciele. Czy po takiej ulewie 
znajda sle smialkowie? Tak ponad 20 os6b 
( tylko?). Wyruszamy 0 3.30 Naszym celem 
jest Bazylika w Gietrzwaldzie . Z Dywit do 
gran ic O l sz tyn a na d n a s zym 
bezp ieczenstwern czuwa lokalna Policja. 
(W t y m miejs cu dzi ll kujemy j ej 
serdecznie!!!) 

o plate] dochodzimy do Katedry, gdzie 
dolacza do nas kilka os6b. Tu spotykamy 
rowniez liczna pielqrzy rnke z Kiezlin. Nasza 
grupa , choc niewielka, jest w tym roku 
bardzo dob rze zorga nizowana. Spiew 
i modlitwy nadaja wedrow ce g!~ b oki sens. 
Kazdy z nas ma swoja intencje. Cale nasze 
zycie jest przeclez dlugq droqa , Do celu 
dochodzimy okolo godziny 11.00 

Za rok zn6w p6jdzie mydo Gietrzwaldu! 

- Jak daleko lezy Gietrzwa ld? 
- Z Dywit to tylko 7 godzin pieszej wedrowk i. 

patnlcz ka (NM) 

i 
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Szumiq one 0 minionyc h dziejach 

i 0 ludziach, kt6rzy tu zyl i, kocha li 
i umierali. Przez ziemie te przez wieki 
wielokrotn ie przetaczaly sie potezne 
arm ie wojownik6w zwyciesklch oraz 
pokonanych . Takjedni , jak i drudzy szlak 
swych przemarsz6w znaczyli lunami 
pozarow, gwaltami , zbrodnla oraz 
wojskowym i cme ntarzami g~sto 

rozsianymi po warrninskle] i mazurskiej 
ziemi. Polski Grunwald i niem iecki 
Tanenberg stanowia "memento" dla 
bezsensu rozstrzygania rniedzyludzkich 
spor6w na bitewnych polach. Przem ijajq 
wieki , cesarstwa i idee. Wszystko i 
wszystk ich pokrywa patyna 
zapomnienia . Usypa ne na cze sc 
bo hater6w kurhany dawno zostaly 
zr6wnane z zlemia przez uplywa jqcy 
czas i ludzka 0 nich nieparniec . 

Byli niemieccy rnieszkancy tych 
ziem sami musieli stad ucieka6 , gnani 
z dnia na dzieri potequjacyrn sle 
grzmotem zblizajace] sle do ich dom6w 
strasznej wojny. R6wniez polskie ofiary 
niemieckiej i sowieckiej agresji, mus ialy 
opuszczac swe domy i ziern ie na 
Kresach , aby zapus cic korzenie 
w nowym dla nich srodowisku, Nostalgia 
za utracona ziernia ojc6w i krajem 
dzlecinstwa jeszcze dlugo tli6 sle bedzie 
w sercach przesiedlenc6w czy 
wyqn ancow, Niezaleznle, czy to sa serca 
polskie, czy niemieckie. 

Natom iast wynikajqca stad 
miedzyludzka agresja, jak rowniez 
chec rewanzu, sklania nas do zadumy 
nad sztucznoscia istniejqcych granic 
i podzial6w rnle dzy narodam i. 
Przeciez te sarna piesn szurnla 
warrn inskie knieje, Puszcza Rudn icka, 
czy tez bory nad Laba i Renem. To 
plesn 0 rniloscl, tesknocie i przemi
jani u. Piesri 0 nieprzeniknionej 
tajemnicy zyc la i smiercl , 

Rok 2005 j e s t rok iem 
obchod6w 60. roczn icy zakoriczenla 
naj krwawszej wo jny w dziejach 
ludzkosci. Z okazji tej wspominamy 
o naszych braciach i sios trach 
poleglych na frontach tej wojny lub tez 
z arn e cz o nych w n iem ieck ich 
i sowieckich obozach srnlerci . Jako 
ch rze sc ijanie mus imy pamietac 
row niez 0 niewinnych ofiarach 
poniesionych prz ez inn e narody, 
nawet przez narody w6wczas dla nas 
wrog ie. 

Nie wszyscy wledza, ze na 
Baltyku , niedaleko polskiego 
wyb rz e z a , z na j d u j e s le p le c 
najwiekszych morskich grobowc6w 
swiat a. Wlasnie w 2005 roku minela 
rowniez 60 rocznica tych morskich 
tragedii. Spoczywajq tu niemieckie 
statki zatopione rniedzy styczniem 
a majem 1945 roku wraz ze swoim i 
zalogami i przewozonyrni pasazeram i 

przez sowieckie okrety podwodne oraz 
angielskie samoloty. W statkach tych 
zatonelo ponad 23.000 ludzi. W wiekszoscl 
by li to cyw ilni uc iekin ierzy z Prus 
Wschodnich . 

Niemcy w tym czas ie JUz nie 
panowal iw powietrzu ani na morzu. Statk i te 
wysylane w morze, zaladowane dzie6mi, 
kobietami oraz starszym i osobam i byly od 
samego poczatku skazane na srnlertelne 
nlebezpieczenstwo. Mozna sobie tylko 
wyobrazlc, jaka straszna panika zmusila 
tych ludzi do zaryzykowania tego typu 
ewakuacj i. 

Nie my rozpoczelisrny t~ wojne . To 
Polska poniosla jednak najwleksze ofiary w 
jej wyniku . Do walki wystawlllsrny czwarta 
co do wlelkosc l arrnie swiata. Okazalo sie 
w koncu, ze walczyl lsrny ty lko za 
przyslowiowq rnlske strawy. Utracil isrny 
bezpowrotn ie Kresy Wschodn ie, a przede 
wszystkim niepooleqlosc na prawie 50 lat. 
Zas przez caly okres trwania II wojny 
swiatowe] Polacy byli ofiaram i zbrodniczych 
deportacji i wypedzen . 

Podczas majowych uroczystosci 
w Moskwie z okazji zakoriczenia II wojny 
swlatowe] na najbardziej honorowych 
miejscach, opr6cz gospodarza, Wlad imira 
Put ina, zasied li : kanclerz Niem iec , 
prezydent Wloch i premier Japonii. 
Przedstawicie le tych paristw, kt6re 
wywolaly te zbrod nlcza, okrutna wojne . 
o Polakac h nie wspomn iano ani slowa. 
Czy to nie chichot histori i? 

Edward Mackiewicz 

Drod zy czytelnicy . 
Jes t nam milo, it.. nadsylacie do nas swo]e wiersze . 
W miare mcz tiwoscl wszystk ie chetnle wydruku jemy. Drodzy mlodzi tworcy, 
gdyi poezja jako dziedzina tworczos ci wyko rzystujaca 
slowo pisane. jest nam ba rdz o bliska . R oz um ie my 

Scrdccznie dz iekujern y za zaintereso wanie ko nkursem lit erackim. Spos rod 
i wol a pod p ls ac s i ~ pse udo ni me m. Sza nuje my to 
r6 wniei, ze po cz atku jacy poe ci boja sle ujaw niac 

nadeslanych do naszej redakcji utwor6w jury konkursowe I nagrode przyznalo Tomaszowi 
i , jei el i autor wiersza lego sob ie ±.yczy, zarniesci my Amb rozia kow i z Lugwaldu. Wyroznic postano wiono Marlene Waniewska z Frac zek. Uroczyste 
pod nim jego inicjaly ba.dz pseudonim. Prosimy jednak 
w listach przysy lanych do redakcji a podawanie imienia wreczen ie nagr6d odbedzie sie 17 grudnia 2005 0 god zinie 11.00 w Gm innym Osrodku Kultury 
i nazwis ka , gdyz nie ma my w zwy czaju d ru kowac w Dyw itach. 
anonim6w. W tym numerze czynimy wyjC\lek, ale bardzo Serdecznie zapraszamy. Redakcja . 
prosimy osobe podpisuiaca s i~ godlem CzKM a kontakt z nami. 
Z g6ry serdecznie dzlekujemy, 

Radakcja Szyby brudne Oda do prostoty 

Prostoto ! Trzymasz sztachete w reku 
Krys ztal tafli co myal bye twyrn okicm Nad Lyna I usta kneblujesz kie lbasa iest brudny i zakurzony
 

Bujne wodoro sty porus zajq sie
 lepi sie chciwosc ia Szalenczych belkot dobywasz mysl i 
jakby w rytmic wlasncj muzyki. 

muchy narob ily nan klamstwem W niepewnosci bqdz mi ostoja Woda spoko jna,
 
a dyabel ego izmu dotykal swo irni upackanymi lapami
 lekk i powiew wiat ru.
 

Wieczor,.. a na brzcgu ...
 iaki swiat przez swojc okn o widzisz Zabijaj zawsze we mnie refleksje 
Dwoje ludzi pclni wraze n czy widzisz cokolwiek I butcm skrusz wsze lkie myslen ie 
stoja w usc isku przy tuleni Estel
 
milcza i marza,
 o boska! W z!ota ty aur eoli 

maja obawy , Pozw61zy6 w swi ecie uludy 
Cos sie obudzilo jakby 
z usp ienia. 

W Tobie Naj swietszy uczcimy Ekran ana pclna obaw ale i nadzie i.
 
On nam ietny, sza lony, opiekun czy.
 Po stawim y z kosci Wiezyce 
Patrza na wode 

Ciebie Jcdyna b!agam i prosze 
Bujne grazc le i ich liscie
 
porus zaj,! s i~ w rytmie
 Prostoto! Wyrwij mi skrzyd!a! 
muskaj,!cej wod y 
niczym del ikatne pocalunki tych_dwoj ga . Aaanrghhhh ! 

Ich :i:ycie jest odmie nne nic mog'! bye razem.
 
Sprzyja tylko natura.
 

Waln1l1 g«bll w ziemi«
 

CzKM
 Estel 
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Zamg lony, nieco chlodny poranek 
konczaceqo sie lata, a my w lesie na 
polan ie, nad brzeg iem rzek i tyny 
ro zbilisrn y ob6z. Nasza grupa 
zwalczania stresu cywi lizacyjnego, 
po nocnym snie w nam iotach, 
z wie lkim apetytem je sn iadanie. 
Uczest nicy qlo sno dz lela sle 
wrazeniarn i z dnia wczorajszego, 
slychac emocjon ujqce relacje 
przerywane wybuchami smiechu. 
Wyglqda na to, ze wszyscy dobrze 
wypoczeli i zn6w maja slly do 
wiosfowania po tyn ie kaja kiem . 

Sp rawn ie paku je my nasz 
turystyczny ekwipunek do kajak6w. 
Mimo to, ze w grupie sa osoby rozne] 
narodowosci, nie ma problem6w 
z dyscyplinq czy porozumiewaniem 
sie, Za to czesto rnozna zobaczyc 
zagorzale gestykulacje. Wreszcie 
pada [uz dfugo wyczekiwane: 

- Hej spfywamy!! ! 
W ciqgu paru minut prawie wszys cy 

sledzlellsrny w kajakach. Tylko jak 
zwykle czekac trzeba byte na Ewe , 
kt6 ra cos jeszcze zajad a 
w pospiechu nad brzeg iem ze swoim i 
kompanami. Maruderzy docieraja 
i wszyscy spokojnie zaczynamy 
wioslowac, Pfyniemy po rozlewisku 
tyny, kt6rego szerokosc sieqa tu 
nawet trzyst u metr6w. Coraz bardziej 
czu jemy, jak slonce rozgrzewa 
rzeskie powietrze, a unoszaca sie 
nad wodarnqla znika. 

Po kr6tkiej chw ili Wojt ek wyp atrzyl 
n a za le sionej skarpie dw 6 ch 
mlodych chlopakow. Wy posazeni 
w profesjona lne wykrywacze metalu, 
mapy, lopaty i inne dziwne przyrz ady, 
operuja tkwiqc w jednym z wielu 
wykop6w. Wyrai:nie byte widac ich 
zaklopotanie, gdy spostrzegli, ze 
przyg lqdamy sie ich poczynaniom. 

Dopiero po kilku godz inach nasz 
przewodni k zdradzil nam , co oni tam 
tak naprawe robili. Prawdopodobnie 
wlasnie qdzies ta m ukryty jes t 
legendarny skarb Warm6w. Jego 
ukrycie mial polecic podobno sam 
Herkus Monte, oslaw iony w6dz 
i bohater Prus6w, ludu kt6ry zy! tu 
wiele setek lat temu. Przed najazdem 
na te ziemie Krzyzakow, 6wczesne 
kosztownosci ukryto by nie trafily 
w rece najezdzcow, Nie w iadomo, ile 
w tym prawdy. Strzepy informacji 
i poszlaki na ten temat wyplynety na 
jaw dopiero z dokume nt6w badanych 
w latach si edemd z iesi qty ch 

dwudziestego wieku. Ale od tamtej 
pory poszukiwaczy nie brakuje. 
Sw iadcza 0 tym liczne wykopy w tym 
miejscu i wc iaz bardzo zywe legend y. 

Po minleclu z prawej strony bardzo 
duze] kepy trzcin , przepfywa my pod 
liniq energetyczn q, zawieszona nad 
rozwidlajqca sie tu rzeka , Wybieramy 
p rawa cdnoqe . Czeka nas tu 
przenoska kajak6w lewa strona przez 
e l e k t rown ie "B r qs w a f d " . P o 

doplynleclu do niej wyciqga my kajaki 
na trawe i prostujemy kosci. Wtem 
p od b rarne po dj ez d z aja dwa 
luksu sowe autokary. Wysiada z nich 
grupa zagra nicznych turyst6w wraz 
z przewodnikiem . Nasz opiekun 
przyjai:nie wykrzykuje : 

-Zobacz c ie! Europa bedz!e 
podziwiac nasza warrnl riska perte 
hydrotechnicznq! 

Po niezbe dnych uzgodnien iach 
dolacza rny do przybylych turyst6w , 
a ich przewodn ikzaczyna opowiadac: 
- Budujqc elektrownie, ludzie zm ienil i 
tu bieg rzeki, laczac kanalami jeziora 
Sled ynek, Mosqg i Orzolek. Budowe 
kanal6w, most6w, zastawki, zalewu 
i tamy rozpoczeto w 1933 roku, 
a ukoriczono juz trzy lata p62:niej . 
W elekt rowni pracuja dwie turbiny 
typu " ka pla na " czyli p ionowe. 
Zbudowane zostaly przez znana 
f i r m e " Voi th" na specjal ne 
zam 6wien ie. Napedzaja one dwa 
oryg i nalne generatory firmy 
"S ie me n s" , 0 Iqcznej mocy 
elektrycznej 2,2 Megawata. Jest to 
elektrownia szczytowa, to znaczy 
pracuje ty lko w czasie szczytu 
e n e rg e t ycznego , czyl i r a n o 

i wieczorem. Produkuje prqd 0 napie
ciu ponad 5000 wolt6w. Jest on 
w tutejszej stacj i transformator6w 
przetwarzan y na 15 000 wolt 
i przesylany linia napowietrznq do 
sieci og6lnokrajowej. W czasie , gdy 
tu rbi ny nie pr ac uja , woda j est 
pietrzo na w zalewie. Do napedu obu 
generator6w - m6wil z nieukrywana 
satysfakcjq przewodni k - potrzeba az 

34000 litr6w wody na jedna seku nde. 
Natura lne kory to rzeki nie mogloby 
przyjac tak iej masy wody w tak 
kr6tkim czas ie. Dlatego jest ona 
gromadzona w jeziorze Mosqg, po 
czym r6w nomiern ie i powol i 
puszczana do rzeki przez tak zwa na 
zastawke . Dziek i zmianie biegu rzek i 
uzyskano tez w ieksza ro zn ice 
poziom6w rniedzy woda zalewu, 
a woda dolna, Na tamie wynosi ona 
szesc me tr6w, a na elekt row ni 
dziewiec . Zwi ekszylo to rnozliwosci 
uzyskania tak duzej mocy elektrowni 
na stosunkowo malej rzece . Nalezy 
pamietac 0 tym ze obiekt produkuje 
ene rqie ekologicznie, nie brudzac 
w ody ani powietrza. Z relacji 
Warm iak6w wiadomo - dodal na 
zakonczenie przewodnik - ze podczas 
d rugie j wojny s w i a t o w e ] 
Cz e rwo no a r m is c i r oz po c z e l i 
demo ntaz urza dzen e lekt rowni , 
traktujac je jako lupy wojenne . 
Owczesni rnieszkaricy Brqswaldu 
sol idarn ie i hojnie sie zlozy li, aby 
zoln ierzy odwiesc od rabunku . Za 
odstapien ie od wywozu urzadze n 
przekazano im rnie dzy innymi 
dwudziestolitrowy kanister bimbru . 
Wte m niespodziewanie nasz opieku n 
rzuca qlosno znane nam haslo: 
- Hej, splywamy!!! 

Dz ie kuje my przewodnikowi 
z autokaru, dyskretnie zegnamy sie 
z wycieczka, wskakujemy do kajak6w 
i plyn lerny dalej w dol rzeki. 

Henryk Mondroch 
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Projekt Socrates Comenius 

Unia W szkole 

Szkola Podstawowa w Bukwaldzie od tego roku szkolnego bierze udzlal 
w rniedzynarodowym projekcie Socrates Comenius. Wspolpracuje ze szkolami ze 
Slowacji, Belgii i Hiszpanii. 

- Nasza przygoda z Projektem 
Szkolnym Comeniusa rozpoczela sie 
juz w 2004 roku informuje Anna 
Kudosz, dyrektor Szkoly Podsta 
wowej w Bukwaldzie. Wtedy, 
w dniach 6-9 maja, bralam udzial 
w seminarium konta ktowym w 
Madrycie. Nawiazalarn tam wsp61
p r a ce z n a szymi o becnym i 
partnerami w projekcie i wsp61nie 
ustalilisrny, ze bedziemy zajrnowac 
sie tematem zdrowia naszych 
uczni6w. 

Kolejne miesiace to ustalanie 
szczeg6f6w prbjektu z partnerami 
z Unii Europejskiej. Wszystkie szkoly 
by ly za interesowane tematem 
zdrowia , wiec ostatecz ny tytul 
projektu brzmi .Zdrowe spolecznoscl 
szkolne w Europie". Ustalono, ze 
uczniowie bioracy udzial w projekcie 
beda zajrnowac sle rozwij aniem 
zdrowia fizycznego poprzez sport, 

a takze wlasciwym odzywlaniem. 
Realizatorzy programu chc a, aby 
uczniowie prowadzili obecnie i w 
przyszloscl zdrowy styl zycia. 

- Real izuiac projekt wvjasnta 
Anna Kudosz - chcemy ta kze 
rozwinac w dzieciach wiedze, ze 
wszyscy jestesmy czescia Europy, 
ale kazdy z kraj6w, a takze 
re gion6w, ma swoj a wlasna 
tozsarnosc. Chcemy uczyn lc to 
poznajac zdrowy styl zycia w srodo 
wisku naszych europejskich znajo
mych i [ed noczesnie propagowac go 
w naszej szkole iw jej otoczeniu. 

W ramach projektu uczniowie 
dziela sie ze swoimi zagranicznymi 
kolegami wiedza na temat zdrowego 
stylu zycia i wlasciweqo odzywiania 
sie, a takze wymienlaja pomysly, jak 
mozna chronic otaczajace ic h 
srodowisko . Swoimi dokonaniami 
podzielili sie juz z innymi szkolarnl 

podczas Wojew6dzkiego Festiwalu 
Comeniusa, kt6ry odbyl s le 
29 wrzesnia w hali "Urania". Stoisko 
wystawowe Szkoly Podstawowej 
w Bukwafdzie cieszylo sie duzyrn 
zainteresowaniem. 

Kazimierz Kisielew 

Nie tylko rowerem 

Rajd ladern i woda 
Dnia 3 wrzesnta odbyf sle rajd rowerowo - kajakowy zorganizowany przez panla
 
Mariol~ Grzegorczyk. Wyruszylismy 0 godzinie 9.00 sprzed szkofy w Dywitach .
 

Na kajaki przesledllsmy sle w Olsztynie, przy Bibliotece Pedagogicznej.
 

Pogoda byla wymarzona 
- sfonecznie i ciepfo. Naszej 13-sto 
osobowej grupie przewodniczyfa 
pani Urszula Nikiel. Trasa wiodla 
z Dywit do Braswaldu, a nastepnle 
czerwonym szlakiem do Olsztyna. 
Nie byla latwa, ale [akze interesu
jaca . Wetskie, lesne sciezynki 
.zawieszone'' nad gl~bokimi dolinami 
rzek Wadqg i t yny, czesto tak 
niebezpiecznie, ze zmuszeni bylisrny 
sprowadzac rowery ze stromych 
zjazd6w. Mimo to nie brakowafo 
smlalkow, kt6rym nie byly straszne 
owe ekstremalne trasy. 

Do Olsztyna dojecha lisrny cali, 
zdrowi i usrnlechnieci , z niezna
cznymi tylko wypiekami na twarzach 
(czesc rowerowa rajdu pokonalisrny 
w ciqgu niespelna 2 godzin). Kolejny 
etap naszej wyprawy rozpoczynal sie 
nad rzeka tynet w parku nieopodal 
Biblioteki Pedagogicznej. Dolaczyl i 
do nas pozostali wycieczkowicze 
- paristwo Wa chowiec i pa ni 

Miroslawa Kleina . Po kr6 tkiej 
przerwie na posHek, ktora wypefnifa 
dys kusja na temat olsztyriskich 
Iice6w (ws rod nas bylo az czterech 
pierwszak6w), po przywiezieniu 
kajak6w pr zez pa na Henryka 
Mondrocha i zafadowaniu rower6w 
na przyczepke , wyruszyllsrny. Dla 
wielu sposrod nas byl to pierwszy 
splyw kajakowy, wiec rnusiellsrny 
najpierw przecwlczyc podstawowe 
manewry kajakiem, kt6rych nauczyl 
nas pan Adam Wachowi ec 
- doswiadczony kajakarz. 

tyna .p rzywitala" nas, co bylo 
duzyrn zaskoczeniem, dose szybkim 
n u rt e m i l icznymi zaporami 
zwalonych konar6w drzew. Poznie] 
jednak przypominafa raczej jezioro 
niz rzeke. Okazala s i~ bardzo piekna 
brzegi porosniete dzlewiczyrn'lasern, 
tafla wody rnienlaca sle odcieniami 
bieli, rozu i zlota (fetki grzybieni, 
qrazeli , niecierpk6w) . Miejscami 
podwodna roslinnosc byla tak bujna , 

ze az ciezko bylo plynac . Trudnosci 
w wiosfowaniu sprawialy rowniez 
srnieci. Wszyscy kajaka rze byli 
bardzo zadowoleni, tryskali ene rqia 
i humorem. Jedni zajeci rozrnowa, 
inni opalaniem , a jeszcze inn i 
rywalizacja rnledzykajakowa , Ostate
cznie jako pierwszy do campingu 
Dywity doptynal kaja k paristwa 
Bronowickich. 

W lesie miejskim rnusielismy 
przeniesc kajaki przez elektrownie, 
dalej plynelisrny juz bez zadnych 
przeszk6d . Zmeczenie dawalo sie 
wszystkim we znaki, wi~c bardzo sle 
ucleszyllsrny na wiadornosc 0 ogni
sku przygotowanym na campingu. Po 
nim rozjechalisrn y sie do dom6w. 
Wszyscy bylisrny bardzo zmeczeni, 
ale za to r6wnie zadowoleni i zgodni 
co do tego, ze taka wycleczke trzeba 
jeszcze powtorzyc . 

Joanna Przybyfek 
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KIERMAS WARMINSKI 
w Braswaldzie 

Z inicj atywy Gminncgo Os rodka 
Kultury, So lectwa Brasw ald o ra z 
realizato row projektu "Slad am i Szcmla" , 
10 wrzesn ia 2005 roku, wsk rze szona 
zos ta la w naszcj gm in ie t rad ycja 
kiermasow warmi nsk ich , 

Fat,o DC 

W dniu odpustu parafialncgo Matki 
Boskicj Siewn ej, na polach Brasw aldu 
za prcze n to w a li s ie loka ln i tworcy 
s p rz e daja cy c era rn ik c o p ar ta n a 
motyw ach w arrn in s k ic h, dywic k ie 
stowarzyszen ia , ktore p rz ygo towaly 
ku lina ria region alne oraz unikalnc 
w y ro by reko d z ie la a rtystyc zncg o 
t w orz qc a r ty s t y c zri a opra we dl a 

co rocznyc h uroc zysto sci religij nych 
i sw icta plo now. 
Wy dar ze n ic w zbogac il w y s t e p 
Piesnia rck z Kurp i Z iclonych, ktore 
wykona ly zniwnc piesni obrzedowe oraz 
zaprez entowa ly tradyc yjn e chodni ki, 
kw ia t y z b ibul y , f a fe r n u c hy 
(m archcwkowc cia stcc zka) , byski oraz 
cieszacc sic w ielk q popularn oscia piwo 
kozicowe wl asn ej robo ty. 

Pon adto mo glism y podziwi ac wy stepy 
dziec iecych zespo l6 w tradycyjnych: 
"S p r~cowia" oraz Grupy Spicwa czej ze 
Wsi Fra czk i i G rupy Obrzedow ej 
.Pofajdoki" z Buk waldu . 

alb 

Piknik Ekonomiczny w S~tal u 

W dniu 24,09.2005 w SWietlicy w 
Se ta lu podsurnowa ltsmy p rojekt 
www.dywityekonomia.pl. realizowany ze 
srodkow Narodowego Banku Polskiego, 
w ramach konkursu z "Ekonorni a na ty". 
W czasie imprezy zostal rozstrzyqniety 

t utU.LJC 

konkurs na .Gazete ekonomicznq" 
i " M a p~ wal or6w ekonomicznych 
miejscowosc i", Niekwestionowanymi 
zwyc iezcarni zostaly grupy rnlodz iezy 
z Tulawek i Setala . Ponadto w .Ouizie 
ekonomicznym" uczestn icy spotkan ia 
mogli obejrzec zmagania grup rntodziezy 
z Seta la, Tulawek, Dyw it, Fraczek 
i Nowych W16k, Uczestnicy mieli za 
zadanie ulozyc puzzle ekono miczne, 
odpow iedziec na pytania i wyrnyslic 
haslo reklamujqce Grnine Dywity pod 
wzqledern ekonornicznyrn. Jury w 

kt6rego skladzie zasied li: Anto ni Nikiel, 
Jan Dziadkiewicz i Helena Dudko 
ocenialo poprawncsc odpowie dzi 
i wylon ilo zwyclezce konkursu , kt6rym 
okazala si ~ grupa rnlodziezy z Nowych 
W16k. 

Wszystkim osobom zaangazowanym 
w realizacje projektu oraz rnlodziezy, 
kt6 ra w czasie wak acji dz ielnie 
przyswajala w iedze ek onomiczn q 
zyczymy dalszych sukcesow. 

Fnto 'J~ : 

Przypominamy tez, iz nasza stron a 
WWW.DYWITYEKONOMIA.PL jes t na 
biezaco aktual izowana, [ezeli chcesz 
zarniescic dane swojej firmy, zdjecia 
w nas zym katalo gu f ir m pr osi my 
o kont a kt gokdyw ity@wp .p l 
(umieszczenie danych jest bezplatne 
i ma sluzyc rozwojow i przeds iebiorczosci 
w naszej Gminie).Zapraszamy. 

GOK Dywity 

Plcner artys tyczny w O srod ku Rch abilitacj i 
Dzikic h Pt ak6w 

Artystycznie z pomoca 

Pod konicc wakacji w Bukwaldzic w Osrodku 
Rehabilitacj i Dzikich Ptakow odby l sic plene r 
anystyczny. Codzicnnie przcz tydzicri jczdzilysmy 
tam rowerami z pa niq Mariola Grzcgorczyk. 
Malowalysmy krajobrazy, rzez bilysmy w glinie 
i zachwycalysrny sic picknern okolic, No i oczywi 
scie wypoczywalysrny, A wszystko to rob ilysm y 
w towarzystwie calcj masy psow, kotcw i ptakow, 
ponicwaz pani Ewa, ktora nas gosc ila jest 
wcterynarzern. Caly tydzicn spcdzilysmy bardzo 
milo i przyjcrnnie. Szkoda, zc to tak szybko si<; 
skonczylo.., 

Naszc prace zostana przcznaczonc na 
aukcjc na rzccz osrodka. 

l\'atali a Toloezko 

I " Puck i spolka" Wiejska Szkola
 
J ~zyka Angielskiego
 

Kolejnym dzialaniem Gminnego Osrooka Kultury 
w Dywitach w ceiu wyrownywania szans dzieci i mlodzie.t y 
z teren6w wiejskich [es t projekl 'Puck i spotka" Wiejska Szkola 
Jezyka Anqielskteqo reaHzowany w ramach Programu Engl ish 
Teaching Polsko - Amerykarlskiej Fundacji woinosci , kl6rego 

krajowym ope ratorem jes t Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. 
W ramach projektu realizowane sa wa rsztaty, kt6re stwarza ia 
rnozliwosc nauki j~zyka angielskiego na wysokim praklycznym 
poziomie. Tematami sa : geog rafia, przyroda , edukacja , 
lradycja i kultu ra Wielkiej Brytanii, Drugim dzia!aniem jes t 
grupa teatralna realizuja,ca anglojez yczny speklakl .Puck of 
Pook's Hills' do lycza,cy histo ni powslania Wielkiej Srylanii . 
Aktualn ie wwarsztatach uczest nicz q 24 osoby z terenu Grniny, 
w przygolowaniach do spektakl u bie rze udzial 14 osob. 
Aulorem i koordynatorem melodycznym projektu jest Trev Hill. 
Pods umowanie projeklu odbedzie sie w Gminnym Osrodku 
Kullury w Dywilach w dniu 17.12.2005 0 godz inie 11.00. 
Zainte resowanych serdecznie zapraszamy. 

GOK Dyw ll y 

Koncert ductu gitarowego 

W dniu 9,07,200 5 wszyscy mclomani 
z Roznowa m icl i okazjc wysluchac konccrtu 
g i taro wcgo w S w ie t l ic y W iejs k i cj . 
Wyko nawcami by li: Mac iej Ziems ki z I3rcmy 
i Adam G iska z Roznowa. Wystcpujqcy 
p an o w ic sa ab so lwcnta mi Akad cm ii 
Mu zyc zn cj w L odz i o ra z lau rca ta mi 
ko nk urs6 w og6 1no po lskich i rn icd zy
narodowych. Role prowadzaccgo pc lnil pan 
Janusz Cicp linsk i - kon feransjcr F ilharmo nii 
O lsz ty nsk iej , Przewodniczacy Stowa rzy
sze nia Inicjatyw Lok alnych .Roznowo ", 

DC 


