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I 
Konkurs soteetw rozstrzyqn iety. 

"Moja Wies" 

Konkurs pod nazwa "Moja Wies " ogtoszony zostal 5 maja 2005 roku . 
Patronatem objeli go W6jt i Rada Gminy Dywity. Celem konkursu byto 
upowszeehnianie dbalosci oestetyke i piekno wsi oraz otaezajqeego jq 
krajobrazu . Wyton iono i nagrodzono trzy najpiekniejsze rniejscowosci 
z terenu gminy Dywity. 

W konkursie udzial wzielo szesc 
solectw: Braswald, Kiezllny, Setal, 
Nowe WI6ki, tugwald i R6Znowo. Po 
podliczeniu punktacji, zdobytej przez 
sole ctwa podczas wizyt 
lustracyjnych, Komisja dokonala 
rozstrzyqniecla . Za najba rdziej 
estetyczne uznano dwie wsie : 
BrClswald oraz Kiezliny. Przyznano 
im I miejsce. Miejsce II otrzymala 
wies S~tal, III zas zajela wies Nowe 
W16ki. Laureatom W6jt Gminy 
Dywity przyznal nagrody pienlezne 
w wysokosci : za I miejsce po 4 tys. zl , 
za II miejsce 3 tys. zl i za III miejsce 
2 tys. zl. 

Wyniki konkursu zostaly ogloszone 

Wojew6dzki konkurs poetyeki. 
1-- - --- ----------- - ----------- --1 

Poezja i wielkie serce 
1-- - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - ------1 

Dnia 15 Iistopada blezacego roku w swietlicy wlejskle] w Braswaldzle 
odbyl si~ coroczny Konkurs Poezji Mari i Zientary-Malewskiej . 
Tradycyjnie poprzedzono go uroczysta rnsza swi~tCl odprawiona 
w intencji Poetki, w braswatdzkim koscle le pod wezwaniem 
sw, Katarzyny. Nast~pnie uczczono pamlec ksiedza Walentego 
Barczewskiego, skladajClc kwiaty pod jego pomnikiem i na grobie. 

- W6 jt Gminy Dywity, uhonorowal pania 
Anne Jan kowska statuetka "Warmianki" 
naqroda za szczeg61ne osiaqniec la na 
rzecz gminy. Z l o z y l jej t a kz e 
podziekowania za wspieranie wszelkich 
in ic j a t y w zw iqza nyc h z c c hro n a 
dziedzictwa kulturowego na terenie wsi 
Braswald i za wielkie serce wlozone 

w orqanlzacje Konkurs6w Poezji Ma rii 
Zientary-Malewskiej. 

UG Dywily 

Otwarcia Konkursu , jak zawsze, 
dokonala j ego inicj ato rka i w ie lka 
rnitosniczka Brqswaldu , pan i Ann a 
Jankowska - Prezes Od dzial u IX 
Stowarzyszenia Spoleczno- Kulturalnego 
"Pojezierze" w Olsztynie, a zarazem 
przewodniczqca olsztyr'iskiego oddzialu 
Stowarzyszen ia Mllosniko w Tradycji 
Mazurka Dqbrowskiego. 

W konk ursie swoje artystyczne 
urniejetnoscl zaprezentowa li prz edstawi 
ciele szk61podstawowych, gimnazja lnych 
i ponadgimnazjalnych z terenu calego 
naszego w oj ew 6d ztwa. G o scln nie 
wystqpila olsztyr'iska spiewaczka pani 
Mar ia D ramir'is ka , a n i ezwykle 
interesujaca prelekcje wyglos il , w oparciu 
o zapiski z brqswaldzkiej kroniki szkolnej , 
historyk i zn any publ icysta, dr Je rzy 
Sikorsk i. 

Na samym poczatku wszyscy 
uczestnic y i zapro s z eni q o s c le 
odspiewali , wraz z ch6 rem pan i Bozeny 
Gordon, "Mazurka Dqbro ws k iego" , 
"Rote" ora z Hymn Warmii. Korzystajqc 
z ta k uroczystej chwili, pan Jacek Szydlo 

dnia 31 sierpn ia 2005 roku 
i zamieszczone na tablicy ogloszeri 
w Urzedzle Gminy w Dywitach oraz 
na gminnej stronie BIP. Nagrody 
i dyplomy zostaly wreczon e 20 
pazdziemika 2005 roku podczas 
sesji. W6jt Gminy i Przewodniczqcy 
Rady Gminy podziekowali so/tysom 
i wszystkim mieszkaricom solectw 
bioracych udzial w konkursie za 
wytrwalosc i zaangazowani e w prace 
nad og6 1nym estetyczn ym 
wizerunkiem wsi. Wyrazili nadzieje, 
z e podobne dz ialani a bed a 
kontynuowane w przyszlosci. 

UGDywily 

ZLOTEGODY
 

14 pazdziernika 2005 roku w Gminnym 
Osrodku Kultury odbylo sie uroczyste 
spotkanie par rnalzenskich obchodzacych 
50-lccic pozycia malzenskiego, Z dostojnymi 
j ubilatami spotkali sie przedstawiciele wladz 
gmi nnyc h: W6jt Jacek Szydlo , Przewo
dniczacy Rady An toni Nikiel, ksiadz pralat 
Bcnon Schirmer - dywicki proboszcz,przybyli 
tcz najblizsi i przyjacielc, Nad caloscia 
jubileuszowej gali czuwala kierownik USC 
pani Alicja Nazarczuk. Spotkanie odbylo sic 
w mi lej atmosferze.Towarzyszyly mu wystcpy 
artystyczne, gratulacje, kw iaty i zyczenia . 
Jubilaci zostali odznaczeni "Medalem za 
dl ugoletnie pozycie mal zenski e", przy 
znawanym przez prezydenta RP, ponadto 
otrzymali listy gratulacyjne i upominki. Po 
oficjalnej czesci uroczystosci na wszystkich 
jubilat6w czekal slodki poczcstunek. 

ZLOCI JUBILACI 
Krystyna i Stefan BartkowscyzTulawek,
 
Anna i Stefan Ewertowscy zDywit,
 
Stanislawa i Piotr Gintowt zTulawek,
 
Kazimiera i Stanislaw Krakowiak zLugwa ldu,
 
Irena i TadeuszN owosielscy z Barkwedy,
 
Zofia i Stanislaw Plachimowicz zeShip,
 
Helena i Tadeusz SiedleccyzRoznowa,
 
Anna i Edward WargaccyzTulawek.
 

DC 

Wygrywamy konkursy 

t.ukasz Ruc h uczen Gimnazjum 
Publicznego w Dywitach odni6s1 
wi elki sukces 

13 pazdzlernika 2005 roku w Starostwie 
Powiatowym odbylysleeliminacje do konkursu 
wojew6dzkiego dla rnlodziezy gimnazjalnej. 
Uczestnicy prezentowali swoje umiejetnosci 
krasom6wcze. Uczeri Gimnazjum Publicznego 
w Dywitach t.ukasz Ruch uzyskal pierwsze 
miejsce, tym samym przeszedl na etap 
wojew6dzki. Eliminacje wojew6dzkie im. Marii 
Zientary - Malewskiej odbyly sie na zamku 
w Lidzbarku Warmiriskim 24 pazdzlernika 
2005. Tam t ukasz odni6s! wielki sukces 
zajmujqc rowniez pierwsze miejsce.W dniach 
3-6 listopada nasz bohater bral udzial 
w konkursieog61nopolskimw Legnicy. 
Mery: Czy rnozesz zd radz i6 naszym 
czytelnikom, jaki utw6r byl przedmiotem 
Twojegopopisukrasom6wczego? 
t.ukasz: Na konkurs wybralem "Bajke 
o mazurskimklobuku" I.Kwinto 
M: Czyspodziewalessi~ takiego sukcesu?
 
t. : Nie. Bylem mile zaskoczony. Po wygraniu
 
eliminacji powiatowychsqdzilem, ze w konkur

sie wojew6dzkim b~ d~ w pierwszej platce, ale
 
pierwszemiejsce bylodla mniezaskoczeniem.
 
M: Jakie byly Twoje wrazenia na konkursie
 
og6lnopolskim.
 
t. : Bylo wspaniale poznalem ciekawych ludzi.
 
Kazdernu zycze takich samych os iqgn i~6.
 

Takiego sukcesu nie odni6slbym bez pomocy
 
nauczycieli: Pari Miroslawy Klejny i Doroty
 
Pszczoly,kt6re mnieprzygotowaly.
 

Wielki sukces odni6s1rowniez inny uczeri 
Gimnazjum w Dywitach. Piotr Marciniuk 
w pazdzierniku zaja] trzecie miejsce na 
Og61nopolskim Konkursie Wiedzy 0 Zdrowiu 
organizowanym przezPCK. 

Mery 
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"Eureko, ja to wiem"
 

W pierwszych dniach Iistopada dowiedzielisrny sle, ze nasza uczennica Joanna Ambroziak zakwaliflkowala 
sie do wojew6dzkich eliminacji teleturnieju . Na nagranie programu zaprosila swoja klase, kt6ra chetnie 
skorzystala z tej propozycj i. 

Musiel lsrny w ciqgu kilku dni sobie, z e 
zorgan izowac wycieczke do todzi. moglam wygrac 
Dzleki pomocy naszej pani dyrektor laptopa, kt6ry
Sabiny Robak oraz pana w6jta Jacka byl gl6wnq
Szydlo bezpiecznie dojechalisrny na nagrod q. 
miejsce i szczesliwie wroclltsmy. Asia godnie 
Takze w ciaqu trzech dni zakupiono t reprezentowala 
specjalne koszulki z logo naszej ': G imnazjum
gminy. Pom6g1nam w tym pan Antoni 4· Pub I i c z n e Joanna Ambrozia k 

Nikiel i inne zyczliwe osoby. Dzieki S w Dywitach i zajela ostatecznie 
nim 12 listopada, podczas nagrania, ~ w rundzie finalowej drugie miejsce. 
bylisrny jedynarozpoznawalna qrupa Pozostali uczniowie klasy II c, dziekl 
nawidowni. wsp omnian ym [uz koszulkom,

Wyjazd calej klasy bardzo pom6g1 wspa niale za reklamowali nasza 
naszej uczennicy. rniejscowosc. 
- Obecnosc moich bliskich , koleg6w Joanna Wilczek 

i opiekun6w - zwierzyla sie nam [uz 
po nagraniu Asia - pomagala mi 

przezwyci ezyc stres zwi qzany 
z obecnoscia kamer. Nie liczylam 
nawet na to, ze dojde do finalu. 
Podcza s osmiogodz innego nagrania 
bylam bardzo zrneczona. Dopiero 
w drodze powrotnej uswiadornilarn 

Konkurs drzew Ocalic od zapomnienia 
Genealogicznych 

W kazdym domu znajd ujq sie parniatki z prze

szlosci , S~ to stare zdjecia rodzinnc, widokowki,
 

Na roznych ctapac h zyc ia nicjednokr otni e pojawia sic
 

DRZEWAl'AMIF,CI 

roznego rodzaju dokumenty. Czesto juz tylko babcia 
w nas pytanie 0 nasza przcszlosc. Pragnicmy poznac ludzi , badz dziadck pamictaja ich historic. 
ktorzy przcd nam i tworzyli dzieje nasze j rodziny, dz icki Pragn iemy ocalic od zapomnienia jak najwiecej 
ktorym rodzila sic nasza tozsarnosc, wyraza na chocby 

z tych bezcennych rzeczy dla przyszlych pokolen, cbyczuj ami kultywowanymi przyswiatccznymstole. 
wykonujac ich kopic. Zwracamy sie z prosba do oso b, 

specj alnych przygotowan orazzaangazowania wszystkich 
Zaintercsowanic ' ...-lasnq historiq wymaga czas u, 

ktore posiadaja takic rzcczy, 0 skontaktowanic sie 
czlonk6w rodziny. Moze bye jednoczcs nie dobrym z redakcja "Gazc ty Dywickiej' '. Z gory wszys tkim 
pretekstem do umocnienia, a takze do odtworzenia, zaintc rcsowa nym scrdeczn ic dziekuje my. 
przerwanych z braku czasu, kontakt6w z bli ski mi. 
Pragnicmy zaprosic Pans twa do tworzen ia " Drzew Rcda kcja 

Foto. Archiwum prvwatne HM parnieci" 0 swoichnajblizszych. 

~\DAMEKONKURSO'VE Moja Wigilia 
Konkurs "Drzewa pamleci" organizowany jes t 

Pierwszej nle pamletarn. Mialarn zalcdwie cztery miesiace. Potrafl e jednak wyobraz lc sobie usmiechnlete w ramachprojektu "Sladami Szcm la''. Udzial w nim polcga 
twarze moich jeszcze bardzo mlodyeh rodzic6w pochyl one nad Iozeczki ern swojego pierworod nego dzlecka. 

na opracowaniu przez rodzinc (uczcstnika konkursu) 
swojego drzc wa gcnca logicznego. Powi nno ana zawicrac Druqa, trzecia, czwarta .....si6dma- to radosn e mgnienia szczescia, Mikolaj, kt6ry zawsze sie spieszyl, czesto 
prz cdstawi eni e bc zposredni ch prz odk6w os6b tylko pukal i zostawial w6r z prezen tami pod drzwiami malego domku mojej babel. Prezenty, w6zek dla lalek, 
opracowujqcych drzcwo: dwoj e dziadkow, czworo rajstopki, ksiazka w twardych okladkach, "Balla dy". Wielka, pachnaca choinka, a na niej dlugie cukierki 
pradziadkew, osrnioro prapradziadk6w itd. Nalezy uj 'lC w kolorowych, swiecacych papierkaeh, bombki, wsrcd nieh mo] ulubiony muehomo rek, koszyezki z orzecnarnl, 
przodkow zar6wno "po mieczu" (li nia mcska), j ak prawdziwe swieezkl. 

Osrna , to pierwszaw Dywitaeh "po kqdzicl i'' (l inia zenskaj.Op racowane drzewo 
gcnealogicznc rnozc si<;gae dowolna Hose pokolen wstecz 

Dziewiata, dzieslata .... -zjazdy Mikolaj6w. Od tej pory wspolnio z rnoja rnlodsza slostra przygo lowujemy 
(np.dopradziadk6wlubpraprapradziadk6w). prezenty i przcbieramy si ~ za swietyc h . 

Przedstawionedrzcwopowinno posiadac wyrniary do 
70 x 50 em i mozc bye opraeowane w dowolnej teehniee Jedenasta , zab raklo mojej babciAnl. 
(kredki , farby, wyklejanie, na papierze, na drewnie itp.), 
Moze bye r6wnicZ uzupelnione 0 dodatkowe clementy P i ~tnasta. pod choink'l,l ezy m6j malenki braciszek. 
(np.widok w tle gniazdarodowego- miejscowosci.zkt6rej 
wywodzi si~ rlld. zdj~eia rodzinne. herby rodowe i inne). Dwudz iesta. pierwsza w moim nowym domu. 

Prac~ nalczy opatrzye godlem (pseudonimem) i dol'lczye 
Dwudziesta plerwsza , pod ehoinkl1. lezy moja trzymie s i~ezna e6reczka . W molm sereu rodzi si~ troska 

do nicj kopert~ z tym s.mym godlem orazumieszczonymi I niepok6j (moje dzleeko ma plerwszy katarw swoim zyciu). 
wewn'ltrz danymi tw6 rc6w: adresem, telefo nem 
komaktowym. nazwiskiem. 

Praee konkursowen.leZynadsylaedo dnia 17 lut.go 
2006 roku (tcrmin wplyn i~cia prac do organizatora) n. W tym roku moje sereeJestprzeorane. WoJna. nienawisc. zazdrosc. ehoroba, bieda . Dlaczego? 
adres : Gm inny OSrodek Ku lt ury w Dywit aeh. ToJuzza kilka dnl... 
ul.. Olsztyilska 28, 11-001 Dywity. Na uczestnik6w 
konkursuczekaj'leennenagrodyksi'lZkowe! Trzydziesta piq,ta. chwil a nadziei i wielk iej radosel.Zn6w urodzi sil;!Boze Dziecil;!!!1 

lie jeszeze takich chwil b~dzie mi dane? 
afh NM 

i 



Gazeta Dywicka 5.4 
Miejscowosci naszej gminy. 

Tulawki
 

Nazwa miejscowosci Tulawki j est 
pochodzenia pruskiego. Slowo talus 
znaczylo - szeroki , zas laukas to pole. 
Nad gorn a Lyna tego typu nazwy 
wystepuj 'ldose rzadko. 

Mi ej scow o sc Tulawk i jest 
najbardziej wysunieta na polnoc 
i jedna z najstarszych w naszej 
grninie. Lokacje na utworzenie wsi 
wydal biskup Jan Stryprock 5 lutego 
1369 roku . W dekrecie uwzglednil 
dotacje na uposazenie kosciola, N ie 
odnaleziono jednak potwierdzenia, 
czy zos tal w6wczas zbudowany. 
W XIV wieku na ws iach czesto 
budowano koscioly drewn iane. 
W tym czas ie wsie warminskie byly 
n e k a n e n a p a s c i a m i pogan, 
a drewniana konstrukcje lat wo 
mozna bylo spalic , Wykaz parafii 
z konca XV wieku nie wskazuje na 
6wczesne istnienie tam kosciola. 

Tru dny m okresem dl a 
mieszkancow Tulawek byl 
wie k XV, Li czne wojny 
pol sko-krzyzac kie i zwia
zane z nimi rabunki i rozboje 
byly powodem wyludnienia 
wie lu wsi na tych terenach. 
Los ten nie ominal rowniez 
Tulawek. W zwiazku z tym 
biskup Jan Dantyszek wy daje 
23 maja 1538 roku nowy 
przywilej lokacyjny. Obecna 
kapl ica w Tulawkach jest 
pozn ob ar ok owa, wymu ro wa na 
z cegly na poczatku XVIII wieku . 
Swiaty n ie konsekrow al biskup 
Ignacy Krasicki 24 czerwca 1782 
roku ku czci sw. Michala Archaniola. 
Znajduje sie w niej oltarz glowny 
z XVII wieku z obrazem patrona. 
Poz o s ta l e w y p o s az e n i e je s t 
barokowe. Przy wejsciu do kos ciola 

Feto . Jakub Jarzabe« 

zostala dobudowana dwukondy 
gnacyjna drewniana wieza, 

Mery 
Zrodlo: 
1. Lewicka D., Tomk iewicz R., Gmina 
Dyw ity. Tcrazniej szosc i przeszlo sc, Olsztyn 
1994. 
2. Przewodnik po zabytkowych kosciolach 
poludniowej Warm ii. 

Dywity. Podziel sie z potrzebujacym. 

Jak mozna pom6c?
 

To pytanie czesto stawia sobie wie lu mieszkancow naszej gminy. 
Potrzebujacych jest bardzo duzo, gdyz wiele rodzin zyje w ubostwie. 
Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi proboszcz parafii 
w Dywitach. Czesto udziela pomocy biednym rozprowadzajac 
zywnosc i odziez. Zywnosc kupuje za prywatne pieniadze, ktore 
moglby przeznaczyc na wlasne potrzeby. 

- Z pomocy parafii korzysta okolo 170 rodzin z 20 miejscowosci 
z calej gminy Dywity. - mowi ksiadz pralat Benon Schirmer, dyw icki 
proboszcz. - Ludzie najczesciej prosza 0 zywnosc, Praktycznie raz 
w miesiacu organizuje akcje rozprowadzania zywnosci i odziezy, 
Wowczas przychodzabiedni z calej gminy i otrzymuja pomoc. 

Wsrod naszej spolecznosci z pewnoscia sa mieszkancy, ktorzy 
chcieliby przylaczyc sie do akcji charytatywnej prowadzonej przez 
ksi edza. Niestety, czesto na checiach sie konczy, gdyz wiele osob nie 
wie jakpomoc, a nie rna odwagi zapytac sie wprost. 

- Nie ukrywam, iz do pomocy, ktorej udzielam, niezbedne sa srodki 
finansowe - informuje ksiadz Schirmer. - W kosciele pod chorem 
znajduje sie skarbonka z napisem "Chleb dla biednych". Wszyscy, 
ktorym brak odwagi, a chca przylaczyc sie do akcji charytatywnej, 
moga tam skladac ofiary na ten eel, Za wszelkie datki w imieniu osob 
potrzebujacych skladam serdeczne "Bog zaplac''. 

Mery 

Program Wspierania Inicjatyw 
Obywatelskich na rzecz 
Wsi i Teren6w Wiejskich 

W I kwartale 2006 startuje Program 
Wspierania Inicjatyw Obywale lskich na rzecz 
Wsi i Teren6w Wiejskich ze srodkow 
Europejskiego Funduszu Rozwo ju Wsi 
Polskiej. Wsparcie w formie granl6w do 30 
tys. zl uzyskaja projekly wytonione w drodze 
konkurs6w oglaszanyc h w kazdyrn kwartale 
2006. Gt6wnymi celami programu sa; 
- slymu lowanie aktywnosci mieszkaric6w wsi 
w zakres ie ich samoorganizacji; 
- ws pie ranie l wo rze nia organizacji 
pozarzqdowych dzialajqcych na terenach 
wiejskich j realizujqcych zadania na rzecz wsi 
i teren6w wiejskich, oraz wsp6lpracy miedzy 
tymi organizacjami; 
- finansowe wspiera nie przedsiewziec na 
rzecz wsi i teren6w wiejskich podejmowanych 
przez organizacje pozarzadowe: 
- wsp iera n ie dz ialari o rga n izacj i 
poza rzqd owy c h, ubiegajqc yc h s ie 
o dofinansowanie projekt6w na rzecz wsi 
i te renow wiejskich ze srcckow Unii 
Europejsk ie j, w tym f in an sow anie 
wymaganego wkladu wlasnego; 
- pobu dza nie wspol pracy samorzqd6w 
gminnych i powialowych z organizacjami 
pozarzadowyrnl, dzialajacymi na rzecz wsi 
i teren6w wiejskich; 
- promowanie aktywnoscl obywa telskiej 
wsrod mieszkaric6w wsi i terenow wiejskich. 

Wszys tkich zainleresowanych zapraszamy 
do zapoznan ia sili1 z artykutem pana Marka 
Zagorskiego na slronie www.wim.ngo.pl 

Red. 
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Z wizytq w Hlszpanll
 
Szkola w Bukwatdzie uczestniczy w Projekcie Szkolnym Comeniusa. W ramach jego realizacji 
nauczyciele z tej szkoly wzi~1i udzial w wizycie roboczej w Hiszpanii. Wraz z nauczycielami ze szkot 
partnerskich poznawali miejscowy system edukacyjny oraz pracowali nad szczeqolami realizacji 
projektu. 

Spotkanie odby/o sie w dniach 
2-7 listopada. Szkole Podstawowq 
w Bukwa/dz ie reprezentowa/o trzech 
n auczycieli : Kaz imierz Kisielew 
- polonista i szkolny koordynator projektu, 
And rzej Dqbrowski - nauczyc iel 
angi elsk iego ora z Marian Pe lc 
- nauczycielwychowania fizycznego. 

1.· 

-
~ 
! 

_...........
Prace nad projektem. 

- Koordynatorem naszego projektu 
"Zdrowe s p ol e cz n o s c l szkoln e 
w Europie " jest szko/a z Hiszp anii . 
- informuje Kazimierz Kisie lew. - Wlasn ie 
tam, w miejscowoscl Molina de Segura, 

spotkali sle wszyscy uczestn icy 
- nauczyciele z Polski, Siowacji, Belgii 
i Hiszpanii . Podczas pleciu dni 
poznawalismy hiszpariski sy stem 
edukacyjny, podpatrywa lismy prace 
nauczyciel i i ustalalismy szczeg 6/owe 
dzialania w projekcie na najblizszy rok. 
Istotne by/o takze wzajemne poznanie 
sie, gdyz dotyc hczas znal isrny jedynie 
posre d ni o , utrzymujqc ko n ta kt 
e-mailowy. 

Podczas prac nad projektem 
ustalono dok/adnie , czym uczniowie 
w szkolach beda sie zajmowac, aby 
lepiej dbac 0 swoje zdrowie, a zarazem 
wiedziec, jak robi sie to w innych 
krajach . Wszystk ie d zi a/an i a 
dostosowano do grup wiekowych 
dzieci i opr acowano szczeg6/owe 
harm on og r a my i c h re al iza cj i. 
Wypracowanymi materia/ami szko/y 
biorace udzia/ w projekcie beda sle 
wymieniac . Nauczyci e le zdobyl i 
r ow n i e z no we d o s wi a d cz e n i a 
obserwujqc tam prace swoich koleg6w 
i kolezanek uczacych dzieci. 

- Hiszpanie przyj el l nas bardzo 

Spotkanie w wladzami Moliny de Segury. 

goscmn ie - m6wi Kazimierz Kisielew. 
Praqneli nam jak najbardziej przyblizyc 
swoja prace. Szko/a, w kt6rej byllsrny, ma 
duze osiaqn iecia sportowe. Jednak majac 
na uwadze fakt , ze na terenie szkoly 
znajdowalo sie siedem boisk (do pilki 
nozne], koszykowej, siatkowej i recznej) 
oraz dwie sale gimnastyczne, przestaje to 
dziwic , Szko/a zas by/a 0 porowe mniejsza 
od dywickiej. Zaskoczeniem byte rowniez to, 
- dodaje - ze w szkolach w Hiszpanii pracuje 
duzo rnezc zyzn . W Polsce to raczej 
rzadko sc. 

(Zak) 

Kiermasz, wystawa , sztuka 
W tcgorocznym , trzecim juz "Kiermaszu Rocznica Odzyskania Nlepodleglosci 

Tworcow Regionalnych" wzielo udzial pictn astu 
wystawicnnikow, Mielismy okazje podziwiac - to wazne paristwowe swieto, 
ccrami kc pana Wicslawa Zaw istow skiego oparta 
na motywach warminski ch . Malgorzata 
Kumorow icz prczcntowala ozdoby sw iqteczne 
oraz pastelowe anioly. Picknern zachwy caly W tym dniu, II listopada, uroczysc ie obchodzilismy kolejna rocznice 
kwietne witrazc i malow ana porcelana Joanny odzyskani a przez Polske niepodleglosci . Dzieci ze Szkoly Podstawowej 
S z y d l o w s k i cj - Z c m oj c i n , Du z y rn w Dywitach, w ramach obcho dow tego swieta, przygotowaly montaz Slowno 
zai ntcrcsowani cm cics z yly s ic wyroby -muzyczny "Droga ku wolnosci" . Prz edstawienie bylo swoist a "lekcja
z pszczelego wosku i bombki wykonanc przez 

patriotyzmu" , wspominajaca trudna, naznaczona krzyzami poleglych, droge 
Polakow do wolnosci , 

Mlodzi artysci z wiclkim zaangazowaniem podkreslili wierszem i piesnia 
nieoceniona wartosc wolnej Ojczyzny. To dzieki nim widzowie przezyli 
wzn iosle chwile wzru szenia i niewatpliwie poczuli dume z tego, ze sa 
Polakami. Nic kryli nawct lez. Na zakonczenie nagrodzili artys tow gromkimi 
brawami, doceniaj ac tym samym ich wysilek i profesjonalizm. Podziekowania 
skierowano rowni ez do pan, ktore przygotowaly uroczystosc (B. Gordon, 
U. Derlacz i D. Pszczola) . 

Uroczystosc odbyla sie w Gm innym Osrodku Kultury i swoja obecnosc ia 
zaszczycili jQ przcdstawiciele wladz: Wojt Jaeek Szydlo z malzonka, 
Sekretarz gminy Jerzy Wojarski, Przewodniczac y Rady Gminy Antoni Nikiel , 
a takze ksiadz proboszcz, rodzice i mieszkancy gminy. Folo. or, 

m i e j sc owe koronczark i . Kiermas zo w i Szkoda, zc mimo licznych zaproszen przybylo tak niewielu mieszkanco w 
tow arzyszyly p rez entacj e prac uc zniow Dywit. Czyzby patriotyzm nie byl dzisiaj w cen ie? Przec iez to od nas 
z dywickich szk61, kt6rzy zarobione pieni adze doroslych zalezy, jakimi wartosciami w zyciu beda kierowac sie nasze dzieci . 
pos tanowi li przeznaczyc na cele charytatywne. Moze wiec warto w przyszlosci docenic wysilek najmlodszych i zaszczyc ic "Mikolajkowe klimaty" czyli spotkanie artys tow 

swoj a obecnoscia kolejna uroczystosc? -rekodzielnikow bylo okazja do integracji 
srodowiska lokalnych tw6rc 6w, a takz e scena 
prezen tacji i wymiany pomysl6w na reali zacjc Dorota Pszczola 
wlas nych talent6w. 

GOK Dywily 
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TROPEM WARMINSKIEJ PRZYGODY cz.4
 

Spotkanie z Jakubem Rayde 

Grudniowe, sloneczne , choc 
rnrozne popoludnie. Nasza grupa 
trop iciel i warrn iriskiej przygody 
z powodu z imowego chto du 
wykruszyta sle do czternastu os6b. 
Twarze czerwie nia nam sle od wiatru 
i mrozu. Piotrek i Mi r e k 
w ekstrawaganckich czapkach 
wyqladaja jak klauni. Idealnie pasuje 
to do naszych wesolych nastroj6w. 
Zamierzamy poznac dzis tajemnice 
h istor ii mie js cow o s ci , kt6ra 
z pewnoscia juz wkr6tce stanie sie 
ce le m wie lu wycieczek 
tu rys tycznych . Bed ziemy w iec 
jednymi z pierwszych, kt6rzy beda 
we drowac po niej w czasie 
i odkrywac jej historie, 

Id z iemy p o l n a d r o q a 
zdecydowanym krokiem. Pod butami 
skrzyp i sn ieq . Towarzyszy nam 
ma lowniczy , pag6rkowaty, 
czesciowo zalesiony i osniezony 
krajobraz. W sloricu lsnia krysztatki 
lodu. Po dw6ch godzinach marszu 
coraz wy r a z n i e ] styszym y 
z naprzeciwka szczekanie ps6w. 
Zb l i z a m y s i e do dz iwnyc h 
zabudowan, Widok przypom ina plan 
f ilmu historycznego. Po prawej 
stronie drogi stoja, na petnych, 
drewnianych kolach , cztery wozy 
zatadowane workami zboza i rnaki. 
Zaprzeqniete do nich zgrzane konie 
zuja siano, a nad nimi unosi sie para. 
Mi edzy sporym budynkiem , 
a furmankami krzataja sie rnezczyzn l 
w zabielonych rnaka ubraniach. 
Widzimy wielkie , mlyriskie kolo 
i styszymy szum wody, kt6ra je 
napedza . Po chwili zaqlusza go, 
towa rzyszace nam od poczatku, 
szczekanie ps6w. Szybko sie do nas 
zbl izaja, Wtem, rozjatrzone przez 
swego tresera, z impetem wbieqaja 
w nasza qrupke. Stoimy wystraszeni , 
ledwo styszymy wlasne oddechy. 
Nasze twarze staja sie blade jak 
snieq , 

- Nie b6jcie sielll - wola treser 
bleqnacy z psami i dodaje: - Te psy 
nawet was nie widza] Wy przybyliscle 
tu z odlegtej przyszloscl . Jest teraz 
rok 1576, ja nazywam sle Jakub 
Rayde . Jestem pracownikiem pana 
Jerzego Stekhla, kt6ry od roku jest 
wlasclclelern tego mlyna oraz 
czterech lanow ziemi. Majatek ten 
otrzymat wlasnle przed rokiem od 
kapituty warmiriskie]. W zamian 

zobowiazal sie do utrzymywania na 
potrzeby polowari gosci i mie
szkaricow olsztynskieqo zamku, 
sfory ps6w mysliwsklch i tresera. 
Jutro ma sie odbyc wielkie, 
przedswiateczne polowanie. Psy 
rnusza bye w doskonatej formie i stad 
dzis tyle zamieszania . 

Uspokojeni jego stowami ruszamy 
powoli za nim. Teraz jest [uz dla nas 
jasne ze to wlasnie on pokaze nam te 
tajernnicza mlejscowcsc . ldac, 
rozmawiamy. Poznajemy sie blizej , 
Opowiadamy 0 sobie , 0 czasach w 
jakich zyjerny i , o cz yw ls ci e , 

o t ech n i c e . Ela chwal i s i e 
najnowszym mode lem kom6rki. 
Nasz przewodnik nie wierzy, ze 
dzlekl niej rnozna rozrnawiac na 
odleqlosc. Ela, mocno qestykulujac, 
Uumaczy mu lstote i zawilosci 
polaczen telefonicznych. Zgodnie 
postanawiamy, ze na sam koniec 
otrzyma od nas telefon w prezencie. 
Tak bardzo sie ucleszyl, ze nikt z nas 
nie osrnlelil sie mu powledzlec, ze na 
siec tej kom6rki trzeba bedzie 
poczekac kilkaset lat. 

- To mate, regularne wzg6rze 
w zakolu rzeki tyny, to grodzisko 
staropruskie - powiedzial Jakub 
Rayde . - Juz dzls Iiczy sobie bardzo 
wiele wiek6w. To wlasnie tu 
marszatek Nicolas Jean Soult 
w lutym 1807 roku ustawi armaty 
i zofnierzy Napoleona Bonaparte, 
aby stoczyc nejkrwawsza udoku
rnentowana bitwe , j aka rnla la 
kiedykolwiek miejsce na terenie 

. --..,:. ; . 
.. 

gminy Dywity. Bltwe stoczyly sily 
Napoleona przeciw Rosjanom 
sprzymierzonym z Prusakami 
o przeprawe przez Lyne . Sp6jrzcie, 
- kontynuuje pan Rayde - te 
niepozorne deby, rosnace przy 
grodzisku, b e d a ogromnymi 
pomnikami przyrody, a najokazalszy 
nazwa debern Napoleona . Wiele 
os6b bedzie tu przybywac, aby 
wsp61nie je obejrnowac i foto
grafowae sie z nimi. Na grodz isku 
powstanie tez cmentarz i owiane 
wieloma legendam i kaplice grobowe. 
Jedna z nich ocaleje do waszych 

Hys. Archiwum I'M 

czas6w i wymagae b e d z ie 
konserwacji. Tylko od was zalezy, czy 
przetrwa dluze]. Niestety, - tu nasz 
przewodnik sie gt~boko zamys lil 
- w 1709 roku tereny te nawiedzi 
epidemia dzurny i znaczna czesc 
rnleszkancow zginie . Pom6r bedzie 
tak wielki , z e ofiary zarazy 
pospiesznie b e d a grzebane 
w pobliskim wawozie. W 1807 roku, 
spocznatam takze zolnierze rosyjscy 
polegli w czasie wspomnianej przeze 
mniebitwy. 

- A coz to za piekny palac? - pyta, 
jak zwykle dociekliwa,Agata . 

- Ten palac nalezy do wielkiego 
majatku z iemskiego . Niestety, 
budynek do sz cz etnie sptonie 
podczas II wojny swiatowe]. Jego 
celowo zasypane podziemia dtugi 
czas beda kryly kosztownoscl oraz 
makabryczne tajemnice . 



Moze dop iero wasze pokolenie 
ujawni i uWiarygodn i te niesamowi te 
opowiescl 0 lochach, piwnicach, 
tajemnych przejsciach i tym, co sle 
w nich znajduje . Na bazie majatku 
ziemskiego po 1945 roku powstanie 
PGR. 

- Jestesrny w Barkwedzie!!! 
~ wykrzykna] Piotrek. 

- Brawo! To wlasnle jest 
Barkweda!!! - odpowiedziat pan 
Rayde , zeqnajac sie. Do odchodza
cego przewodnika dobiega Ela 
i wciska mu w prawa dton obiecany 
telefon kom6rkowy. 

Zrobito sie juz ciemno, patrzac po 
sobie widzimy, jak trzesiemy sie 
z zimna. Szybko ruszamy w drog~ 

powrotna, snleq sieqa ponad kolana , 
a miejscami nawet do pasa . Mijajqc 
rnlyn, styszymy przeraz llwle qlosne 
huk i armatn ich i karabinowych 
wys tr zal6w. Padaja komendy 
wojskowe w jezyku francuskim, 

rosyjsk im i niemieckim. Zaczynamy 
biec, co sit w nogach. Nagle brakuje 
nam tchu. Odwracamy sie za siebie 
i wldzlm ywielka lune ognia. 

- To plonacy palac w Barkwedzi e. 
- wyszeptala przerazona Ela. 

Po godz inie marszu w sniequ, 
rozgrzani wysilkiem, marzymy juz 
tylko 0 qorace] herbacie i wygodny m 
sp aniu. Prz ec hodzqc przez 
Brqswald, po dz iw iamy pieknie 
ustrojone i kolorowo rozswietlone 
choinki. Widoczne sa w oknach i na 
podw6rkach. Schodzac z wysokiej , 
stromej g6rki, zblizarny sie do Dywit. 
Slyszymy coraz to glosniejsze, 
charakterystyczne dzwoneczki. 
Wszyscy jednoezesnie oglqdamy sie 
za siebie, aby zobaczyc, co tak 
swiatecznie dzwoni. Dostrzegamy, 
jak z g6ry zjezdzaja wi elk ie , 
pornaranczowe sanie z duzym 
napisem na boku: GMINA DYWITY. 
Zaprzeq iern, po brzeg i zalado-
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wanym gwiazdkowymi prezentami, 
dumnie powozi przebrariy za 
swieteqo Mikolaja nasz przewodnik 
z Barkwedy. Sanie szybko mkna 
przez zaspy zaprzezone w szesc 
silnych strusi6w ze "Strusiolandii" . 
Ustrojone w czerwone kamizelki 
i kolorowe balony, sprawnie ciaqna 
sanie. 

Zatrzyrnalisrny sle zafrasowani. 
Nagle jak zza sciany dotarl do nas 
glos Pawla zwr6cony do Eli. Patrzyl 
na nia z coraz bardziej rosnacyrn 
zdz iwieniem. Ona zas r6wnie 
zdziwiona przyglqdala sie swojemu 
telefonowi kom6rkowemu w jego 
dtoni. Pozosta li stali nieruchomo 
i wpatrywa li s ie w pobliskie 
zabudowania, skad posuwala sie ku 
nam sniezna zadymka. 

Henryk Mondroch 

Co robia w weekendy kobiety w Gminie Dywity? 

Tw6rczo zabic nude 

Co robi w weekend wlekszcsc kobiet w gminie? Trudno powiedziec. Natomiast grupa okolo 20 pan 
postanowita zmierzyc sie z nuda i aktywnie spedzac sobotnie oraz niedzielne dni. Naprzeciw ich 
potrzebom wyszto Stowarzyszenie "Nasza wles" z Fraczek. Zaprosifo kobiety z S~ta l a , Sprecowa, 
Nowych Wt6k, Tutawek, Gad6w i Fraczek do udzialu w projekcie "Wiejska Inicjatywa Kobiet - Teren". 
Na jego realizacje, w ramach programu rzadoweqo Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, pozyskano 
srodki z Ministerstwa Polityki Spotecznej. 

- GI6wnym zatozen iern projektu jest 
- m6wi Alicja Wqsik, prezes Stowarzy
szenia "Nasza wies", a jednoczesnle 
koordynator projektu - aby uczestnlczace 
w nim panie poznaly zasady tworzenia 
i funkcjonowan ia gospodarstw agro
turystycznych. Istotna jest tu znajomosc 
obslug i komputera, malej ksleqowosci 

Fcto .An::h.SNW 

oraz pisania wniosk6w na pozyskanie 
srcdkow unijnych w celu tworze nia 
kwater agroturystycznych. Bardzo wazna 
jest rowniez wiara we wlasne moz liwosci 
- dodaje. 

Pierwszym etapem proje ktu byly wiec 
warsztaty interpersonalne, podczas 

kt6rych poznawano siebie i swoje 
rnozliwoscl . Nastepnie panie wyjechaly 
do zap rzyjaznionego gospoda rstwa 
agroturystycznego w Gietrzwaldz ie 
prowadzonego przez pan ia Maric le 
Platte , kt6ra jest [ednoczesnie prezesem 
Warmin sko-Maz urskiego Sto w arzy
sze nia Ag roturystycznego. Podczas 
trzydniowego pobytu panie nie tylko 
poznawaly tajniki tworzenia kwater dla 
turyst6w, lecz mialy rowniez okazje do 
spotkania z wlzazystka, przebadania sie 
biorezonansem i skorzystania z sauny. 

Kolejnym etapem byl kurs komputerowy 
i nauka malej ksieqowosci, W czasie 34 
godzin zajec kobiety, czesto po raz 
pierwszy zasladajace przed ekran em 
komputera, poznawaly tajniki przyszlego 
biznesu. Wiedzq najbardziej pozada na 
jest urnlejetn osc pis ani a wnios k6w 
umozllwlajacych pozyskanie srodkow 
uni j nych na realizacje wla sn ych 
pomysl6w. 

- Udzialwtym projekcie - podsumowuje 
A licja Wqsik - przy bliza rnozllwosc 
stworzenia kwater agroturystycznych we 
wl asnych gospoda rs twach ro lnyc h. 
Realizacja zalezy juz jedn ak od 

indyw idualnych decyzji uczestniczek 
warsztat6w. Obserwuje wsroo pan duze 
zainteresowanie tego typu dzialalnoscia , 
Widz~ r6wniez wielkie pragnienie 
wlasnego rozwoju , a to jest r6wnie 
wazne , Z rozm6w wynika , ze panie 
blorace udzial w projekcie chca dalej 
podnosi6 swoje kwal ifikacje, chocby 
poprzez nauke [ezykow obcych. To mnie 
bardzo motywuje do dalszych dzlalan 
oraz do starania sle 0 srodkl na 
zaspokojenie tych potrzeb . 

Stowarzyszenie Nasza Wies 
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r 6w n ie z tzw. "Satelity" Centrum 
w Tutawkach, S~talu, Gadach i R6znowie, 
kt6re proponuja warszta ty edukacyjno 
- artystyczne z zakresu teatru, plastyki, 
informatyki i wiedzy 0 Europie. 

Bye mlodym i rnieszkac na wsi to nie 
lada wyzwa nie w obecnych czasach . 
Wsz~dz ie daleko: do kina, teatru, na koncert, 
do domu kultury nawet ... do wlasnej szkoly. 
Wydaje sie, ze od r6wiesnik6w z miasta dzlela 
nas lata swietlne "rnozliwosci" 

Mtodzi kontra nuda! 
Gminne Centrum Wspierania Inicjatyw Mlodziezowych zaprasza. 

w realizacji wlasnych plan6w, 
marzeri, talent6w. 

Zyjerny w mniejszych, 
wioskowych spolecznosciach , 
przez co cieze] nam znalezc 
br atn ia dusz e , koqos, kt o 
podzielalby nasze poglqdy, mialte 
samezainteresowania. 

Z a nal izy t y c h 
wszystkich "brak6w" zrodzila si~ 

idea miejsca, kt6re wyszuki
waloby, zapraszalo i zbieralo 
w grup~ wszystkich mlodych 
z Gminy Dywity, kt6rzy chca 
walczyc z nuda i biernoscia, kt6rzy 
c hc ielib y zm ien iae sz a r a 
rzeczyw lstosc , podej mowa c 
wyzwania. 

wsp6 1ne 

Tak, ponad rok temu powstalo 
Gminne Centrum Wspierania Inicjatyw 
Mtodziezowych - zesp6t profesjonalist6w: 
pedagog6w,animator6w kultury,artyst6w oraz 
grupa mlodych lider6w, kt6rzy juz nawiazall 
z nami wspotprace, Miesci sle one w GOK 
w Dywitach, na I. pietrze i czynne jest 5 dni 
w tygodniu w godzinach 8.00 -1 9.00. 
W Centrum czekaja na was stanowiska 
komputerowe, zajecia w Multimedialnej 
Pracowni Sztuki oraz osoby,kt6rych zadaniem 
jest pomoc w wspieraniu mlodych inicjatyw 
i wszelkich rozwojowych pomysl6w. 
Od listopada biezaceqo roku funkcjonujq 

Sal"~ma .kiP'll TiJ..-~ Foto. MM 

GI6wnym celem Centrum jest powolanie 
Zespolu Lider6w, kt6rzy w przyszlosci 
calkowicie zaje liby sie praca Centru m 
i stworzyliby podwaliny mlodziezowe] 
organizacji pozarzadowej. 
Informacje 0 dzialaniach Centrum znajduja sle 
na stronie internetowej Gminnego Osrodka 
Kultury www.dywity.gmina.pl 

afh 

Projekt Gminne Centrum Wspierania 
Inicjatyw Mtodziezowych "Satelity" 
realizowany jest w ramach konkursu 
Polskiej Fundacji Dzieci i MtodzieZy 
"R6wNAC SZANSE 2005", ze srodk6w 
Polsko-Amerykariskiej Fundacji Wolnosci. 

"SUAVIS" W CZOt.6WCE 

Zagrajmy razem 8 stycznia! 

WOSP w Dywitach. 
Motywem przewodnim XIV Finatu w cale] 

Po lsce j est zbi6rka pi enie dzy DLA 
RATOWANIA ZYCIA DZIEC I 
POSZKODOWANYCH W WYPADKACH, 
W TYM NA NAUK~ UDZIELANIA 
PIERWSZEJ POMOCY. 

Jak podkresla Jurek Owsiak, nie chodzi 
jedynie 0 wypadki komunikacyjne , ale 
wszystkie wypadki, kt6re zdarzaja sle 
z udzialem dzieci. XIV Final bedzie wiec 
oqrornna okazja, aby bardzo glosno rnowic 
o nauce udzielania pierwszej pomocy. 
Fundacja chce, aby nauk a udzielan ia 
pierwszej pomocy stala sie zjawiskiem 
powszechnym, aby zaczela siQ ona juz od 
najmlodszych klas szkoly podstawowej i aby 
stycznosc z nia rnial kazdy mieszkanicc Polski. 

Gminny Osrodek Kultury w Dywitach juz po 
raz czwarty czynniewlacza siew Orkiestre. 

W tym roku zap rasza my wszystkich 
mieszkaric6w Gminy Dywity w godzinach 
10.00-14.00 do Sali Widowiskowej GOK. 

W programie wiele atrakcji. GI6wne z nich to
 
spotkanie z kierowca rajdowym Marcinem
 
Abramowskim - wlascicielern Firmy ABRAM
 
MOTORSPORT i jeg o ni ezw y kl y m
 
samochodem oraz pokaz pierwszej pomocy
 
przygotowany przez PCK z Olsztyna.
 
Na imprezie nie zabraknie pokaz6w tarica
 
wsp6lczesne go oraz wystspow lokalnych
 
grup artystycznych, szkol, przedszkoli
 
i stowarzyszeri .
 
Tradycyjnie licytowane beda qadzety Wielkiej
 
Orkiestry i inne ciekawe fanty.Zapraszamy!
 

GOK Oywily 

Zesp 61Tanca Nowoczesnego "SUAVIS" 
dzi ala j acy przy Gminnym Osrodku 
Ku ltury w Dyw itach 19 Iistopada 2005 r. 
wzia] udzial w turnieju "GRAND PRIX 
WARM II I MAZ U R W T A N C U 
SPORTOWYM " w Lidzbarku 
Warminskim . Wiejska Gmina Dywity 
stanela w sz ranki z grupami tanecznymi 
z Warszawy, todzi, Olsztyna, Bartoszyc 
i . .. wygrala! 

0cI1e-i: Ju.tyM J...n.Q, SytwW, Pooewicz.MaQdalanaMilt. 
JoaMIo c~. llAt8:rzyn. StodlA. 

Nagrody zdobyte przez tancerzy z GOK 
w Dywitach to : 
Grand Prix w kat. Show Dance Duety 
(s en io rzy ) i I miejsce- Piotr Krajewski 

i Slawomir Mandywel, II mrejsce: 
Magdalena Mali: i Katarzyna Stocka. 
IV m iejsce: Sylwia Pacewicz i Justyna 
Juszko. Ponadto grupa "Suavis" 
zdobyla Grand Prix i I miejsce w kat. 
Show Dance Mini Formacje (seniorzy) 
oraz Grand Prix i I miejsce w kat. Show 
Dance Formacje (seniorzy) . 

O becn ie grupa "S uavis " 
przygotowuje sle do wystawienia 
spektaklu tanecznego w ramach projektu 
" Wi e j s k a 
Akademia 
Tan c a 
Wsp61czesn 
ego" , kt6ry 
zostanie 
zagrany pod 
kon iec 0 

7); stycznia. . LL. 
2 Cd Iewej: PrumyslllW Juril.iewic.LPlOtt 1(nj ..NUi, SIilIwOrnIfM.:mdyW~ 
(/) 

g 
~ Aneta Cytowicz-Krajewska 

Oglaszamy nab6r mtodzlezy od lat 15 
do zespolu "Suavis" w kazda srode 
i platek 0 godz. 16 .00 , 

Zapraszamy 

W swietlicy wiejskiej 
w Lugwaldzie. 

Juz od ponad roku, dzleki dolacji Gminy Dywity 
udzielone j Slowarzyszcniu "Lugwald" , w swietlicy 
wiejskiej w Lugwaldzie, mieszczqcej si~ w bylej 
szkole podstawowcj . odbywaj q sie zajec ia 
plastyczne dla dzicc i. 

W prawie kazda soboto rano najmlodsi 
micszkaricy naszej wsi spolykajq si~ z Paniq 
Joa nna Zemojcin , aby rnalowac, rysowac, 
wycinac, tepic z gliny, masy solnej i robic mn6stwo 
innych rzeczy. Pomysty sa zawsze, inspirowane 
pora roku , dostepnyrn malerialem , checiarni 
a laki:e nadchodzqcymi swietami. 

W paidzicrniku lego roku do grupy dolqczyla 
mlodzlez. Postanow ila pom6c zwierzetorn, psom 
i kolom, mieszkajqcym w schronisku dla zwierzql 
w Olsztynie. Dziewczeta wpadty na pomysl, i:e 
zrob iq karlki sw lateczne, kl6rc p6iniej 
sprzedadzq, a pien iqdze przeznaczq d la 
schroniska. Pracc lrwaty prawie dwa mleslace. 
I byl lei: etckl! Powslalo mn6stwo r6i:norodnych 
karlek . Na kie rmaszu prze dswiateczn ym 
w Gminnyrn Osrodku Kullury w Dywitach rnlodziez 
zobrala ponad sto zlotych! 

Pows lajq [uz plany odncs nie da lszego 
pozyskiwa nia pienledzy, Serdocznie gralulujomy 
mlodym micszkankom naszej wsi. Zyczymy 
dalszych pomysl6w I sukces6w. 

Slowarzys zenio "t ugwald" 
Joanna Glezman 


