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Wezwanie 

" P6jdz za mna" ten glos przenika wsrod ciszy
 
Tys go uslyszal, wielu go nie slyszy...
 

Ten glos wsrod fal mnoqosci
 
Slyszalny jes t na nieokreslone] czestotliwosci .
 
Posrod ogromu Kosmosu
 
Tylka wybran iec zrozumie tresc tego glos u.
 

Przez 50 lat powtarzales to wo lanie
 
Dla Nieslyszacych,
 
Dla Niewidzqcych,
 
Dla trzezwych,
 
I bedacych we wskazujqcym stanie...
 

Dla twardych, hardych
 
Dla w odmiennym stanie
 
Dla wszystkich Ci drogi ch;
 
Bogatych, chorych
 
Szczeg61nie ubogich.
 

Te nieslyszalne dla nas czestotl lwoscl
 
Przetwarzales w nadzleje Boze] Milosci.
 
W zamian my odbiorcy tego powolania
 
Bedacy w drodze tam , dokC\.d kazdy zmierza,
 
Wznosimy dziekczynne wolania:
 
Dzieki ci, Bote za takiego dus zp asterza
 

Za twe dobrodziejstwa
 
Za piekne tu trwan ie
 
Masz tu , w tej swiatyni,
 
W kazdyrn naszym sercu ,
 
W kazdyrn naszym domu
 
Na trwale mieszkan ie
 

Jak szeroka, jak dlug a
 
Nas za parafialna strona,
 
Otworem stoja domy
 
Dla Kochanego ksiedza Benon a.
 

Dywity, 25.06.2006 r. 50-lecie Kaplanstwa
 

Stanislaw Niepsuj 

Foto.Kuba J.rz'l.bok 
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CZOt.OWE MIEJSCE 
W RANKINGU GMIN 

WOJEw60ZTWA 
WARMINSKO - MAZURSKIEGO 

tukaszRuch 

potrafla znalezc wsp61nego [ez
sprawach . Jedynie soltys 

Barkwedy zostal pan Wiestaw Wa

reprezentanta ws i, zadalisrny mu 

Wiestaw Wasilewski : WierzEil , ze 
dobrym soltysern bez wsparcia rni

W.W.: Zamierzam 
wsp61nej pracy. Planujemy 

wies stala sle ladna i rozwijala sie , 
LR: Dziekuje za rozrnowe. 

Ranking budzetow gmin powstal po 
podsumowani u punktacji przyznawanej 
gminom za: wydatki, inwestycje, wydatki 
na mieszkarica oraz inwestycje na 
mieszkarica . Za pierwsze miejsce 
przyznawano 116 punkt6w za ostatnie 1 . 
Gmina Dywity otrzymala kolejno: za 
wydatki - 82 punkty, za inwestycje 104 
punkty, za wydatki na mieszkarica 109 
punkt6w i za inwestycje na mieszkarica 
1 12p u nkt6w . 

Gmina Dywity zajmuje I rruejsce 
w powiecie i II w wojew6dztwie wsr6d 
gmin wiejskich w rankingu budzetow 
gmin roku 2005, opubl ikowanym 31 
ma ja 2006 roku, w Gazecie 
Samorzqdowej, dodatku do Gazety 
Olsztyriskiej i Dziennika Elblqskiego. 

W og61nym rankingu klasyfikujqcym 
wszystkie 116 gmin miejsk ich, miejsko 
- wie jskich i wiejskich naszego 
wojew6dztwa, znajdujemy sle na VII - IX 
pozycj i z og61nq iloscia 407 punkt6w, 
wy p rzedzajqc 0 38 punkt6w 
do tych czasowego l idera w naszej 
kategor i i - Grnin e Stawiguda. 

silewski. 

kilka pytan . 

yka 

eszkancow, 

Uwaga! 

IBEZPtATNE BADANIA I 

• Mammografia dfa kobiet w wieku
 
50-69 fat
 

- Cytofogia dfa kobiet w wieku
 
25-59 fat
 

W Szpitalu MSWiA z Warm irisko
 
-Mazurskim Centrum Onkologi i
 

w Olsztynie ( Poliklinika )
 
AI. Wojska Polskiego 37
 

MAMMOGRAFIA wykonywana jest
 
w pracowni RTG,
 

Ip ( nowy budynek szpitala )
 
od poniedzialku do piatku
 

w godz. 9.00 - 14.00
 
Rejestracja telefoniczna
 

• tel. 089 539 88 30
 

rnozna na stronie internetowej 
www.nfz-olsztyn.pl. oraz pod 
numerem 9488. 

CYTOLOGIA wykonywana jest
 
w poradni ginekologicznej Szpitala
 

MSWiA z WMCO w Olsztynie
 
( Polik linika ) AI. Wojska Polskiego 37
 

Od poniedzialku do piatku
 
w godz . 9.30 - 13.00
 

Rejestracja telefon iczna
 
- tel. 089 539 88 41
 

Rak wczesnle wykryty
 
jest uleczalny !!!
 

UG. Dywlty 

.===========================~ -Iecia Szkoly Podstawowej im. "Gazety 

Nowy soltys, nowa Barkweda 

Wies Barkweda od dawna boryka sie z kwestia wywozu nieczystosci 
oraz brakiem swietlicy wiejskiej. Jednak najwiekszym prob lemem 
jes t brak porozumienia rnledzy samymi rnieszkaricami , kt6rzy nie 

w wielu waznych dla nich 
rnoqtby pom6c mieszkancorn w 

rozwiazanlu ich trudnosci. 11 kwietnia 2006 roku odbylo sie zebranie 
wiejskie, podczas kt6rego rnieszkaricy wybrali nastepce odwolaneqo 
Boquslawa Jaszczaka. Po burzliwym glosowaniu nowym soltysern 

Praqnac przyblizyc wszystkim zainteresowanym postac nowego 

tukasz Ruch: Jak pan sadzi, czy uda sie zazeqnac konflik t porniedzy 
rnieszkaricaml Barkwedy i popraw ic estetyke wsi ? 

tak . Zaden czlowlek nie bedzie 

t.R. :Jakie ma pan plany jako soltys na najblizsza przysztosc? 
poqodzic spoleczenstwo i zmobilizowac do 

tez rozwiazac problem wywozu 
nleczystosci oraz rozpoczac budowe swietllcy wiejskiej . Chce aby 

Jedno badanle moie uratowac Twoje Zycle 

Bezptatne badania
 
dla kobiet
 

Narodowy Fundusz Zdrowia 
zaprasza Panie w wieku 25 - 591at 
na b e z p l a t n e badania 
cytologiczne (profilaktyka raka 
szyjki macicy) oraz profi laktyczne 
badanie raka piersi (bezplatna 
mammografia). 

lntorrnacje na temat plac6wek, 
kt6re wykonujq badania znalezc 

Blizszych informacji mieszkan
kom naszej gminy udzlela 
pracownicy GOPS w Dywitach, 
pod numerem: (089) 5120 160. 

UG.Dywlty 

Zapraszamy na 
uroczystosc XX-Iecia 

szkoty 

Komitet Organ izacyjny Obchod6w XX 

Olsztyriskiej" w Dywitach ma zaszczyt 
zaprosic wszystkich, kt6rym szkola byla, 
jest i bedzie bliska sercu, na jub ileusz XX 
-Iecia. Uroczystosc odbedzie sie w dniu 
14.10.2006 r. w budynku szkoly 0 godz . 
9 .00 . Prosimy 0 potwierdzenie 
uczestnictwa w sekretariacie szkoly, 
telefonicznie (089) 512-00-30 lub 
po czta elektron icznq na adres 
spodywity@02.pl do dnia 15.09.2006 r, 

Drodzy Absolwenci! Zapewne 
posiadacie w swoich zbiorach fotografie, 
zeszyty, prace, kt6re zwlazane SClZ nasza 
szkola, Bedzierny bardzo wdziecznl, jesli 
zechcecie je wypozyczyc. To swladectwo 
min ionych dni bedzle uswietnialo 
uroczysto sc obchod6w XX-Iecia . 
Wszystkie materialy zostana zwr6cone . 
Czekamy na Was iWasze wspomnienia. 

SP.Dywlty 

Gmina Dywity w Iiczbach 

2 - Iiczba rzek 
9 - Iiczba jezior 

127 ha - powierzchnia w6d 
stojacych 

205 ha - powierzchnia w6d 
plynacych 

16116 ha - powierzchnia 
geodezyjna calej gminy 

NM 
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Czlowiek musi oddychac pelnymi plucami
 

Niedziela, 18 czerwca. Msze swiete 
o godzinie 8.00, 10.00 , 11.30, 15.00 
i dodatkowa za zmartych 0 godzinie 
17.00 (ze wzqledu na ulewe odbedzie sle 
w kosciele). Piec chrzt6w, nauki 
przedrnalzenskie , wywiad do "Gazety 
Dywickiej" ... . W najblizszych dniach dwa 
chrzty, dwa sluby, pierwsza komunia 
swleta (indywidualna). Mozna odniesc 
wrazenie, ze ludzie zachowuja sie tak, 
jakby parafia miala juz nie istniec. 

25 czerwca 0 godzin ie 12.00 
uroczysta Msza swleta z okazji 50 . 
r~czn i cy swiecen kaplanskich i pozeqna
nle po 29 latach duszpasterstwa. Ksiadz 
Benon Schirmer, proboszcz parafii 
sw.Apostol6w Szymona i Judy Tadeusza 
w Dywitach odchodzi na erneryture i po 
pon~d potowie wieku wraca w swoje 
rodz inne strony, do Kosciana pod 
Poznaniem, gdzie bedzie mieszkal 
wsp61nie z bratem Franciszkiem . 

- ~az~m z bratem zglosilismy sle do 
semlnarrum - wspomina ks iadz 
Schirmer. - Mnie skierowali do Olsztyna , 
br~~ trafil do Wroctawia. Tak zaczal sie 
moj pobyt na tych ziemiach . W latach 
1956-1958 pracowalem jako wikariusz w 
par afii w Biskupcu Reszelsk im , 
na stepnie przen iesiono mn ie do 
Zabrowa. Pracowalem takze w Olszty 
~ie , Kalniku i Szabruku. W Dywitach 
[estern od 1977 roku. Wprowadzitem sie 
w ~arcu . Plebania byla oczywiscie 
z~m leszkala przez pi~c rodzin, alesmy 
S l~ zaprzyja znil i. Niekt6rzy z nich 
z czasem sie wyprowadzili do swoich 
mieszkan, niekt6rzy z nich zmarli i pleba 
rna z czasem zostala przejeta przez 
parafie. 

Ksiadz Schirmer pamieta, ze ludzie 
przyjeli go tu z radoscia i jak tylko mogli, 
to poma gali. Po cz uc ie lud zki ej 
solldarnosci towarzyszylo mu [uz zreszta 
od momentu wstapienia do seminarium. 

- Ludzie tutaj sa bardziej zbratani 
- m6wi. - Przybyli z roznych region6w, nie 
mieli wypracowanej tradycji i szybko sie 
~e ~ O bq.z~yw~li. Po~a tym sa skromnlejs i 
I biednie] zYjq. Nie widac tu az tak 
wielkiego bogactwa . Mysl~ takze, ze to 
o~ror:nne b.ogactwo zieteni, wody i jezior 
rowniez dziala na czlowieka kojqcq. 

Nasz region n a l e z y do 
najbiedniejszych w Polsce. Proboszcz 
zacza] wlec pomagac biednym. Pomagal 
zawsze. Na stale zaczal prowadzic akcje 
charytatywne od chwili wprowadzenia 
stanu wojennego. W gmin ie Dywity 
systematycznie korzystalo z tej pomocy 
prawie 170 rodzin. 

- Akcje charytatywne i spotkanie z 
biednymi, szczere rozmowy z nimi na 
zawsze pozostawia we mnie niezatarte 
wrazenie - dodaje ksiadz Schirmer. 

- Bez pomocy charytatywnej nie ma 
pelnego oddzialywania w parafii . 
Duszpasterstwo to jedno ptuco, a akcje 
dobroczynne to drugie. Czlowiek zas 
musi oddychac pelnymi ptucami. 

Pomoc biednym to nie jedyne 
przedstewzlecla ksiedza Benona 
Schirmera w naszej gminie . W 1997 roku 
uruchomil drug i dzwon na wiezy 
kosclelne], w 1999 ostatnie dwa. Jeden 
z nich poswi~cony jest $wi~temu 

J6zefowi, inny uparnletnla pontyfikat 
Jana Pawla II. Z pewnoscla proboszcz na 
emeryturze bedzie wspominal nadanie 
uli cy nazwy Ja na Pawla II oraz 
poswiecenie skalki uparnletniajacej jego 
pontyfikat. 

.- Na emeryturze raczej nie b~ d~ 
temuchowal - srnieje sie. - Zawsze bylem 
czlowiekiem aktywnym. Interesowalem 
sie sportem. Do tej pory po dachu chodze 
bez najmniejszego zachwiania, czasami 
mam o c h o t e sobie p ob ie g a c . 
W Koscian le bede zas organizowal 
pielgrzymki do sanktuari6w europejskich. 
Nie tylko do tych w Polsce, ale i z pewno
scia do WloCh, Francji czy Hiszpanii. 
Z p e wn o s c i a przyjedziemy na 
pielgrzymxe do Gietrzwaldu . Oby tylko 
jak najdluzej sluzylo mi zdrowie. 

Uroczysta pozeqnalna Msza swleta 
odbyla sie 25 czerwca w kosciele 
parafialnym w Dywitach. Odchodzqcego 
na erne ryture proboszcza zeq naly 
zar6wno wladze gminy, jak i mieszkaricy. 
Wszyst kim bedzie brakowa c j ego 
witalnosci i zainteresowani a sprawami 
tych najbardziej potrzebujqcych. "Ta 
Msza swieta ma bye podzlekowaniern 
Bogu i ludziom , kt6rzy towarzyszyli mi w 
drodze kaplanstwa przez cale zycle, 

pomagajqc i wspierajqc mnie" powiedzial 
wzruszony ksiadz Benon Schirmer. 
Wzruszenia. smutku i lez nie ukrywali 
takze ci, dla kt6rych przez ostatnie 29 lat 
byl duchowym ojcem wskazujqcym 
wlasclwy kierunek na trudnej drodze 
ludzkiego zycia, 

Kazimierz Kisielew 

Oywity. Parnieci wielk iego Polaka 

Pomnik Jana Pawla II
 

W swieto Bozeqo Ciala wyruszyla 
procesja ulicami Dywit do czterech 
oltarzy. Ostatn i byl ustawiony przy 
zakrytym jeszcze pomniku papieskim. 
Po przybyciu procesji nastapllo jego 
uroczyste odsloniecle. Uczynili to W6jt 
Gm iny Dyw ity Jacek Szydlo, pan 
Zbign iew Kowa lewski oraz mala 
dziewczynka Alicja Strot. Mlodziez ze 
scholi parafialnej zaspiewala piesn "Nie 
lekajcle sie", po czym zaczely bic dzwony 
i z wlezy poplynela melodia "Aniot 
Panski", Wszyscy obecni odspiewali 
rnodlitwe. 

r 1". ~. 

Pomnik papieza Jana Pawla II to 
osta tn ie przedslewzlec le ksiedza 
Benona Schirmera. Wsparli je m. in.: 
W6jt Gminy Dywity ofiarowujqc skwerek 
pod pomnik, pan Zbigniew Kowalewski 
dajac karnien i pan Stanislaw Rzeszot 
wykonujac wykopy oraz fundament. 
Ofiare na wykonanie odlewu pomnika 
zlozyli parafianie. Dzielo metaloplastyki 
wykonal artysta Zenon Szewczyk 
z Tomaszkowa . Pomyslodawcq byl pan 
Stanislaw Rzeszot. 

Na pomniku znajduje sle wizerunek 
papieza Jana Pawla II, herb papieski 
oraz napis umieszczony na nieregularnej 
powierzchni, kt6ra przedstawia ksztalt 
Gminy Dywity. 

Mery 

--~-~=======-=-===============:::=::!...- I
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Nasz zanikajacy warmlnski zwyczaj 

t.osiery 

tosiery mialy i rnaja charakter Z Redykajn losiera przychodzi i nastepu]e modlitwa w intencj i 
blaqa lno-dzlekczynny. Z losiera wiern i w dzieri sw. Marii Magdaleny, a na sw. pielgrzym6w (Ojcze nasz, Zdrowas 
zaczeli pielgrzymowa6 po epidemii Katarzyny, w dzieri odpustu w nledziele Mario .. .). Kaplan odmawia rnodlitwe 
dzurny na poczatku XVIII wieku i epide po 25 listopada, przychodzila losiera z na zakoriczenie pielgrzymki oraz 
miach zwlerzecych (np. pom6r bydla) . Ci, Bukwaldu. Obecnie zanikla, podobnie wezwania do patrona parafii . 
kt6 rzy oca leli i przezyli epidernie, jak losiera, kt6ra pielgrzymowala w swi~ Zapalone swiece sa ustawiane na 
przyrzekali, ze beda chodzic z Ioslera co to Wn iebowzi~cia Najsw i~tszej Marii oItarzu i pala sle w czasie Mszy sw., 
roku w okreslone dni. Mieszkaricy danej Panny 15 sierpnia z Braswaldu do Dywit. kt6ra zawsze odbywa sle w intencji 
rnlejscowoscl zbieraja sie w wyzna Dawniej z Brqswaldu pielgrzymowano pielgrzym6w. 
czonym miejscu , rnaja przygotowane r6wn iez do Gietrzwaldu i Swi~tej Lipki. Szkoda, ze nasze piekne zwyczaje 
dwie swiece przystrojone w wianuszki zanikajq. Dawni mieszkaricy wyjecha li 
zielone lub kwiaty. t.osiery z Dywit badz zmarli, starsi nie rnaja juz sil. Na 

Mieszkaricy Dywit udawali sie z pewno warto podtrzymywa6 
t.osiery do kosclola parafialnego losiera do Barczewa 13 czerwca, w dzieri i powr6ci6 do pieknych tradycji . 

w Brqswaldzie sw. Anton iego. Do kosciola w S~talu zas o przywr6ceniu losiery obecnie rnysla 
Wprowadzenie losiery mieszkaric6w w nledzle le po 6 sierpnia, w dzieri czlonkowie stowarzyszenia "Nasze 

wsi Bukwald odbywa sle 1 maja (na odpustu w SWi~to Przemienienia Gady" . Miejmy nadzieje, ze pomogq 
wspomnienie s«. J6zefa Robotnika) Pariskiego, a do Brqswaldu w niedziele im w tym mieszkaricy innych 
przed surna odpustowq. Wszyscy przed 8 wrzesnla, na swieto Narodzenia miejscowoscl naszej gminy. 
zbierajq sie na dole przy drodze Najswoetsze] Marii Panny, rowniez 
prowadzqcej do kaplicy. Nastepnle w dzieri odpustu . Mery 
losiera zostaje do kaplicy wprowadzona. W swoim kosciele zbierali sle w dzieri 
Ze Sprecowa wyruszano na Zielone swiete] Anny, 26 lipca . Kaplan im Informacje zostafy zebrane ad 
SWi~to - dawniej pqtnicy szli boso  btogoslawil iwprowadzal do swiatyni . dlugoletniego proboszcza parafii 
obecnie ta tradycja zanikla. Z Kajn zas wBrqswaldzie ksiedz« prafata Aniceta 
losiera , do kt6rej dolaczall sle mieszkaricy Wprowadzenie losiery Murawskiego oraz ad rdzennej 
Braswaldu, wyruszata w SW i~to sw. Piotra Kaplan wychodzi przed kosciol , wita mieszkanki Dywit. 
i Pawla 29 czerwca (w niedziele po tym uczestnik6w los iery i wprowadza do 
swiecie) . Z losierq do dzis ida tam kosclola spiewajac piesri relig ijnq. 
rnezczyzn i. Wszyscy podchodzq przed oltarz 

Kolejne sukcesy gimnazjal ist6w 

INiepokonany lukasz Ruch ILast minuty po Warmijsku 

W Gimnazjum im. Jana Pawla II 
w Dobrym Miescie 22 kwietnia 2006 roku 
odbyl sle drugi powiatowy konku rs 
"Warmiriskie Kiermasy" . Bralo w nim udzial No jo to znow6j mowa wakacje i znow6j sia wszystkie ludziska wysciqowac mniandzy sobo 
17 uczestnik6w, w tym dwaj uczniowiezaczeli, kt6ren to dalij zajedzie. Jene na Teneryfa, drugie do Egiptu, a trzecie to diochli juz 
naszego gimnazjum . Po raz drugizledzado k6nd.Ajek wszystkie jado to i Warmnioki tez., gorsze nie mog6j bye od Mazur6w. No 
niepokonany okazal sie tukasz Ruchji jenego rozu u noju w cajtunku stojalo, ze teroz je tako promocjo co dwa osoby jado to trzycia 
zdobywajqc kolejny raz pierwsze miejsce.za darmo. Jek to we wsi baby zobacz6ly to sia mniandzy sobo kl6cie zaczeli, kt6ra to dalij 
W czasie konkursu zaprezentowal wtasny zajedzie . A jek gamby der/y! Jena przez drugo juz myslolem, ze nie skoriczo ale cale 
tekst gwarowy, kt6ry byl opub likowany szczejscle soltys je razgni61. Bo jinaczyj to by sia tam sprowdy pozabzija/y. Jek koobziety 
w poprzednim numerze "Gazety Dywickiej" . poczytoly i sia na klepa/y kele sk lepu to potam swojem chtopom polaz/y opoziedowac. Kt6ren 
Drugi nasz uczeri , Dawid Napora, zajql IIImondrzejszy to swoja bada od rozu pognol, kt6rem glupszy to dluze] sluchol ale nosz Hubert 
miejsce. jek mu Hiltka naspletala to lod rozu chciol z niana wycieczka jechoc, 
Po zakoriczeniu konkursu zapytalisrnyNastempnego dnia juz lod rana na Iistonosza z ranta czekol, coby do mniasta [echoc 
tukasza 0 wrazenia.i sobzie bilet kupslc, Jek dostal gelt od razu poleciol na psierwszy pks do Olsztyna. W koricu 

zajechol do mniasta i polaz sobzie ta wycieczki kupac . Zno loz te bzi6ro co w cajtunku stalo , 
Mery: To by/ konkurs dla gimnazjalist6w i w przywlaz do srodka a jek zobacz61 ta bada, co tam bzilety sprzedawota to [uz mu janzyk z gamby 
szlym roku jut. nie wezrniesz w nim udzialu. Co

luciek i nie ziedziol co ma poziedziec. Cole szczejscie zanim jego kolej doszla to chlop jekis najlepi ej wspominasz? 
przyloz ta kobzieta zmnlenlc. Wszystko bylo fejn. Hubercik sobzie wybrol wycieczka na lukasz: W czas ie konkursu byla przyjemna 
Majorka, tlo jek sia doziedziol ile lona kosztuje to mu sia lod rozu tych promocyji i last ninut6w atmosfera. Ciesze sill . ze bra/em udzial w tym 
odechciolo. A za te psieniondze co tun w portmanejcie rnniol tyn chlop mu najwyze] m6g dwa przedslewzieciu, Uczestnictwo w zeszlorocznym 

dni w takim kempsingu kele tajs6w sprzedoc, No jo , j i tak sia skoriczu/y wycieczki Huberta konkursie zmotywowalo mnie do pisania wlasnych 
tekst6w. Niestety, nie wystartuje w tym konkursie i Hildki. Cale lato pewno bendo teraz w chalupsie siedzic, A mote to ji dobrze. Bo jek by tam 
w przyszlym roku , chyba, ze ktos zorganizuje takie pojechali to by wszystkie psieniondze wydali . A potam znowuj by bziedowali i do mojego ulpy 
"Warmir'lskie Klermasy" dla licealist6w. Martw i mnie , 

przyszli po kowalek suchyj wurszty, abo szpeku. ze jest male zainteresowanie konkursami 
No jo ale teraz to takie te ludziska gl6psie Sq. Ni rnaja co do gamby wetknqe ale na Teneryfy gwarowymi i malo si\l ich organizuje. Serdecznie 

i Majori sia pchajo. Coby sojsiadom sia pokozacl Ale djochli tam ! Nech sobzie robzia co chca, zachecarn wszystkich do udziatu w takich 
tyj suchyj wurszty im tracha dom. Dozidzenia i coby jeszcze roz. zmaganiach. Jest to wspaniala przygoda. Zdobywa 

tukaszRuch sill doswladczenle i podtrzym uje rodzinne tradycje . 
Wszystkich zainteresowanych gwara. warminska 
zachecarn do udzialu w konkursach i chetn ie sluze 

Cajtunek - gazeta 
Jek bysta nie ziedzieli: 

swojapomoca, 
Mery: Oziekuje za rozrnowe . 

naspletac - opowiadac nieorewa» 
dom-dam 

Mery 
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WARMINSKI ZAKATEK
 

W maju , przedstawiciele gmin Dyw ity, 
Dobre Miasto, Jeziorany i Lubom ino zawiazali 
stow arzyszenie, kt6rego gl6wnym ce lem jest 
dz ialanie na rzecz ro zwo ju obszar6w 
wie jsk ich. 

Idea wsp61pracy narodzila sle juz 
rok temu a prete kstem do jej nawiqzania byl 
Pilotai.owy Program Leader Plus . Wted y tei. 
zaclesnila si~ wsp6lpraca pomledzy Gmi nami 
Dyw ity i Dobre Miasto, do kt6rej w roku 
biei.qcym zaproszono Jeziorany i Lubo mino. 
Przez caly maj trwaly spotkania, dyskusje, 
szkolenia o raz wy tezona praca grypy 
inicjatywnej sl uzaca zbadaniu potrzeb 
srodow lska, opracow aniu kierunk6w dzialan 
w celu zbudowania podwa lin przyszlego 
stowarzyszenia. 
Jednoczesnie podjeto prace nad wnioskiem 
do Schematu II Pilotazowego Programu Leder 
Plus i zebrano materialy do Zintegrowanej 
Strategii Rozwoju Obszar6w Wiejskich. 

Lokalna Grupa Dzialania "Warmiriski Zakatek" 
to stowarzyszenie szczeg6lne. Z zalozenia jej 
czlonkarn l rnusza bye przedstawiciele trzech 
sektor6w : prywatnego (rolnicy, biznesmeni), 
pozarzqdowego (przedstawiciele lokalnych 
ngo's) oraz publicznego (przedstawiciel i 
samorzqd6w loka lnych , przy czym wadze 
publiczne rnoqastanowic maksymalnie 40%) . 

Wniosek LGD, zlozony do 
Fundacji Programowej Pomocy d la 
Roln ictwa, zajmujqcej sie wd razaniem 
Pilotazowego Programu Leader Plus 
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
zywnoscloweqo oraz rozw6j obszar6w 

wiejskich 2004-2006" - zaklada m.in. 
szkolenia dla mieszkanc6w czterech gmin 
z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych 
oraz alternatywnych zrodel dochodu na ws i; 
zagraniczne w i zyty studyjne , 
wszechstronnq prornocje "Wanmiriskiego 
Zakatka", wsparcie dzialan kulturalnych, 
przygotowan ie projektu przydomowej 
oczyszczalni sciek6w oraz wykorzystania 
energ ii odnawialnej , utworzenia "okienka 
przedsiebicrczcsci". wsparc ie procesu 
odnowy wsi we wsp61pracy z solectwami 

oraz dzialania na rzecz realnej poprawy 
infrastruktury na terenie LGD. 

Istnieje wysokie prawdopodobienstwo, 
Ii. w latach 2007 - 2013, istniejqce w Polsce 
loka lne grupy dzialania b~dq opiniowaly wnioski 
rolnik6w i m i k r o p r z e d s i e b i o r c o w 0 

dofinansowanie ze srodkow unijnych. 

Zarz'l.d LGD ''Warmlnskl zak'l.tek" tworzl\: 
Malgorzata Ofierska - Prezes 
Alicja Wqsik - wiceprezes 
Agnieszka Kiljan - wiceprezes 
Aneta Fabisiak-HiII - sekretarz 
Katarzyna Balul 
Antoni Nikiel 
Stanislaw Trzaskowski 
Andrzej Mazur 
Joanna Wloch 
Tadeusz Maculewicz 
Maria Mazur 
Krzysztof Budyta 

Komisja Rewizyjna: 
Zbigniew Glezman - Przewodniczqcy 
Aurel ia Karniriska-Sydor - wiceprzewodniczqca 
Beata Haran 
Wieslaw Budrewicz 
Jacek Szydlo 

Siedziba LGD: Dobre Miasto, ul.Grudziqdzka 9B 
Kontakt w Dywitach: Dywity, ul. Olsztynska 28 

Fraczki - dzialania Stowarzyszenia "Nasza wies" 

Stypendia pomostowe
 

Stowarzyszenie "Nasza wies" 
z Fraczek, kt6remu przewodzi pani 
Alicja Wqsik, jest jednym z bardziej 
aktywnych na terenie Gminy Dywity, 
a takze poza nia, W prasie lokalnej, 
a rowniez i regionalnej dose czesto 
pojawiajq sie informacje 0 realizacj i 
kolejnych projekt6w na rzecz dzieci, 
rnlodzlezyi doroslych . Mimo tego 
czlonkowi e Stowarzyszenia nie 
spoczywajqna laurach. 
- przede wszystkim nie rezygnu

jemy z tego , co robilisrny dotychczas 
- m6wi Alicja Wqsik. - Otrzymallsmy 
kole jne granty na re allzacje 
projekt6w, np.: "Jak Kolombina 
z Arlekinem rap tariczyla" - z dotacji 
Kuratorium Oswiaty w Olsztynie. 
Jest to dzialanie teatralno 
-artystyczne skierowane do dzieci 
i rnlodziezy. Kolejny to "Debel z tata' 
- projekt sportowy finansowany 
przez Samorzqd Gminy Dywity, 
w kt6rym stworzymy mledzypoko
leniowa druzyne tenisa stolowego. 
Zakoriczeniem tepo dzialania 
bedzie turniej, do kt6rego zaprosimy 
druzyny z poszczeg61nych solectw 
gm iny. Be dz iemy rea l izow ae 
rowniez "Rowerowe wakacje", 

w ramach kt6rych, we wsp61pracy 
z Gimnazjum w Dywitach, 
oznakujemy kolejne trasy 
rowerowe w naszej gminie . 
Podsumowaniem tego projektu 
bedzie juz IV Powiatowy Zlot 
Rowerowy. W czerwcu odbyla sie 
tradycyjna juz "Noc sob6tkowa". 
Od kwietnia funkcjonuje w Centrum 
Kultury i Aktywnosci pracownia 
komputerowa ze stalym dostepern 
do Internetu. W tym roku rowniez 
w ramach dotacji z Fundacji im. 
Stefana Batorego na projekt 
"Kuznia", kt6ry ma na celu 
podniesienie [ a k o s c i 
funkcjonowania Stowarzyszenia, 
grupa mlodych ludzi odbedzie 
szkolenie. Dzieki niemu zdobeda 
uprawnienia do bycia opiekunem 
na koloniach i obozach . Nowym 
dzialaniem sa natomiast stypendia 
pomostowe . Stypendia 
pomostowe - wyjasnla pani Alicja 
Wqsik - to wsp61ne przedsiewzlecie 
Polsko-Amerykariskiej Fundacj i 
Wolnosci , Fundacji Edukacyjnej 
Przedstebiorczcsci, dziennika 
"Rzeczpospolita" oraz Fundacji 
Wspomagania Wsi. Zaklada one 

sfinansowanie stypendi6w dla mlodych 
ludzi z teren6w wiejskich, kt6rzy 
zdadza dobrze mature i zostana 
przyjeci na pierwszy rok studi6w. 
W naszym przypadku bedzle to trzech 
maturzyst6w z terenu Gminy Dywity, 
kt6rzy spelnia kryteria. Kazdy ze 
stypendyst6w otrzyma co rniesiac 350 
zlotych przez okres dzlesiec iu 
mieslecy, Szczeg6ty znajdujq sie na 
stronie internetowej www.stypendia
pomostowe .pl. Tam tegoroczn i 
rn a t u r z y s c l z n aj d a zasad y 
przyznawania, wz6r wniosku oraz 
wszelkie zalqczniki. W razie problem6w 
rowniez sluze Pornoca, 

W celu przyznania stypendium 
zostanie powolana Lokalna Komisja 
Stypendialna, kt6ra b e d z l e 
we ryfikowae naplywajqce wnioski. 
W jej sklad wc h o d z i c b e d a 
przedstawiciele lokalnych organizacji 
po zarzqdowych, sarnorzadu oraz 
ewentualnych darczyric6w. 
Zgodnie z wymogami fundator6w, 
kandydat do stypendium musi 
zlo:z:yc wniosek wraz z zalacznlkarnl 
do dnia 15 sierpnia 2006 na adres: 
Stowarzyszenie "Nasza wies"11-001 
Dywity FrC\czki 64 

M.W. 
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Dzien Dziecka z Kaj~ 

WARMIANKA 2006
 

19 maja 2006 roku podczas uroczystego otwarcia Zespolu Szkol 
w Tutawkach, przyznana zostala "Warmianka" - doroczna nagroda W6jta , 
ustanowiona za zastugi i wyb itne osiaqnlecla w dzlalalnosci na rzecz Gminy 
Dywity. Laureatami roku 2006 zostali: Pani Henryka Bochniarz zalozycielka 
Fundacji "Prymus" i Ksiadz Pratat 
Benon Schirmer Proboszcz Parafii 
Dywickiej. 

W6jt, dziekujac za szczeg61ne 
zaangazowa nie w niesieniu pomocy 
najubozszyrn, wsparcie i zyczl iwosc 
okazana cale] spolecznosci gminnej 
oraz za dzialalnosc na rzecz ochrony 
d6br kultury i tradycji, uhonorowat 
obecnego na uroczystosci Ksiedza 
Schirmera. 

Pani Bochniarz, nagrodzona za 
dzialalnosc na rzecz wyr6wnywania 
szans e d ukacyjnych dz ieci 
i rnlodzlezy wiejskiej oraz wsp ieranie szczeg61nie uzdolnionych uczni6w 
Gminy Dywity, otrzymata SWq "Warmiank~" w dniu zakoriczenia roku 
szkolnego 23 czerwca, rowniez w Zespo le Szkol w Tulawkach , gdzie 
osobiscie wreczala stypendia i nagrody przyznane przez Fundacje "Prymus". 

UGDywlty 

Konkurs pod patronatem Warmiriskiego Banku Sp61dzielczego 

Moja firma
 

W Gimnazjum w Dywitach 7 czerwca 
odbyly sie prezentacje w ramach 
ko nkursu "Moja Firma", kt6rem u 
patronuje Warmiriski Bank Sp6ldzie lczy, 
oddzial w Dywitach. Dwuosobowe 
druzyny gimnazjalist6w musialy wykazac 
sie nie tylko urnieje tnoscia tworzenia 
planu biznesowego, ale i w przekony
wa ja cy spos6b zaprezentowac go 
oceniajqcej komisji. Duze za anga
zowan ie i wklad pracy wszystkich 
uczestnik6w spowodowal, ze juro rom 
ciezko byte rozstrzyqnac konkurs i wybrac 
zwyciezcow. Po burzliwej naradzie 
pierwsze miejsce otrzymaly dwie druzyny 
w skladzie: Krzysztof Obuchowicz 
i Dawid Kuriata oraz Justyna Felka i 
Paulina Wierzbowska . Drugie miejsce 
zajel l lukasz Ruch i BarUom iej 
Nizanskl, a trzecie miejsce, ponownie 
ex aequo druzyny w skladzie Anna 
Kowalska i Ada Wilczek oraz Hubert 
Bednarczyki MichatGrabowski. 

Krzysztof Obuchow icz czlonek jednej 
ze zwycle sklch druzyn , nie ma 
watpliwoscl, co do przydatnosci tego typu 
konkurs6w. 

- Taki konkurs pobudza do rnyslenla
dodaje Krzysztof - Dz lekl temu 
nauczyllsmy sle , j ak plsac plany 
biznesowe i skladac podania do banku . 
Nie bez znaczenia byla takze rnozliwosc 

ich prezentacji przez profesjonalnym jury. 
Pod wrazen iern poziomu reprezento
wanego przez uczestnik6w konkursu byl 
rowniez sponsor konkursu, dyrektor 
organizacyjny Warm iriskiego Banku 

Sp6ldzielczego, oddzial w Dywitach, pan 
Zbigniew Jaworski. 

- To, co zobaczylem podczas konkursu , 
przeszlo moje najsmielsze oczekiwania . 
m6wi dyrektor banku - Uczestnicy 
posiadali duza wiedze i urniejetnosci oraz 
wykazali sie tachowoscla, Na podstawie 
zaprezentowanych tu plan6w rnozna by 
juz tworzyc projekty, kt6re mialyby duze 
szanse powodzenia w naszym banku . 

Warmiriski Bank Sp61dzielczy 
wspomaga takze inne konkursy. Pod jego 
pat ronatem dz lalaja Szkolne Kluby 

Na stadionie komunalnym w Dywitach 11 
cz e rw ca dziec i z rodzicami uroczysci e 
obchodzily swoje swi~to. 

l'1I I
 

G/6wnq atrakcja Dnia Dziecka by! koncert 
Kai Paschalskiej. Najmlodsi nie odstepowali 
kolorowej pneumatycznej zjezdzaln i i tzw. 
hop-sera. Starsze dzieci pochlonela "Piracka po
droz", kt6ra rozgrywala si~ na scenie i tuz przed 
n i a . 

Dzieci tar'tczyly, spiewaty.chetnie korzystaly ze 
wszystk ich atrakcji a do wsp6 1nej zabawy 
w/qczaly rodzic6w. Potem byly nagrody, wystepy 
zespo/6w tan ecz nych : Suav is i Hil ar is 
z Gminnego Osrodka Kultury w Dywitach, gorqce 
owacje i nastepne konkursy. Zabawa by/a 
doskonala, pogoda tez, a dzieci z zadowoleniem 
opowiadajq 0 swoich wrazenlach i juz myslq 
o prz yszlorocznym D niu Dz iecka . 
Organizalo rem Dnia Dziecka byl Urzad Gminy 
w Dywilach , Gminny Osrodek Kultury i Ochotnicza 
Straz Pozarna M.D. 

Oszczedzan ia . Dla czlo nk6w tych 
klub6w bank organizuje, np. konkursy z 
wakacji. 

- Dzieci przysylaia z' wakacji rysunek 
lub wierszyk na temat banku - dodaje 
pan Zbigniew - Ocenia je komisja 
i przyznaje nagrody - gl6wnq 
w wysokosci 50 zl , a kazde mu 
uczestn ikowi dopisujemy do ksiazeczki 
5 zl. Do oszczedzanla zachecarny wiec 
juz od najmlodszych lat. Nagradzamy 
sys te m atycz no sc i korzysta n ie 
z ksiazeczki. Sq to pierwsze kroki 
w korzystan iu z uslug bankowych . 
Organ izujemy rowniez dla uczni6w 
spotkania w banku, aby zapoznaly sie 
zjego praca, 

Po prezentacjach ogloszono rowniez 
wyniki konkursu p lastycznego 
adresowanego do uczniow szk61 
podstawowyc h "Warmiriski Bank 
Sp61dzielczy w mojej miejscowosci ". 
Pierwsze miejsce otrzymala Katarzyna 
Bronowicka za ciekawe rozwiazan ia 
architektoniczne. 

Mery 
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Gady - podsumowanie projektu. 

- - Gady i "Gadzie Ekoluby"- - - - 11 Strach sif~ bacl 

Wies Gady istnieje od 1369 roku . Byta to wies biskupia. Dawni 
rnieszkancy, opr6cz rolnictwa, trudn ili sie wyrobem smoty i tkactwem. 
przed wojna byli tu sto larze , kowale, szewc i krawiec. Zycie towarzyskie 
toczylo sie w karczmie. Funkcjonowafa szkola, ochotnicza straz pozarna 
i poczta. Na wzg6rzu pysznil sle wiatrak. 

W styczniu 1945 roku wies zostala bardzo zniszczona. Z dawnych 
czas6w w centrum wsi do dz ls pozostaly dwie kapliczki i wiejski dzwon. 
Obecnie na obszarze 746 ha mieszka ok. 270 os6b . P i~kne polozenie 
wsi sprawia, ze osiedla sle tu coraz wiece] nowych rnieszkaricow, Liczna 
grupa mieszkajqcej tu rnlodziezy skupia sie wokol dzialan powstatego 
we wrzesniu 2005 roku Stowarzyszenia "Nasze Gady". 

Stowarzyszenie zostalo beneficjentem Polskiej Fundacji Dzieci 
i Mtodziezy i realizuje obecnie skierowany do rnlodziezy projekt "Gadzie 
Eko luby". W ramach projektu rnlodzi stworzyli samodzielnie scenariusz 
i cale przedstawienie "Gadziej Legendy", profesjonalnq wystawe 
fotograficznq i odwiedzili gospodarstwo ekologiczno-edukacyjne 
w Godkach. Uczestniczyli tam w warsztatach ekologicznych, a zdobyta 
wiedza i urniejetnosci pozwola im na lepsze odnalezienie sle we 
wlasnyrn srodowisku. 

Teresa Kosiriska 

Nagrody Fundacj i "Prymus " 

Gminni prymusi 2006
 

Najlepszym uczniom szkol w gminie Dywity juz po raz trzeci wreczono na 
zakoriczenie roku szkolnego nagrod y i stypendia Fundacji "Prymus". Czlonkowie 
Rady i Zarzad u Fundacji podczas posiedzenia 3 czerwca przeanalizowali wniosk i 
i zdecydowali, ze otrzymajqje nastepu jacy uczniowie: 

- Piotr Grzegorzewski - Niepubliczna Szkotq Podstawowa w Siupach 
-Iga Jasiriska - Szkota Podstawowa w Dywitach 
- Bartek Kaszuba - Szkola Podstawowa w Tufawkach 
- Pawel Kowalski - Szkota Pods tawowa w Spr~cowie 

- Emilia Murawska • Gimnazjum w Tufawkach 
- Katarzyna Rumiriska - SZkola Podstawowa we Fraczkach 
- Piotr Skora- Gimnazjum w Dywitach. Edyta Tomaszewska- Szkota Podstawowa 
w Bukwafdzie 

W tym roku Fundacja przeprowadzila konkurs na napisan ie legendy Gminy 
Dywity. Komisja ocen iajqca prace uznala, ze najlepsza prace napisal Piotr 
Kozlowski ze Szkoly Podstawowej z Dywit. Miejsce drugie otrzymala Katarzyna 
Wilga z SP Bukwald, trzecie zas Tomasz Kulas z SP Sprecowo. 

Konkurs na projekt poczt6wki promujqcej nasza gmin~ odbywal si~ w trzech 
katego riach. Wsr6d klas "0"-1miejsce pierwsze zajela Julia Kwiatkowska, drugie 
- Mateusz Rochmiriski, a trzecie - Zuzanna Gabrel. Wszyscy sa uczniam i SP 
Dywity. R6wniez w kategorii klas II-III dominowali uczniowie z Dywit. Trzy pierwsze 
miejsca zajell odpowiednio: Natal ia Korehut, Dominika Jasiriska i Kamil Gawet 
W ostatniej kategori i (klasy IV-VI) najlepszy projekt widok6wki wykonal Krystian 
Palmowski z SP Sprecowo, tuz za nim uplasowaly sie prace Katarzyny Wi lgi z SP 
Bukwa ld i Martyny Murawskiej ze Sprecowa. 

Fundacja "Prymus" pragn ie taki: e promowa6 wsrod uezni6w zdobywanie 
wiedzy na temat gminy. W tym celu przeprowadzila 7 ezerwea w Zespole Szk61 
w Tulawkach pierwsza edycje rnledzyszkotneqo konkursu wiedzy 0 naszej gmin ie. -

Wszystkim wyr6i:nionym uczniom serdecznie gratuluj~ - m6wi podsumowujqc 
Anna Kudosz, prezes zarzadu Fundacji "Prymu s". - Zycz~ im dalszych sukces6w. 
R6wnie mocno , w imieniu swoim i pani Henryki Bochniarz, dziekuje wszystkim za 
pomoe w zorganizowaniu konkurs6w, w szczeqolnosci zas praeownikom GOK-u 
wDywitach. 

_ 
Grupa mlodziezy z Gad6w zorganizowala 

31 maja akcje "G6ra strach6w". Bylo to 
uwienczenie warsztat6w "Happeningownia" 
prowadzonych przez Maricle Grzegorczyk 
i animator6w GOK-u w ramach realizacji projektu 
mlodziezowego "Gminne Centrum Wspierania 
In i c j a t y w Mlodz iezowych - Sa te lity" 
realizowanego ze srodkow Polskiej Fundacji 
Dzieci i MlodzieZy. 

/ -

Cykl spotkari z mlodz leza zaowocowal 
powstan iem "straszn ie smiesznych" kukiel i ze
staw u o ryg inalnych i ns t rume nt6w do 
wykonywania "kociej muzyki". Barwny korow6d 
strach6w wsdrowal po wsi Gady zapraszajac 
rnieszkancow na spotkanie przy "Drzewie 
strachu" . Uczestnicy mieli niepowtarzalnq szanse 
pozbycia sie l~k6w i obaw wypisujqc je na 
kartkach i rozstajac sle z nimi poprzez spalenie 
w ognisku. Calosci wydarzen ia towarzyszyly 
"rytualne tance" zaproponowane prze Druzyne 
Harcerska "Antidotum" z Dywit oraz ekologiczny 
kram ik przygotowany przez Stowarzyszenie 
"Nasze Gady". 

Akcja ta to kolejny ciekawy przyklad 
artystycznego dziaJania mlodych z terenu gminy 
Dywity. Nalezy takze podziekowac aktywnym 
doroslym i wszystkim , kt6rzy "nie bali sie" 
pornaqac i brae udzialu w tym wydarzeniu. 

DC 

Szkola Podstawowa w Bukwaldzie 

Europejski Dzlen Rodziny 

Szkolne obchody Dnia Rodziny w BukwaJdzie 
odbyly sle 20 maja . Zostaly posw lecone 
pre zen tacj i kraj6w szk61 uczestniczqcych 
w projekcie "Socrates Comenius". Uczniowie 
poszczeg61nych k las wraz z rodz ica mi 
i wychowawcami podzielili sie swoja wledza na 
temat kraju partnerskiego (wybranego drogq 
losowania) . lrnpreze rozpoczal barwny poch6d 
z flagami i transparentami spod szkoly na boisko 
przy swietlicy wiejskiej. Tam zaprezentowano 
symbole narodowe, hymny i tance. W konkursach 
wied zowych uczestnicy wykazywa l i s ie 
znajornoscla historii, geografii oraz podstawowych 
zwrot6w z [ezyka danych panstw, Wszystko 
zakoriczylo sie wreczenie rn nagr6d zwyclezcorn 
konkurs6w, tradycyjnym , juz polskim, pieczeniem 
kielbasek przy ognisku oraz dyskoteka, 

zak 
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Dwie rnlejscowosci w dzisiej
szej gmin ie Dywity od dawien 
dawna dzielil spory wa..w6z 
unlemozllwiajacy poprowadzenie 
drogi w najkr6tszej linii miedzy 
nim i. Droga od wiek6w 
prowadzHa wle c d o o k o la 
wawo z u , a z do potowy 
osiemnastego wieku. 

W 1709 roku na Warmi~ z gt~bi 

Europy przywedrowala straszliwa 
ep idemia dzurny. 6wczesna 
ludnosc byla bezsilna wobec 
za razy. N ie znano wtedy 
zadnego, skutecznego srodka na 
powstrzymanie rozwoju tej 
smlertelnej choroby. Zrodlern 
zakazenia byly gt6wnie szczury. 
Same zarazki przenosHy 
natomiast szczurze pchly. 
Choroba o b j a w i a l a s i e 
dreszczami, b61em gtowy, 
qoraczka, dusznosciami . Ludzie 
masowo umierali, juz po kilku 
dniach od zakazenia. Wsr6d 
ludnosci panowata powszechna 
rozpacz i strach, 0 siebie i najbliz
szych . W czasie kilku rnlesiecy 
nie byto juz rodziny, w kt6rej ta 
choroba nie usrnlercilaby koqos. 

Jedynym znanym sposobem 
na nadzieje ocalenia byta gora..ca 
jak nigdy dotad modlitwa . 
Z tamtego dramatycznego okresu 
pochodzi tradycja warmiriskich 
losier, Wierni masowo, boso i sys
tematycznie zacze!i odbywac 
pielgrzymki (tosiery) do innych 
kosciolow w intencji ocalenia od 
srnlercl, kt6ra zblerala coraz to 
wleksze zniwo. Prosili Boga 0 

wybawienie ich od morowego 
powietrza, czyli od epidemii 
dzurny, Sadzono wtedy, ze 
przyczyna choroby jest skazo ne 
powietrze. 

Przez kilka lat zaraza 
dz ie s iat ko wa t a l u d n o s c , 
Wymieraty rodziny, a nawet cale 
wsie. Taki los spotkal wles 
Sandyty, polozona u ujsc la rzek i 
Wada..g do tyny. Wszyscy jej 
mieszkaricy zmarli na dzurne lub 

uciekli. Nawet po wielu latach od 
ustania epidemii nikt nie chciat sle 
tam osledllc, dlatego wles Sandyty 
znlkla z map . Dzis po tej 
wyjatkowej rniejscowosci nie ma 
sladu. Obecnie rosnie tam 
dorodny las miejski. 

W Bukwatdzie, w czasie gdy 
dzurna zbierata najwieksze znlwo, 
ofiary byty grzebane masowo i w 
pospiechu , Mimo to przestrze
gano zasady, ze rnozna je byto 

j., -.~ 

pochowac tylko w poswiecone] 
ziemi. Zgodnie z wiara i odwleczna 
tradycja , Jedynym w6wczas takim 
miejscem, dzis [uz nie istnlejacym, 
by! przykosci e ln y cm e nta rz 
w Braswaldzie, 

Pewnego wyjatkowo rnrozneqo, 
zimowego ranka podczas sniezne] 
zawieruchy w calym Bukwatdzie 
i okolicach zn6w znoszono clala 
zmartych i ukta dano je na 
furmance, w celu zawiezienia 
i pogrzebania ich w Braswaldzie. 
Nikt dobrowolnie nie chela! sie 
p o dj a c tran s p o r t u of ia r . 
Mieszkaricy wyznaczyli wlec 
samotnego , ostabionego j uz 
znacznie choroba rnezczyzne. 
Miat on wykonac powierzone mu 
przez spolecznos c zada nie. 

Po namowach , zgodzit sle i 
wyruszyt. Woznica ten jednak 
dtugo nie wracat z powierzonej mu 
misji. Po pewnym czasie , gdy 
s n l e z y c a nieco o s l a b la , 
wyruszono na poszukiwanie 
zaginionej furmanki. Po dotarciu 
do jednego z pobliskich wzg6rz 
szybko z n a l e z i o n o w6 z 
wytadowany ciatami oraz 
martwego woznice i konajace 
konie. 

Widok ten tak przerazil 
obecnych tam ludzi, ze postano
wili od razu ulozyc wszystkich 
zmartych w wawozie, przysypac 
ziemia i uciec ze strachu przed 
zakazeniern. Tak tez zrobili. 

Od tamtej pory zmartych na 
dzurne chowano w tym wawozie, 
kt6ry od wiek6w dzielit Bukwatd 
i Barkwede, a ofiar byto tak wiele 
ze wielki wa..w6z ulegt szybko 
znacznemu zasypaniu . Dzieki 
temu po wielu latach powstata tam 
istn iejaca do dzis nowa droga. 
Fragment zarysu grzebalnego 
wawozu dzis rnozerny oqladac 
jako jego parnlatkowaczesc. 

W miejscu tym prawie sto lat 
p6iniej pochowano, w zbiorowej 
mogil e , zolnierzy rosyjskich , 
kt6rzy polegli w bitwie w 1807 
z wojskami Napoleona 
Bonaparte, walczac 0 przeprawe 
przez t.yne w Barkwedzie. Ofiar 
ze strony rosyjskiej rnialo bye 
okolo tysiaca , wiec nie trudno 
sobie dzls wyobrazic, co kryje tam 
ziem ia. 

Z pewnoscia jest to jedna 
z najbardziej tajemniczych 
nekropoli okolicy. Do dzis to 
miejsce nazywane jest przez 
najstars zych Warmiak 6w 
Kirchofkiem. Aby parnletac 0 tym , 
jakie to smutne a zarazem 
tajemnicze miejsce, ustawion o 
tam debowy, wysok i krzyz , 
obecn ie przekrzywiony. 

Henryk Mondroch 
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Gdy majq nas odwledzle goscie z daleka, zastanawiamy sie, co im w regionie pokazae, Z pewnoscla Olsztyn 
i zamek Kopernika, moze Gier.oz~ i kilka gotyckich zamk6w? Dla aktywnych znajda si~ inne atrakcje - szlaki 
kajakowe: Krutynia i WeI. To dopiero Sq rzeki! Cudze chwalicie ... Poszukajmy blizej.Za miedza rnoze bye 
r6wnie ciekawie 

Niestety, po obliczeniu koszt6w 
wyprawy na modne szlaki kajakowe 
przyjdzie nam sle wycofa6, zwlaszcza 
jesli grupa jest liczna . A przeciez 5 km 
stao mamy turystyczny przeb6j 
szlak d la poczatkujacych, po 
przebyciu kt6rego turysci po kilku 
godzinach przebywania posrod las6w 
i w6d sa oczarowani pieknern tej 
ziemi. Nawet jesli pochodza wlasnie 
stad, to czesto nie byli swiadorn i 
atrakcj i kryjqcych sie na kajakowej 
trasie Kieiliny - Dywity. 

Rozpoczynamy tuz za mostem 
w rniejscowosci Wadqg. Wita nas 
plytka rzeka skryta w alei drzew. Nurt 
jest tutaj powolny, dlatego warto na 
tym wlasnie odcinku prze6wiczy6 
manewry przybijania do brzeg6w i 
zawracania oraz plyniecia do tylu, 
Urniejetnosci te rnoqa sle przyda6 po 
przeprawieniu sie przez elektrownie 
wodna, na kt6rq natkniemy si~ za 
kilkaset metr6w.... 

Emocji nie brakuje juz w trakcie 

pokonywania odcinka rozpoczyna
[aceqo sie tuz za niewielkq tarna, 
Najpierw trzeba przeprowadzi6 
kajaki po kamieniach, czesto przy 
stanie wody osiqgajqcym tylko 10 
cm. Nieco p6iniej raduje oczy 
piaszczys to-kamieniste dno z 
Iicznymi bystrzami. Rzeka nabiera 
predkosci i rozpoczyna sie rajd 
kajakowy urozmaicany ostrymi 
zakretarnl przy gt~bokosci rzeki 
dochodzqcej do po! metra . 
Niewqtpliwym plusem tego odcinka 
sa piekne, wysokie i zalesione 
brzegi. Warto co pewien czas 
zatrzymywa6 sle na kamienistych 
mieliznach na piknik . Szum wody, 
spiew ptactwa i rozsadna dawka 
emocji wzmagajqapetyt. 

Trzy, cztery kilometry szybkiego 
nurtu , kamieni i nielicznych konar6w 
do orniniecia kenoza sie nadspo
dziewanie szybko . Mijamy most. Za 
nim rzeka snuje sle leniwie, a Z jej 
brzeg6w oqladac rnozna zwalone 

drzewa - efekty pracy bobr6w. 
Czasem po wysokim, prawym 
brzegu przemknie kuna. Lato raczy 
nas tu widokiem zoltych grqieli. 

Rozlewisko tyny wydaje sie juz 
konczyc na elektrowni wodnej 
wybudowanej przez niemieckich 
fachowc6w jeszcze w latach 
dwudziestych. Kr6tka przeprawa 
przez tame . Tuz za nia rzeka na 
moment przyspiesza, by nastepnie 
zwolni6 [uz na state i przybra6 
roz lewiskowy, a p o z n i e j 
meandrowaty charakte r. Milosnikow 
sp ie wu ptak6w cz e k aj a t u 
niezapomniane wraienia. Koniec 
trasy wita nas tuz za mostem 
w Redykajnach na kempingu . Nasi 
qoscie wysiadajq z kajak6w. Sa 
zachwyceni i pelni wrazeri . Sam 
sprawdzllem. 

A.W. 

Sukces w Warszawie i nagroda Fundacji "Prymus" 

Otwarte drzwi do Akademii Sztuk Pleknych 

Piotr Sk6ra przez prawie dwa lata nauki nie pokazywal swoich szczeg61nych 
zamteresowan, Byl uczniem zdolnym, otrzymywal swiadeclwa z wyr6i:nieniem. Na pracach 
plastycznych wykazywal clekawa kreske i dobra kornpozycje w cwiczenlach. W klasie 
drugiej, kiedy byl namawlany przez nauczyciela do udzialu w konkursach plastycznych, 
odpowiadal, ze nie chce sle rozstawac ze swoimi 
pracami. W koricu w ubieglym roku wziq,1 udzial 
w Wojew6dzklm Konkursie Fotograficznym "Krajobraz 
Warmii IMazur". Zdobyl plerwsze miejsce. 

W roku szkolnym 2005/2006 wygral dwa konkursy 
powiatowe : malarski "Sport to spos6b na .. ." 
"Paplerosy to nle dla mnle" - grafika komputerowa. 
W Miedzynarodowymotwartym konkursie plastycznym 
"Sport z wyobraznia" Pekin 2008, zajq,1 plerwsze 
miejsce w etaple wojew6dzklm I drugle miejsce 
w Polsce w og61 nopolsklm konkursie plastycznym 
"Tecza" pod haslem "Obraz bliski sercu", co olworzylo 
mu jui: w chwili obecnej drzwi do Akademii Sztuk 
Pieknychw Warszawie. 

Za swoje oslaqnlecla I wysoka srednla otrzymal 
naqrode fundacji "Prymus" z rak pana Janusza 
Cichonia i absolwenta naszego Gimnazjum, a obecnie 
studenta Uniwersytetu w Cambridge, Macieja i 
Hermanowicza. ! 

Mery 

I Rowerem do Kudyp 

FolD aret!. 

Rajd r o w e r o w y do Kudyp, 
zorganizowany przez pania Maricle 
Grzegorczyk, odbyl sie 20 maja 2006 
roku. 0 9.00 wyruszyllsmy z Dywi t. Pani 
przewodnik Urszula Nikiel poprowadzila 
nas pleknymi szlakami az do Arboretum 
lesneqo w Kudypach. Mozna bylo tam 
zobaczy6 wiele rzadko spotykanych 
ros lin. Arboretum w Kudypach jest 
jedynym takim miejscem w naszych 
stronach, w iec warto sie tam wybra6. 
Rajd z a k o n cz y! si~ ogn isk iem 
i pleczeniem kielbasek. Zrneczeni , ale 
szcze s liwi, p6Znym p o p o l u d ni e m 
wrocllls rny do domu. 

Natalia ToIoezko 



NajpiQkniejsze dziewczyny 
mleszkaja w naszej gminie 

UG Dywlty 

I my mamy swoje male jubileusze arlyslyczne 

X "Fraszka" 

Prezentacje Dzlec lecych Form Teatralnych 
zebraI}' nlemala rzesze m/odych artyst6w 
sceny. 

Juz po raz dzleslaty spotkaflsrny sle 
25 marca w sali Osrodka Kultury na 
naszym lokalnym swlecle, Jest to swleto 
niezwykle i radosne, gdyz daje 
rnozliwosc do kon frontacji dziatan 
teatralnych, jakie rnaja miejsce w naszej 
gminie. W tym roku na przeglqdzie 
pojawilo sle stowarzyszenie "Nasze 
Gady" z 'Basnia 0 gadzim drzewie" . Pani 
Dorota Zareba z qrupa teatralna "Kautki' 
z Bukwaldu wystqpila [uz po raz dziesiaty, 
Najmlodsze teatralne talenty 
zap rezentowaly dzieciaki ze szk61 
podstawowych w Sp r e c o w i e 
i w Tulawkach. Kabaretowe formy 
teatralne przedstawily zas grupy 
teatralne "ANTRAKT" z SP we Frqczkach 
i "M ELPOMENA" z Gimnazjum 
w Dywitach Teatr Jezyka Niemieckiego 
z przedstawieniem "A schenputt el" 
ponownie znalazl sie w finale konkursu 
teatr6w 0 Laur zlotej rybki w Biskupcu. 
Tym razem grupa pracujqca pod 
kierunk iem Anny Ju sz cz yn s kie] 
wywalczyla "Srebrnq r y b k e " . 
Gratulujemy! 

Jagoda Orzo/ek 

"Klezllnskle nutki"
 

Dzieki inicjatywie Warmir'lskiego Stowarzyszenia Kobiet Klezlinskich, 
przychy lnej decyzji Rady 
Gminy oraz uprzejrnos ci 
soltysa Kiezlin pana Tadeusza 
Bielickiego , dzieci z tej wsi 
braly udzial w warsztatach 
muzycznych. Zajec ia odbywa
ty sle od 2004 roku w Klubie 
Straz aka w Kiez li na ch , 
Prowadzi li je st uden c i 
ostatniego roku UWM Katedry 
Muzyki - Michal Polanski i 
Zaneta Czerwonka. 

"Kiezlinskie nutki" braly '''''vee <., VI"', 

udzial w wielu koncertach. Byty wsp6lorganizatorami m. in. "Wieczoru 
wloskiego" oraz bajki w opr. W. Chotomskiej "Kr6lewna Smieszka". 
Zaanqazowanie dzieci swiadczylo 0 tym, ze pomysl realizowania 
warsztat6w muzycznych ma sens. Jedna z uczestniczek warsztat6w 
J. Kuczkowska zdobyla wyroznlenie na konkurs ie w Olsztynskirn Domu 
Kultury "Agora". 

Dzieki warszta tom muzycznym dzieci miaty okazje rozwija6 swoje 
zainteresowan ia, uczyly sie samod yscypliny i organizacj i wlasnego czasu. 

25 czerwca 2006 roku "Kiezliriskie nutki" zakonczyly prace wspanialym 
koncertem "Mikrofon dla kazdeqo - karaoke". Otrzymaly dyplomy za 
uczestnictwo w zajeciach i rozeszly sie, aby cieszy6 sie wakacyjnym 
sloncern. 

Zaneta Czerwonka 

Czolowe lokaty
 
Naszych reprezentant6w
 

Szymon Macioszek uczen klasy II 
Gimnazjum Dywitach . uczestnik 
dzlalan teatralnych grupy "Niebieskie 
Migdaly", otrzymal jedn e z dw6c h 
wyroznlen za prezentacje wiersza 
Wislawy Szymborskiej "Nienawisc" i 
fragmentu prozy Stanislawa Lema 
"Bajk i robot6w" - w kategori i 
gimnazjum. 

Wsr6d recytator6w konkursu w kate
gorii klas I-III znalazla sie rowniez 
Paul ina Olejnik Uczennica Szkoly 
Pods tawowej w Bukwaldzie. Final 
konkursu mial miejsce w dniu 3 czerwca 
w Sali Centrum Edukacji i Inicjatyw 
Kulturalnych w Olsztynie . 

Eliminacje rejonowe odbyly sle 
12 maja w Gminnym Osrcdku Kultury 
w Dywitach. Reprezentowali na nim 
nasza gmin~ laureaci konkursu 
gminnego. W kategori i klas I-III byli 
to nastepujacy uczniowie : Paulina 
Olejnik z SP w Bukwaldzie j Piotr 
Ciepllnskl z SP w Dywitach. W kategorii 
klas IV-VI recytowaly Olga Brewka z SP 
w Bukwaldzie i Sandra Gieruc z SP w 
Dywitach. Gimnazja list6w repre 
zentowa li: Sandra Gnoinska z Tulawek i 
Szymon Macioszek z Dywit. 

Jagoda Orzo/ek 

W qosc innych progach Osrodka Kultury 
odbyl sle 2 czerwca III Gmin ny Przeglqd Plesni 
i Piosenki Dzieclecej "Glisando". Na scenie 
ustysze lismy: 
- zesp61 woka lny SP w Dywitach kierowany 
przez Bozene Hanne Gordon, 
- zes p6/ woka lny Niepub licznej Szkoly 
Podstawowej w Siupach prowadzo ny przez 
Malgorzat~ Czarnecka, 
- duet z Ze spolu Szk61 w Tulawkach 
przyg otowa ny przez l.ucyne Kulawczuk, 
- d uet z G i m nazju m w Dy wi t a ch 
wsp61pracujqcy z Michalem Karwowskim . 
- solistke Magd~ Kozakiewicz pracujaca na co 
dzien z Mario la Grzegorczyk. 

Spotkanie milosnikow piosenki polaczone 
bylo z we rnlsaze rn Gminn ego Konkursu 
Plastycznego "Paleta" pod hastem "MOJE 
WYMARZON E WAKACJE" . Uzdolnionej 
plastycznie rnlodziezy wreczono nagrody w 
trzech katego riach. Wsr6d uczni6w klas I-III 
pierwsze miejsce zdobyla Magda lena 
Czarnecka ze Slup , drug ie - Joanna 
Tomaszewska z Tulawek, a trzecie Karolina 
Sur6wka z Tulawek i Dawid Kucinsk i ze 
Sprecowa. W katego rii klas IV-VI miejsce 
pierwsze otrzyma la Agata Mackowiak, przed 
Krzysztofem Kucharczykiem i Krystianem 
Palmowski . Wszyscy reprezen towali szkole w 
Sprecowie. Sposrod gimnaz ja list6w I miejsce 
zdobyla Aneta Szarze c. Komisja zamiast 
kolej nych miejsc przyznala wyrozn ienla 
Katarzynie Plachimowicz i Agacie Kolba . 
Wszystkie dziewczyny UCZq sie w gimnazjum 
wDywitach. 

Zyczymy dalszych sukces6w i podnoszenia 
urnlejetnoscl wszystk im uzdo lnio nym 
dziec iakom i mlodziezy naszej gminy, bowiem 
w kazdyrn tkwi tw6rczy potencjal . 

Jagoda Orzolek 


