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Szanowni Państwo!

Za nami trzeci kwartał 2017 roku. To był bardzo pracowity okres. Udało się nam zamknąć kilka 
ważnych inwestycji, choćby budowę drogi do Stankowa. Zakupiliśmy również nową koparkę, dzięki 
której wiele prac wykonywanych przez gminę może iść „pełna parą”. Otrzymaliśmy dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu terenowego dla jednostki KSRG OSP Dźwierzuty. 
Za nami również Dożynki i II Jarmark Smaku, w którym kulinarnie prezentowały się Panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich. Spotkaliśmy się również z najbardziej uzdolnionymi uczniami z naszej gminy 
i ich rodzicami. Jako gmina uczestniczyliśmy też w II Miedzygminnych Targach Przedsiębiorczości 
w Pasymiu. Jak Państwo widzicie – sporo się działo i dzieje. Zapraszam serdecznie do lektury 
siódmego już numeru naszego biuletynu. 

Z poważaniem
Marianna Bogusława Szydlik

Wójt Gminy Dźwierzuty
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Dźwierzuty. Gospodynie wiejskie rywalizowały kulinarnie

II Jarmark Smaku w ziemniaczanym stylu
Wieś stoi gospodynią. Zaś polska kuchnia - ziemniakiem. Jeśli połączyć te dwa elementy, czyli 
pozwolić gospodyniom kulinarnie „poszaleć” z ziemniakami, to możemy być pewni jednego 
– powstaną pyszności, którym trudno się będzie oprzeć. Nie inaczej było w czasie II Jarmarku 
Smaku, do którego zgłosiły się cztery Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gminy.
Jarmark, który odbył się 24 września, rozpoczęła 
uroczysta msza w  intencji pań z  Kół Gospodyń, 
która była prezentem od wójt Marianny Szydlik. 
Później, uczestnicy przenieśli się do dźwierzuckie-
go GOK. Tym razem, w obawie przed załamaniem 
pogody, impreza odbyła się w Sali widowiskowej. 
– Postanowiliśmy w tym roku zaproponować pa-
niom przygotowanie potraw właśnie z  ziemnia-
ków – mówi Ewa Dolińska-Baczewska. – Z dwóch 
powodów. Pierwszy to ten, że właśnie trwały wy-
kopki i ziemniak w pewnym sensie ma swój sezon. 
Drugi powód jest taki, że to warzywo jest często 
niedoceniane kulinarnie. Ziemniaki podaje się na 
sypko z wody, smaży z nich placki, albo robi babkę. 
Rzadziej pyzy, kartacze, czy inne kluski. Chcieliśmy 
zachęcić panie z KGW do poeksperymentowania. 
I okazało się, że na stoły trafiły niesamowite sma-
kołyki.
Do konkursu stanęły koła z  Dźwierzut, Linowa, 
Miętkich i Targowa. Poza potrawami konkursowy-
mi panie przygotowały dania do degustacji dla 
osób odwiedzających Jarmark, a tych przewinęło 
się przez imprezę kilkaset. Jak podkreślają uczest-
niczki, to z  wielu powodów potrzebna impreza. 
– Po pierwsze mobilizuje nas do spotkania i dzia-
łania – mówi Bogumiła Tabaka z KGW Linowo. – Po 
drugie staramy się poszukać ciekawych przepisów 
i  zrobić coś nowego. Możemy też wymienić się 
doświadczeniami i podpatrzeć, jak inni coś robią. 
Poza tym zawsze miło spędzić wspólnie czas, zo-
baczyć występy, wspólnie pośpiewać.
Jury, w  skład którego weszli: Ewa Dolińska-Ba-
czewska, Regina Bazych, Jerzy Kilijański i  Arka-

diusz Nosek nie miało łatwego zadania. – Wszyst-
kie potrawy konkursowe były naprawdę pyszne 
i wybór tej, która zasługiwała na miano najlepszej 
był naprawdę trudny – przyznaje Arkadiusz No-
sek. – Na mnie największe wrażenie zrobiła zupa 
z  ziemniaków i  prośnianek przygotowana przez 
KGW Miętkie. Choć zajęła „dopiero” trzecie miej-
sce.
Zdaniem jury, najpełniejszy bukiet smakowy mia-
ły przygotowane przez KGW Linowo ziemniaki 
faszerowane mięsem mielonym w  sosie czosn-
kowym. Drugie miejsce przyznano KGW Targowo 

za nadziewane grzybami ziemniaczane placki. 
Czwarte miejsce zajęły panie z  KGW Dźwierzuty 
za ziemniaki „po tunezyjsku”. Nagroda specjalna, 
ufundowana przez Arkadiusza Noska - elektrycz-
ny grill - trafiła do KGW w Miętkich. Wszystkie Koła 
otrzymały nagrody w postaci sprzętu AGD. I zapo-
wiedziały, że w przyszłym roku na pewno wezmą 
udział w trzeciej edycji Jarmarku. Sponsorami na-
gród byli GOK i Bank Spółdzielczy w Szczytnie.

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Fot. Radosław Dąbrowski

Uczestniczki II Jarmarku Smaku z nagrodami za udział w konkursie „Ziemniak nie jeden ma smak”
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Gmina Dźwierzuty. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Straż Pożarna coraz lepiej wyszkolona i wyposażona
Na terenie naszej Gminy działa siedem jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego dwie włą-
czone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego. O nasze bezpieczeństwo dba 91 druhów 
strażaków. Tylu bierze czynny udział w  akcjach 
ratowniczo- gaśniczych. Siły i środki, jakimi dyspo-
nują nasze jednostki, znacząco wspierają działania 
Państwowej Straży Pożarnej. 
O znaczeniu straży pożarnych nigdy dość dobrych 
słów. Gaszą pożary, poszukują zaginionych i  wy-
jeżdżają do wypadków. Jak się okazuje, ochotnicy 
działają nie tylko na terenie zamieszkania i w są-
siednich miejscowościach. 

Gotowi by ratować innych
Tegoroczne opady deszczu postawiły bowiem 
w stan gotowości kilkuset strażaków ochotników 
z naszego województwa. Zgodnie z rozkazem ko-
mendanta wojewódzkiego mieli udać się w oko-
lice Elbląga, któremu groziła powódź. Sytuacja 
miała miejsce w  połowie września. – We wtorek, 
19 września 2017 roku, OSP Dźwierzuty w związku 
z Rozkazem Warmińsko-Mazurskiego Komendan-
ta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie zostało zadys-
ponowane do rejonu koncentracji (PSP Szczytno 
– przyp. red.) z  możliwością wyjazdu w  okolice 
Pasłęka w związku z wezbraniem wód na terenie 
powiatu elbląskiego – wyjaśnia Joanna Kobyliń-

ska, która w urzędzie gminy odpowiada za bezpie-
czeństwo i jednocześnie jest czynnym strażakiem 
dźwierzuckiej jednostki. Okazało się jednak, że ten 
wyjazd OSP Dźwierzuty nie był potrzebny. – Za-
kończyło się na gotowości i oczekiwaniu na rozkaz 
wyjazdu. Dowództwo oceniło, że siły które udało 
zmobilizować się z innych powiatów wystarczą.

Pozyskują środki na sprzęt
Dzięki coraz swobodniejszemu poruszaniu się 
w różnego rodzaju dotacjach i dofinansowaniach, 
wiele jednostek OSP doposaża się w  coraz lep-
szy i bardziej profesjonalny sprzęt. Cieszy to tym 
bardziej, że druhowie po środki finansowe sięga-
ją nie tylko do kieszeni gminy. W ostatnim czasie 
jednostka OSP Dźwierzuty, dzięki dofinansowa-
niu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego, wzbogaciła się 
o  samochód terenowy 
Nissan Navara, który słu-
żyć będzie do ratownic-
twa wodno-lodowego 
oraz poszukiwawczego. 
Nowy nabytek pozwo-
li w  pełni wykorzystać 
możliwości zakupionej 
niedawno łodzi pła-
skodennej, która dzięki 

kreatywności strażaków z OSP Dźwierzuty została 
przez nich doposażona w silnik. Koszt zakupu sil-
nika w 100 procentach pokryła jednostka.
W perspektywie nowych możliwości, jakie daje 
nowoczesna technologia strażacy z  jednostek 
z  Dźwierzut, Linowa, Miętkich, Nowych Kiejkut, 
Rum i Targowa wzięli udział w szkoleniu z czytania 
map cyfrowych oraz z obsługi dronów. Jak podkre-
ślali, możliwości, jakie zwłaszcza przy akcjach po-
szukiwawczych dają drony są niesamowite. Dzięki 
temu niezwykle mobilnemu urządzeniu można 
obserwować ogromne połacie terenu i sprawdzić 
miejsca trudno dostępne dla człowieka.

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

MODLILI SIĘ NA GRANICY
Kilkadziesiąt osób z naszej gminy (parafie Targowo i Dźwierzuty) wzięło 
udział w ogólnopolskiej akcji Różaniec do granic. Nasi pątnicy udali się do 
parafii Lelkowo przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim (Federacja Rosyj-
ska). Ich duchowym opiekunem w czasie podróży był ks. Piotr Paga, wikariusz 
parafii Trójcy Przenajświętszej w Dźwierzutach. W programie pielgrzymki 
znalazła się Msza święta oraz cały różaniec (cztery tajemnice) i koronka do 
Bożego Miłosierdzia. Jak podkreślają pielgrzymi całość modlitewnego spo-
tkania przebiegła w bardzo przyjaznej i uduchowionej atmosferze. (rd)

SPOTKANIE W NAUCZY-
CIELSKIM GRONIE
Czy piątek 13 musi być pechowy? Okazuje się, że nie. W  piątek, 13 paź-
dziernika, z  okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie na-
uczycieli i  pracowników oświaty z  wójt Marianną Szydlik. Nie zabrakło 
podziękowań, ciepłych słów i  życzeń. Była to także doskonała okazja do 
porozmawiania o pierwszych doświadczeniach pracy w zmienionym sys-
temie edukacji.

Fot. Archiwum OSP Dźwierzuty

Nissan Navara będzie służyć do ratownictwa wodno-lodowego oraz 
poszukiwawczegoroliną Sędrowską. Młodej Parze życzymy miłości, 
zdrowia i wszelkiej pomyślności przez 100 lat wspólnego życia!!!

7 października 2017 roku odbył się ślub druha 
Pawła Szczygielskiego z OSP Rumy z Sandrą 
Karoliną Sędrowską. Młodej Parze życzymy 
miłości, zdrowia i wszelkiej pomyślności przez 
100 lat wspólnego życia!!!

Fot. Archiwum Prywatne

Państwa Szczygielskich
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Dźwierzuty. Gminny przegląd poezji papieskiej

W Dźwierzutach pamiętamy o papieżu Polaku
Większość z  nich przyszła na świat już po śmierci Jana Pawła II. Nie mieli więc możliwości 
spotkać się z nim w czasie jego pielgrzymek do ojczyzny. Mogą jednak poznawać jego spuściznę 
i twórczość jemu poświęconą. Uczniowie z terenu gminy Dźwierzuty spotkali się w GOK, aby 
stanąć do konkursu recytatorskiego „Jan Paweł II – pamiętamy”.
Od śmierci Jana Pawła II minęło już 12 lat. Wciąż 
pozostaje jednak bardzo mocno obecny w  świa-
domości wielu z  nas. – Rocznica wyboru Karola 
Wojtyły na głowę Kościoła katolickiego, to do-
skonały moment, aby tego niezwykłego Polaka 
odkrywać na nowo – mówi Ewa Dolińska-Baczew-
ska, dyrektor GOK. – Dlatego zaprosiliśmy szkoły 
z  terenu gminy do konkursu recytatorskiego. To, 
co bardzo cieszy, to, że wszystkie odpowiedziały 
pozytywnie i mieliśmy uczestników z każdej z pię-
ciu działających na terenie gminy szkół. 
Uczestnicy mieli do przygotowania jeden utwór. 
Mógł wyjść spod pióra Jana Pawła II, albo być jemu 
poświęcony. Po przejściu eliminacji szkolnych, 16 
października, uczniowie zjawili się w  dźwierzuc-
kim domu kultury. Tu prezentowali swoje umie-
jętności recytatorskie na szerszym forum. – Ten 
konkurs ma podwójny wymiar – mówił Mariusz 
Woźniak, sekretarz gminy, który był członkiem 
jury. – Z  jednej strony rywalizujecie o miano naj-
lepszego recytatora. Jednak jest coś więcej. Coś 
o  wiele bardziej ważnego. To właśnie kontakt 
z twórczością kogoś wybitnego. Pamiętajcie, ksią-
żek, filmów, wierszy jest tyle, że nie wystarczy wam 
życia, aby przeczytać i zobaczyć choćby małą ich 
część. Dlatego wybierajcie zawsze to, co najlepsze, 
co zawiera w sobie dobro, co powstaje nie z chęci 
zysku, ale z pięknego serca autora. 

W przeglądzie wzięło udział 13 uczestników. W ka-
tegorii klasy podstawowe 1-3 zwyciężyła Domi-
nika Prościńska ze SP w  Linowie. Wśród uczniów 
klas 4-7 jury najwyżej oceniło występ Jakuba 
Sulewskiego z ZSP w Dźwierzutach. W najstarszej 
kategorii, gimnazjalistów, zwyciężyła Zuzanna Su-
checka z  Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa 
Klenczona w  Dźwierzutach. Zwycięzcy otrzymali 

nagrody o tematyce religijnej i papieskiej. Konkurs 
patronatem honorowym objęła wójt Marianna 
Szydlik, która ufundowała wszystkim uczestnikom 
i przygotowującym ich nauczycielom pamiątkowe 
medale z podobizną Jana Pawła II. – Mamy nadzie-
ję, że konkurs na stałe wpisze się w kalendarz wy-
darzeń w naszej gminie i w przyszłym roku będzie 
nas jeszcze więcej – mówi Ewa Dolińska-Baczewska.

Olsztyn. Spartakiada Drużyn Obrony Cywilnej

Sprawdzali umiejętność ratowania zagrożonego życia
W sobotę, 7 października, na terenie Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie 
odbyła się XXI Wojewódzka Spartakiada Drużyn Obrony Cywilnej, w której brało udział 8 drużyn 
z  całego województwa. Powiat szczycieński reprezentowała drużyna z  Gminy Dźwierzuty 
w składzie: Andrzej Kubicki, Jarosław Szpyrka, Marek Więcek, opiekunem zespołu była Joanna 
Kobylińska – pracownik Urzędu Gminy Dźwierzuty.
Przebieg zawodów nadzorował przedstawiciel 
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie. Spartakiada składała 

się z  dwóch etapów: pisemnego i  praktycznego. 
Etap pisemny polegał na rozwiązaniu testu do-
tyczącego ogólnych zasad udzielania pierwszej 
pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia lub 

zdrowia. Natomiast 
w  etapie praktycz-
nym trzeba było wy-
kazać się znajomo-
ścią prawidłowego 
zachowania w  te-
matycznych pięciu 
stacjach urazowych 
według scenariusza:
Stacja 1 - Samochód 
uderzył w  latarnię. 
Dwie osoby poszko-
dowane. Kierowcę 
znaleziono poza po-
jazdem, natomiast 
pasażerka znajduje 
się w aucie. Po wyję-
ciu poszkodowanej 
z  auta nagle traci 
ona przytomność.

Stacja 2 - Mężczyzna stracił przytomność. Brak wy-
czuwalnego tętna.
Stacja 3 - Kobieta w  zaawansowanej ciąży pod-
czas wizyty u  dentysty nagle zaczyna się skarżyć 
na duszności i drętwienie kończyn.
Stacja 4 - Mężczyzna chory na astmę zaczyna się 
dusić. W  trakcie wywiadu chory chaotycznie wy-
mienia kilka chorób na które cierpi (między innymi 
informuje, że choruje na astmę), podaje klucze od 
szafki znajdującej się w  budynku, gdzie zostawił 
leki.
Stacja 5 - Na czterech stanowiskach urazowych 
znajdują się poszkodowani z ranami rąk. Rany na-
leży zaopatrzyć do momentu przybycia zespołu 
ratownictwa medycznego.
Poczynaniom zawodników przyglądał się zespół 
sędziowski, który oceniał poprawność udzielonej 
pomocy. Po zakończeniu etapu praktycznego ze-
spół sędziowski omówił, w  jaki sposób należało 
udzielić pomocy dla poszkodowanych w poszcze-
gólnych stacjach urazowych oraz jakie błędy po-
pełnili uczestnicy.

Joanna Kobylińska

Fot. Joanna Kobylińska

Zespół z Dźwierzut w czasie udzielania pierwszej pomocy
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Gmina Dźwierzuty. GOPS prowadzi rekrutację do projektów

Będą szkolenia dla osób bezrobotnych  
i nieaktywnych zawodowo
– Zadaniem gminnych ośrodków pomocy jest nie tylko wypłacanie zasiłków, ale też pomoc 
beneficjentom w zdobyciu dobrego zawodu, umiejętności i dzięki temu odnalezieniu się na 
rynku pracy – mówi Krystyna Furtak, kierownik GOPS Dźwierzuty. W ramach tych działań nasz 
ośrodek pomocy przystąpił do realizacji dwóch projektów.
Pierwszy z projektów jest niezwykle atrakcyjny dla 
osób, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowa-
nia pojazdami. – Przystąpiliśmy do projektu „Kurs 
na kompetencje w gminach Dźwierzuty, Świętaj-
no i  Pasym” w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-20 – mówi Krystyna 

Furtak. – Projekt jest realizowany przez Ośrodek 
Szkolenia Kierowców E-VIT Konrad Klownowski 
z  powiatem Szczytno, w  ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
Jak wyjaśnia kierownik GOPS projektem ma być 
łącznie objętych 35 osób z trzech gmin, w tym 15 

kobiet i 20 mężczyzn. Do kogo 
skierowany jest projekt? – 
To osoby korzystające z po-
mocy społecznej, żywności 
z  BGŻ, bezrobotne i  nieak-
tywne zawodowo – wylicza 
Krystyna Furtak. – Obecnie 
trwa proces rekrutacji. We-
ryfikujemy zgłoszenia osób, 

które wyraziły chęć uczestnictwa w  projekcie po 
spotkaniu informacyjnym zorganizowanym 21 
września w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 
Dobrą informacją jest również to, że już we wrze-
śniu 2018 ruszy kolejny projekt mający na celu 
podnoszenie kompetencji beneficjentów GOPS-u. 
– Wspomnianym projektem będą objęte 22 osoby 
z terenu naszej gminy – mówi kierownik. – W cza-
sie kursów będzie można uzyskać kwalifikacje kie-
rowcy, operatora wózków widłowych, spawacza, 
obsługi kas fiskalnych itp. O szczegółach będziemy 
informować zainteresowanych na bieżąco.

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Z DZIAŁALNOŚCI GOPS
Liczba świadczeń – 856
Wypłacona kwota świadczeń – 426 739 złotych
Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze – 501

Dożywianie wg kryterium dochodowego rodzin
W szkołach na terenie gminy Dźwierzuty – 166 dzieci, w tym 21 w przedszkolach
W szkołach ponadgimnazjalnych poza terenem gminy – 24 dzieci

Fot. Radosław Dąbrowski

– W 2018 roku rusza kolejny projekt mający podnieść kompetencje 
naszych beneficjentów – mówi Krystyna Furtak 
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Dźwierzuty. Nagrody dla uzdolnionych uczniów z Gminy Dźwierzuty za rok szkolny 2016/2017

Spotkali się, by nagrodzić uczniowski trud
Po raz drugi w naszej gminie odbyła się uroczystość wręczenia ,,Nagrody Wójta” dla najbardziej 
uzdolnionych uczniów z  terenu gminy Dźwierzuty. Podziękowania kierowane były również 
do rodziców wyróżnionych uczniów. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli nagrodzonych zostało 
22 najlepszych uczniów za wzorowe zachowanie, wysoką średnią ocen oraz bardzo wysokie 
wyniki sportowe. – To jeden z bardziej przyjemnych momentów w byciu wójtem – mówiła wójt 
Marianna Szydlik. – Kiedy patrzę na was, drodzy uczniowie, czuję ogromną radość i  dumę. 
I  wierzę, że ten moment, te skromne nagrody, zachęcą was do jeszcze większego wysiłku 
by stawać się kimś najlepszym. Gratuluję wam wyników i  mam nadzieję, że spotkamy się 
ponownie za rok.

(rd)

Nagrody 
wyróżniającym się 
uczniom wręczono 
dzięki wsparciu:
Wójt Gminy Mariannie 
Szydlik, Sekretarza Gminy 
Mariusza Woźniaka, Pre-
zesa Banku Spółdzielcze-
go w  Szczytnie Krzysztofa 
Karwowskiego, Karoliny 
Orzoł oraz radnych naszej 
gminy: Arkadiusza Noska, 
Reginy Bazych, Danuty Gu-
tysz, Anny Kotuli, Katarzy-
ny Bartkowskiej, Andrzeja 
Czechowskiego, Roberta 
Czyżykowskiego, Jacka Kan-
dybowicza, Dariusza Pióro, 
Sebastiana Orłowskiego 
i Pawła Wyszyńskiego.

Fot. Archiwum Urzędu Gminy

Nagrodzeni uczniowie z terenu gminy Dźwierzuty

Lp. Imię i nazwisko ucznia Szkoła Dziedzina
1 Weronika Lachowicz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu Nauka, konkursy
2 Maja Krajewska Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach Nauka, konkursy
3 Filip Dudziec Szkoła Podstawowa w Linowie Nauka, konkursy
4 Wiktor Dodajewski Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach Nauka, konkursy
5 Piotr Kobyliński Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach Nauka, konkursy
6 Tomasz Mężykowski Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach Nauka, konkursy
7 Andżelika Grzejka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach Nauka
8 Dominika Prościńska Szkoła Podstawowa w Linowie Nauka
9 Karol Klobuszeński Zespół Szkół w Kobułtach Nauka

10 Paweł Mallek Szkoła Podstawowa w Rumach Nauka
11 Zuzanna Kochanowska Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach Nauka
12 Natalia Dąbrowska Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach Nauka
13 Julia Kamińska Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach Nauka
14 Bartosz Kleniewski Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach Nauka
15 Marcel Staszewski Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach Nauka
16 Wiktoria Nosek Gimnazjum Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczytnie Nauka
17 Tomasz Rębiszewski Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach Nauka
18 Karolina Lis Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach Nauka
19 Anna Bojanowska Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach Sport
20 Michał Prachniewski Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach Sport
21 Jakub Chrzanowski Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach Sport
22 Bartosz Mazur Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach Sport
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Mrok
Gdy patrzę na świat, to powiem szczerze,
Wielu w zadumie zmawia pacierze,
Gdy spojrzeć głębiej, to w większej mierze
Szatańską nutę słychać w eterze.

Jedni wylewni w hołdach się pławią,
Inni rozpustę na oczach sławią, 
Niektórzy skrajną głupotą dławią,
Strosząc nad wyraz swą dumę pawią.

Nie brak jest twórców sensownych rzeczy
I nikt poglądom tym nie zaprzeczy,
Lecz ich szlachetność w zaułku skrzeczy,
Mrocznych żywiołów poddana pieczy.

Jasność odbija się nędznym blaskiem,
Honor opuścił jestestwo z trzaskiem,
Pycha się puszy z nastanym brzaskiem,
Gotowa ślad swój naznaczyć wrzaskiem.

Bezduszność łatwo odnaleźć w gwarze,
Pogarda sytych chodzi z nią w parze,
Zalety ducha skryły się w jarze,
W purpurze wstydu toną ich twarze.

Tanim cwaniactwem bruki spływają,
Słowa rynsztoku wstydu nie znają,
Ostatnie twierdze cnoty padają,
Wartościom ludzkim na odwrót grają.

Butą na co dzień szlak jest usłany,
Ukłon żyjących coraz mniej znany,
I choć gest miły jest wielce chciany,
Nic nie zwiastuje korzystnej zmiany.

Fluidem strachu zewsząd cię raczą,
Piętnem obawy o życie znaczą,
Oblicza grozy organizm paczą,
Wyrostki z dumą do oczu skaczą.

Tworom pieniactwa cekiny błyszcza,
Żądzą awansu z insektów wiszczą,
Zalety bliźnich z zapałem niszczą,
Pod but zwierzchności chodniki czyszczą.

Chwiejność poglądów ma swoją cenę,
Śmietnik historii obraża scenę,
Czas by najwyższy popędzić hienę,
W umysłach zdrowych pobudzić wenę.

Rachunek słony wystaw im Panie,
Istot wątpliwych niech kres nastanie,
Musi przyjść chwila na brudów pranie,
Skończyć monopol na miernot branie!

Tadeusz Frączek

Dźwierzuty. Seniorzy świętowali swój dzień

Doroczne obchody osób starszych w GOK
W Dźwierzutach jeśli się bawić to – z seniora-
mi. I była ku temu okazja w Dzień Seniora. Po-
nad 70 osób starszych i młodszych zebrało się 
w sali widowiskowej GOK-u, 
by świętować doroczne ob-
chody ludzi starszych i tych, 
co w przyszłości nimi będą. 
Bal Seniora odbywa się 
z udziałem zaproszonych 
gości. Przybyli wójt Marian-
na Szydlik, przewodniczący 
Rady Arkadiusz Nosek, pre-
zes Banku Spółdzielczego 
Krzysztof Karwowski, dy-
rektor Banku w Dźwierzu-
tach Marcin Urbański oraz 
przewodnicząca Zarządu 
Rejonowego Koła Emery-
tów i Rencistów w Szczytnie 
Maria Trochimowicz wraz 
z członkami zarządu.
Zebranych gości powita-
ła przewodnicząca KEiR 
w Dźwierzutach Zofia Śle-
dzińska inicjatorka uroczy-
stości. W części oficjalnej 
nie zabrakło życzeń zdrowia 
i radości życia dla seniorów oraz specjalnych 
podziękowań dla przewodniczącej dźwierzuc-
kiego koła za 20 lat pracy. Życzenia i prezen-
ty na ręce pani Zofii płynęły od władz gminy 
i dyrektorów banku oraz zarządu powiatowego 
KEiR. Krótką historię Koła Emerytów i Renci-

stów w Dźwierzutach przypomniał były dyrektor 
GOK Janusz Ałaj, który odsłonił fakty powsta-
nia Klubu Złotego Wieku sprzed 40 lat, jako po-

czątku dźwierzuckiego koła 
oraz swojej 30-letniej pracy 
w dźwierzuckiej placówce 
kultury. O dalszej współ-
pracy z kołem zapewniła 
również była dyrektor GOK 
Danuta Kuchcińska cytując 
słowa świętego Jana Pawła 
II: „Na uwagę zasługują te 
wszystkie inicjatywy spo-
łeczne, dzięki którym se-
niorzy mogą nie tylko dbać 
o swoją kondycję fizyczną 
i intelektualną, ale rozwijać 
relacje z innymi oraz także 
stawać się przydatni, odda-
jąc innym swój czas, umie-
jętności i doświadczenie. 
Pozwala to zachować i po-
głębić wartość życia”. Po 
wystąpieniach gości zespół 
Wrzosy dał mini koncert 
wzruszających piosenek 
dla jubilatki oraz wszystkich 

zgromadzonych. 
A później tylko taniec i dobra zabawa trady-
cyjnie z zespołem Full Serwis. Bo jak mówi 
przysłowie: „Kto się umie dobrze bawić, ten nie 
będzie nigdy stary”. 

Danuta Kuchcińska

Zespół Wrzosy nie próżnuje – 
kolejne występy i sukcesy
Jesień życia może być piękna i pełna przygód. Będąc seniorem, 
dzięki wspólnym spotkaniom i pasji można spełniać marzenia, 
na których realizację wcześniej nie było czasu. Udowadniają 
to członkowie zespołu śpiewaczego Wrzosy, którzy mają za 
sobą niezwykle aktywny sezon.
– Od kwietnia bardzo często występujemy – przy-
znaje Bogumiła Siedlecka. – Zaczęło się od wy-
jazdu na prezentacje stołów świątecznych, który 
odbywał się na zamku w  Olsztynie. Tydzień póź-
niej braliśmy udział w XV Warmińskim Przeglądzie 
Chórów i Zespołów Śpiewaczych „Kurlantka 2017” 
w Stawigudzie. 
W maju zespół brał udział w  XX Bartoszyckich 
Spotkaniach Artystycznych Osób Niesamodziel-
nych. W czerwcu Wrzosy wystąpiły z minirecitalem 

w czasie rozgrywanej w Dźwierzutach Powiatowej 
Spartakiady Honorowych Dawców Krwi. Czerwiec 
obfitował w  występy i  przeglądy, bo najpierw 
zespół udał się do Pisza na Przegląd Emeryckich 
Zespołów Folklorystycznych, a  później na woje-
wódzkie obchody Święta Ludowego do Ostródy. 
– Bardzo przyjemnym, a  zarazem trudnym ze 
względu na duży upał był występ w  czasie do-
żynek w  Jedwabnie – mówi Bogumiła Siedlecka. 
W Dźwierzutach w czasie dożynek było już nieco 

chłodniej. Tu Wrzosy, jak zwykle porwa-
ły do wspólnego śpiewu licznie zgro-
madzonych słuchaczy. Zespół repre-
zentował również naszą gminę i powiat 
szczycieński w czasie Dożynek w Pikie-
liszkach na Litwie. Jak podkreśla opie-
kun zespołu i jednocześnie jego główny 
muzyk, Janusz Ałaj: – Tylko jeden sezon 
z zespołem Wrzosy to tysiące przejecha-
nych kilometrów i  godziny występów, 
poprzedzone godzinami prób. A  tych 
sezonów jest już dokładnie jedenaście.

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Fot. Danuta Kuchcińska

Fot. ArchiwumJanusza Ałaja

Wójt Marianna Szydlik życzyła 
seniorom, z okazji ich święta, 
zachowania radości życia i jak 
najlepszego zdrowia

Zespół Wrzosy był częścią reprezentacji powiatu szczycień-
skiego w czasie Dożynek w Pikieliszkach na Litwie
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Coroczne święto Rolników  
– Dożynki Gminne Dźwierzuty 2017 
Tradycją gmin rolniczych są organizowane corocznie uroczystości dożynkowe. To doskonała 
okazja do spotkań, rozmów, prezentacji swoich osiągnięć i dobrej zabawy. W tym roku pogoda 
była łaskawsza i  oszczędziła uczestnikom dożynek atrakcji w  postaci deszczu. Dlatego, jak 
szacują organizatorzy, przez cały dzień, plac strażacki, na którym odbywały się uroczystości 
odwiedziło około 1000 osób. 
Tradycją dożynek są przygotowywane na te oka-
zje wieńce i  stoiska. W  tym roku do rywalizacji 
w  kategorii „Tradycyjny wieniec dożynkowy” sta-
nęło dziesięć sołectw. Najwyżej jury, w skład któ-
rego weszli: burmistrz Pasymia Cezary Łachmań-
ski, wójt Jedwabna Sławomir Ambroziak i skarbnik 
gminy Dźwierzuty Agata Urbańska oceniło dzieło 
rąk sołectwa Linowo, które drugi rok z rzędu udo-
wodniło, że na pleceniu wieńców dożynkowych 
zna się znakomicie. W kategorii Aranżacja Stoiska 
Dożynkowego, tryumfowały ponownie, jak w  ze-
szłym roku Rumy. 
W czasie dożynek rozegrano także zawody spor-
towe. Tu cieszy niezwykle wysoka frekwencja, bo 
w szranki stanęło, podobnie jak w przypadku kon-
kursu na wieniec, aż dziesięć sołectw. Zwyciężyły 
Orzyny, przed Miętkimi i Linowem.
Nowością tegorocznego święta plonów było 
przyznanie tytułu SUPERSOŁECTWA. Zasada przy-
znania była prosta. Tytuł trafił do tego sołectwa, 
któremu udało się w poszczególnych kategoriach 
zdobyć najwięcej punktów. I  tak, po zajęciu II 
miejsca w kategorii stoisko i zwycięstwie w zma-
ganiach sportowych, tytułem SUPERSOŁECTWA 
cieszyły się Orzyny, do których trafił kosz pysznych 
wędlin ufundowanych przez MARDI, nagroda fi-
nansowa 500 złotych oraz voucher na pobyt w Za-
kopanem dla 10 osób, ufundowany przez właści-
ciela pensjonatu Targowski Dwór. 

Nie zabrakło oczywiście koncertów. Na scenie 
zaprezentowały się lokalne JaśWerka, Wrzosy i Cy-
rla. Zagrały również The Dmoks, Kuzyni Neptuna 
i Węgojska Stróżka. Miłośnicy zabaw i tańca mogli 
bawić się do północy przy śpiewie i pokazach po-
łykacza ognia w ramach Disco Polo Show. 

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska

Stoisko:  I - Rumy
  II - Orzyny
  III - Dźwierzuty

Wieniec:  I - Linowo
  II - Jeleniowo
  III - Grądy

Sport:  I - Orzyny
  II - Miętkie
  III - Linowo

W czasie tegorocznych dożynek wójt Marian-
na Szydlik nagrodziła specjalnymi statuetkami 
wyróżniające się instytucje i osoby. Wśród na-
grodzonych znalazły się: KGW Linowo, rolnik Se-
nior Wojciech Lipiński, hodowca bydła Henryk 
Stańczak, producent rolny Krzysztof Ronkiewicz 
i prowadząca gospodarstwo agroturystyczne 
RELKA Aurelia Lorenz. 

Starościna dożynek:
Pani Dorota Kędzierska jest rolnikiem. Razem z  tatą i  sio-
strą są współwłaścicielami 380 hektarowego gospodar-
stwa, którego większość znajduje się w Grądach, w gminie 
Dźwierzuty, a  część na terenie gminy Świętajno. Jest żoną 
pana Krzysztofa i mamą dwóch córek: Andzeliki i Weroniki. 
Rodzinne gospodarstwo nastawione jest na hodowlę bydła 
mlecznego, którego pogłowie to 270 krów, a całe stado 460 
sztuk. 

Starosta dożynek:
Bernard Okoniewski. Mąż pani Anity Okoniewskiej i  tata 
Konrada oraz Karoliny. Pan Bernard to rolnik z krwi i kości. 
Zakochany w ziemi. Swoją miłość zaszczepił synowi, Konra-
dowi, który od najmłodszych lat pomaga tacie w gospodar-
stwie. Pan Bernard gospodaruje na 56 ha własnej ziemi. Ma 
również dzierżawy. Gospodarstwo nastawione jest na ho-
dowlę krów mlecznych. Stado pana Bernarda liczy 40 sztuk 
krów mlecznych.
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Najmłodsze sołectwo w gminie – Grądy – przygotowało stoisko i drużynę sportową

W uroczystej liturgii w intencji rolników wzięły udział 
poczty sztandarowe OSP Dźwierzuty i OSP Targowo

Na scenie zaprezentowały się działające przy GOK: 
Dźwierzuckie Iskierki, Wrzosy i JaśWerka

Celebrujący mszę księża Jarosław i Krzysztof 
odwiedzili stoiska dożynkowe

Występujący wieczorem zespół ludowy Węgojska 
Stróżka porwał do tańca uczestników Święta Plonów

W czasie oficjalnej części Dożynek miało miejsce poświęcenie 
nowego sprzętu zakupionego przez gminę: ciągnika i koparki
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Dziewięć par świętowało Złote Gody w gminie Dźwierzuty

Przeżyli ze sobą pół wieku… I nawet więcej
W piątek, 22 września, w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry swoje Złote Gody świętowało dziewięć par. Byli 
też obecni państwo Marianna i Jan Dunaj, którzy 
tego dnia obchodzili 65 rocznicę ślubu. 
Składająca jubilatom życzenia wójt Marianna Szy-
dlik podkreślała, że są oni świadectwem trwałości 
takich wartości, jak miłość, wierność i poświęce-

nie. Uroczystość uświetniła koncertem Joanna 
Gawryszewska z zespołem. Dekoracji medalami 
za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznany-
mi przez Prezydenta RP dokonała wójt Marianna 
Szydlik. Były kwiaty, gratulacje, gorące życzenia 
zdrowia, radości i pełni sił na dalsze wspólne lata. 
Odśpiewano też wspólnie 100 lat. Przy słodkim 

poczęstunku i nastrojowej muzyce zespołu spo-
tkaniu towarzyszyły chwile wspomnień i wspólne 
rozmowy. Uroczystość przygotowała Barbara Kili-
jańska, kierownik USC w Dźwierzutach.

(bk)

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska

Marianna i Jan Dunaj Cecylia i Stanisław CiuchtaAnna i Kazimierz Bronarczyk
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50 lat w małżeństwie przeżyli:

Anna i Kazimierz Bronarczyk

Cecylia i Stanisław Ciuchta

Zofia i Ryszard Gajewscy

Teresa i Józef Kamińscy

Alicja i Eugeniusz Ozioro

Brygida i Wiesław Pawłowscy

Lucyna i Jan Popiało

Teresa i Józef Smosarscy,

Halina i Edward Wasilewscy

Teresa i Józef Smosarscy

Brygida i Wiesław PawłowscyTeresa i Józef Kamińscy

Halina i Edward Wasilewscy

Alicja i Eugeniusz Ozioro

65 lat w małżeństwie przeżyli:
Marianna i Jan Dunaj
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Biblioteka, to nie tylko 
wypożyczalnia książek
Gminna Biblioteka Publiczna w  Dźwierzutach 
istnieje już od 68 lat. W styczniu w 2019 r. będzie 
obchodzić jubileusz 70-lecia powstania. Przez te 
kilkadziesiąt lat zmieniały się formy jej funkcjono-
wania i jej znaczenie kulturotwórcze w środowisku 
lokalnym. Podstawową przesłanką działalności bi-
blioteki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców. 
Ich charakter określa samo społeczeństwo, w ży-
ciu którego dana placówka uczestniczy. Współ-
cześnie istnienie tych placówek nabiera większe-
go znaczenia, zwłaszcza na tle szybkiego rozwoju 
nauki i techniki. Biblioteki, funkcjonując w danym 
ustroju społecznym, politycznym i gospodarczym, 
integrują się ze środowiskiem i powinny rozwijać 
się adekwatnie do jego potrzeb. Dźwierzucka bi-
blioteka ewaluuje wraz z  historią jej użytkowni-
ków. Obecnie jest nie tylko miejscem, w  którym 
można wypożyczyć książkę. 

Wśród jej nowych form działalności jest m.in. kurs 
komputerowy dla seniorów prowadzony przez 
pracowników biblioteki, a  obecnie odbywa się 
kurs organizowany przez centrum Edukacji ZDZ 
w Szczytnie. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowa-
ne wystawy plastyczne, rękodzielnicze i inne.
Dzieci i  młodzież gminnych szkół uczęszcza do 
biblioteki na lekcje bilioteczne, poznając zasady 
korzystania z księgozbioru i zbiorów zgromadzo-
nych w bibliotece.
Biblioteka uczestniczy w  wielu akacjach popu-
laryzujących czytelnictwo jak „Cała Polska czyta 
dzieciom”, „Noc w Bibliotece”, czy Dyskusyjny Klub 
Książki, który jest prężnie działającą grupą osób, 
spotykających się, aby porozmawiać o książkach.  
Są to osoby, które lubią czytać i rozmawiać o lek-
turze, poznawać nowych autorów i  gatunki lite-

rackie. Uczestnicy nie muszą prowadzić 
poważnych dyskusji, ani znać się na lite-
raturze. Obecnie dźwierzucki klub liczy 
ponad 15 osób.
Placówka troszczy się również o  rozbu-
dzanie w najmłodszych zamiłowania do 
książek. Jednym ze sposobów jest orga-
nizowanie dzieciom atrakcyjnych form 
spędzania czasu. Jedną z  nich jest NOC 
BIBLIOTEK. Ostatnia odbyła się 2 czerw-
ca. Wówczas to uczniowie z klas III z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwie-
rzutach, zwycięzcy konkursu Pożeracz 
Książek uczestniczyli w  tej ogólnopol-
skiej akcji. 

Danuta Kuchcińska

O pisarskiej pasji 
z Hanną Cygler
W czwartek, 21 września w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Dźwierzutach odbyło się spotkanie au-
torskie z Hanną Cygler zorganizowane w ramach 
projektu Dyskusyjne Kluby Książki. Pani Hanna 
jest gdańszczanką i  pisze głównie powieści oby-
czajowe. Ukończyła skandynawistykę na Uniwer-
sytecie Gdańskim i zawodowo zajmuje się tłuma-
czeniem z języka szwedzkiego i angielskiego. Do 
tej pory ukazało się 18 jej książek nakładem Domu 
Wydawniczego REBIS. Pisarka opowiadała o pery-
petiach z  wydawcami, swojej burzliwej karierze 
zawodowej, ale przede wszystkim o pasji jaką jest 
pisanie. Podczas spotkania pani Hania odpowia-
dała wyczerpująco na liczne pytania zebranych 
miłośników literatury. Po zakończeniu spotkania 
można było kupić książkę autorki i  zdobyć auto-
graf. 

DK

Z Jerzym Niemczukiem  
o życiu, książkach i filmach
Gminna Biblioteka Publiczna w  Dźwierzutach 
w  ostatni dzień lutego zaprosiła mieszkańców 
gminy na spotkanie autorskie z Jerzym Niemczu-
kiem, scenarzystą, autorem słuchowisk i  książek 
dla dzieci. Pomysłodawca i  współscenarzysta 
kultowego serialu „Ranczo” – hitu TVP oraz sce-
nariuszy popularnych seriali i filmów fabularnych, 
m.in. „Siła Wyższa”, „Stacyjka”, „Rodzina zastępcza” 
od pierwszych chwil spotkania zdobył sympatię 
słuchaczy. 
Około 20 osób z  zaciekawieniem wysłuchało 
barwnej historii życia pisarza oraz jego twórczo-
ści literackiej. Miłośnik Mazur i  ludzi, z  ich zaleta-
mi i  przywarami, potrafi wprowadzić czytelnika 
w  świat prowincjonalnych uwarunkowań życia 
jego mieszkańców. Robi to w  sposób zabawny, 
wręcz kabaretowy, ale nie jest to prześmiew-
cze, ani obraźliwe. Odbiorca  czuje ciepło autora 

w stosunku do swoich bohaterów. Opisane histo-
rie jak np. powieść „Bat na koty” umiejscowiona 
w  warmińsko-mazurskich klimatach, mają swo-
ich żywych bohaterów wzorowanych na realnych 
osobach, co uwiarygadnia przesłanie utworów. Do 
czytelnika przemawia bezpośredniość wykreowa-
nego, a  jednocześnie naturalnego życia postaci, 
ich otoczenia i nade wszystko nadziei na wartość 
życia każdego człowieka, jeśli tylko ją on sam zo-
baczy w sobie. 
Zgromadzeni na spotkaniu czytelnicy chętnie roz-
mawiali o  sprawach nurtujących w  codziennym 
życiu ludzi, jak też pytali o  szczegóły przekładu 
scenariusza na język filmu oraz wpływ jego autora 
na dobór wykonawców i  realizację filmu jako ca-
łości. 
Rozmowa była bardzo ciekawym doświadczeniem 
obcowania mieszkańców gminy z  twórcą, który 
doświadczył sławy tzw. wielkiego świata, a jedno-
cześnie żyjącym w realiach świata, który przetwa-
rza na język sztuki.
Na zakończenie wieczoru Jerzy Niemczuk otrzy-
mał lokalny wyrób GS Dźwierzuty „baby dźwie-
rzuckie”, natomiast na ręce Bożeny Nadolskiej 
Dyrektor GBP  pisarz wręczył swoją powieść pt. 
„Headhunter” z dedykacją „dla biblioteki w Dźwie-
rzutach za spędzenie dobrych godzin ze świetną 
publicznością”.
Było to pierwsze spotkanie autorskie w tym roku 
organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Dźwierzutach.

Danuta Kuchcińska

Fot. Archiwum GBP w Dźwierzutach

Fot. Archiwum GBP w Dźwierzutach

Dźwierzucki Dyskusyjny Klub Książki 
liczy obecnie ponad 15 członków

Dzień Babci 
i Dziadka wśród 
książek 
24 stycznia do biblioteki przyszły babcie i dziadek. 
Przy słodkim poczęstunku wysłuchali wierszy czy-
tanych przez wnuki. Spore zaciekawienie wzbu-
dziły kartki zawieszone pod sufitem. Było to „Abe-
cadło dla babci”. Każda babcia i dziadek otrzymał 
kartkę z  takim abecadłem. I  dzidkom i  wnukom 
bardzo podobała się taka forma spędzania wspól-
nego czasu.

Fot. Archiwum GBPw Dźwierzutach

Fot. Archiwum GBP

w Dźwierzutach
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Nocne zajęcia w bibliotece 
Na zakończenie wakacji, 25 sierpnia, w dźwierzuc-
kiej bibliotece odbyła się NOC W  BIBLIOTECE. Na 
zajęcia przyszły dzieci: Oliwia, Mieszko, Justyna, 
Michalina, Zuzia, Kasia, Maciek, Michał, Kacper, 
Oliwia, Maurycy, Zuzia, Julka, Oliwier, Norbert, 
Michał, Magda, Natalia, Kacper, Eryk oraz Miłosz. 
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od budowania 
wieży z  gazet (każda grupa otrzymała: nożyczki, 
klej, taśmę oraz taką samą ilość gazet. Po kolacji, 
przyszedł czas na krzyżówkę o członkach rodziny 
– z pytaniami „brat męża” i „żona brata ojca” dzieci 
miały pewne problemy, ale wspólnie poradziliśmy 
sobie. Kolejnymi zadaniami, z  którymi zmierzyły 
się dzieci były: z rozsypanych wyrazów oraz prze-

stawionych liter należało ułożyć tytuły 
bajek, np. L N E A C Z C K A I, dopasować 
imiona do nazwisk oraz w zdaniach od-
naleźć nazwiska autorów, np. DOBRZE 
CHWALIPIĘTO – WYGRAŁEŚ Układali-
śmy dwie krzyżówki, w których należało 
dopasować wyrazy do ilości kratek. Szu-
kaliśmy pasujących do siebie obrazków. 
Zdążyliśmy zagrać w „państwa-miasta”. 
Na koniec pokazałam dzieciom zagad-
kę do rozwiązania.

Danuta Kuchcińska

Ogólnopolska 
akcja także 
w naszej gminie
Uczestnicy akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” 

zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Gmin-

ną w  Dźwierzutach w  roku szkolnym 2016/2017 

otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Klub DKK 
na wycieczce 
w Pasymiu
Członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki z  wizytą 

w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pasymiu. 

Pastor Witold Twardzik z  wielką pasją opowiadał 

o dziejach kościoła i o rocznicy reformacji. Była to 

niezwykłe spotkanie z historią tej ziemi. 

„Wesele” Wyspiańskiego 
w bibliotece
Narodowe Czytanie, to polska akcja społeczna 
propagująca znajomość literatury narodowej, 
w  której obszerne fragmenty dzieł odczytywane 
są publicznie. VI edycja czytania po raz drugi zago-
ściła w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dźwierzu-
tach. Około dwudziestoosobowa grupa „aktorów” 
przez dwie godziny czytała fragmenty młodopol-
skiego dramatu. W rolę państwa młodych wcieliło 
się małżeństwo Sebastian i  Katarzyna Orłowscy 
z  Linowa, którzy właśnie obchodzili 10 rocznicę 
ślubu. Pozostali wykonawcy to przedstawicie-
le rady gminy, sołtysi, członkinie Dyskusyjnego 
Klubu Książki, członkowie zespołów RUMIANKI 
i  WRZOSY oraz mieszkańcy gminy. Nad całością 
tego wyjątkowego wydarzenia czuwali pracowni-
cy biblioteki: Bożena Nadolska i Danuta Kuchciń-
ska.
Dźwierzucka inscenizacja również miała sponta-
niczny charakter spotkania się osób i  rodzin, tak 
jak na prawdziwym weselu. Uczestnicy nie wie-
dzieli do końca, kto ma jaką rolę i  był to rodzaj 
eksperymentu literacko-teatralnego, którego 
podjęli się występujący. Przedsięwzięcie okazało 
się niezwykle udanym spektaklem, gdzie uczest-
nicy mogli na żywo odegrać swoje role, tworząc 
wyjątkowe widowisko. 
Pewną trudność w  interpretacji dramatu stano-
wił język, jakim został on napisany. Liczne grono 
postaci „Wesela” to przegląd osób zróżnicowa-
nych pod względem pochodzenia, wieku, płci, 
poglądów itp. Konsekwencją takiego zestawienia 
bohaterów są różnice między nimi w warstwie ję-
zykowej. Dialogi postaci raz stylizowane na gwarę 

podkrakowskiej wsi, a  innym razem na język po-
etyckich rozważań i matafor wymagał od czytają-
cych wysiłku  w przekazie tekstu, z którym wyko-
nawcy poradzili sobie wyśmienicie wcielając się 
w przypisane im role. Wrażenie robiły dialogi m.in. 
państawa młodych, czy radczyni i Zosi, zwłaszcza, 
że były wykonywane bez próby, przez co czyniło 
te rozmowy biesiadników autentycznymi. Tekst 
dramatu czytany na nowo, w gronie innych osób 
przemawiał z  wyjątkową siłą tych samych, aktu-
alnych do dziś doświadczeń i postaw narodu pol-
skiego.
Dodatkowym elementem czytania, a  właściwie 
przedstawienia była oprawa muzyczna w  wyko-
naniu zespołu WRZOSY, który zaprezentował daw-
ne weselne pieśni i  utwory podkreślające tekst 
literacki, jak np. „Skrzypeczki”, Po cóż żeś mnie 
moja matuś”, czy „Kurdesz”. Ważne były też stroje 
niektórych wykonawców, Żyd, Ksiądz, Kacper, Go-
spodarz, Gospodyni, Rachel czy Zosia.
I jak to na weselu bywa nie zabrakło domowego 
jadła: pierogów Kazimiery Klobuszeńskiej, ciasta 
drożdżowego, smalcu i  kiszonych ogórków oraz 
weselnego tortu upieczonego przez Bogdana Du-
dzińskiego z Rum.
Przy smakowitym poczęstunku dyskutowano nad 
narodową lekturą oraz bieżącymi sprawami, tak 
jak na prawdziwe wesele przystało. 
Uczestnicy widowiska oraz widzowie zadeklaro-
wali się do udziału w kolejnej edycji Narodowego 
Czytania w przyszłym roku.

Danuta Kuchcińska

Fot. Archiwum GBPw Dźwierzutach

Fot. Archiwum GBP w Dźwierzutach
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Rumy. Uczcili pamięć o Janie Pawle II

Dzień Papieski po raz drugi w Rumach
Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 roku. 
Tegoroczne przewodnie hasło dnia papieskiego 
brzmiało: „Idźmy naprzód z  nadzieją”. I  te słowa 
były myślą przewodnią dla mieszkańców Rum, 

którzy po raz drugi zapragnęli ten dzień uczcić 
w  szczególny sposób. Podczas niedzielnej mszy 
w kaplicy w Rumach sprawowanej „sercem” przez 
księdza Antoniego z  Olsztyna, grupa wokalna 

RUMIANKI wraz z przyjaciółmi przedstawiła insce-
nizację poświęconą św. Janowi Pawłowi II. W rolę 
narratorów wcielili się: Bogdan Dudziński i Joanna 
Kubicka, akompaniament gitarowy i śpiew Danuta 
Kuchcińska, akompaniament, śpiew i  nagłośnie-
nie Janusz Ałaj (GOK), śpiew: Joanna Kubicka, Ada 
Kubicka. Motywem przewodnim montażu słow-
no-muzycznego było przesłanie miłości, które 
głosił Jan Paweł II będąc pielgrzymem tego świa-
ta. Był i  jest dla ludzi i  społeczeństw drogowska-
zem przemian w sercach poprzez dobroć i miłość 
międzyludzką. Dla organizatorów przedsięwzięcia 
w Rumach również był wyjątkową postacią, która 
wywarła wpływ także i na ich życie. Dlatego warto 
było przekazać to duchowe dziedzictwo w formie 
artystycznej, poprzez słowa Papieża, pieśni oraz 
strofy poetyckie. Zebrani podczas mszy wierni 
w ciszy i skupieniu wsłuchali się w przygotowaną 
prezentację, a na koniec dali wyraz swoim przeży-
ciom  nagradzając występujących dużymi brawa-
mi.  
Odbyła się również coroczna zbiórka na rzecz sty-
pendiów dla uzdolnionej ubogiej młodzieży, jako 
żywego pomnika Jana Pawła II.

Danuta Kuchcińska

Rumy. Święto plonów połączone z obchodami 460-tej rocznicy powstania miejscowości

XXI Dożynki wiejskie 
Głównym wydarzeniem w życiu wiejskiej społeczności Rum są organizowane od 21 lat Dożynki 
Wiejskie. Razem z  mieszkańcami świętują również mieszkańcy okolicznych miejscowości. 
Tak też było i  w tym roku, gdzie dożynki wiejskie połączono z  obchodami 460-tej rocznicy 
powstania miejscowości. Na tę okoliczność mieszkańcy przygotowali broszurę z  historią 
miejscowości opracowaną przez Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne oraz informacje 
z aktualnymi wydarzeniami.
Uroczystości jubileuszowe przy wiejskiej świetlicy 
rozpoczęła msza dziękczynna celebrowana przez 
księdza proboszcza Pawła Ostrowskiego. Homilię 
wygłosił Ojciec Filip z  Barczewa nawiązując do 
święta Matki Bożej Częstochowskiej, która jest 
patronką miejscowej kaplicy. Oprawę muzyczną 
mszy zapewnił zespół Rumianki pod kierunkiem 
Danuty Kuchcińskiej (gitara) oraz Janusza Ałaja 
(akordeon). 
Najważniejszym punktem wspólnego świętowa-
nia było odsłonięcie pamiątkowego głazu oraz 
tablicy z historią wsi. Tablica powstała z inicjatywy 
Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz aktywnych mieszkań-
ców Rum.
Oprawę ceremoniału zapewniła miejscowa Ochot-
nicza Straż Pożarna. Odsłonięcia głazu dokonali 
najstarsi mieszkańcy: Apolinary Dudziński i  Jani-
na Gwiazda oraz najmłodsze pokolenie Zuzanna 
i Emilia Więcek.
Po ceremoniale sołtys Kamila Świderska powitała 
zaproszonych gości i podziękowała mieszkańcom 
oraz osobom wspomagającym przygotowanie 
uroczystości, podkreślając, że ta uroczystość nie 
byłaby możliwa bez ich autentycznego zaangażo-
wania. To napawa ją dumą i energią do kolejnych 
działań na rzecz lokalnej społeczności.
Kolejnym punktem programu był program arty-
styczny w  wykonaniu zespołu Rumianki Wierszo-
waną historię miejscowości autorstwa pani sołtys 
zaprezentowali: narratorzy: Kamila Świderska 
i  Bogdan Dudziński, w  rolę Makłowicza zachwa-

ląjacego miejscową zupę wcielił się Damian Kaź-
mierczak. Część muzyczną stanowiły specjalnie 
wybrane piosenki np. „Kwiaty we włosach”, czy 
„Rumowska kurlantka”, „Matka Łaskawa” nawiązu-
jące do znanych postaci, które postawiły swój ślad 
w życiu miejscowości, czy ważnych wydarzeń z jej 
historii. Mieszkańcy i  goście z  zainteresowaniem 
wysłuchali „artystycznej” wersji dziejów wsi, za co 
artyści otrzymali duże brawa.
Dożynkowy wieczór był obfity w  również trady-
cyjne atrakcje festynowe, jak konkursy, które pro-
wadził komendant OSP Tomasz Witczak. Szczegól-
nym zainteresowaniem publiczności cieszyło się 

przeciąganie na czas zabytkowego ciągnika, czy 
pokazy motocrosowców pod przewodnictwem 
sołtysa z sąsiedniego Rasząga.
Nie brakowało również innych atrakcji scenicz-
nych jak: zumba zatańczona przez kilkadziesiąt 
osób pod kierunkiem trenerki Lidii Podleckiej, czy 
też magiczny pokaz tańca z ogniem w wykonaniu 
Pracowni TRANSFUZJA.
Nieodłącznym elementem dobrej zabawy jest 
domowa kuchnia przygotowana przez miejscowe 
panie oraz zabawa taneczna przy muzyce zespołu 
VERMONT.

Danuta Kuchcińska 

Fot. Archiwum Organizatora

Fot. Archiwum Organizatora
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Liga Orlików. GKS Dźwierzuty na prowadzeniu

Dzieciaki z GKS idą jak burza po zwycięstwo
Z rozegranych do tej pory sześciu kolejek Ligi Orlików wynika jedno - GKS Dźwierzuty jest 
zupełnie poza zasięgiem pozostałych sześciu drużyn grających w  naszej grupie. Jedynie 
Korkom Biskupiec i SKS Szczytno udało się urwać naszym zawodnikom po jednym punkcie. 
Tylko kataklizm mógłby odebrać naszym małym piłkarzom zwycięstwo w całych rozgrywkach.
Rozgrywki rozpoczęły się 10 września w  Barcze-
wie. Wówczas nasza kadra Orlik 2007 i młodsi ro-
zegrała trzy mecze. Pokonała Pisę Barczewo, BUKS 
II Barczewo i  Błękitnych Pasym. Tydzień później, 
w  Biskupcu młodzi zawodnicy z  Dźwierzut zano-
towali dwa zwycięstwa, z  drużynami z  Biskupca 
i Wipsowa. Ich marsz po tytuł mistrza zatrzymali 
jedynie na chwilę piłkarze z SKS Szczytno, którym 
udało się bezbramkowo zremisować z  rozpędzo-
nym GKS-em. Rozegrane w  ostatnim wrześnio-
wym terminie spotkania w  Dźwierzutach, to już 
popis podopiecznych trenera Jarosława Szpyrki, 
czyli wygrane z dwiema barczewskimi drużynami 

i Błękitnymi Pasym trzy spotkania, w których nasi 
strzelili w sumie 11 bramek nie tracąc ani jednej. 
Wrzesień drużyna GKS-u zamknęła imponującym 
bilansem 26 strzelonych bramek przy 5 straco-
nych.
Październik to nie tyle utrzymywanie dobrej passy, 
co śrubowanie i tak znakomitego wyniku. Wyjazd 
do Ramsowa i  Pasymia, to kolejne 6 zwycięstw 
i żadnej porażki. Dopiero w Dźwierzutach, w szó-
stej kolejce rozgrywek młodym piłkarzom z Korki 
Biskupiec udało się zatrzymać orlików z  GKS-u 
i zremisować 2:2. W październiku bilans bramko-
wy prezentuje się jeszcze bardziej okazale. Na 29 

zaaplikowanych przeciwnikom trafień, ci potrafili 
odpowiedzieć tylko dwiema bramkami. 
- Przed nami dwie ostatnie kolejki, 23 paździer-
nika w  Barczewie i  30 października w  Szczytnie. 
Jeśli tylko utrzymamy dobrą dyspozycję, to mamy 
naprawdę duże szanse na pierwsze miejsce w roz-
grywkach. Ale, dopóki piłka jest w grze pamiętaj-
my złotą maksymę śp. Kazimierza Górskiego: piłka 
jest okrągła, a  bramki są dwie. Dlatego okrzyki 
radości wydamy ewentualnie dopiero po ostat-
nim gwizdku sędziego – dodaje skromnie trener 
Szpyrka. 

Fot. Radosław Dąbrowski

W kadrze Orlik 2007 i młodsi gra regularnie 11 zawodników, w tym jedyna 
dziewczynka – Wiktoria Fidurska, która znakomicie radzi sobie na boisku

Do tej pory drużyna GKS Dźwierzuty zaaplikowała przeciwnikom 55 bramek, tracąc jedynie 7

Wyniki z dnia 10.09 gospodarz Barczewo

GKS Dźwierzuty vs Pisa Barczewo 2-1

GKS Dźwierzuty vs BUKS II Barczewo 4-2

GKS Dźwierzuty vs Błękitni Pasym 3-0

Wyniki z dnia 18.09 gospodarz Biskupiec

GKS Dźwierzuty vs Korki Biskupiec 3-2

GKS Dźwierzuty vs SKS Szczytno 0-0

GKS Dźwierzuty vs KS Tempo Wipsowo3-0

Wyniki z dnia 25.09 gospodarz Dźwierzuty

GKS Dźwierzuty vs Pisa Barczewo 2-0

GKS Dźwierzuty vs BUKS II Barczewo 3-0

GKS Dźwierzuty vs Błękitni Pasym 6-0

Wyniki z dnia 02.10 gospodarz Ramsowo

GKS Dźwierzuty vs Korki Biskupiec 3-2

GKS Dźwierzuty vs SKS Szczytno 4-0

GKS Dźwierzuty vs KS Tempo Wipsowo3-0

Wyniki z dnia 09.10 gospodarz Pasym

GKS Dźwierzuty vs Pisa Barczewo 3-0

GKS Dźwierzuty vs BUKS II Barczewo 4-0

GKS Dźwierzuty vs Błękitni Pasym 4-0

Wyniki z dnia 16.10 gospodarz Dźwierzuty

GKS Dźwierzuty vs Korki Biskupiec 2 - 2

GKS Dźwierzuty vs KS Ramsowo Wipsowo 3 - 0

GKS Dźwierzuty vs SKS Szczytno 3 - 0

DRUŻYNY WYSTĘPUJĄCE W NASZEJ GRUPIE
GKS Dźwierzuty
Korki Biskupiec
SKS Szczytno
BUKS II Barczewo
Pisa Barczewo
KS Tempo Wipsowo
Błękitni Pasym
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