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Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
“Południowa Warmia” znalazła się na
3 miejscu na liście punktowej.
W punktacji strategii nasze LGD
ocenioniono najwyżej w województwie...

fot. T. Piłat

Projekt Comenius

4

Początek czerwca był dla barczewskiej
podstawówki wyjątkowy. Podsumowaliśmy
aż dwa niezwykle ważne projekty,
w tym projekt Comenius „Masz magiczną
różdżkę! Czy przyroda jest w twoich rękach?”...

fot. archiwum

“Kompleksowe wsparcie 8
polityki społecznej...”
Każdego roku, 13 czerwca, liczne łosiery*
spieszyły do Barczewa, aby wyjednać
u św. Antoniego pomoc w sprawach życiowych.
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Informacje
Kto pamięta...

Barczewo w obiektywie
Dziś prezentujemy Czytelnikom dwie
fotografie, przedstawiające ten sam budynek
znajdujący się przy ul. Wojska Polskiego nr 7.
Obiekt wybudowany został w latach 1980-1982 dla
potrzeb Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Barczewie. Po jego zbudowaniu
mieściły się w nim biura Spółdzielni, a na parterze
tzw. sklep metalowy.
Wystarczy przyjrzeć się fotografiom,
aby przekonać się, że za sprawą Wspólnoty
Mieszkaniowej zapomniany przez lata budynek
przestał straszyć swą szpetotą. Kiedy prawa rynku
stały się nieubłagane i udział Spółdzielni na rzecz
społeczności gminnej systematycznie zaczął
maleć, w budynku zamieszkali nowi lokatorzy. Co
więcej, fotografie także obrazują postęp
motoryzacji w naszym mieście.

W grudniowym numerze „Wiadomości
Barczewskich” zamieściliśmy grupową fotografię,
wykonaną w maju 1938 roku, w Olsztynie.
Przedstawia ona uczestników kursu bibliotekarstwa.
Na odpowiedź Czytelników nie musieliśmy długo
czekać. Na adres Redakcji dotarła informacja, że
szóstą osobą, licząc od prawej strony jest pani
Jadwiga Gnatowska ze Skajbot, która wraz z innymi
mieszkańcami naszej gminy uczestniczyła w kursie
bibliotekarzy.
W połowie kwietnia dotarły kolejne dwie
informacje. Pierwsza
pochodziła od
zamieszkałych w
Barczewie dalszych
krewnych pani Jadwigi
Gnatowskiej.
Uzyskane wiadomości
pozwoliły uzupełnić
biografię pani Jadwigi.
Okazało się, że po
wybuchu wojny, w
1940 roku przebywała
ona w Königsbergu. W
r o k u
1 9 4 2
zamieszkiwała w
Berlinie, pod koniec
wojny przebywała w
Skajbotach i
Patrykach, a 22
stycznia 1945 roku
została wywieziona za Ural na przymusowe roboty.
Tam też zmarła.
Druga informacja zawiera w części
nazwiska polskich bibliotekarzy i organizatorów
czytelnictwa, działających w okresie
międzywojennym na terenie gminy Barczewo.

Warto wspomnieć, że tamtym okresie
polskie biblioteki znajdowały się w takich
miejscowościach jak: Barczewo, Barczewko,
Kaplityny, Bartołty Wielkie, Jedzbark, Leszno,
Łapka, Ramsowo czy Skajboty. Z tych miejscowości
wiele osób mogło uczestniczyć w kursie
bibliotekarzy, jaki odbył się w maju 1938 roku w
Olsztynie. Na fotografii mogą być uwiecznieni
m.in.: Maria i Józef Krakor – prowadzili bibliotekę
w Lesznie, Oskar Kruk w Barczewie, Jan Kuzina w
Ramsowie, Maria Orłowska w Barczewie i
Kaplitynach, Maksymilian Brzeszczyński w
Barczewku, Józef Fox w Łapce, Maria Kensbock i

Antoni Lorenckowski w Skajbotach.
Zwracamy się do naszych Czytelników z
prośbą o pomoc w powiązaniu tych nazwisk z
osobami upamiętnionymi na fotografii oraz w
ustaleniu w jakich okolicznościach zdjęcie zostało
wykonane.

Galeria jednego obrazu
Beata Stochmal z Barczewa
Tekst i fot. Wojciech Zenderowski
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Wydarzenia

Dla uczczenia i upamiętnienia rocznicy...
naszego miasta. W tym dniu zarówno kościół
św. Anny jak i sala konferencyjna Urzędu
Miejskiego w Barczewie były bardzo
odświętnie ustrojone.
Punktualnie o 16.45 przy dźwiękach
odgrywanego na trąbce „Hymnu Warmii”, do
kościoła zostały wprowadzone poczty
sztandarowe: Urzędu Miejskiego, Zakładu
Karnego w Barczewie, Ochotniczej Straży
Pożarnej, Szkoły Podstawowej w Barczewie i
naszego Ginmazjum, za którymi kroczyły
władze miejskie.
Po odprawieniu przez

fot. A. Jasiukiewicz

dyrektor CKiPG Mariola Łukowska. Materiały
źródłowe zostały zebrane i opracowane przez
historyka i miłośnika
archeologii Roberta Klimka,
natomiast graficznie wykonane
przez Sylwię i Zbigniewa
Kozłowskich. Nad powstaniem
drugiej publikacji, tj. albumuprzewodnika „Barczewomiasto wielu kultur” pracował zespół
redakcyjny w składzie : Mariola Łukowska,
Joanna Truszkowska, Anna Rok, Wojciech
Zenderowski i Zbigniew Kozłowski. Wszyscy
uczestnicy tej niezwykłej uroczystości
otrzymali także pamiątkowe egzemplarze obu
wydawnictw, o których mogli porozmawiać
konsumując wykwintne potrawy przygotowane
na tę uroczystość przez panią Ewę Pietkiewicz.
redakcja

645 lat Barczewa
fot. Zb. Kozłowski

Uroczystości obchodów 645-lecia
lokacji miasta Barczewo, które rozpoczęły się
6.06.2009 r. w kościele św. Anny w Barczewie
stanowiły piękny prezent dla mieszkańców

fot. Zb. Kozłowski

proboszcza Marka Paszkowskiego mszy świętej
w intencji miasta i rządzących nim, aktor
olsztyńskiego Teatru Lalek Tadeusz Sobczak
odczytał historię grodu nad Pisą. Podniosłą i
wzruszającą była chwila, w której odczytane
zostały przez wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej Jana Połowianiuka słowa aktu
lokacyjnego miasta, grzmiące niczym dzwon w
nawach kościelnych. Po przekazaniu aktu
lokacyjnego burmistrzowi Lechowi
Nitkowskiemu i jego wystąpieniu
odbyła się pierwsza część koncertu
zespołu kameralnego Pro Musica
Antiqua z Olsztyna. Druga część
uroczystości przebiegała w sali
konferencyjnej ratusza miejskiego,
gdzie wysłuchano dalszej części
koncertu, a następnie zaprezentowano
dwie publikacje, specjalnie
przygotowane przez Centrum Kultury i
Promocji Gminy, dla uczczenia i
trwałego upamiętnienia tej ważnej
rocznicy. Pomysłodawcą pierwszej
publikacji, którą jest mapa
archeologiczna gminy Barczewo, jest

fot. A. Jasiukiewicz

LGD Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
Uroczyste podpisanie umowy
12 czerwca 2009 r. w
Urzędzie Marszałkowskim odbyło się
uroczyste podpisanie umów pomiędzy
S a m o r z ą d e m Wo j e w ó d z t w a
Wa r m i ń s k o - M a z u r s k i e g o
reprezentowanym przez Jacka Protasa –
M a r s z a ł k a Wo j e w ó d z t w a o r a z
Jarosława Słomę – Członka Zarządu i
Lokalnymi Grupami Działania
wybranymi do realizacji swoich
strategii. W naszym województwie
umowy podpisało 14 z 15
wnioskujących LGD. Lokalna Grupa
Działania Stowarzyszenie „Południowa
Warmia” obejmująca swym zasięgiem
gminy Barczewo, Biskupiec Reszelski,
Kolno, Purdę, Olsztynek i Stawigudę
znalazła się na 3 miejscu na liście punktowej.
Warto zaznaczyć, że w punktacji strategii nasze
LGD zostało ocenione najwyżej w
województwie (94 punkty). Ze strony LGD

umów na finansowanie ich
funkcjonowania. Pozwoli to na szerokie
uruchomienie działań promocyjnych,
informacyjnych oraz szkoleniowych z
zakresu możliwości finansowania
inicjatyw lokalnych na terenach
wiejskich, na które z niecierpliwością
czekają mieszkańcy tych terenów.
Powinno to nastąpić na przełomie sierpnia
i września tego roku. W harmonogramie
działań LGD Stowarzyszenie
„Południowa Warmia” na IV kwartał 2009
r. zaplanowany jest nabór wniosków na
tzw. Małe projekty, których głównym
przeznaczeniem będzie wspieranie
fot. T. Piłat o d d o l n y c h l o k a l n y c h i n i c j a t y w
umowę podpisali – Lech Jan Nitkowski – Prezes mieszkańców obszarów wiejskich objętych
Zarządu oraz Jacek Kuczajowski – Skarbnik Lokalną Strategią Rozwoju. Działanie to będzie
LGD.
pierwszym, które uruchomi środki dla
Kolejnym krokiem, na który z niecierpliwością mieszkańców z obszaru działania naszego LGD.
czekają wszystkie LGD w kraju jest podpisanie
Tomasz Piłat
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Informacje
Podsumowanie projektu Comenius
Udany wstęp do dalszych wspólnych działań
Początek czerwca był dla
barczewskiej podstawówki wyjątkowy.
Podsumowaliśmy aż dwa niezwykle ważne
projekty, w tym projekt Comenius „Masz
magiczną różdżkę! Czy przyroda jest w twoich
rękach?”.
Po wielu miesiącach oczekiwań,
pierwszego dnia czerwca do Barczewa przybyli
goście z Czech i Węgier. Z każdego kraju
przybyło dziesięcioro uczniów i kilku
nauczycieli. Pośród ekipy czeskiej znalazła się
nawet fantastyczna kapela, która udoskonaliła
wszystkie wspólne chwile.
To już nasze trzecie spotkanie. Łzy wzruszenia
pojawiały się w oczach , gdy patrzeliśmy jak
młodzież serdecznie wita się ze swoimi dawno
nie widzianymi przyjaciółmi.
Nasze podsumowanie rozpoczęliśmy od
przedstawienia „Brzydkie Kaczątko”. Tę, jakże
znaną wszystkim historię, zaprezentowały
uczennice klasy III prowadzone przez panią
Grażynę Szabelską. Choć młode aktorki nie
mówiły ani po czesku ani po węgiersku, goście
byli zauroczeniu ich występem i owacjom nie
było końca.
Kolejnym krok to wizyta u pana burmistrza
Lecha Jana Nitkowskiego. Spotkanie było
okazją do wymienienia się wrażeniami na temat
trzech krajów, zaprezentowania malowniczych
zakątków Barczewa i okolic. Po opuszczeniu

fot. archiwum

Urzędu Miejskiego młodzież i nauczyciele udali
się na boisko szkolne, gdzie przedstawiciele
każdego kraju wypuścili w niebo przygotowane
na tę okazję latawce. Widowiska nie popsuła
nawet kapryśna pogoda. Popołudnie było
natomiast bardzo pracowite. Wszyscy zabrali
się do przygotowania prezentacji - dorobku
projektu. Szkoły przygotowały imponujące
przedstawienia oraz stoiska, na których można

fot. archiwum

było obejrzeć fantastyczne prace plastyczne
wykonane przez uczniów. Oficjalna prezentacja
miała miejsce w sali gimnastycznej we
wtorkowe popołudnie.
Do szkoły przybyło wielu gości z
Urzędu Miasta oraz Kuratorium Oświaty.
Szkoły pokazały się z najlepszej strony.
Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie
miały szansę udowodnić jak wiele się nauczyły
przez ostatnie dwa lata i jak bardzo otworzyły
się na inne kultury. Co jest istotne, przełamały
wszelkie bariery językowe i bez oporów
porozumiewały się zarówno z Czechami jak i
Węgrami w języku angielskim. Uwieńczeniem
imprezy było wręczenie wszystkim
uczestnikom certyfikatów oraz wspólne
zaśpiewanie hymnu projektu „Heal the World”.

fot. archiwum

W środę zabraliśmy gości do
Trójmiasta. Sopockie molo, katedra i park w
Oliwie, gdańska starówka oraz rejs statkiem po
Bałtyku wywarły na nich ogromne wrażenie.
Zmęczeni, ale pełni wrażeń późnym wieczorem
powróciliśmy z podróży po wybrzeżu.
Czwartek
był kolejnym dniem
pełnym miłych niespodzianek. Uczniowie ze
szkół partnerskich byli zachwyceni lekcją
astronomii w olsztyńskim planetarium oraz
starówką. Po południu pokazaliśmy im inny
malowniczy zakątek okolicy, a mianowicie
z a j a z d w J a n c z a r a c h . Ta m w ł a ś n i e
zorganizowaliśmy ostatnią wspólną imprezę, na
której mieliśmy zaszczyt gościć burmistrza
Barczewa. Muzyka czeskiej kapeli, wspólne
tańce, śpiewy, ognisko jeszcze bardziej
zintegrowały młodzież i dorosłych. Bawiliśmy
się wspaniale, jednak na koniec przyszedł czas
na łzy. Niezwykle trudno było pogodzić się z
myślą o rozstaniu z tak fantastycznymi,
otwartymi ludźmi. Chwila ta trwała bardzo
długo i wzruszenie dopadło każdego z nas.
Atmosfera była naprawdę wyjątkowa, a otuchy
dodawał entuzjazm i chęć dalszej współpracy
pomimo zakończenia projektu.
W piątek rano czescy i węgierscy przyjaciele
odjechali do swoich domów. Mamy jednak
nadzieję, że to spotkanie nie było zakończeniem,
a jedynie wstępem do dalszych wspólnych
działań i wieloletnich przyjaźni.
Monika Piętka

„Najbardziej zaangażowana społecznie szkoła roku 2008”
Tytuł UNICEF dla Gimnazjum nr 1 w Barczewie
28 maja 2009 roku w warszawskich
Złotych Tarasach odbyła się gala UNICEF
podsumowująca kampanię „Na ratunek
dzieciom w Kongo”. Na uroczystości wręczone
zostały podziękowania i wyróżnienia, a także
nagroda główna dla Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie za najlepiej
przeprowadzoną akcję na rzecz dzieci z
Demokratycznej Republiki Konga.
Statuetkę i tytuł „Najbardziej
zaangażowanej społecznie szkoły roku 2008”
odebrały Lidia Zelman i Małgorzata
Jasiukiewicz koordynatorki akcji w gimnazjum.
Nagrodę wręczali: Ambasadorowie UNICEF
Małgorzata Foremniak i Artur Żmijewski oraz
Marek Krupiński Dyrektor Generalny UNICEF
POLSKA.
To ogromny sukces gimnazjum
zważywszy, że do akcji przystąpiło 700 szkół z
całej Polski. Pomysły i sposób przeprowadzenia
kampanii przez uczniów z Barczewa spotkał się
z najwyższym uznaniem jury konkursowego.
Działania na rzecz dzieci z Konga

4

fot. A. Jasiukiewicz

rozpoczęły się w gimnazjum już w listopadzie.
Przez kolejne dwa miesiące uczniowie
prowadzili działania informacyjne na terenie
miasta i gminy. Odwiedzali najważniejsze
instytucje w mieście, roznosili ulotki,
rozwieszali plakaty, organizowali apele, aukcje,
loterie i kiermasze. Uczniom Szkoły
Podstawowej w Barczewie przedstawili
prezentację multimedialną z komentarzem o
tragicznych losach dzieci w Kongo. Rozdawali
okazjonalne naklejki oraz przeprowadzili
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zbiórkę pieniędzy na szczepionki i posiłki
regeneracyjne Plumpy nut.
Podczas zebrania z rodzicami oprócz
prezentacji multimedialnej, zorganizowana
została kawiarenka, gdzie rodzice mieli
możliwość zakupienia ciast, kawy i herbaty.
Uwieńczeniem akcji był występ zespołu
grającego muzykę etniczną oraz spotkanie z
olsztyńską grupą reenactingową „40
COMMANDO”, która w imieniu
użytkowników forum . przekazała pieniądze
zbierane podczas licytacji militariów.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu
uczniów i nauczycieli mogliśmy choć w
niewielkim stopniu pomóc dzieciom z Kongo.
Szczególne podziękowania należą się rodzicom
gimnazjalistów, Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie, sponsorom, telewizji
Macrosat, administratorom i użytkownikom
ogólnopolskiego forum www.royalmarines.pl
oraz wszystkim ofiarodawcom, bez których ta
akcja nie zakończyłaby się tak wielkim
sukcesem.
fot. S.Lidia
Gontarski
Zelman, Małgorzata Jasiukiewicz

Informacje

쀉
쁗
쀠
쁄
쁯
쁭
쁵
쀠
쁋
쁵
쁬
쁴
쁵
쁲
쁹
쀠
쁐
쁯
쁬
쁳
쁫
쁩
쁥
쁪
쀠
쁷
Wilnie, 10 czerwca o godz. 17 odbył się
wernisaż prac, prezentujących dorobek
artystyczny członków Związku Polskich
Artystów Plastyków Okręgu Olsztyńskiego oraz
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia
„Areszt Sztuki”. Wystawa „Olsztyn w Wilnie”,
którą możemy podziwiać do końca czerwca
bieżącego roku, odbywa się pod patronatem
Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i jest
jedną z form promocji regionu.
Zróżnicowanie form, stylów, tematyki,
techniki: malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę,
collage, batiki, sztukę użytkową i konceptualną,
znajdziemy tu w pracach - Wiesława
Bieńkuńskiego, Małgorzaty Bojarskiej, Izydora
Borysa,Tadeusza Brzeskiego, Waldemara
Cichonia, Piotra Dondajewskiego (głównego
organizatora prezentacji polskiej kultury),
Antka Grzybka, Małgorzaty Kadelskiej, Danuty
K ę s t o w i c z , E u g e n i u s z a
Kwiatkowskiego,Macieja Marschalla,
KrzysztofaNiespodziańskiego, Ewy Plichty,
Jarosława Poliwko, Janusza Połoma, Marka

Dzień Dziecka w Barczewie
Fontanna, konkursy i słodycze

fot. W. Zdaniuk

Wystawa z Moderato
Zauroczeni Wilnem...

fot. M. Łukowska

Świąteckiego, Julii Tarnowskiej, Wiesława
Wachowskiego, Zbigniewa Więcierzewskiego,
Katarzyny Wolickiej, Bogdana Żukowskiego.
Uroczystość uświetnił bogaty program
naszego chóru „Moderato” działającego przy
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie.Kierowany przez Danutę
Nowakowską zespół istnieje od ponad pięciu lat,
ma na swoim koncie wiele występów w regionie
i kraju, uczestnictwo w przeglądach i
festiwalach, m.in. Festiwalu im. Feliksa
Nowowiejskiego, a także w Niemczech i na
Litwie. Jest zdobywcą Grand Prix
Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów „O Miecz
Juranda” w Spychowie, a także nagrody za
najlepiej wykonaną pieśń w gwarze warmińskiej
w ramach Przeglądu „Kurlantka” w
Stawigudzie.
Drugiego dnia wyprawy, 11 czerwca o
godz. 15.00 wszyscy uczestnicy wyjazdu zebrali
się w kościele Św. Ducha, gdzie chór
„Moderato” zapewnił oprawę muzyczną mszy
św. (Boże Ciało), po której wykonał koncert
pieśni religijnych, wywołując ogólne
wzruszenie.

1 czerwca, przy Stawie Młyńskim,
odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka
prowadzona przez Małgorzatę Rukszan,
Magdalenę Łowkiel i Aleksandra Jasiukiewicza
– pracowników Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie. W obchodach
uczestniczyły dzieci z Przedszkola Miejskiego,
Szkoły Podstawowej, młodzież z Gimnazjum nr
1 oraz
mieszkańcy Barczewa i okolic.
Organizatorem imprezy był Urząd Miejski i
Centrum Kultury i Promocji Gminy. W trakcie
imprezy, burmistrz Lech Jan Nitkowski, wraz z
zastępcą Markiem Szterem, przewodniczącą
Rady Miejskiej Elżbietą Zacharewicz złożyli
życzenia i rozdali
słodkie upominki
najmłodszym mieszkańcom Barczewa. Wśród
atrakcji podziwiać mogliśmy spektakle
teatralne: przedszkolaków pod opieką pani
Doroty Sobiechowskiej , uczniów szkoły
podstawowej pod kierownictwem pani Grażyny
Szabelskiej, występ zespołu wokalnego Jagódki
działający przy CKiPG, pod opieką pani
Agnieszki Chojnowskiej oraz pokaz Chemii na

fot. M. Łukowska

wesoło, zaprezentowany przez uczniów
gimnazjum pod bacznym okiem pani Ewy
Busiewicz - Zdanowicz. Dużo radości sprawiły
dzieciom konkursy i zabawy zorganizowane
przez grupę O’KARYNA, pani Nataszy
Ciążyńskiej. Głównym punktem imprezy było
uroczyste, wpisane w program artystyczny,
p o d ł ą c z e n i e f o n t a n n y.
Zgodnie z
zaplanowanym programem, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
rozstrzygnęła konkurs pod nazwą “Żyć w
zdrowiu z radością”, przeprowadzany wśród
przedszkolaków i uczniów z Barczewa.
Nagrody otrzymali: I MIEJSCE: Pola Kulicka,
Karolina Kulbacka, Aleksandra Oleszczak
WYRÓŻNIENIE: Kacper Oleszczak, Ola
Jeszke, Wiktoria Oleszczak, Barbara
Kilanowska, Jakub Czarnecki, Roksana
Gawrońska.
Laureatom serdecznie gratulujemy a wszystkie
dzieci zapraszamy za rok, na kolejne obchody
ich święta.
Małgorzata Rukszan, Agnieszka Chojnowska

Z życia emeryta. Wypoczynek w Kikitach
Stało się już tradycją, że Zarząd Koła
Emerytów i Rencistów SW przy Zakładzie
Karnym w Barczewie, co roku w maju,
organizuje swoim członkom sobotnioniedzielny wypoczynek w Ośrodku
Doskonalenia Kadr SW w Kikitach, nad
Jeziorem Luterskim. Tak było również 23-24
maja 2009 roku.
Pierwszy dzień obfitował w wiele
atrakcji. Pobyt wykorzystano m.in. na spacery
nad jeziorem i po lesie. Wieczorem tradycyjnie
odbyły się tańce, które trwały do późna. Była to
także wyśmienita okazja do nawiązania nowych
kontaktów między bracią emerycką,
zważywszy, że obecne grono wciąż zasilają
nowi.
Warto nadmienić, że wieczorem,
pierwszego dnia pobytu, na prośbę
przewodniczącego Koła, dla emerytów
zaśpiewał Chór Kameralny „Modo Maiorum” z
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Warszawy. Było to wspaniałe przeżycie, tym
bardziej, że organizatorzy VIII
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego nie
zaplanowali tego koncertu.
tekst i fot. W. Zenderowski
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VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej
im. Feliksa Nowowiejskiego
Kolejny rok Barczewo na trzy dni
stało się stolicą muzyki chóralnej. W dniach 2123 maj 2009 r. odbyła się VIII edycja
Międzynarodowego Festiwalu.
W tym roku do konkursu przystapiło 11 chórow
polskich i zagranicznych:
Kameralny Chór „Kant” z Gusiewa Rosja, Chór
Brevis Kaliningrad Rosja, Chór „OPUS” z
Taurogów Litwa, Chór Mieszany „Vox Cordis”
z Warszawy, Zespół Kameralny „VOCALIS” ze
Szczecina, Chór „Camerata” z Iławy, Chór
Kameralny „Modo Maiorum” z Warszawy, Chór
Kameralny „Akolada” z Bydgoszczy, Chór
Kameralny „Kameleon” z Warszawy, Chór
VOX MATRIS z Pisza, Chór Męski „Słowiki
60” ze Szczecina.
Koncerty konkursowe rozpoczęły się
w sobotę 22 maja od godz. 10:00. Każdy chór
musiał zaprezentować program konkursowy a
cappella nie dłuższy niż 30 min, który miał
zawierać przynajmniej jeden utwór Feliksa
Nowowiejskiego, jeden utwór z epoki renesansu
lub baroku oraz jeden utwór skomponowany po
1945 roku. Podczas Festiwalu odbywały się
koncerty towarzyszące, które obejmowały teren
Gminy Barczewo i Powiatu Olsztyńskiego:
Barczewo, Wipsowo, Bartołty Wielkie,
Jeziorany, Ramsowo, Lamkowo, Łegajny,
Biskupiec, Kronowo, Dywity, Świątki, Olsztyn,
Kolno, Gietrzwałd, Klebark Wielki, Święta
Lipka, Bartąg, Frączki, Butryny, Wójtowo,
Dobre Miasto.
Drugiego dnia festiwalowych zmagań
w Salonie Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego, tradycyjnie, miała miejsce
sesja naukowa, podczas której wybitni
wykładowcy i profesorowie wygłosili wykłady
na tematy: Twórczość kompozytorska na
Warmii i Mazurach po roku 1989 (dr Krzysztof
Szatrawski-kierownik sesji), Kompozycje
dedykowane olsztyńskiemu zespołowi Pro
Musica Antiqua (prof. Leszek Szarzyński),
Związki Feliksa Nowowiejskiego z Olsztynem
(dr Jan Chłosta), Twórczość Feliksa
Nowowiejskiego w kulturze międzywojennego
Wilna (prof. dr hab. Maria AnkudowiczBieńkowska), System orkiestracji i
instrumentacji Felixa Nowowiejskiego na tle
systemów innych kompozytorów epoki (prof. dr
hab. Janusz Przybylski), „Missa Pro Pace”
Feliksa Nowowiejskiego. Cechy stylistycznowarsztatowe (dr Ilona Dulisz), Problemy
wykonawcze i interpretacyjne „Suity
warmińskiej” Romualda Twardowskiego (prof.
dr hab. Marcin Wawruk), Uczestnictwo
młodzieży w kulturze muzycznej Olsztyna (dr
Marek Matyjewicz).
W czasie sesji odbył się również koncert tria
fortepianowego z Gdańska: Krzysztof Sperskiwiolonczela, Anna Prabucka-Firlej- fortepian,
Paweł Kukliński- skrzypce.
W tym roku skład Jury był następujący:
Przewodniczący Jury– prof. Janusz Stanecki –
Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w
Bydgoszczy, prof. Waldemar Górski Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w

Gdańsku i prof. Benedykt Błoński - Uniwersytet
Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, również
Dyrektor Artystyczny Festiwalu. Jury w ocenie
brało pod uwagę: motorykę utworów- tempo,
rytm, dynamikę; intonację- barwę, harmonię;
retorykę- artykulację słowną i muzyczną;
ekspresję muzyczną- styl i frazowanie; dobór
repertuaru i dramaturgia programu.
Jury po wysłuchaniu wszystkich chórów
przyznało następujące nagrody:
GRAND PRIX VIII Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego Barczewo 2009 - dyplom
honorowy, statuetkę „Feliksa” zakupioną ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz nagrodę pieniężną 5000 zł
pochodzącą ze środków samorządu Gminy
Barczewo, otrzymał Chór Kameralny „Akolada
pod dyrekcją Renaty Szerafin- Wójtowicz z
Bydgoszczy
Brązowe Dyplomy: - Chór Kameralny „Modo
Maiorum” z Warszawy, dyrygent Michał
Straszewski; - Chór „Vox Matris” z Pisza,
dyrygent Marine Sobolewska
- Chór „OPUS” z Taurogów - Litwa, dyrygent
Zenonas Komskis; - Chór Mieszany „Vox
Cordis” z Warszawy, dyrygent Katarzyna
Zemler
Srebrny Dyplom: - Chór Kameralny
„Kameleon” z Warszawy, dyrygent Katarzyna
Maria Boniecka;
Złote Dyplomy: - Chór „Camerata” z Iławy,
dyrygent Honorata Cybula; - Chór Kameralny
„Kant” z Gusiewa - Rosja, dyrygent Tatiana
Iwanowna Matwiejewa;
- Chór Męski „Słowiki 60” ze Szczecina,
dyrygent Grzegorz Handke - Chór „Brevis” z
Kaliningradu - Rosja, dyrygent Inga Shvets; Zespół Kameralny „Vocalis” ze Szczecina,
dyrygent Anna Goduńska; - Chór Kameralny
„Akolada” z Bydgoszczy, dyrygent Renata
Szerafin-Wójtowicz
Nagroda specjalna „za najlepszą technikę
wokalną”, dyplom honorowy, oraz puchar
ufundowany przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego Mariana Podziewskiego - Zespół
K a m e r a l n y „ Vo c a l i s ” z e S z c z e c i n a
dyrygent: Anna Goduńska;
Nagroda specjalna „dla najlepszego chóru
zagranicznego”, dyplom honorowy oraz
statuetka ufundowana przez Związek Gmin
Warmińsko - Mazurskich w Olsztynie - Chór
„Brevis” - Kaliningrad – Rosja, dyrygent: Inga
Shvets
Nagroda specjalna „za najlepiej wykonany
utwór inspirowany folklorem”, dyplom
honorowy oraz statuetka fundowana przez
Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich w
Olsztynie - Chór „Brevis” - Kaliningrad - Rosja
za utwór: I. Matwiejenko – Koń, dyrygent: Inga
Shvets
Nagroda specjalna „dla najlepszego dyrygenta”,
dyplom honorowy, plakietka zakupiona ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego - Anna Goduńska, Zespół
Kameralny „Vocalis” ze Szczecina

fot. Zb. Kozłowski

Nagroda specjalna „Za najlepsze wykonanie
kompozycji współczesnej” dyplom honorowy,
plakietka zakupiona ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Chór
Kameralny „Akolada” z Bydgoszczy, dyrygent:
Renata Szerafin- Wójtowicz, utwór Romualda
Twardowskiego - O crux ave
Nagroda specjalna „Za najlepsze wykonanie
utworu muzyki dawnej”, dyplom honorowy,
plakietka zakupiona ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zespół
Kameralny „Vocalis” ze Szczecina, dyrygent:
Anna Goduńska utwór: Ch. Stanford - Coelos
ascendit hodie
Nagroda regulaminowa „za najlepsze
wykonanie kompozycji Feliksa
Nowowiejskiego” - dyplom honorowy,
statuetka „Feliksa” zakupiona ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz nagroda pieniężna 1000 zł
pochodząca ze środków Starostwa
Powiatowego w Olsztynie
- Chór Kameralny „Akolada” z Bydgoszczy,
dyrygent: Renata Szerafin- Wójtowicz
utwór F. Nowowiejskiego - Króluj nam Chryste
Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Chóralnej w Barczewie jest jedną z
najważniejszych i największych imprez
kulturalnych w naszym regionie. Co rok ranga
Festiwalu wzrasta. Organizatorami Festiwalu
są: Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w
B a r c z e w i e , S a m o r z ą d Wo j e w ó d z t w a
Warmińsko – Mazurskiego, Marszałek
Województwa, Urząd Miejski w Barczewie oraz
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny w
B a r c z e w i e , Wa r m i ń s k o – M a z u r s k a
Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w
Olsztynie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie, Centrum
Kultury i Promocji Gminyw Barczewie,
Telewizja Kablowa „MACROSAT” w
Barczewie, Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne ,,Pojezierze” o / Barczewo. Zadanie
Ciąg dalszy na str.7
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Ciąg dalszy ze str.6

zostało zrealizowane przy wsparciu
finansowym Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Starostwa Powiatowego w Olsztynie , Urzędu
Miejskiego w Barczewie.
Patronat honorowy Festiwalu objęli:
Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, J.E. ks. abp
Wojciech Ziemba - Metropolita Warmiński,
Marian Podziewski - Wojewoda WarmińskoMazurski, Mirosław Pampuch - Starosta
Powiatu Olsztyńskiego, Lech Jan Nitkowski Burmistrz Miasta Barczewo, Ks. kan. Marek
Paszkowski - Proboszcz Parafii św. Anny w
Barczewie
Sponsorzy Festiwalu:
1. Warmińsko – Mazurska Filharmonia im.
Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
2. PKO BANK POLSKI SA Regionalny
Oddział Detaliczny w Olsztynie
3. Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
4. PZU S.A. - Olsztyn
5. „TEWES – BIS” Spółka z o. o. w Barczewie
6. Jolanta i Piotr Wadas OCMB – Dachy w
Olsztynie
7.
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
ELZA Olsztyn
8. Zdzisław Leszczyński – Barczewo
9. Zakład Karny w Barczewie
10. Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby
Więziennej w Kikitach
11.Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy
„Stary Folwark” Irena Szczepańska Tumiany
12. Motel „Hier Man” Maria Goździkowska
Wójtowo
13. Pensjonat – Dąbrówka Mała – Robert
Hestkowski, Dominika Adamik
14. Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
Oddział w Barczewie
15. Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie
16.Tymbark S. A. w Olsztynku
Darczyńcy:
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w
Olsztynie
2. Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe
OLMEX S.A w Wójtowie
3 . Z a k ł a d E l e k t r o n i c z n e j Te c h n i k i
Obliczeniowej Spółka z o. o. w Olsztynie
4. Lewiatan-Orbita Sp. z o. o. w Olsztynie
5. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w
Olsztynie
6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. w Olsztynie
7. ,,PGM -JWK- Management
Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością” S. K.A. w
Olsztynie
8. Zofia, Witold Maciesza
9. Jerzy Jopek
10. Kazimierz Perlik
Patronat medialny nad Festiwalem objęli:
Telewizja Polska S.A. Olsztyn, Polskie Radio
Olsztyn, „Macrosat” – TV Kablowa w
Barczewie, Gazeta Olsztyńska , Wiadomości
Barczewskie, Życie Olsztyna, Telewizja
Olsztyn TVO, Olsztyn 24, E- światowidWirtualne Centrum Kultury.
Opr. Magdalena Łowkiel

Echa VIII Międzynarodowego Festiwalu Chórów
Zmiany w przebiegu festiwalu

fot. Zb. Kozłowski

Tegoroczne przygotowania miasta do
festiwalu przebiegały sprawnie bez pośpiechu
w normalnej atmosferze. Systematycznie od
wiosny prowadzone są prace, które sprawiły, że
w mieście czuje się porządek. Służby zrobiły co
do nich należało. Organizatorzy festiwalu
wprowadzili wiele zmian i też odmienili jego
wizerunek. Na pochwałę zasługuje poprawa
oświetlenia i nagłośnienia wnętrza kościoła
podczas trwających koncertów i przesłuchań.
Poprawiła się konferansjerka festiwalu.
Prowadzące ją panie, młode studentki, spisały
się na piątkę. Na plus festiwalu można zapisać
brak nudnych, długich, powtarzających się
wystąpień oficjeli. Tegoroczne wystąpienia
burmistrza wygłoszone na rozpoczęciu i
zakończeniu festiwalu przygotowane były
profesjonalnie, rzeczowo, bez improwizacji i
zbędnych wkrętów. Miło się ich słuchało.
Jednak słuchając uważnie wystąpień przed
pomnikiem Feliksa Nowowiejskiego i w
kościele można zauważyć, że wiele treści było
kilkakrotnie powtórzonych. Jak mi wyjaśniła
dyrektor organizacyjny festiwalu, pani Danuta
Zielonka, „powtarzające się treści w
komunikatach, wyliczających sponsorów i
patronów, wynikają z podpisanych umów o
sponsoringu”. Niektórzy uczestnicy zwrócili
uwagę na zbędną obecność tłumacza języka
angielskiego a braku tłumacza z rosyjskiego i
litewskiego. Pani Danuta Zielonka
wytłumaczyła także tę kwestię: „Dzisiaj
trudniej jest o dobrego tłumacza z rosyjskiego.
Poza tym Rosjanie dobrze znają angielski i
swobodnie się nim posługują”.
Wielka gala, czyli zakończenie festiwalu,
odbyła się w nowej formule. Koncert
pożegnalny kolejno wyśpiewały wszystkie
chóry. Po nim przewodniczący Jury odczytał
protokół i zaprezentował werdykt. Wraz z
fundatorami i osobami towarzyszącymi
wręczył laureatom wyróżnienia i nagrody. Tę
nową formę zakończenia imprezy uważam za
korzystną. Tegoroczny festiwal cieszył się
większą frekwencją barczewian, zwłaszcza na
przesłuchaniach i podczas koncertu galowego.
Z zaproszenia na festiwal zadowolony jest nasz
barczewski chór „Moderato”, który był
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rezydentem festiwalu oraz brał udział w
programach pozakonkursowych. „Było to dla
nas wielkie wyróżnienie, duże przeżycie, że
mogliśmy zaistnieć w tak doborowym
towarzystwie” – powiedziała mi jego dyrygent
pani Danuta Nowakowska.
Jan Franciszek Krakowiak
Zdobywca nagrody Grand Prix w
barczewskim więzieniu
Zdobywcą nagrody Grand Prix został Chór
Kameralny „Akolada” z Bydgoszczy, który
zaprezentował się także podczas koncertu
towarzyszącego, jaki odbył się 23 maja o godz.
10.00 w zabytkowym kościele pod wezwaniem
św. Dyzmy, czy jak kto woli Dobrego Łotra
(jedynej w Polsce świątyni, mieszczącej się w
obrębie murów Zakładu Karnego). Koncercie
zbyt krótkim, by doznania estetyczne i
duchowe z nim związane mogły spokojnie
zagościć w sercach, ponieważ trwał zaledwie
30 minut. Niestety śpiewacy musieli zdążyć na
zaplanowane na 11.30 przesłuchania
konkursowe w kościele św. Anny. Pożegnały
ich łzy wzruszonego deszczu i brawa
oczarowanej publiczności, złączonej niczym
klamrą muzycznym przesłaniem koncertu bez
podziałów, harmonią brzmienia drgającego w
każdym zakamarku świątyni, przerywanego
jedynie radosnym wołaniem jaskółki,
zwiastuna dobrych wieści.
Chórzyści zachwycili nie tylko uczestników
koncertu towarzyszącego, ale również jurorów
w trakcie przesłuchania konkursowego.
Wyśpiewali nagrodę główną Grand Prix, jak
również nagrody specjalne: za najlepsze
wykonanie kompozycji współczesnej i za
najlepsze wykonanie kompozycji Feliksa
Nowowiejskiego, w ich przypadku był to utwór
pt. „Króluj nam Chryste”.
Chór powstał w odpowiedzi na potrzebę
muzykowania grupy przyjaciół, wykonujących
różne zawody i mających odmienne
zainteresowania. Dyryguje nim dr Renata
Szerafin-Wójtowicz.
Anna Rok
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Odpust św. Antoniego w Barczewie
Na łosiery musimy jeszcze poczekać...
Kościół klasztorny pw. św. Andrzeja
Apostoła w Barczewie od blisko czterystu lat
znany jest nie tylko z przyległej do świątyni
kaplicy św. Antoniego, pomnika nagrobnego
kardynała Andrzeja Batorego i jego brata
Baltazara, czy też tego, że niegdyś stanowił
południowe skrzydło czworobocznej budowli
klasztoru z dziedzińcem i krużgankami. W
przeszłości znany był także z największych na
Warmii (poza odpustami pielgrzymkowymi do
Gietrzwałdu i Świętej Lipki) odpustów na św.
Antoniego. Każdego roku, 13 czerwca, liczne
łosiery* spieszyły do Barczewa, aby wyjednać u
św. Antoniego pomoc w sprawach życiowych.
Z historii klasztoru wiemy, że podczas
reformacji protestanckiej prowincja saska upadła,
niebawem mnisi opuścili zabudowania
klasztorne, a sam klasztor, pozbawiony
gospodarza, z czasem uległ znacznej dewastacji. Z
początkiem roku 1594 dzieła odbudowy podjął się
biskup warmiński, kardynał Andrzej Batory, który
1 września 1594 roku zlecił dobudować do
południowej ściany świątyni kaplicę św.
Antoniego. W roku 1597 do odbudowanego
klasztoru sprowadził zakonników z Polski.
Kościół i klasztor darzony nie tylko łaskami
kardynała, a potem jego następców, szybko
uzyskał wyjątkowy wygląd, a jego wnętrze –
wartościowe wyposażenie. W roku 1598
ukończono budowę kaplicy św. Antoniego.
Pierwsze źródła o odpustowych
uroczystościach w Wartemborku wymieniają rok
1609. W kolejnych źródłach czytamy, że w latach
trzydziestych XVIII wieku, czyli ok. 1730 roku,
przy ścianie wschodniej kaplicy św. Antoniego
zamontowano przepiękny ołtarz, dzieło
Krzysztofa Peuckera z Reszla. Jak ważny dla
ojców miasta Wartemborka był odpust dowodzi
fakt, że w 1737 r., magistrat barczewski podjął
uchwałę, że miasto każdego roku uroczyście
będzie obchodzić dzień św. Antoniego (13
czerwca), a Rada Miejska w tym dniu zanosić
będzie procesjonalnie do kościoła Bernardynów
odpowiednie wotum. W księgach magistrackich
wymienia się świece woskowe.
W roku 1772 łosiery przerwał pierwszy
rozbiór Polski. Każdej niedzieli wierni gromadzili
się w kaplicy św. Antoniego na modlitwach.
Potem klasztor wraz z kościołem św. Andrzeja
Apostoła przechodził różne koleje losu.
Zamiarem rządu pruskiego była likwidacja
kościoła poklasztornego, który chciano przekazać
ewangelikom. Oburzeni wierni dość ostro
przeciwstawiali się takim pomysłom. To
spowodowało, że świątynia pozostała w rękach
katolików. Klasztor skasowano dopiero w 1830
roku, po śmierci gwardiana o. Tyburcjusza
Bojarzynowskiego, natomiast w roku 1812, po
drugiej stronie kanału Młyńskiego, w
największym budynku umieszczono pierwszych
więźniów. Po śmierci ostatniego gwardiana,
świątynię otwierano wyjątkowo rzadko – na
odpust św. Antoniego i Matki Bożej Szkaplerznej
oraz na prośbę zwiedzających.
Potem, w centralnym miejscu ołtarza,
który stanął w kaplicy św. Antoniego
umieszczono pochodzący z 1867 roku obraz
przedstawiający św. Antoniego Padewskiego z
Dzieciątkiem autorstwa M. A. Piotrowskiego. To
właśnie z tym obrazem związany jest ogromny
rozwój kultu św. Antoniego na Warmii. W
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dawnym Wartemborku tyle się słyszało o
cudownym obrazie w kaplicy św. Antoniego, że
każdy chciał tam być. Największy liczebnie, od
roku 1609, odpust jaki odnotowano miał się odbyć
13 czerwca 1869 roku. Co roku, w cichym
z a z w y c z a j Wa r t e m b o r k u , p ó ź n i e j s z y m
Barczewie, stawało się rojno i gwarno. Do miasta
z okolicznych i dalszych wiosek nadciągały liczne
łosiery, a idąc w kierunku miasta wszyscy
śpiewali pobożne pieśni. Dawniej, kiedy pątnicy
dochodzili do kościoła św. Andrzeja, jeden z
ojców Franciszkanów, a kiedy ich zabrakło –
proboszcz z fary, na stopniach świątyni witał ich,
udzielając błogosławieństwa. Pokropiwszy
święconą wodą, z chorągwiami kościelnymi na
czele, śpiewając razem pieśni, rozpoczynała się
procesja wokół świątyni. Potem chorągwie
wprowadzano do kościoła. Za nimi podążali
wierni. Tam, przystrojone w zieleń i kwiaty dwie
duże świece zakupione ze składek ofiarowywano
kościołowi. Świątynia nie była w stanie
wszystkich pomieścić. Większość zmuszona była
stać na zewnątrz kościoła (dawniej był tam
zanikający przykościelny cmentarz). Tam także,
podczas odpustu, ksiądz głosił kazania w
ojczystym języku, których z wielką powagą i
pokorą wysłuchiwali wszyscy pielgrzymi.
Kiedy zakończyły się odpustowe
uroczystości, wierni opuszczali świątynię i
tłumnie otaczali liczne stragany i budy
rozstawione w długich szeregach przy kościele
oraz na rynku. Podziwiali i kupowali różne
odpustowe błyskotki, a starsi precjoza. Tam, gdzie
stały stragany panował gwar. Nie mniejszy
panował we wszystkich szynkach, gdzie
przemęczeni pielgrzymi zajadali cółty* oraz inne
specjalne przysmaki odpustowe. Starsi popijali
słynne tutejsze psiwo* brunatne, a przy tym
rozbrzmiewała mowa w języku polskim czy w
gwarze warmińskiej. Część pielgrzymów
udawała się do znajomych na proszony
kiermasowy* obiad. Każdy pragnął w budach, czy
na straganach kupić jakąś odpustową pamiątkę dla
tych, którzy pozostali w domu. Następnie starali
się wrócić do domu jeszcze za dnia. Po powrocie,
podczas kolacji dzielili się wrażeniami z odpustu
w Wartemborku.
W pierwszych latach XX wieku, w
wyniku nasilającej się germanizacji, warmińskie
łosiery z czasem utraciły na sile. Przed drugą
wojną zakazano nawet zbierać datków
pieniężnych na świece odpustowe. Po 1945 roku
klasztor ożywiał się jedynie kilka razy do roku, w
tym na święto patrona klasztoru. Z czasem
odpusty zaczęły zanikać, gdyż większość
rdzennych Warmiaków opuściło miasto. Tak było
do lat sześćdziesiątych XX wieku.
Po stu siedemdziesięciu dwóch latach,
w roku 1982, do kościoła klasztornego św.
Andrzeja Apostoła, powrócili oo. Franciszkanie.
Przystąpili do remontu świątyni. Zaczęło
odradzać się życie klasztorne, lecz na łosiery
musimy chyba jeszcze poczekać.
Wojciech Zenderowski
Słowniczek:
- łosiery – w gwarze warmińskiej „pielgrzymka”
- cółty – warmińskie bułki
- psiwo – piwo
- kiermas – uroczystość odpustowa
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Barczewskie Kalendarium
Czerwiec
01.06.1949 - w Zakładzie Karnym w Barczewie
rozpoczął się kurs dla więźniów analfabetów.
01.06.1950 - siedzibę władz powiatu olsztyńskiego
przeniesiono z Olsztyna do Barczewa.
01.06.1951 - Wipsowo liczyło 800 mieszkańców.
01.06.1969 - w Wipsowie, dla miejscowej ludności
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddało
do użytku nowe kąpielisko.
03.06.1945 - po wojnie, w kościele św. Andrzeja po
raz pierwszy rozbrzmiały kościelne organy.
04.06.1996 - w Barczewie, włączono do
eksploatacji nową stację elektroenergetyczną.
06.06.1356 - biskup warmiński na założyciela
grodu nad Pisą wyznaczył Henryka z Łajs.
08.06.2002 - w Zakładzie Karnym w Barczewie
została poświęcona kaplica ekumeniczna.
09.06.1770 - burmistrzem Barczewa został Piotr
Preiss
12.06.1892 - w Barczewku odbył się wiec.
Domagano się nauczania religii w języku polskim.
13.06.1951 - młodzież szkolna i nauczyciele
z Barczewa wzięli udział w Plebiscycie Pokoju.
14.06.1929 - w Łowiczu urodził się Zenon Janicki,
lekarz pediatra.
17.06.1957 - w 80 rocznicę urodzin Feliksa
Nowowiejskiego w Teatrze im. Jaracza
w Olsztynie odbył się koncert z udziałem
najbliższej rodziny kompozytora.
18.06.2005 - Honorowym Obywatelem Barczewa
została pani Barbara Hulanicka.
19.06.1993 - w Ramsowie zmarł Kazimierz Bąk,
współzałożyciel Spółdzielni Spożywców
„Jutrzenka” w Barczewie.
20.06.1986 - z okazji 25 rocznicy istnienia Muzeum
Feliksa Nowowiejskiego odbyła się sesja naukowa.
20.06.2000 - nowym gwardianem klasztoru
Zakonu Franciszkanów w Barczewie
i proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Ap. został
o. Honorat Rzepka.
21.06.1929 - we wsi Doliny na Wołyniu urodził się
Czesław Kotarski, mieszkaniec Barczewa, działacz
społeczny, uhonorowany Dyplomem Honorowym i
Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
21.06.2002 - Gimnazjum nr 1 w Barczewie
uroczyście pożegnało swoich pierwszych
absolwentów.
22.06.1832 - regencja królewiecka wydała
polecenie wprowadzenia do podległych jej szkół
Warmii i Mazur nauki języka niemieckiego
w wymiarze co najmniej ośmiu godzin
tygodniowo.
23.06.1920 - Komisja Międzysojusznicza udzieliła
zezwolenia nauczycielowi Konradowi Luknerowi
na otwarcie szkoły polskiej w Kronowie.
23-26.06.1983 - odbyły się „Dni Barczewa”.
25.06.2004 - w Barczewie ukazał się bezpłatny
I n f o r m a t o r S a m o r z ą d o w y „ Wi a d o m o ś c i
Barczewskie”.
26.06.1945 - uchylono zakaz korzystania
z radiowych odbiorników lampowych
i detektorowych.
28.06.1891 - ukazał się ostatni numer tygodnika
„Nowiny Warmińskie”.
28.06.1940 - w Łomży urodził się Mirosław
Ciborowski, muzyk, chórzysta, animator życia
kulturalnego w Barczewie.
28.06.1999 - uchwałą Rady Miejskiej skwer
usytuowany w Barczewie, pomiędzy ulicami
Mickiewicza i Kopernika nazwano „Skwerem
Partnerstwa”.
31.06.1949 - biblioteka w Kronowie liczyła 63
czytelników.
W. Zenderowski

Informacje

Tewes-Bis, przedsiębiorstwo XXI wieku
Ambasador Barczewa

Długa i wyboista droga polna, pełna
dziur, błota i różnych niespodzianek na Zatorzu
w Barczewie, prowadzi do firmy Tewes-Bis,
przedsiębiorstwa z XXI wieku. Tym zakładem
jest Spółka prawa handlowego całkowicie z
kapitałem polskim, od 18 lat specjalizująca się
w wytwarzaniu urządzeń dla przemysłu
mleczarskiego. Właścicielami firmy są Janusz
Skowroński (lat 58 inżynier, mieszkaniec
Wójtowa) oraz dwaj wspólnicy – Krzysztof
Skowroński i Zbigniew Śmietana. Prezesem
Zarządu jest Janusz Skowroński.
O osiągnięciach i sukcesach firmy Tewes-Bis w
ostatnich 15 latach kilkakrotnie pisała nasza
regionalna prasa i specjalistyczne czasopisma
branżowe. Ja, skromny redaktor gazety
samorządowej, miałem zaszczyt być
zaproszonym przez pana Janusza
do
zwiedzenia jego zakładu, a dzięki temu mogłem
przeprowadzić z nim długą rozmowę.
Przyznaję, że to co mi powiedział i pokazał,
zrobiło na mnie duże wrażenie i zapadło w mojej
pamięci. Artykuł ten jest nie tylko pokłosiem
tego spotkania, ale kompendium informacji
zaczerpniętych z różnych mediów o firmie i jej
prezesie.
Droga do sukcesu
Wszystkie pomieszczenia
produkcyjne, biurowe, pracownie, zostały
adaptowane z obiektów, które w przeszłości
służyły innym celom. Na zewnątrz nie
prezentują się okazale, natomiast wewnątrz
prowadzi się produkcję opartą na technice XXI
wieku. Młotek, majzel, spawarkę wirową, piłę
do cięcia metali zastąpił program komputerowy
sprzężony z urządzeniem np. do cięcia metali
strumieniem wody. Niezbywalną wartością
firmy, jej sercem i mózgiem jest 100-osobowa
załoga, w większości składająca się z
inżynierów konstruktorów, planistów,
technologów, techników i pracowników
administracji. Źródłem sukcesu firmy – jak mi
powiedział podczas naszej rozmowy pan Janusz
Skowroński – jest fakt, że wystartowaliśmy na
rynku nieobciążeni tradycyjnym myśleniem i
nawykami z przeszłości. Byliśmy elastyczni w
stosunku do naszych partnerów. Nasza oferta
dla klientów krajowych i zagranicznych jest na
najwyższym światowym poziomie. Urządzenia
nasze pod względem konstrukcyjnotechnicznym uwzględniają nowe technologie,
nowe trendy, w przetwarzaniu mleka. Od wielu
lat firma współpracuje z naukowcami z
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, łącząc
najnowsze zdobycze nauki z praktyką.
Współpracujemy z
krajowymi zakładami
mleczarskimi, współtworząc z nimi różne
programy dostosowawcze, uwzględniające
miejscowe uwarunkowania naszych klientów.
W działalności każdego zakładu po
1989 roku są czasy prosperity i powodzenia.
Bywają też okresy zagrożeń upadku a nawet
bankructwa. W czasach trudnych zawsze należy
chronić załogę serce i mózg firmy – powiedział
mi mój rozmówca. – Wartości materialne,
budynki, maszyny i inne urządzenia zawsze
można odbudować, zakupić. Kadrę pozyskuje

fot. archiwum Tewes-Bis

się latami. W naszej firmie realizowana jest
zasada: każdy pracownik jest odpowiedzialny
za jakość swojej pracy. Jako firma
współpracujemy z Urzędem Dozoru
Technicznego. Wyroby oferowane klientowi
posiadają wysokie parametry techniczne i
zaspakajają jego oczekiwania. Posiadają
certyfikaty ISO i jakości GOST, deklaracje
zgodności na znak CE wyrobów i rekomendacje
SEP. Nasze wyroby, urządzenia, całe linie
technologiczne w pełni zautomatyzowane
eksportujemy do Litwy, Łotwy, Ukrainy,
Białorusi, Rumuni, Rosji i Niemiec. Weszliśmy
też ostatnio na rynki Ameryki Południowej i
Środkowej. Dobra, solidna praca naszej załogi
powoduje, że wytworzone przez nią produkty są
na najwyższym światowym poziomie. Nasze
urządzenia dostosowane są do najnowszych
technologii przetwarzania mleka, uwzględniają
tradycje konsumpcyjne miejscowej ludności.
Wszystko to razem wzięte sprawiło, że jesteśmy
konkurencyjni na rynkach krajowych,
europejskich i światowych. W trudnych czasach
kryzysu światowego, powodzenie na rynku
może zapewnić tylko przedni towar. – Tyle w
telegraficznym skrócie o swoim zakładzie
powiedział mi pan Janusz Skowroński.
Splendor ciężkiej pracy
Sukcesy gospodarcze, jakie odniosła
firma Tewes-Bis podczas 18 latach istnienia,
zostały zauważone przez różne instytucje i
organizacje promujące. Przytoczę tylko
niektóre. Z okazji 15-lecia istnienia firma
Tewes-Bis została uhonorowana pierwszą
nagrodą za osiągnięcia biznesowe przez Urząd
Komitetu Integracji Europejskiej, Bisines
Centre Club oraz Europejski
Komitet
Ekonomiczno-Społeczny. Wyróżniona została
wielowarstwowa automatyczna
linia do
produkcji twarogu. W 2007 roku Teres-Bis
zostało wyróżnione czołową lokatą w
Ogólnopolskim Rankingu „Liderzy Eksportu”.
W tym roku firma zyskała tytuł Ambasadora
Polskiej Gospodarki w kategorii Partner Firm
Zagranicznych. Wyróżnienie wręczył panu
Januszowi Skowrońskiemu 18 maja 2009 r. w
Warszawie minister Radek Sikorski. Konkurs
zorganizował Business Centre Club, pod
patronatem ministra spraw zagranicznych. Jest
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to dla
zakładu wielki honor, gdyż z
województwa Warmińsko-Mazurskiego tylko
dwie firmy otrzymały ten tytuł. Celem tego
wyróżnienia jest promocja przedsiębiorców
osiągających sukcesy za granicą.
Na rzecz środowiska
Pan Janusz Skowroński oprócz
sukcesów zawodowych może pochwalić się
sukcesami na niwie społecznej. Potrafi połączyć
pracę zawodową z promowaniem naszego
miasta i regionu. W 2007 roku Rada Miejska
Barczewa przyznała mu tytuł i statuetkę Anioła
Sukcesu w dziedzinie filantropii. Jego firma
aktywnie wspiera finansowo Gminny Klub
Sportowy Pisa, Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie oraz barczewską Ochotniczą Straż
Pożarną. W grudniu 2007 roku Kapituła
Barczewianina Roku w dziewiątej edycji
plebiscytu przyznała panu Januszowi
zaszczytny tytuł Barczewianina Roku 2008.
Zgodnie z regulaminem kapituły tytuł ten
przyznaje się mieszkańcowi gminy tylko raz w
życiu. Laureat tytułu jest też dożywotnim
członkiem kapituły. W ostatnim, majowym
wydaniu naszej gazety sołtys wsi Wójtowo pani
Maria Sidor nie szczędził słów uznania dla pana
Janusza, mieszkańca wsi. Serdeczne słowa
podziękowania wyraziła za jego pomoc,
świadczoną na rzecz wsi.
Od redakcji
W imieniu całego zespołu
redakcyjnego gratuluję panu Januszowi
przyznanego wyróżnienia Ambasadora Polskiej
Gospodarki. Życzymy zdrowia i wszelkiej
pomyślności, a także tego, by firma Tewes-Bis
doczekała się lepszej drogi dojazdowej. Aby
podatki jakie wpłaca Pan do kasy gminnej,
wróciły chociaż w części z powrotem do firmy,
zmaterializowane w formie porządnego
dywanika drogowego. Życzymy aby
kontrahenci, klienci z Polski, Europy i
odległych krajów świata, którzy przyjeżdżają do
biura firmy, spostrzegali nasze Barczewo takie
jakie ono teraz jest. Aby oblicze miasta nie
kojarzyło się im ze średniowieczną drogą na
Zatorzu, jej błotem i dziurami.
Jan Franciszek Krakowiak

9

Społeczeństwo

Barczewo Anno Domini 2009
Refleksja z historii

Skwer przy poczcie

Czy tak trudno spojrzeć w przeszłość?
Pięknieje nam miasto, pięknieje,
szczególnie dzięki przywracaniu miejsc
zapomnianych przez lata, a nawet
dziesięciolecia. Jednym z takich miejsc jest
mały skwer przy poczcie. Miejsce wielu
wydarzeń wymaga oddzielnego opisania jego
historii, wspartej starymi zdjęciami.
Przyznać należy, że począwszy od
wiosny „w miasto”, pod fachowym nadzorem,
ruszyły brygady robocze z określonym
zadaniem. Tak było również na małym skwerku
przypisanym do Placu Pocztowego. Co mieli
zrobić, zrobili. Ba, nawet więcej. Podczas prac
porządkowych, układania kostki, sadzenia
kwiatków na rabatach, usunięto, pochodzące z
okresu międzywojennego, elementy dawnego
ogrodzenia. Były to małe, kwadratowe,
betonowe słupki zakończone stożkowo,
połączone listwą drewnianą, a później metalową
rurką. Ogrodzenie postawione wraz z
pomnikiem poświęconym bohaterom, stało się
jego stałym elementem.
Szkoda, że tyle się mówi o
rewitalizacji, która oznacza m.in. przywracanie
do życia zaniedbanych, zdegradowanych
obszarów miejskich oraz zabytkowych
obiektów. Szkoda, bo tych ostatnich zaczyna
nam ubywać. Tak czy inaczej, Barczewo, jest
miastem wielu kultur, a jednak tak trudno
spojrzeć za siebie by się przekonać, jak łatwo
jest zniszczyć ślady dawnej historii? Nie
pierwszy to przypadek. Dobrze, żeby był
ostatnim.
tekst i fot. W. Zenderowski

...z ostatniej chwili
PISA BARCZEWO
W CZWARTEJ LIDZE !!!!
TEN HISTORYCZNY AWANS
ZESPÓŁ PRZYPIECZĘTOWAŁ
ZWYCIĘSTWEM Z CRESOVIĄ 9:0 !
PANOWIE GRATULACJE !!!

Jest coś, co tkwi w naszym polskim
narodzie, że lubimy zrywy, akcyjność, robotę na
pokaz. W młodości słuchałem moich
galicyjskich rodaków, kombatantów Franciszka
Józefa, którzy powiadali, że jak cesarz miał
przejeżdżać przez naszą wieś, to w przeddzień
„baby” zmuszone były malować wapnem ściany
drewnianych domów. Gdy będąc młodzieńcem
służyłem w wojsku, na wieść, że do jednostki
przyjeżdża generał, wraz z kolegami z plutonu,
pewnej jesieni, właziliśmy na drzewa, by
otrząsnąć z nich liście. Inny pluton malował na
zielono trawę, aby rejon pięknie wyglądał.
Z porządkiem w naszym mieście
bywało różnie – najpierw bardzo ładnie,
następnie szaro, buro, a teraz znowu jest coraz
piękniej. Do lamusa historii Barczewa odejdą
sytuacje, kiedy to, tuż przed przemarszem
uczestników festiwalu, malarze zdążyli
rozebrać rusztowanie z odmalowanej
kamienicy, postawionej na miejscu domu, w
którym urodził się patron Feliks Nowowiejski.
Zmiana wizerunku
Uczestnicy, chórzyści, którzy brali
udział w poprzednich festiwalach, a przyjechali
do nas w tym roku, powiedzieli: „to już nie to
samo miasto, w którym kiedyś byliśmy –
odmłodniało, zmieniło swoje oblicze”. Taka
opinia o naszym Barczewie jest miła dla ucha,
cieszy serce, raduje duszę, a duma piersi
rozpiera.
Po wyborach samorządowych 2007
roku radni barczewscy postawili sobie
honorowy cel – odmienić oblicze naszego
miasta. Rok temu gdy byli z wizytą w Kowalu,
miasteczku na Kujawach, zorientowali się, że
wytyczony sobie cel można realizować
okrojonymi środkami pieniężnymi. Po powrocie
nasza delegacja utwierdziła się w przekonaniu,
że im się to uda. Mądrość wyciągnięta z wizyty
nie poszła w las. Ojcowie miasta pomyśleli,
zaplanowali postępowanie, zakasali rękawy i
przystąpili do zrobienia porządku. Najpierw za
namową burmistrza młodzi architekci z
Olsztyna zaprojektowali zagospodarowanie
przestrzenne wolnych placyków i skwerów.
Opracowany został plan rewitalizacji starej
zabudowy miasta. Rada Miejska na
porządkowanie i upiększenie w tym roku
wyasygnowała z budżetu 100 tysięcy złotych.
Brygady robocze poubierane w pomarańczowe
kamizelki od wczesnej wiosny realizują
opracowane planem zadania. Jak wygląda teraz
nasze miasto nie muszę pisać, każdy to widzi.
Dzisiaj do Barczewa mogą przyjeżdżać w
ramach rewizyty samorządowcy z Kowala, aby
uczyć się od nas.

Krytyczne oko ojców miasta
Gospodarze miasta uczestniczący w
otwarciu festiwalu byli bardzo surowi w ocenie
przygotowanej trasy przemarszu. Maszerując w
korowodzie dostrzegli, że na chodnikach i jezdni
porzucone są niedopałki papierosów.
Tłumaczący się z tego niedociągnięcia prezes
ZUK powiedział, że niedopałki porzucone
zostały tuż przed rozpoczęciem imprezy. W tym
dniu, na zlecenie jego Spółki, od godziny 4.00 na
naszych ulicach pracowała wypożyczona
zamiatarka. Ulice i chodniki były czyste i
zamiecione na czas.
Przewodniczący Rady Miejskiej pani
Elżbieta Zacharewicz zwróciła nam słuszną
uwagę na nieporządek jaki był na ulicy
Kościuszki. Jest to ulica najczęściej
uczęszczana, prowadząca do najdroższego sercu
miejsca wiecznego spoczynku przodków.
Zgadzam się z przewodniczącą, że ta droga
zasługuje na lepszy porządek, robiony nie tylko
z okazji odbywających się festiwali czy
okolicznościowych imprez.
Refleksja po zachodzących zmianach
Mam nieodparte wrażenie że odmiana
oblicza naszego miasta nie jest tylko doraźną
akcją zamiatania ulic, malowania trawy czy
prowadzenia nasadzeń kwiatów przed
festiwalem lub wizytą ważnej persony. To długi
proces zaplanowany i rozłożony na lata. Ten
proces wymaga ciągłych nakładów pieniężnych
i stanowczości władzy gminnej w dążeniu do
celu. Ważniejsze w tym procesie są wartości
niematerialne, tj. przewartościowanie postaw
mieszkańców, uwrażliwienie ich na piękno,
porządek i poszanowanie dla pracy. Takie
wrażliwości między innymi edukują koncerty
festiwalowe, wystawy, biennale sztuki. Jest
pewne, że słuchacz powracający po koncercie
do domu nie zniszczy zasadzonego kwiatka na
klombie, nie namaluje sprayem na ścianie
kamienicy nieprzyzwoitych rysunków i
napisów. Nie będzie rzucał petów na chodnik i
jezdnię tak, jak to miało miejsce tego roku.
Opisane wartości materialne i
niematerialne stanowią nierozłączne elementy
naszej kultury. Szerzenie kultury i sztuki a
zwłaszcza tej z „wysokiej półki” na „wysokich
obcasach” jest trudne, wymaga cierpliwości i
czasu. Nakłady dzisiaj wydane na kulturę i
estetyzację miasta, procentują dopiero po latach.
Mnie, mieszkańcowi Barczewa jest miło i
przyjemnie spacerować po czystym zadbanym
mieście. Będzie mi jeszcze bardziej przyjemnie
gdy będę miał powody i okazję pisać o pięknych,
odmienionych, tonących w kwiatach i zieleni
wsiach naszej gminy.
Jan Franciszek Krakowiak

List do redakcji.

fot. www.pisabarczewo.com
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Droga Redakcjo, problem który dotyczył domu przy ulicy Granicznej 2 był bardzo duży i
trwał wiele lat. Rów wodny odprowadzający wodę z ulicy Kościuszki na Graniczną był zmorą mojej
posesji. Każda ulewa powodowała zalewanie części ulicy i moich ogródków, a także podmywała
fundamenty domu. W maju zwróciłam się z prośbą o pomoc do zastępcy burmistrza Pana Marka
Sztera i na początku czerwca problem został rozwiązany.
Serdecznie dziękuję Panu Markowi Szter zastępcy burmistrza oraz Panu Andrzejowi
Lichockiemu za tak szybką reakcję na problem trwający wiele lat.
Tatiana Bogucka
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Informacje
II Turniej Rodzinnych
Dwójek Siatkarskich

Nie mogli przebijać piłki w wyskoku...
15 maja 2009 r. w hali sportowej
Gimnazjum nr 1 w Barczewie odbył się II
Turniej Rodzinnych Dwójek Siatkarskich o
Puchar Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Barczewie. W turnieju mogli brać udział
uczniowie szkoły podstawowej z rodzicem lub
rodzeństwem. Do rywalizacji stanęło 13 par.
Rozgrywki odbyły się zgodnie z przepisami
PZPS poza kilkoma wyjątkami. Najbardziej
widoczną zmianą było to, że dorośli nie mogli
przebijać piłki w wyskoku (ani jednorącz, ani
oburącz).
Poziom gier był zróżnicowany,
rodzice robili wszystko, aby pomóc swoim
pociechom i pokazać się z jak najlepszej strony,
byli pełni poświęcenia i zaangażowania. Ważne,
że wszyscy dobrze się bawili i zapewniali o
uczestnictwie w następnych tego typu
zawodach. Paru uczestników turnieju miało
silne wsparcie w grupie kibiców, gdyż na
zawody przybyły całe rodziny.

Mistrzostwa Województwa w Baseballu
Szkół Podstawowych
Brązowy medal
W dniu 22.05.2009 r. w miejscowości
Małdyty odbyły się Mistrzostwa Województwa
w Baseballu Szkół Podstawowych. Gminę
Barczewo, pod opieką Szymona
Kurdynowskiego reprezentowała drużyna
składająca się z uczniów ze szkół podstawowych
w Lamkowie i w Wipsowie. Uczniowie naszej
gminy zdobyli brązowy medal Mistrzostw
Województwa, a Mateusz Mirski (SP Wipsowo)
został wybrany najlepszym zawodnikiem
turnieju.
Szymon Kurdynowski
fot. archiwum

fot. A. Jasiukiewicz

KLASYFIKACJA TURNIEJU:
I miejsce Mateusz Olbryś, Jan Olbryś
II miejsce Damian Lenkiewicz, Elżbieta Mika
III miejsce Adam Wysocki, Karol Wielesik
i pozostałe pary turnieju
Sylwia Januszewska, Szymon Stylka, Wojciech
Stylka
Żaneta Lesińska, Magda Sluzewicz,
Natalia Subocz, Monika Jasińska
Rozalia Wojszel, Anna Wojszel,
Daria Pieloszczyk, Piotr Pieloszczyk
Mateusz Białek, Dominik Białek
Michał Januszewski, Paweł Matyjas
Aleksandra Barczycka, Anna Barczycka
Ewelina Caruk, Łukasz Caruk
Krzysztof Cis, Patrycja Dybiec
Pragniemy podziękować
zawodnikom i kibicom za zaangażowanie i
sportową postawę. Dziękujemy sponsorom za
wsparcie oraz osobom zaangażowanym.
Przy organizacji zawodów pomagali
n a m : w i c e b u r m i s t r z M a r e k S z t e r,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan
Połowianiuk, dyrektor CKiPG Mariola
Łukowska, Aleksander Jasiukiewicz, Marianna
Kapowicz, Jolanta Piotrowska, Sebastian
Jóźwiak, Wojciech Stylka,Gimnazjum nr 1 w
Barczewie.
Nauczyciel wychowania fizycznego
Joanna Bonus
Organizator Sportu w Gminie Barczewo
Jarosław Bonus
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Społeczeństwo

Spacerkiem po gminie. Nic dodać, nic ująć...
Relację ze spacerku po gminie tym
razem opowiedzą mieszkańcy Barczewa
zatrudnieni w brygadzie wykonującej prace
interwencyjne. Brygadę w składzie: Sławomir
Przyjemski, Marek Jóźwiak, Marek
Sokołowski, Wiesław Nałęcz, Mieczysław
Rogalski spotkałem przy układaniu chodnika na
ulicy położonej vis a vis sklepu „Stokrotka” tuż
przy bloku nr 1.
Pan Sławomir Przyjemski brygadzista
- wszyscy jesteśmy barczewianinami,
bezrobotnymi, od czasu do czasu
korzystającymi z kuroniówki. Pracę przy
układaniu chodnika wykonujemy w ramach
roboty interwencyjnej. W tym roku jesteśmy
zatrudnieni od 1 kwietnia do 30 czerwca. Ja i mój
kolega z brygady zawiesiliśmy kuroniówkę,
chcemy utrzymywać się z pracy, a nie z zasiłku.
Wynagrodzenie nasze przy tego typy pracach
wynosi 900 złotych. To nie jest dużo,
zważywszy, że zasiłek dla bezrobotnego wynosi
542 złote. Jestem samotny. Zależy mi na pracy.
Zarobienie dodatkowo 300 czy 400 złotych
miesięcznie mnie urządza, pozwala na opłatę
czynszu i gazu. Ja żadnej pracy się nie boję.
Podejmuję każdą, aby tylko nie siedzieć w
domu. Szukaliśmy pracy w różnych firmach.
Pierwsze słowa pracodawcy to pytanie ile mam
lat? Drugie to prośba o numer telefonu.
Następnie jest zapewnienie, że o przyjęciu do
pracy powiadomimy telefonicznie. Po takiej
rozmowie jest już nam wiadome, że roboty dla
nas nie ma.
Wy k o n u j e m y r ó ż n e p r a c e .
Najczęściej układamy z kostki chodniki i
doraźne usuwamy nierówności. Efekt i jakość
naszej pracy jest widoczny i można go oglądać
na ulicach. W tym roku ułożyliśmy chodnik na
ulicy Mickiewicza - róg ul. Grunwaldzkiej, przy
Clubie 52 tam, poprawialiśmy chodnik z
polbruku przy Stawie Młyńskim oraz część
chodnika na boisku szkolnym.
Moja brygada w ramach prac
interwencyjnych wybiera kostkę z tak zwanego
odrzutu produkcyjnego miejscowej wytwórni.
Selekcji dokonujemy na placu po POD tam,
gdzie kiedyś mieściła się kotłownia. Dziennie
jesteśmy w stanie wybrać 3-4 palety kostki. Jest
to cenny materiał pełnowartościowy i czysty
zysk dla miasta. Do naszej brygady nie każdy
może się dostać. Koordynator gminny pan
Władysław Napierało kieruje do mojej brygady
ludzi sprawdzonych, których zna z dobrej,
solidnej pracy i na których może polegać. Nie
wszystkie roboty w mieście są do przerobienia
przez moją brygadę. Jeżeli wartość robót nie
przekracza pewnej sumy, to wykonujemy ją my.
Jeżeli przekracza, to wykonuje je ten kto wygra
przetarg.
W imieniu swoim i kolegów z brygady
chciałem podziękować panom burmistrzom i
Władkowi Napierało za zorganizowanie frontu
pracy. Wielkie dzięki! Oczekujemy dalszych
propozycji zatrudnienia. Mamy nadzieję, że
gmina przedłuży nam kontrakt i będziemy
pracować dłużej.
Członek brygady Marek Jóźwiak - To
dzięki burmistrzowi i zastępcy burmistrza
mamy robotę. Są w porządku. Dbają o miasto.
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To widać. Mnie się to podoba. Barczewo inaczej
wygląda, niż to było parę lat temu za
burmistrzowania byłej pani burmistrz. Ona nic
nie robiła. Jestem rodowitym barczewianinem.
Mam zdjęcia miasta z lat mojej młodości. Mam
możliwość porównania porządku w moim
mieście wczoraj i dzisiaj.
Pan Marek Sokołowski członek
brygady - Najwyższy czas, że ktoś zajął się
zamieceniem miasta. Kiedyś to musiało
nastąpić. Wielkie dzięki dla obecnych ojców
gminy. Słowa uznania dla radnych naszego
miasta, że zajęli się problemem. Wreszcie
zaczęto inwestować pieniądze w porządek,
czystość i upiększanie.
Fuszerka do poprawki
Nie popisali się budowniczowie
krajowej 16-ki. Skrzyżowanie drogi zjazdowej z
kierunku Biskupca z drogą barczewską w
kierunku Jezioran jest źle wypoziomowane. Po
każdym deszczu na przejściu dla pieszych stoi
woda opadowa sięgająca samochodom do
połowy kół a przechodniom po łydki.
Przechodzień, który chce przejść na drugą stronę
jezdni musi z daleka po trawniku obejść felerne
przejście zalane wodą. Ponadto kałuża wody
zawsze stoi na przejściu drogi wyjazdowej w
kierunku Biskupca i przy wjeździe do stacji
paliw w Barczewie.
Mieszkaniec Barczewa
Susza w ogródku, kłódka na kranie – ciąg
dalszy
Emerytowany praktyk rolnictwa w
odpowiedzi na treść artykułu powiedział: służę
radą, jak polepszyć warunki wilgotnościowe w
glebie, zatrzymać wodę opadową w glebie,
przerywając jej parowanie, jak uprawiać
warzywa w przydomowych ogródkach bez
podlewania. Literatura rolnicza podaje wiele
przykładów walki z suszą, zalecając stosowanie
klasycznych zabiegów agrotechnicznych i
pielęgnacyjnych. Ograniczę się do podania
dwóch nieklasycznych przykładów, które każdy
może wykonać, bez ponoszenia zbędnych
nakładów finansowych, wkładając tylko swoją
pracę.

Pierwszy przykład, bardzo
pracochłonny ale skuteczny, to melioracje
pomysłu węgierskiego uczonego Janosa
Egerszegiego. Jego metoda pozwala zwiększyć
pojemność wody dla roślin w warstwie
glebowej. Nie wdając się w rozważania
naukowe, najlepsze efekty obserwujemy na
glebach piaszczystych. Polega ona na zakopaniu
na głębokości około 0,4 – 0,5 metra w podglebiu
warstwę masy organicznej tzw. wyściółki np. ze
słomy, obornika, kompostu, torfu, gytii i innych
osadów organicznych. Przeprowadzając ten
zabieg agrotechniczny, do piaszczystego
podglebia dobrze jest dodać warstewkę gliny i
wymieszać. W sumie obie te warstwy wykazują
większą higroskopijność niż sam piasek. U nas
w Barczewie przy występującej dużej mozaice
gleb, glina praktycznie jest w każdym ogródku.
Druga metoda szeroko stosowana w krajach
ciepłych, gdzie deszcz pada rzadko a słońce
grzeje niemiłosiernie, to matowanie. Polega ona
na tym, że przestrzeń wokół roślin uprawnych,
sadzonek drzew i krzewów wysypuje się pociętą
masą organiczną, sieczką słomy, siana, ściętej
trawy. Tworzy się 2-3-centymetrową matę, która
zatrzymuje wodę w glebie. Zapobiega ona
rozrostowi się chwastów. W Polsce jest szeroko
stosowana w przydomowej uprawie truskawek,
pomidorów i pozostałych warzyw. Owoce np.
truskawki podczas zbioru są czyste, nie
zapiaszczone i zdrowe. W naszym mieście i na
wsiach widzimy wypieszczone ogródki,
przystrzyżone trawniki a zielonka z nich ląduje
w zbiornikach odpadów komunalnych. Masa
zielona ze strzyżonych trawników idealnie
nadaje się na matowanie grządek warzywnych.
Nadmiar jej można przerobić na humus w
kompostowniku przy użyciu czerwonych
dżdżownic kalifornijskich, pozyskując
naturalny nawóz organiczny. Te pracowite
robaki Red Hybrid of California hoduje w
Barczewie wiele osób. W czasie kiedy woda do
celów ogrodniczych jest coraz droższa, opisane
metody są godne polecenia.
Emerytowany rolnik
Zebrał – Jan Franciszek Krakowiak

Z terenu działania Komisariatu Policji w Barczewie za okres 10.05.2009 – 09.06.2009 r.

KRONIKA POLICYJNA
– 11 maja 2009 r., w
Ramsowie dwóch
s p r a w c ó w, t j .
BARCZEWO
Tomasz K. i Łukasz
Z., pobiło Wiesława
M. Sprawcy byli
z n a n i
poszkodowanemu.
– 14 maja 2009 r., w Barczewie dwóch
sprawców, tj. Paweł P. i Adam J., ukradło telefon
komórkowy o wartości 300 zł. na szkodę
Moniki Ż.
– 8 czerwca 2009 r., z sali lekcyjnej Szkoły
Podstawowej w Ramsowie, Jarosław P. i
Sebastian P. ukradli komputer, a następnie
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ukryli go w kartonie na terenie szkoły.
– 8 czerwca 2009 r., w Barczewie Rafał B., jako
najemca lokalu dzierżawionego od Urzędu
Miejskiego w Barczewie, doprowadził do
dewastacji tego lokalu oraz dopuścił się
kradzieży prądu. Ponadto nie udostępnił lokalu
do okresowych przeglądów kominowych, co
skutkowało narażeniem innych lokatorów
budynku na bezpośrednie narażenie utraty
zdrowia i życia.
Komendant
Komisariatu Policji w Barczewie
KMP w Olsztynie
kom. mgr Robert Ostaszewski

Informacje

Ryszard Sobolewski
W sobotę 23 maja 2009 roku na
Cmentarzu Komunalnym w Barczewie
pożegnaliśmy śp. Ryszarda Sobolewskiego.
Zapamiętanego jako wspaniałego,
niestrudzonego lekarza i działacza
samorządowego.
Ryszard Sobolewski urodził się 21
lutego 1930 roku, w Biłgoraju, w rodzinie
Stanisława i Aleksandry. Szkołę podstawową
ukończył w Generalnej Guberni, w roku 1943 –
gimnazjum, w roku 1950 – Liceum im. S.
Staszica w Lublinie, tam też – w 1955 roku –
Akademię Medyczną.
Z nakazu pracy do 1957 roku
pracował w Szpitalu Powiatowym w
Tomaszowie Lubelskim. Jako lekarz podlegał
dwuletniej okresowej służbie wojskowej. W
1957 roku jako oficer WP oddelegowany został
do szpitala więziennego w Barczewie, gdzie
odbył służbę okresową. Przyczynił się do
wybudowania Miejskiego Ośrodka Zdrowia w
Barczewie, w którym, od roku 1959, przez
sześć kolejnych lat był kierownikiem. W tym
czasie pracował także jako asystent w
miejscowym Szpitalu Zakaźnym. Przy
Miejskim Ośrodku Zdrowia w Barczewie
zorganizował stację pogotowia ratunkowego,

którego był kierownikiem, i przyczynił się do
jego wyposażenia. W Ośrodku zorganizował
rentgen i laboratorium analityczne. W 1966 roku
rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora
Szpitala w Zakładzie Karnym w Barczewie.

Były funkcjonariusz SW. Pracując
zawodowo podjął się pracy samorządowej. W
latach 1964-1972 był radnym Powiatowej Rady
Narodowej w Olsztynie, gdzie kierował komisją
Zdrowia i Opieki Społecznej. Autor publikacji
książkowej pt. „O przypadkach zachorowań na
wściekliznę wśród ludzi na terenie woj.
olsztyńskiego”. W pracy lekarza był
wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Na
emeryturę przeszedł w 1985 roku w stopniu
pułkownika. Odznaczony m.in. Krzyżem
Kawalerskim OOP, Złotym i Brązowym
Krzyżem Zasługi, odznaką i dyplomem
„Zasłużony lekarz PRL” i odznaką „Zasłużony
dla Służby Zdrowia”.
Żegnając śp. Ryszarda
Sobolewskiego warto pamiętać, jak wiele zrobił
dla mieszkańców Barczewa w zakresie opieki
medycznej w pierwszych, powojennych latach.
Dowód na to, że był człowiekiem szanowanym i
lubianym przez społeczność barczewską,
stanowiły liczne wieńce i wiązanki kwiatów,
które pokryły mogiłę.
Łącząc się w smutku z Rodziną
zmarłego w imieniu własnym i redakcji składam
wyrazy głębokiego współczucia.
W. Zenderowski

„Szczęście” do więźniów politycznych
W 20 rocznicę odzyskania wolności

Wydarzenie z 4 czerwca 1989 roku
było jednym z najważniejszych, mających
istotny wpływ na wymiar i kształt naszego
życia. Zanim nadszedł dzień odzyskania
wolności, minęło kilka dziesięcioleci
przepełnionych dążeniami do demokracji. W
historii barczewskiego więzienia zapisano, że
dla wielu z ówczesnych opozycjonistów i
działaczy droga do wolności wiodła przez
miejscowy kryminał. Nie można przemilczeć
ich pobytu za więziennym murem, który wpisał
się w ich życiorysy.
Warto wspomnieć, że od początku
więzienie w Barczewie miało „szczęście” do
więźniów politycznych. A było to za sprawą
pawilonu XIV, „zarezerwowanego” dla
wysokich osobistości, morderców, kaesiaków,
prześladowanych czy chronionych kapusiów,
kryminalistów lub zbrodniarzy wojennych.
Początkowo rozgłos zawdzięczało Erichowi
Kochowi, byłemu gauleiterowi i
nadprezydentowi Prus Wschodnich. Jednym z
pierwszych, który na krótko trafił pod dach
Zakładu Karnego, zwanego w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
„politycznym”, był Stefan Niesiołowski,
współzałożyciel i czołowy działacz tajnej
organizacji „RUCH”.
Potem, po wprowadzeniu stanu
wojennego, o pawilonie XIV, za sprawą
więźniów politycznych, zwanych potocznie
„więźniami sumienia”, ponownie zaczęto
mówić. Za murami zostali osadzeni: Adam
Michnik – członek Komitetu Obrony
Robotników, potem Józef Szaniawski i Karol

Modzelewski. Byli też: Piotr
Bednarz – wiceprzewodniczący
Zarządu Regionalnego Dolnego
Śląska NSZZ „Solidarność”,
Patrycjusz Kosmowski –
wiceprzewodniczący ZR w Bielsku
Białej i członek Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”, Edmund
Bałuka – przywódca Polskiej
Socjalistycznej Partii Pracy i
przewodniczący komitetu
strajkowego w Stoczni
Szczecińskiej, Andrzej Słowik –
przewodniczący ZR Ziemi Łódzkiej
Fot. Pawilon XIV, przed kapitalnym remontem (Archiwum autora).
i członek prezydium Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”,
statutu więźnia politycznego, innego
Jerzy Kropiwnicki – wiceprzewodniczący ZR
traktowania, większych przywilejów czy
Ziemi Łódzkiej i członek prezydium Komisji
polepszenia panujących warunków w pawilonie
Krajowej NSZZ „Solidarność”, Władysław
XIV. Tak było również w kolejnych miesiącach i
Frasyniuk – przewodniczący ZR Dolnego
latach, kiedy w następnych zbiorowych
Śląska i członek prezydium Komisji Krajowej
protestach wywalczyli prawa i przywileje jakie
NSZZ „Solidarność”. Wcześniej przebywali
powinny przysługiwać więźniom politycznym.
również: Leszek Moczulski – przewodniczący
W miarę jak słabła „komuna”, poprawiały się im
Konfederacji Polski Niepodległej oraz Romuald
warunki „odsiadki”. Po wygranych wyborach z
Szeremietiew i Tadeusz Stański – członkowie
4 czerwca 1989 roku, osłabła dyscyplina i
władz naczelnych Konfederacji Polski
złagodniał regulamin. To dzięki ich uporowi
Niepodległej.
pawilon XIV został nie tylko skanalizowany.
Kiedy Centralny Zarząd Zakładów
Jak pisał w grypsie jeden z więźniów
Karnych uznał przebywających w barczewskim
politycznych, pawilon XIV (Sachsenbausenwięzieniu konfederatów za więźniów
Zallban) po remoncie jest bez „smutniaka”,
politycznych, wszyscy z bloku głównego zostali
czyli czarnego chleba z mąki żytniej typ 2000 o
przeniesieni do pawilonu XIV. Z tą chwilą
trocinowo-gliniastej konsystencji, który wciąż
rozpoczął się początek protestów i żądań.
ma swoje ścisłe przeznaczenie, ale to już kolejny
Pierwszy, 13 września 1984 roku, był strajk
rozdział z historii więzienia w Barczewie.
głodowy. Osadzeni domagali się wówczas
W. Zenderowski
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Informacje
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza i zaprasza do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż trzech niezabudowanych nieruchomości
położonych w Barczewie przy ulicy Północnej, stanowiących własność Gminy Barczewo, przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną
jednorodzinną
1. Nieruchomość składa się z działek: Nr 121/2 i Nr 107/32
Łączna powierzchnia działek: 1132 m2
Cena wywoławcza: 81 000,00 zł
Wysokość wadium: 10 000,00 zł
Minimalna wysokość postąpienia: 810,00 zł
Godzina otwarcia przetargu 10.00
2. Nieruchomość składa się z działek: Nr 121/3 i Nr 107/33
Łączna powierzchnia działek: 1049 m2
Cena wywoławcza: 75 000,00 zł
Wysokość wadium: 9 000,00 zł
Minimalna wysokość postąpienia: 750,00 zł
Godzina otwarcia przetargu 10.30
3. Nieruchomość składa się z działek: Nr 121/4 i Nr 107/34
Łączna powierzchnia działek: 1044 m2
Cena wywoławcza: 75 000,00 zł
Wysokość wadium: 9 000,00 zł
Minimalna wysokość postąpienia: 750,00 zł
Godzina otwarcia przetargu 11.00
Nieruchomości zapisane są w księgach wieczystych KW NR OL1O/00012345/0 i OL1O/00035506/4. Nieruchomości wolne są od obciążeń
i zobowiązań.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Barczewo wraz z fragmentami terenu w obrębach
Ruszajny i Bark-Wrocikowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/231/2005 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 23 maja 2005 r. /ogłoszoną w
dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 83 poz. 1148 z dnia 1 lipca 2005 r. działki położone są na terenie oznaczonym
symbolem B13MN – Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% ogólnej
powierzchni gruntu.
Teren jest uzbrojony w sieci infrastruktury miejskiej: wodno-kanalizacyjną, energetyczną oraz gazową.
Z ogólnymi i szczegółowymi ustaleniami planu dla sprzedawanych nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa tutejszego Urzędu, w pok. nr 19.
Przetarg odbędzie się 30 czerwca 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości, do której zostanie doliczony podatek VAT (w stawce obowiązującej).
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi w całości koszty podziału i szacowania nieruchomości oraz notarialne i sądowe. Okazanie
punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej wymienionej kwocie na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie
MBS w Giżycku O/Barczewo 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040.
Wpłata wadium powinna uwzględniać numery działek oraz ich położenie. Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy do dnia 26 czerwca 2009 r. Nabywca wyznaczony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca
w całości, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Barczewie, pokój nr 19, tel. 089 514-83-46 w.23.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.bip.barczewo.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

„Pomagając Innym Pomagamy Sobie”
Akcja charytatywna

Stowarzyszenie „Klub Wolontariusza” z Olsztyna zwraca się z prośbą o udział w Zbiórce Publicznej i wpłaty na specjalne konto celowe
na rzecz niepełnosprawnych sióstr, 2 – letniej Wiktorii i 10 – miesięcznej Dominiki.
Organizowaną przez nas akcją chcemy pomóc pozyskać fundusze na:
- leczenie i rehabilitację Wiktorii i Dominiki,
- adaptację i wyposażenie lokalu komunalnego w miejscowości Jedzbark
w celu przystosowania go do wymogów zdrowotnych niepełnosprawnej Wiktorii i Dominiki
Masz pytanie odnośnie zbiórki zadzwoń:
662-785-921 lub napisz e-maila do organizatora akcji klubwolontariusza@o2.pl
telefon Mamy Wiktorii i Dominiki 507-364-736
informacje o zbiórce na stronie www.klubwolontariusza.pl

Celowe konto bankowe Nordea Bank:
31 1440 1228 0000 0000 0921 9013
Czas trwania akcji 23.05.2009 r. – 31.12.2009 r.
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