Informacje
Kto pamięta...

Barczewo w obiektywie
Dziś prezentujemy Czytelnikom dwie
fotografie, przedstawiające to samo miejsce.
Znajduje się ono u zbiegu ul. Armii Krajowej i ul.
Kasprowicza, w pobliżu pętli autobusowej.
Miejsce to ma swoją historię, do której w jednym z
numerów „Wiadomości Barczewskich” wrócimy.
Wystarczy przyjrzeć się fotografiom, aby
przekonać się, że za sprawą osób
odpowiedzialnych za estetykę naszego miasta,
miejsce to przestało straszyć swą szpetotą.

W dzisiejszym numerze
„Wiadomości Barczewskich” publikujemy
jedną z pięciu fotografii, znalezioną na ławce,
przy jednym z bloków na Os. Słonecznym. Być
może ktoś je pozostawił, lub po prostu
wyrzucił. Tak czy inaczej, trafiły do naszej
redakcji. Dwie fotografie są opisane, pozostałe
nie. Na odwrocie publikowanej fotografii
czytamy: Kraków, wejście na Wawel, 14 V
1959 r.
Zwracamy się do naszych
Czytelników z prośbą o pomoc w ustaleniu
nazwisk osób upamiętnionych na fotografii i w
jakich okolicznościach została ona wykonana.
W. Zenderowski

Barczewo w obiektywie

Tekst i fot. Wojciech Zenderowski

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
INTERESANTÓW PRZYJMUJĄ:

Dziś prezentujemy czytelnikom kolejne
dwie fotografie. Obie przedstawiają to samo
miejsce – widok przed blokiem nr 5, na Osiedlu
Słonecznym. O błotku czy krainie tysiąca i jednej
kałuży na łamach naszej gazety pisaliśmy
wielokrotnie. Na pierwszej fotografii uwieczniony
został stan faktyczny, który przeżył niejeden ustrój.
Na drugiej, plac już utwardzony. Dziś dla
mieszkańców nie jest straszne, kiedy popada
deszczyk lub spadnie ulewa. Za to uszczypliwie
dodają, że „piątkę” uszczęśliwiono „parkingiem
osiedlowym”. Mamy nadzieję, że po prawnych
uregulowaniach znajdzie się miejsce na
odpowiedni znak drogowy, podobny do tego, jaki
stoi przy sąsiednich blokach.

Joanna Stasiak

BURMISTRZ BARCZEWA
W PONIEDZIAŁKI W GODZINACH
11.00 – 16.00
ZASTĘPCA BURMISTRZA
KAŻDEGO DNIA W RAMACH SWOICH
MOŻLIWOŚCI CZASOWYCH
KIEROWNICY WYDZIAŁÓW
CODZIENNIE W GODZINACH PRACY
URZĘDU
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Dla nas barczewian 26 czerwca 2009
r. był dniem szczególnym, może rozpierać nas
duma, a to za sprawą wybitnej artystki
mieszkanki Barczewa – Barbary Hulanickiej,
która została uhonorowana wyjątkowym
wyróżnieniem. Starosta olsztyński Mirosław
Pampuch wręczył artystce statuetkę „Łyny
Królewny Warmińskiej”, najwyższe honorowe
wyróżnienie przyznawane przez Powiat
Olsztyński, symboliczną nagrodę za całokształt
znaczonej licznymi osiągnięciami twórczości
artystycznej. Jak się wyraził
starosta pani Hulanicka
uchodzi za człowieka –
symbol Barczewa, Warmii i
Mazur. Poprzez prace
inspirowane architekturą,
folklorem i tradycją tych ziem, tkaniny,
gobeliny, kilimy, ukazuje odbiorcom ducha
naszego pięknego regionu. Prace
artystki uwrażliwiają nas na
tożsamościowy koloryt tej krainy oraz
przyczyniają się do jej promocji
zarówno w kraju, jak i za granicą.
Tak wybitnej osobowości kultury,
która mieszka w naszym mieście
nikomu nie trzeba przedstawiać,
wszyscy znamy filigranową panią Basię
jako twórczynię przepięknych tkanin
podwójnych i animatorkę kultury.
Zanim zawitała do Barczewa, przebyła
długą drogę, poznała wiele miejsc, wiele
osiągnęła. Pochodzi z Warszawy, ale
p o k o c h a ł a Wa r m i ę . N a l e ż y d o
najbardziej znanych artystów plastyków
w Polsce.
Od dziecka interesowała się
malarstwem. W 1954 roku ukończyła
Akademię Sztuk Pięknych w
Warszawie. Następnie życiowa droga
państwa Hulanickich wiodła do
Barczewa przez Mikołajki, Reszel i
Frombork. Każdy jej etap pozostawił
trwały ślad w artystycznej spuściźnie
Warmii i Mazur. W Mikołajkach, sprawowała
nadzór artystyczny w spółdzielni „Tkanina”,
odtwarzała XVIII-wieczne wzory dywanów i
kilimów mazurskich. Dorobek artystyczny
Barbary Hulanickiej obejmuje różnorodne
techniki tkackie. Imponująco przedstawiają się
osiągnięcia w najbardziej przez artystkę lubianej

tkaninie podwójnej. W latach 1960-1970 była
kustoszem zamku w Reszlu i kierownikiem
Galerii Sztuki Współczesnej Warmii i Mazur.
Lata spędzone w Reszlu, gdzie państwo
Hulaniccy prowadzili Oddział Stowarzyszenia
Społeczno Kulturalnego „, szeroko rozsławiły
ich nazwisko. Stworzyła przepiękne
dwuosnowowe tkaniny, jakich nie znano dotąd.
Widniały na nich scenki oraz charakterystyczne
miejsca i budynki. „Swoje” tkaniny ma Reszel,
Olsztyn, Frombork, Lidzbark Warmiński,

Barbara Hulanicka

Muzeum Mikołaja Kopernika z kanonii
Najświętszej Marii Panny do pałacu biskupiego.
Zorganizowała część artystyczną Roku
Kopernikowskiego we Fromborku. Stworzyła
cykl tkanin o tematyce astronomicznej. We
Fromborku powstała również pierwsza tkanina
„muzyczna” „. Bez ustanku artystka
jednocześnie zarażała swoją pasją innych
organizując kursy, z których korzystało coraz
więcej chętnych. W końcu państwo Hulaniccy
odkryli Barczewo i zorganizowali w synagodze
„ Z pełnym poświęceniem
organizowali kurs za kursem,
wystawy, spotkania. Odnosiło
się wrażenie, że znaczna część
olsztynian przeniosła się do
Barczewa. Tu powstał cykl
niezwykłych tkanin „Religie Świata”, które
prezentowane były w Rzymie, Krakowie,
Warszawie, Angers we Francji ,
Niemczech. Monumentalne tkaniny
dwukolorowe, utrzymane w mocnych
barwach, uderzają dostojeństwem,
zachwycają widza pomysłowością i bogatą
ornamentyką. Wśród poruszanych tak
poważnych tematów w bogatej twórczości,
Barbara Hulanicka od początku
fascynowała się ludową przeszłością.
Wrażliwa na piękno i naturę, czasami
wręcz utożsamia się z nią. Pejzaże w jakich
artystka się lubuje są zapełnione leśnymi
zwierzętami i śpiewającymi ptaszkami.
Różnorodnymi odczuciami, ponieważ tak
wielobarwną osobowością, wielką
artystką i wspaniałym człowiekiem jest
pani Barbara Hulanicka.
Jej prace znajdują się w wielu galeriach i
muzeach: w Watykanie, Rosji, Niemczech,
Wielkiej Brytanii, Włoszech, Szwajcarii,
Republice Południowej Afryki, Australii,
Stanach Zjednoczonych i Francji. Brała
udział w wystawach ogólnopolskich. Jej
prace prezentowane były na wystawach
indywidualnych m.in.: Kalingrad, Londyn,
Kętrzyn, Frombork, Lille, San Francisco, Los
Angeles, Nettetal, Bonn i inne. W 1967 roku
otrzymała nagrodę PWRN w Olsztynie, w 1988
nagrodę im. Michała Lengowskiego. Laureatka
„Barczewiana 2000 Roku”. Odznaczona Złotą
odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”.
Magdalena Łowkiel

wyróżniona statuetką „Łyny Królewny Warmińskiej”
Święta Lipka i inne miasta. Stworzyła nowy typ
tkaniny podwójnej, gdzie szczególnie wyróżnia

się monumentalne dzieło „Otworzyła Dom
Pracy Twórczej. W 1969 roku została prezesem
oddziału olsztyńskiego Stowarzyszenia
Twórców Ludowych. Od 1970 roku kierowała
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, a
w latach 1974-1980 działem sztuki
współczesnej. Przyczyniła się do przeniesienia

Wyjątkowy koncert. HIROKO INOUE
19 lipca 2009 r. o godz. 12.20 w
kościele św. Anny w Barczewie odbył się
wyjątkowy koncert organowy w wykonaniu
japońskiej organistki HIROKO INOUE.
Na siedemnastowiecznych organach
artystka zagrała utwory wybitnych
k o m p o z y t o r ó w, t a k i c h j a k : F e l i k s
Nowowiejski – kompozytor rodem z
Barczewa, utwór „Fantazja na organy”, a także
Cernohorski, Buxtehude, Vivaldi, Miyagi,
Frauck, Guilmant, Mushed.
HIROKO INOUE urodziła się w
Japonii, w Osace. Ukończyła z wyróżnieniem
Uniwersytet Sztuk w KIOTO. W
2005
ukończyła Konserwatorium Moskiewskie im.
Piotra Czajkowskiego na wydziale organów u

profesora Alieksieja Parszina, fortepianu u
profesora Nauma Sztarkmana i zaczęła
pracować jako asystent tej uczelni. Laureatka
wielu międzynarodowych konkursów
organowych w Rosji, Włoszech, Niemczech i
Holandii.
Stypendystka Ministra Kultury
Japonii, doskonaliła umiejętności w Holandii u
prof. Teo Ćellena. Aktualnie solistka
Obwodowej Filharmonii Kaliningradzkiej,
aktywnie koncertuje w Rosji, Europie oraz
rodzinnej Japonii.
Organizatorami tego pięknego koncertu byli:
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w
Barczewie oraz Parafia Rzymsko – Katolicka
pw. św. Anny w Barczewie.
Danuta Łowkiel
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Letnie Koncerty Muzyki Wokalnej w Ramsowie
II edycja - Varmia Gaudat et Cantat
W każdą sobotę podczas
tegorocznych wakacji w barokowym kościele
parafialnym, w Ramsowie o godzinie 19:00
miała miejsce II edycja Letnich Koncertów
Muzyki Wokalnej.
Główni organizatorzy to:
Stowarzyszenie Rolniczo- KulturalnoOświatowe „TELEINFO” w Niedźwiedziu
reprezentowane przez panią Eleonorę

które wychodzą naprzeciw słuchaczowi.
Umożliwiają spotkanie z wyższą kulturą w
jednym miejscu.
Pomysł księdza przyjęło
Stowarzyszenie Rolniczo –KulturalnoOświatowe „TEELINFO” W Niedźwiedziu,
którego członkiem jest pani Eleonora
Mańkowska. Stowarzyszenie jako jednostka,
której zależy na szerzeniu kultury, mogło zająć

Mańkowską oraz Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Andrzeja i św. Rocha w Ramsowie,
którą reprezentuje ks. Zbigniew Stępniak.
I edycja letnich koncertów została
zorganizowana w 2008 roku. Koncerty
odbywały się przez całe dwa miesiące, co było
bardzo wyczerpujące. Mając to na względzie i
doświadczenie, które zdobyli organizatorzy, w
roku 2009 ilość koncertów została zmniejszona
o dwa. Chociaż grupa osób zajmująca się
organizacją przedsięwzięcia zwiększa się z roku
na rok.
W kruchcie kościoła została
wywieszona galeria zdjęć z I edycji koncertów.
W programie letnich koncertów w
2009 roku miały miejsce : 11 lipca – „Festyn na
Tłusty Czwartek przed kolacją”, 18 lipca –
„Młode talenty Warmii i Mazur i ich
przyjaciele”, 25 lipca – Koncert sezonu –
„Szwajcarskie jodłowanie w polskim kościele”,
1 sierpnia – „Warmińscy śpiewacy w
Ramsowie”, 8 sierpnia - "W kręgu oper
Mozarta”, 15 sierpnia – „Przesłanie Miłości” i
16 sierpnia- „Wakacje z nutkami”.
Skąd pomysł na koncerty?
Pomysłodawcą koncertów jest ks.
Zbigniew Stępniak, muzyk i pedagog.
W chwili, kiedy został mianowany proboszczem
parafii p.w. św. Andrzeja i św. Rocha w
Ramsowie, pomyślał o dotarciu z muzyką i
kulturą wyższą do szerszych mas, w tym
wypadku głównie do mieszkańców tejże parafii.
Nie każdy, bowiem z nich miał możliwość
uczęszczania do opery, filharmonii czy teatru.
Koncerty muzyki wokalnej w kościele
połączyły w jedno te trzy instytucje kultury,

się tą nową inicjatywą.
Głównym celem organizacji w
realizacji projektu stało się pozyskanie funduszy
na realizację imprezy, na którą potrzebne są, co
roku duże nakłady finansowe.
Hasło przewodnie
Hasło przewodnie letnich koncertów
brzmi: „Pomóż nam odrestaurować miejsce
naszych spotkań z Bogiem i z muzyką”.
Parafia w Ramsowie należy do jednej z
biedniejszych i nie stać jej na odrestaurowanie
pięknego, zabytkowego kościoła barokowego z
1730 roku. Stąd pomysł połączenia
przyjemnego z pożytecznym. Podczas
koncertów zbierana była ofiara na ten cel. Każda
osoba wychodząc z kościoła mogła złożyć
datek.
Z racji tego, że koncerty odbywają się w porze
letniej podczas wakacji, organizatorzy liczyli na
dotarcie z muzyką do szerszych mas oraz do
rozsławienia koncertów, to właśnie w tym czasie
na naszym terenie przebywają turyści z Polski i z
zagranicy.
Dobór wykonawców
Dyrektor artystyczny koncertów ks.
Zbigniew Stępniak jest odpowiedzialny za całą
oprawę artystyczną wydarzenia.
Przygotowania do tegorocznej edycji ksiądz
Zbigniew rozpoczął od razu po zakończeniu
pierwszej w 2008 roku.
Tak wczesne rozpoczęcie przygotowań
związane jest z tym, że artyści mają
zaplanowane występy na rok z góry. Często
terminy pokrywają się ze sobą lub istnieje
możliwość wyboru tylko jednej daty. W czasie
rozmów ustalane są honoraria artystów.

Bardzo ważna jest różnorodność
wykonawców. Do udziału w koncertach
zapraszani są ludzie młodzi, którzy nie są
jeszcze znani, artyści regionalni, a także
wykonawcy już dobrze znani, którzy
ugruntowali swoja pozycję w świecie
artystycznym.
Założeniem wydarzenia jest zaproszenie w
każdej edycji, gwiazdy ze świata artystów. W
roku 2009 była to grupa Jodlerklub „ECHO”
Reitnau ze Szwajcarii.
Wy b ó r g r u p y s z w a j c a r s k i e j n i e j e s t
przypadkowy. Ksiądz Zbigniew jeździ do
Szwajcarii od 11 lat, tam pracuje podczas swego
pobytu i ma wielu przyjaciół. W pewnym
momencie zaczął się zastanawiać nad tym, że
może warto by było ściągnąć grupę jodłującą do
Polski. Po zakończonych koncertach, we
wrześniu 2008 roku, ksiądz był w Szwajcarii. W
parafii, w której pracował występowała grupa
szwajcarska. Podczas ich występu
zadecydował, że to właśnie tę grupę zaprosi do
Polski w roku 2009 jako gwiazdę letnich
koncertów.
Koncert sezonu
25 lipca miał miejsce „koncert
sezonu”, zatytułowany „Szwajcarskie
jodłowanie w polskim kościele”, podczas
którego wystąpił zespół Jodlerklub „ECHO”
Reitnau ze Szwajcarii.
Zespół wykonał kilkanaście utworów w języku
niemieckim ze szwajcarskim akcentem. Utwory
opisywały różnorodne wydarzenia z życia

Szwajcarów np. o śpiewających chłopach
szwajcarskich nie posiadających pieniędzy, a
szukających dla siebie dziewcząt itp. Nie
brakowało także charakterystycznego dla
szwajcarskiego narodu jodłowania. Perełką
występu były trzy utwory wykonane na rogu
alpejskim. Publiczność dostąpiła zaszczytu
wysłuchania rogu współbrzmiącego z organami
kościelnymi, co jest naprawdę dużą rzadkością.
Ks. Zbigniew Stępniak prowadzący koncert
współuczestniczył w występie zespołu
szwajcarskiego. Zespół „ECHO” podziękował
fot. S. Gontarski
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Społeczeństwo

Wielkie przedsięwzięcie...
Warmińska Mekka muzyki wokalnej
II edycja Letnich Koncertów Muzyki
Wokalnej w Ramsowie przeszła do historii. W
tym roku miałem możliwość wysłuchania
większości koncertów, a doprawdy, było czego
posłuchać. Jako zawodowy muzyk-dyrygent,
dość wybiórczo i – nie ukrywam – zazwyczaj
wybrednie podchodzę do tego typu imprez.
Powiadają, że szewc bez butów chodzi.
Parafrazując porzekadło – muzyk na koncertach
bywa rzadko, bo przecież swoich ma w sezonie

pod dostatkiem. Gdy jednak znalazłem się w
Ramsowie 11 lipca na koncercie światowej
klasy zespołu wokalnego „Favola in Musica”, to
wiedziałem, że jestem na wyjątkowej
prezentacji muzycznej i to takiej, której nie
powstydziliby się dyrektorzy czołowych
polskich filharmonii i teatrów muzycznych.
Zachęcony tym wyjątkowym wieczorem
muzycznym przyjeżdżałem do Ramsowa
jeszcze kilka razy i nigdy się muzycznie nie
zawiodłem. Nazwany koncertem sezonu,
występ szwajcarskich śpiewaków, to
rzeczywiście uczta dla konesera. Szczególnie
żeński tercet wokalny zachwycał
perfekcjonizmem wykonawczym. Śmiem
twierdzić, że ten koncert był nie tylko hitem
ramsowskiego festiwalu, ale i jednym z
najważniejszych muzycznych wydarzeń
naszego regionu w bieżącym roku. Zresztą
pozostałe, wysłuchane przeze mnie koncerty,
były także na podobnym europejskim poziomie.
Z satysfakcją odnotowuję chociażby i to, że

koncert warmińskich śpiewaków (1 sierpnia), to
potwierdzenie innego porzekadła – „cudze
chwalicie, swego nie znacie”. Tutaj szczególnie
panie – Ewa Alchimowicz-Wójcik i Izabela
Stefańska - pokazały wyjątkowy kunszt
wokalny i zawodowstwo najwyższej klasy.
Mógłbym tak jeszcze dalej, w
podobnym bardzo pozytywnym tonie,
recenzować kolejne koncerty festiwalu w
Ramsowie. Chcę jednak podnieść inną kwestię.
Oto dość dla mnie niespodziewanie w naszej
gminie wyrosła wyjątkowa impreza muzyczna.
Festiwal, który należy obiektywnie zaliczyć do
najważniejszych wydarzeń muzycznych
regionu. Szczególnie warto tutaj podkreślić
bardzo wysoki, a w przypadku niektórych
koncertów, wręcz światowy poziom prezentacji.
To jednak nie wszystko co zauważyłem.
Ważnym aspektem każdego festiwalu jest liczba
słuchaczy. Cóż, czegoś takiego już dawno nie
widziałem. Kościół w Ramsowie zawsze był
wypełniony melomanami. Wręcz można już
mówić o stałym gronie odbiorców. Oprócz
słuchaczy z naszej gminy, zauważałem także
duże grono mieszkańców Olsztyna, Biskupca.
Zawsze było też wielu turystów urlopujących w
naszej gminie i to również tych zagranicznych.
Dlatego właśnie sądzę, że w pełni uprawniony
jest tytuł niniejszego artykułu.
Na tle powyższych zdań na
szczególne uznanie zasługuje trud wszystkich
organizatorów festiwalu. Niewielka
miejscowość potrafiła tak sprawnie
zorganizować tak wielkie przedsięwzięcie. Nie
jest bowiem łatwo zorganizować kilkudniowy
festiwal. Ramsowianie potrafili jednak sprawnie
i na tak wysokim poziomie zorganizować
festiwal trwający całe wakacje. To właśnie
zasługuje na najwyższe słowa uznania.
Gratuluję organizatorom i proszę o kolejną
edycję w przyszłym roku.
Jan Połowianiuk

Poprzedni gwardian klasztoru
O. Honorat OFM (dr Honorat Rzepka)
Urodził się 4 grudnia 1956 roku w
Przysietnicy koło Krosna. Szkołę średnią
ukończył w Krośnie, a studia filozoficznoteologiczne w Katowicach. Tytuł magistra
uzyskał w Papieskiej Akademii Teologicznej w
Krakowie w 1990 r., święcenia kapłańskie
przyjął w 1991 r. Przez następne dwa lata był
wikarym parafii w Helu. W latach 1993-1997
pełnił funkcje magistra Postulatu (wychowawca
młodzieży). Następnie podjął studia na
Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu,
na Wydziale Teologii Moralnej, które ukończył
w 1998 r., uzyskując doktorat z katolickich nauk
społecznych. W 1998 r., pracował w toruńskim
klasztorze oo. Franciszkanów, w 1999 r.,
mieszkał w Olsztynie, gdzie pełnił funkcję
sekretarza Prowincjonalnego ds. Ewangelizacji
Misyjnej w Toruniu i Olsztynie w Centrum
Franciszkańskim. 20 czerwca 2000 r. został
mianowany przełożonym, gwardianem
klasztoru (czwartym w powojennej historii), a
do 2001 r. był także proboszczem parafii św.
Andrzeja Apostoła w Barczewie. Podczas
pobytu w Barczewie przyczynił się do
wykonania nowej dzwonnicy o trzech dzwonach
oraz renowacji muru przyklasztornego.
Wykonał pełną konserwację i nadzorował
renowację pięciu barokowych ołtarzy w tym
ołtarza głównego. Ponadto dokonał niwelacji
terenu i odwodnienia świątyni. Wykonał pełną
dokumentację na stalle przy głównym ołtarzu,
ambony i balaski chóralne oraz dokumentację na
ołtarz Matki Bożej. Na wykonane prace
pozyskał środki pochodzące od Fundacji
Polsko-Niemieckiej, z Kurii Poznańskiej i
zebrane podczas posług rekolekcyjnomisyjnych. Za ratowanie od zniszczenia
świątyni św. Andrzeja Apostoła wyróżniony
został wpisem do Honorowej Księgi Dokonań
Barczewo 2002 i 2003. W latach następnych
nominowany był do tytułu „Barczewianin
Roku”. Na początku lipca 2009 r. przeniesiony
został do Brodnicy.
Wojciech Zenderowski

Ciąg dalszy ze str. 4

za zaproszenie księdzu Zbigniewowi, a także
wspaniałej publiczności.
Koncert zakończył się wspólnym
wykonaniem utworu „Czarna Madonna” przez
zespół i publiczność zgromadzoną w kościele,
przy akompaniamencie gitary ks. Zbigniewa.
Fakty i refleksje
Letnie Koncerty Muzyki Wokalnej w
Ramsowie oprócz wymiaru duchowego i
materialnego, który w pewnym stopniu
wspomaga parafie, dały jeszcze inny efekt.
Ramsowo, wioska trochę zapomniana, w roku
2008 dzięki temu wydarzeniu zyskała ogromny
rozgłos. Ramsowo znalazło się pomiędzy takimi
organizatorami kultury jak: Olsztyn, Ełk,
Ostróda, Mrągowo.
Od 1 lipca 2009 roku ks. Stępniak nie
jest już proboszczem parafii w Ramsowie. Na
własną prośbę został przeniesiony przez biskupa
i jest w tej chwili rezydentem w Wójtowie.
Pomimo zaistniałej sytuacji mamy zapewnienie
ks. Zbigniewa oraz pani Eleonory, że III edycja

koncertów na pewno się odbędzie.
Organizatorzy liczą na parafian, na ludzi, którzy
pomogą w realizacji następnych koncertów.
Jeśli ktokolwiek ma nowy pomysł lub ideę na
urozmaicenie koncertów, chciałby się włączyć
w organizację i pomóc w realizacji wydarzenia
to zapraszamy do kontaktu z organizatorami.
Małgorzata Prażmo
Podziękowania
Przychylając się do prośby
organizatorów pragniemy przekazać serdeczne
podziękowania wszystkim sponsorom, którzy
swoim wsparciem przyczynili się do
zorganizowania letnich koncertów w obecnej
formie.
Szczególne podziękowania zostają skierowane
do głównych sponsorów:
Urządu Marszałkowskiego w Olsztynie, Urządu
Gminy w Barczewie,
Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
Pragniemy też zachęcić inne osoby i instytucje
do pomocy przy realizacji przedsięwzięcia w

następnym roku.
Im większa liczba osób i instytucji
sponsorujących, tym większe możliwości
organizacyjne dla letnich koncertów.
Organizatorzy
Sponsorzy:
Tewes-Bis Barczewo, Firma ROYAL w
Jezioranach – Anna i Carl Muddemann,
Bank Spółdzielczy w Szczytnie, Oddział w
Biskupcu, Elżbieta Golc – Wyspa Dadaj,
Stary Folwark w Tumianach – Irena
Szczepańska,
Hotel Azzun w Kromerowie – Marek
Adamczyk,
StarDadaj – Alicja i Andrzej Starkiewicz,
Agencja Fot.-Wyd. Foto-Mazury w Olsztynie –
Andrzej Stachurski,
Studio Antykwa w Olsztynie – Janusz Prucnal,
Firma Transportowa Bożena i Piotr Skibel –
Jeziorany.
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PISA Barczewo w IV Lidze! Awans to nie tylko plusy...
Gminny klub sportowy Pisa TEWESBIS Barczewo to klub z tradycjami, jego historia
sięga laty 40-tych XX wieku.
Stowarzyszenie zostało oficjalnie zgłoszone
jako sportowe w 1950 roku, ale, wcześniej, bo w
1946 roku miały miejsce pierwsze (jeszcze nie
rozgrywkowe o punkty) mecze przyjacielskie.
Klub zrzesza ponad 100 osób. Większość
działaczy Pisy to społecznicy działający bez
wynagrodzenia.

znajdującego się przy gimnazjum w Barczewie.
W chwili obecnej działacze zarządu podejmują
starania w celu stworzenia trzeciej płyty
usytuowanej również przy Gimnazjum.
Początkowy wkład zarządu w inwestycje
stanowiła spora kwota uzyskana przy przejściu
wychowanka Pisy Tomka Zachorskiego do
zespołu Groclin Grodzisk Wielkopolski.
Modernizacja głównego boiska w 50 %

Klub działa jako Stowarzyszenie
zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w
Olsztynie. Co roku zbiera się Nadzwyczajne
Zebranie udzielające absolutorium Zarządowi
Klubu. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Co
cztery lata mają miejsce nowe wybory
statutowe.
Środki finansowe klubu pozyskiwane z
budżetu miasta są dotacjami celowymi, na które
klub składa wnioski do przetargu. Są to
pieniądze publiczne, z których klub musi
rozliczyć się terminowo, ilościowo i według
odpowiednich zadań, na które zostały
przeznaczone. Zostają one wydane według
wcześniej ustalonego harmonogramu, a jeśli
któryś z działów zostaje przekroczony to wtedy
problem rozliczeniowy złożony zostaje przed
komisją powoływaną przez Urząd Miasta i
zatwierdzany przez Burmistrza Miasta. Na
koniec roku zostaje dodatkowo złożone
sprawozdanie finansowe z działalności klubu.
Sześcioletnia kadencja
W listopadzie 2003 roku wybrany
został nowy zarząd z prezesem Janem Sturlisem
i wiceprezesem Krzysztofem Rechulem. Zarząd
przejął klub Pisa na etapie rozgrywek w klasie
okręgowej zwanej często V ligą.
W ciągu sześcioletniej kadencji
rozbudowie poddana została infrastruktura
sportowa Barczewa i klubu.
Do momentu mianowania nowego zarządu klub
posiadał jedyne „pseudo” boisko, które było
przedmiotem drwin całego województwa. Teraz
Pisa posiada jedną płytę główną, na której
rozgrywane są mecze tzw. Stadion Miejski przy
Szkole Podstawowej w Barczewie. Większość
treningów ma miejsce na płycie boiska

sfinansowana została z funduszy klubu. Miasto
przekazało fundusze na trybuny i chodniki.
Obecnie klub Pisa Barczewo jest w
takiej sytuacji finansowej, która pozwoli
skromnie zakończyć ligę okręgową.
Mamy IV ligę!
21 czerwca 2009 roku miał miejsce
mecz pomiędzy Pisą TEWES-BIS Bvarczewo, a
Cresowią Górowo Iławeckie, który zakończył
się wynikiem 9:0. Mecz zakończył sezon 2008
–20209 rozgrywek klasy okręgowej w piłce
nożnej.
Najgroźniejszym rywalem Pisy był zespół DKS
Dobre Miasto, który na cztery mecze przed
końcem rozgrywek prowadził dwoma
punktami. Każdy mecz do końca sezonu był
decydujący, a druzgocąca wygrana zespołu
barczewskiego postawiła kropkę nad „i”. Pisa
Barczewo awansowała z klasy okręgowej do IV
ligi.
„Bo należało nam się to już trzy lata temu.”
Przez ostatnie cztery lata brakowało
zespołowi barczewskiemu jednego punktu by
nastąpił awans. Złożyły się na to różne czynniki
mniej lub bardziej sprzyjające, do tego sprawy
finansowe, a także odporność psychiczna
zawodników.
W sezonie 2008 –2009 bardziej doświadczeni
zawodnicy Pisy sprężyli się, pokazali klasę i
dobrą piłkę. Przez cały czas nie odpuszczali
tematu awansu i po długiej i zaciętej walce ten
wymarzony awans zdobyli.
Zespół zyskuje prestiż, wchodzi do
ścisłej elity reprezentującej nasze
województwo. W IV lidze grają praktycznie
same miasta powiatowe z liczbą po kilkadziesiąt

tysięcy mieszkańców. A pośród nich od tej
chwili ukazuje się ośmiotysięczne Barczewo.
Pisa awansując promuje nasze niewielkie
miasto i cała gminę.
Ale awans to nie tylko plusy
Zaczynają się nowe kłopoty i problemy, z
którymi będzie musiał zmierzyć się zarząd
klubu.
Po pierwsze zwiększają się wydatki na dojazdy.
Zespół będzie zmuszony dojechać do
odleglejszych miejscowości, w których
odbywać się będą mecze np. Gołdapia, Ełk,
Pasłęk, Nidzica, Elbląg.
Kolejny temat to opłata ekip sędziowskich,
która oczywiście będzie teraz zwiększona.
Dochodzi również czwarty sędzia, który będzie
obserwatorem na każdym meczu i musi mieć
wypłacona delegację z ramienia klubu.
Wszystkie opłaty transferowe i rejestracyjne w
Warmińsko-Mazurskim Związku Piłko Nożnej
ulegają dwukrotnemu zwiększeniu. Również
wymogi tegoż Związku wobec klubu są inne w
IV lidze, niż w klasie okręgowej.
IV –ligowy zespół jest zobowiązany do
zorganizowania, na swoim boisku, boksu dla
kibiców drużyny przyjezdnej oraz do
zapewnienia oddzielnego sektora dla
wspomnianych kibiców.,
Działacze klubu są w obecnej chwili na etapie
pozyskiwania licencjonowanego spikera na
potrzeby rozgrywanych meczy.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich
osób przebywających na terenie boiska w
trakcie rozgrywek sportowych koniecznym jest
powołanie osoby piastującej stanowisko
„kierownika do sprawa bezpieczeństwa imprez
masowych”, posiadającej odpowiednie
uprawnienia. Na każdym meczu musi być
zapewniona ochrona w postaci 10 ochroniarzy
wyposażonych w specjalne kamizelki.
Jeżeli chodzi o opiekę lekarską to na terenie
boiska ma przebywać lekarz ratownictwa
medycznego, odpowiednio przeszkolony na
tego typu imprezy.
Mecze będą musiały być obstawione również
przez Straż Pożarna.
Oprócz wymogów formalnych
pojawia się kolejna kwestia.
Poziom sportowy w związku z awansem
podniósł się, klub wymaga coraz większego
zaangażowania zawodników i coraz większego
profesjonalizmu. Zwiększona zostaje ilość
jednostek treningowych do minimum trzech
tygodniowo, a trener Krzysztof Korobczyc dąży
nawet do czterech.
Duża część wychowanków klubu pochodząca z
Barczewa mieszka w tej chwili w Olsztynie skąd
dojeżdża na treningi i mecze. Klub chce wyjść
na przeciw zawodnikom i pomóc im w postaci
chociażby stypendiów, które maja zapewnić
zwrot kosztów dojazdów. Chodzi o to by
zawodnicy nie musieli dokładać na wydatki ze
swoich kieszeni, by dodatkowo nie musieli
działać na rzecz klubu.
Sukcesy klubu
Działacze klubu podkreślają inne
osiągnięcia zespołu Pisa, najważniejsze w
historii klubu i miasta, a mianowicie II miejsce
Ciąg dalszy na str.10
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Sądy, wnioski, opinie...

w Finale Pucharu Polski na szczeblu
wojewódzkim w Elblągu. Zespół barczewski
uległ tylko 2:3 w meczu z Olimpią Elbląg
drugoligowym zespołem. Zawodnicy Pisy
zyskali doświadczenie w rozgrywkach
pucharowych, a także podniosło się morale
zespołu.
Drużyna juniora młodszego, której trenerem
jest Adam Sturlis zajęła 1 miejsce w swojej
grupie i awansowała do Ligi Wojewódzkiej
Juniora Młodszego. Sześciu podstawowych
piłkarzy kończyło wiek i musieli przejść do
juniora starszego. Resztę składu stanowią
chłopcy w wieku juniora młodszego.
Zawodnicy maja okazję szkolić się, szlifować
swoje talenty i obcować ze starszymi od siebie.
Zespół wchodzi w skład rozgrywek
seniorskich.
Drużyna trampkarzy, której trenerem
jest Daniel Szkutnik zajęła III miejsce w swojej
grupie. Straciła szansę na walkę o 1 miejsce o
mistrzostwo trampkarza, ponieważ zespół ze
Szczytna oddał mecz walkowerem.
W strukturach klubu w obecnej
chwili najsłabsza jest drużyna młodzika
trenowana przez Wiesława Pietrzaka.
Zachęcamy, zatem chętnych młodych
chłopców do zasilenia szeregów tej grupy.
Sponsorzy
Gminny klub sportowy Pisa
Barczewo jest wspierany finansowo przez
dwóch głównych sponsorów.
- Urząd Miasta w Barczewie na czele z
Burmistrzem panem Lechem Nitkowskim,
który udostępnił klubowi Pisa tereny pod płyty
boiskowe. Z budżetu miasta przekazywane są
dotacje celowe na funkcjonowanie klubu.
- Od trzech lat barczewska firma „TEWES-BIS
sp. z. o. o” . Właścicielem i prezesem wraz z
dwoma wspólnikami jest Janusz Skowroński.
Ma 58 lat, jest inżynierem i mieszkańcem
Wójtowa. W 2007 roku pan Janusz uzyskał
tytuł i statuetkę Anioła sukcesu w dziedzinie
filantropi, a w 2008 roku w dziewiątej edycji
plebiscytu został mianowany barczewianinem
roku. Firma TEWES-BIS istnieje od 1991 roku.
Zajmuje się produkcją maszyn i urządzeń
przetwórstwa spożywczego. Znana jest w
Europie, Azji, Ameryce Środkowej i

Południowej.
Oprócz głównych sponsorów istnieje lista
sponsorów drobniejszych, którzy często nie
chcą by ich dane były wyjawiane, ponieważ ich
pomoc wynika z miłości i pasji do piłki nożnej.

na boisku głównym, z której korzystają również
lekkoatleci i mieszkańcy Barczewa.
Potrzebą dla rozwoju sportu jest też z
nawierzchnia całoroczna tzw. nawierzchnia ze
sztucznej trawy na płycie głównej boiska.
Opłaćmy dobrze kadrę instruktorsko trenerską, która poświęca swój czas dzieciom,
za które w tak dużym stopniu jest
odpowiedzialna.
6 tysięcy złotych to kwota przekazana z
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na opłatę grupy trenerskiej za
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Proszę to
podzielić na cztery osoby, na 12 miesięcy i
jeszcze minus podatek...?!
I tutaj apel działaczy klubu do władz miasta, że
nie stać nas wszystkich na to by stracić przez
problemy finansowe tak dobrych pedagogów.
Apel również do rodziców, by poświęcili trochę
swojego czasu i pomogli trenerom i
instruktorom w opiece na wychowankami
klubu.
Płynne funkcjonowanie klubu pod
względem finansowym pozwoli na
zapewnienie większości z wymienionych
potrzeb. Należy tu podkreślić, że co roku budżet

Pomocą wykazały się również
następujące firmy i osoby: Eko-win, Metalex,
Bosch, Telefonica z Niedźwiedzia, Budrem,
Straż Pożarna z Barczewa,
Pan Zdzisław Leszczyński
Potrzeby klubu
Łączymy się w życzeniach z działaczami klubu
cały sport na terenie miasta i gminy rozwijał się
w takim tempie i w takim kierunku, jaki został
obecnie nakreślony.
Warto podkreślić, ze opłaca się inwestować w
młodzież. Stwórzmy odpowiednia miejsca dla
nich, by mogli spędzać czas na świeżym
powietrzu, pod odpowiednią opieką, a nie przy
komputerze.
Budynek będący siedzibą klubu robi się za
mały i potrzebne by było dobudowanie piętra.
Potrzebne są nowe szatnie, a także nowa bieżnia

klubu w minimalnym stopniu, ale ulega
zwiększeniu.
Oby tak dalej.
Małgorzata Prażmo
Struktury klubu
Prezes – Janusz Sturlis.
Wiceprezes: Krzysztof Rechul
Członkowie zarządu: Wiesław Borowik,
Krzysztof Korobczyc, Sebastian Kwiatkowski
Księgowa: Elżbieta Miłaszewska
Kadra szkoleniowa: Krzysztof Korobczyc,
Wiesław Pietrzak, Adam Sturlis, Daniel
Szkutnik
Drużyny:
- Trampkarz (roczniki 1996 – 1997)
- Młodzik (roczniki 1994 – 1995)
- Junior młodszy (roczniki 1991 –1992)
- Senior
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Festyn w Skajbotach. Bawmy się razem

Po oficjalnym otwarciu festynu, które
miało miejsce o godzinie 13.00, rozpoczęły się
konkursy dla najmłodszych. Chętnych było

sprawnościowe dla pań i panów. Duch walki był
ogromny. Panowie w konkursie piłowanie na
czas w parach piłą „moja-twoja” walczyli jak
lwy o pierwsze miejsce. Konkurs – slalom
taczką z panią w środku też przyniósł nam dużo
emocji. Słodkim konkursem dla panów było
zjedzenie dwóch pączków na czas. Emocje rosły
z każdym kęsem. Panowie mieli bardzo duży
doping. Panie też miały okazje, aby wykazać się
i brały udział w konkursach: jedzenie wafli na
czas, wbijanie gwoździ oraz konkurs na
najsmaczniejsze ciasto. Każdy mógł brać udział
w konkursach.
Organizatorzy Festynu ,, BAWMY

Z Gminnego Kalendarza Imprez
bardzo dużo. Wszyscy bawili się dobrze i nie
było nikogo, kto odszedłby z pustymi rękoma. W
trakcie festynu można było także posilić się.
Były pyszne wypieki ciast, ogórki małosolne,
smalczyk, grochówka, kiełbaski i kaszanka na
gorąco, kawa, herbata i zimne napoje. Dla
najmłodszych rodzina państwa Bocheńskich
zasponsorowała bardzo dużo lodów. Między
konkursami dla najmłodszych odbył się
coroczny triatlon rodzinny. Dodatkową atrakcję
w trakcie naszych konkursów zapewnił nam pan
Kończyk, który udostępnił dzieciom i dorosłym
trzy koniki pod siodło i trzy dzielne amazonki.
Konkursy dla najmłodszych trwały do 15.30
kiedy rozpoczęto turniej siatkówki. Zgłosiły się
trzy drużyny. Walka była bardzo zacięta. O 17.00
wyłoniono zwycięzców. Niezwykle miłym
akcentem podczas naszej zabawy były występy
dziewcząt, które przygotowały nam festiwal
piosenki. Nagrody wręczał Marek Szter
zastępca burmistrza i Piotr Lipieński, były
reprezentant Polski w piłce siatkowej. Po
ogłoszeniu wyników rozpalono ognisko i
rozpoczęto konkursy rodzinne oraz

Kierźliny i Studzianek
Festyn rodzinny
W festynie rodzinnym, który odbył się
25 lipca 2009 r., wzięli udział mieszkańcy
sołectwa oraz goście, m.in. burmistrz, zastępca
burmistrza, radna powiatu oraz dyrektor
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie.
Każdy uczestnik festynu mógł znaleźć
ciekawą dla siebie formę spędzania czasu –
wziąć udział w loterii fantowej, zjeść kiełbaski z
grilla, ciasto czy bigos przygotowane przez
gosposie, potańczyć przy muzyce w wykonaniu
zespołu muzycznego, dzieci natomiast mogły
przejechać się qaudem, a także wziąć udział w
różnego rodzaju grach i zabawach.
Dzisiaj, podsumowując, możemy
stwierdzić, że festyn był bardzo udany, a
mieszkańcy doskonale się bawili.
Dziękujemy sponsorom:
Małgorzacie i Stanisławowi Góra,
Małgorzacie Majder, Ewie Karkut, Pawłowi
Węgrockiemu, Jadwidze Ulążka, Andrzejowi i
Danucie Plewa oraz organizatorom festynu –
mieszkańcom naszej wsi: Grzegorzowi
Zdanowicz, Grzegorzowi Czapiewskiemu,
Radosławowi Zdanowicz, Tadeuszowi Dawid.
Rada Sołecka i sołtys sołectwa
Halina Mikielewicz

SIĘ RAZEM” Rada Sołecka i Sołtys Skajbot
oraz Zarząd Stowarzyszenia „Nasze Skajboty”
Sponsorzy naszego festynu to: Chłodnia
Olsztyn, Helios, Stadnina Koni „GRĄDEK”
pana Kończyk, Zakłady mięsne „WARMIA”
Biskupiec, Piekarnia „Dąbkowski” Olsztyn,
Anitach Olsztyn, POMAROL Biskupiec,
Zakład Doświadczalny PIMB SP. Z O.O. w
Biskupcu, Sklep Spożywczy w Skajbotach
państwa Burczyńskich, PHU Tadeusz Gałązka,
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie, które zawsze nam pomaga i wspiera.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie.
Podziękowania kierujemy także do naszej
radnej pani Reginy Wojtach oraz wszystkich
tych mieszkańców naszej wsi, bez których nie
dałabym rady sama zorganizować festynu:
Elżbiety i Kazimierza Szumacher, Zygmunta
Tymczenko, Barbary Kosowskiej, Andrzeja
Rzepskiego, Alicji i Sabiny Bajcer, Marzeny
Zychowicz, Sebastiana Łutaj, Tomasza
Abramczyka, Wojciecha Tomasiuk, Anny i
Marka Abramczyk.
Katarzyna Bujna

Niedziela odpustowa w Wipsowie. Święto patrona parafii
Ksiądz proboszcz Jan Mucha oraz grupa aktywnych mieszkańców wsi byli organizatorami festynu z okazji święta patrona naszej parafii Jana
Vianney w dniu 2 sierpnia 2009 roku. Niedziela odpustowa rozpoczęła się uroczystą mszą świętą o godzinie 12.00, którą odprawił nowy proboszcz
sąsiedniej miejscowości Ramsowo. Około godziny 13.30 rozpoczęła się część rozrywkowa odpustu. Były gry, zabawy, konkursy dla dzieci i dorosłych
oraz inne atrakcje. Organizatorzy przygotowali wiele niespodzianek, wśród których była loteria fantowa – każdy los wygrywał, przeprowadzono
licytację drewna opałowego, podarowanego przez jednego z miejscowych przedsiębiorców. Tradycyjnie sprzedawano potrawy z grilla oraz ciasto
pieczone przez panie z Wipsowa. Pogoda bardzo nam sprzyjała, a dobry humor uczestników spowodował, że odpust miał miły i wesoły przebieg.
Proboszcz Ks. mgr lic. Jan Mucha
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Niezapomniany „Przystanku donikąd”
Muzyczny melanż w Mokinach
3 lipca w Mokinach odbyła się
impreza o nazwie „Muzyczny melanż.
Przystanek donikąd”, wpisana do Gminnego
Kalendarza Imprez Gminy Barczewo. Naszą
imprezę nazwaliśmy też spotkaniem przyjaciół.
Mieliśmy nadzieję, że na koncert przyjadą
przyjaciele naszej wioseczki, przyjaciele
mieszkańców, przyjaciele przyjaciół.
Liczyliśmy także na obecność amatorów dobrej
zabawy. Radość zarówno organizatorów jak i
mieszkańców była ogromna kiedy okazało się,
że nasze nadzieje się spełniły. Dopisali
wykonawcy, nie zawiedli goście. Przy
dźwiękach muzyki w wykonaniu artystów z
Barczewa oraz Olsztyna goście bawili się do
rana.
Cudownie śpiewały panie Magdalena
Łowkiel i Anita Łukowska, grał i śpiewał Zespół

TRANSkabel, sympatycznie zaprezentował się
kabaret Czyści jak łza. Na zakończenie rozbawił
wszystkich, porywając do tańca, „Walerek”
Ostrowski ze swoim zespołem. Imprezę
prowadził niezastąpiony Jasiu Połowianiuk.
Wszyscy artyści występowali na scenie
urządzonej z przyczepy, którą zawdzięczamy
uprzejmości państwa Anny i Dariusza Kocik,
właścicieli firmy ANTRANS. O wspaniałe
oświetlenie i profesjonalne nagłośnienie zadbali

Barczewa, Olsztyna, jak i z całej Polski.
Gościom z naszej gminy oraz z gminy Purda.
Cudownie było spotkać się i bawić z przemiłymi
sąsiadami ze Skajbot i Jedzbarka. Obecnością
swoją zaszczycili nas panowie burmistrzowie,
radni miasta i powiatu oraz inni znakomici
goście. Dzięki pomocy panów prezesów Jacka
Kasprzaka i Leszka Polaka nasze boisko
pozostało czyste, a dyskretny patrol Policji z

Z Gminnego Kalendarza Imprez
pracownicy Centrum Kultury i Promocji Gminy
pod kierownictwem pani dyrektor Marioli
Łukowskiej. Kulinarne smakołyki, głównie

Komisariatu w Barczewie dał organizatorom
większe poczucie bezpieczeństwa. Wspólnie
udowodniliśmy wszystkim, że na wsi też można

regionalne potrawy warmińskie, przygotowały
nasze wspaniałe mokinianki. Wielkim
powodzeniem cieszyły się „kwaśne kotlety”,
smakowite naleśniki, baba ziemniaczana.
Prawdziwe rekordy popularności biły
wyśmienite pączki z jagodami.
Spotkanie było wielkim sukcesem.
Jesteśmy przekonani, że zawdzięczamy go
przede wszystkim wspaniałym gościom,
przyjaciołom i sympatykom zarówno z

zorganizować sympatyczną, kulturalną
imprezę.
Mieszkańcy Mokin wszystkim,
którzy wieczorem 3 lipca byli z nami,
z całego serca dziękują.
W imieniu mieszkańców Mokin
sołtys Ewa Mrozowska

„Lata artystycznego
ciąg dalszy ...”
Zespół TOMART

W ramach „lata artystycznego” organizowanego
przez Centrum Kultury i Promocji Gminy, 24 lipca 2009 roku
na starówce barczewskiej miał miejsce koncert zespołu
muzycznego TOMART.
Trzy osobowy zespół z Olsztyna w składzie: Marek.
Tomek, z lekką nutą barczewską w osobie Anity bawił
publiczność licznymi utworami wielu znanych artystów,
zarówno polskich jak i zagranicznych.
Piątkowe godziny wieczorne wypełnione były
piękną muzyką. I nic w tym, zaskakującego – jak mówią o
sobie członkowie zespołu: cyt. „ Od urodzenia jesteśmy
związani z muzyką.”
Małgorzata Prażmo
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Z Galerii Sztuki „Synagoga”
Rozmowa z panem Zygmuntem
Suchenkiem
Z ogromną przyjemnością
uczestniczyłam w wystawie związanej z 680
rocznicą powstania Dobrego Miasta,
zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” Oddział w
Barczewie w Galerii Sztuki „Synagoga”.
Miałam okazję porozmawiać z autorem
wystawianych prac, panem
Zygmuntem
Suchenkiem, oddanym miłośnikiem Dobrego
Miasta.

- Z pana obrazami spotkałam się w
Galerii Baszta w Dobrym Mieście. Pamiętam
niektóre obrazy, szczególnie krajobrazy miasta a
także sielskie obrazki. Co pana zainspirowało do
podjęcia właśnie tej tematyki?
- Do namalowania tych obrazów, ale
również opracowania wraz z Dariuszem
Kalinowskim i wydania albumu „Dobre Miasto
na starych widokówkach – trudne dziedzictwo”,

zainspirowała mnie kolekcja widokówek,
właśnie Dariusza Kalinowskiego.
- Dzisiaj zaskoczył mnie pan
niesamowitymi kompozycjami kwiatów, a
muszę się przyznać, że są tu moje ulubione maki.
Skąd taka odmiana?
- Zmusili mnie do namalowania
kwiatów. Te wszystkie, które się tu znajdują
zostały namalowane w ciągu tygodnia.
Dlaczego maki? Bo są piękne. Pani Aniu, dla
pani też namaluję.
- Od kiedy zajmuje się pan
malarstwem?
- Od najmłodszych lat. Miałem bardzo
dobrych nauczycieli, szczególnie wspaniale
wspominam mojego profesora, zasłużonego
pedagoga i malarza Jana Ilkiewicza. To dzięki
niemu zdobyłem przygotowanie plastyczne i po
dziś dzień z przyjemnością maluję.
- Ma pan ulubione techniki malarskie?
-Tak, olej na płótnie i akwarele.
- Niemal wszystkie obrazy zamykają
się w pańskich pracach w formie kwadratu lub są
do niego bardzo zbliżone, przypadek czy celowe
zamierzenie artysty?
- Dla mnie kwadrat jest figurą idealną,
dobrze mi się na takim formacie pracuje.
- Zainteresowania?
- Interesuję się historią, filmem,
fotografią i malarstwem.
- Oprócz pracy twórczej zajmuje się
pan…?
- Propagowaniem Dobrego Miasta.
Wszyscy, którzy odwiedzają „Bocianią Basztę”
zapoznają się z jej historią, ale nie tylko,
ponieważ chętnie opowiadam o historii całego
miasta.
Właśnie dla zaspokojenia takich
turystycznych potrzeb, obecnie pracuję nad

przewodnikiem po gminie Dobre Miasto, pt.
„Zakątek uroczej Warmii”.
- Trochę tego jest, a raczej niemało:
nauczyciel techniki, plastyki, wieloletni
dyrektor szkoły, kurator, prezes stowarzyszenia,
społecznik, fotografik, artysta malarz, a teraz
dowiaduję się, że obecnie pracuje pan nad
przewodnikiem, skąd pan bierze na to siły?
- Proszę pani, ja jestem piechurem, ale
faktycznie serduszko ostatnio odmawia mi
trochę posłuszeństwa. Niepokoi mnie to.
- Proszę być dobrej myśli. Przed
panem wiele jeszcze do zrobienia tak dla
stowarzyszenia, któremu pan tak dzielnie od
czterdziestu lat przewodzi, jak i dla wszystkich
miłośników warmińskiego piękna. Dziękuję za
rozmowę.
Anna Rok

Zygmunt
Suchenek, urodzony
4 czerwca 1942 r. Z
zawodu nauczyciel.
Ukończył studia
pedagogiczne na
WSP w Bydgoszczy oraz studium podyplomowe
w Legnicy. Od 1965 roku pracował jako
nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w
Dobrym Mieście. Był też jej wieloletnim
wicedyrektorem. Od 1969 roku należy do
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze”, aktualnie pełni funkcję prezesa
SSK „Pojezierze” Oddział w Dobrym Mieście.

Dzieło Fundacji im. Maksymiliana Kolbego. Goście z Sankt Petersburga
W pierwszych dniach lipca zawitali
do naszej gminy mieszkańcy Sankt
Petersburga, którzy gościli w Zalesiu, koło
Barczewa. Goście wyjątkowi, byli więźniowie
niemieckich obozów koncentracyjnych, którzy
jako dzieci wraz z rodzicami przebywali w
obozach i gettach. Organizatorem pobytu była
Fundacja im. Maksymiliana Kolbego, Polaka,
franciszkanina, który 14 sierpnia 1941 r. został
zamordowany w obozie Auschwitz. W 1982 r.
został kanonizowany przez papieża Jana Pawła
II.
Dzieło im. Maksymiliana Kolbego,
istniejące od 1973 r., pomaga na płaszczyźnie
socjalnej, lekarskiej i finansowej ofiarom
hitlerowskich obozów koncentracyjnych i gett,
żyjącym w Polsce i krajach byłego ZSRR.
Fundacja inicjuje spotkania i pojednania z
ofiarami obozów koncentracyjnych i gett,
rozwija i wspiera inicjatywy, które pomagają
zbliżyć się do siebie ludziom na drodze
pojednania w Europie. Z takich spotkań
korzysta w ciągu roku kilkaset osób. Ponadto
Fundacja organizuje pomoc leczniczą, wyjazdy
i pobyty wakacyjne w Niemczech, finansuje
domy starców, pomaga obłożnie chorym w
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domach.
2 lipca 2009 r. grupa licząca 17 osób,
byłych więźniów obozów koncentracyjnych
oraz dwoje przedstawicieli Fundacji im.
Maksymiliana Kolbego państwa Ursulę i
Ulricha Fox (związani niegdyś z Warmią),
spotkała się w Urzędzie Miejskim z
burmistrzem panem Lechem Janem
Nitkowskim, przewodniczącym Rady
Miejskiej panią Elżbietą Zacharewicz,

dyrektorem Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie panią Mariolą Łukowską.
Podczas spotkania goście zapoznali się z
historią Barczewa oraz zabytkami miasta i
gminy. W uroczystej, serdecznej atmosferze
rozmawiano o historii i dalszych planach, po
czym goście wraz z władzami miasta
odwiedzili Galerię Sztuki „Synagoga”, gdzie
przede wszystkim zainteresowani byli losami
Żydów w naszym mieście. Atrakcją było
również wysłuchanie koncertu wykonanego na
starych cymbałach przez pana Mieczysława
Dziemidowicza, cymbalisty, chórzysty i
opiekuna synagogi, którego goście wysłuchali z
ogromnym zachwytem i wzruszeniem.
Następnie grupa odwiedziła Kościół
Św. Andrzeja. Tu przykuł ich uwagę nagrobek
Andrzeja Batorego oraz obraz Maksymiliana
Kolbego, następnie Salon Muzyczny im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, gdzie
poruszyła historia życia i twórczość wybitnego
kompozytora. Goście, spacerując ulicami
Barczewa, zapoznali się z jego dziejami i
zabytkami. Przez kolejne dni pobytu zwiedzili
inne ciekawe miejsca Warmii i Mazur.
Magdalena Łowkiel
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Wystawa malarstwa Joanny Stasiak. Intelektualna wędrówka
W okresie wakacyjnym nasze miasto
kusi różnorodnymi atrakcjami kulturalnymi. W
środę 8 lipca 2009 r. miłośnicy sztuki mieli
czym nasycić wzrok, otwarto bowiem kolejną
wystawę w Galerii Salonu Muzycznego im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Tym
razem mieliśmy zaszczyt prezentować
malarstwo Joanny Stasiak. Artystka ukończyła
studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w
Toruniu. Dyplom uzyskała w 1989 w pracowni
prof. J. Kaczmarskiego. W 1991 ukończyła
podyplomowe studia w The Ruskin School of
Drawing and Fine Art w Oksfordzie, opiekunem

Stypendium Ministra Kultury i Sztuki; 1990 –
Stypendium British Council; 1989 –
Stypendium Ministra Kultury i Sztuki;
Wyróżnienie za dyplom malarski i pracę
teoretyczną.
W dorobku artystka ma kilkadziesiąt
wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą
m.in.: Olsztyn, Babice Nowe, Warszawa,
Bydgoszcz, Częstochowa, Radomsko, Kraków,
Konin, Gorzów Wielkopolski, Genewa, Sofia,
Oksford- Wielka Brytania; a także kilkadziesiąt

był prof. Stephen Farthing. W 1998 r. wyjechała
do Paryża na stypendium Funduszu Pomocy
Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej.
Współautorka z J. A. Zielińskim podręczników
do szkoły podstawowej i gimnazjum z cyklu „
Świat sztuki”. Od 1996 prowadzi autorską
Galerię In Spe (). W l. 2006-2008 była
dyrektorem Instytutu Edukacji Artystycznej
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.
Grzegorzewskiej w Warszawie. Otrzymała
kilka ważnych wyróżnień: w 2001 r.
wyróżnienie rektora UWM za działalność
naukową; w 1998 – Stypendium paryskiej
„Kultury” na Rzecz Pomocy Niezależnej
Literaturze i Nauce Polskiej; 1991 –

Szanowny Panie Burmistrzu!
Pobyt grupy rosyjskiej z ST. Petersburga był bardzo udany. W Zalesiu goście czuli się jak „w raju”
i polubili również miasto Barczewo, dokąd kilkakrotnie wybierali się na zakupy. Przyjęcie u Pana
Burmistrza w przyjaznej atmosferze oraz to, że Pan Burmistrz osobiście oprowadzał grupę po
mieście goście uważali jako wyraz szczególnego szacunku. Zachwyceni byli muzyką zagraną na
cymbałach w starej synagodze, a kościół św. Andrzeja tak im się spodobał, ze kilku z nich zgłosiło
chęć uczęszczania w niedzielnej mszy świętej. Bardzo wdzięczni jesteśmy razem z gośćmi, że
mogliśmy skorzystać z bezpłatnego przejazdu autobusem do Olsztyna, gdzie zwiedzaliśmy Stare
Miasto i pięknie odnowioną żydowską halę pogrzebową Bet Tahara.
W imieniu Stowarzyszenia Maximiliana Kolbego dziękuję bardzo za okazaną nam życzliwość.
Serdecznie pozdrawiam – może do zobaczenia w przyszłym roku!
dr Ursula Fox

wystaw zbiorówych:Sandomierz, Rzeszów,
Krosno, Gorlice, Mielec, Kraków, Katowice,
Olkusz, Warszawa, Olsztyn, Kazimierz Dolny,
Kołobrzeg, Gorzów Wielkopolski, Gdańsk,
Słupsk, Ustka.
Jak mówi znawca p. Magdalena
Janota Bzowska: „W swoich pracach Joanna
Stasiak z wielkim wyczuciem łączy tradycje
dawnej myśli o sztuce ze współczesnym,
poszukującym malarstwem. Połączenie to staje
się wyjątkowo cenne wobec często
powierzchownej i bezrefleksyjnej sztuki
nowoczesnej. Wielowątkowość rozważań
artystycznych autorki zmusza widza do
erudycyjnej, intelektualnej wędrówki. Świat
obrazów Joanny Stasiak, to świat, w którym
doznajemy stałej obecności demiurga”.
Prace artystki nie są łatwe w odbiorze, ale
poruszają duszę i pozwalają zatopić się we
własnych przemyśleniach. Wystawę można
było oglądać do 31 lipca 2009 r. w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie.
Magdalena Łowkiel

Spacerkiem po gminie
Śladem naszych publikacji
W kwietniowym wydaniu naszej gazety
pisaliśmy o „Drodze po zimie – BartołtyDźwierzuty” i jej nawierzchni, na której dziura
dziurą poganiała. Opisywana droga należy do
starosty olsztyńskiego. W połowie lipca
ponownie jechałem tą drogą. Jestem mile
zaskoczony stanem jezdni. Wszystkie dziury są
pozalepiane, nawierzchnia jezdni jest
względnie równa, jazda po niej nie jest jeszcze
luksusowa, ale już jakiś standard. Jako
mieszkaniec gminy a zarazem częsty
użytkownik tej drogi zwracam się do naszych
burmistrzów, by w imieniu nas, mieszkańców i
użytkowników tej drogi, podziękowali
serdecznie naszemu staroście za pozytywną
reakcję na konstruktywną krytykę.
Znikło straszydło
O historycznym już płocie przy ulicy
Kościuszki pisaliśmy kilkakrotnie, ostatnio w
kwietniowym i czerwcowym wydaniu gazety.
Tym razem nasze pisanie o straszydle na coś się
zdało. Płot jest już historyczny, gdyż znikł,
odszedł do lamusa historii, został rozebrany,
przestał szpecić trakt spacerowy do cmentarza.
Dziękujemy burmistrzom, że poważnie
potraktowali nasze uwagi oraz opinie o ulicy
Kościuszki i zrobili na niej porządek.
Jak poinformował mnie wiceburmistrz Marek
Szter płot zostanie odbudowany. Mieszkańcy,
dzierżawcy działek ogrodowych, zebrali się,
zrobili składkę pieniędzy i wspólnie z
właścicielem terenu sfinansują odbudowę
starego parkanu. Za pieniądze działkowiczów
zostanie zakupiona siatka ogrodzeniowa.
Gmina zakupi słupki i pokryje robociznę.
Burmistrz ogłosił przetarg publiczny na
wykonanie robót. Brawa dla mieszkańców i
naszej władzy gminnej za wspólną inicjatywę.
Taka mała rzecz a cieszy.
Jan Krakowiak
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Pani Dyrektor i jej drużyna. Wysoko zawieszona poprzeczka
Pierwszego września tego roku na
emeryturę przechodzi zasłużona nauczycielka,
wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1w
Barczewie i Filii w Bartołtach Wielkich, pani
Krystyna Żygadło. Bohaterka mego reportażu,
pani Krystyna Marianna z domu Szaruga,
urodziła się w 1951 r. w Pasłęku. W rodzinnym
mieście ukończyła szkołę podstawową. W
Szczytnie, w 1970 r. Liceum Pedagogiczne dla
Wychowawczyń Przedszkoli. W 1973 r. Wyższą
Szkołę Nauczycielską w Olsztynie.
W 1977 r. studia magisterskie na
Wy d z i a l e H u m a n i s t y c z n y m
Uniwersytetu Mikołaja Kopernia w
Toruniu. Pierwszą pracę zawodową
podjęła w Szkole Podstawowej w
Srokowie. W roku 1979, wraz z
rodziną, przeniosła się do Barczewa.
Pani Krystyna pracując nieustannie
dbała o swoje wykształcenie i
kwalifikacje. W 2000 roku na
U n i w e r s y t e c i e Wa r m i ń s k o Mazurskim ukończyła Studia
Podyplomowe w zakresie
Organizacji Zarządzania Oświatą –
Reforma 99. W jej teczce osobowej
znajduje się mnóstwo zaświadczeń o
ukończeniu kursów doskonalenia
zawodowego. Zdobyła nowe,
nieznane dawniej umiejętności.
Od pierwszego roku jej pracy do dnia
dzisiejszego, wszystkie karty oceny pracy
zawodowej nauczyciela informują, że osiągała
bardzo dobre wyniki w nauczaniu. Arkusze
hospitacji z lekcji np. z 1985 r. zawierają jedną
ocenę – bardzo dobry. W jej 36-letniej karierze
zawodowej była wielokrotnie dostrzegana i
doceniana. W podręcznych aktach osobowych
doliczyłem się 17 przyznanych nagród. Nagrodą
pieniężną nagradzali ją dyrektorzy szkół,
naczelnicy i burmistrzowie oraz dwukrotnie
Minister Oświaty i Wychowania. W okresie 10
lat szkoła w 2002 r. i 2009 r. była oceniana przez
Kuratorium Oświaty – obie oceny były
wyróżniające.
Równocześnie z pracą
zawodową, pani Krystyna udziela się
społecznie. Nigdy nie przestała być
harcerką. Posiada stopnie
harcmistrza. Komenda Hufca
Warmińskiego ZHP w 1999 r. w
opinii służbowej o jej pracy
społecznej w harcerstwie napisała
same superlatywy. Przez kilka lat pani
Żygadło pełniła funkcję ławnika w
sądzie. Po zakończeniu kadencji
Prezes Sądu Okręgowego w
Olsztynie przesłał jej serdeczne
podziękowanie za ofiarną pracę
społeczną w wymiarze
sprawiedliwości. W latach 2007-2009
była koordynatorem realizowanego
w naszej gminie programu „Żeby
serce biło dłużej”.
Jej aktywność zawodową,
kreatywność i otwartość na nowe wyzwania
dostrzegły władze gminy. Pierwszego września
1986 r. została powołana na zastępcę dyrektora
szkoły. Stanowisko to pełniła przez 15 lat. W
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1999 r. wygrała konkurs wyłaniający kandydata
na dyrektora szkoły i następnie została
powołana na stanowisko dyrektora. Jej
zastępcami zostały nauczycielki Jolanta
Bandurska i Jadwiga Gwiazda-Szmit. Razem
stanowiły zgrane trio dyrektorskie, rozumiejące
się bez słów i stanowiące dobrze naoliwioną
„maszynę”, która nadała nowe tempo szkole. Za
ich sprawą szkoła święciła same sukcesy.

Dorobek dydaktyczny i wychowawczy, wsparty
ciężką pracą wszystkich nauczycieli,
zaowocował opinią, że placówka zalicza się do
najlepszych szkół w regionie i w kraju.
Rada Miejska w dowód uznania na
polu zawodowym i społecznym przyznała pani
Krystynie Żygadło honorowe wyróżnienie
Anioła Sukcesu.
Nie jestem w stanie wyliczyć
wszystkich inicjatyw i przedsięwzięć
dokonanych w ostatnim dziesięcioleciu szkoły.
Kierownictwo ostro wzięło się do pracy. Wraz z
nauczycielami na użytek wewnętrzny
opracowało kilka ważnych dokumentów
normujących tok i życie szkoły. W 2000 roku

14-osobowy zespół opracował „Program
Rozwoju Szkoły”. W dokumencie tym została
określona misja i wizja oraz strategia rozwoju
szkoły na lata 2000-2004. Autorzy określili i
wytyczyli pięć priorytetów działania, a w ich
ramach zostały opracowane szczegółowe

programy działania. Po jego ewaluacji w 2004 r.
opracowano „Program Rozwoju Szkoły na lata
2005-2009”. Drugim ważnym dokumentem
opracowanym w szkole jest „Program
Wychowawczy Szkoły”, zatwierdzony przez
Radę Pedagogiczną 6 listopada 2000 r. Był on
dwukrotnie nowelizowany i dostosowywany do
zmieniających się warunków i wymagań jakie
niosło życie. Trzeci ważny dokument
opracowany przez zespół nauczycieli
to Program Profilaktyki Szkoły, który
jest spójny z wyżej wymienionymi
dokumentami.
Corocznie pani dyrektor
opracowywała Plany DydaktycznoWychowawcze, ściśle związane z
potrzebami uczniów. Wymienię tylko
niektóre: np. „Odnaleźć siebie”,
realizowany w 2001 r., „Czytanie,
najlepszy sposób uczenia się” w 2002
r., „Czytanie i pisanie to sztuka słowa,
dbajmy o ich poprawność,
zrozumiałość i estetykę” w roku 2003.
W latach 2002-2003 dyrektor
Krystyna Żygadło zmobilizowała
swoich 59 nauczycieli do
samodoskonalenia i zdobywania stopni
awansu zawodowego. Trzy lata później
w barczewskiej szkole pracowało już
31 nauczycieli dyplomowanych, 15
mianowanych, 7 kontraktowych i 4 stażystów.
W placówce co roku przeprowadza się
wewnętrzne badania wyników
osiągnięć
uczniów. Średni wynik sprawdzianu po klasie
VI np.: w latach 2002-2006 wyniósł 25,98
punktów na 40 możliwych do zdobycia. Szkoła
w skali kraju jest w stanie średnim. Na ten wynik
pracują wszyscy nauczyciele klas I-VI.
Wielką zasługą pani Krystyny i jej
zastępców było przystąpienie do programów o
zasięgu krajowym. W 2000 r. zrealizowany
został program wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk
wiejskich pod nazwą „Janko
Muzykant”. Był to program
zrealizowany na szóstkę z plusem.
K rajow y O ś r odek Ws pier ania
Edukacji Zawodowej napisał do
dyrekcji: „Nadesłany przez Państwa
program był niezwykle wartościowy i
przynoszący korzyści w wielu
dziedzinach życia społeczności
szkolnej i lokalnej”.
W 2000 r. szkoła przystąpiła
do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Założenia programu szkół
promujących zdrowie zostały
zrealizowane koncertowo.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
przyznało szkole trzy nagrody. W
pierwszej edycji programu „Odnaleźć
siebie” – 10 000 zł, w drugiej edycji –
„Na mnie możesz liczyć” – 5 000 zł, w
trzeciej edycji – „Więcej poznaję, więcej
umiem” – 3000 zł.
Po reorganizacji szkoły, w wyniku
której pozbawiono etatu jednego zastępcy, pani
Jolanta Bandurska podjęła pracę na stanowisku
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Konkursy dyrektorskie
Marek Szter, zastępca burmistrza,
przewodniczący komisji konkursowej:
- W piątek 3 lipca odbyły się dwa
konkursy, wyłaniające kandydatów na
dyrektorów szkół podstawowych w naszej
gminie, tj. szkoły podstawowej w Barczewie i
Bartołtach Wielkich. Do 30 czerwca oferenci
ubiegający się o stanowiska dyrektorskie złożyli
niezbędne dokumenty, określone warunkami
konkursu rozpisanego przez burmistrza
Barczewa. Szkoła w Bartołtach Wielkich,
dotychczasowa filia szkoły w Barczewie, z
dniem 1 września tego roku staje się
samodzielną placówką z klasami 1 do 6 i
oddziałem przedszkolnym. Kandydatki zostały
wyłonione przez komisję konkursową w tajnym
głosowaniu większością głosów. Konkurs
komisja przeprowadziła w dwóch etapach. W
pierwszym podejściu kandydatki przedstawiły
siebie, swój dorobek zawodowy. W drugim
zaprezentowały koncepcję funkcjonowania
szkoły, w której ubiegają się o dyrektorowanie.
Komisja oceniła
przedstawione przez
kandydatki wizje rozwoju szkoły. Najbardziej
wiarygodną koncepcję, według członków
komisji, przedstawiła pani Jolanta Pastuszenko.
Szkoła podstawowa w Barczewie
dotychczas funkcjonowała dobrze. Ażeby
funkcjonowała bardzo dobrze potrzebny jest jej

nowy impuls, by mogła piąć się wyżej. Nowy,
wyższy etap rozwoju szkoły w Barczewie, może
zapewnić nowa dyrektor. Przebieg pracy
zawodowej kandydatki wskazuje, że ma ona
merytoryczne przygotowanie do objęcia funkcji
dyrektora. Podobną opinię mam o wyłonionej
kandydatce na dyrektora szkoły w Bartołtach,
pani Hannie Chyżyńskiej. Obie kandydatki
zaprezentowały, wg oceny komisji, wiarygodną
wizję rozwoju szkoły, opartą na realnych
zamierzeniach a nie na marzeniach.
Ewa Orłowska, dyrektor Miejskiego
Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie:
- Stanowisko dyrektora szkoły jest
kadencyjne. Organ prowadzący szkołę co 5 lat
jest zobowiązany rozpisywać konkurs na
wyłonienie kandydatów na dyrektorów.
Tegoroczny konkurs był trudnym konkursem.
Wszystkie oferentki do konkursu były bardzo
dobrze przygotowane pod względem
merytorycznym i formalnym. Spełniały
wszystkie wymagania określone
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z 2003 roku w sprawie wymagań jakie powinna
spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko
dyrektora szkoły. W tegorocznych dwóch
konkursach wzięło udział 5 kandydatek. O
dyrektorowanie w szkole podstawowej w
Barczewie w konkursie ubiegały się panie;

Jolanta Pastuszenko starszy wizytator oświaty
w Kuratorium Warmińsko-Mazurskim,
Małgorzata Styczyńska nauczyciel
barczewskiego Gimnazjum, Elżbieta
Wołosewicz-Tabaka nauczyciel szkoły nr 3 w
Olsztynie, Krystyna Żygadło obecna dyrektor
szkoły. Na dyrektora w Bartołtach Wielkich
ubiegała się jedna osoba, nauczyciel tej szkoły
Hanna Chyżyńska.
Konkurs przeprowadziła 9-osobowa
komisja, w skład której wchodziły 3 osoby z
organu prowadzącego szkołę, tj. gminy, 2 osoby
jako przedstawiciele kuratorium, 2 osoby jako
reprezentanci związków zawodowych, po
jednym przedstawicielu Rady Pedagogicznej i
Rady Rodziców. Po wysłuchaniu wszystkich
kandydatek, komisja konkursowa zdecydowaną
większością głosów w tajnym glosowaniu
wybrała kandydatki na dyrektorów szkół. Do
szkoły w Barczewie panią Jolantę Pastuszenko,
do szkoły w Bartołtach Wielkich panią Hannę
Chyżyńską. Dyrektorki- elektki podejmą pracę
szkołach 1 września, po powołaniu ich na to
stanowisko przez burmistrza. Nie oznacza to, że
przed rozpoczęciem nowego roku nie będą
mogły one zapoznać się z przyszłym miejscem
pracy.
Redakcja
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pedagoga. Tandem dyrektorski (Żygadło –
Szmit) z powodzeniem nawiązał współpracę z
licznymi organizacjami, instytucjami i
przedsiębiorcami. Na wyróżnienie zasługuje
współpraca z Krajowym Ośrodkiem Edukacji
Zawodowej w Warszawie. Materialne korzyści
odniosła szkoła ze współpracy z Agencją
Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nawiązana
została współpraca ze szkołami z innych krajów
np.: Litwy, Niemiec, Czech, Węgier, Kanady.
Z inspiracji dyrektor Żygadło została
napisana przez nauczycieli monografia 60-lecia
szkoły. Zespół redakcyjny pracował wiele
miesięcy aby zapisać drukiem ulotną pamięć o

jej historii, absolwentach, nauczycielach i
dyrektorach. Uroczystości 60-lecia szkoły były
dużym wydarzeniem w Barczewie.
Ostatnie dwa lata (2007-2009) były
dla szkoły pasmem sukcesów na skalę krajową.
Zrealizowany został projekt „Comenius”, w
ramach którego szkoła pozyskała z funduszy
unijnych 14 000 euro. Projekt zaowocował m.in.
powstaniem ogrodu ekologicznego przy
bibliotece szkolnej.
W roku szkolnym 2008-2009 szkoła
realizowała projekt ”I TY POTRAFISZ –
wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie
Barczewo”, w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki współfinansowanego
ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Szkoła pozyskała na jego
realizację 546 000 złotych. Czas realizacji
projektu styczeń – sierpień 2009.
Obiekty szkolne, które prezentują się
ładnie wewnątrz i na zewnątrz, to w dużej części
zasługa pani Krystyny. Za jej dyrektorowania
została wyremontowana hala sportowa, dwie
salki gimnastyczne. Został przeprowadzony
generalny remont kuchni. Wielkiej pomocy
szkole udzielali więźniowie z Zakładu Karnego
w Barczewie. Wyremontowali oni m.in.
korytarze i pomieszczenia
piwniczne w
budynku „B”. Wiele prac wykonali rodzice
uczniów.
Dyrektorki od kilkunastu lat
corocznie do budżetu gminy składały wnioski o
wykonanie prac remontowych w obiektach
szkolnych. Należy dopowiedzieć, że główne
remonty obiektów wynikały i dalej wynikają z
zaleceń sanepidu. Wiele wniosków nie
doczekało się realizacji.
Dekada dyrektorowania pani
Krystyny Żygadło bardzo dobrze zapisała się w
annałach historii blisko 65-letniej naszej
polskiej szkoły. Poprzeczkę przyszłych
sukcesów dla następczyni zawiesiła bardzo
wysoko.
W imieniu własnym i zespołu
redakcyjnego pani Krystynie Żygadło i całemu
gronu pedagogicznemu gratulujemy
osiągniętego dorobku dydaktycznowychowawczego. Pani Krystynie życzymy
zdrowia. Mamy nadzieję, że na emeryturze
znajdzie swoje miejsce, a energię i
doświadczenie spożytkuje dla dobra nas
wszystkich.
Jan Krakowiak
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Oświata

Nowi dyrektorzy szkół
S z k o ł a P o d s t a w o w a i m . F.
Nowowiejskiego w Barczewie

Jolanta Pastuszenko, lat 44, mężatka,
jedno dziecko, zamieszkała w Klebarku Małym
gm. Purda:
- Z oświatą związana jestem od 22 lat.
Pierwszą pracę podjęłam w gminie Barczewo w
Szkole Podstawowej w Jedzbarku. Przez 10 lat
byłam nauczycielką, później dyrektorem szkoły
podstawowej, dyrektorem domu kultury, a
ostatnio wizytatorem w Kuratorium Oświaty w
Olsztynie. Pracując na tych stanowiskach,
miałam okazję spojrzeć na problemy oświaty z
różnych perspektyw. Jako nauczyciel z dużym
zaangażowaniem prowadziłam zajęcia
dydaktyczne. Swoją wiedzę nieustannie
poszerzałam poprzez uczestnictwo w
różnorodnych formach doskonalenia, m.in.
ukończyłam studia podyplomowe z
dziennikarstwa, studium teatralne, studia
podyplomowe z zarządzania oświatą oraz
informatyki.
Podczas siedmioletniej
pracy w kuratorium pełniłam m.in. funkcję
wojewódzkiego koordynatora do spraw
wypoczynku dzieci i młodzieży. Dzięki temu
doświadczeniu poznałam zasady organizacji
kolonii i obozów. Przygotowywałam i
realizowałam procedurę związaną z
przekazywaniem dotacji na ten cel
organizacjom pożytku publicznego. W ostatnim
czasie byłam wojewódzkim koordynatorem do
spraw bezpieczeństwa w szkole. Realizowałam
zadania w ramach Rządowego Programu
„Razem bezpieczniej” oraz „Bezpieczna i
przyjazna szkoła”. Obok obowiązków
koordynatora prowadziłam nadzór nad pracą
szkół. Diagnozowałam i kontrolowałam pracę
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Z
racji wykonywanych funkcji pozyskałam
umiejętność sprawnego poruszania się w prawie
i korzystania z różnych źródeł informacji.
Poznałam wiele placówek oświatowowychowawczych i ciekawe rozwiązania na
pracę z uczniami. Moja praca i zaangażowanie
były wysoko oceniane w postaci wyróżniającej
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oceny, jaką uzyskałam na stanowisku dyrektora,
nagród przyznawanych przez WarmińskoMazurskiego Kuratora Oświaty oraz listu
gratulacyjnego od Ministra Edukacji
Narodowej. Praca na stanowisku dyrektora
Domu Kultury w Biskupcu była dużym
wyzwaniem, bowiem miała charakter
pozaoświatowy. Jednakże dzięki niej, podczas
niespełna roku uzyskałam wiele kolejnych
doświadczeń. Organizowałam imprezy o
charakterze masowym. Obok pracy zawodowej,
realizuję się w działaniach na rzecz rozwoju
kultury teatralnej w naszym województwie.
Pełnię funkcję sekretarza zarządu Towarzystwa
Kultury Teatralnej Oddział w Olsztynie.
Doświadczenia i wiedzę, jaką zdobyłam, będę
wykorzystywała w pracy na stanowisku
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie realizując
zarówno zadania z zakresu dydaktyki,
wychowania i opieki, jak i działania związane z
funkcjonowaniem szkoły w środowisku i na
rzecz miasta.
W działaniach będę dążyła do tego,
ażeby każde dziecko osiągnęło sukces, na miarę
swoich możliwości. Zarówno w nauce, jak i w
zakresie rozwijania zainteresowań i zdolności
oraz w funkcjonowaniu społecznym. Podejmę
szeroką współpracę z rodzicami tak, ażeby czuli
się współgospodarzami szkoły. Jakość pracy
szkoły będę podnosiła razem z nauczycielami
współodpowiedzialnymi za realizację działań.
Szkoła Podstawowa w Bartołtach
Wielkich

Hanna Chyżyńska, lat 42, wdowa,
matka dwojga dzieci – 16 i 18 lat:
- Mieszkam w Jedzbarku. Jestem
absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Olsztynie, Wydziału Pedagogicznego (19931996). Uzyskałam tam tytuł magistra nauczania
początkowego – studia zaoczne II-go stopnia. W
latach 2005-2007 ukończyłam studia
podyplomowe na UWM w Olsztynie w zakresie
Zintegrowanej Wczesnej Edukacji. W latach
2007-2008 w MODN Olsztynie odbyłam kurs
kwalifikacyjny dla oświatowej kadry
kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania
oświatą. W trakcie trwania kilkuletniej pracy

zawodowej odbyłam kilkadziesiąt kursów i
szkoleń doskonalenia zawodowego. Pracę
zawodową jako nauczycielka rozpoczęłam 1 IX
1988 roku w Szkole Podstawowej w Jamielniku,
gmina Nowe Miasto Lubawskie. 1 IX 1989
podjęłam pracę w Szkole Podstawowej w
Jedzbarku, gmina Barczewo. Od 1 IX 2000 roku
do dnia dzisiejszego pracuję w Szkole
Podstawowej w Barczewie, filia w Bartołtach
Wielkich. W czasie pracy zawodowej 12 razy
byłam wyróżniona nagrodą Dyrektora Szkoły.
24 kwietnia 2008 roku otrzymałam
wyróżniającą ocenę pracy. Oprócz kwalifikacji
pedagogicznych posiadam umiejętności
kierowania pracą zespołową, bezkonfliktowej i
szczerej pracy z ludźmi. Jestem dyspozycyjna,
kreatywna i zdyscyplinowana w wykonywaniu
obowiązków służbowych i zawodowych.
Przystępując do konkursu wyłaniającego
kandydata na dyrektora szkoły przedstawiłam
Komisji Konkursowej swoją koncepcję
funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej
w Bartołtach Wielkich. Szkoła ta od 1 września
tego roku będzie funkcjonowała jako
samodzielna placówka, a nie jako filia. W szkole
w Bartołtach Wielkich pracuję już 9 lat, jako
nauczyciel nauczania zintegrowanego.
Dziesięcioletni staż w tej szkole pozwolił mi na
poznanie środowiska lokalnego, rodziców i
uczniów a także poznanie zaplecza
dydaktycznego. Uważam, że kierowanie szkołą
jest procesem ciągłym, wynikającym z jej
wielofunkcyjności. Oprócz zadań
podstawowych jak: kształcenie, wychowanie,
opieka ważna też jest działalność
środowiskowa, zwłaszcza na wsi, gdzie często
szkoła jest jedynym ośrodkiem życia
kulturalnego. Jako dyrektor szkoły w swym
dążeniu do realizacji wyznaczonych celów
będę: umiejętnie wykorzystywała potencjał i
inwencje swoich pracowników, inspirować ich
do poszukiwań, wspierać ich rozwój osobisty i
zawodowy. Będę inicjować działania
zmierzające do integracji placówki ze
środowiskiem oraz promocji prowadzonych w
szkole działań. Dążyć będę do pozyskiwania
wsparcia merytorycznego, finansowego
fundacji i organizacji pozarządowych w ramach
realizacji projektów. Jako przełożona służyć
będę pomocą i wsparciem szczególnie
nauczycielom młodym i niedoświadczonym. W
swojej koncepcji funkcjonowania szkoły
skłaniam się ku modelowi szkoły
środowiskowej, w którym mają z sobą do
czynienia trzy podmioty: dziecko, rodzice i
nauczyciele. W pracy będę preferowała
następujące wartości: bezpieczeństwo, które
jest warunkiem zdrowia (fizycznego i
psychicznego) oraz prawidłowych postaw
dzieci pracowników i nauczycieli; twórczość,
która wyraża się w aktywności, myśleniu i
odkrywaniu; samodzielność, czyli dążenie do
samorozwoju, stanowiącą postawę radzenia
sobie w życiu.
Jako dyrektor placówki pragnę
stworzyć szkołę twórczą, otwartą, przyjazną,
zarówno dla uczniów jak i rodziców.
Redakcja
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Współpraca międzyregionalna.
Promocja dobrych praktyk
W dniach 3 – 8 sierpnia 2009 roku
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
„Południowa Warmia” wspólnie z Gminą
Bornholm oraz Samorządem Województwa
Warmińsko-Mazurskiego realizowała projekt
pn. „Lokalna Grupa Działania sposobem na
efektywny rozwój obszarów wiejskich –
promocja dobrych praktyk”. Inicjatywa
dofinansowana została przez Stowarzyszenie
Gmin RP Euroregionu Bałtyk w ramach
Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i
Międzyregionalnych. Wsparcie jest udzielone
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego. W ramach tej
inicjatywy została zorganizowana konferencja
wsparta również ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 – Pomoc Techniczna Schemat III
Wdrożenie Planu Działania Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na rok 2009.

Celem projektu, mającego charakter
międzynarodowy, była szeroko rozumiana
promocja inicjatyw wykonywanych w ramach
realizacji polityki zagranicznej, takich jak:
pogłębienie współdziałania z zakresu
rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę i
rozpowszechnianie informacji na temat zasad
tworzenia i funkcjonowania organizacji
pozarządowych w kontaktach
międzyregionalnych i transgranicznych,
- identyfikacja i analiza dobrych praktyk,
- wymiana istotnych dla rozwoju obszarów
wiejskich doświadczeń,
- stworzenie wspólnej platformy współpracy
pomiędzy organizacjami pozarządowymi z
krajów UE,
- transfer wiedzy „know-how” na obszary

krajów niebędących członkiem UE.
Głównym odbiorcą działań
szkoleniowych i warsztatowych
organizowanych w ramach projektu byli

harmonogram inwestycji.
4 sierpnia 2009 roku goście z Obwodu
Rówieńskiego wzięli udział w konferencji pn.
„Wieś – tu żyję, pracuję i odpoczywam”, która

przedstawiciele administracji ukraińskiej oraz
rolnicy i przedsiębiorcy z Obwodu
Rówieńskiego na Ukrainie.
Przedstawiciele z Ukrainy zapoznali się z
ogólnymi zasadami tworzenia i funkcjonowania
lokalnych grup działania oraz z działaniami
prowadzonymi przez 3 LGD z terenu Warmii i
Mazur (Lokalna Grupa Działania „Brama
Mazurskiej Krainy”, Związek Stowarzyszeń
„Kraina Drwęcy i Pasłęki”, Lokalna Grupa
Działania Stowarzyszenie „Południowa
Warmia”).
W czwartek i piątek odbyły się warsztaty z
tworzenia „Planów Odnowy Miejscowości”.
Polegały one na wizytacji wybranych
miejscowości, obejrzeniu ich, zrobieniu notatek
i fotografii. Goście z Ukrainy brali czynny
udział, wspólnie z mieszkańcami, w
sporządzeniu diagnozy oraz analizy
miejscowości. Dla wizytowanych miejscowości
sporządzono wizję oraz cele, a następnie plan i

zgromadziła Lokalne Grupy Działania,
Stowarzyszenia, Fundacje oraz inne organizacje
pozarządowe z Rosji, Ukrainy, Estonii, Danii,
Szwecji oraz Regionu Pomorza, Warmii, Mazur
i Powiśla. Każde z przybyłych państw
zaprezentowało organizacje zajmujące się
lokalnym rozwojem obszarów wiejskich na
terenie określonych regionów /gmin/ powiatów
swojego kraju. Ponadto w dalszej części
konferencji spotkanie przyjęło charakter tzw.
„Targowiska pomysłów – Market places”. Ta
forma prezentacji struktury i zasad
funkcjonowania organizacji pozarządowych
była doskonałą okazją do tego, aby udzielić
zebranym gościom i uczestnikom konferencji
odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, rozwiać
wątpliwości, a przede wszystkim nawiązać
współpracę w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich Naszego Regionu.
Iwona Kućko
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Na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich
Polsko-ukraińska wymiana doświadczeń
Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego poprzez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych realizuje projekt
„Wymiana doświadczeń w zakresie reformy
samorządowo-terytorialnej w Polsce i na
Ukrainie ze szczególnym uwzględnieniem
rozwoju instytucji odpowiedzialnych za
rolnictwo i obszary wiejskie”.
Podczas 14-dniowej wizyty w Polsce, 30osobowa delegacja Rady Powiatowej w
Kołomyi zapoznała się ze strukturami oraz
zadaniami samorządu terytorialnego,
administracji rządowej oraz instytucji
działających na rzecz rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich. Samorządowcy ukraińscy

(w większości wójtowie gmin oraz
przewodniczący Rady Powiatowej) są
zainteresowani wykorzystaniem i wdrożeniem
polskich rozwiązań. Nabyte doświadczenia
pozwolą uniknąć błędów oraz dokonać korekty
planowanych założeń reformy samorządowoterytorialnej z uwzględnieniem roli instytucji
działających na rzecz rolnictwa.
Jeden z realizatorów projektu,
kierownik sekcji mgr inż. Stanisław Bawoł,
powiedział – oprócz wiedzy teoretycznej
chcemy pokazać w praktyce jak wygląda nasza
gminna samorządność, rolnictwo i jego
otoczenie. Zorganizowaliśmy spotkanie z
samorządami gmin: Dywity, Stawiguda,
Gierzwałd, Barczewo. Spotkaliśmy się z
marszałkami i wojewodą. Dyskusja dotyczyła
zasad tworzenia budżetu gminy, środków i
metod pozyskiwania pieniędzy
pozabudżetowych oraz procedur z tym
związanych. Odwiedziliśmy gospodarstwa
rolne, specjalistyczne i agroturystyczne oraz
zakłady przemysłowe. Byliśmy w „Indykpolu”,
Zakładach Mięsnych „Warmia” w Biskupcu.
Kursanci wysłuchali interesujących wykładów
tematycznych na Uniwersytecie WarmińskoMazurskim. Zademonstrowaliśmy pokazy
sprzętu rolniczego.

W trakcie bezpośredniej rozmowy
samorządowcy z Kołomyi mówili – jesteśmy na
początku drogi wielkiej reformy
administracyjno-samorządowej. Polskie
doświadczenia dostosowane do wymogów Unii
Europejskiej mogą być wzorem samorządności.
Polski wariant jest do wykorzystania u nas na
Ukrainie.
Wizyta w barczewskim ratuszu
Delegacja wójtów gmin powiatu
kołomyjskiego, pod przewodnictwem starosty
Dymitrowa Nemisha, w piątek 10 lipca w
godzinach popołudniowych spotkała się ratuszu
z władzami samorządowymi naszej gminy.
Burmistrz Lech Nitkowski zapoznał gości z
historią miasta, osiągnięciami gospodarczymi
gminy i strukturą organizacyjną samorządu
gminnego. Przedstawił osiągnięcia społecznozawodowe organizacji pozarządowych. W
trakcie dyskusji ukraińscy goście pytali o
funkcjonowanie naszego samorządu.
Przewodniczący Elżbieta Zacharewicz
dokładnie wyjaśniła zasady i zależności
działania niezależnych organów
samorządowych, tj. Rady Miejskiej i Burmistrza
Miasta. Rada Miejska, w składzie 15 radnych
ustala miejscowe prawo. Burmistrz jako
gospodarz jest wykonawcą wszystkich zadań.
Do pomocy ma zastępcę, 50 urzędników
zatrudnionych w ratuszu oraz liczne służby
gospodarki komunalnej.
Samorządowcy kołomyjscy pytali jak

gmina barczewska radzi sobie z odpadami
komunalnymi. Odpowiedzi udzieli burmistrz
Nitkowski informując gości o problemie, który
dotyczy nie tylko naszego miasta, ale przede
wszystkim całego naszego regionu.
Poinformował o inicjatywie 40 gmin w sprawie
budowy wspólnej spalarni odpadów
komunalnych. Wójtowie powiatu
kołomyjskiego zainteresowani byli
funkcjonowaniem i statusem zakładów
usługowych gminy, zakładem opieki
zdrowotnej i zakładem socjalnym.
Starosta pan Dymitrow Nemish w imieniu
władz powiatu kołomyjskiego, złożył władzom
naszej gminy ofertę nawiązania bliskiej
współpracy samorządowej. Powiedział – u nas
na Ukrainie 7 grudnia jest święto, dzień
samorządu. Z tej okazji zapraszamy was do
Kołomyi. Proponujemy wam nawiązanie
współpracy z jedną z Rad w Regionie. – List
intencyjny starosty spotkał się ze zrozumieniem.
Przewodniczący Elżbieta Zacharewicz

powiedziała – cieszymy się z waszej wizyty i
złożonej propozycji. Jesteśmy otwarci na
współpracę. Nasze Barczewo jest miastem
wielu kultur, o czym świadczą jego liczne
świątynie.
Burmistrz Nitkowski, przyjmując list
intencyjny o współpracy, zapewnił starostę
kołomyjskiego, że przekaże go do akceptacji
Radzie Miejskiej. On jako burmistrz jest do
dyspozycji partnerów strony ukraińskiej, aby w
szczegółach ustalić z nimi warunki przyszłego
porozumienia. Po zakończeniu spotkania goście
ukraińscy udali się na krótki spacer, aby
zwiedzić Barczewo.
Redakcja

Relacja z Nadzwyczajnej Sesji
Rady Miejskiej
i jej połączonych komisji
Poszło o pieniądze...
3 sierpnia 2009 r. odbyła się XLI/09 sesja Rady
Miejskiej, zwołana w trybie nadzwyczajnym.
Porządek obrad dotyczył:
1. Zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2009
rok.
2. Projektu uchwały w sprawie przystąpienia
Gminy Barczewo do projektu pod nazwą
„Odnowa nawierzchni drogi 1448N Olsztyn Łęgajny w ramach Narodowego Programu
Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011”.
3. Projektu uchwały w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
wykonywanych przez gminne jednostki
organizacyjne oraz podmioty posiadające
zezwolenia.
4. Projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr
XXV/174/08 Rady Miejskiej w Barczewie z
dnia 26 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Barczewa na lata 2008-2015.
Najdłuższa i ciekawa debata toczyła
się przy omawianiu punktu drugiego,
dotyczącego projektu naprawy drogi
powiatowej na odcinku Olsztyn - Łęgajny.
Pozostałe sprawy objęte porządkiem były
ważne, lecz dotyczyły naprawienia uchybień w
podjętych wcześniej uchwałach. W sesji
uczestniczył przedstawiciel starosty pan Jan
Budziński, dyrektor Powiatowej Służby
Drogowej. Radni zadawali mu wiele pytań, w
Ciąg dalszy na str.21
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Ciekawa „wycieczka”. Drzwi do nowego życia...
Duży, prostokątny budynek oddany do
użytku na początku XIX wieku. Wchodzimy do
niego, a następnie po schodach na piętro. Na holu
w swojej „dyżurce” siedzą strażnicy.
Przechodzimy dalej. Budynek w środku
przypomina ogromną halę. Nad naszą głową
znajdują się „balkony” zrobione z desek.
Spacerują po nich funkcjonariusze. Co chwila z
takiego „balkonu” kapie woda, która przedostaje
się przez szpary pomiędzy deskami – to skazani
myją podłogę. Dookoła masa małych drzwi.
Każde posiada wizjer, przez który można zajrzeć

i zobaczyć co dzieje się w środku. To taka
ograniczona prywatność. Nad drzwiami zapala
się mała, czerwona lampka, przypominająca te
znajdujące się nad drzwiami w szpitalach. Coś
się stało? Nie tym razem. To skazany wzywa
funkcjonariusza.

Drzwi jednej z cel otwierają się. W środku cztery
piętrowe prycze, mała umywalka,
prowizoryczna toaleta, a w centralnym miejscu
sali – mały telewizor. Na tych około 10 m2
mieszka czterech mężczyzn. Wchodzimy do
celi. Drzwi zamykają się za nami. Czyżby to

fragment jakiegoś filmu? Niedokładny widz
mógłby powiedzieć – za Świeżakiem z
„Symetrii”, trzymającym w dłoniach koc,
ubranie i metalową miskę, właśnie zamknęły się
drzwi do nowego życia.
Tymczasem taką drogę pokonują więźniowie i
funkcjonariusze barczewskiego więzienia. Tak
wyglądała również „wycieczka” po tym
obiekcie. Brali w niej udział bliscy
funkcjonariuszy, na co dzień pracujących w tym
zakładzie. Zorganizowana ona została przy
okazji koncertu towarzyszącego, jaki odbywał
się, jak co roku, w kościele pw. Dobrego Łotra
(św. Dyzmy, patrona więźniów). Rodziny
funkcjonariuszy mogły jednak nie tylko obejrzeć
więzienie (chociaż kościół znajdujący się w
obrębie murów, zachwycił wszystkich swoim
wyglądem i aż szkoda, że jest to kolejna
świątynia – zabytek, która została tak dotkliwie
zniszczona przez miniony ustrój), ale przede
wszystkim zobaczyć na czym tak naprawdę
polega praca ich bliskich oraz w jakich
warunkach jest ona wykonywana.
Cele w barczewskim więzieniu są różne –
nowoczesne, takie jak np. w areszcie śledczym i
te z XIX wieku. Małe i duże, z oddzielną
łazienką lub tylko z kotarką, dla 3-4 osób, jak
również takie, w których osadzonych jest 17
mężczyzn. Więźniowie mają do dyspozycji
kaplicę, bibliotekę, siłownię, świetlice.
Codziennie na godzinę mogą wychodzić na

spacerniak. Niestety z tego „spaceru” zawsze i
tak wracają w to samo miejsce, więc po pewnym
czasie w ogóle nie chcą już wychodzić.
Wówczas zostaje im tylko telewizor. To
wspaniała perspektywa dla ludzi
zapracowanych, wiecznie za czymś goniących,

którzy marzą o chwili wytchnienia. Oby tak
chociaż jeden dzień – przespać lub przeleżeć,
oglądając TV. Jeśli jednak w perspektywie
mamy oglądanie tego TV przez kilka lub
kilkanaście lat, wówczas nasze spojrzenie na ten
„wypoczynek” zmienia się. Poza tym musimy
pamiętać, iż w jednej celi przebywają ze sobą
różni ludzie. Dzieli ich pochodzenie,
środowisko, lub po prostu przeszłość czy
popełnione błędy. To miejsce, w którym pewne
zachowania muszą być albo czarne, albo białe.
Każdy z osadzonych musi się jednoznacznie
określić. Więzień skazany na 25 lat powiedział
dla realizatorów jednego z filmów – „ w
więzieniu teraźniejszość nie istnieje. Jest tylko
przeszłość we wspomnieniach i przyszłość w
postaci marzeń”.
Warunki pracy funkcjonariuszy także są różne.
Mogą oni co prawda korzystać z kilku
udogodnień, w tym z przygotowanej dla nich
siłowni, ale każdy z nich jest przede wszystkim
odpowiedzialny za wiele osób. To bardzo
stresująca praca, chociaż wielu mieszkańców
naszego grodu uważa ją za lekką, nieadekwatną
do zarobków. Każdemu funkcjonariuszowi
„przekazywani” są więźniowie, których muszą
poznać, tzn. zapoznać się z ich przeszłością,
osadzić ich w odpowiedniej celi i z
odpowiednimi dla nich współwięźniami. Ta
„odpowiedniość dotyczy tego, czy
współwięźniowie grypsują, czy palą i wielu
innych czynników. Następnie muszą dopisać
takiemu osadzonemu jego przyszłość, czyli
systematycznie uzupełniać akta, a przede
wszystkim resocjalizować, pokazywać, iż
istnieje inna przyszłość, aniżeli ta, którą
zostawili za kratami. Dlatego tak istotne są
organizowane wszelkiego rodzaju wydarzenia,
w których więźniowie biorą udział „w nagrodę”.
Należy do nich m.in. koncert chóru.
Odpowiadają oni za zdrowie i życie każdego
„przypisanego” im osadzonego. Tu pojawia się
pytanie – praca czy służba? Jednocześnie każdy
zatrudniony w tym miejscu ma prywatne życie,
rodzinę, znajomych, powinien zatem pełnić tę
służbę w taki sposób, aby nie zdominowała ona
jego życia, aby nie oglądał się za siebie.
Musimy pamiętać, iż Zakład Karny w Barczewie
to ogromne, jak na nasze warunki,
przedsiębiorstwo zatrudniające cały sztab ludzi,
pracujących na rzecz skazanych. Kiedy jednak
za człowiekiem, bez względu na to czy
skazanym, czy funkcjonariuszem, pielęgniarką,
lekarzem czy innym pracownikiem zamykają się
drzwi więzienia, wówczas zaczyna się inna
rzeczywistość – trudna zarówno dla jednej, jak i
drugiej strony. Zanim zatem człowiek postanowi
popracować w tym zakładzie, specyficznym
jeśli chodzi o warunki pracy. Zanim zaliczy
egzaminy sprawnościowe i testy
psychologiczne, dobrze byłoby gdyby odbył
taką „wycieczkę” po tym miejscu, a może
wówczas zmieniłby o nim zdanie? Musimy
bowiem pamiętać, iż jest to przede wszystkim
ogromny zakład, w którym ludzie pracują z
ludźmi i nad ich przyszłością. Nie wszyscy się do
tego jednak nadają.
W imieniu redakcji – Joanna Truszkowska
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Janowy koncert w kościele Dobrego Łotra
Nie tylko bel canto

Koncertem Janowym w kościele pw.
Dobrego Łotra w Barczewie zakończył sezon
artystyczny olsztyński Akademicki Chór Bel
Canto prowadzony przez Jana Połowianiuka.
Był to 205 koncert w historii chóru i 16 w tym
sezonie. W repertuarze znalazły się utwory
reprezentujące różne formy muzyczne i kultury
religijne. Do poszczególnych części koncertu w
profesjonalny, obrazowy sposób wprowadzał
słuchaczy dyrygent. Pierwszą część wypełniły
utwory
z „Mszą góralską” Tadeusza

Maklakiewicza,
poświęconą przez
kompozytora papieżowi
Janowi Pawłowi II,
„ A g n u s D e i ” ,
„Crucifigatur”, „Eli, Eli”
Georga Deakbardosa, a
także opartymi na
motywach ludowych
t
a
ń
c
ó
w
latynoamerykańskich
częściami „Mszy
Kreolskiej” (Kyrie, Gloria)
Ariela Ramireza z
niezapomnianymi
solówkami tenora Damiana
Borkowskiego i sopranu
Pauliny Tyszki. Tematykę religijną
zamykały pieśń cerkiewna śpiewana w okresie
Wielkiego Postu „Pokajanie” Artemiusza Wedla
W repertuarze muzyki niereligijnej znalazła się
muzyka Murzynów amerykańskich – negro
spirytual „Gonna study war no more” oraz
szereg utworów naszego rodzimego folkloru.
Jechało więc wesele od Sieradza, a wśród
weselników kum i kuma z pieśni Stanisława
Moniuszki. Rozrzewniła się widownia przy
wspólnie wykonanej pieśni „Góralu, ci czy nie

żal? ” Czy żal było góralowi nie dowiemy się,
ale z pewnością, po gromkich brawach widać
było żal słuchaczy, że trwający godzinę koncert
dobiegł końca. – Oby nadzieje tych skazańców
ożyły tak jak w pieśni „Czerwony pas” –
powiedział Jacek Moczulski, kierownik działu
penitencjarnego Zakładu Karnego w Barczewie
wręczając dyrygentowi Janowi Połowianiukowi
pamiątkową rzeźbę wykonaną przez jednego z
osadzonych.
Anna Rok

„Dokuczał mi
drugoroczniak Henio”
Sposób na resocjalizację?
Ustąp, aby zwyciężyć, burza łamie drzewa, a
trzcina kołysze”- to główne zasady jujitsu,
jednej z japońskich sztuk walki, których
stosowanie mogłoby niejednemu człowiekowi
pomóc w życiu, a które z pewnością w swoim
wykorzystuje Tomasz Szewczak, 32-letni
olsztynianin z Olsztyńskiego Stowarzyszenia
Jujitsu i Judo, aktualny wicemistrz Europy
seniorów zawodów Open de Paris w jujitsu (kat.
94 kg), reprezent Polski pracujący jako
wychowawca , instruktor od spraw sportu w
barczewskim Zakładzie Karnym.
Z jego inicjatywy Zakład Karny
zorganizował spływ kajakowy rzeką Pisą, co
może nie powinno wywoływać specjalnych
emocji, gdyż spływy kajakowe są u nas
powszechną atrakcją turystyczną, lecz ten
okazał się nietypowy. Bowiem 18 czerwca koło
godziny 10.00 przed remizą Ochotniczej Straży
Pożarnej w Barczewie spotkało się dwóch
sławnych sportowców, a mianowicie Tomasz
Szewczak z
Jerzym Kulejem, polskim
p i ę ś c i a r z e m r o d e m z C z ę s t o c h o w y,
dwukrotnym mistrzem olimpijskim, posłem na
Sejm IV kadencji, który w trakcie kariery
bokserskiej stoczył 348 walk, 317 wygrał, 6
zremisował i 25 przegrał. Zagrał również w
filmie Przepraszam, czy tu biją? w reżyserii
Marka Piwowskiego, a pięści poza ringiem
został zmuszony użyć w swoim życiu w sytuacji
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obrony własnej w
chwili zagrożenia,
czym oczywiście, jak
sam stwierdził, nie ma
co się chwalić.
Z fragmentu
rozmowy prowadzonej
przez dziennikarza
Gazety Olsztyńskiej
W ł a d y s ł a w a
Katarzyńskiego(
pasjonata, m. in.
boksu) z panem
Jerzym Kulejem, dowiedziałam się, że jako 16latek, bokser był także młodszym ratownikiem,
uwielbiał grać w piłkę nożną, na co nie
pozwalał mu drugoroczniak Henio. I to jemu
młody bokser sprawił wtedy pierwsze manto.
Wszyscy kajakarze bardzo spieszyli się, więc na
dłuższą rozmowę nie było szansy Nie zdążyłam
również dłużej porozmawiać z Tomaszem
Szewczakiem, ale mam nadzieję zrobić to
niebawem. Obaj sportowcy, jak się okazuje, są
także kajakarzami. Nie umiem pływać, więc
szansa na zdobycie większego materiału
dziennikarskiego podczas spływu okazała się
nierealna. Udało się za to zrobić pamiątkowe
zdjęcie, w którym pan Jerzy Kulej otrzymuje od
prezesa
Janusza Milewskiego firmową
koszulkę Olsztyńskiego Klubu Sportowego.
Pan Tomasz Szewczak poinformował mnie, że
pomysł zorganizowania tego spływu zrodził się

na spotkaniu z kajakarzami w listopadzie
ubiegłego roku, w którym uczestniczyli
osadzeni, Na takie spotkanie udało się wcześniej
zaprosić również dwukrotnego medalistę
Mistrzostw Świata w kajakarstwie Tomasza
Mendelskiego i Janusza Milewkiego. prezesa
Olsztyńskiego Klubu Sportowego. Jerzy Kulej
chętnie przyjął zaproszenie na spływ,
zwłaszcza, że bywa często na Mazurach,
ponieważ należy do
jednego z klubów
zajmujących się łowiectwem podwodnym , a
spotkanie ze skazanymi uznał za dobry sposób
na resocjalizację osadzonych. Udało się zgrać
termin i stąd ten artykuł. Zapewne więcej
można będzie przeczytać o tym wydarzeniu w
Naszej Warmii, którą polecam.
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Historia
Piękny Jubileusz
650-lecie Wójtowa (n. Fittigsdorf)
Przy trasie E-16, 10 km od Barczewa
na nizinie pagórkowatej pomiędzy
miejscowościami Klebark Mały a Nikielkowo
leży wieś Wójtowo. Pierwsze wzmianki o
istnieniu w tym miejscu wiejskiej, luźnej
zabudowy, pochodzą z 1357 roku. Dwa lata
później, 18 sierpnia 1359 roku Kapituła
Warmińska wydała dokument lokacyjny, w
którym na zasadźcę, na prawie chełmińskim z
większym i mniejszym sądownictwem i z
prawem wszelkiego użytku, wyznaczyła rycerza
Henryka, syna wójta nijakiego Ernesta tejże
Kapituły, zapisując mu 45 łanów. W dowodach
lokacyjnych zaznaczono, że jest to majątek
szlachecko-chełmiński, a nie wieś. Wówczas
dobra szlacheckie otoczone były puszczą, a w
pobliżu przebiegał szlak handlowy, biorący
początek w Olsztynie i zmierzający ku północy.
1 lutego 1478 roku, Kapituła Warmińska
odkupiła od Albrechta von Wittchenwalda,
ostatniego właściciela majątku, wszystkie dobra,
a następnie przekształciła je w wieś czynszową.
Ze źródłowych dokumentów dowiadujemy się,
że zakupione łany obsadzono nowymi
właścicielami, którzy dokupywali kolejne,
wolne łany. W kronikach Wójtowa znajduje się
także informacja, że w tym czasie we wsi był
jeden sołtys i jedna karczma. W roku 1500
odnotowano, że 4 łany leżały odłogiem. Orne
łany czynszowe zwano: Pupki, Marchwiaki i
Rogostki. Stanowiły one dla miejscowych
zaczyn rolnictwa. Ponadto przy wiosce było
bagno zwane Kociołkiem, a po wykonaniu prac
melioracyjnych istniejące jeziorko Kiestrój,
wyschło. Z chwilą lokacji wieś zwano: Woitoua,
Wytowo, Woigtsdorf, Vogstdorf, Voytsdorf,
Fittigsdorf.
Wieś historycznie należała do komornictwa
olsztyńskiego i była typową katolicką wsią,
należącą do parafii w Klebark Wielki, pw.
Znalezienia Krzyża Świętego. Ponieważ
Wójtowo stanowiło własność Kapituły,
kilkakrotnie przebywał w nim kanonik
warmiński Mikołaj Kopernik. Był we wsi 11
grudnia 1516 roku, 26 marca, 30 marca oraz 12
lipca 1517 roku, dokonując lokacji pustych włók
(2,5 łana na rzecz Jorge Woytecka i kolejne 2
łany na rzecz Marcina; wolne łany kupił Jakub ze
Skajbot). W jednym z dokumentów spisanych
przez Kopernika poznajemy sprawę
bezdzietnego Urbana Starego („starego z wieku i
nazwiska”), ze wsi Wójtowo. Mimo ciążących
na mężczyźnie zaległości, kanonik przyznał
Urbanowi i jego żonie, jako zgrzybiałym bez
synów, wolność i zgodę na opuszczenie wsi.
W dniu 22 stycznia 1514 roku Kapituła nadała
wsi nowy przywilej lokacyjny. Zapisano w nim,
że z 45 łanów, na których rozpościerał się dawny
majątek, sołtys Peter Kratel otrzyma 1,5 łana.
Ponadto określono, że z łanów czynszowych
należne jest do płacenia co roku 0,5 marki za
jeden łan. Z tego czynszu 3/4 otrzymać ma
zarząd pogrzebowy oraz magister, który
odmawia godzinki w katedrze fromborskiej.
Kolejne wznowienie lokacji na prośbę sołtysa
Clemensa Brauna miało miejsce w latach 16531660. W 1709 roku dżuma ominęła wieś
Wójtowo. Przed rozbiorem Polski, w roku 1772
sołtysem był Peter Braun, właścicielem karczmy
Hans Schenk, a kowalem Caspar Schulz.
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Ponadto wieś liczyła szesnastu gospodarzy
czynszowych, dziesięciu zagrodników, jednego
pastucha i jednego pszczelarza. W roku 1772
rząd pruski zabrał przemocą wieś i wydał na
własność prywatną. Wówczas była ona znana
pod niemiecką nazwą Fittichsdorf, gdzie indziej
Fittigsdorf. Na podstawie spisu ludności z 3
grudnia 1861 roku dowiadujemy się, że w
Wójtowie nie było ani jednego Niemca.
Z historii wiemy, że już w roku 1825 we wsi
znajdowała się szkoła. Nauczycielem był
Joachim Orgassa, który w zawodzie nauczyciela
pracował od roku 1789. Na zapisanych 36, do
szkoły chodziło tylko 5 dzieci mówiących słabo
po polsku. W 1854 do szkoły uczęszczało 51
dzieci z Wójtowa, Bogdan i Tracka. W roku
1927 nauczycielem był Jabłonka, a po nim
Paweł Berger i Paweł Schwarzer (obaj do 1945
roku mieszkali we wsi). Nauczycielami byli
także Paweł Gorski i Paweł Skibowski. W 1895
roku we wsi założono agencję pocztową. W tym
czasie na trasie Olsztyn-Biskupiec, przez
Wartembork kursował dyliżans pocztowy, a w
1 9 11 r o k u u r u c h o m i o n o p o ł ą c z e n i e
telegraficzne i założono telefon. W roku 1939
wieś miała urząd pocztowy II klasy. W roku
1897 w ramach Towarzystwa Czytelni
Lu d o w ych, w e w s i pow s tała pols ka
biblioteczka, którą prowadzili Józef Sobolewski
i Zink.
Działania prowadzone w czasie I wojny
światowej, nie wyrządziły znacznych szkód.
Przechodzący przez wieś Rosjanie spalili tylko
jedno zabudowanie gospodarcze. W plebiscycie
11 lipca 1920 roku większość mieszkańców wsi
opowiedziała się za Niemcami, oddając na nich
220 głosów, podczas gdy na Polskę – 60. W
latach 1922-1939 na terenie wsi działał Związek
Polaków w Niemczech, do którego należało 11
osób, a mężem zaufania był Jan Meyk. W 1932
roku we wsi były dwa duże majątki należące do
Augusta Jagalskiego i Teofila Klimmeka. W
roku 1939 ludnoś ć w s i liczyła 375
mieszkańców.
Wi e ś W ó j t o w o s z c z e g ó l n i e z o s t a ł a
doświadczona w styczniu 1945 roku. 22
stycznia 1945 roku, po zdobyciu Olsztyna przez
radzieckie związki taktyczne, jeden z oddziałów
podczas zwiadu napadł na miejscową ludność.
Zginęło wówczas wiele osób. Zostały one
pogrzebane na prywatnych posesjach. Jedną z
osób była Cecylia Grabosch, która zginęła w
obronie czystości. Dopiero 24 stycznia 1945
roku do Wójtowa wkroczyły wojska Armii
Czerwonej. Potem z gromady Wójtowo wielu
deportowano za Ural. Po roku 1945 Wójtowo
było wsią sołecka, następnie gromadzką. Szkołę
podstawową, zlikwidowaną 31 sierpnia 1997
roku, organizowała pani Teresa JezierskaRogowska.
Przy drodze przebiegającej przez sam
środek wioski znajduje się murowana kapliczka
z dzwonniczką z roku 1876. Dawniej stanowiła
ona jedyny chrześcijański elementem we wsi. 1
lipca 1999 roku w Wójtowie powstała,
obejmująca tylko wieś, parafia rygował ją ks.
Arcybiskup dr Edmund Piszcz, a pierwszym
proboszczem został ks. Krzysztof Bumbul.
Opr. Wojciech Zenderowski
Ciąg dalszy na str.20

01.07.1959 - Bernard Szulc, kierownik Szkoły
Podstawowej w Wipsowie, obchodził 40 rocznicę
pracy w szkolnictwie jako nauczyciel.
01.07.1968 - w Barczewie rozpoczęła działalność
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w
Wrócikowie.
01.07.1999 - Metropolita Warmiński abp Edmund
Piszcz mianował księdza Krzysztofa Bumbula
proboszczem parafii pw. NMP Królowej
Męczenników w Wójtowie.
03.07.1999 - w Barczewie odnotowano rekordowe
upały, dochodzące do 32 stopni.
04.07.1364 - biskup warmiński Jan II Stryprock
nadał prawa miejskie miastu Wartberg.
04.07.1907 - w Lamkowie zmarł Franciszek
Szczepański, działacz na rzecz obrony polskości na
Warmii.
07.1455 - w Wartemborku, krzyżacki oddział
zaciężny dowodzony przez Jerzego von Schliebena
zajął zamek biskupi i miasto, które utrzymał do
końca wojny trzynastoletniej.
07.07.1636 - zmarł August Knorr, archiprezbiter
parafii w Barczewie.
12.07.1517 - w Wójtowie przebywał kanonik
Mikołaj Kopernik.
13.07.1912 - jak donosi „Gazeta Olsztyńska” –
„pozasłużbowy radca sądowy śp. Piotr Mazuth z
Wartemborka zmarł w tych dniach u wód
Nauheim”.
15.07.1954 - naczelnikiem więzienia w Barczewie
został kpt. Edward Szczubiał.
16.07.1996 - zmarł Konrad Czapliński, nauczyciel
Szkoły Podstawowej w Barczewie, zasłużony
działacz społeczny i kulturalno-oświatowy w
powiecie olsztyńskim.
18.07.1999 - odbyło się uroczyste poświęcenie
Krzyża Misyjnego pod budowę kościoła w
Wójtowie.
18.07.2001 - w Barczewie odbyło się spotkanie
Rady Regionalnej Unii Wolności.
20.07.1829 - w Tuławkach (gm. Dywity) urodził
się Klemens Frenszkowski, folklorysta warmiński i
urzędnik pocztowy. Zmuszony do opuszczenia
stron rodzinnych wrócił na Warmię w marcu 1945
roku organizując w Olsztynie urząd pocztowy.
20.07.2003 - zespół „Nastyle” z Barczewa, na
XXX Jubileuszowym Festiwalu Kultury
Młodzieży Szkolnej w Kielcach zdobył główną
nagrodę – Złotą Jodłę.
21.07.1987 - w Barczewie otwarto Dom Strażaka.
21.07.1987 - w kinie „Legenda” odbyła się
uroczysta Sesja z okazji Święta Odrodzenia Polski.
22.07.1945 - w Olsztynie z udziałem mieszkańców
Wartemborka odbyła się pierwsza uroczysta
defilada.
22.07.1948 - w Barczewie, na siedzibę Komendy
Powiatowej Powszechnej Organizacji „Służba
Polsce” obrano parter budynku Domu Starców.
22.07.1975 - w klubie „RUCH” w Wipsowie
amatorski zespół Teatralny przy MDK w
Barczewie wystawił sztukę A. Fredry „Śluby
Panieńskie”.
23.07.1852 - w Klebarku Wielkim urodził się Jan
Liszewski, założyciel „Gazety Olsztyńskiej”,
nauczyciel i folklorysta.
23.07.1999 - Komitet Obrony Rolników RP
powiadomił burmistrza Barczewa o zamiarze
przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania
Rady Miejskiej.
25.07. 1911 - w Wójtowie otwarto zakład
telegraficzny i publiczny telefon u gospodarza
Jagalskiego.
25.07.1989 – kaplica pw. św. Antoniego w
Jedzbarku stała się kaplicą filialną parafii św.
Andrzeja w Barczewie.
W. Zenderowski
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Historia
Do grodu nad Pisą wiodły drogi
przez drewniane mosty
Wartembork
Tuż po lokacji grodu, leżącego w
widłach rzek Pisa i Kiermas, prowadziły do
niego dwie drogi – jedna bramą Południową,
natomiast druga bramą Północną. Wskazuje na
to pierwszy szkic wykonany po fortyfikacji
grodu z naniesionymi murami, basztami i
bramami. Potem, we wczesnym średniowieczu,
kiedy nastąpił rozwój gospodarczy, początkowo
do miasta prowadziło sześć dróg i tyle samo
mostów. Trakty oraz drogi zmierzające do
grodu, jak też omijające szlaki handlowe, były
wąskie i kręte, wiły się przez puszczę, lasy, a
kiedy prowadziły przez pola, wysadzane były
drzewami. Z tego
okresu od strony
północnej do
miasta wiodła
jedna droga, a od
s t r o n y
południowej trzy.
Potem wiele
wąskich uliczek
przecinało miasto
wzdłuż i wszerz, a
drogi i mosty na
ich końcu przez
wieki służyły
mieszkańcom.
Przypo
mnijmy, że jednym
ze znanych, ale nie
najstarszym, był
trakt biskupów
warmińskich,
zwanym traktem
warszawskim,
którym nowy
biskup zmierzał na
ingres do stolicy
d i e c e z j i –
Lidzbarka. Trakt
ten miał swój początek w Bałdach, po stronie
mazurskiej, położonych o kilkaset zaledwie
metrów od granicy Warmii. Do Lidzbarka
prowadził przez Nową Wieś, Purdę, Patryki,
Skajboty, Mokiny, biskupie miasto Wartembork
i dalej kierując się na Zybork przez Kronowo.
Do miasta trakt wiódł przez drewniany most
zwany Zupuńskim, położony nad rzeką
Kiermas, tuż za rogatkami. Jedna połowa mostu
należała do miasta, a druga do Zupun. Dalej,
przez mały most, wówczas drewniany, zwanym
Ciąg dalszy ze str.19

Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego,
1889.
Georg Kellmann, „Die Kirchspiele Groß
Kleeberg & Klaukendorf einschl“.
Archiwum własne
Słowniczek:
- włóka (chełmińska) = 16,8 ha = 30 morgów
- niższe sądy – obejmowały małe przewinienia
- łan = 3 włóki chełmińskie
- zagrodnik – chłop posiadający niewielki areał
uprawnej ziemi niewystarczający do
wyżywienia rodziny
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Południowym nad kanałem Młyńskim, bramą
Południową, gdzie do dziś na filarach znajdują
się figury św. Agaty i bł. Rozalii (repliki). Na
Zybork trakt wychodził bramą Północną,
późniejszą Jeziorańską i położonym nad rzeką
Pisą drewnianym Zielonym Mostem (nie
wiadomo dlaczego, ktoś dawniej zwał go
Trzywiertlowym). Tuż za nim, drogi
rozchodziły się – jedna, dawniej Dobromiejska,
dzisiaj ulica Warmińska, prowadziła do Starego
Miasta, druga, w prawo, to dawna ulica
Jeziorańska, dzisiaj – Wojska Polskiego,
prowadząca do Zyborka.
W średniowieczu, potrzeba udrożnienia
transportu, wymogła
na rajcach zgodę na
wybudowanie na
zachód od bramy
Południowej, nad
kanałem Młyńskim,
s o l i d n e g o
drewnianego mostu,
zwanego nie wiadomo
dlaczego Krowim.
Zbudowano go przy
końcu dzisiejszej ul.
Mickiewicza, w
prostej linii naprzeciw
bramy Północnej. Z
historii wiemy, że
służył wyłącznie
ludziom udającym się
do cegielni przy ul.
Olsztyńskiej. Źródła
nie podają skąd wzięła
się jego nazwa.
Przypuszczalnie
dlatego, że do
furmanek zaprzęgano
w o ł y, a m o ż e z
potrzeby i krowy,
bowiem konie służyły
innym, szczytniejszym celom. Te same źródła
podają, że później ktoś nazwał go Ceglanym.
Z historii wiemy, że niewielkie
miasteczko nad Pisą, którego mieszkańcy przez
wieki trudnili się rzemiosłem, drobnym
handlem, a okoliczni gospodarze uprawą roli,
zaczęło budzić się z letargu trwającego stulecia.
Do miasta sprowadzano surowce, a
wyprodukowane towary, na wozach opuszczały
liczne zakłady rzemieślnicze. Szybki rozwój
miasta przyczynił się do wybudowania
kolejnego mostu na końcu ul. R. Traugutta, przy
dawnej Młynarzówce. Od początku zwano go
Młyńskim. Wyjeżdżając przez most z ul.
Traugutta można było dotrzeć do Olsztyna przez
Łęgajny, Nikielkowo lub, w drugą stronę,
dawniejszą ulicą Pasymską – dzisiejsza ul.
Kościuszki, do Pasymia.
Powołując się na dawne oryginalne źródła
wiemy, że kolejny szlak wiódł do Świętolipki,
przez Olsztyn, Nikielkowo, Łęgajny,
Wartembork, Ruszajny, Dobrąg, Biskupiec i
Sapławki. Przed miastem łączył się on z drogą
wiodącą od Starego Miasta i dzisiejszą ulicą
Warmińską. Pielgrzymów witała stojąca
wówczas za rogatkami miasta najstarsza
przydrożna kapliczka z roku 1607. Z miasta
Ciąg dalszy na str.21
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01.08.1957 - wieś Tęguty przyłączono do
parafii św. Wawrzyńca w Barczewku.
01.08.1989 - amerykański prawnik, obrońca
praw człowieka prof. Hermann Schwartz z
Waszyngtonu odwiedził Zakład Karny w Barczewie.
04-06.08.2005 - na X Europejskim Festiwalu
Małego Dominika główną nagrodę Bursztynowego
Kogucika zdobyły „Nastyle” z Barczewa.
09.08.2003 - w Dobrym Mieście zmarł ks. Józef
Walski, pierwszy proboszcz erygowanej parafii w
Wipsowie.
10.08.2007 - w Barczewie obchodzono
jubileusz 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
11.08.1719 - ks. Stanisław Aleksander Cybor,
Polak został proboszczem w Barczewie.
12.08.1952 - uruchomiono punkt biblioteczny
przy Powiatowej Komendzie Milicji Obywatelskiej w
Barczewie.
13.08.1811 - regencja królewiecka wydała
zarządzenie, aby „dzieci rodziców niemieckich
uczono wyłącznie po niemiecku, a dzieci polskie po
niemiecku, jeśli mają ku temu ochotę lub jeśli tego
sobie życzą ich rodzice”.
15.08.1945 - władze radzieckie przekazały
administracji polskiej wszelkie obiekty gospodarcze
wraz z urządzeniami.
15.08.1951 - naczelnikiem więzienia w
Barczewie został por. Mieczysław Święszek.
15.08.1953 - na terenie więzienia w Barczewie,
w rocznicę „Cudu nad Wisłą”, Józef Tomaszewski
zainicjował demonstrację.
18.08.1359 - lokowano wieś Wójtowo.
18.08.1900 - Czesław Kamiński, właściciel
browaru w Wartemborku, pisał w „Gazecie
Olsztyńskiej”, że „z powodu wielkiego ubytku prosi,
aby wszystkie sączki z beczek od piwa natychmiast
mu zwrócić”.
20.08. 1912 - jak donosi „Gazeta Olsztyńska”,
w miejscu zmarłego sędziego Masutha obrano do
dozoru kościelnego kupca p. Koslowskiego.
20.08.1997 - w Barczewie powstało Koło
Centrum Ochrony Praw Kobiet i Rodzin.
22.08.1912 - ksiądz dziekan Neumanna z
Wartemborka, zwolniony został z urzędu lokalnego
inspektora szkolnego.
26.08.1609 - Barczewo liczyło 225 włók.
26.08.1609 - do miasta Barczewa włączono
majątki Hege i Goywald oraz nowy folwark biskupi.
26.08.1934 - zorganizowano łosierę z Barczewa do
Ramsowa.
28.08.1914 - w pościgu za armią rosyjską
wojska niemieckie opuściły Wartembork, kierując się
na Gryźliny.
28.08.2005 - w Barczewie, na Skwerze
Przyjaźni goście z Hagen: Dieter Eickholt, Heinz
Niemann i Hans Kasselamnn posadzili drzewko
przyjaźni oraz ustawili pamiątkową ławkę.
30.08.1978 - w Lamkówku w opuszczonym
budynku szkolnym oddano do użytku
obserwatorium satelitarne.
30.08.1997 - w Barczewie odbyły się obchody
50-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej.
31.08.1946 - radni uchwalili zmianę nazwy miasta z
„Wartembork” na „Nowowiejsk” – na cześć Feliksa
Nowowiejskiego.
31.08.1949 - w Olsztynie odbył się proces
członków organizacji „Wolność i Niepodległość”.
31.08.2001 - zamknięte zostały Szkoła
Podstawowa w Barczewku i Kronowie.
31.08.2004 - pierwszym kierownikiem
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ramsowie
został Marcin Malinowski.
31.08.2007 - w Zakładzie Karnym w Barczewie
odbyła się uroczysta odprawa, podczas której
odchodzący dyrektor mjr. Andrzej Bartkiewicz
pożegnał się ze sztandarem jednostki.
31.08.2007 - Ochotnicza Straż Pożarna w
Barczewie obchodziła 60-lecie działalności.
W. Zenderowski
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Społeczeństwo
Do grodu nad Pisą wiodły drogi przez drewniane mosty

Ciąg dalszy ze str. 20

wychodziło się dawną ulicą Jeziorańską
(dzisiejsza Wojska Polskiego), skręcało się na
Ruszajny i dalej zgodnie ze szlakiem.
Droga z Olsztyna przez Nikielkowo, Łęgajny do
Wartemborka była najstarszą, zwaną później
„starą drogą”, łączącą nasze miasto z
Olsztynem. Od drogi tej, przed rogatkami
naszego miasta odchodziła inna droga
(dzisiejsza ulica Olsztyńska), którą podążano do
Pasymia. Na krótkim odcinku łączyła się ona z
traktem warszawskim (można było wejść do
miasta przez most zwanym Zupuńskim i bramą
Południową). Droga do Pasymia (dawniej ulica
Pasymska, dzisiaj Kościuszki) miała początek
przy czworobocznej kapliczce przy ul.
Mostowej. Na jej końcu, przy ulicy Granicznej,
mieszkańcy wybudowali kolejną kapliczkę.
Wiadomo, że tą drogą, na chłopskich
furmankach, przemycano broń dla powstańców
styczniowych. Po upadku powstania, powstańcy
przy kapliczce znajdowali pomoc i żywność.
Była jeszcze jedna droga i kolejny most,
należący wyłącznie do zamku biskupiego w
Wa r t e m b o r k u , k t ó r y p e ł n i ł f u n k c j ę
rezydencjonalną. Mieszkał i urzędował w nim
burgrabia biskupi zarządzający wartemborskim
komornictwem, w tym licznymi folwarkami i
lasami. Wówczas polna droga wychodziła z

zamku biskupiego, furtą zamkową i dalej przez
most zwanym Czerwonym w kierunku
Krzyżowej Góry i dalej do Zalesia (m.in. Zalesie
było siedzibą leśniczego strzegącego dóbr
biskupich). Stamtąd można było dojść do
Ramsowa i dalej do Gipsowa. Źródła pisane z
okresu świetności zamku biskupiego mówią, że
most wybudowany został z czerwonej cegły,
takiej samej jak mur kurtynowy. Część mostu
rozebrano kiedy postawiono żarna młyńskie,
natomiast pozostałą, gdy w miejscu młyna
stanął tartak. Z dawnego Czerwonego mostu nic
nie zostało.
Był jeszcze jeden most, zwany Piasecznym.
Położony był nad fosą – kanałem Młyńskim i
podobnie jak biskupi, służył wyłącznie tylko
zakonnikom z pobliskiego klasztoru. To
dzisiejszy most przed więzieniem, do którego,
jak dawniej za świetności klasztoru, wchodziło
się bramą w budynku przy ul. Klasztornej 5.
Kiedy na przełomie XVII i XVIII wieku
zabudowa miejska wychodziła poza miejskie
mury, zaczęło przybywać mostów. Pierwsze
drewniane, za wyjątkiem mostu Piaseczego, od
podstaw zbudowano z trwałego materiału. Dziś,
w wielu publikacjach i folderach o dawnym
Wartemborku, dzisiejszym Barczewie czytamy,
że jest pierwszym miastem na trasie wiodącej z

Olsztyna w kierunku Wielkich Jezior
Mazurskich. Natomiast okolice Barczewa to
lasy, jeziora, rzeki, a nade wszystko malownicze
warmińskie krajobrazy. Każdy kto udaje się w
tym kierunku, powinien zatrzymać się w
naszym mieście. Niektórzy nazywają Barczewo
„Małą Wenecją Północy”, gdyż można doliczyć
się tu już nie sześciu jak na początku, a
czternastu mostów nad przepływającymi przez
miasto rzekami i kanałem. Warto to sprawdzić.
Wojciech Zenderowski
Oznaczenia mostów
A – Zupuński
B – Południowy
C – Zielony Most
D – Ceglany
E – Młyński
F – Piaseczny
G – Czerwony
Słowniczek:
- Bałty – wieś, leżąca koło Butryn
- Zupuny – Sapuny
- Stare Miasto – Barczewko (Alt-Wartembork)
- Zybork – Jeziorany (niem. Seeburg, ),
- Świętolipka – Święta Lipka
- Gipsowo – Wipsowo

Relacja z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej i jej połączonych komisji
Ciąg dalszy ze str.16

tym m.in.: dlaczego ta droga, a nie inna, została
przez powiat wytypowana? Skąd wziął się
pomysł jej remontu, jakie są ku temu przyczyny i
przesłanki? Dlaczego w innych gminach więcej
się remontuje dróg powiatowych niż u nas?
Na pytania radnych dyrektor Budziński udzielił
następujących odpowiedzi – ta droga jest drogą
ważną dla powiatu. Jeżeli nie dokonamy jej
remontu dzisiaj, to za parę lat naprawa jezdni tej
drogi będzie wymagała większych nakładów. Tą
drogą przejeżdża ciężki transport
samochodowy. W gminach remontujemy drogi
wykorzystując środki unijne, powiatowe i
gminne. Gminy partycypują w kosztach. Wkład
gminy i powiatu wynosi po 50 procent.
Radna Alina Jakończuk zauważyła, że w gminie
są drogi w gorszym stanie niż droga z Olsztyna
do Łęgajn. Droga powiatowa w Silicach jest
skandaliczna i wymaga remontu. Radna z
Wrócikowa pani Regina Wojtach upomniała się
o stan drogi od jej osady do Barczewa. Do czasu
remontu ulicy Olsztyńskiej nic się nie zmieni –
odpowiedział radnej dyrektor Budziński.
Radny z Ramsowa pan Jan Suliński skarżył się,
że drogę do jego wsi psuje transport budujący
krajową 16-stkę. Sołtys wsi Skajboty pani
Katarzyna Bujna żaliła się na fatalną
nawierzchnię jezdni drogi w jej wsi. Właściciele
pojazdów transportu osobowego zapowiadają
zawiesić kursy ze względu na dziury w jezdni.
Niektórzy przewoźnicy już zrezygnowali ze
świadczenia usług. Sołtys Bartołt pani Irena
Bober powiedziała, że po ostatnich ulewach
powiatowa droga przez wieś wymaga remontu.
W poboczach są wyrwy, a na jezdni naniesione
są grube warstwy piasku i gliny. Pani Halina
Mikielewicz, sołtys Kierźlin, dopominała się od
przedstawiciela powiatu budowy chodnika i
konserwacji pobocza drogi, przynajmniej

wykaszania chwastów. Pan Henryk Kuriata,
sołtys Łęgajn, optował za szybkim remontem
drogi Olsztyn - Łęgajny. Remont powstrzyma
jej dalszą destrukcję. Ta drogą przejeżdżają
ciężkie transporty firmy Falko. Przewożony jest
żwir że żwirowni, drewno z lasów i zwierzęta.
Sołtys Szynowa pan Wiesław Pietrzak
poinformował Radę o sytuacji jaka panuje na
drodze w jego wsi. Powiedział – wszyscy, którzy
chcą jechać ze żwirowni z Łapki w kierunku
Dobrego Miasta, skracają sobie drogę przez
Szynowo. Tą drogą przejeżdża ciąg wywrotek
załadowanych kruszywem. Droga jest
rozjeżdżana.
Przewodniczący pani Elżbieta Zacharewicz w
dyskusji zadała dyrektorowi Budzińskiemu
pytanie jaki jest stan przygotowań do realizacji
projektu przebudowy ulic Olsztyńskiej,
Targowej i Obrońców Warszawy? Projekt
opiewał na kwotę 10 milionów złotych. W
odpowiedzi dyrektor Budziński powiedział –
dotychczas konkursy były odwołane. Teraz jest
wyznaczony termin składania projektów do 30
września. Wasz projekt będziemy składać w
sierpniu tego roku.
W dyskusji plenarnej sesji zastępca burmistrza
Marek Szter, rekomendując projekt uchwały,
powiedział – droga, którą państwu
przedstawiamy do partycypacji w kosztach
gminy, jest drogą od granic Nikielkowa do
Łęgajn. Jest to droga, która ma dobrą
podbudowę, nie wymaga dużej naprawy,
zalecane jest położenie dywanika asfaltowego.
Całkowity koszt modernizacji szacunkowo
wynosi 900 tysięcy złotych. Nasz wkład
wyniesie 245 tysięcy złotych.
Radny Piotr Mostek polemizował z
wiceburmistrzem – bez konsultacji z
mieszkańcami chcecie remontować dobrą

drogę. Powiat nic nie robi, aby tę drogę chronić
przed niszczycielskim działaniem ciężkiego
taboru samochodowego. Nie ma znaków
ograniczających tonaż. Nie ma policyjnego
pomiaru wagą samochodową, przewożonych
ładunków. W gminie są gorsze drogi,
wymagające natychmiastowego remontu.
Radny Andrzej Moszczyński argumentował w
dyskusji – za 250 tys. zł mamy na odcinku 4 km
nowy dywanik.
Na koniec dyskusji, wypowiedział się burmistrz
Lech Nitkowski – pomysł przebudowy drogi
powstał za poprzedniego prezydenta Olsztyna i
starosty Sierzputowskiego. Obydwaj
postanowili przebudować tę drogę, od granic
Olsztyna ze wsią Nikielkowo włącznie.
Starostwo w swoim zakresie projekt wykonało,
a miasto Olsztyn się wycofało.
Wniosek poparły następujące komisje Rady:
Komisja do spraw gospodarczych i
mieszkaniowych, Komisja do spraw rolnictwa,
Komisja do spraw społecznych. Komisja
finansów była przeciwna. Jednak w głosowaniu
plenarnym wniosek przepadł. Jeden radny był
za, sześciu było przeciw, czterech wstrzymało
się od głosu.
Kanikuła, wakacje, gorące letnie powietrze i
wezwanie radnych w trybie pilnym źle
przysłużyło się s uchwały. Teoretycznie wynik
głosowania powinien być 9 za, 3 przeciw. Trzy
komisje obecne na sali konferencyjnej w
składzie po trzy osoby stanowi większość na 11
obecnych. Z wyniku głosowania postronny
obserwator wyciąga jednoznaczny wniosek,
nasi wybrańcy kolektywnie się zgadzają,
indywidualnie nie. Werdykt głosowania był
zaskoczeniem dla wielu osób. Dla mnie nie.
Poszło o pieniądze.
Jan Krakowiak
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Przetargi
B U R M I S T R Z

B A R C Z E W A

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo.
1. Nieruchomość nie zabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Ruszajny, gmina Barczewo.
Działka NR 267/2 o pow. 700 m2
KW NR: brak
Cena wywoławcza 27 300,00 zł
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w
decyzji o warunkach zabudowy . Zgodnie z jej ustaleniami działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym i garażem w jednej bryle.
2. Nieruchomość nie zabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Wipsowo, gmina Barczewo.
Działka NR 245/4 o pow. 800 m2
KW NR: OL1O/00046991/0
Cena wywoławcza 28 600,00 zł
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w
decyzji o warunkach zabudowy . Zgodnie z jej ustaleniami działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym i garażem w jednej bryle.
3. Nieruchomość nie zabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Wipsowo, gmina Barczewo.
Działka NR 199/5 o pow. 816m2
KW NR:OL1O/00046987/9
Cena wywoławcza 24 900 ,00zł
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w
decyzji o warunkach zabudowy . Zgodnie z jej ustaleniami działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym.
Przetarg odbędzie się 15 września 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 w pokoju nr 19.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży, do której zostanie doliczony podatek VAT (zgodnie z przepisami). Nabywca
nieruchomości ponosi w całości koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej oraz notarialne i sądowe. Okazanie
punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie do dnia 11 września
2009r.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa pokój nr 19, tel. 089 514-83-46 w.23.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.bip.barczewo.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

KRONIKA POLICYJNA
BARCZEWO

Z terenu działania Komisariatu Policji w Barczewie
za okres 10.07.2009 – 09.08.2009 r.

– 19 lipca 2009 r., w Marunach dokonano
uszkodzenia samochodu marki Opel Astra
(pomalowano farbą pokrywę silnika),
powodując straty w wysokości 100,00 zł na
szkodę Bożeny D. W toku wykonywanych
czynności ustalono, że czynu tego dokonał
nieletni Konrad N., który przyznał się do
dokonania ww. czynu. Sprawę przekazano do
Sądu Rodzinnego i Nieletnich.
– 22 lipca 2009 r., na drodze Bartołty Wielkie –
Leszno zatrzymano do kontroli drogowej
samochód Opel Tigra na angielskich numerach
rejestracyjnych. Samochodem kierowała
Małgorzata P., będąca w stanie nietrzeźwości.
Interweniującym Policjantom zatrzymana
złożyła obietnicę udzielenia korzyści
majątkowej w postaci pieniędzy, w celu
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skłonienia ich do odstąpienia od czynności
zatrzymania jako nietrzeźwej kierującej. Na
podstawie złożonego zawiadomienia Prok. Rej.
Olsztyn – Północ w Olsztynie przedstawiła
Małgorzacie P. zarzut udzielenia korzyści
majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu.
Ww. przyznała się do zarzucanego jej czynu.
– 3 sierpnia 2009 r., sprawcy Tomasz B. i
Arkadiusz Sz. pobili Władysława K. Sprawcy
zostali zatrzymani tuż po zdarzeniu i
przedstawiono im zarzuty pobicia. Obaj
przyznali się do zarzucanego im czynu.
Komendant
Komisariatu Policji w Barczewie
KMP w Olsztynie
nadkom. mgr Robert Ostaszewski
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www.barczewotransport.webpark.pl

MAREK JAKUBIAK, Ruszajny 34

