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WYDARZENIA

Galeria SYNAGOGA

OPINIE

WYWIADY
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Tradycyjnie od kilku lat, dwa razy w roku,
w Galerii Sztuki “Synagoga” artyści
prezentują swoje prace…

W dniu 5 października 2009 r.
została podpisana umowa
na funkcjonowanie
LGD “Południowa Warmia”…
więcej na str. 3.

fot. Zb. Kozłowski

Z Sesji Rady Miejskiej 10
Relacja z XLIV/09 Sesji Rady Miejskiej.

fot. Zb. Kozłowski

Mostek więzienny
Korzystali z niego zakonnicy
z pobliskiego klasztoru przechodząc
do swoich sadów i ogrodów.

fot. archiwum
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Kto pamięta tamte lata...

W dzisiejszym numerze „Wiadomości Barczewskich” publikujemy kolejną fotografię wykonaną
w Barczewie w latach pięćdziesiątych.
Zwracamy się do naszych Czytelników z prośbą w ustaleniu nazwisk osób upamiętnionych na
fotografii i w jakich okolicznościach została ona wykonana.
W. Zenderowski

Świadectwo naszych dziejów
Pamiętajmy... !
Każdego roku w dniu Wszystkich
Świętych na cmentarze przychodzą rodziny,
przyjaciele oraz znajomi zmarłych, aby zapalić
ognik pamięci na grobie drogiej osoby.
Przychodzą, by w ciszy i zadumie zastanowić
się nad marnością tego świata. Ten dzień, jak
żaden inny w roku, przypomina nam, że kiedyś
nadejdzie taka chwila, kiedy trzeba będzie
pożegnać się z rodziną, z bliskimi. Życie
skończy się tak, jak się rozpoczęło.
Święto to przypomina nam także, że
musimy żyć, tworzyć i pracować, aby po naszej
śmierci, kiedy już odejdziemy na zawsze,
pozostał nie tylko nagrobek na miejskim
cmentarzu, ale również dobre wspomnienia,
uczynki, pamięć, że dbaliśmy o najbliższych.
Chwila spędzona na cmentarzu przypomina
nam naszych bliskich.
Dlatego tym bardziej nie powinniśmy
zapominać, że dbanie i pielęgnowanie każdego
cmentarza, miejsca wiecznego spoczynku,
należy do nas, gdyż jest świadectwem naszych
dziejów i pamięci o poprzednich pokoleniach.
Nie powinniśmy zapominać, że każdy cmentarz
jest nierozerwalnie związany z krajobrazem
naszego miasta, wsi i stanowi ważny element
naszej kultury bez względu na wyznanie.
W. Zenderowski

Barczewo w obiektywie

Telewizja Internet Telefon
www.macrosat.pl
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
INTERESANTÓW PRZYJMUJĄ:
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

WIADOMOSCI BARCZEWSKIE

Dziś prezentujemy Czytelnikom
dwie fotografie przedstawiające to samo
miejsce, znajdujące się przy ul. Armii Krajowej
(niegdyś przylegało ono do powojennej
restauracji „Pod Strzechą” Leona Roszka). Ten
fragment parku ma swoją historię, do której
powrócimy w jednym z numerów
„Wiadomości Barczewskich”. Jak pamiętają
starsi mieszkańcy, w tym miejscu początkowo
była fontanna, którą zastąpiono klombem z
kwiatów. Ciekawostką jest fakt, że pierwotnie,
w miejscu klombu miał stanąć pomnik Feliksa
Nowowiejskiego. Ten jednak został
postawiony przed Szkołą Podstawową jego
imienia.
Wystarczy przyjrzeć się fotografiom, aby
przekonać się, że za sprawą osób
odpowiedzialnych za estetykę naszego miasta,
miejsce to przestało straszyć swą szpetotą.
Teraz w otoczeniu kwiatów można wygodnie
usiąść na ławeczce, przy chodniku ułożonym z
kostki polbrukowej i odpoczywając przyglądać
się zmieniającemu się na lepsze otoczeniu.
Tekst i foto. W. Zenderowski
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Inwestycje w gminie Barczewo
W drugiej połowie roku 2009 Urząd
Miejski w Barczewie rozpoczął trzy inwestycje.
Jedzbark - Odryty
Obecnie trwa budowa wodociągu
wraz z przyłączami Jedzbark-Odryty. 30
września projektant przekazał gminie
dokumentację zamienną. Zmiana spowodowana
była brakiem zgody na przejście wodociągiem
przez działki pani E. Lesińskiej. 20 października
teren budowy przekazano wykonawcy robót,
firmie „WODROL OLSZTYN”. Długość sieci
wynosi ok. 550 mb, natomiast przewidywany
termin zakończenia robót określony został na 9
listopada 2009 r.
Miejska Przychodnia Zdrowia
24 lipca rozpoczęto prace związane z
rozbudową Miejskiej Przychodni Zdrowia w
Barczewie. Tego dnia teren budowy przekazano
wykonawcy robót, firmie „WĘGRZYN I SYN”.
Roboty budowlane obejmą: część
dobudowywaną, w której skład wchodzą: na
parterze – poczekalnia z rejestracją, 2
wiatrołapy, gabinet przygotowawczozabiegowy, gabinet ginekologiczny, kabina
higieny osobistej, gabinet stomatologiczny, 2 wc
dla niepełnosprawnych, wc dla kobiet,
pomieszczenie porządkowe,
komunikacja/poczekalnia; na piętrze – 4
gabinety lekarskie, komunikacja, winda, a także
część remontowaną: piwnica – pomieszczenia
na odpadki i brudną bieliznę; parter – wiatrołap,
pomieszczenie porządkowe, wc dla
niepełnosprawnych, gabinet zabiegowy i
pobierania prób, gabinet przygotowawczo

zabiegowy, pomieszczenie dla dzieci zdrowych,
dzieci chorych, poczekalnia, rejestracja,
komunikacja/poczekalnia oraz piętro – 2
pomieszczenia administracji, fizykoterapia, wc
p a c j e n t ó w, w c p e r s o n e l u , m a g a z y n ,
pielęgniarka środowiskowa, szatnia personelu,
komunikacja/poczekalnia.
Zakres prac obejmuje: wykonanie
nowych ścianek działowych, tynków,
malowanie wszystkich pomieszczeń, wymianę
wykładzin podłogowych, stolarkę drzwiową
wewnętrzną, nową instalację wod-kan, c.o.,
przyłącza wod-kan, nową instalację
elektryczną, oświetleniową itp.

Obecnie roboty przebiegają zgodnie z
harmonogramem przedstawionym przez
wykonawcę – wylano fundamenty części
dobudowywanej, wymurowano ściany do
wysokości parteru części dobudowywanej,
trwają prace zbrojeniowe, murarskie oraz
przygotowawcze do wylania stropu. Po
rozbudowie powierzchnia użytkowa przychodni

fot. archiwum

wyniesie 535,10 m2. Przewidywany termin
zakończenia robót to 30 września 2010 r.
Barczewo - Osiedle Domków
Jednorodzinnych
Trzecią inwestycją jest budowa sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ulicach: Nowodworcowej,
Orzeszkowej, Konopnickiej, Słowackiego,
Szczepańskiego i Gałczyńskiego w Barczewie
wraz z budową i odtworzeniem nawierzchni.
3 lipca przekazano teren budowy wykonawcy
robót, firmie „PRZEM-GRI”. Zakres robót
budowlanych obejmuje: budowę sieci
wodociągowej PCV Ø 90-225 o łącznej długości
ok. 1000 mb wraz z przyłączami; budowę
kanalizacji sanitarnej PCV Ø 200-250 o łącznej
długości ok. 850 mb wraz z przyłączami;
budowę kanalizacji deszczowej PCV Ø 250-800
o łącznej długości ok. 1800 mb wraz z
przykanalikami; budowę nawierzchni z kostki
brukowej ok. 600 m2 oraz budowę nawierzchni
z masy bitumicznej ok. 700 m2. Obecnie
zaawansowanie robót wynosi ok. 80%,
natomiast przewidywany termin zakończenia
robót to 30 listopada 2009 r.
Redakcja

LGD „Południowa Warmia”.Coraz bliżej uruchomienia działań
W dniu 5 października 2009 roku w także realizacji drobnych inwestycji. W ramach ponieść cały koszt realizacji inwestycji, a
Urzędzie Marszałkowskim Województwa „Małych projektów” beneficjent może otrzymać następnie wystąpić z wnioskiem o zwrot 70%
Warmińsko-Mazurskiego została podpisana do 25000 zł dofinansowania, co może stanowić poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
umowa na funkcjonowanie LGD „Południowa do 70% wartości projektu. Działanie to jest Budżet konkursu tegorocznego to 500 000 zł do
Warmia”. Ze strony Zarządu LGD podpisy refundacją, co oznacza, że najpierw należy wykorzystania przez mieszkańców 6 gmin –
złożyli Lech Jan Nitkowski
Barczewo, Biskupiec Reszelski,
– prezes Zarządu oraz Jacek
Kolno, Purda, Olsztynek i
Andrzej Kuczajowski –
Stawiguda.
skarbnik.
W dniu 14.10.2009 r. LGD
Podpisanie tej
„Południowa Warmia” złożyła
umowy powoduje
kolejny wniosek z zakresu
uzyskanie wyprzedzającego
„Funkcjonowania LGD” na 2010
finansowania oraz
rok. Wcześniejszy nabór wniosków
możliwość zaciągnięcia
na 2010 rok pozwoli na
kredytu na funkcjonowanie.
bezproblemowe funkcjonowanie i
Pozwoli to na swobodne
finansowanie już od 1 stycznia 2010
uruchomienie działań
roku, co powinno przyczynić się do
dotychczas ograniczonych
równomiernego rozkładu działań
względami finansowymi
przez całe 12 miesięcy. W roku 2010
oraz uruchomienie naborów
zaplanowane są konkursy z 4
wniosków. Jeszcze w tym
działań: „Różnicowanie w kierunku
roku planowany jest nabór
działalności nierolniczej”,
wniosków na tzw. „Małe
„Tworzenie i rozwój
projekty”, skierowane do
mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i
fot. archiwum
mieszkańców obszarów
rozwój wsi” oraz „Małe projekty”.
w i e j s k i c h w z a k r e s i e Lech Jan Nitkowski, Jacek Andrzej Kuczajowski oraz Ryszard Cecot zastępca dyrektora
aktywizowania, szkoleń, a Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, który asystował przy podpisywaniu umowy
Tomasz Piłat
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Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie
Obchody 5-lecia
W piątek 2 października 2009 r. w
Ramsowie miała miejsce wspaniała
uroczystość. Około godz. 9.30 przed budynkiem
Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek
niecodzienny widok: dyrektor szkoły – pan Jan
Marcin Malinowski i towarzyszące mu dwie
dziewczynki w warmińskich strojach ludowych,
tuż obok przystrojonego konia zaprzężonego do
bryczki.
Niecierpliwie oczekiwano
niezwykłego gościa – wiceministra
Ministerstwa Edukacji Narodowej pana
Zbigniewa Włodkowskiego, który swoją
obecnością miał zaszczycić obchody 5-lecia
Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w
Ramsowie. O 9.30 szanowny gość przybył w
towarzystwie Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty – pani Małgorzaty
Bogdanowicz-Bartnikowskiej.
Po powitaniu gości przez dyrektora szkoły i
towarzyszące mu uczennice, po wręczeniu
symbolicznego upominku – wieńca z jesiennych
kwiatów i liści – szanowni goście przesiedli się
do bryczki i zostali przewiezieni do „chaty” w
Dadaju, gdzie w pięknie udekorowanej sali
oczekiwali uczniowie ramsowskiej szkoły,
nauczyciele, rodzice, goście a wśród nich
burmistrz Barczewa – pan Lech Jan Nitkowski,
starosta powiatu olsztyńskiego – pan Mirosław
Pampuch.

Kubalę – pracownika obsługi – wyróżniono
nagrodą dyrektora. Wielu nauczycieli otrzymało
dyplomy z podziękowaniami za pracę i
osiągnięcia. Nie zapomniano o rodzicach,
którzy od lat pomagają społeczności szkolnej

uroczyście dokonał symbolicznego pasowania
młodzieży i dzieci wielkim kolorowym
ołówkiem. Wszyscy uczniowie wymienionych
klas otrzymali tradycyjne dyplomy z
gratulacjami.

fot. A. Jędraszek

Uroczystość uświetniła część
artystyczna w wykonaniu uczniów ramsowskiej
szkoły. Pięknie recytowano wzruszające utwory
Marii Zientary-Malewskiej, Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego i Tadeusza Różewicza.
Szczególne wrażenie na słuchaczach wywarła
recytacja „Prządek warmińskich” w gwarze
warmińskiej wykonana przez Kasię Iwanowicz
występującą w pięknym regionalnym stroju.
Towarzyszyły jej uczennice także w strojach
warmińskich „pracujące” przy kołowrotku.
Gromkimi brawami nagrodzono piosenki w

fot. Zb. Kozłowski

fot. Zb. Kozłowski

Uroczystość rozpoczęła się
odśpiewaniem hymnu narodowego oraz
“Hymnu Warmii”. Dyrektor szkoły dokonał
prezentacji osiągnięć placówki. Było wiele
wystąpień szanownych gości. Nie zabrakło
odznaczeń i wyróżnień. Pani Jolanta Pawłowiec
– nauczycielka nauczania początkowego została
uhonorowana Medalem Komisji Edukacji
Narodowej. Pani Alicja Bogdańska –
nauczycielka języka polskiego otrzymała
nagrodę Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty. Panią Lucynę Suchtę – nauczycielkę
nauczania początkowego oraz pana Tadeusza

4

służąc swoim czasem i pracą. Wielu rodziców
otrzymało dyplomy z podziękowaniami.
Uczniowie i wszyscy obecni nie
szczędzili braw nagrodzonym i wyróżnionym.
W bardzo ciepłej i pełnej wzruszeń atmosferze
przystąpiono do ceremonii ślubowania i
przyrzeczenia uczniów kl. I gimnazjum, I klasy
szkoły podstawowej i przedszkolaków. W
podniosłym nastroju gimnazjaliści ślubowali
być dobrymi uczniami i ludźmi honoru.
Maluchy niezmiernie przejęte i z wypiekami na
buziach przyrzekały, że będą grzecznymi
dziećmi i dobrymi kolegami. Dyrektor szkoły

wykonaniu grupy przedszkolaków, dzieci z
klasy I oraz zespołu uczniów klas starszych. Nie
zabrakło humoru i dowcipu. Uczniowie
zademonstrowali skecz „Szkoła na wesoło”, a
gimnazjaliści zademonstrowali taniec w stylu
country. Występ został przyjęty z wielkim
aplauzem.
Uroczystość uświetniły gościnne
występy zespołów z Lamkowa i Węgoja.
Zaprezentowały tańce, piosenki i gwarę
warmińską, a zrobiły to z ogromną werwą i
poczuciem humoru. Kolorowe i bogate stroje
warmińskie dodawały blasku tymfot.
występom.
W. Zdaniuk
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Uroczystość pełna była życzeń, podziękowań,
upominków i wzruszeń. Pan wiceminister
otrzymał obraz przedstawiający szkołę
ramsowską – dzieło uczniów. Goście mogli
zapoznać się z wystawkami sukcesów
przygotowanymi przez uczniów szkół w
Ramsowie, Lamkowie, Wipsowie i Kronowie.
Dzień ten z pewnością na zawsze pozostanie w
pamięci społeczności szkolnej, rodziców i gości,
którzy podkreślali, iż świetności dodawała
niezwykła urokliwa sceneria: jezioro Dadaj,
okoliczne lasy i łąki.
Elżbieta Lewandowska

Edukacji Narodowej. W swoim wystąpieniu
starał się podkreślić dobre strony takich
inicjatyw i to, że tego typu szkoły odnotowują
coraz więcej sukcesów w swojej działalności.
Zapewnił zebranych, że ministerstwo ze swej
strony będzie się starało wspierać szkoły
niepubliczne i w miarę możliwości zapewnić im
dobry start. W dalszej części wypowiedzi
nakreślił główne założenia reformy oświaty,
wprowadzenie nowej podstawy programowej i
wspomniał o kierunkach zmian w oświacie.
Kurator warmińsko-mazurski pani
Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska

fot. Zb. Kozłowski

działalności szkół niepublicznych. Tym
bardziej, że na terenie gminy, oprócz
działających już od kilku lat tego typu szkół,
powstały nowe. Uczestnicy konferencji zostali
zapoznani z praktyką tworzenia szkół
niepublicznych i działalnością już istniejących.
Lech Jan Nitkowski podkreślił osobiste
zaangażowanie w proces tworzenia takich szkół
i podał, że gmina Barczewo szczyci się
największą ilością szkół niepublicznych.
Podsumowując swą wypowiedź stwierdził, iż
wieś, w której istnieje szkoła jest ośrodkiem,
centrum życia kulturalnego i oświatowego wsi.
Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli pani Regina
Tołkowicz zapewniła dyrektorów szkół o daleko
posuniętej pomocy dla nauczycieli oraz
przedstawiła ofertę doskonalenia przygotowaną
dla pedagogów.
O zmianach w przepisach prawnych
dotyczących oświaty w kontekście szkół
niepublicznych poinformował dyrektor
Departamentu Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
Dominik Granada prezes Zarządu
Fundacji Talizman określił program wspierania
szkół niepublicznych, które uczestniczą w tym
programie i zachęcił do przystąpienia do
programu nowopowstałe szkoły niepubliczne
oraz deklarował wsparcie dla inicjatyw
szkolnych.
Na zakończenie konferencji odbyła
się dyskusja. Zebrani dyrektorzy szkół mieli
wiele pytań do przedstawicieli ministerstwa i
kuratorium. Dzielono się doświadczeniami i
spostrzeżeniami. Nawiązano wiele kontaktów,
które w przyszłości pomogą w realizacji planów
i osiągania lepszych efektów pracy w

I Wojewódzka Konferencja Wiejskich
Szkół Niepublicznych
Po uroczystości odbyła się I
Konferencja Wiejskich Szkół Niepublicznych
województwa warmińsko-mazurskiego pod
h o n o r o w y m p a t r o n a t e m Wa r m i ń s k o Mazurskiego Kuratora Oświaty Małgorzaty
Bogdanowicz-Bartnikowskiej i burmistrza
Barczewa Lecha Jana Nitkowskiego.
W konferencji uczestniczyli także zaproszeni
goście w osobach: Zbigniewa Włodkowskiego –
podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej, Reginy Tołkowicz – dyrektor
Wa r m i ń s k o - M a z u r s k i e g o C e n t r u m
Doskonalenia Nauczycieli, dyrektora
Departamentu prawnego Ministerstwa Edukacji
Narodowej pani Joanny Rozwadowskiej
-Skrzeczyńskiej oraz prezesa Zarządu Fundacji
Talizman Dominika Granada.
Szkoły reprezentowali licznie
zgromadzeni dyrektorzy szkół niepublicznych i
publicznych województwa warmińskomazurskiego.
Otwarcia konferencji dokonał dyrektor
Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w
Ramsowie pan Jan Marcin Malinowski, który w
krótkich słowach nakreślił rys działającej od
pięciu lat szkoły w Ramsowie. Podzielił się
osiągnięciami w zakresie prowadzenia tego typu
placówki oraz dał przyczynek do dyskusji
uczestnikom konferencji.
Jako pierwszy zabrał głos Zbigniew
Włodkowski wiceminister w Ministerstwie

fot. A. Jędraszek

zabierając głos poinformowała zebranych o
miejscu niepublicznych szkół podstawowych i
gimnazjów w systemie szkolnym województwa.
Podkreśliła zasadność tworzenia tych szkół i
osiągnięcia, które są udziałem szkół
niepublicznych na mapie edukacyjnej gminy
Barczewo.
Kolejną osobą, która zabrała głos był
burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski. Pan
burmistrz pokusił się o małe podsumowanie

niepublicznych szkołach na szczeblu
podstawowym i gimnazjalnym. Wszystkie
głosy w dyskusji prowadziły do
konstruktywnych wniosków, a zwieńczeniem
konferencji było podpisanie wspólnej deklaracji
współdziałania szkół niepublicznych
województwa warmińsko - mazurskiego.
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Alicja Bogdańska
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Kultura/ Społeczeństwo
Z Salonu Muzycznego im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie
Międzynarodowy Dzień Muzyki

Z życia emeryta
Wycieczka do Lwowa

Muzyka to jedyny język przekazu,
który jednoczy wszystkie kraje i wszystkie
kultury – tak powiedział niegdyś artysta
Zbigniew Lubicz-Miszewski. Muzyka leczy,
łączy ludzi, światy, łagodzi obyczaje itd.
Wszyscy to wiemy dlatego uwielbiamy
muzykę, słuchamy jej gdy się śmiejemy i
płaczemy.

W piątek, 12 sierpnia bieżącego roku, emeryci i renciści SW przy Zakładzie Karnym w
Barczewie wybrali się na kilkudniową wycieczkę do Lwowa. Po drodze zwiedzili Kazimierz Dolny i
pałac w Kozłówku, skąd następnie pojechali do Krasnegostawu. Drugiego dnia udali się na Cmentarz
Łyczakowski i Orląt Lwowskich. W Olesko, Podhorce i Złoczów zwiedzili zamki. Następnego dnia
uczestnicy wycieczki przeszli ulicami Lwowa, gdzie obejrzeli m. in. cerkiew św. Jura, ratusz
lwowski, Katedrę Łacińską, wieżę Prochową, plac Halicki, Prospekt Swobody (Wały Hetmańskie),
kwartał ormiański i kwartał żydowski, cerkiew Ormiańską, kościół Bernardynów, pomnik Adama
Mickiewicza. Stamtąd, kolejnego dnia, już z bagażem pełnym wrażeń, uczestnicy wycieczki wrócili
do Barczewa.

fot. archiwum

W 1975 r. ustanowiono
1 października Międzynarodowym Dniem
Muzyki. Stało się tak z inicjatywy wybitnego
amerykańskiego wirtuoza skrzypiec i
wiolonczeli oraz dyrygenta Yehudi Menuhina,
który w tamtych latach był również
prezydentem Międzynarodowej Rady Muzyki,
działającej przy organizacji UNESCO. Od tego
czasu święto muzyki jest obchodzone na całym
świecie. Z tej okazji, 1 października 2009 r.
Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie zaprosił mieszkańców na piękny
koncert pt. „Muzyczny początek jesieni”.
„Żółty jesienny liść” wpadł do Salonu w postaci
czarownej melodii w wykonaniu pedagogów i
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I
stopnia w Kętrzynie. Młodzi artyści wraz z
opiekunami wykonali bardzo różnorodny,
ciekawy program muzyczny. Wspaniale
wystąpili uczniowie: młode flecistki Katarzyna
Latek i Ewa Czerepaniak bardzo ładnie
wykonały słynne utwory F. Chopina „Balladę”
oraz „Preludium A-dur”; zdolne początkujące
pianistki Marta Sobczyk i Julia Ciborowska
zaprezentowały „Walca” A. M. Przydworskiej i
Rondo z sonaty A. Diabellego, następnie
zagrały solo – Marta Sobczyk – F. Chopina
,,Preludium e –moll”, Julia Ciborowska – A.
Cwojdzińskiego ,,Preludium Chopina”; na
akordeonie świetnie zagrał Paweł Filar „Cztery
Tańce Ludowe” cz. I i II G. Ketzschera; ciekawy
motyw filmowy „Pola Elizejskie” zagrał
utalentowany przyszły pianista Michał Książek.
Gdy późny wieczór zajrzał do okien,
na kameralnej scenie Salonu Muzycznego
pojawili się pedagodzy, brawurowo wykonując
utwory muzyczne; flecistka p. Judyta
Kwiatkowska cudownie zagrała ,,Arię z suity
klasycznej” A. Aleksandrowa, ostatnim
utworem koncertu był „Cantabile” N.
Paganiniego, w wykonaniu wspaniałego duetu
p. Judyta Kwiatkowska na fortepianie i p.
Zbigniew Ciucias znakomity skrzypek oraz
dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w
Działdowie, który również przedstawiał
wykonawców i ciekawie, a czasem zabawnie
opowiadał o granych utworach i o muzyce.
Magdalena Łowkiel
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Fot. Jerzy Biniecki. Lwów. Uczestnicy wycieczki przy pomniku Adama Mickiewicza.

W. Zenderowsk

Wycieczka nie tylko do Kopenhagi
W dniach od 22 do 25 września, licząca 40 osób grupa emerytów i rencistów SW przy
Zakładzie Karnym w Barczewie wybrała się do Kopenhagi. Po drodze był Rostock, przeprawa
morska promem do duńskiego portu Gedser i przejazd do Kopenhagi. Zwiedzano miasto, jego
zabytki, m.in. Syrenkę Kopenhaską, fontannę Gefion. Uczestnicy wycieczki przyglądali się
uroczystej odprawie warty Gwardii Królewskiej. Potem był przejazd z Danii do Szwecji – najpierw
tunelem pod wodami Bałtyku, a potem najwspanialszym, zawieszonym nad wodami, łączącym
Malmö i Kopenhagę ponad ośmiokilometrowym mostem. W Szwecji zwiedzano miasto Malmö i
jego najciekawsze miejsca z punktem widokowym mostu w Oeresund, natomiast w Helsingeor –
zamek Hamleta. Potem odbyła się przeprawa promowa z Szwecji do Danii. W stolicy Danii
uczestnicy wyjazdu odbyli rejs statkiem po kanałach Kopenhagi, a na koniec zwiedzili miasto, po
czym wrócili do bazy promowej Rostock, a stamtąd do Barczewa.
Tekst i foto W. Zenderowski

Fot. Kopenhaga. Uczestnicy wycieczki podczas uroczystej odprawy warty Gwardii Królewskiej.
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Kultura
Tradycyjnie od kilku lat, dwa razy w
roku, w Galerii Sztuki „Synagoga” artyści
profesjonalni i rzemieślnicy z terenu gminy
Barczewo oraz amatorzy prezentują swoje prace
z różnych dziedzin sztuki na wystawach z cyklu
„Co ręce potrafią”. O tych
wystawach pisano już na łamach
gazety samorządowej.
14 sierpnia 2009 r.
odbyła się pierwsza impreza z
nowego cyklu: „Barczewianie o
sobie – moje hobby”.
Nowatorstwo owego spotkania
polegało na tym, iż nie była to jedynie wystawa,
prezentacja hobbystycznych zainteresowań, ale
mieszkańcy Barczewa na żywo opowiadali o
sobie, o swoich zainteresowaniach.
Niewątpliwie, są to ludzie ciekawi,
nietuzinkowi. Anita Łukowska – przyszła pani
prawnik – pięknie zaśpiewała kilka utworów.
Marian Sawicki wyrecytował swój wiersz pt. „O
mojej żonie”. Obok recytatora dumnie siedziała,
w rzeźbionym fotelu, jego małżonka, przebrana
za dziewiętnastowieczną damę. Była to
interesująca scenka.
Swój talent poetycki ujawnił Bolesław
Pączyński, rozśmieszając zebranych wierszem
„Idealny mąż”. Pan Bolesław pokazał również,
wykonane przez siebie, wyroby z metalu. Zenon
Markowicz to sportowiec – biegacz-amator,
odnoszący duże sukcesy na zawodach
regionalnych i ogólnopolskich. Zaprezentował
zdobyte 25 medali oraz pamiątkowe koszulki.
Aleksander Wrzosek zainscenizował kącik
wiejskiej chaty z wyposażeniem rzeczy
użytkowych, np. niecka, żelazko na węgiel,
sierp, cep itp. oraz pięknie opowiadał o
renowacji, której sam dokonuje, starych mebli i
przedmiotów.
Bogusława Kruk, Kazimierz Majchrzak i
Ryszard Pietrzak „kusili” uczestników
spotkania wspaniałymi koralami, naszyjnikami
własnego wyrobu. Władysław Wiśniewski –
majsterkowicz, tzw. domowa „złota rączka”
wykonał kilka kwietników, taboretów i ozdób
ogrodowych. Zbigniew Żygadło zaprezentował
się jako kolekcjoner zabytkowych lamp i wag.
Po raz pierwszy barczewianom swoje zbiory„skarby” wydobyte z ziemi udostępnili panowie:
Sebastian i Marek. Podzielili się także bogatą
wiedzą historyczną na temat swego zbieractwa.
Krzysiek i Czarek Białeccy, uczniowie Szkoły
Podstawowej w Barczewie, uczestnicy
Międzynarodowych zawodów szermierczych
we Wrocławiu, pokazali pojedynek szermierczy
oraz opowiadali o swoich zainteresowaniach
sportowych.
Pokazane na wystawie instrumenty muzyczne i
śpiewniki z pierwszych lat XX w. pochodziły ze
zbiorów Andrzeja Florkowskiego. Prace
plastyczne dzieci Anny Wojszel – Rozalii i
Kacpra zachęcały widzów do zatrzymania się na
dłużej. Bogdan Tołkacz udostępnił akcesoria
motoryzacyjne ze zlotów miłośników wielkich,
wspaniałych motocykli. Grzegorz Woźny jest
autorem pracy modelarskiej barczewskiej
synagogi. Swoje trofea myśliwskie i wędkarskie
udostępnił na wystawę Waldemar Pietkiewicz.
Katarzyna i Piotr Kiejdo zaprezentowali
produkty z pasieki i zapraszali do degustacji.
Wiktora Chwietczuka poznaliśmy nie tylko jako
poetę, ale również specjalistę od domowych
nalewek. Hobbystom zaimponował swoimi

dowcipami kamerzysta – Włodzimierz Zdaniuk.
1 września 2009 r. odbyła się druga
część spotkania z cyklu „Barczewianie o sobie –
moje hobby”, zatytułowane: „Wiersze i nie tylko
do szuflady”. Zgodnie z nazwą imprezy

p t . „ O s o b o w o ś c i B a r c z e w a . Ta d e u s z
Rynkiewicz”. Wszystkich zachwycił koncert
poezji Anny Snochowskiej, w wykonaniu
muzycznym Anny Koneckiej.
We wrześniu br. odbyło się w Galerii
Sztuki w Barczewie szereg
spotkań dorosłych i młodzieży –
uczestników warsztatów
rękodzielniczych z cyklu
„Ginące zawody”. W tym czasie
„Synagogę” odwiedziło kilkaset
osób. Relacje z warsztatów
zostaną przedstawione w
gazecie lokalnej i telewizji „Macrosat” w
późniejszym terminie.
Stefania Chabko

Bogaty sezon w „Synagodze”
Barczewianie o sobie...

Idealny mąż
Poważany mąż, stateczny,
z komórką przy uchu
w każdym calu pożyteczny,
gdy jest na podsłuchu.
Chłopak ma być ułożony,
posłuszny kobiecie
i kaprysy spełniać żony –
zresztą, sami wiecie.
Idź do sklepu, wynieś śmieci
i kup płyn do naczyń.
Więc znów włączam swój bieg trzeci
kiedy wracam z pracy.

fot. Zb. Kozłowski

barczewscy poeci zaprezentowali swój dorobek
poetycki. Autorzy sami recytowali własne
wiersze, a niektórzy dołączali ciekawe
komentarze.
Wystąpili następujący „pisarze”: Bolesław
Pączyński, Marian Sawicki, Stanisława
Więckowska, Janina Domurad, Alina
Rynkiewicz – czytała poezję swojego męża,
Leontyna Sawicka zaprezentowała fragment
swej prozy, Wojciech Zenderowski zapoznał
słuchaczy z własną twórczością poetycką oraz
prezentował, wcześniej wydaną, swoją książkę

Idealny mąż kochany,
cud babskiej techniki,
chłopak zdalnie sterowany
różne są roczniki.
Zburzył się mąż jeden przeto,
chłop musi być w cenie,
wnoszę tu Liberum Veto
ma być równouprawnienie.
Bolesław Pączyński

Podziękowania
W tym roku ładnie i kolorowo wyglądały nie tylko skwerki miejskie, ale zmieniło się
także otoczenie synagogi, w której swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne
„Pojezierze”, oddział w Barczewie.
Za uporządkowanie klombów i otoczenia wokół budynku oraz bieżące prace społeczne
należą się podziękowania Paniom i Panom:
Halinie Bronce, Stanisławie Brzózka z rodziną, Renacie Dziubczyk, Danucie Dobkowskiej,
Melanii Głąbowskiej, Stanisławowi Kojro, Agnieszce Markowicz, Halinie Oleszczak, Jadwidze
Osiak, Barbarze Poleszak, Marianowi Sawickiemu, Stanisławie Więckowskiej, Barbarze i
Władysławowi Wiśniewskim, Annie Wojszel.
Ponadto serdecznie dziękujemy:
dyrektor pani Marioli Łukowskiej oraz pracownikom Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie za owocną współpracę,
panu Krzysztofowi Kacprowiczowi – właścicielowi telewizji kablowej oraz pracownikom
„Macrosatu” za pomoc w realizacji przedsięwzięć kulturalnych.
Wszystkim Mieszkańcom Barczewa, sympatykom Galerii Sztuki „Synagoga” podziękowanie za
udział w wystawach oraz imprezach organizowanych przez SSK „Pojezierze”.
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Nad dawnym Kanałem Młyńskim
Mostek więzienny
„Nikt nie pamięta od kiedy
po barczewskim kryminale
krąży dykteryjka o wolności,
która idąc do więzienia
zatrzymała się na mostku
nad dawnym Kanałem Młyńskim...”.
(Autor nieznany. Fragment wiersza
zaczerpnięto z przygotowywanej publikacji pt.
„Barczewo – 200 lat Więzienia”)

W dawnych kronikach miasta
czytamy, że po pracach melioracyjnych przy
Rajczuchach, dla zapewnienia skuteczniejszej
obronności miasta, tuż przy jego murach
dodatkowo wykopano kanał, zwany fosą.
Połączył on wody Stawu Młyńskiego z rzeką
Kiermas. Nad fosą wybudowano most z Bramą
Południową. Natomiast tuż przy ujściu wód ze

stawu, brzegi fosy początkowo połączono
kładką z drewna, która służyła tylko
zakonnikom. Potem zbudowano mały,
niewyróżniający się most, którym mógł
przejechać wóz konny. Korzystali z niego
zakonnicy z pobliskiego klasztoru przechodząc
do swoich sadów i ogrodów. Służył również
budowniczym wznoszącym zabudowania
klasztorne po drugiej stronie kanału. Po jego
zbudowaniu most przybrał nazwę „Piaseczny”.

8

Z chwilą, kiedy w 1812 roku, władze
pruskie w zabudowaniach klasztornych
umieściły więzienie, należący do klasztoru
drewniany most nad Kanałem Młyńskim stał się
za mały. Wówczas zbudowano nowy,
solidniejszy, który jednak po ponad stu latach
zmurszał. Na początku XX wieku dyrekcja
Strafanstalts podjęła się budowy kolejnego
mostu. Tym razem dwa metalowe przęsła
zostały oparte na murowanych z czerwonej
cegły podporach skrajnych. Na tym wszystkim
wykonano pomost z drewna. Do niego
przymocowano drewnianą balustradę wspartą
na trzech (po jednej i drugiej stronie)
kwadratowych słupkach zakończonych kulą.
Przestrzeń pomiędzy słupkami wypełniała
ażurowa konstrukcja drewniana. Wszystko
pomalowane było na biało. Widoczny most na
starej fotografii z lat dwudziestych XX wieku
prezentował się wspaniale. Z racji, że znajdował
się na terenie więzienia, służył tylko więzieniu,
podobnie jak po wojnie.
Jesienią 1947 roku polskie władze
więzienne naprawiły mostek, który zastały
mocno uszkodzony. Zniszczoną drewnianą
balustradę zastąpiły metalowe poręcze z
płaskowników. Przy okazji wymieniono kilka
drewnianych elementów. Mostek znajdował się
na terenie więzienia do roku 1955, do chwili
zdjęcia posterunków uzbrojonych przy bramie
budynku przy ul. Klasztornej 5. Do chwili

uruchomienia bramy gospodarczej od ul.
Południowej, przez most przejeżdżały pojazdy
samochodowe do Zakładu Karnego (nie tylko z
zaopatrzeniem). Potem, przez kolejne lata, był
tylko prowizorycznie „łatany” i podpierany
przed zawaleniem. Nie doczekawszy się
kapitalnego remontu, w roku 2007, dla
bezpieczeństwa został wyłączony z ruchu.
Wojciech Zenderowski
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Barczewskie Kalendarium
Październik
1.10.1889 – Eugeniusz Buchholz z Wartemborka
sprzedał księgarnię Ottokorowi Jabłońskiemu z
Olsztyna.
2.10.1994 – w Lamkowie odbył się „Jesienny
wyścig kolarski”; w różnych grupach wystartowało
43 dzieci.
4.10.1911 – w Skajbotach urodził się Franciszek
Sarnowski, pedagog, podharcmistrz, bojownik o
polskość.
5.10.1905 – w Barczewku urodził się Franciszek
Schnarbach, nauczyciel i działacz oświatowy. Był
więźniem obozu koncentracyjnego w
Hohennbruch.
6.10.1837 – w diecezji warmińskiej powstało,
pierwsze w Prusach Wschodnich, Towarzystwo
Trzeźwości, którego inicjatorami byli właściciele
restauracji i wyszynków.
8.10.1919 – Franciszek Kellman ze Skajbot
uczęszczał na kurs dla pomocniczych sił
nauczycielskich w Olsztynie. Egzamin końcowy
zdał z nagrodą.
9.10.1900 – ks. Karol Neumann został proboszczem
parafii w Ramsowie.
9.10.1999 – W Barczewie odbył się II wyścig
kolarski „Tour de Warmia”, w którym udział wzięło
stu kolarzy z 21 klubów.
10.10.1784 – biskup Ignacy Krasicki konsekrował
kościół pw. św. Wawrzyńca i św. Katarzyny w
Barczewku.
11.10.1998 – w Barczewie odbyły się wybory do
samorządu gminy, powiatu i województwa.
12.10.1999 – zmarł Augustyn Bania, długoletni
mieszkaniec Barczewa, powojenny inicjator ruchu
młodzieżowego, autor książki „Rodak spod
Gietrzwałdu”.
12.10.1986 – w Dniu Wojska Polskiego w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury w Barczewie odbyło się
spotkanie członków Związku Bojowników o
Wolność i Demokrację.
13.10.1950 – nastąpiła denominacja i wymiana
pieniędzy na nowe.
13.10.1989 – Dzień Edukacji Narodowej w
Barczewie zakończył się premierą filmu w kinie
„Legenda”.
13.10.1999 – w Barczewie ukazał się numer zerowy
„Głosu Barczewa”.
14.10.1999 – zmarła Marianna Lewicka,
nauczycielka, kurator społeczny. W okresie
powojennym organizowała szkoły w Lamkowie,
Radostach i Dercu.
15.10.1998 – w Olsztynie odbył się wieczór z cyklu
„Spotkania na Szczycie”, przypominający związki
Feliksa Nowowiejskiego, twórcy oratorium „Quo
vadis”, z Olsztynem.
15.10.1999 – Wanda Klimowicz została
uhonorowana wyróżnieniem Fundacji Wisławy
Szymborskiej za społeczną działalność na rzecz
dzieci niepełnosprawnych.
18.10.1989 – w przeddzień 80 rocznicy urodzin
Otylii Grot, w Domu Polskim w Olsztynie, jubilatce
życzenia złożyli harcerze z Barczewa.
19.10.1567 – biskup warmiński Stanisław Hozjusz
podniósł spustoszoną wieś Kronowo.
22.10.1849 – w Bartągu urodził się Józef Kupczyk,
ludowy rzeźbiarz warmiński, bibliofil i poeta.
22.10.1919 – w Amsterdamie wykonano po raz
pierwszy oratorium „Qvo vadis” Feliksa
Nowowiejskiego.
25.10.1929 – w Nowosiółkach urodził się
Włodzimierz Inkiewicz, przewodniczący
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i
Gromadzkiej Rady Narodowej w Barczewie.
25.10.1999 – uchwałą Rady Miejskiej nadano Statut
Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w
Barczewie.
Ciąg
Ciągdalszy
dalszy na
na str.9

Historia

Jubileusz 80 rocznicy powstania polskiej szkoły w Skajbotach
Wieś Skajboty założono przed 1375
rokiem. Oprócz spisanych bogatych wydarzeń
wyróżnia ją przede wszystkim historia polskiej
szkoły. Warto wspomnieć, że pomimo
niekorzystnego wyniku w plebiscycie z 11 lipca
1920 roku większość mieszkańców twardo
obstawała, aby w ich wsi założyć polską szkołę.
Dzięki działalności członków
miejscowego koła Związku Polaków w
Niemczech, działającego od roku 1922 i
Towarzystwa Młodzieżowego działającego od
roku 1924, oraz przy zaangażowaniu gospodyń
zrzeszonych w wiejskiej organizacji i wsparciu
rodzin Barabaszów i Sarnowskich, którzy byli
ostoją życia polskiego,
założenie polskiej szkoły w
Skajbotach mogło być
urzeczywistnione. Do otwarcia
tej placówki przyczynili się:
Franciszek Makoła, Franciszek
Sarnowski, Antoni
Lorenckowski, Marcin
Langkau, Jan Biernacki i
Kazimierz Lubowski. Nie
zapominajmy także o innych
polskich działaczach z Warmii,
którzy także czynili starania u
władz pruskich w kwestii
otwarcia polskich szkół.
Wiadomo, że na Warmii miały
być zorganizowane polskie
szkoły m.in. w Lesznie (dla 30
osób) i w Barczewku (dla 35
osób). W spisie nie było
Skajbot.
Działacze ze Skajbot, nie oglądając
się na władze pruskie, 31 grudnia 1928 roku
założyli w swojej miejscowości prywatną
polską szkołę. Początkowo mieściła się ona w
domu Józefa Krakora, z zawodu kowala.
Później w domu Alojzego Makały.
Tego samego dnia kiedy założono
polską szkołę w Skajbotach (31 grudnia 1928
roku) pruska rada ministrów uchwaliła tzw.
„Ordynację” dotyczącą uregulowania
szkolnictwa dla mniejszości polskiej.
Dokument wszedł w życie z dniem
opublikowania, tj. 21 lutego 1929 roku. Była to
przełomowa data w walce o polskie szkoły na
Warmii. Po ukazaniu się „Ordynacji” Związek
Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech
Ciąg dalszy ze str. 8

Barczewskie Kalendarium
28.10.1599 – w bitwie pod Sybinem pokonany
został kard. Andrzej Batory.
29.10.1951 – w Szkole Podstawowej w Barczewie
odbyła się masówka obrazująca osiągnięcia w
rozwoju technicznym ZSRR.
30.10.1679 – Michał Stefan Radziejowski został
biskupem warmińskim.
30.10.1810 – w Barczewie, na mocy dekretu,
państwo pruskie przejęło wszystkie dobra o.
Bernardynów.
31.10.1945 – kierownikiem Zarządu Miejskiego w
Wartemborku został Kazimierz Kowalewski.
Październik 1998 – przy kościele pw. św. Anny w
Barczewie powstał zespół Schola Cantores Miriam.
Liczący 35 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych)
zespół śpiewał głównie muzykę poważną.
W. Zenderowski

w lutym 1929 roku przez prasę rozpoczął
poszukiwania nauczycieli z patentem polskim.
Oficjalnie zajęcia w polskich
szkołach, w myśl „Ordynacji”, rozpocząć się
miały 1 kwietnia 1929 roku. W rzeczywistości
nauka w powstałych szkołach rozpoczęła się z
nowym rokiem szkolnym 1930/1931. W
Skajbotach oficjalne otwarcie szkoły miało
miejsce 11 sierpnia 1930 roku. W pierwszym
roku szkolnym uczęszczało do niej zaledwie 7,
w następnym – 10 dzieci. W szczytowym
okresie było 25. Do szkoły chodziły także dzieci
z Patryk. Początkowo placówka nie miała
własnych podręczników. Wyposażenie sali

lekcyjnej było skromne – kilka drewnianych
ławek, tablica i kreda, na ścianie natomiast
wisiał portret biskupa warmińskiego
Maximiliana Kallera.
Szkoła w Skajbotach była ośrodkiem
życia polskiego. Od lipca 1935 roku działała
przy niej świetlica prowadzona przez członków
Koła Związku Polaków w Niemczech, kółko
dramatyczne, zespół teatralny, prowadzone były
zajęcia śpiewacze, muzyczne i sportowe. Skąd
indziej wiadomo, że 23 czerwca 1935 roku,
uczniowie z polskiej szkoły w Skajbotach
uczestniczyli w letniej zabawie w Sząfałdzie.
Podobnych wyjazdów było kilka.
W Skajbotach działało polskie
przedszkole, które prowadziły Salomea
Herudaj-Myczek, Maria Romańska i Maria
Kensbock. Ta ostatnia zorganizowała we wsi
harcerstwo. Przedszkolanki zajmowały się
również biblioteką, która w 1939 roku liczyła
106 tomów i 22 czytelników. W świetlicy obok
sali lekcyjnej dostępne były polskie czasopisma
a także odbywały się tam tzw. zajęcia
świetlicowe. Jak podaje kronika szkoły w
Worytach, w Skajbotach podczas tych zajęć
uczono dziewcząt robótek ręcznych, kroju,
szycia, szydełkowania, a chłopcy konstruowali
narty, sanki czy kajaki.
Początkowo polskie szkoły nie miały
własnych podręczników. Uczniowie należeli do
Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech.
Później taką drużynę założono w Skajbotach.
Nauczycielami polskiej szkoły w
Skajbotach byli kolejno: od 31 sierpnia 1930
roku – Józef Hoffmann, a następnie Jan Hinc,

który ukończył seminarium nauczycielskie w
Bydgoszczy i pracował jako nauczyciel, a od
końca 1933 do jesieni 1936 był kierownikiem
szkoły. Od 1936 roku nauczycielem i
kierownikiem był Kazimierz Pacer, który
odegrał wielką rolę w utrzymaniu szkoły.
Pracując na tym stanowisku został powołany na
czteromiesięczne przeszkolenie wojskowe.
Podczas jego nieobecności obowiązki
kierownika pełnił Wojciech Gromadzki.
Z chwilą dojścia w Niemczech do
władzy narodowych socjalistów, dla polskich
szkół na Warmii nastały prawne ograniczenia.
Wzmogły się prześladowania rodziców i
uczniów. Nie obyło się bez
represji, nakazów i
upokorzeń. 20 kwietnia 1934
roku władze niemieckie
nakazały kierownikom
p o l s k i c h s z k ó ł
zorganizowanie uroczystości
w rocznicę urodzin wodza
Niemiec i związanych z
Niemieckim Świętem
Narodowym. Pod koniec
grudnia 1936 roku
nauczycielom i dzieciom
zakazano noszenia „Rodła” w
czasie zajęć szkolnych. W
lutym 1937 roku zakazano
również używania do nauki
śpiewnika szkolnego,
wydanego przez Związek
P o l s k i c h To w a r z y s t w
Szkolnych w Niemczech. W maju 1938 roku
nazistowskie bojówki napadły na szkołę.
Wybito wówczas szyby w oknach. Na koniec
roku szkolnego 1938/39 do szkoły w Skajbotach
uczęszczało 16 dzieci. W nocy z 23 na 24
sierpnia 1939 roku budynek szkolny został
zajęty przez niemieckie wojsko. Zniszczono
sprzęt i pomoce szkolne, a wiszące obrazy
wrzucono do stawu. Oficjalnie szkoła
funkcjonowała do 31 sierpnia 1939 roku. 1
września 1939 roku, z polecenia gauleitera i
nadprezydenta Prus Wschodnich Ericha Kocha,
zamknięto wszystkie polskie instytucje na
obszarze Prus Wschodnich, w tym szkołę w
Skajbotach.
Po roku 1939 zemsta hitlerowców
dosięgła wielu polskich działaczy i
mieszkańców Skajbot. Wysiedlony został
Bernard Barabasz, jako „niebezpieczny na
terenie przygranicznym”. W obozie
koncentracyjnym znalazł się Otton Sarnowski.
Aresztowano również innych ludzi
pochodzących ze Skajbot. Pozostałych czekały
szykany.
Po drugiej wojnie budynek
upamiętniono wmurowaną w jego ścianę tablicą
o treści: „W tym budynku w latach 1930-1939
mieściła się polska szkoła – świadectwo
polskości ziemi warmińskiej”.
Opr. Wojciech Zenderowski
Fot. Archiwum autora. 28.11.1938 rok. Sala lekcyjna
polskiej szkoły w Skajbotach.
Po lewej stronie nauczyciel i kierownik Kazimierz
Pacer oraz uczennice.
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Relacja z XLIV/09 Sesji Rady Miejskiej
Punkt 7 porządku obrad. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.
Informację w ujęciu finansowym przedstawiła skarbnik gminy pani Dorota Kondratowicz.
Dochody
Plan wg uchwały budżetowej
– 36.261.007,00 zł
Plan po zmianach
– 40.324.635,62 zł
Wykonanie za I półrocze 2009 roku – 19.698.870,60 zł
Stopień wykonania
– 48,8%
Zestawienie wg ważniejszych źródeł działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Wydatki
Plan wg uchwały budżetowej
– 38.663.007,00 zł
Plan po zmianach
– 44.673.694,62 zł
Wykonanie za I półrocze 2009 r.
– 17.462.371,41 zł
Stopień wykonania
– 39,1 %
Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Informacja z wykonania
inwestycji na 2009 rok
w ujęciu rzeczowym
Informację przedstawił
burmistrz Lech Nitkowski
1. B u d o w a s i e c i w o d o c i ą g o w e j w
miejscowościach: Nikielkowo – Wójtowo –
Kaplityny – Bark – Barczewo łączna długość
sieci 8645 mb, wartość zadania 1.088.283,74 zł;
10 czerwca nastąpił odbiór techniczny
inwestycji.
2. Budowa wodociągu wraz z przyłączami
Jedzbark – Okryty – Klucznik; 2.590 mb o
wartości 159.655,15 zł. Do wykonania pozostał
projekt zamienny.
3. Budowa wodociągu z przyłączami do
miejscowości Skajboty przez
Mokiny;
planowana długość sieci 10.045 mb, przyłącz
1954 m. Wartość projektu 64660,00 zł. Nastąpiła
zwłoka z terminowym otrzymaniem
dokumentacji z winy projektanta.
4. Budowa kanalizacji w Barczewku,
planowana długość sieci 6500 mb. Wartość
projektu 183.000,00 zł. Wykonanie do
30.11.2009 r.
5. Budowa drogi gminnej Wójtowo –
Nikielkowo długość 2,8 km; wartość projektu
246.440,00 zł. Droga na etapie projektowania.
6. Budowa chodnika na ulicy Dębowej w
Łęgajnach, 954,5 mb; wartość zadania
144.448,00 zł. Dokonano odbioru 25 czerwca
2009 r.
7. Rozbudowa budynku Miejskiej Przychodni
Zdrowia w Barczewie. Wartość oferty
912.308,87 zł; 24 czerwca wykonawcy
przekazano plac budowy. Termin zakończenia
30.09.2010 r.
8. Budowa amfiteatru w Barczewie. Wartość
oferty 781.511,47 zł; 26.08.2009 roku dokonano
odbioru inwestycji.
9. Remont mostu na rzece Pisa w Barczewie.
Wartość zadania 313.340,32 zł. Dokonano
odbioru.
10. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na ulicach
Nowodworcowej, Orzeszkowej, Konopnickiej,
Słowackiego, Szczepańskiego, Gałczyńskiego
w Barczewie. Dnia 3.07 przekazano
wykonawcy plac budowy. Termin zakończenia
31.11 2009 r.
11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Ruszajnach. Wartość zadania 22.000,00 zł.
Termin realizacji 15.12.2009 r.
12. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową
w OSP w Barczewie. Termin zakończenia
18.08.2009 r.
13. Budowa sieci wodociągowej w Wójtowie.
Wartość zadania 42.582,51 zł. Dnia 3.08.2009 r.
dokonano odbioru technicznego.
14. Budowa sieci wodociągowej w Wójtowie
678 mb. Wartość zadania 43.310,00 zł. Dnia
04.08 br. dokonano odbioru końcowego.
Jan Krakowiak
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XLIV/09 Sesja Rady Miejskiej. Czas wyboru i podjęcia decyzji
Jako stały redakcyjny obserwator sesji
Rady Miejskiej zauważyłem, że na trzech
kolejnych jej posiedzeniach, stałym punktem
porządku obrad była sprawa nadania
Honorowego Obywatelstwa Barczewa panu
Stefanowi Niesiołowskiemu, wicemarszałkowi
Sejmu, profesorowi nauk biologicznych.
14 lipca tego roku senator RP ziemi
warmińsko-mazurskiej profesor Ryszard
Górecki zwrócił się do przewodniczącego Rady
Miejskiej pani Elżbiety Zacharewicz z pisemną
prośbą o rozważenie nadania tego honorowego
tytułu Stefanowi Niesiołowskiemu.
W piśmie przewodnim profesor
Ryszard Górecki pisze cyt. „Wyróżnienie
wybitnego polityka opozycjonisty ze wspaniałą
kartą walki o niepodległość byłoby wyrazem
głębokiego uznania dla jego wzorowej postawy
moralnej, jak też zaangażowania na rzecz
odzyskania wolności Ojczyzny w czasach, gdy
wymagało to szczególnej odwagi”. W dalszej
treści senator Ryszard Górecki pisze:
„Przyznanie tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Barczewa Panu Marszałkowi
Niesiołowskiemu byłoby wyrazem szacunku i
hołdu składanego osobie wybitnej i
wyjątkowej.”
Na XLIV/09 sesji w dniu 28 września do Rady
Miejskiej od Senatora R. Góreckiego wpłynął
drugi list z prośbą rozszerzającą nadanie
Honorowego Obywatelstwa Adamowi
Michnikowi, Andrzejowi Czumie i
Władysławowi Frasyniukowi.
Przewodniczący Rady Miejskiej
nadała prośbie bieg i skierowała ją do Kapituły
Honorowego Obywatela Barczewa. Kapituła w
składzie: burmistrz, przewodniczący Rady
Miejskiej i członkowie Komisji Regulaminowej
Rady, opracowała wniosek, wyraziła pozytywną
opinię o nominacie i przekazała go do
rozpatrzenia radnym. Zasady i procedury
nadawania honorowego tytułu określa uchwała
XXXIII/222/05 Rady Miejskiej w Barczewie z
dnia 4 kwietnia 2005 roku. Pierwszym
Honorowym Obywatelem Barczewa,
przyznanym zgodnie z tym regulaminem, jest
Jan Nowowiejski syn Feliksa, mieszkaniec
Poznania.
Wieść o zamiarze nadania tego tytułu
marszałkowi Stefanowi Niesiołowskiemu nie
jest już sprawą wewnętrzną Rady, chociaż jego
nadanie należy wyłącznie do jej właściwości.
Coraz większe zainteresowanie wykazują
mieszkańcy gminy o czym świadczy żywa
dyskusja na sesji w formie składanych zapytań i
interpelacji. Zainteresowani mieszkańcy pytali
o procedury i zapisy regulaminu Kapituły. W
mediach tocząca się dyskusja nie daje często
jednoznacznej odpowiedzi. Sprawa jest
rozmaicie interpretowana w zależności od tego,
jaki pogląd reprezentuje dyskutant lub autor
artykułu prasowego.
W nawiązaniu do listu senatora
Ryszarda Góreckiego i wniosku Kapituły
pozwolę sobie zabrać głos. Osobiście przed całą
czwórką nominowanych do tego honorowego
tytułu chylę czoło. Los sprawił, że z jednym z
nich zetknąłem się 41 lat temu. Ta część artykułu
jest moim osobistym wyznaniem doświadczeń z

młodzieńczych lat, burzliwych dni marca 1968
roku. Zgadzam się z senatorem Ryszardem
Góreckim, który zauważa, że zaangażowanie
Stefana Niesiołowskiego na rzecz odzyskania
suwerenności Ojczyzny jest nie do przecenienia
w czasach, gdy to wymagało szczególnej
odwagi. Ta szczególna odwaga miała wartość.
Za nią cała czwórka zapłaciła ogromną cenę,
przejawiającą się: utratą pracy, relegowaniem z
uczelni, emigracją z kraju i na końcu
osadzeniem w więzieniu. Nie każdego było stać
na taką odwagę.
W marcu 1968 roku ja, jako młody
człowiek student III roku WSR w Olsztynie,
działacz Zrzeszenia Studentów Polskich, będąc
w Warszawie jako aktywista organizacji
kortowskiej, uczestniczyłem w długich
nocnych rozmowach studentów. Aktyw Rady
Naczelnej ZSP i emisariusze organizatorów
protestów marcowych przemiennie usiłowali
pozyskać „teren”. Opowiedzenie się za którąś
ze stron wymagało odwagi. Odwaga była w
cenie. Już wówczas jako młodzieniec poznałem
jej wartość. Podjęcie decyzji wymagało bardzo
długiego namysłu. Widziałem dramaty, jakich
doświadczali koledzy w owych dniach.
Widziałem zabiegi profesorów na mojej
kortowskiej uczelni, którzy uczyli nas lekcji
demokracji i odpowiedzialności za czyny i
słowa. Nauczyli nas, studentów, jak rozważnie
postępować, dyskutować i wyrażać swoje
niezadowolenie w ustroju politycznym, w
którym przyszło nam żyć. Nauczyli nas myśleć i
postępować rozważnie. Muszę powiedzieć, że
w marcu 1968 roku pośród braci studenckiej,
bardzo mało było ludzi odważnych, którzy by
dorównywali odwagą nominowanym. Dzisiaj,
po przemianach 1989 roku, odwaga staniała.
Każdy może mówić i pisać co chce, bez
narażania się i konsekwencji. Niektórzy piszą
nową historię według własnego pomysłu. W
pisaniu przodują ludzie młodzi, którzy czasy te
znają z opowiadań ojców lub dziadków. Innych
opanowała amnezja.
Zgadzam się z merytorycznym
uzasadnieniem wniosku, sporządzonym przez
Kapitułę Honorowego Obywatela Barczewa.
Wyraźnie chcę powiedzieć, że bez takich ludzi
jak Stefan Niesiołowski, Adam Michnik,
Andrzej Czuma i Władysław Frasyniuk, dzisiaj
nie żylibyśmy w wolnej, demokratycznej
Polsce. Nie bylibyśmy pełnoprawnymi
obywatelami Europy i świata. Tym bohaterom,
mężnym Polakom, należy się najwyższy
szacunek i uznanie. Przez takich ludzi w trakcie
obrad okrągłego stołu pokojowo nastąpiła
transformacja ustrojowa. Jestem dumny z tej
doniosłej decyzji. Nigdy w historii nikt nikomu
na tacy nie przekazał władzy. Przekazanie, albo
jej zdobycie, zawsze było krwawe. Dzięki ich
roztropności, w Polsce nie przybyło nowych
cmentarzy, kalek i weteranów wojny domowej.
O tej lekcji polskiej demokracji powinniśmy
wszyscy pamiętać. Powinniśmy pamiętać o
bohaterach tamtych dni.
Pośród wielu zadawanych pytań jest
proste pytanie. Co oni zrobili dla naszego
miasta? Uważam, że pośrednio dużo, bardzo
dużo. Dzięki nim dzisiaj w Barczewie, w

demokratyczny sposób, wybieramy sobie
lokalne władze. Dokonujemy wyboru.
Rządzimy się sami. Każdy może się swobodnie
wypowiedzieć. Ja jako redaktor w wielu
gazetach nie muszę na tekście artykułu mieć
stempla cenzora Urzędu Kontroli Prasy i
Widowisk, z adnotacją „dopuszczono do
druku”.
Jako redaktor samorządowej gazety, na jej
łamach, mam przyjemność zabrania głosu w
toczącej się dyskusji. To co napisałem nie jest
koniunkturalne, nie jest tanią propagandą.
Ocena nie wynika z bieżących rankingów
popularności polityka czy jego partii. Wyznam
szczerze, nie są to ludzie z mojej formacji
politycznej, z poglądami których całkowicie w
100% się zgadzam. Szanuję ich wybór na życie,
poglądy polityczno-gospodarcze, osiągnięcia i
zasługi, jakich dokonali dla Rzeczypospolitej.
Ocena polityka jest trudna. Ocenie podlegają
czyny i jego skuteczność. Ich rzeczą jest
urządzanie świata. Urządzając polską
rzeczywistość, zmienili Ojczyźnie ustrój i jej
system gospodarczy.
W życiu mało spotkałem ludzi, którzy dla
realizacji idei odzyskania wolności,
niezależności i suwerenności Ojczyzny byli
zdolni poświęcić wszystko. Nasi bohaterowie na
stałe znaleźli swoje miejsce w historii Polski. Są
ikonami formacji politycznej, która dokonała po
1989 roku demokratycznych przemian. Poza
tym są normalnymi ludźmi, mają rodziny, nie są
pozbawieni też wad i przywar, czasami ponoszą
ich emocje i spotykają rozczarowania oraz
porażki. Nie są pomnikami z brązu.
Całej czwórce nasze miasto kojarzy
się z widokiem zza murów więziennych, w
których odsiadywali wieloletnie polityczne
wyroki. Chciałbym, aby Barczewo kojarzyło się
im też z życzliwością mieszkańców, uznaniem
barczewskich władz samorządowych wolnej i
niepodległej Ojczyzny.
Jan Krakowiak
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Radni o wyborze i podjęciu decyzji
Piotr Moszczyński, Łęgajny
Na Kapitule rozpatrywaliśmy prośbę
senatora Ryszarda Góreckiego o nadanie
Honorowego Obywatelstwa Barczewa znanym
politykom Polski. Posiedzenie było burzliwe, co
odzwierciadlało atmosferę społeczną, jaka
towarzyszy inicjatywie procedowania.
Nominacja wicemarszałka Stefana
Niesiołowskiego do tytułu zapadła
niejednogłośnie, stosunkiem głosów 3 za, 1
przeciw. Ja byłem przeciwny nadaniu tytułu.
Powiem co mną kierowało.
Po pierwsze, czynnych polityków nie
powinniśmy nominować do żadnych tytułów.
Wydarzenia ostatnich tygodni dowodzą, że
prominentne osoby, które bywają ministrami są
uwikłane w niejasne działania. My nie wiemy
czy za miesiąc lub dwa nie wyjdą na światło
dzienne jakieś nowe fakty, które zburzą
dotychczasowy wizerunek polityka.
Po drugie, tytuł Honorowy Obywatel Barczewa
jest dla mnie świętością. Jest on przeznaczony
dla człowieka, z którego my wszyscy
powinniśmy brać przykład, a on sam ma być
wzorem dzisiaj i na przyszłość.
Po trzecie, w przypadku pozytywnego
rozpatrzenia 4 wniosków, tytuły przyznane
hurtem ulegają dewaluacji. Ten tytuł powinien
otrzymać jeden nominowany.
Po czwarte, nie jestem pewien czy za rok do
Kapituły nie wpłyną wnioski hurtowe innych
opcji politycznych, których przedstawiciele
przebywali w barczewskim Zakładzie Karnym.
Po piąte, o nadanie tytułu nie wystąpił nikt z
miejscowych obywateli, instytucji
państwowych, samorządowych i organizacji
pozarządowych. Wystąpiła osoba spoza gminy,
czynny polityk PO.
Po szóste, wszyscy członkowie Kapituły w
czasie dyskusji zastanawiali się jakie korzyści

Regulamin konkursu plastycznego
„Leć orle biały nad polską ziemię”
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów.

zyska gmina kiedy rozdawać będziemy tytuły. Z
analizy dokumentów wynika, że nominaci
dotychczas nic znaczącego do gminy nie
wnieśli.
Początkowo tytuł miał być przyznany
tylko Stefanowi Niesiołowskiemu. Była to nasza
barczewska, lokalna sprawa, dopóki nie
zainteresowali się nią politycy wspierani
regionalną prasą i telewizją. Powstało
niepotrzebne zamieszanie. Dzisiaj duch pana
Stefana Niesiołowskiego robi nam niemiłą
atmosferę. Zamiast dowartościowania, budzi
wątpliwości. Sprawę w swoje ręce wzięli
politycy.
Tomasz Michałowski, Barczewo
Burmistrz i przewodniczący Rady
potraktowali radnych jak dzieci. Z góry chcieli
narzucić swoją wolę. Nie widzieli potrzeby
dyskusji z osobami, które w wolnych,
demokratycznych wyborach zostały wybrane
przez mieszkańców na swoich przedstawicieli,
reprezentantów w Radzie Miejskiej.
Otrzymałem projekt uchwały, z którego
wynikało, że wicemarszałek Stefan
Niesiołowski ma otrzymać tytuł Honorowego
Obywatela Barczewa. Mam wątpliwości czy
Barczewo musi się zawsze kojarzyć z Zakładem
Karnym i kontrowersyjnymi wypowiedziami
wicemarszałka. Przestańmy promować
Barczewo poprzez więzienie. Jest wiele innych
osób, więźniów Zakładu Karnego, które
możemy uhonorować. Powinniśmy obecnie
skupić się na zmianie uchwały przyznawania
tego tytułu. Osoba nominowana powinna być
zaangażowana na rzecz gminy i nie budzić
żadnych kontrowersji. Obecna uchwała
uniemożliwia przyznanie tytułu Honorowego
Obywatela Barczewa wielkim osobowościom,
jak księdzu Barczewskiemu czy Feliksowi

Przedłużony termin składania prac
4. Praca powinna zostać wykonana techniką
dowolną na kartce formatu A4.

3. Prace powinny być interpretacją fragmentu
wiersza Leona Szumana „Leć Orle Biały”

5. Prace należy złożyć na adres:
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie
ul. Słowackiego 5
11-010 Barczewo
z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY
„Leć orle biały nad polską ziemię”.

Leć orle biały nad bujne łany,
Które uprawia nasz lud kochany
Leć ponad Wisłę, leć ponad Wartę
Skrzydła twe białe trzymaj rozwarte.
Szarpały ciebie trzy orły czarne,
Chciały Cię wtrącić w groby cmentarne.
Potęgi wrogów dziś się rozchwiały,
Ale ty żyjesz, nasz orle biały.
(…)
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Piotr Mostek, Barczewo
Uważam, że czynni politycy nie
powinni być honorowani tytułami. W
dzisiejszych czasach nawet super polityk po
upływie pewnego czasu okazuje się, że nie jest
nieskazitelnie czysty. Afera za aferą goni
polityków. Zabranie zaś tytułu aferzyście byłoby
dużym wstydem dla miasta i gminy. Procedura
przyznawania tytułu Honorowego Obywatela
Barczewa jest jasna i czytelna. Określa ją
regulamin. Najpierw należało z wnioskiem
Kapituły zapoznać radnych. Sylwetkę
kandydata ocenić, przedyskutować,
wypunktować jego zasługi jakie wniósł dla
miasta. Na samym końcu wnieść pod obrady na
sesji Rady Miejskiej. Nie wolno stawiać radnych
przed faktem dokonanym. Tytuł ten jest
najwyższym odznaczeniem jakie może
przydzielić miasto. Najważniejszym kryterium
tego wyróżnienia jest pozytywna opinia i
odpowiedź na pytanie, co nominowany dla
gminy uczynił, czym się zasłużył. W Polsce jest
dużo osób, które walczyły o zmianę ustroju,
demokrację itp. Nie oznacza to, że mamy
wyróżniać tylko czynnych polityków.
Opinie zebrał
Jan Franciszek Krakowiak

Konkurs plastyczny

2. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą
do dnia 5 listopada 2009 r.

Leć orle biały nad polską ziemię,
Chroń twemi skrzydłami prastare plemię
I ponad szare Giewontu skały
I ponad Bałtyk leć orle biały.

Nowowiejskiemu.
Proponuję w nowej uchwale rozszerzyć skład
osobowy Kapituły o przewodniczących komisji
Rady Miejskiej. Byłoby to gremium ludzi
reprezentujące przekrój całego społeczeństwa.
Po opracowaniu nowego regulaminu
powinniśmy wrócić do przyznawania tytułów.
Nie powinniśmy przede wszystkim zapominać o
mieszkańcach gminy, którzy już się zasłużyli,
mają osiągnięcia i są powszechnie szanowanymi
obywatelami.

6. Do każdej pracy konkursowej należy
dołączyć swoje dane osobowe, tzn.: imię i
nazwisko, wiek, adres szkoły lub świetlicy
wiejskiej (dane te powinny znaleźć się na
pracy konkursowej).
7. Prace zostaną wyłonione w trzech
kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III,
IV-VI i gimnazjum.

8. Komisja Konkursowa wyłoni po trzy prace
w każdej kategorii wiekowej. Wyniki
konkursu zostaną ogłoszone przed obchodami
Święta Odzyskania Niepodległości a także
zamieszczone na stronie internetowej:
www.moksit.barczewo.pl
Prace zostaną wystawione w Salonie
Muzycznym przy ul. Mickiewicza 12.
Przez swoje zgłoszenie do konkursu
plastycznego, każdy uczestnik wyraża zgodę na
wykorzystywanie przez Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie oraz Miejską
Bibliotekę Publiczną w Barczewie swojej
pracy oraz danych osobowych.

Anna Rok
Kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Barczewie
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Dyrektor
Centrum Kultury i Promocji Gminy
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Społeczeństwo
Odnośnie artykułu
„Efekt kompromisu? Pomnik”.
Pod koniec sierpnia lub na początku
września br., przyszedł do mnie Pan Krakowiak,
z pytaniem o drogę 16-tkę. W luźnej mowie pytał
dlaczego droga pod wiaduktem ma zakola,
dlaczego moim zdaniem wiadukt jest krzywy,
powiedziałam że nie wiem. Powiedziałam, że od
syna Zarząd Drogowy kupił kawałek ziemi, bo z
informacji na ten czas wiedziałam, że na tym
kawałku miał być jakiś zbiornik na wodę, a
droga miała być bardziej po prawej stronie.
Dlaczego tak a nie inaczej zrobiono nie wiem. To
prawda, że przy wytyczaniu bocznej drogi za
daleko weszli w naszą pszenicę wbijając słupki
drewniane z taśmą, które my przy pracownikach
wyrwaliśmy. Na drugi dzień przeprosili, że
jednak weszli za daleko. To prawda że nie ma
słupków granicznych. Dlaczego wiadukt stoi tu a

fot. archiwum

nie tam, 4 m w tą lub w tamtą stronę – nie wiem,
nie jestem ani projektantem ani budowlańcem,
patrząc na mapę mogłoby być inaczej. Ale jak
powinna przebiegać droga? Są ludzie znający
się na planowaniu i budowie. Jedno jest pewne,
droga – była bardzo potrzebna, bezpieczne

Odpowiedź na list
Pisząc artykuł przytoczyłem dwie
wypowiedzi spośród sześciu. Pani wypowiedź
była kompetentna i stanowiła wiarygodne źródło
informacji dziennikarskiej. Pozostałe były
pośrednio na temat, lub zawierały wiele słów
wypowiedzianych emocjonalnie a ponadto,
gdybym przytoczył wszystkie wywiady, artykuł
byłby na kilka stron.
Zaleca mi Pani, że powinienem przeprosić panią
sołtys i Radę Sołecką. Nie wiem czym obraziłem i
za co mam przepraszać. Zadedykowałem tylko
ku pamięci wszystkim samorządowcom pewną
myśl wypowiedzianą przez Marię Sidor, sołtys
Wójtowa (WB maj 2009 r.). Słowa, które mi Pani
przypisuje, że sołtys i Rada Sołecka zaniedbała
swoje obowiązki nie zostały w artykule nigdy
przeze mnie użyte. Proszę uważnie czytać gazetę.
Doceniam pracę społeczną pani sołtys
i Rady Sołeckiej Ruszajn. Dotychczas redakcja
gazety o ich pracy w tej kadencji pisała w
samych superlatywach. Jednak uważam, że
praca samorządu nie powinna się tylko
ograniczać do organizowania imprez
kulturalno-oświatowych.

List do redakcji...
skrzyżowania i przejścia, dogodne dojazdy
rolników do swoich pól. Nie wiem dlaczego Pan
Krakowiak pyta mnie przecież to Pan
przemierza dość często korytarze i pokoje w
ratuszu, to Pan wita się prawie codziennie
uściskami dłoni z pracownikami, kierownikami,
Burmistrzem i nie zapytał Pan kompetentnych
ludzi dlaczego tak a nie inaczej. Dlaczego? W
g a z e c i e p i s z e P a n „ w ro z m o w i e z
mieszkańcami”, z jakimi mieszkańcami? – 2
osoby! Ja nie mam prawa wypowiadać się za
innych. Trzeba było zapytać rolników mających
pole po drugiej stronie 16-stki. Co sądzą o tym
przejeździe, bo oni przejeżdżają codziennie, a ja
wcale, przejazd dla mnie jest, ale wcale nie
musi. Powiedziałam tylko o swoich
spostrzeżeniach. Odnośnie stwierdzenia Pana
kierownika budowy „że Pan starszy nie zgodził
się sprzedać tego skrawka ziemi drogowcom”.
Panie Kierowniku proszę się nie obrażać ale
Pan starszy nie miał co sprzedać, bo Pan starszy
pod nieobecność Pana młodszego opiekował się
i doglądał posesji. Takie sprawy omawia się z
właścicielem. Panie Krakowiak pisze Pan, że
Pani sołtys i rada Sołecka zaniedbała swoje
obowiązki.
Tak zgadzam się z Panem !!!
Jak drogowcy kończyli I zmianę, Panie powinny
się wziąć do pracy na II zmianę i przesunąć
drogę na prawą stronę, a wiadukt pchnąć 4 m w
stronę Barczewa.
Pozbawić ich premii, trzynastek i Bóg wie czego
jeszcze.
Panie Krakowiak powinien Pan przeprosić p.
Sołtys i Radę Sołecką.
Takiego zaangażowania, zapału, mobilizacji
innych mieszkańców, którzy poświęcili swój
wolny czas na pracę społeczną na rzecz wsi, tego
dotąd nie było w Ruszajnach!
Nie krytykuj Pan nikogo a raczej pochwal za

dobre wtedy jest chęć do dalszej pracy.
Dzięki Wam dziewczyny, że umiałyście
zorganizować młodzież i mieszkańców, którzy
chcą coś zrobić dla wsi – dzięki za kawał dobrej
roboty i dobre plany w dobrym kierunku.
Dzięki Wam zgorzkniała, zniechęcona wieś
powoli nabiera koloru.
Jeszcze jedno 25.09 br. zadzwonił do mnie
telefon, nazwiska nie zapamiętałam przedstawił
się pan redaktor Gazety Olsztyńskiej i zadał
pytanie
- dlaczego droga krzywa – nie wiem
- dlaczego kupili tylko tyle pola a nie więcej – nie
wiem widocznie tyle potrzebowali
- czy palą się światła na 16-tce – palą
- czy wiadukt jest oświetlony – nie wiem nie
chodzę wieczorem na spacer
Do diabła czy to moja prywatna sprawa.
Panie Krakowiak odnośnie tytułu „Pomnik”
kiedyś też budowali pomnik jeden powinien pan
pamiętać miał być świetlany. Tylko nie było
Wiadomości i dobrego krytyka.
Jeszcze jedna nasuwa mi się myśl,
skoro droga boczna jest za wąska trudno
przejechać z większymi maszynami rolniczymi i
nie ma możliwości jej przerobić – poszerzyć
może przedyskutować to z mieszkańcami,
ustawić odpowiednie znaki przerobić na ścieżkę
rowerową. Ruch drogą przez wieś jest większy,
chodników nie ma, a babcie nie mają gdzie
uczyć wnuków jazdy na rowerkach.
Krytyka – dobra krytyka w odpowiednim czasie
osiągnąć może swój cel, ale spóźniona przynosi
niesnaski. Wojna tajna, podjazdowa do niczego
nie prowadzi lepiej otwarcie powiedzieć o co
nam chodzi czy się to komuś podoba czy nie, czy
się obrazi czy nie, ale na pewno przemyśli
wytykany błąd oraz nie będzie szukał sposobów
aby się zemścić na krytykującym.
Gaweł Teresa

Upomina mnie Pani słowami „nie krytykuj Pan
nikogo a raczej chwal”. Zawsze chwalę za dobrą
pracę, dobre pomysły, zasługi, osiągnięcia etc.
Wybaczy Pani, że nie zgodzę się z sugestią tylko
chwalenia. Wszyscy są zadowoleni jak
dziennikarz krytykuje wirtualną władzę z
definicji a nie konkretnych ludzi. Jeżeli się
wymienia ludzi władzy z nazwiska i funkcji to jest
oburzenie. Myli Pani krytykę z krytykanctwem.
Do wojny podjazdowej nie namawiam, jest mi
ona obca.
Zadaniem mojego artykułu było opisanie nowo
wybudowanej drogi a nie zdyskredytowanie
trudnej pracy społecznej aktywu wiejskiego.
Teraz kilka słów o autorytecie i
kompetencjach ludzi, którzy wg Pani powinni mi
udzielać wywiadu. Dla mnie, dziennikarza
źródłem informacji jest nie tyko dygnitarz
przechadzający się po korytarzach ratusza, ale
przede wszystkim mieszkaniec gminy, którego
spostrzeżenia i opinie są bardzo istotne w pracy
samorządowców. Żeby praca przynosiła dobre
efekty musi być komunikacja. Rolą prasy jest
bycie łącznikiem pomiędzy społeczeństwem a
władzą.
Nie dam się namówić na uprawianie

propagandy sukcesu. Przez długie lata PRL
gazety pisały na okrągło w konwencji sukcesu
chwaląc wszystko. Kraj zbliżał się do katastrofy
gospodarczej, a w prasie ciągle był sukces. Moje
dziennikarstwo służy pomocą zwykłym ludziom,
bezradnym, poszkodowanym w starciu z potężną
władzą. Zdaję sobie sprawę, że czasami
potrzeba mocniej nacisnąć pióro aby komuś
przypomnieć, jakie obowiązki do niego należą.
Po to są gazety, aby pisały nie tylko same dobre
wieści. Obrażanie się na prasę to krok wstecz.
Zauważa Pani w swym liście, że już
kiedyś takie pomniki budowali, jeden był
ś w i e t l i s t y. D z i s i a j w s p o ł e c z e ń s t w i e
obywatelskim, z obywatelskim dziennikarstwem
i wolną od cenzury prasą, takie praktyki w
budowie pomników nie powinny zaistnieć. Gdy
wszyscy będziemy milczeć to damy przyzwolenie
na powrót starego.
Co do nagabywania przez dziennikarzy
obywateli na rozmowy. Dziennikarze to
specyficzna profesja, tym się trudnią i z tego żyją.
Proszę nie mieć im za złe, że ciągną skutecznie
rozmówców za język.
Odnosząc się do Pani oburzenia wyrażonego
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List do redakcji...
„Varmia Gaudet et Cantat” –
Warmia śpiewa i raduje się... w
Ramsowie
Minęły już dwa miesiące od zakończenia
drugiej edycji Letnich Koncertów Muzyki
Wokalnej „Varmia Gaudet et Cantat”
Ramsowo'2009. To niedaleka, ale już historia...
Minęły już ponad trzy miesiące od dnia kiedy
przestałem być proboszczem w Ramsowie... W
związku z tym, tą drogą chcę wyrazić swoją
ogromną wdzięczność za wszelkie dobro, jakiego
doświadczyłem podczas trzyletniej pracy w
Ramsowie. Przede wszystkim dziękuję moim
drogim parafianom, szczególnie tym, którzy tak
ofiarnie chcieli ze mną budować wspólne dzieło,
które zwie się „Parafia św. Andrzeja Apostoła i
św. Rocha w Ramsowie”. Parafia to nie tylko
ksiądz proboszcz, ale to ludzie, którzy ją tworzą,
dlatego dziękuję tym parafianom, którzy chcieli
(i nadal chcą) tę prawdę przyjąć i tą prawdą żyć,
czując się odpowiedzialnymi za tę wspólnotę.
Jako jeden z elementów budowy tego wspólnego
dobra – parafii w Ramsowie, przyjęliśmy (z
grupą parafian i sympatyków) organizację
Letnich Koncertów Muzyki Wokalnej. Jako
muzyk, śpiewak byłem pomysłodawcą i
inicjatorem tego wydarzenia. Nasza przepiękna
świątynia, jako jeden z piękniejszych sakralnych
obiektów w regionie, zasługuje na promocję i
większy rozgłos w diecezji i poza jej granicami.
Od tego roku głównym organizatorem stało się
Stowarzyszenie Rolniczo-KulturalnoOświatowe w Niedźwiedziu. Dwa wielkie
festiwale muzyki wokalnej w latach 2008 i 2009,
w jednej z mniejszych i uboższych parafii w
dekanacie i gminie Barczewo... druga edycja –
właściwie już o randze międzynarodowej
Ciąg dalszy ze str.13

słowami „Do diabła czy to moja sprawa”
powiem tak, jeżeli nie Pani sprawa, nie
mieszkańców wsi to na pewno nie moja, ani tego
dziennikarza z Olsztyna. Do naszych
dziennikarskich obowiązków nie należy
budowanie w Ruszajnach drogi, chodnika i
ścieżki rowerowej i pilnowanie czy te inwestycje
są wykonywane w zgodzie ze sztuką budowlaną.
Nie jesteśmy władzą. Do nas należy obowiązek
opisania rzeczywistości takiej jaka ona jest.
Czasami jest ona bolesna.
Z listu jasno wynika, że podjęła się
Pani być adwokatem władzy sołeckiej. Powiem
tak, sprawy by nie było, gdyby władza Ruszajn
kontaktowała się z władzami gminy,
przekazywała uwagi i spostrzeżenia o
nieprawidłowościach w priorytetowych dla wsi
inwestycjach. Należało tylko dopominać się i
wyegzekwować to co przewidywała umowa.
Pisząc replikę do Pani listu z żalem muszę
napisać – samorząd w Ruszajnach czas budowy
przespał i zaniedbał. Być może uważał, że ktoś za
nich będzie dbał o interes wsi. Dziś już wiadomo,
że w ich sprawie nikt palcem nie kiwnął. Dlatego
też drogowcy wybudowali nam obok nasypu
krajowej 16-tki coś co trudno nazwać drogą, a
ulica ze zwężeniem, przebiegająca pod
wiaduktem, to curiosum w XXI wieku.
Jan Krakowiak
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(przypomnę, że gościliśmy w
tym roku chór jodłujący
„Echo” z Reitnau w
Szwajcarii – jeden z
najlepszych tego typu
zespołów w tym kraju) – to
zasługa ludzi mieszkających
w Ramsowie i z nimi
współpracujących!!!
Właśnie im – na czele z
dyrektorem organizacyjnym,
Panią Eleonorą
Mañkowską, chcę tą drogą
podziękować. W prace przy
festiwalu, poza
mieszkańcami parafii,
angażowali się również
wolontariusze, którzy m.in.
zajmowali się promocją
wydarzenia w internecie, w
tym również redakcją strony www. Koncertów,
mediach i rozwieszaniem plakatów w Olsztynie.
Wszystkim – organizatorom, wolontariuszom,
sponsorom, mediom składam serdeczne
podziękowanie – BÓG ZAPŁAĆ!
Pochlebnie o naszym Dziele w „Wiadomościach
Barczewskich” wypowiadał się Pan Jan
Połowianiuk, za co serdecznie dziękuję. Na to też
czekaliśmy! – ważne jest dla nas docenienie
przez tak wytrawnego muzyka i organizatora
życia kulturalnego, bo do takich zaliczam Pana
Doktora, Prodziekana Wydziału Sztuki UWM.
Pan dziekan zauważył jednak nazwiska tylko
dwóch artystek występujących podczas naszych
Koncertów. Było ich o wiele więcej, równie
wspaniałych, o wielkim kunszcie wokalnym i
talencie aktorskim... Wydaje mi się, że
nieobiektywnym staje wyróżnianie tylko
wybranych, kiedy nie oglądało się wszystkich
artystów (co autor sam zresztą w swoim tekście
zaznaczył).
Sprostować muszę jeszcze jedną wiadomość
zawartą w artykule Małgorzaty Prażmo. Pani
Redaktor pisze, że wszyscy organizatorzy
jednogłośnie zobowiązali się do organizacji

fot. archiwum

Koncertów w następnym roku. Z moich ust taka
deklaracja paść nie mogła i na pewno nie padła.
Wiedząc jakie zadania wyznaczył mi Ksiądz
Arcybiskup na najbliższy rok nie mogłem się
zobowiązać do organizacji Koncertów w
następnym roku. Praca dyrektora artystycznego
polega m.in. na całorocznym przygotowywaniu
poszczególnych koncertów, umawianiu
terminów z artystami; Łączy się to z
wykonywaniem niezliczonych ilości telefonów,
pisaniem maili, czasem podróżami w celu
spotkań z przyszłymi wykonawcami. Samo
ustalenie terminów poszczególnych koncertów
jest zajęciem czasochłonnym i wymagającym
ogromnego zaangażowania.
Biorąc zatem pod uwagę ograniczone moje
możliwości czasowe w najbliższym roku, jako
dyrektor artystyczny, a przede wszystkim
pomysłodawca i inicjator Koncertów,
zawieszam organizację Letnich Koncertów
Muzyki Wokalnej „Varmia Gaudet et Cantat” w
Ramsowie na rok 2010, licząc, że organizatorzy
zechcą podjąć inicjatywę i współpracę w latach
następnych.
I jeszcze raz – wszystkim za wszystko dziękuję!!!
ks. Zbigniew Stępniak

UWAGA CZYTELNICY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARCZEWIE!
W listopadzie nadarza się jedyna i niepowtarzalna
okazja do zwrotu zaległych książek, które zapewne
przechowywane są pieczołowicie w Państwa domach.
W tym miesiącu nie zostaną wobec Czytelników
wyciągnięte żadne konsekwencje z tytułu zalegania.
Wręcz przeciwnie, bardzo będziemy się cieszyć, że
książki powrócą do naszego księgozbioru i będą je
mogły wypożyczyć kolejne osoby.
Jeśli nie jesteście Państwo pewni, które książki zalegają
na Państwa kartach, pracownicy chętnie udzielą
niezbędnych informacji.
Zachęcamy zatem do odwiedzenia Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Barczewie przy ul. Słowackiego 5.
Dziękujemy
Anna Rok
Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Barczewie
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Projekt „I TY POTRAFISZ
- wyrównywanie szans edukacyjnych
w gminie Barczewo”
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

Projekt zakończony – pozostał sukces i miłe
wspomnienia
Z dniem 30 września zakończyły się wszelkie
prace nad rozliczaniem projektu „I Ty potrafisz –
wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie
Barczewo”, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Pomysłodawcami i
autorkami projektu były dyrektor szkoły Krystyna
Żygadło i wicedyrektor Jadwiga Gwiazda-Szmit
wraz z zespołem doradczym. Głównym celem
projektu było wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów, stworzenie okazji rozwoju zainteresowań
i talentów, pokazanie, jak można spędzić wolny
czas, motywowanie do działania w celu
osiągnięcia sukcesu w szkole, ale również w
dorosłym życiu. Na realizację powyższych założeń
pozyskano środki w kwocie 545949 zł.
Zajęcia w ramach projektu „I Ty potrafisz …”
odbywały się od stycznia do czerwca 2009 r., w
których uczestniczyło 457 uczniów ze szkoły w
Barczewie i filii w Bartołtach Wielkich (ok. 100 z
nich uczęszczało na dwa różne koła). Całością
projektu zarządzała Krystyna Żygadło –
koordynator wraz z zespołem. Zajęcia prowadzone
były przez 34 trenerów – nauczycieli, specjalistów
w danej dziedzinie, psychologów, pedagogów,
realizujących własne programy autorskie łącznie
w ciągu 1160 godzin dydaktycznych. Zajęcia
realizowane były w trzech blokach tematycznych.
W pierwszym dzieci uczęszczały na zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe z
przedmiotów: język polski, matematyka, język
angielski, język niemiecki, przyroda, informatyka.
W drugim bloku odbywały się zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne
służące wyrównywaniu dyspozycji edukacyjnych
w trakcie procesu kształcenia – język polski,

matematyka. Trzeci blok to doradztwo i opieka
pedagogiczno-psychologiczna, prowadzona przez
psychologa, pedagogów oraz logopedów.
Głównym celem zajęć było rozwijanie wiedzy,
umiejętności i zainteresowań oraz uzupełnianie
braków edukacyjnych i pomoc w
przezwyciężaniu trudności wynikających z
indywidualnych uwarunkowań. W celu
uatrakcyjnienia i urozmaicenia procesu nauczania
i wychowania zorganizowano 22 jedno- i
dwudniowe wycieczki, którymi objęci zostali
wszyscy uczestnicy
projektu. Nasi uczniowie
byli w Warszawie, Toruniu,
Białowieży, Trójmieście i
Olsztynie (kina, teatr,
muzea, planetaria,
biblioteka multimedialna i
in.). Bogata oferta
wycieczek dała możliwość
korelacji wiedzy
międzyprzedmiotowej,
integracji oraz poznania
ojczystej kultury, historii i
k r a j o b r a z ó w. P o d c z a s
każdych zajęć oraz
wyjazdów uczniowie
otrzymywali prowiant.
Wsparcie finansowe, w
jakie uzyskała szkoła w
kwocie ponad 70 tyś. zł,

pozwoliło nie tylko na stworzenie bogatej oferty
edukacyjnej, ale również na doposażenie szkoły.
W naszych pracowniach pojawiły się rozmaite
pomoce dydaktyczne: gry edukacyjne, zestawy
przyrodnicze, słowniki, książki
popularnonaukowe; najnowszej generacji sprzęt,
typu: tablice interaktywne, projektory
multimedialne, ekrany projekcyjne, laptopy,
urządzenia wielofunkcyjne, cyfrowe aparaty
fotograficzne, drukarki, telewizor plazmowy i in.
Urządzona została ponadto tak potrzebna
pracownia logopedyczna.
9 czerwca 2009 r. realizacja projektu
uwieńczona została uroczystą konferencją
podsumowującą kilkumiesięczną wytężoną pracę
uczniów i nauczycieli, podczas której uczestnicy
projektu dokonali prezentacji scenicznej,
multimedialnej zdobytej wiedzy i umiejętności.
Zaproszeni goście (m.in. władze gminy Barczewo,
kurator oświaty, rodzice) mogli obejrzeć

ekspozycje prac w salach
wystawowych, kącikach i
stoiskach tematycznych.
Dzięki realizacji projektu „I
Ty potrafisz – wyrównywanie
szans edukacyjnych w gminie
Barczewo” nasza szkoła odniosła
sukces w postaci podniesienia
wyników nauczania o jeden
stanin.
Przeprowadzona ewaluacja
wykazała, że wg trzech
czwartych ankietowanych
rodziców uczestnictwo ich dzieci
w zajęciach wpłynęło w bardzo
dużym stopniu na poszerzenie
wiedzy i umiejętności jak też
rozszeżenie zakresu
zainteresowań.
Zdecydowana większość
respondentów zamiast uwag umieszczała
pozytywne opinie na temat projektu. A oto kilka z
nich:
- „bardzo dobry projekt”, „ bardzo potrzebny”
- „realizowany zgodnie z potrzebami naszych
dzieci”
- „jesteśmy bardzo zadowoleni że nasze dziecko
nauczyło się czegoś”
- „realizacja i zaangażowanie kadry na bardzo
wysokim poziomie, dziękuję”
- „bardzo pomocne i fajne zajęcia”
- „pomaga w nauce, podwyższa oceny, rozwija
społecznie”
- „atrakcyjny, rozwijający zainteresowania, działa
motywacyjnie, mobilizuje”
- „ciekawy i przydatny, mamy nadzieję na
kontynuację projektu”
- „dziecko poszerzyło wiedzę teoretycznie i
praktycznie”.
Powyższe wypowiedzi świadczą o tym, że tego
typu projekty są doceniane i cieszą się ogromnym
zainteresowaniem w środowisku lokalnym.
Wszyscy czekamy na moment, kiedy znowu
będziemy mogli wspólnie uczestniczyć w
podobnym przedsięwzięciu.
Tymczasem czekamy na publikację książki o
projekcje, nad którą pracują koordynatorzy wraz z
zespołem. Będzie ona podziękowaniem dla
wszystkich twórców i realizoatorów projektu. Na
stronie internetowej szkoły – (folder „I TY
potrafisz...”) możemy też oglądać dokumentację w
formie tekstów, prezentacji i zdjęć.

Zapraszamy do udziału w zajęciach w Domu Kultury w Barczewie
Zajęcia i koła zainteresowań:
- plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- teatralne dla dzieci i młodzieży
- studio piosenki, zespoły wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- decoupage
- język angielski i niemiecki
- szkoła tańca, grupy taneczne
- nauka gry na gitarze, keyboardzie i pianinie
- szachy

Szczegółowe informacje w sekretariacie - tel. 089 514 82 81
oraz na stronie internetowej www.moksit.barczewo.pl

www.barczewotransport.webpark.pl
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