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DNI BARCZEWA

Dni miasta to najbardziej wyczekiwana
impreza każdej mniejszej lub większej społeczności w
Polsce. W tym roku, w dniach
11-13 czerwca, organizatorzy Dni Barczewa,
przygotowali bogaty, urozmaicony program
artystyczny dla młodszych i starszych
mieszkańców...więcej na str. 3

Ze Szkoły Podstawowej w Łęgajnach
Wszystko zaczęło się wiosną ubiegłego roku. Pani
dyrektor Elżbieta Kozłowska postanowiła wcielić w
życie pomysł nadania naszej szkole imienia. W tym
celu powołała specjalny zespół nauczycieli, który
zaplanował różne działania... więcej na str. 10

Informacje
Kto pamięta tamte lata?

W dzisiejszym numerze „Wiadomości Barczewskich” publikujemy fotografię
wykonaną w roku 1957, w Domu Starców św. Jerzego, wymienianym też jako Dom Pomocy
Społecznej w Barczewie. Mężczyzną siedzącym w otoczeniu sióstr zakonnych jest kierownik
Kazimierz Dzierzbiński. Od lewej strony stoją: s. Beata, s. Asunta, s. Magdalena, s. Kazimiera i s.
Cecylia. Od lewej: s. Gerarda, s. Sylwana, s. Alojza i s. Dorota. Z historii wiemy, że w Domu
Starców św. Jerzego swą pomocą służyło jedenaście sióstr zakonnych, natomiast na fotografii
widnieje jedynie dziewięć. Brakuje imion dwóch sióstr zakonnych.
Prosimy naszych Czytelników o pomoc w ustaleniu imion dwóch sióstr zakonnych,
których nie uwieczniono na fotografii.
W. Zenderowski

Dzień Dziecka w „Zalesiu”
Nagrody, upominki i wesoły autobus
Dzięki wyjątkowej uprzejmości Państwa
Czeszejko-Sochackich właścicieli Całorocznego
Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego
w Zalesiu 01.06.2010 r. zorganizowano na
terenie ww. obiektu Dzień Dziecka dla dzieci ze
wsi Krupoliny. Do zabawy zaproszono także
dzieci z pobliskich Kierzlin, których to mamy
upiekły przepyszny, słodki poczęstunek. Dzieci
dowieziono na miejsce dzięki uprzejmości
kierowcy wesołego autobusu. Na miejscu na
najmłodszych czekały gry i zabawy prowadzone
przez animatorów zabaw. Uwieńczeniem
zabawy było ognisko i pieczenie kiełbasek,
a także wręczenie nagród i upominków dla
wszystkich dzieci.
Cała impreza odbyła się dzięki
dofinansowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej i nieocenionej pomocy Burmistrza
Miasta Barczewo Pana Lecha Nitkowskiego. Za
wszystko serdecznie dziękujemy!
Zofia Szemplińska - Domian

WIADOMOSCI BARCZEWSKIE

Barczewo w obiektywie
Ulica Lipowa, bez lip?

Po dorodnych lipach, rosnących przy ulicy
Lipowej w Barczewie, tylko nazwa pozostała.
Z historii miasta wiemy, że przed wojną, po
dojściu nazistów do władzy, wybudowano
osiedle domków jednorodzinnych E.K. Sidlung „Osiedle Ericha Kocha”.
W lipcu 1945 roku, na wniosek wiceburmistrza
Władysława Naruszewicza, w miejscu tabliczek
z niemieckimi napisami pojawiły się z polskie
ulice: Juliusza Słowackiego, Lipowa, Wiśniowa
i Orzeszkowej. Potem ówcześni włodarze miasta
Barczewa rozpoczęli akcję zadrzewiania, dzięki
której w krótkim czasie powstały szpalery drzew
przy większości ulic. Kiedy jednak drzewa stały
się utrudnieniem, zaczęto się ich pozbywać. Przy
ul. Lipowej lipy przeszkadzały przy układaniu
nowego chodnika, dlatego je wycięto. Potem,
jeden z mieszkańców ul. Lipowej postulował, że
jak nie ma drzew, a w zamian mamy chodnik po
jednej stronie, to może nazwę ulicy zmienić na
inną. Sprawdziliśmy. Okazało się, że bliżej
Miejskiej Przychodni Zdrowia, pozostało jedno
drzewo – lipa – może dla utrzymania nazwy
ulicy, a może w rezerwie na „pomnik przyrody”.
Kto wie?
Tekst i foto. W. Zenderowski
Współpraca:

Redaktor naczelny:
Mariola Łukowska

Redaktor
Wojciech Zenderowski

e-mail:
mariola.lukowska@barczewo.pl

e-mail:
zenderowski@wp.pl

Redaktor
Anna Rok

Skład DTP:
Zbigniew Kozłowski

Redaktor
Jan Krakowiak

Korekta: Joanna Truszkowska

Z. Szemplińska-Domian, M. Rukszan, M. Łowkiel, A. Rok,
A. Dowgiałło, W. Zdaniuk, S. Chabko, K. Suraj, J. Pajdok,
K. Balukiewicz, R. Żyźniewski, N. Żyźniewska, A. Jędraszek.

Wydawca:
Centrum Kultury i Promocji Gminy
Adres: Barczewo, ul. Słowackiego 5
Tel. / fax 089 514-82-81,
Druk: Zakład Poligraficzny J. Skrajnowski
11-300 Biskupiec, ul. Krótka 1
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i
reklam, nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega
sobie prawo skracania i opracowywania tekstów.
Redakcja informuje o możliwości zamieszczenia reklam.

www.gazeta.barczewo.pl

2

GAZETA SAMORZĄDOWA 6(205) czerwiec 2010

Wydarzenia

TRANSkabel - fot. M. Rukszan

Dni miasta to najbardziej wyczekiwana impreza każdej mniejszej lub większej
społeczności w Polsce. W tym roku, w dniach
11-13 czerwca, organizatorzy Dni Barczewa,
przygotowali bogaty, urozmaicony
program artystyczny dla młodszych
i starszych mieszkańców. Główne
punkty obchodów odbywały się
w Amfiteatrze miejskim. Pierwszego
dnia, w piątkowy wieczór, podobnie
jak w zeszłym roku, zadbano o fanów
mocnego brzmienia, odbył się bowiem
„Progresywny dzień alternatywny”. Koncert
obfitujący w ostre, aczkolwiek melodyjne
dźwięki zagrały zespoły: The Havana Clabb,
Defying, The Marians, TRANSkabel, Votum
oraz Disperse. Koncert wzbudził wiele emocji
i nawet burza nie przeszkodziła zagorzałym
fanom muzyki szaleć pod sceną.

Drift - fot. Zb. Kozłowski

Jagódki i XDD (instruktor – Agnieszka
Chojnowska) oraz No Name (instruktor – Anna
Jakończuk). Odbyły się również pokazy
taneczne zespołu Funky z CKiPG w Barczewie

Enej - fot. Zb. Kozłowski

Drift z Ełku oraz Failies z Ostródy. Publiczność
bawiła się wyśmienicie.
Niedziela także rozpoczęła się na
sportowo, II Turniejem Piłki Nożnej.
W południe na scenie Amfiteatru
miejskiego odbył się pokaz dla
maluchów w wykonaniu Cyrku
Heca, który przyjechał z Brodnicy.
Po czym odbył się blok występów
grup wokalnych: Śpiewajmy
Razem, której opiekunem jest
Natasza Ciążyńska oraz Chóru Moderato z
dyrygentem Danutą Nowakowską (obie grupy
działają przy CKiPG w Barczewie) oraz grupy
Eurobabki, zespołu ludowego, w skład którego
wchodzą panie sołtys z gminy Morąg.
Wieczorem na scenie amfiteatru odbył się
koncert muzyki rozrywkowej. Fani muzyki
country byli zachwyceni grupą Country Band z

Dni Barczewa
oraz grupy Break Dance z Lubawy. Nocna część
imprezy zdominowana była przez muzykę
rozmaitych gatunków. Usłyszeliśmy pozytywne
folkowe wibracje w wykonaniu olsztyńskiej
grupy Tuhaj Bej, następnie serce publiczności
skradła grupa Skambomambo, prezentująca
muzykę ska- i reggae. Na scenie nie zabrakło
również muzyki biesiadnej, czyli współczesnego disco polo, którą zaprezentowały zespoły:

ciąg dalszy na str. 4

fot. Zb. Kozłowski

Imprezy zaplanowane na sobotę rozpoczęły się
już o 6 rano na Stawie Młyńskim (Więziennym)
Zawodami Spławikowymi o Puchar Burmistrza
Barczewa. Następnie zorganizowano turnieje
sportowe: II Turniej Koszykówki Ulicznej
„Basketball” oraz II Turniej „Siatkówki
Plażowej” Open.
Natomiast imprezy w Amfiteatrze miejskim
rozpoczęły się o godzinie 14.00. Tym razem
zaserwowano coś dla najmłodszych. Na scenie
pojawił się Fakir Radames, który oczarował
dzieci i dorosłych pokazem sztuczek z ogniem
oraz wężami. Na scenie zaprezentowały się
grupy wokalne, działające przy Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie:

fot. M. Łowkiel

fot. Zb. Kozłowski

Podziękowania
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie – organizator Dni Barczewa składa ogromne
podziękowania instytucjom wspomagającym i sponsorom, którymi są: Urząd Miejski w Barczewie,
Telewizja Kablowa Macrosat, Firma Matrix, Gazeta Samorządowa „Wiadomości Barczewskie”,
Firma Elmark asp, Browary Tyskie, Olsztyn Old Undergrand, Britisch School, Ramsko Fotografia
artystyczna, Afera Lights.
Serdecznie dziękuję Państwu Joannie i Jarosławowi Bonus za pracę przy organizacji II
Turnieju Koszykówki Ulicznej “BASKETBALL”, “II Turnieju Siatkówki Plażowej” OPEN oraz II
Turnieju Piłki Nożnej. Dzięki swoim działaniom przyczynili się Państwo do obecnej formuły Dni
Barczewa.
Pragnę także pogratulować Państwu niezwykle sprawnej organizacji i wysokiego poziomu tych
ważnych dla mieszkańców gminy Barczewo imprez sportowych.
Wyrazy podziękowania kieruję także do Dyrektora – Pani Mirosławy Jasińskiej
i Pracowników Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie. Państwa serdeczność i pomoc jest
nieoceniona w obliczu przygotowania tak wielu imprez oraz wydarzeń kulturalnych. Bez Państwa
zapału i chęci pracy byłoby to niemożliwe, a na pewno bardzo utrudnione.
Dziękuję również Prezesowi i Pracownikom Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Barczewie Sp. z o. o., a także Sponsorom, którzy pomogli przy organizacji Dni Barczewa 2010.
Dyrektor
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
Mariola Łukowska

fot. M. Rukszan
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Informacje
ciąg dalszy ze str. 3

Dnia 7.06.2010 r. został zawiązany
Społeczny Komitet Na rzecz Pomocy
Powodzianom z siedzibą w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Barczewie, ul . Słowackiego 5. W składzie dwunastoosobowym:
przewodniczaca – Katarzyna Suraj, Mariola
Łukowska, Jarosław Złotkowski, Alina
Jakończuk, Ewa Orłowska, Zbigniew Podlaski,
Bogusław Matłoka, ks. Leszek Czyściecki, ks.
Marek Paszkowski, Krzysztof Kacprowicz,
Regina Wojtach, Alina Urbanek.
Społeczny Komitet w dniach
11.06.2010-30.06.2010 przeprowadza zbiórkę
pieniędzy na rzecz gminy Gąbinposzkodowanej w wyniku powodzi. Podczas
kwesty ulicznej przeprowadzonej w dniach
11.06.2010-13.06.2010 na terenie ulic
Barczewa zebrano kwotę 5096,30 złotych.
Zbiórkę pieniężną udało się przeprowadzić
dzięki wolontariuszom (uczniom Gimnazjum
nr 1 w Barczewie), pracownikom Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartołtach

Wielkich, Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie, Telewizji Kablowej Macrosat,
funkcjonariuszom Komisariatu Policji
w Barczewie oraz Mazurskiemu Bankowi
Spółdzielczemu w Giżycku o/ Barczewo.
W dniach od 15.06.2010-18.06.2010
r. na terenach szkół:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach,
- Gimnazjum nr 1 w Barczewie,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie
uzyskano kwotę 3010,48 złotych.
Jednocześnie przypominamy
czytelnikom, że do dnia 30.06.2010 r. można
wpłacać pieniądze na rzecz powodzian gminy
Gąbin na konto:
5793431028260168413000000 w Mazurskim
Banku Spółdzielczym w Giżycku Oddział
w Barczewie przy ul. Mickiewicza 40.
Za okazaną pomoc oraz wsparcie
serdecznie dziękujemy.
Przewodnicząca Społecznego Komitetu
Na rzecz Pomocy Powodzianom
Katarzyna Suraj

Nowe umowy z gminami Hagen a.T.W. oraz Kybertai
W czerwcu gminę Barczewo
odwiedziły dwie delegacje, reprezentujące
władze samorządowe Hagen a.T.W. (Niemcy)
oraz Kybertai (Litwa) – miast partnerskich
grodu położonego nad rzeką Pisą.
Przyczynkiem było podpisanie
Umów o podtrzymaniu przyjaznych stosunków
pomiędzy ww. gminami. Nowa umowa z gminą
Hagen a.T.W. została podpisana 6 czerwca br.
i była ona następstwem umowy o podjęciu
przyjaznych stosunków podpisanej dnia
24.09.1995 r. oraz umowy wstępnej podpisanej
z okazji obchodów 630-lecia miasta Barczewo
dnia 2.07.1994 r. Natomiast z gminą Kybartai w
Republice Litewskiej podpisano kolejną
umowę dnia 11 czerwca br. i ta z kolei była
następstwem umowy zawartej w 2007 r.
Wszystkie strony zapewniły, iż będą
jak dotychczas podejmowały działania na rzecz
obustronnie korzystnej współpracy poprzez:
zacieśnianie przyjacielskich kontaktów
pomiędzy społecznościami; wpieranie
współpracy gospodarczej, społecznej,

fot. A. Rok
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fot. M. Rukszan

kulturalnej poprzez realizację wspólnych
projektów w następujących dziedzinach: nowe
technologie, promocja gospodarcza, rozwój
MSP, przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia
społecznego, turystyka, edukacja, kultura oraz
rozwój obszarów wiejskich; wspieranie
współpracy w zakresie szkolnictwa i sportu;
wymianę doświadczeń oraz informacji
w obszarach obustronnego zainteresowania,
w tym szczególnie w obszarze dwustronnej
współpracy w programach pomocowych
i ubieganiu się o środki UE.
Ustalono także, że szczególną rolę w dalszym
rozwoju współpracy powinny odgrywać
miejscowe stowarzyszenia, związki i grupy jak
również kościoły i szkoły, natomiast strony
podejmą kolejne działania w celu zainteresowania współpracą odpowiadających sobie
partnerów działających na ich terytorium.
Redakcja
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następnie miłośnicy soul oraz popu mogli
wysłuchać tego typu muzyki w wykonaniu
zespołu Fankomat, natomiast na zakończenie
wystąpiła znana szerokiej publiczności grupa
Enej. Muzycy z Olsztyna, grający rocka w
połączeniu z folkiem i reggae, porwali publiczność do tańca.
Podczas Dni Barczewa odbywały się
również konkursy, pokazy i zabawy. Dużą
atrakcją były pokazy w wykonaniu
Antyterrorystów IPAT z Iławy oraz karate
w wykonaniu dziecięco-młodzieżowej grupy
Kyokushin. Ciekawy blok konkursów plastycznych i zabaw przeprowadziły panie ze Świetlic
wiejskich gminy Barczewo: Grażyna Grądek,
Wiesława Iwanowicz, Sylwia Kozłowska, Teresa
Tucka, Magdalena Szmidt.
Ponadto można było nabyć prace
rodzimych artystów, m.in. obrazy, prace
haftowane, sztuczne kompozycje kwiatowe,
biżuterię, zaś handlowcy proponowali zabawki
dla dzieci, wyroby z wikliny itp. Można było
również skosztować pysznych wyrobów
garmażeryjnych.
Kolejne Dni Barczewa za nami. Czas
upłynął radośnie i spokojnie, również w kwestii
bezpieczeństwa, nie miały miejsca żadne przykre
incydenty. O bezpieczeństwo dbała Policja, Straż
Miejska, grupa ochroniarska oraz młodzi
wolontariusze z PCK. Mieszkańcy Barczewa
bawili się znakomicie, a to dla organizatorów
największa nagroda.
Magdalena Łowkiel

Wydarzenia

IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
Śpiew w muzyce jest czymś bezcennym
wyraża to, co słowa mogą tylko wzbogacić; to
najpiękniejszy dźwięk w utworze, dlatego tyle
podziwu wzbudzają konkursy i koncerty podczas
corocznego święta muzyki chóralnej w naszym
mieście. W tym roku w dniach 27-29 maja odbył
się IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie.

Na to jedno z najważniejszych wydarzeń
kulturalnych regionu Warmii i Mazur przyjeżdżają chóry amatorskie z całej Polski, Europy i
świata, specjalni goście oraz turyści
z odległych miejsc. Każdego roku honorowymi
gośćmi Festiwalu są syn kompozytora Jan
Nowowiejski wraz z małżonką Niną.
Głównym organizatorem Festiwalu
jest Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
w Barczewie; partnerami: Urząd Miejski
w Barczewie, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św.
Anny w Barczewie, Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego
w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa
Nowowiejskiego, Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie oraz Telewizja Kablowa
“Macrosat” w Barczewie. Dyrektorem organizacyjnym jest pani Danuta Zielonka, Dyrektorem
artystycznym prof. Benedykt Błoński. Tegoroczne Jury festiwalowe: przewodniczący prof.
Marcin Tomczak, prof. Dariusz Dyczewski, prof.
Benedykt Błoński.
W czwartek 27 maja odbyło się uroczyste
otwarcie Festiwalu przed pomnikiem Feliksa
Nowowiejskiego na placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie. Następnie przy Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego (domu,
w którym urodził się kompozytor) syn kompozytora Jan Nowowiejski powitał chóry oraz
wszystkich zebranych. Następnie w kościele św.
Anny w Barczewie odbył się koncert inauguracyjny. Wystąpił Chór Mieszany WarmińskoMazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, z dyrygentem Benedyktem Błońskim. Chór wykonał utwory Feliksa
Nowowiejskiego.
W piątek 28 maja rozpoczął się I dzień
przesłuchań konkursowych w kościele św. Anny
w Barczewie, w których wzięło udział 11 chórów.
Równocześnie w Salonie Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie odbyła się
IX Międzynarodowa Sesja Naukowa pn.
“Muzyka Warmii i Mazur”. Tematem przewod-

nim była “Muzyka romantyczna od Fryderyka
Chopina do Feliksa Nowowiejskiego”. Kierownikiem sesji od kilku lat jest dr Krzysztof D.
Szatrawski, opiekunem, od 9 lat, Danuta Łowkiel.
W czasie sesji odbył się wyjątkowy recital
fortepianowy Jana Nowowiejskiego, który
fenomenalnie zagrał utwory swego ojca: m.in.
“Rotę”. Wystąpił również kwartet smyczkowy
AV I S T A z u t w o r a m i F . C h o p i n a
i K. Szymanowskiego. Podczas
sesji otwarto wystawę
przedstawiającą wszystkie
edycje Festiwalu, którą przygotowali organizatorzy
członkowie Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich.
W czasie Festiwalu odbyło się
ok. 30 koncertów towarzyszących w gminie i powiecie
olsztyńskim. 29 maja odbyło się
uroczyste zakończenie
Festiwalu, koncert galowy
z wręczeniem nagród w kościele
św. Anny w Barczewie.
Grand Prix IX Między n a ro d o w e g o F e s t i w a l u
fot. A. Dowgiałło Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego Barczewo 2010 zdobył Chór
"Ars Cantandi” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dyrygent Anna
Grabowska-Borys.
Nagrodę specjalną “Dla najlepszego dyrygenta”
zdobyła Anna Grabowska - Borys.
Nagrodę regulaminową “Za najlepsze wykonanie
kompozycji Feliksa Nowowiejskiego” zdobył
Chór Kameralny Wyższej Szkoły Administracji
Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku,
dyrygent Anna Olszewska za utwór Feliksa
Nowowiejskiego “Parce Domine”.
Jury przyznano wyróżnienia i nagrody
regulaminowe:
Brązowe Dyplomy:
- Chór Collegium Juvenum Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie, dyrygent
Joanna Muśko;
- Chór “Kontrapunkt” Ełckie Towarzystwo
Muzyczne, dyrygent Rafał Sulima;
- Chór “Res Musica” z Gryfina, dyrygent
Grzegorz Handke;
Srebrne Dyplomy:
- Chór Vox Coelestis Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie, dyrygent Agnieszka
Tomaszek;
- Chór Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w
Warszawie, dyrygent Ewa Mackiewicz;
- Chór Kameralny “Ars Cantata” z Warszawy,
dyrygent Joanna Karpińska;
Złote Dyplomy:
- Zespół Kameralny “AD LIBITUM” Bazyliki
NNMP w Pszowie, dyrygent Izabella ZieleckaPanek;
- Chór Kameralny Wyższej Szkoły Administracji
Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku,
dyrygent Anna Olszewska;
- Chór “Ars Cantandi” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dyrygent Anna Grabowska-Borys;
1. Nagroda specjalna “Za najlepsze wykonanie
utworu kompozytora polskiego” dyplom

honorowy oraz statuetka ufundowana przez
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
w Olsztynie Chór Kameralny Wyższej Szkoły
Administracji Publicznej im. S. Staszica
w Białymstoku, dyrygent Anna Olszewska za
utwór Stanisława Moryto “Missa brevis pro
defunctis”;
2. Nagroda specjalna “Za najlepiej wykonany
utwór inspirowany folklorem”, dyplom
honorowy oraz statuetka ufundowana przez
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
w Olsztynie Zespół Kameralny “AD LIBITUM”
Bazyliki NNMP w Pszowie, dyrygent Izabella
Zielecka-Panek za utwór Bohuslava Martinu
“Aj, stupaj”;
3. Nagroda specjalna “Za najlepsze wykonanie
kompozycji współczesnej” dyplom honorowy,
plakietka zakupiona ze środków Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Chór
“Ars Cantandi” Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, dyrygent Anna Grabowska-Borys
za utwór Jonasa Tamulionisa "Lacrymosa";
4. Nagroda specjalna "Za najlepsze wykonanie
utworu muzyki dawnej", dyplom honorowy,
plakietka zakupiona ze środków Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zespół
Kameralny "AD LIBITUM" Bazyliki NNMP
w Pszowie, dyrygent Izabella Zielecka-Panek za
utwór Claudio Monteverdiego "Zefiro torna";
5. Nagroda regulaminowa "Za najlepsze
wykonanie kompozycji Feliksa Nowowiejskiego" dyplom honorowy, statuetka "Feliksa"
zakupiona ze środków Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie oraz nagroda
pieniężna 1000 zł pochodząca ze środków
Starostwa Powiatowego w Olsztynie Chór
Kameralny Wyższej Szkoły Administracji
Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku,
dyrygent Anna Olszewska za utwór Feliksa
Nowowiejskiego "Parce Domine";

fot. A. Dowgiałło

6. Nagroda specjalna "Za najlepszą technikę
wokalną", dyplom honorowy, oraz puchar
ufundowany przez Wojewodę WarmińskoMazurskiego Mariana Podziewskiego Chór "Ars
Cantandi" Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, dyrygent Anna Grabowska-Borys;
7. Decyzją Jury przyznano nagrodę: GRAND
PRIX IX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego Barczewo
2010 dyplom honorowy, statuetkę "Feliksa"
zakupioną ze środków Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie oraz nagrodę
pieniężną 5000 zł pochodzącą ze środków
samorządu Gminy Barczewo
Chór "Ars
Cantandi" Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, dyrygent Anna Grabowska-Borys;
Ciąg dalszy na str. 7
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Spotkania okołofestiwalowe. ŚPIEW RADOŚCI
W czasie odbywającego się w Barczewie
IX Międzynarodowego Konkursu
Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
mogliśmy wysłuchać wielu wspaniałych
koncertów w kościele św. Anny, ale nie tylko. 28
maja polski chór Seniori Cantabile z Grodna pod
dyrygenturą Natalii Łojko odwiedził kościoły w
Łęgajnach i Barczewku. Wykonał tam polskie
pieśni o tematyce
religijnej, ludowej
i patriotycznej. Znalazły się wśród nich m. in.
„Barka” oraz „Rota”, skomponowana przez
Feliksa Nowowiejskiego do słów Marii
Konopnickiej, której wysłuchano na stojąco.
Wiele wzruszeń dostarczyły te koncerty
wszystkim uczestnikom. Niejednemu słucha-

czowi spłynęła łza
wzruszenia, dzieci
otrzymały piękną
lekcję patriotyzmu,
niektórzy mieszkańcy i grodzieńscy
goście odnaleźli
wspólne korzenie.
Zupełnie inny
nastrój towarzyszył
s p o t k a n i o m
niemieckiego chóru
Shanty z Hagen
a.T.W. z chórami
działającymi na

Marlena Mękal
fot. W. Zdaniuk

fot. W. Zdaniuk

W dniach 27-29.06.2010 r. odbył się
IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Chóralnej w Barczewie. W związku z Festiwalem gościł u nas także chór „Shanty” z Hagen
a.T.W. 28 czerwca br. po uroczystym otwarciu,
na terenie szkoły Festiwalu, główną ulicę miasta

terenie Barczewa. Pierwsze
spotkanie zorganizowane
zostało w auli Szkoły
Podstawowej nr 1 przez chór
Moderato, prowadzony
przez Danutę Nowakowską
Burmistrz Hagen Dieter
Eickholt otrzymał od
chórzystów wyhaftowany
herb jego miasta, który
zawiśnie na honorowym
miejscu w ratuszu. Ciepłe
słowa pod kierunkiem

Muzyczne dni w Barczewie

zaproszenia na spotkanie w synagodze.
W następnym dniu (piątek) w Galerii
Sztuki „Synagoga” zespół „Pokolenia”
zorganizował uroczyste spotkanie
z chórem „Shanty” wraz z osobami
towarzyszącymi oraz władzami miasta,
również z mieszkańcami Barczewa.
fot. archiwum
Obydwa zespoły zaprezentowały swoje
koncerty, były miłe niespodzianki
w postaci prezentów, m.in. tort
z napisem: „Shanty” i „Pokolenia” itp.,
oraz wspólny poczęstunek dla
wszystkich uczestników spotkania.
Wieczorem, w Tumianach bawiliśmy
się z wszystkimi chórami przyjezdnymi,
a najbliżsi byli nam
goście z Hagen, gdyż
poznaliśmy się wcześniej.
Pogoda wówczas
fot. archiwum dopisała, atmosfera była
wypełniły przyjezdne chóry oraz zespół niemal rodzinna, a echo daleko
wokalny „Pokolenia”, w przemarszu do kościoła niosło nasze śpiewy. W sobotę
św. Anny. W kościele barczewianie mogli odbyło się kolejne spotkanie
zachwycać się śpiewem wybranych, przez z „Shanty”, ale już w mniejszym
zespół organizacyjny, chórów. Już tutaj były gronie z naszej strony. Była to
pierwsze uściski dłoni chórzystów z Hagen wspólna pożegnalna kolacja
a.T.W. i koleżanek z zespołu „Pokolenia”. w Dąbrówce Małej. W niedzielę,
Poznawaliśmy się po, wpiętych w klapy ubrań, w czes nym rankiem, przed
znaczkach z napisem: „Zespół wokalny odjazdem „Shanty” do Gdańska
„Pokolenia” 2010 i „Shanty” chór der KAB na lotnisko, grupa koleżanek
Hagen”, a wcześniej goście otrzymali kolorowe zespołu „Pokolenia” zrobiła
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niemieckich gości skierował Piotr Szczyglak.
Dalsza część upływała w atmosferze radosnego
śpiewu marynistycznych utworów, m. in. „Pod
żaglami Zawiszy”. Równie radośnie
i serdecznie podejmowano Shanty w Galerii
Synagoga.
I tu cała sala kołysała się w rytmie wartko
płynących pieśni chwalących rybacki i żeglarski
fach. W repertuarze debiutanckiego występu
zespołu „Pokolenia” znalazły się pieśni ludowe,
m. in. „Kukułeczka”, „Tańcuj, tańcuj” oraz
hymn Europy.
Anna Rok
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gościom miłą niespodziankę. Otóż, kiedy
chórzyści z Niemiec spożywali śniadanie, przez
okna zauważyli, że ktoś tu się zjawił, w dodatku
o nietypowej porze – było przed godz. 6:00.
Znów radosne powitania, wzruszenia wyciskały
łzy i zaraz kolejne pożegnania wraz ze śpiewem:
„do widzenia wam...” Goście otrzymali od nas,
na drogę, koszyk pełen polskich smakołyków.
Zespół „Pokolenia” serdecznie
dziękuję wszystkim Państwu – Władzom
miasta, Działaczom samorządowym i społecznym oraz wielu sympatykom naszego zespołu za
życzliwe wsparcie.
Członkini zespołu – Stefania Chabko

Fot. Kazimierz Centkowski

fot. archiwum
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8. Nagroda specjalna "Dla najlepszego dyrygenta", dyplom honorowy, plakietka zakupiona ze
środków Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego Anna Grabowska-Borys.
Organizatorzy dziękują Sponsorom,
darczyńcom i wolontariuszom oraz wszystkim
osobom wspierającym Festiwal.
Patronat honorowy nad Festiwalem
objęli: Bogdan Zdrojewski Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Jacek Protas
M a r s z a ł e k Wo j e w ó d z t w a Wa r m i ń s k o Mazurskiego, Marian Podziewski Wojewoda
Warmińsko-Mazurski, J.E. abp Wojciech Ziemba
Metropolita Warmiński, Mirosław Pampuch
Starosta Powiatu Olsztyńskiego, Piotr Grzymowicz Prezydent Miasta Olsztyn, Lech Jan
Nitkowski Burmistrz Barczewa, ks. Kan. Marek
Paszkowski Proboszcz Parafii św. Anny
w Barczewie.
Festiwal został zrealizowany przy
wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starostwa
Powiatowego w Olsztynie, Samorządu Miasta
Olsztyn, Urzędu Miejskiego w Barczewie.
Sponsorzy Festiwalu: Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w
Olsztynie, Jolanta i Piotr Wadas OCMB Dachy
w Olsztynie, Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Pojezierze" w Olsztynie, Stowarzyszenie
Edukacyjne "Młodzież Przyszłością Regionu"
w Olsztynie, Pomorska Spółka Gazownictwa sp.
z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie,
"TEWES BIS" Spółka z o. o. w Barczewie,
Zdzisław Leszczyński Barczewo
Darczyńcy: Spółdzielnia Mieszkaniowa Rodło
w Barczewie, Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Wipsowo, "PGM
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością" S.K.A. w Olsztynie,
Olsztyńskie Zakłady Graficzne w Olsztynie,
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku, Bank
Żywności w Olsztynie, Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Olsztynie, Michelin Polska S.A. Olsztyn,
Jumar Hurtownia Lodów i Mrożonek Sp. z o. o.
Łęgajny, Emobil Ewa Toczyska Łęgajny,
Małgorzata, Stanisław Góra, Halina i Witold
Łuciuk, Zofia, Witold Maciesza, Elżbieta,
Roman Janiccy Barczewo, Teresa, Janusz
Sturlis Barczewo, Kazimierz Perlik.
Instytucje i osoby wspierające: Zakład Karny
w Barczewie, Zakład Usług Komunalnych
w Barczewie, Krzysztof Kwiatos Barczewo,
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELZA
Olsztyn, Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby
Więziennej w Kikitach, Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy "Stary Folwark" Irena
Szczepańska Tumiany, Camping Tumiany
Ewelina Staroniańska, Motel "Hier Man" Maria
Goździkowska Wójtowo, Pensjonat Dąbrówka
Mała Robert Hestkowski, Dominika Adamiak,
Gospodarstwo Agroturystyczne Dom Gościnny
Jędrzej Stobrawa w Bogdanach, Gospodarstwo
Agroturystyczne "Mustang" w Barczewku,
Gospodarstwo Agroturystyczne w Lesznie,
Gospodarstwo Agroturystyczne Janczary
w Barczewku Danuta Olejnik, Gospodarstwo
Agroturystyczne "Pod Jesionami" w Bogdanach
Wojciech Wodziński, Gospodarstwo Agroturystyczne w Barczewku Piotr Kłusowski,
Całoroczny Ośrodek SzkoleniowoWypoczynkowy "Zalesie" Mariusz CzeszejkoSochacki.
Magdalena Łowkiel

W 70. rocznicę. Dąb Pamięci – część 1
Ceremonia posadzenia Dębu Pamięci,
poświęconego Józefowi Tomaszewskiemu,
porucznikowi saperów, oficerowi rezerwy
Wojska Polskiego zamordowanemu przez
NKWD w 1940 roku w Charkowie, odbyła się 21
maja 2010 r. w parku nad stawem przy kościele
św. Anny w Barczewie. Uczestniczyli w niej
członkowie jego rodziny, przedstawiciele władz
samorządowych, duchowieństwa, instytucji,
poczty sztandarowe, mieszkańcy Barczewa.
Była to kolejna lekcja patriotyzmu, mająca
wymiar społeczny, edukacyjny i integracyjny.
Inicjatorką była córka Józefa Tomaszewskiego,
Lubomiła Rzucidło. Od 1950 roku mieszkała w
Barczewie. Od 1990 roku należała do Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie.
Niestety nie dożyła tej chwili. Zmarła 6 listopada
2004 r.
Dzieła dokończyli wnukowie
O inicjatywie sadzenia Dębów Pamięci
rozmawialiśmy z wnuczkami: Zenobią
Rzucidło- Gołębiowską i Jannette Wiadrowską.
- Skąd wziął się pomysł?
- O akcji sadzenia Dębów Pamięci dowiedziałam
się telefonicznie od jednej z osób ze Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Moja rozmówczyni
chciała zaprosić mamę na opłatkowe spotkanie,
jakie organizowane było co roku z biskupem.
Kiedy dowiedziała się o śmierci mamy
zaproponowała mi wstąpienie do Stowarzyszenia i kontynuację działań mojej mamy.
Przyjęłam zaproszenie. Zaproponowano mi
także wycieczkę do Charkowa. Ostatnie
wydarzenia związane z Katyniem pokrzyżowały
nam plany, ale chciałabym tam pojechać.

fot. M. Rukszan

- Dąb został posadzony, spełniło się życzenie, co
czuje się w takiej chwili?
- Ogromną dumę i wzruszenie. Mamie, na ziemi,
nie było dane przeżyć wzruszenia którego my,
wnuczęta, mogliśmy doświadczyć sadząc żywy
pomnik poświęcony naszemu dziadkowi. Myślę,
że pewnie byłaby szczęśliwa, przyglądając się
z góry tej uroczystości, bo w tym momencie
pięknie zaświeciło słońce. W Olsztynie, na
Cmentarzu Komunalnym stoi Krzyż Katyński
poświęcony 18 kwietnia 1993 roku przez
Metropolitę Warmińskiego, ks. Arcybiskupa
Edmunda Piszcza. W 1995 wzniesiono na tymże
cmentarzu pomnik poświęcony pamięci
poległych, których rodziny mieszkają w naszym

GAZETA SAMORZĄDOWA 6(205) czerwiec 2010

fot. M. Rukszan

województwie. Nasze olsztyńskie Stowarzyszenie wydało publikację pt. „Pamięci bliskich”.
Teraz w Barczewie poświęcono kolejny symbol
pamięci o ofiarach tej strasznej zbrodni. Nasze
żyjące rodziny odczuwają pełnię szczęścia,
satysfakcję, że wreszcie oddano pomordowanym
i ich rodzinom należne im prawdę, sprawiedliwość i honor – odpowiedziała, z łezką w oku,
pani Zenobia.
- Czy w waszym domu wspominano o katyńskich
wydarzeniach?
- Tak. Naszą „ katyńską” historię znamy
z opowiadań mamy. Dziadek, Józef Tomaszewski urodził się 3 marca 1896 r. w Grabowie
Marcin i Sebastian Pietroń
koło Lubawy. Od 1923 r. wraz z żoną Anną
mieszkał w Czachówku, gm. Krotoszyny. Tam
prowadził gospodarstwo rolne i pracował jako
nauczyciel w szkołach w Jamielniku, Linowcu
i Wonnie. 24 sierpnia 1939 r. jako podporucznik
został skierowany do jednostki saperów
w Toruniu. We wrześniu babcia Ania bryczką
odwiozła go na stację w Jamielniku. Tam
widzieli się ostatni raz. Pozostała z piątką dzieci,
z których najmłodsze miało zaledwie rok,
a najstarsze 14 lat.
Pierwszą wiadomość z obozu
w Starobielsku, dokąd wywieziono polskich
oficerów, rodzina otrzymała w listopadzie 1939 r.
Następne, pisane nawet po rosyjsku, nadeszły
dopiero w lutym i marcu 1940 r. Z ich treści
wynikało, że nie docierały systematycznie.
Mama wspominała nam o sąsiedzie dziadka
Józefa, który podobno spotkał się z nim w obozie.
Sąsiad opisując go powiedział, że wyglądał
bardzo staro. Był wychudzony, wycieńczony
i siwy jak gołąb ze stresu, ze strachu. Miał wtedy
zaledwie 43 lata.
Czas prześladowań
- Z chwilą wywiezienia dziadka do obozu,
zaczęła się gehenna jego rodziny. W 1941 r. ich
starsza córka została zmuszona do pracy
w niemieckim majątku, druga, Lubomiła, jako
pomoc domowa w Sopocie, trzecia, jeszcze jako
dziecko, zmuszona została do pracy jako pomoc
domowa Olsztynku. W 1942 r. rodzinę usunięto
z gospodarstwa, które przeszło pod zarząd
Niemców. Babcia otrzymała we wsi Krotoszyny
pokój z kuchnią i pomoc dobrych ludzi.
Przyjmowała każdą pracę, by utrzymać rodzinę.
W styczniu 1945 r. powróciła na gospodarstwo,
niestety musiała się ukrywać przed stalinowskimi represjami. O tym, że NKWD szuka ich we
wsi, by wymordować, ostrzegli ją sąsiedzi.
Uciekła z dziećmi do lasu, kierując się w stronę
Warszawy. Niestety w Płocku wysadzono most
i musieli wrócić. Nie zaznała spokoju, nękana
częstymi wezwaniami do Urzędu BezpieczeńCiąg dalszy na str. 8
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Nagroda im. Biskupa Ignacego Krasickiego dla Barbary Hulanickiej
W tym roku po raz XXII przyznano
nagrodę im. Biskupa Krasickiego. Jest ona
przyznawana laureatom, którzy swoją
twórczością promują Olsztyn i region.
Wyróżnieniem tym została uhonorowana
Barbara Hulanicka – wybitna artystka, magister
sztuk pięknych tkactwa artystycznego,
z urodzenia warszawianka, z wyboru
Warmiaczka, od 30 lat mieszkanka Barczewa,
animatorka życia artystycznego i kulturalnego
w wielu miejscach gdzie się pojawiła: jako
kustosz zamku w Reszlu, kierownik Galerii
Sztuki Współczesnej Warmii i Mazur, dyrektor
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,
prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych,
organizator Centrum Tkactwa Warmii
i Mazur w Barczewie i innych.
Praca jest jej pasją, wykonuje ją
z oddaniem, słynie jako wybitna artystka,
działaczka społeczna i wspaniała serdeczna
osoba. Poza jej wieloma zasługami kulturalnymi
jako działaczki pani Hulanicka jest twórczynią
dwuosnowowych tkanin i kilimów artystycznych. Stworzyła wiele wspaniałych dzieł
z motywami zabytków i zakątków Warmii
i Mazur. Stworzyła wspaniały cykl tkanin pt.
Ciąg dalszy ze str. 7

stwa w Nowym Mieście Lubawskim. Nigdy
jednak nie ujawniała treści prowadzonych tam
rozmów. Zmarła 27 lipca 1975 roku.
Zbrodnia przeciw ludzkości, prawie doskonała
- Z dokumentów, nielicznych pamiątek,
przekazów od mamy i innych osób gromadziliśmy wiadomości o faktach z tamtego okresu.
Kiedyś nie wolno było o tym mówić, dziś
możemy to nawet wykrzyczeć, że znamy prawdę.
Dowiedzieliśmy się między innymi, że decyzja
o zagładzie jeńców z obozów w Kozielsku,
Ostaszkowie i Starobielsku zapadła na posiedzeniu Biura Politycznego KC WKP
w marcu 1940 r. Likwidacja obozów odbyła się
w tym samym czasie, w kwietniu i maju 1940
roku i w podobny sposób. Jeńców zabijano
strzałem z pistoletu w tył głowy. Jeńców ze
Starobielska przewieziono pociągiem do
Charkowa, gdzie w piwnicach więziennych
NKWD mordowano, a zwłoki pod osłoną nocy
przewożono do wydzielonego kwartału lasu,
w pobliżu osiedla Piatichatki i tam grzebano. Dla
zatarcia śladów na zbiorowych grobach
zasadzono las. Nigdy o tym nie zapomnimy!
Pamięć
By ocalić od zapomnienia te straszne chwile
kojarzące się dla wielu polskich rodzin
z ogromem cierpień, dramatyzmem przeżyć,
zrodziła się inicjatywa posadzenia w Polsce
21473 Dębów Pamięci w ramach programu
edukacyjnego “Katyń… ocalić od zapomnienia”,
której głównym celem jest upamiętnienie ofiar
zbrodni katyńskiej. Każde z drzew będzie
upamiętniało jedną zamordowaną osobę, stając
się jej żywym pomnikiem. Dąb jest symbolem
siły. W dawnych wiekach uznawano go za drzewo
święte. Wiemy, że w Barczewie żyją także inne
osoby, których bliscy zginęli w Katyniu. Jeśli
zechcą podzielić się z nami swoją historią,
dotrzemy do nich.
Anna Rok, Wojciech Zenderowski
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„Religie świata”. Jej prace wisiały w największych galeriach świata: w Watykanie, Rosji,
Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech,
Szwajcarii, Republice Południowej Afryki,
Australii, Stanach Zjednoczonych, Francji
i innych. Uczestniczyła w ponad 30 wystawach
indywidualnych oraz w kilkudziesięciu
wystawach zbiorowych na wszystkich
kontynentach.
Pani Barbara jest Honorowym
Obywatelem Fromborka (1975 r.), Honorowym
Obywatelem Barczewa (2005 r.), laureatką
tytułu „Barczewianin 2000 roku”, odznaczona
nagrodą Prezydium WRN w Olsztynie w 1967 r.,
nagrodą im. Michała Lengowskiego w 1988 r.
i nagrodą Prezydenta Miasta Olsztyn w 2005 r.
Kapituła nagrody, w skład której
wchodzą znane osobistości ze świata olsztyńskiej kultury i sztuki: S. Fedorowski, M.W.
Leyk, A. Krempeć, A. Krzyśków, J.J. Rojek,
K.M. Stachowski, T. Śrutkowski, W. Żebrowski;
przyznała nagrodę Barbarze Hulanickiej za:
„Całokształt znakomitej twórczości w zakresie
artystycznego tkactwa na Warmii i Mazurach
oraz nieocenioną działalność kulturalno-

społeczną związaną z naszą Krainą Tysiąca
Jezior”. Laureatami tej prestiżowej nagrody byli
również
m.in.: A. Wakar, H. Skurpski,
K. Daukszewicz, P. Bałtroczyk, K. Gałczyńska,
W. Katarzyński. Z powodu choroby pani
Barbara Hulanicka nie mogła odebrać nagrody
podczas uroczystej gali nagrodę – medal
“Godzien Kraj Kochania” Biskupa Ignacego
Krasickiego przewodniczący Kapituły prof.
Waldemar Żebrowski wręczył wzruszonemu
mężowi – Andrzejowi Hulanickiemu. Na
uroczystość przybyli: wiceprezydent Olsztyna
Jerzy Szmit, burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski, Helena Piotrowska – autorka książki
o Barbarze Hulanickiej i wiele innych znamienitych gości oraz przyjaciół państwa
Hulanickich. Spotkanie odbyło się w uroczystej
atmosferze, a szczególnie wzruszający był film
na temat życia i pracy państwa Hulanickich,
w którym pani Basia wspaniale opowiadała
o pracy i życiu.
Serdecznie gratulujemy nagrody i życzymy
dużo zdrowia oraz kolejnych sukcesów!
Magdalena Łowkiel

W Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego...
Barczewska Noc Muzeów
Noc Muzeów jest imprezą kulturalną,
polegającą na udostępnianiu muzeów, galerii
i instytucji kultury, w wybranym dniu,
w godzinach wieczornych i nocnych.
Organizatorzy przygotowują specjalne atrakcje
np. zwiedzanie obiektów zazwyczaj niedostępnych, koncerty, poczęstunki, warsztaty, scenki
rodzajowe itp. Noc Muzeów odbywa się na
całym świecie. Pierwsza taka inicjatywa miała
miejsce w Berlinie w 1997 r. (w jęz. niem.
Lange Nacht der Museen). Z powodu jej dużego
powodzenia zaczęły powstawać podobne
imprezy w innych miastach, m.in. pod nazwą
Nuit Blanche w Paryżu i museums-night
w Amsterdamie. Obecnie organizuje je ponad
120 miast Europy.
W Polsce pierwsza Noc Muzeów
odbyła się w Krakowie, w maju 2004 r. W tym
roku 14 maja Noc Muzeum odbyła się w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie. W jej ramach odbył się koncert
olsztyńskiego pianisty Andrzeja Kamińskiego,
który na oryginalnym fortepianie Feliksa
Nowowiejskiego, dość licznie przybyłym
słuchaczom, zagrał znane utwory klasyczne
kompozytorów epoki romantyzmu: F. Chopina,
W.A. Mozarta, L.V. Beethovena, M.K.
Ogińskiego, J. Brahmsa, M. Ravela,
P. Czajkowskiego, S. Moniuszki i in. Utwory
przeplatane były pogadanką o nich oraz
wierszami m.in. C.K. Norwida,
W. Szymborskiej, M. Bajora, T. Borowskiego,
W. Wrotek i in., które czytały Magdalena
Łowkiel i Anna Snochowska.
Po koncercie wszyscy goście udali się do
Galerii Salonu gdzie odbyło się otwarcie
wystawy malarstwa Władysławy Wrotek,
znanej lokalnej artystki, która zaprezentowała
obrazy malowane piórkiem i tuszem oraz
farbami olejnymi i własną oryginalną techniką,
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na których uwieczniła przepiękną architekturę
Barczewa i całej gminy oraz kwiaty i abstrakcje.
P a n i W ł a d y s ł a w a Wr o t e k p o c h o d z i
z Wileńszczyzny. Maluje, szkicuje, pisze
wiersze. W malarstwie posługuje się różnymi
technikami: farby olejne, akwarele, akryl
artystyczny, tusz, pastele olejne. Tworzy swoją
niezwykłą wyobraźnią i wrażliwością. Działa
społecznie w Stowarzyszeniu SpołecznoKulturalnym “Pojezierze" w Barczewie, wiele
swoich prac przekazuje na akcje charytatywne.
Noc Muzeum była zorganizowana
w Barczewie po raz pierwszy i okazało się, że
mieszkańcy Barczewa chętnie biorą udział
w inicjatywach kulturalnych nawet w godzinach wieczornych, dlatego taka impreza na
pewno odbędzie się w przyszłym roku.
Magdalena Łowkiel

Informacje
Wystawa i koncert w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego
Obrazy wyklejane, rysowane, malowane...
W czwartek 22 kwietnia 2010 r. otwarto
kolejną wystawę w Salonie Muzycznym im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
Pomieszczenia Galerii zapełniły się pracami
artystycznymi, których autorami są
pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w
Barczewie.
Kilkadziesiąt ciekawych, różnorodnych prac to efekt działań prowadzonych
podczas terapii zajęciowych, które organizują
siostra zakonna Lilia Stepień oraz Katarzyna
Frąckiewicz. Panie bardzo energicznie
mobilizują swoich podopiecznych do
zaangażowania i tworzenia tych małych dziełek,
zachęcają do pracy i dają im wiele nadziei
i natchnienia. Prezentowane prace są
przepiękne, wykonane z fantazją i inwencją, w
rozmaitych technikach. Na wystawie znalazły
się obrazy wyklejane, haftowane, malowane,
rysowane, także prace wykonane metodą

Jubileusz powstania „Hymnu warmińskiego" świętował nie tylko Poznań, Kraków czy
Olsztyn. Świętowało także rodzinne miasto
wybitnego kompozytora Feliksa
Nowowiejskiego
Barczewo. Jubileuszowe
obchody związane z 90. rocznicą powstania
„Hymnu warmińskiego" miały swój początek 7
lutego 2010 roku, kiedy zainauguro-wano „Rok
Feliksa Nowowiejskiego” w gminie Barczewo.
Wcześniej, 13 stycznia 2010 roku, podczas
uroczystości w Szkole Podstawowej im. Feliksa
Nowowiejskiego, po odśpiewaniu dwóch
pierwszych zwrotek „Roty”, przypom-niano, że
tego roku obchodzimy 90. rocznicę powstania
„Hymnu warmińskiego”. Pragnąc upamiętnić i
to wydarzenie zaśpiewano wówczas dwie
pierwsze zwrotki także tej pieśni.
Wróćmy do genezy powstania “Hymnu
warmińskiego”. Melodię do utworu, którym jest
kompozycja „O Warmio moja miła”, Feliks
Nowowiejski napisał w pierwszych miesiącach
1920 roku. Dokładnej daty nie znamy. Z historii
wiemy, że o obecnym kształcie tekstu hymnu
zadecydowały najprawdopodobniej trzy osoby:
Władysław Bełza, Maria Paruszewska i Rudolf
Nowowiejski. Hymn „O Warmio moja miła”,
wzorowany był na hymnie polskim „O! polski
kraju święty” Władysława Bełzy, do którego
muzykę napisał również Feliks Nowowiejski.
Autorem przeróbki najprawdopodobniej był
Rudolf Nowowiejski. Według innych, autorem
przeróbek był sam Feliks Nowowiejski,
a ostatnie wersy dopisał Paweł Jasiek. Tekst
hymnu opublikowała “Gazeta Olsztyńska” 18
maja 1920 roku, podając jako autorkę słów,

decoupage: butelki i obrazki oraz gipsowe
figurki aniołków, zwierzątek itp. Prace
wykonywane pod okiem opiekunów powstają –
można powiedzieć – w czterech ścianach,
a zorganizowana wystawa była doskonałą
okazją aby ujrzały światło dzienne. Niektórzy
z mieszkańców dopiero będąc w Domu Pomocy
Społecznej w Barczewie, odkryli swój talent
plastyczny. Na zajęcia terapii gdzie powstają
prace, uczęszcza kilkanaście osób. Autorami
prac kwietniowego wernisażu są: Stanisława
Klimaszewska, Stefania Glińska, Zenona
Dobies, Henryka Piotrowska, Antoni
Jankowski, Daniela Michalska, Ewa Górecka,
Janina Hołubiuk, Krystyna Popczyk.
Pani Elżbieta Wolańska – dyrektor
DPS w Barczewie opowiedziała jak wygląda
działalność placówki i prowadzonych inicjatyw,
z jej słów biło niesamowite ciepło, radość, duma
i wielka troska o podopiecznych. Z powodów
zdrowotnych oczywiście nie wszyscy z twórców
prac mogli przybyć na otwarcie wystawy, ale
osoby które z nami były tego wieczoru okazały
wielkie wzruszenie i zadowolenie z wystawy, są
wspaniałymi wrażliwymi ludźmi, którzy
odnajdują spokój, zadowolenie i pasję tworzenia
dzięki pracownikom Domu Pomocy Społecznej
w Barczewie. Podczas wieczoru przygotowana
była również muzyczna niespodzianka: mini
koncert Dawida Mokrzyckiego – ucznia gry na
keyboardzie, który pracuje pod okiem
instruktora Andrzeja Florkowskiego.

Spontaniczny koncert zaprezentował również
pianista Andrzej Kamiński z Olsztyna. Zagrał
utwory m.in. Chopina.
Jednym z punktów wieczoru było
rozstrzygniecie konkursu wielkanocnego, który
został ogłoszony przez Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie wśród uczniów
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
gminy Barczewo. Na konkurs, którego
przedmiotem był stroik wielkanocny, napłynęło
50 prac. Jury w składzie: Mariola Łukowska –
przewodniczący, Agnieszka Chojnowska,
Małgorzata Rukszan, Adam Jędraszek,
Magdalena Łowkiel, przyznało nagrody
książkowe. W kategorii przedszkole: Julka
Kujawa lat 6 z Przedszkola Miejskiego
w Barczewie, Kornelia Marszałek lat 6,
Kornelia Juszko lat 6. W kategorii szkoła
podstawowa, klasy I-III: Agnieszka Bąk (SP w
Barczewku), Magda Ziółkowska (Świetlica
wiejska w Ramsowie), Marta Kulesza
(Świetlica wiejska w Niedźwiedziu). Klasy IVVI: Martyna Grygas (SP w Bartołtach
Wielkich), Anna Andronanis (SP w Bartołtach
Wielkich), Kornelia Kęszczyk (Świetlica
wiejska) w Ramsowie. Wyróżnienia otrzymali:
Norbert Kłos lat 18, Kamil Gutowski lat 20
(ZP w Barczewie).
Kwietniowy wernisaż zapoczątkował
współpracę pomiędzy placówkami Centrum
Kultury i Domem Pomocy Społecznej
w Barczewie.
Magdalena Łowkiel

Rok Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

90. rocznica powstania „Hymnu warmińskiego”
wszystkie miejsca. To musiał być wspaniały
koncert”.
Przypomnijmy, że dla Olsztyna pieśń
„O Warmio moja miła” jest oficjalnym hymnem,
a jej melodia – hejnałem olsztyńskim. Natomiast
w Barczewie, w Wigilię 2007 roku, w południe,
po dwunastu uderzeniach zegara mieszkańcy
usłyszeli hejnał „O Warmio moja miła”, który
nieoficjalnie stał się hejnałem miasta Barczewa.
I tak, każdego dnia, melodia płynąca z ratuszowej wieży przypomina nam o jej autorze –
Feliksie Nowowiejskim.
Wojciech Zenderowski
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Fot. Archiwum autora. Reklama „Hymnu warmińskiego”

poetkę Marię Paruszewską .
Proszę zwrócić uwagę na szatę
graficzną. Reklama utworu była drukowana
z myślą o Plebiscycie. Na czerwonym tle
widoczny jest zamek, a wyżej napis „Zamek
Krzyżacki w Olsztynie, na Warmii”. Niżej biały
orzeł z rozwartymi skrzydłami siedzący na
drzewcach sztandarów. Niżej tytuł utworu
„HYMN WARMIŃSKI”, nazwisko autora
muzyki Feliks NOWOWIEJSKI, rodak
z Warmii, i słowa Marji Paruszewskiej. Poniżej
nuty. „O Warmio moja miła” – utwór znany jako
„Hymn Warmiński” lub jako „Hymn warmiński” – powstał jako propolska pieśń plebiscytowa .
Z inicjatywy Warmińskiego Komitetu
Plebiscytowego 2 czerwca 1920 w Olsztynie
odbył się wielki koncert z udziałem Feliksa
Nowowiejskiego. Na ten dzień wydano tę
reklamę. To właśnie tam, “Hymn warmiński” po
raz pierwszy został odśpiewany. Kompozytorowi towarzyszyli brat Rudolf Nowowiejski
i Helena Sośnicka. Feliks Nowowiejski chciał
w ten sposób wykazać swoje przywiązanie do
ziemi rodzinnej i przyczynić się do rozbudzenia
świadomości narodowej wśród Polaków na
Warmii. Klemens Frenszkowski, w Pamiętniku
Warmiaka napisał: „długo przed rozpoczęciem
koncertu zaczęły się zbierać gromadki ludzi,
w tym dużo odświętnie ubranych wieśniaków.
Stopniowo zapełniała się sala. Zajęte były

Informacje
Ze Szkoły Podstawowej w Łęgajnach...

O tym, jak Jan Paweł II został patronem naszej szkoły
Wszystko zaczęło się wiosną
ubiegłego roku. Pani dyrektor Elżbieta
Kozłowska postanowiła wcielić w życie pomysł
nadania naszej szkole imienia. W tym celu
powołała specjalny zespół nauczycieli, który
zaplanował różne działania.
Najważniejszym zadaniem na
początku był wybór postaci na patrona szkoły.
Spośród wielu sylwetek znakomitych Polaków
wytypowano dwóch kandydatów: Jana Pawła II
i Marię Zientarę-Malewską. Podczas wyborów
5 czerwca 2009 r. uczniowie, nauczyciele

fot. archiwum

i pracownicy szkoły, a także rodzice dzieci
przedszkolnych zadecydowali, że Szkoła
Podstawowa w Łęgajnach otrzyma imię Jana
Pawła II. Ale od słowa do czynu droga daleka.
Decyzję społeczności szkolnej musiały poprzeć
swoją zgodą takie instytucje, jak: Kuratorium
Oświaty i Kuria Biskupia w Olsztynie oraz
burmistrz Barczewa.
Symbolem szkoły posiadającej imię jest
sztandar. W celu pozyskania funduszy na jego
zakup zorganizowana została akcja "Moja nitka
w sztandarze", w którą włączyli się wszyscy
uczniowie, nauczyciele i rodzice. Grupa

uczniów wraz z panią dyrektor gościła również
na posiedzeniu Rady Miejskiej w Barczewie,
podczas której radni wsparli finansowo nasze
przedsięwzięcie.
Aby postać Jana Pawła II była bliska uczniom
wszystkie klasy gromadziły różne materiały,
a następnie wykonywały gazetki ścienne
i plakaty o Ojcu Świętym. Odbyły się również
specjalne lekcje wychowawcze i języka
polskiego, a także projekcje filmów. Zdobytą
w ten sposób wiedzą uczniowie mogli wykazać
się w następujących konkursach szkolnych
poświęconych papieżowi: "Co wiemy
o patronie" konkursie wiedzy, konkursach
plastycznych "Motto klasy wybrane
z twórczości patrona" i "Ojciec Święty nasz
patron" oraz konkursie piosenki "Dzieci
śpiewają Janowi Pawłowi II". Bardzo uroczyście obchodziliśmy również Dzień Papieski, zaś
w czerwcu odbędzie się wycieczka "Śladami
Karola Wojtyły" do miejsc związanych z życiem
i działalnością naszego patrona.
Wszystkie te wydarzenia miały nas
przygotować do uroczystego nadania Szkole
Podstawowej w Łęgajnach imienia Jana Pawła
i przyjęcia sztandaru, które nastąpiło 15 maja.
Dzień ten, pomimo chłodnej aury, dostarczył
wiele emocji i ciepłych wzruszeń przybyłym
gościom, nauczycielom, uczniom i ich
rodzicom.
Pierwszym punktem tej wyjątkowej uroczystości była msza św. w miejscowym kościele
celebrowana przez Arcybiskupa Metropolitę
Warmińskiego Wojciecha Ziembę. W trakcie
nabożeństwa poświęcony został sztandar
szkoły. Następnie wszyscy udali się do szkoły.
Tam, zgodnie z przyjętym ceremoniałem,
nastąpił szereg wydarzeń, takich jak: odczytanie
i wręczenie pani dyrektor Elżbiecie
Kozłowskiej aktu nadania szkole imienia i
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przyjęcia sztandaru, odsłonięcie tablicy z nazwą
szkoły, przejęcie sztandaru przez poczet
uczniów oraz ślubowanie uczniów na sztandar.
Goście, którzy objęli patronat
honorowy nad całą uroczystością, a także
fundatorzy sztandaru dokonali również
symbolicznego wbicia gwoździ w jego
drzewce.
Po tej oficjalnej części Szkolne Koło
Teatralne zaprezentowało niezwykle wzruszające widowisko słowno - muzyczne
poświęcone życiu i posłannictwu Jana Pawła II.
Następnie przyszedł czas na wystąpienia
i życzenia od przybyłych gości, m.in.:
burmistrza Barczewa Lecha Jana Nitkowskiego
i jego zastępcy Marka Sztera, przedstawicieli
Kuratorium Oświaty i Starostwa Powiatowego,
dyrektorów szkół.
Wrażenia z uroczystości można było
na koniec upamiętnić wpisem w kronice. W ten
sposób rozpoczął się nowy rozdział w ponad
stuletniej historii naszej szkoły
Krystyna Balukiewicz

XII Konkurs Ortograficzny
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„A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.
Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”
– pod takim hasłem w dniu 18 maja 2010 roku w
Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Kronowie odbył się XIII Gminny Konkurs
Ortograficzny o zaszczytny tytuł „Mistrza
Ortografii”. Wzięło w nim udział 28
reprezentantów szkół podstawowych gminy
Barczewo, którzy zostali wyłonieni
w eliminacjach wewnątrzszkolnych. Konkurs
przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych.
Tym razem uczestnicy musieli wykazać się
wiedzą i umiejętnościami z zakresu poprawnej
pisowni rozwiązując test, w którym należało
m.in. rozszyfrować krzyżówkę, odgadnąć
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zagadki ortograficzne, uzupełnić luki w tekście,
czy wykryć ukryte w wyrazach błędy. W każdej
grupie wiekowej jury konkursowe przyznało
trzy pierwsze miejsca osobom, które najlepiej
sobie poradziły z meandrami ortografii:
Grupa I – Uczniowie klas III i IV:
I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” – Klaudia
Makowska z NSP w Lamkowie,
II miejsce – Dominika Żarejko
ze SP w Łęgajnach,
III miejsce – Ewa Wiśniewska
ze SP w Łęgajnach,
III miejsce – Monika Mielniczuk
ze SP w Barczewie.
Grupa II – Uczniowie klas V i VI:
I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” –
Katarzyna Pietraś ze SP w Barczewie,
II miejsce – Karolina Wrocławska
z NSP w Lamkowie,
III miejsce – Zuzanna Kowalczyk
ze SP w Barczewie,
III miejsce – Ilona Kopczyńska
z SP w Łęgajnach.
Laureaci otrzymali nagrody książkowe i
dyplomy, a tym najlepszym pani dyrektor
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fot. archiwum

Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek
w Kronowie Dorota Mikołajczuk wręczyła
również statuetki „Mistrza Ortografii”.
Wszystkim gratulujemy – medalistom
zwycięstwa, a pozostałym uczestnikom odwagi,
że dobrowolnie poddali się „torturom
ortograficznym”. Do zobaczenia za rok na XIII
edycji konkursu, w którym udowodnimy, że
ortografia, chociaż trudna, wcale nie musi być
nudna!
Justyna Pajdak

Historia
Przedstawienie historii powstałego przed
pół wiekiem Ogniska Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej przy Związku Młodzieży
Socjalistycznej w Barczewie musimy zacząć od
przypomnienia postaci Augustyna Bani,
wielkiego miłośnika młodzieży i propagatora
sportu masowego w Barczewie. Wówczas jako
sekretarz ZMS z powiatu, a barczewianin
z zamieszkania, postanowił w Barczewie
założyć ognisko TKKF. Chciał, aby właśnie tam
miejscowa młodzież mogła znaleźć po pracy
godziwą rozrywkę, szczególnie uczestnicząc
w masowym sporcie. By marzenia stały się
realne, najpierw założył Koło ZMS
w Barczewie, a przy nim powołał Ognisko
Młodzieżowe. Augustyn Bania – jak sam
opowiadał – nie mógł dłużej patrzeć na
szlifowanie bruków, na bezmyślną dolce vita
nastolatków zaglądających do barczewskich
barów typu "Żagielek”, "Trupek”, czy
"Paszteciarnia”.
Marzeniem Bani było odciągnięcie
nastolatków od kufla z piwem i wyprowadzenie
ich na boisko, czy do gry w ping-ponga. Jak
powiedział, tak też zrobił. Pod koniec 1958 roku
zebrał młodzież i założył Koło ZMS, które
w 1959 roku liczyło 40 członków. Pomogli mu:
Ignacy Dziubek, Jerzy Piekarski i Tadeusz
Dorożyński. W sierpniu 1959 roku
zorganizowano Ognisko Młodzieżowe przy
ZMS w Barczewie, którego prezesem został
Jerzy Piekarski, a sekretarzem Augustyn Bania.
Dopiero na początku 1960 roku, Ognisko
Młodzieżowe przekształcono w ognisko TKKF.
Pierwszymi członkami zarządu byli m.in.: Irena
Kłos, Krystyna Staszczak, Aleksander Steffen,
Adolf Słoń, Stanisław Boćwiński i Ryszard
Szymczak. To oni swój wolny czas poświęcili
prowadzeniu zajęć w różnych dyscyplinach. Na
efekty nie trzeba było długo czekać. Ognisko
TKKF w Barczewie stało się potentatem
w krzewieniu masowego sportu w mieście.
Szczególnie dobrze pracowała sekcja piłki
nożnej. Zawiązała się sekcja siatkówki, którą
prowadził Adolf Słoń. Jej zawodnicy trenowali
na boisku koło więzienia i przy szkole
podstawowej. W niedługim czasie wymienione
sekcje – piłki nożnej i siatkówki – mogły
poszczycić się wieloma sukcesami. Do
opustoszałego pomieszczenia na zapleczu
ratusza wstawiono stoły ping-pongowe i było
tam słychać stukot piłeczek. Jednak sąsiadom
przy małomiasteczkowym rynku bardziej
dawały się we znaki decybele rock and rolla.
Kiedy w 1962 roku, po krótkiej
nieobecności, Augustyn Bania powrócił do
Barczewa, poza sekcjami ogniska TKKF, nie
było Koła ZMS-u, klubu za ratuszem i kilku
chłopców, którzy musieli się pożegnać
z wolnością. Pan Bania podjął się wówczas
reaktywowania Koła. Organizował spotkania.
Najpierw w kąciku Czytelni Muzeum
Nowowiejskiego i w kawiarni, przy kawie,
ciastkach i lemoniadzie. W końcu namówił
chłopców i dziewczęta do pracy na rzecz
ogniska TKKF. Tego samego roku "Piłkarze
TKKF Barczewo” stali się rewelacją
w rozgrywkach o Puchar Polski. Trenerem
zespołu był Edward Kaprowicz. Barczewo
znalazło się wśród ósemki najlepszych drużyn
województwa. Warto wymienić nazwiska
piłkarzy. W bramce – Z. Szwidenowicz,
B. Renkwit, w bramce – S. Arciszewski,
w pomocy – W. Pietkun, B. Kozak,

50 lat temu. Historia ogniska TTKF w Barczewie
R. Kołakowski, L. Pawlak, w ataku – Z. Kozera,
Z. Kardasz, H. Szlus, A. Toszko, R. Pawlak,
P. Słoń, J. Sokołowski i A. Kozera. Później

a zespół muzyczny w mundurach wielokrotnie
umilał wieczory dla młodzieży z Barczewa.
Organizowano także biwaki i wycieczki

Fot. Augustyn Bania i młodzi członkowie sekcji tenisa stołowego

zawodnikami zaopiekował się Olsztyński Klub
Sportowy. Następnie, jako OKS Barczewo,
występowali w rozgrywkach o mistrzostwo
klasy "C”. Po ich odejściu z ogniska TKKF
działały sekcje: siatkówka, koszykówka, piłka
ręczna, szachy, tenis stołowy i kometka.
W 1962 roku w "Klubie Młodych”
w Barczewie odbyło się pierwsze na Warmii
i Mazurach walne zebranie sprawozdawczowyborcze ogniska TKKF. Prezesem ogniska
TKKF został Augustyn Bania. W skład Zarządu
wchodzili: sekretarz – Piotr Staszczak, skarbnik
– Janusz Kaczyński oraz członkowie zarządu:
Aleksander Steffen, Irena Kłos, Józefa
Grabowska, Wanda Cocha, Tadeusz Skiba,
Ryszard Szymczak i Witold Pietkun.
Rok 1964 w działalności ogniska
TKKF-u był przełomowym. Z myślą
o jubileuszu 600-lecia Barczewa, członkowie
TKKF pracowali przy budowie boiska do
małych gier i kortów położonych przy szkole
podstawowej. Pomagali im: Olsztyńskie
Zakłady Przemysłu Terenowego i Zakład
Drobiarski w Barczewie. Dzięki dotacji
"Totalizatora Sportowego” oraz przychylności
WK KFiT boisko zostało wybudowane.
W sezonie letnim służyło do gry w piłkę
siatkową, ręczną i koszykówkę. Zimą było
lodowisko. Rok później boisko zostało ocenione
wysoko przez Komisję Zarządu Głównego
TKKF, zajmując III miejsce w kraju. Barczewo
otrzymało 10.000 zł. Nagroda ta przyczyniła się
do utworzenia nowej sekcji turystycznej, sekcji
tenisa stołowego oraz kometki. Potem
zakupiono kajaki, namioty, kochery i przyrządy
do ćwiczeń kulturystycznych. Od lutego 1964
roku, przy ognisku TKKF rozpoczęły się w
Domu Kultury systematyczne zajęcia z rytmiki
dziecięcej pod kierownictwem pani Mielnik.
Augustyn Bania nawiązał współpracę z Kołem
Młodzieży Wojskowej przy J.W. KBW. Przy ich
współudziale, zimą organizowano kuligi,
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krajoznawcze po Warmii i Mazurach, a wykopki
w sąsiednim pegeerze należały do frajdy.
Podejmowano wciąż nowe formy spędzania
czasu. Wymyślono masową imprezę angażując
miejscowe zakłady w dyscyplinach jak: piłka
nożna, piłka siatkowa, czy przeciąganie liny.
Myślano także o kolarstwie.
Działające od 1970 roku ognisko
TKKF przy Miejskim Domu Kultury
w Barczewie organizowało masowy Turniej
Tenisa Stołowego o mistrzostwo Barczewa. Dla
przykładu, w roku 1971, finalistą rozgrywek
tenisa stołowego w Barczewie po raz trzeci
został Tadeusz Kowalski. W 1972 roku do finału
tenisa stołowego zakwalifikowały się zespoły
z Zakładu Karnego i Spółdzielni Inwalidów
Drzewno-Metalowej w Barczewie. Te
przykłady można byłoby mnożyć. Jednak
najlepiej współpraca układała się z miejscowym
Domem Kultury. Powróćmy do roku 1969,
kiedy na Spartakiadę z okazji XXV-lecia PRL,
wydano specjalny znaczek pamiątkowy, który
stał się pamiątkową odznaką barczewskiego
ogniska TKKF. W roku 1974 działały sekcje:
kolarska, tenisa stołowego, piłki siatkowej
i nożnej.
Niestety, dla masowego sportu
w Barczewie przyszły ciężkie czasy. Po roku
1978 wszystko zaczęło się rozpadać. W końcu
ognisko TKKF w Barczewie przeszło do
historii.
Wojciech Zenderowski

Słowniczek:
- “Żagielek” – dawna restauracja "Mały Żagiel”
- "Trupek” – dawna piwiarnia "Grześ”
- "Paszteciarnia” – dawna restauracja
"Jubileuszowa”
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Historia
Barczewskie Kalendarium
Czerwiec

1.06.1991 – na terenie miasta i gminy Barczewo
zamieszkiwało 15150 mieszkańców, z tego w mieście
-7402 osoby.
2.06.1770 – wykonawcami testamentu zmarłego w 1770
roku ks. Karola Taplickiego proboszcza z Lamkowa byli
Piotr Szulc kapelan z Lamkowa i Piotr Preiss burmistrz
Barczewa.
2.06.1920 – w Olsztynie, z inicjatywy Warmińskiego
Komitetu Plebiscytowego, odbył się koncert z udziałem
Feliksa Nowowiejskiego.
3.06.1945 – mimo uroczystego przygotowania nie
doszło do przekazania władzy administracji polskiej
w Barczewie.
5.06.2005 – w kościele św. Anny w Barczewie została
odsłonięta tablica pamiątkowa ku czci Sybiraków.
7.06.1990 – na pierwszej sesji Rady Miasta i Gminy
Barczewo, na zastępcę przewodniczącego wybrano
pana Lecha Nitkowskiego.
8.06.1920 – Komisja Międzysojusznicza udzieliła
nauczycielowi Antoniemu Lobieszczykowi zezwolenia
na otwarcie polskiej szkoły w Barczewku.
8.06.1980 – zmarł Józef Gawin. Zasłużony pracownik
Rad Narodowych, znany jako działacz społecznego
ruchu kulturalnego na terenie Barczewa i powiatu
olsztyńskiego.
10.06.2000 – Miejski Ośrodek Kultury Sportu
i Turystyki w Barczewie wraz z Sekcją Rowerzystów
Miejskich „KOŁDROM” z Olsztyna zorganizowali IV
Ratuszowy Rajd Rowerowy.
15.06.2000 – Publicznej Szkole Podstawowej w
Wipsowie nadano imię Augusty Wiewiorry.
16.06.1945 – w skład Okręgowego Polskiego Komitetu
Narodowego wszedł Paweł Sowa urodzony w
Kierźlinach gm. Barczewo .
17.06.2000 – zmarł Krzysztof Gwis, mieszkaniec
Nikielkowa, arcymistrz międzynarodowy brydża
sportowego.
18.06.2005 – w Odrytach odbył się festyn wiejski
zorganizowany przez Radę Sołecką .
19.06.1840 – wyznawcy kościoła ewangelickoaugsburskiego w Wartemborku podarowali królowi
Fryderykowi Wilhelmowi III, rycinę wnętrza domu
bożego znajdującego się w skrzydle dawnego zamku
biskupiego.
18.06.2005 – pani Barbarze Hulanickiej wręczono tytuł
Honorowego Obywatela Barczewa.
19.06.1970 – w Miejskim Domu Kultury w Barczewie
zorganizowano wystawę malarstwa Zbigniewa
Zawlińskiego mieszkańca Domu Opieki Społecznej
w Barczewie.
20.06.2000 – nowym gwardianem klasztoru Zakonu
Franciszkanów w Barczewie i proboszczem parafii pw.
św. Andrzeja Ap. został o. Honorat Rzepka.
22.06.1946 – wojewoda olsztyński wydał odezwę
wzywającą do zaprzestania grabieży ludności
warmińskiej.
23.06.1920 – Komisja Międzysojusznicza udzieliła
zezwolenia nauczycielowi Konradowi Luknerowi na
otwarcie polskiej szkoły w Kronowie i na otwarcie
polskiej szkoły w Lamkówku.
28.06.1940 – w Łomży urodził się Mirosław
Ciborowski, muzyk, chórzysta, animator życia
kulturalnego w Barczewie.
30.06.1925 – ludność żydowska liczyła w Prusach
Wschodnich 11960 wyznawców judaizmu. W mieście
Wartembork zamieszkiwało kilkadziesiąt osób
narodowości żydowskiej.
30.06.1940 – w parafii w Wartemborku odbyła się
uroczysta Pierwsza Komunia św.
czerwiec 1773 – według spisu przeprowadzonego przez
pruskich komisarzy na Warmii było: 12 miast, 520 wsi,
112 majątków szlacheckich, 115 jezior, 165 różnych
kawałków leśnych i 78 młynów.
czerwiec 1920 – na początku czerwca, po 22 latach od
chwili wyjazdu, Feliks Nowowiejski odwiedził
rodzinne miasto Wartembork. Powitali go poplecznicy
sprawy niemieckiej, którzy demonstracyjnie
i prowokująco odśpiewali „Deutschland, Deutschland
űber alles”.
W. Zenderowski
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Męczennicy II wojny światowej

W procesie beatyfikacyjnym cz. 3
W ostatnim numerze „Wiadomości
B a r c z e w s k i c h ” z a p o w i a d a l i ś m y, ż e
przybliżymy wymienione postacie świeckie, dla
których 15 września 2007 roku w bazylice św.
Jakuba w Olsztynie Arcybiskup Wojciech
Ziemba, Metropolita Warmiński, otworzył
proces beatyfikacyjny. Dotyczy on m.in.
męczenników drugiej wojny światowej – ofiar
hitleryzmu. Przypomnijmy, że spośród
wymienionych z terenu gminy Barczewo,
oprócz ks. Joachima Ziemetzkiego, proboszcza
Barczewka, znajduje się nazwisko rolnika Jana
Gruby, który pochodził z Polski i zginął
w Ramsowie. Na liście są także cztery osoby
świeckie z terenu gminy Barczewo: Cecylia
Grabosch, Agnieszka Drabińska i Gertruda
Klimek mieszkanki Wójtowa oraz Jadwiga
Elżbieta Schnarbach z Kaplityn. W dzisiejszym
numerze „Wiadomości Barczewskich”
przybliżmy dwie osoby uznane przez władze
kościoła za męczennice czystości. Do
pozostałych osób powrócimy w jednym
z najbliższych numerów.

Agnieszka Drabińska, córka Juliusza
i Klary Drabińskich. Urodziła się 2 lutego 1922
roku w Wójtowie. Miała jednego brata
-Franciszka. Jej ojciec był rolnikiem. Po
ukończeniu szkoły podstawowej pomagała
rodzicom w gospodarstwie. Potem, po
przedwczesnej śmierci ojca i powołaniu brata do
służby wojskowej, opiekowała się matką.
22 stycznia 1945 roku, po zdobyciu Olsztyna
przez związki taktyczne Armii Czerwonej, jeden
z oddziałów podczas zwiadu zajął wieś
Wójtowo. Nie oszczędzano miejscowej
ludności – zginęło wówczas wiele osób. W tym
czasie Agnieszka ze swoją matką przebywały
u sąsiadki. Kiedy umilkły pojedyncze strzały
wydawało się, że radzieccy żołnierze chwilowo
opuścili wioskę. Jak wiele kobiet, przestraszona
Agnieszka pobiegła do swego domu. Gdy
zamknęła za sobą drzwi, w progu stanął
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radziecki żołnierz, który miał na myśli jedno
– gwałt. Kobiecie udało się wyrwać z rąk
oprawcy. Nie zdołała jednak uciec daleko. Po
odjeździe radzieckich żołnierzy, matka znalazła
swoją córkę nieżywą. Miała przebitą klatkę
piersiową sztyletem.

Cecylia Grabosch z d. Matern,
urodziła się 10 stycznia 1915 roku
w przepięknej, pagórkowatej, katolickiej Rusi
nad Łyną, w gminie Stawiguda. Pochodziła
z wielodzietnej, głęboko religijnej rodziny
warmińskiej. W 1917 roku rodzina Maternów
przeprowadziła się do Uniszewa, gdzie Cecylia
ukończyła szkołę podstawową. Kiedy rodziców
nie stać było na dalsze kształcenie córki, ona
pomagała im w pracy na gospodarstwie.
20 czerwca 1938 roku Cecylia wyszła za mąż za
Augustyna Graboscha, mieszkańca Wójtowa.
Mieszkańcy wsi Wójtowo serdecznie i ciepło
przyjęli nową mieszkankę. Wkrótce kobieta
została matką dwojga dzieci: Eryka, urodzonego
18 maja 1939 roku i Ewy, urodzonej
23 października 1942 roku. W 1942 roku jej mąż
został wcielony do niemieckiego wojska.
Cecylia wraz z dwójką małych dzieci, podobnie
jak inne kobiety, była zdana na siebie. 22
stycznia 1945 roku cudem uniknęła spotkania z
radzieckimi żołnierzami. 24 stycznia 1945 roku,
po przejściu frontu, we wsi pozostała grupa
radzieckich żołnierzy. Spokój nie trwał długo.
4 lutego 1945 roku, w jednym z domów urządzili
sobie rozpustną zabawę, na którą siłą zabierali
z rodzin młode dziewczyny i kobiety. Przyszli
też do domu Cecylii Grabosch. Kiedy stawiała
opór, jeden z żołnierzy, na oczach dwojga
małych dzieci zastrzelił ich matkę.
Wojciech Zenderowski
Fot. Archiwum, „Posłaniec Warmiński”,
Nr 3-4/2010.

Społeczeństwo

20-lecie samorządu. Historia samorządów w Polsce
Działalność samorządów zawsze
określała konstytucja. Zapisy w konstytucjach
zależne były od woli politycznej formacji
rządzących krajem. Konstytucja marcowa 1921
roku w II Rzeczypospolitej przewidywała
utworzenie jednostek samorządu terytorialnego
w podziale trzystopniowym: województwa,
powiaty, gminy wiejskie i miejskie. Posiadały
duży zakres prerogatyw i określony stopień
autonomii w podejmowaniu decyzji.
Konstytucja kwietniowa z 1935 roku,
uchwalona po przewrocie majowym przez
rządzącą krajem sanację, znacznie ograniczyła
pole działania samorządów łącznie z Sejmem.
Po II wojnie światowej w 1944 roku
przywrócony został samorząd terytorialny w
wersji konstytucji kwietniowej a nie marcowej.
Od 1946 roku samorządy przestały być odrębną
instytucją władzy i były całkowicie zależne od
administracji rządowej. System sprawowania
władzy samorządowej miał zamocowanie
prawne w manifeście PKWN z 22 lipca 1945
roku.
W III Rzeczypospolitej po
przemianach ustrojowych 1989 roku impuls do
uchwalenia reformy samorządowej dały
ustalenia obrad Okrągłego Stołu. Pierwsze
demokratyczne wybory, które odbyły się 27
maja 1990 roku dały Polakom możliwość
samodzielnego rozstrzygania o swoich
sprawach. Polska powróciła do dualistycznej
administracji publicznej w terenie, tj. do
scentralizowanego pionu rządowego,
zdecentralizowanego pionu samorządowego.
Reforma samorządowa w Polsce uważana jest za
jedną z najbardziej udanych w ostatnich
20 latach reform ustrojowych państwa. Wybory
samorządowe, które odbywają się cyklicznie co
4 lata są świętem demokracji. Fundamentalną
rolę odegrała ustawa o samorządzie
terytorialnym z 8 marca 1990 roku. Przywróciła
ona pojęcie i istotę samorządu terytorialnego.
Zrywała ona całkowicie z dotychczasowym
peerelowskim systemem sprawowania władzy.
Organy samorządu lokalnego zostały

przywrócone. Zgodnie z Małą Konstytucją
uchwaloną w 1992 roku gmina stanowi postawę
samorządu lokalnego, podstawową formę życia
politycznego w społecznościach lokalnych.
Samorząd zyskał osobowość prawną.
W ramach reformy rozwiązano Rady
Narodowe, stwarzające pozory demokracji.
Samorządem miała być nie Rada, a wspólnota
mieszkańców, czyli gmina. Uzyskała ona własne
kompetencje, mienie i budżet. Samorząd
oddzielono od administracji rządowej. Dzisiaj
po 20 latach wielu jej reformatorów zastanawia
się, czy kolejnych kompetencji nie przekazać
gminom. Oczywiście za tym powinny pójść
środki. Eksperci twierdzą, że gminy
najefektywniej i najoszczędniej wydają
publiczny grosz. Energia działania samorządów
została spożytkowana na umocnienie
infrastruktury gminnej, rozwiązywanie
podstawowych problemów społeczności
lokalnej. Wiele samorządów odniosło sukces i
było w stanie poradzić sobie z wieloma
problemami. Nie wszystkim jednak się to udało.
W minionym dwudziestoleciu do samorządów
byli wybierani różni ludzie z różnymi
kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowospołecznym. Sukces gospodarczy gmin jest
pochodną ich trafnego wyboru.
Pięć kadencji samorządu w Barczewie
Zgodnie z obowiązującą ordynacją
wyborczą obywatele gminy Barczewo 27 maja
1990 roku w wyborach wybrali 24-osobową
Radę Miejską. Jej przewodniczącym został
Bernard Matłoka, burmistrzem i jednocześnie
przewodniczącym Zarządu Miasta śp. Antoni
Ropelewski. W drugiej kadencji
przewodniczącym Rady Miejskiej został
wybrany Janusz Matłoka, a burmistrzem Antoni
Ropelewski. Pod koniec II kadencji w 3 roku jej
trwania nastąpiła zmiana na stanowisku
Burmistrza Miasta. Rada Miejska wybrała na
burmistrza Mirosława Kulisia.
W IV kadencji nastąpiły zmiany.
Przewodniczącego Zarządu Miasta i burmistrza

Co miało wpływ na rozwój gospodarczy gminy ?
O barczewskich samorządach bez emocji
Z racji moich zainteresowań społecznych
miałem sposobność współpracować ze
wszystkimi Radami i burmistrzami Barczewa.
Różnie ta współpraca wyglądała i czasem
przynosiła niezamierzone efekty. W tym
artykule chciałem porównać osiągnięcia
wszystkich samorządów. Moja ocena będzie
niepełna, bo czasy były inne i możliwości
działania różne. Przywołuję tylko te wydarzenia
i fakty, które miały decydujący wpływ na rozwój
gospodarczy gminy.
Historia osiągnięć i potknięć
Pierwsza kadencja samorządu, gdy
burmistrzem był śp. Antoni Ropelewski, to
trudny okres zdobywania doświadczeń w
sprawowaniu władzy samorządowej w świeżej
polskiej demokracji. Robiono dużo, bo i
pieniędzy z wyprzedaży skomunalizowanego

mienia przejętego z upadłych zakładów pracy
starczało na wszystko. Zbyt długo, bo aż 4 lata,
Zarząd Miasta dyskutował nad wyborem i
realizacją zadań inwestycyjnych przejętych w
spadku po nieboszczce komunie, tj. budowy
kolektora ściekowego i szkoły wraz z zapleczem
mieszkaniowym. Finansowanie tych inwestycji
w całości zapewniał wojewoda. W drugiej
kadencji, gdy samorząd zgodził się na budowę
kolektora, było już za późno. Obie te inwestycje
ostatecznie musieliśmy zrealizować później w
większości za gminne pieniądze. Zarząd Miasta
popełnił kolejny błąd zaniechania – odrzucił
ofertę Agencja Własności Rolnej Skarbu
Państwa - regulowania należności upadłych
PGR ziemią. Z oferty nie skorzystaliśmy. Gmina
zaś potrzebowała żywej gotówki. Niektóre
gminy ofertę Agencji przyjęły, dzisiaj dysponują
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wyłanianego kolegialnie przez Radę Miejską
zastąpił burmistrz wybrany w wyborach
bezpośrednich, będący jednoosobowym
Zarządem Miasta. Została nim Elżbieta
Wąsowska, natomiast przewodniczącym Rady
Miejskiej – Halina Bronka. Zgodnie z ordynacją
wyborczą skład osobowy Rady został
ograniczony do 15 osób.
W piątej, bieżącej kadencji
burmistrzem został Lech Jan Nitkowski,
a przewodniczącym Rady Miejskiej – Elżbieta
Zacharewicz. W trzecim roku kadencji (2009 r.)
na przewodniczącego Rady Miejskiej został
wybrany Bogusław Matłoka.
W 20. rocznicę pierwszych wyborów
samorządowych w naszej gminie odbyła się
zwyczajna sesja Rady Miejskiej, która
przekształciła się w uroczystą. Przybyli na nią
zaproszeni goście: wszyscy byli
przewodniczący Rady Miejskiej i burmistrzowie
Miasta Barczewa. Z zaproszenia nie skorzystała,
z przyczyn od niej niezależnych, była burmistrz
Elżbieta Wąsowska. Nieobecność śp. Antoniego
Ropelewskiego zebrani uczestnicy sesji uczcili
minutą ciszy.
Samorządowcom pionierom, budującym zręby
gminnej barczewskiej samorządności, słowa
uznania i podziękowania za ich wkład pracy na
rzecz gminy, tworzenia dobra wspólnego,
w swym wystąpieniu przekazał przewodniczący
Rady Bogusław Matłoka.
Byłym i obecnym przewodniczącym
i burmistrzom za zasługi dla rozwoju gminy
Rada Miejska przyznała wyróżnienia w formie
medali okolicznościowych wraz z listami
gratulacyjnymi. Listy gratulacyjne zostały
również przesłane do wszystkich byłych
radnych tego dwudziestolecia. Po wręczeniu
wyróżnień odbyły się rozmowy w kuluarach
przy stole szwedzkim. Była to miła uroczystość,
będąca przejawem ciągłości władzy gminnej.
Dobrze to świadczy o obecnych przedstawicielach urzędującej władzy gminnej, że
pamiętają o tych, którzy byli przed nimi.
Jan Franciszek Krakowiak
rozległymi terenami budowlanymi. My nie.
W trzeciej kadencji, za burmistrzowania Mirosława Kulisia, AWRSP złożyła
Gminie ofertę przejęcia we władanie całej
infrastruktury wodnokanalizacyjnej w byłych
PGR. Rada Miejska ofertę odrzuciła, żądając
wyższych kwot na ich modernizację.
W następnych kadencjach z urzędu obligatoryjnie przejęliśmy te hydrofornie i instalacje,
ale bez dużych pieniędzy na ich modernizację.
Nie udało się naszym samorządom pozbyć
mieszkań komunalnych, które dzisiaj stwarzają
poważnym problem dla budżetu gminy.
Za czasów burmistrzowania Mirosława Kulisia
i Elżbiety Wąsowskiej w latach 1998- 2006
sytuacja finansach gminy była trudna. W tym
czasie trzykrotnie występowało nieposłuszeństwo obywatelskie, zakończone rozpisanymi
referendami o odwołanie gminnej władzy.
Pierwsza trójka burmistrzów w odrodzonym
samorządzie to ludzie, którzy pomimo
osobistych zalet, zasług i posiadanych
Ciąg dalszy na str. 14
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Co miało wpływ na rozwój gospodarczy gminy ?
O barczewskich samorządach bez emocji
Ciąg dalszy ze str. 13

kwalifikacji, nie byli menagerami. Ich
znajomość gospodarki i ekonomii była żadna.
Straty jakie powstały przez błędy popełnione w
sferze gospodarczej są ogromne, liczone
w dziesiątkach milionów złotych. Inne gminy w
regionie rozwijały się dynamicznie, myśmy
w tym czasie byli w zastoju. Winę za ten stan w
poszczególnych kadencjach ponoszą też radni.
Nie wszyscy radni spełniali nadzieje wyborców.
Na 102 radnych, którzy zasiadali w pięciu
kolejnych Radach Miejskich, wiele osób było
zacnymi działaczami oddanymi idei
samorządowej, jednak zasiadały też osoby
„zapobiegliwe i przedsiębiorcze”, które interes
prywatny przedkładały przed społeczny. Byli
również radni tzw. bezradni, mierni ale wierni,
którzy przez pomyłkę trafili do ratusza. Wyborcy
w kolejnych wyborach poddali ich ostrej
weryfikacji. Na reelekcję załapał się
statystycznie co trzeci radny.
W minionym dwudziestoleciu nastąpił
bujny rozwój budownictwa zwłaszcza na
wsiach. Dzisiaj statystycznie więcej ludzi
mieszka na wsi aniżeli w mieście. Tempo
osadnictwa wyprzedza o kilka lat budowę
infrastruktury w powstających osadach.
Zapotrzebowanie na budowę dróg, ulic jest tak
duże, że przekracza wielokrotnie możliwości
naszego budżetu. Bez uzyskania dodatkowych
pieniędzy z zewnątrz sytuacja w najbliższych
latach nie poprawi się, a wręcz pogorszy. Pisząc
o drogach, ulicach mam na uwadze drogi
gminne, a nie powiatowe czy krajowe.
Inną ważną sprawą społeczną, którą nie
zainteresował się żaden samorząd i nie podjął
skutecznych działań jest kwestia zagradzania
jezior przez „Warszawkę”. Będziemy mieć
jeziora bez dostępu do linii brzegowej a kąpać się
będziemy w Olsztynie albo pod prysznicem w
domu. Na przestrzeni 20 lat żaden samorząd nie
zainicjował powstania szkoły średniej typu
ogólnokształcącej czy zawodowej.
Bombą tykająca od lat, która niedługo
może wybuchnąć jest nierozwiązany problem
naszych odpadów komunalnych. Samorząd II
kadencji swymi decyzjami regulował kwestię
ścieków, budując kolektor z Barczewa do
Olsztyna. Rozpatrywana była budowa
alternatywna, tj. oczyszczalni ścieków.
Samorząd IV kadencji doprowadził do
likwidacji wysypiska odpadów komunalnych w
Łęgajnach. W następstwie tej decyzji dzisiaj
śmieci wozimy bardzo daleko i płacimy coraz
wyższe rachunki za ich składowanie. Na
podkreślenie zasługuje sukces samorządów
ostatnich dwóch kadencji, tj. zakończenie
wodociągowania i kanalizowania gminy. Obieg
wody pitnej w gminie został zamknięty
i sprzężony z ujęciami wodnymi. Sukces jest
niepełny, wszystkie samorządy chciały budować
dużo i tanio, ograniczając się do rozprowadzenia
głównej rury wodnej czy ściekowej, zapominały
o przyłączach.
W tej kadencji duży wysiłek samorząd
włożył w porządkowanie miasta, mniej wsi.
W mieście porządek już widać, powróciła
normalność. Zasługi w zmianie wizerunku
naszego miasta wniosły na przestrzeni lat
wspólnoty mieszkaniowe. Estetykę i porządek w

mieście i okolicach wymusiły inwestycje
państwowe, jak remont drogi krajowej, regulacja
koryta rzeki Pisy. Udała się w naszym mieście
dywersyfikacja nośników energii. Mieszkańcy
mają możliwość wyboru usługodawcy ciepła. Tą
czynność wymusiła ekonomia i wolny rynek.
Wszystkie samorządy mogą się
pochwalić, że za ich przyczyną w gminie
powstał trwały ślad ich działalności.
Wymienię najważniejsze w kolejności
obiekty: kolektor K-8, gimnazjum, hala
sportowa, zakończone wodociągowanie
gminy, amfiteatr itd. Cechą wspólną
wszystkich burmistrzów był chroniczny brak
pieniędzy na inwestycje infrastruktury.
Inwestycje strategiczne i kapitałochłonne
rozpoczynane były w ostatnim roku ich
urzędowania. Każdy nowo powołany lub
wybrany burmistrz rozpoczynał urzędowanie od
spłaty długów zaciągniętych przez poprzednika.
Wszystkie te inwestycje powstawały pod presją
potrzeb. To sytuacja zmusiła samorząd do
wysiłku np. reforma szkolnictwa – budowę
gimnazjum i hali sportowej.
Wnikliwy czytelnik tego artykułu
zada sobie pytanie – który z samorządów był dla
nas najlepszy, najskuteczniejszy i czy można je z
sobą porównywać? Odpowiem. Każdy w swoim
czasie działał w różnych warunkach. Efekty ich
pracy zależne były od wielu czynników. Jeżeli
weźmiemy do oceny jeden czynnik np. ilość
pozyskanych przez gminę pieniędzy z
dostępnych Funduszy Europejskich to
porównywalne są tylko dwie kadencje,
przedostatnia i ostatnia. Samorząd w IV kadencji
w latach 2002-2006 pozyskał łącznie 175.000,00
złotych co dawało ówcześnie na statystycznego
mieszkać średnio 11 złotych. Samorząd V
kadencji, tj. obecny 2006-2010 pozyskał na
dzień pisania tego artykułu już 11521.736,18
złotych co daje na statystycznego mieszkańca
gminy w przybliżeniu 687,86 złotych. To jest
wielki sukces. Nie jest to rekord w regionie, ale
wynik na średnim poziomie, który cieszy.
Przesłanki sukcesu V kadencji
1. Wyborcy w wyborach samorządowych 12
listopada 2006 roku do Rady Miejskiej wybrali
radnych, którzy zawiązali skuteczną koalicję PO
– PSL mającą poparcie elit partyjnych
miejscowych i regionu.
2. Na Burmistrza Miasta 26 listopada tegoż roku
został wybrany człowiek doświadczony w pracy
samorządowej i produkcyjnej.
Wspólne działanie burmistrza, Rady Miejskiej i
liderów gminnych instancji partyjnych to
polityczna przesłanka sukcesu. Takiej
współpracy brakowało w poprzedniej, IV
kadencji. Nasz samorząd zyskał przyjaciół. Do
gminy chętnie i często przyjeżdżają
wojewodowie, marszałkowie i starostowie,
którzy szczerze interesują się naszymi
problemami.
3. Aktywna postawa sołtysów, rad sołeckich i
osiedlowych oraz organizacji pozarządowych.
W tej kadencji mieliśmy społeczny spokój. W
przeciwieństwie do poprzednich i nie było
niezadowolenia obywatelskiego, którego
wyrazem były rozpisywane referenda ludowe.
4. Zaistniały sprzyjające okoliczności w

dostępie do funduszy unijnych.
Rada Miejska i Burmistrz Miasta w 2010
roku
Moja dziennikarsko-redaktorska współpraca z
Radą Miasta i burmistrzem Lechem Nitkowskim
układała się poprawnie. Często różniliśmy się w
ocenie faktów, stanowisk i poglądów. Pośród
wielu osiągnięć gospodarczych i ten samorząd
też popełnił błędy. Za błąd zasadniczy obecnego
samorządu uważam zerwanie koalicji PO – PSL.
Burmistrz Lech Nitkowski nie zapobiegł
rozpadowi, nie wpłynął na swoich stronników
aby utrzymali status quo w Radzie. Widocznym
skutkiem tego błędu było „przetasowanie” się
notabli władzy, w tym odwołanie z funkcji
przewodniczącej Rady Miejskiej. Wydarzenie
przypomina wydarzenia II kadencji kiedy to
Rada Miejska odwołała Burmistrza Miasta. W
obu przypadkach osoby sprawujące wysokie
stanowiska w gminie, popełniły szkolne błędy.
Przekroczyły granice, których nie można było
przekroczyć.
Oceniając burmistrza Lecha
Nitkowskiego powiem tak: ma w sobie coś co
pozwala go lubić. Jest komunikatywny, umie
rozmawiać z ludźmi i ich wysłuchać. Jest
przeciwieństwem przedników. Aby dostać się do
jego gabinetu nie trzeba stać w kolejce i
zapisywać się na termin. Nie jest też postrachem
pracowników ratusza. Uczestnicząc w sesjach
Rady Miejskiej mam wrażenie, że jest jedynym
urzędnikiem w ratuszu bardzo pilnowanym.
Jego pracę co miesiąc rozlicza 15 radnych i 33
sołtysów. Przyznać muszę, że jest pracowity i
elastyczny w działaniu. Człowiek bez nerwów.
Da się przekonać do innych racji. Wśród wad,
jakie u niego zauważyłem znajduje się
niepotrzebne gadulstwo i niechęć do dzielenia
się sukcesem gminy z innymi. Zazdrosny był o
popularność medialną. Ostatnio poprawił się i
jest bardziej szczodry dla tych, którzy pracują na
jego sukces społecznie. Osobiście uważam, że
do oceny jego pracy nie potrzeba faktorów,
agitatorów, propagandzistów ani redaktorów.
Dorobek społeczny i zawodowy burmistrza
Lecha Nitkowskiego w porównaniu z
dorobkiem poprzedników jest imponujący.
Moja ocena jest niewątpliwie wybiórcza,
analityczna, pozbawiona emocji.
Jan Krakowiak
Materiały źródłowe mojej oceny pochodzą z
artykułów prasowych gazet: „Nowiny
Barczewskie”, „Wiadomości Barczewskie”,
„Głos Barczewa”, „Barczewskie Forum”,
„Wczoraj Jutro Dzisiaj”, „Debata”, „Gazeta
Olsztyńska”, archiwum autora.

fot. Zb. Kozłowski
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Listy otwarte/Społeczeństwo
Spacerkiem po innej gminie
Redakcja WIADOMOŚCI BARCZEWSKICH
Wydawca: Centrum Kultury i Promocji Gminy
ul. Słowackiego 5
11-010 Barczewo
Dotyczy: analizy pana Jana Krakowiaka „Śmieciowy problem powraca. Czas obudzić
się ze snu”. Wiadomości Barczewskie – maj 2010.
Dokładnie znam problem. Niestety „opcja toksyczna” jakim stał się ZGOK w ciągu
ostatnich 4 lat cofnął ten przemysł w Olsztynie o 15 lat, a skutki finansowe to są straty rzędu 3-4
mln zł za rok 2009 przy cenie 340 zł/Mg odpadów komunalnych. Przyczyną jest funkcja cenzury
ZGOK-u. Samorząd Olsztyna jest niedoinformowany, był manipulowany. Propozycja pana Jana
Krakowiaka o rozpisaniu referendum jest otwarciem. Próbą szukania rozwiązania dla dobra
Gminy Barczewo i Olsztyna.
Jestem zwolennikiem powrotu do koncepcji sprzed 15 lat Pierwszego Prezesa ZGOK-u dr. inż.
Zbigniewa Wróbla, tj. Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych obok Łęgajn (700 metrów)
z współczesnymi modyfikacjami politechnicznymi. Określałem jako FABRYKA ODZYSKU.
Składowisko było prowadzone prawidłowo w czasach, gdy kierownikiem składowiska był
mieszkaniec Łęgajn, a ma wszelkie certyfikaty. Były to czasy gdy w Radzie Nadzorczej ZGOK-u
byli mieszkańcy Gminy Barczewo. Nadszedł czas amatorszczyzny i arogancji Ratusza
Olsztyńskiego w zarządzaniu ZGOK-iem, zrezygnowano z wiedzy i dobrej praktyki mieszkańców
waszej Gminy i nastała era bajzlu w zarządzaniu. Nie dziwi mnie negatywna ocena społeczności
Łęgajn. Czasu się nie wróci. Dziś powinno się wypracować model współczesny finansowy i
politechniczny i głęboko wierzę, że będzie akceptacja społeczna. Przemysłu, fabryk nie należy się
bać, to one dają dobrobyt społeczeństwa.
Przedstawiam wersję czyli Fabryka Odzysku obok Łęgajn.
W fabrykach są inżynierowie i wierzcie inżynierom z fabryk, a nie z samorządów. Od lat
podstawowym problemem Łęgajn, Kaplityn, Barku jest brak nowych obiektów oświatowych
PRZEDSZKOLA, SALI SPORTOWEJ i NOWEJ SZKOŁY. Są tylko obietnice bez pokrycia
finansowego. Jedynym sposobem na uzyskanie finansów jest powrót do koncepcji Fabryki
Odzysku, tj. Zakładu Utylizacji Odpadów obok Łęgajn.
Kalkulacja jest prosta, przy 70 tys. ton odpadów komunalnych jako przerób Fabryki.
punkt 1. → 40 zł/Mg jako opłata akcepcyjna dla Łęgajn, Barku i Kaplityn, składniki to:
30 zł/ Mg na budownictwo szkolne – wynosi 2 100 000 zł/rok
3 zł/ Mg dla klubu sportowego KS Łęgajny – wynosi z 210 tys. zł/rok
2zł/ Mg na oldbojów z Olsztyna, mistrzów kraju, którzy będą reprezentować KS Łęgajny i Gminę
Barczewo. Są potrzebni dla sportu gminnego, a będą pilnować w Olsztynie interesów Gminy
i Łęgajn, tj. 140 000 zł/ rok.
2 zł/ Mg na organizacje pozarządowe z Łęgajn, Kaplityn i Barku jako wkład własny, tj. 140 000
zł/rok
2 zł/Mg na administrację funduszu opłaty akcepcyjnej i Radę Ekologiczną Gminy, tj 140 000 ł/rok
1 zł/Mg rezerwa finansowa, tj. 70 000 zł/rok.
Jest 40 zł/Mg. W ciągu pierwszego roku jest NOWE PRZEDSZKOLE. W drugim roku jest NOWA
SALA GIMNASTYCZNA. W trzecim i czwartym jest NOWA SZKOŁA.
Warunek podstawowy to, że budownictwo mają realizować firmy z Gminy Barczewo, a w
pierwszej kolejności z Łęgajn.
Punkt 2. → 70 zł/ Mg to opłata marszałkowska z tego 50% jest należne Gminie, wartość
2 450 000 zł/rok czyli średnio na jedno sołectwo przypada około 70 tys zł/rok.
Punkt 3. → 80 zł/Mg dla ZGOK-u jako administratora Fabryki i ma im wystarczyć. Jak będą
marudzić to pięć zł mniej. Koniec dyskusji, czyli koszt przyjęcia na wadze wynosi
Punkt 1 – 40 zł/Mg
Punkt 2 – 70 zł/ Mg
Punkt 3 – 80 zł/Mg
190 zł/Mg bez VAT
To jest cena rynkowa i w Regionie.
Jaki ma być kompleks Fabryki: nowa kwatera na balast i hale produkcyjne. Przy dzisiejszych
inżynierskich technologiach to tylko 6% masy odpadów trafi na kwaterę. Adoptując technologię
z innych dziedzin gospodarki to ZERO na składowisko, ale kwatera musi być.
Oprócz wymienionych efektów ekonomicznych dla Gminy to
80 osób zatrudnienia
Podatki od funkcjonowania.
Z punktu jak najszybszego dojścia do sukcesu, administratorem i twórcą Fabryki Odzysku w
Łęgajnach powinien zostać ZUOK „RUDNA” k. Ostródy jako ich filia w Łęgajnach. ZGOK –
Olsztyn jest niepotrzebny społeczeństwu Olsztyna. Obecna kadra to amatorszczyzna, która
zniszczyła firmę. Podział ZGOK-u jest fikcją niebezpieczną dla samorządów Gmin i Olsztyna.
W rzeczywistości zakrywa nieumiejętność zarządzania zakładem przemysłowym.
Zakrywa cały ciąg negatywnych decyzji.
Inżynier Piotr Kowalski
PS.
W 2007 roku dałem słowo „korporacji archeologów” z Łęgajn, że nie odpuszczę patologii,
a patologia forsowała spalarnię publicznych finansów.

Samo życie
Są w Polsce miejsca, które należy
zwiedzić aby się czegoś nauczyć i coś zobaczyć.
Mieszkaniec takiego miejsca, dumny z
osiągnięć swego miasta, oprowadził mnie
spacerkiem po jego terenie. Miejsca do
złudzenia przypominały mi malownicze
podbarczewskie wsie. W starą, rolniczą wieś
Paprocany na Śląsku wpycha się miasto Tychy.
Wieś przekształca się w “Umbrię”, podobnie jak
nasze Nikielkowo, Wójtowo, Kaplityny leżące
blisko Olsztyna. Tam w Parocanach i jej
przysiółkach widziałem to, czego nie spotyka się
mojej gminie. Chodziłem tam po drogach i
ulicach, jeszcze bez domów, na których jednak
już została zbudowana cała infrastruktura, tj.
nawierzchnia bitumiczna jezdni, chodniki,
oświetlenie uliczne, instalacja wodno-ściekowa
i gazowa. Byłem usatysfakcjonowany widząc,
że są w Polsce miejsca, w których problemy
stawiane są na nogach, a nie na głowie. W dwóch
słowach – Europa Zachodnia.
Z żalem muszę powiedzieć, że
w mojej gminie infrastruktura nie nadąża za
tempem wytyczania terenów pod budowę
osiedli i osad. Dopiero po latach buduje się to, co
powinno być zbudowane najpierw. Adwersarze
odpowiedzą mi, że to kwestia ilości pieniędzy.
Mają rację tylko po części. Najważniejsza jest
strategia, planowanie taktyczne i umiejętne
pozyskiwanie pieniędzy. Pozwolę sobie
wypowiedzieć się tylko w zakresie
pozyskiwania i gromadzenia pieniędzy oraz
zaniechań z tym związanych.
Pierwszym zaniechaniem naszych
samorządów po przemianach 1989 roku było to,
że gmina nie powiększyła terenów budowlanych
przez przejecie ziemi rolniczej, będącej w
dyspozycji Agencji Rolnej Własności Skarbu
Państwa. Skutecznie to uczyniły gminy
ościenne. My zaś wydzielanie terenów pod
budowę osiedli i osad oparliśmy o ziemię będącą
w posiadaniu osób fizycznych.
Drugim zaniechaniem, stosowanym
przez wszystkie samorządy gminy, było
wspaniałomyślne pozbawienie się znacznej
części opłat adiaceckich za przekształcenia
ziemi rolniczej w działki budowlane.
Zafundowaliśmy sobie wypłacenie wysokich
odszkodowań byłym właścicielom za ziemię
przeznaczoną pod wytyczone drogi i ulice.
Pieniądze z opłat adiaceckich powinny tworzyć
fundusz budowy infrastruktury. Są to kwoty
bardzo znaczne, stanowiące do 30% wartości
działki.
Trzecim poważnym błędem była
szybka i pochopna rezygnacja z dochodów jakie
gminie dawało funkcjonujące składowisko
odpadów komunalnych Łęgajnach. Bez analizy
ekonomicznej zrezygnowano z „kury”, która
znosiła gminie złote jaja. Decyzję podjął
arbitralnie samorząd w latach 2002-2006.
Po czwarte aktywność trzech
pierwszych burmistrzów w pozyskaniu
pieniędzy z funduszy pozabudżetowych, w tym
z przedakcesyjnych i akcesyjnych była
pasywna, wręcz zerowa, o czym świadczą dane
statystyczne.
Po piąte, żaden nowo wybrany
samorząd nie czuł się spadkobiercą
Ciąg dalszy na str. 16
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Kulturalne Barczewo 2010
W sprawach kultury nie jestem żadnym
autorytetem, nigdy na jej temat merytorycznie
się nie wypowiadałem. Jeżeli zabierałem głos to
w aspekcie moich subiektywnych doznań
artystycznych i organizacyjnych. Od wielu lat
uczestniczę w większości odbywających się
imprez kulturalno-oświatowych, organizowanych przez instytucje gminne i organizacje
pozarządowe. Obserwuję pracę i zaangażowanie
ludzi kultury, tj. działaczy społecznych i
pracowników etatowych w organizowaniu
różnego rodzaju imprez. Przeglądając kalendarz
imprez, które odbyły się w latach ubiegłych i
jakie są zaplanowane w tym roku, jestem pod
wrażeniem co do ich ilości i jakości. Często jako
widz zastanawiałem się nad sensem
organizowania czegoś co służy wąskiemu gronu
osób. Zadawałem sobie różne pytania. Dlaczego
niektóre imprezy odbywają się przy pustych
salach? Czy powinny być organizowane tylko
imprezy cieszące się uznaniem i frekwencją
mas? Czy pokazywać i promować kulturę z
Ciąg dalszy ze str. 15

i kontynuatorem ciągłości władzy gminnej
w zakresie programu budowy dróg i ulic.
Żadnego planu nigdy nie opracowano i nie
usiłowano wdrożyć.
Uważny czytelnik wyrazi zdziwienie,
że łączę ze sobą odległe fakty i wydarzenia,
teraźniejszość z przeszłością, przywołuję różne
pojęcia, takie jak: podatek adiacencki,
pieniądze, fundusze, odszkodowania, likwidację
z a k ł a d u p r a c y, c h a o s w p l a n o w a n i u
przestrzennym, ekonomię z polityką? To
wszystko na przestrzeni ostatnich 20 lat złożyło
się na obraz naszej barczewskiej rzeczywistości.
A rzeczywistość jest taka – dziadkowie
i ojcowie z trudem za pieniądze życia,
wybudowali rodzinne domy. Wnukowie
dopiero po 20 latach doczekają się budowy
drogi, chodnika, kanalizacji. Mnie natomiast
nadarzyła się okazja – zobaczyłem normalność,
dlatego ją opisuję i promuję. Taka normalność
w pierwszej dekadzie XXI wieku powinna być
standardem, a nie luksusem.
Tydzień później spacerkiem po swojej gminie
Po przyjeździe z „urlopu” wraz
z wnuczkami i psem wybrałem się na spacer.
Trasa spacerowa obejmowała pobliskie ulice:
Kajki, Prostą, Rzemieślniczą, wiadukt pod
krajową 16 i ścieżkę rowerową do Wiśniowej.
Blisko ulicy Wiśniowej znajduje się duży areał
ziemi, na której kiedyś działkowicze uprawiali
warzywa. Dzisiaj w większości na tych polach
rosną chwasty. Patrząc na nie, widziałem jak na
jawie cały ten obszar ziemi był podzielony na
działki budowlane. Zbudowane były szerokie
ulice, czerwone chodniki, przy których paliły się
ładne lampy. Stoję, patrzę i swoim oczom nie
wierzę, czy to sen czy jawa? Ludzie zaczęli
budować swoje domy. Zrobiłem krok dalej w
stronę pobocza drogi i wszedłem w bajoro. Moja
noga wyskoczyła z przyssanego do gliniastego
podłoża mokasyna i wylądowałem po kostki w
błocie. Pomyślałem sobie – dobrze jest czasem w
podeszłym wieku trochę pomarzyć. Samo życie.
Jan Krakowiak

16

wysokiej półki, na którą przychodzą tylko ludzie
czujący potrzebę obcowania z nią? Czy impreza
z głośną muzyką, połączona z wyszynkiem piwa
i kiełbasek ma rację bytu? Pytań tego typu
przywołać można wiele. Odpowiedzi
jednoznacznych brak. Szerzenie kultury szeroko
pojętej dla wszystkich jej odbiorców jest naszym
obowiązkiem. Obowiązek wymaga nakładów
finansowych, ogromu pracy organizatorów i
animatorów. Efekty tej ciężkiej pracy u podstaw
zaowocują po czasie. Kultury na zamówienie nie
zadekretujemy. Jest ona spuścizną długich lat
pracy pokoleń.
Moje spojrzenie na kulturę
w Barczewie ma swoje odniesienie do tego, co
było wczoraj, co jest dzisiaj i co będzie jutro i jest
ściśle powiązane z perspektywami rozwoju
naszego regionu. Samorząd naszego
województwa stawia na rozwój bazy
turystyczno-wypoczynkowej dla mieszkańców
kraju i zagranicy. Gros środków z funduszy
unijnych przeznaczona została na budowę
infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej.
Jest to szansa na rozwój małych miasteczek.
Dzisiaj obserwujemy zjawisko ucieczki ludności
z dużego miasta i osiedlanie się w miejscach
ciszy, spokoju, daleko od wielkomiejskiego
zgiełku. Nasza gmina od kilkunastu lat
doświadcza tego procesu. Przybywa nam
mieszkańców, którzy budują domy w
podmiejskich wsiach. Są to ludzie
przedsiębiorczy, reprezentujący różne zawody,
wysoki status społeczny w Olsztynie. Oprócz
noclegu i ciszy potrzebują też aktywnego
wypoczynku. Ten wypoczynek może im
zapewnić rozwinięta sfera wszelkich usług dla
ciała i ducha. Usługi dla ciała rozwijają się
bujnie. Powstają prywatne hotele, restauracje,
hipodromy oferujące usługi dla przyjezdnych i
miejscowych. Przybysze mają duże
zapotrzebowanie na usługi i kulturę masową
oraz tę z wysokiej półki. Na samorządach
miasteczek spoczywa statutowy obowiązek by
zorganizować tę sferę usług.
Barczewo leży na trasie tworzącej się
„Riwiery” turystyczno- wypoczynkowej Warmii
i Mazur, ciągnącej się od Olsztyna po Ryn. Nasze
miasto na tej trasie jest pierwsze. Jak w każdym
kraju do miast „Riwiery” przyjeżdżają turyści
aby wypocząć, zabawić się, wydać pieniądze.
Wśród odwiedzających miasto są ludzie
poszukujący też oferty kulturalnej z wysokiej
półki. Jest to tendencja światowa, a my dopiero
w nią wkraczamy. Gdy wraz z rozwojem kraju
skończą się przyziemne kłopoty mieszkańców,
poprawi się stopa życiowa i znikną trudności
trapiące nas dzisiaj, ludzie zapragną czegoś dla
ducha. Aktywny wypoczynek będzie
standardem i sposobem na życie.
Barczewo przygotowuje się do
przewartościowań, jakie nastaną wkrótce.
Zaczęliśmy od estetyzacji miasta i gminy. Ludzi
już razi brud i nieporządek. Do brudnego miasta
nie powraca turysta. Mamy opracowany plan
rewitalizacji starówki. Fundusze są już
przyznane. Pięknie wygląda kompleks służący
rozrywce i wypoczynkowi na Stawem
Młyńskim.
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Kultura to nie tylko widowiska
masowe organizowane na dużej przestrzeni na
stadionach, boiskach, halach sportowych,
w kościele czy ostatnio amfiteatrze, ale też
spotkania, wystawy, sympozja, recitale w
małych, ciasnych pomieszczeniach. W naszej
gminie osiedliło się wielu twórców kultury
i sztuki znanych i zaliczających się do elit
intelektualnych kultury w Polsce. Są pośród nich
poeci, malarze, rzeźbiarze, artyści, ludzie wielu
profesji kultury i sztuki. Jest to skarb Barczewa
podarowany przez los. Za ich sprawą
w “Synagodze”, Salonie Muzycznym, Domu
Kultury prezentowane i wystawiane są prace
z najwyższej półki.
Nasza gmina jest bardzo bogata
w różne zespoły reprezentujące wysoki poziom
artystyczny oraz szeroką ofertę usług i przeżyć
duchowych. Każdy mieszkaniec mały czy duży,
koneser czy zwykły widz znajdzie dla siebie coś
interesującego. Promowanie kultury pisanej
przez duże „K” w naszym mieście wpływa
pozytywnie i wymusza wzorce związane z
kulturą pisaną z małej litery. Dzisiaj na spotkania
przychodzą osoby ubrane schludnie, stosownie
do okoliczności. Nie spotyka się by w czasie
spektaklu ktoś żuł gumę lub jadł popcorn.
Zaobserwować można poszanowanie czystości i
porządku w miejscach publicznych. Pieniądze
wydane w 2009 roku na estetyzację miasta
szybko zaowocowały. Mieszkańcy są dumni z
porządku, potępiają wszelkie przejawy
wandalizmu i wymagają od innych poprawnych
zachowań. Te zachowania należą do kanonów
kultury osobistej człowieka. Rok temu na
łamach gazety pisałem o wpływie kultury na
zmianę zachowań, o tym, że osoba kulturalna,
wrażliwa na piękno, która wraca do domu z
koncertu czy wystawy, po drodze nie wyrwie i
nie zniszczy zasadzonego na klombie kwiatka,
nie wyrzuci na chodnik czy jezdnię ulicy
papierka lub peta z papierosa, nie namaluje
sprejem bohomaza na elewacji domu. Po roku z
przyjemnością powiem – mamy już czyste,
estetyczne i kulturalne miasteczko. Jest to
zasługa wielu ludzi.
Słowa uznania podziękowania za
rozwój kultury w naszej gminie należą się
wszystkim pracownikom Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie i ich dyrektorowi
Marioli Łukowskiej. O osiągnięciach ich pracy
świadczą liczne puchary, statuetki, dyplomy
uznania zdobyte przez zespoły działające pod
ich opieką lub patronatem. Słowa uznania i
podziękowania należą się wszystkim
działaczom społecznym z organizacji
pozarządowych, wolontariuszom, którzy wolny
c z a s p o ś w i ę c a j ą s z e r z e n i u k u l t u r y,
przedsięwzięciu niekomercyjnemu. Wiele
imprez nie mogłoby się odbyć bez sponsorów,
ich szczodrości i wsparcia. Im też serdeczne
dzięki. Wszyscy razem, tj. twórcy kultury i
sztuki, autorzy, animatorzy, organizatorzy,
sponsorzy i wierni widzowie oraz słuchacze
stanowią największy kapitał twórczy w naszej
gminie. Kapitał materialny bez twórczego to
tylko puste mury wielu obiektów naszego
miasta.
Jan Krakowiak

Sport
XV Ogólnopolski Wyścig Kolarski
„O Puchar Warmii” - Barczewo 2010
W gminie Barczewo ważne miejsce
zajmuje sport. 8 maja 2010 r. na barczewskiej
starówce rozpoczął się XV Ogólnopolski
Wyścig Kolarski „O Puchar Warmii” Barczewo
2010. Celem imprezy jak co roku jest
popularyzacja kolarstwa jako dyscypliny sportu
i czynnej formy wypoczynku, zachęcenie
młodzieży do czynnego uprawiania sportu oraz
promocja gminy i powiatu. W tym roku do
udziału z wyścigu zgłosiło się ok. 100 kolarzy z
14 klubów z całej Polski, a przede wszystkim z
klubów naszego regionu. Trasa wyścigu
przebiegała od Urzędu Miejskiego, ulicami
Mickiewicza, Warmińską, starym odcinkiem
drogi nr 16, ul. Olsztyńską i Obrońców
Warszawy. Każde okrążenie to 3 km. Kolarze
startowali w kilku kategoriach: młodziczka,
żaczki, juniorka młodsza, kobiety open, miały
do przejechania 30 km; żak, młodzik – 15 km;
junior młodszy – 30 km, junior, elita i masters
senior – 60 km oraz 5 zawodników
niezrzeszonych. Barczewski Klub LUKK
Potorscy TSB-Barczewo reprezentowali
z a w o d n i c y : B a r t o s z We n e r, P a w e ł
Skrzeszewski, Mateusz Tabaka. Wyścig
oceniała komisja sędziowska w składzie:
Zbigniew Ruzik, Jerzy Dzierżyński, Jacek
Oparski, sekretarzem zawodów był Patryk
Rusiecki.
Zwycięzcy wyścigu (trzy pierwsze miejsca):
Młodziczka: I – Magda Kudrawiec z LUKK
PRIM SZYLAK KARMELEK Ełk, II – Izabela
Worm z tego samego klubu, III – Kornelia
Bałdyga z LUKS ORLIK Piecki;
Juniorka młodsza: I – Agnieszka Biedrzycka z

LUKK PRIM SZYLAK KARMELEK Ełk, II –
Izabela Wasiuk z tego samego klubu, III –
Magdalena Wróbel z LUKS ORLIK Piecki;
Kobiety Open: I – Paulina Menzińska LUKS
PAGED-OLIMPIJCZYK Morąg, II – Marzena
Wasiuk LUKK PRIM SZYLAK KARMELEK
Ełk, III – Małgorzata Zalewska z tego samego
klubu;
Żak: I – Patryk Pazik UKS Przyjaźń
Bartoszyce, II – Maciej Chmielowiec KS
SOKÓŁ Sokółka, III – Paweł Szypcio UKS
Przyjaźń Bartoszyce;
Młodzik: I – Michał Wasilewski BKK Rant
Bartoszyce, II – Marcin Ostromecki
Przyjaźń UKS Bartoszyce, III – Damian
Perkowski LUKK PRIM SZYLAK
KARMELEK Ełk;
Junior młodszy: I – Piotr Skrzeszewski LKK
Warmia Biskupiec, II – Szymon Rekita, III –
Wojciech Suchocki z tego samego klubu;
Junior: I – Arkadiusz Owsian TKK PACIFIC
SMS Toruń, II – Dawid Nowatkowski z tego bu;

fot. M. Rukszan

samego klubu, III – Marcin Szczuk z tego
samego klubu;
Elita: I – Kamil Zieliński CCC Polsat
Polkowice, II – Paweł Czapla Kellys GKS
Kartusia Kartuzy, III – Grzegorz Czetyrko
WMKS Olsztyn;
Masters: I – Roman Wieczorek BKK Rant
Bartoszyce, II – Jerzy Łętowski KS Lechia
Gdańsk, III – Janusz Wróblewski Przyjaźń UKS
Bartoszyce.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli:
I – LUKK PRIM SZYLAK KARMELEK Ełk;
II – LKK Warmia Biskupiec;
III – TKK PACIFIC SMS Toruń.
Organizatorami wyścigu byli: Ludowy
Uczniowski Klub Kolarski „Potorscy TSB”,
Partnerami: Urząd Miejski w Barczewie,
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie, Starostwo Powiatowe w Olsztynie,
Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie.
Organizatorzy dziękują
SPONSOROM, którymi byli: Starostwo
Powiatowe w Olsztynie, „Jumar Hurtownia
Mrożonek” z Łęgajn, Sklep Spożywczy i
Odzieżowy Andrzej i Jarosław Plewa oraz TV
Kablowa “Macrosat”.
Magdalena Łowkiel

fot. A. Jędraszek

KOMUNIKAT

2 mecz Barczewo-Biskupiec - 25:22, 23:25,
15:9
3 mecz Barczewo-Dobre Miasto - 19:25,
20:25
Grupa „B”
1 mecz Olsztynek - Purda - 25:17, 25:13
2 mecz Purda - Świątki - 19:25, 25:15, 15:8
3 mecz Świątki - Olsztynek - 16:25, 13:25
Mecze fazy play-off:
Olsztynek-Barczewo - 25:12, 25:23
Dobre Miasto-Purda - 23:25, 25:10, 15:10

W dniu 6 czerwca 2010 r. w hali
sportowej Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie odbył się finałowy
turniej V Edycji Mistrzostw Powiatu
Olsztyńskiego w Halowej Piłce Siatkowej
Mężczyzn. Organizatorami turnieju były gminy
Purda i Barczewo (gospodarz).
Współorganizatorzy: Rada Sportu Powiatu
Olsztyńskiego, Gminne Zrzeszenie LZS
w Barczewie, Gimnazjum w Barczewie.
Turniej finałowy, w którym udział
wzięły reprezentacje sześciu gmin (Barczewo,
Biskupiec, Dobre Miasto, Olsztynek, Purda,
Świątki) poprzedzony był eliminacjami, które
zorganizowały gminy: Dobre Miasto, Biskupiec,
Olsztynek, Purda (w wynajętej hali sportowej
w Olsztynie).
Wyniki meczów w finale imprezy:
Grupa „A”
1 mecz Dobre Miasto-Biskupiec - 25:16,
25:19

Mecz o III miejsce
Barczewo-Purda - 27:25, 25:21
Mecz o I miejsce
Dobre Miasto-Olsztynek - 25:15, 25:18
Mistrzem Powiatu Olsztyńskiego na rok 2010
w halowej piłce siatkowej mężczyzn została
reprezentacja gminy Dobre Miasto.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
MISTRZOSTW
1. Repr. Gminy Dobre Miasto - puchar Starosty
Olsztyńskiego
2. Repr. Gminy Olsztynek - puchar Burmistrza
Barczewa
3. Repr. Gminy Barczewo - puchar Rady Sportu
Powiatu Olsztyńskiego
4. Repr. Gminy Purda - puchar p. Marianna
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Kapowicz, Jadwiga Kruczek, Sklep Spożywczy
Barczewo
5. Repr. Gminy Świątki
6. Repr. Gminy Biskupiec
Sędziami głównymi turnieju byli:
Mieczysław Rosicka i Leszek Wilczopolski.
Sędziowie pomocniczy, sekretariat, obsługa
techniczna: Jarosław Bonus, Sebastian Jóźwiak,
Agata Kłos, Karolina Semeniuk, Ewa
Szumacher, Józef Szczepaniak, Ireneusz
Sosnowski. Opieka medyczna: Żaneta
Żyźniewska.
Cztery pierwsze drużyny otrzymały
puchary, trzy drużyny medale, wszystkie –
dyplomy. Sędziowie pomocniczy i obsługa
techniczna gadżety (płyty, długopisy). Wszystkie
drużyny wodę mineralną.
Pomoc finansowa i rzeczowa:
Głównym sponsorem Mistrzostw było Starostwo
Powiatowe w Olsztynie (wynajem hali, puchary,
medale). Pomoc organizacyjną, finansową
i rzeczową uzyskano od: Gimnazjum Nr 1 im.
Ziemi Warmińskiej w Barczewie, Urzędu
Miejskiego w Barczewie, Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie oraz: Sklep
Spożywczy Kapowicz Marianna- Kruczek
Jadwiga – puchar, Sklep Spożywczy „FIDO”
Ewa i Mirosław Fidurscy, Supermarket
„Stokrotka” – woda mineralna, Mazurski Bank
Spółdzielczy w Giżycku, Oddział w Barczewie –
długopisy. Za wszelką pomoc w/w zawodnicy
i organizatorzy składają serdeczne
podziękowania.
Opr. i tekst: R. Żyźniewski, N. Żyźniewska
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Telewizja Internet Telefon
www.macrosat.pl
Stowarzyszenie Miłośników Sportów Motorowych w Barczewie informuje,
że dnia 10 lipca 2010 r. w związku z organizowaną
imprezą sportową
DIRTDAYS MSF
wystąpią utrudnienia w parkowaniu, ruchu drogowym i pieszym na terenie
miasta Barczewo. Od godziny 6.00 dnia 10 lipca 2010 r. prosimy
o nieparkowanie samochodów na trasie wyścigu.
Trasa wyścigu będzie przebiegała ulicami: KOŚCIUSZKI, ADAMA MICKIEWICZA,
PLAC RATUSZOWY, KOPERNIKA, ARMII KRAJOWEJ, KRASZEWSKIEGO, KRÓTKA,
KLASZTORNA, SMĘTKA, NIEPODLEGŁOŚCI.
Utrudnienia na wyżej wymienionych ulicach potrwają w godz. 9.00 -19.00
Teren Placu Ratuszowego zamknięty będzie dla ruchu drogowego do godz. 22.00
Prosimy o zapoznawanie się z ulotkami informacyjnymi rozdawanymi przed
imprezą.
Za utrudnienia z góry przepraszamy, liczymy na Państwa przychylność i pomoc,
co ułatwi zorganizowanie imprezy.
Zachęcamy do kibicowania i uczestniczenia w tej niecodziennej imprezie.

Czynne:
pon.-pt. od 9 do 17
soboty od 9 do 13

W przedstawionym ogłoszeniu mogą ulec zmianie godziny zamknięcia ulic dla
ruchu, ostateczna wersja zostanie potwierdzona na 10 dni przed terminem
imprezy

www.dirtdays.pl

Skład węgla

II PRZYSTANEK DONIKĄD
"KOLORY MUZYKI"
MOKINY 02-07-2010 r.
W programie:

Barczewo, ul. Zatorze 1

Węgiel:

KOSTKA, ORZECH,
GROSZEK, MIAŁ
w atrakcyjnych cenach !
pon - pt w godz. 8.00 - 16.00
tel.: 89 514 90 34
883 375 515
18

Muzyka w różnych kolorach w wykonaniu:
- solistki Magdy Łowkiel
- Braci Soprano,
- zespołu Tuhajbej
- zespołu Waleriana Ostrowskiego
Wiejskie rarytasy, zimne piwo, wspaniała zabawa
Mieszkańcy Mokin serdecznie zapraszają na imprezę od godz. 18.00
Współorganizatorzy:
CENTRUM KULTURY i PROMOCJI GMINY
w BARCZEWIE
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Urząd
Miejski
w Barczewie

PRZYCH ODN IA DL A ZWIERZĄT
MEDIVET
Barczewo ul. Słowackiego 2i

Tel. 89 514-70-47

- profilaktyka ( szczepienia ochronne, odrobaczanie )
- leczenie
- chirurgia (narkoza wziewna)
- stomatologia ( ultradźwiękowe usuwanie kamienia nazębnego)
- ginekologia i położnictwo ( cytologia, diagnostyka ciąży )
- konsultacje USG
- diagnostyka laboratoryjna ( wymazy, zeskrobiny, badanie krwi )
- znakowanie zwierząt ( mikroczipy )
- wydawanie paszportów dla zwierząt
- strzyżenie, pielęgnacja, kąpiele psów i kotów,
GODZINY PRZYJĘĆ
- diety lecznicze
Pn.-Pt. 10.00-12.00 i 16.00-19.00
godz. 19.00-20.00 - wizyty umówione
- akcesoria
Sobota 9.00-12.00
- wizyty domowe

T
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Lek. wet. Monika Jurczak tel. 604-680-982
Dr n. wet. Andrzej Jurczak tel. 606-114-249

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej otrzymało dofinansowanie na realizację projektu
pt. „Kronowo otwarte na dzieci”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W ramach realizowanego projektu Niepubliczne Przedszkole w Kronowie podniesie jakość usług
edukacyjnych w gminie Barczewo poprzez zapewnienie dzieciom kompleksowego wsparcia
w postaci dodatkowych zajęć m.in. z rytmiki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego,
a także nauczenia dzieci równości i szacunku.
ZAPISY PRZYJMUJEMY OD 15 KWIETNIA 2010 R. W BIURZE PROJEKTU
Biuro projektu:
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie
Kronowo 6, 11-012 Lamkowo
tel. 089 514-16-94

www.barczewotransport.webpark.pl

MAREK JAKUBIAK, Ruszajny 34

