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Feliksa Nowowiejskiego

Informacje

Powojenna historia Barczewa jest równie ciekawa jak przedwojenna.
Wówczas, mimo zniszczeń i wielu codziennych trudności, na nowo rodziło się życie.
Mimo iż w tamtym okresie fotografia należała do rzadkości, to jednak zachowały się
nieliczne pamiątki, stając się z czasem cennym dokumentem poznawczym
z tamtych lat. Jedną z pierwszych powojennych ciekawostek jest fotografia z dużą
agawą pośrodku. Wykonana została w 1954 roku i przedstawia fragment
wcześniejszej ulicy Allensteiner Strasse, dzisiejsza ul. Olsztyńska, która swój
początek bierze od mostu leżącego nad rzeką Kiermas. Widoczny na fotografii
klomb, z przepiękną agawą, umiejscowiony był pomiędzy dzisiejszą Hurtownią
Artykułów Sanitarno-Instalacyjnych przy ul. Olsztyńskiej 2, a placem, na miejscu
którego obecnie stoi budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Przypomnijmy, że w miejscu dzisiejszego sklepu z artykułami sanitarnoinstalacyjnymi, za czasów niemieckich, znajdowała się duża rzeźnia miejska. Swoje
usługi czyniła także na rzecz miejscowej ludności. Dla przykładu w roku 1924 ubito:
780 wołów, 2169 wieprzy, 761 cieląt, 938 baranów i 22 kozy, natomiast w roku
1925: 820 wołów, 2069 wieprzy, 1001 cieląt, 22 barany i kozy. Rzeźnia czynna była
do końca 1944 roku. Od września 1950 roku w jej murach rozpoczął działalność
Zakład Jajczarsko - Drobiarski, który był filią zakładu olsztyńskiego. Początkowa
produkcja wynosiła 50 ton drobiu rocznie, natomiast pod koniec działalności
produkcja osiągnęła 288 ton drobiu, w tym 80% produkcji stanowił eksport.
Kolejnym zakładem w miejscu Zakładu Jajczarsko - Drobiarskiego była Wytwórnia
Konserw „Mewa” w Barczewie, która to użytkowała ziemną piwnicę przy ul.
Południowej.
Fotografia zawiera wiele szczegółów. Widoczny na niej, nieistniejący już
drogowskaz, stał przy nieistniejącym dziś budynku. Wskazywał, że do Mrągowa
było 48 km, a do Biskupca 22 km. Do 1973 roku, czyli do chwili oddania obwodnicy,
cały ruch kołowy odbywał się wąskimi uliczkami Barczewa. Natomiast w budynku z
dużym oknem wystawowym, nad którym widniał szyld, mieścił się zakład
usługowy. Nie ma już bramy w murze segmentowym, tylko rozsypujące się jego
ostatnie fragmenty. Jedynym, który nie zmienił swojego położenia jest słup
energetyczny, dziś nowoczesnego typu.
Natomiast elementem najbardziej rzucającym się w oczy był duży,
klomb, obłożony polnymi kamieniami, zwieńczony rozłożystą agawą. Było to
ulubione miejsce do robienia pamiątkowych zdjęć. Tak też uwiecznili się na
fotografii dwaj panowie, strażnicy więzienni, Edward Gryta i Jan Nowak.

Kradzieże i rozboje
- 3 lipca w Łęgajnach nieznany sprawca
uszkodził samochód marki Opel Vectra.
Wandal zbił tylną szybę pojazdu. Straty
szacuje się na 660 złotych. Policja ustala
kto był sprawcą tego zdarzenia.
- W nocy z 3 na 4 lipca w Kromerowie i Barczewie nieznani
sprawcy ukradli 2 panele reklamowe. Straty wyceniono na kwotę
1200 złotych.
- W nocy z 5 na 6 lipca w Barczewie, z pomieszczeń firmy „Ejzak”
mieszczącej się przy ulicy Wojska Polskiego, skradziono 6 wałów
napędowych, resory, most napędowy i inne części samochodowe o
wartości szacunkowej około 10 tysięcy złotych.
- 11 lipca w Barczewie, w budynku przy ulicy Kościuszki,
mieszkaniec Barczewa wybił szyby w 2 oknach i drzwiach
wejściowych. Sprawca chuligańskiego czynu był pod wpływem
alkoholu. Policja postawiła mu zarzut zniszczenia mienia. Grozi
mu do 5 lat pozbawienia wolności.
- W nocy z 12 na 13 lipca w Wipsowie nieznany sprawca ukradł 60
litrów oleju napędowego z koparki na szkodę Związku Spółek
Wodnych w Olsztynie. Policja prowadzi dochodzenie w celu
wykrycia sprawcy.
- W dniu 13 lipca funkcjonariusze komisariatu zatrzymali 4
młodych mężczyzn, mieszkańców Barczewa, którzy w lesie w
pobliżu wsi Łęgajny uprawiali konopie indyjskie. Jeden z
zatrzymanych (16-latek) w domu, w specjalnie przygotowanym
pomieszczeniu hodował sadzonki roślin. Hodowla była w pełni
skomputeryzowana i zapewniała optymalne warunki rozwojowe
sadzonkom roślin. W trakcie przeszukiwań policjanci znaleźli
niewielkie ilości środków odurzających w postaci suszu
marihuany. Sprawa jest rozwojowa.
- 18 lipca, z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Zalesiu,
nieznany sprawca ukradł rower marki „KELLYS”, o wartości 2
tys. złotych.
- 23 lipca w Zalesiu, sprawca włamał się do domu jednorodzinnego
i ukradł przewody elektryczne, zlewozmywak, wannę, drzwiczki
do pieca kaflowego. Właściciel domu swoje straty szacuje na 12
tysięcy złotych. Sprawa jest w trakcie prowadzenia.
- Pomiędzy 27 a 29 lipca w Wipsowie włamano się do pomieszczeń
gospodarczych szkoły podstawowej. Złodzieje ukradli różnego
rodzaju narzędzia o szacunkowej wartości 1500 złotych.
Sprawcami kradzieży byli trzej nieletni mieszkańcy miejscowości
. Jeden - najstarszy(17-latek) będzie odpowiadał przed sądem już
jako pełnoletni.

Pijani kierowcy
- W lipcu policja barczewska zatrzymała 8 nietrzeźwych
kierowców. Pośród zatrzymanych jest pewna pani, która w krwi
miała 2,5 promila alkoholu. Kobieta ta miała sądowny zakaz
prowadzenia pojazdów.
- W lipcu 12 właścicieli pojazdów straciło dowody rejestracyjne,
natomiast dwoje kierowców - prawo jazdy.
Wojciech Zenderowski Policja barczewska w minionym miesiącu zatrzymała 3 osoby
Fotografie: archiwum autora poszukiwane listem gończym.
Redakcja
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Informacje
Szanowni Mieszkańcy Gminy Barczewo
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 sierpnia 2011 r. w wieku 67 lat, po ciężkiej chorobie, odeszła od nas
Pani Janina Nowowiejska - żona Jana,najmłodszego syna Feliksa Nowowiejskiego.
Pani Janina była Prezesem Towarzystwa im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu, radną Rady Miasta Poznania od
2002 r.
Za ogromne osobiste zaangażowanie i wielki własny wkład w upowszechnianie twórczości Feliksa Nowowiejskiego
poprzez czynny udział w organizacji corocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej w Barczewie,
nieocenioną pomoc przy tworzeniu Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w naszym mieście, popularyzację
wśród młodzieży i mieszkańców muzyki F. Nowowiejskiego oraz promocję naszej gminy w kraju i poza jego granicami Rada Miejska w Barczewie nadała Pani Janinie w dniu 25.02.2008 r. tytuł: „ PRZYJACIEL GMINY BARCZEWO”.
Tracąc fizycznie prawdziwego przyjaciela naszej gminy wiemy jednak, że pamięć o Pani Janinie Nowowiejskiej
pozostanie zawsze żywa wśród wszystkich.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie
Zbigniew Chlubicki

Janina Nowowiejska
Janina Nowowiejska, małżonka Jana
Nowowiejskiego, najmłodszego syna sławnego
kompozytora, Feliksa Nowowiejskiego, urodziła
się 6 stycznia 1944 roku, w Poznaniu. W rodzinnym
mieście ukończyła Liceum Sióstr Urszulanek,
a następnie Wydział Prawa Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza. Odbyła aplikację radcowską i uzyskała wpis na listę radców prawnych. Od 1969
roku wykonywała zawód radcy prawnego. W 1970
roku wyszła za mąż, za Jana Bogusława
Nowowiejskiego, artystę muzyka - pianistę,
organistę i klawesynistę; syna kompozytora
Feliksa Nowowiejskiego. Z małżeństwa - dwoje
dorosłych dzieci - Aleksandra i Bognę. W 1996
roku, dzięki staraniom jej i męża Jana,
w Poznaniu, w domu kompozytora powstał Salon
Muzyczny, który prowadziła, pełniąc jednocześnie
funkcję prezesa Towarzystwa im. Feliksa
Nowowiejskiego. Była członkiem Towarzystwa
Miłośników Miasta Poznania oraz Towarzystwa
Przyjaciół Sołacza. Ponadto od 2002 roku była
radną Rady Miasta Poznania, gdzie do końca
pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji
Kultury i Nauki oraz Komisji Oświaty i Wychowania. Była także członkiem Komisji Kultury
Fizycznej i Turystyki. Pełniła liczne funkcje
w sferze kultury i sztuki pracując na rzecz
promowania polskiej kultury muzycznej, nad
organizowaniem przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym. Organizowała przedsięwzięcia kulturalne,
koncerty, festiwale muzyczne i międzynarodowe
konkursy organowe. Była inicjatorką pozyskania
terenów pod budowę Auli Nova Akademii
Muzycznej im. I.J. Paderewskiego. Przyczyniła się
także do powstania szkół katolickich w Poznaniu:
Publicznej Szkoły Salezjańskiej, Katedralnej
Szkoły Muzycznej, Diecezjalnej Szkoły Katolickiej.
Państwo Janina i Jan Nowowiejscy kochali
Warmię, nie mniej niż miasto Poznań. Szczególnie
pokochali Barczewo, rodzinne miasto kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Z chwilą kiedy
powstało w nim muzeum jego imienia, oboje byli tu
częstymi gośćmi. Co roku przyjeżdżali na Dni
Patrona Szkoły Podstawowej im. Feliksa
Nowowiejskiego, a od 2002 roku uczestniczyli
w inauguracji Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie.
Za każdym razem władze miasta Barczewa, jak
i całe społeczeństwo witały ich ciepło i serdecznie,
bo jakże inaczej można okazać miłość i wielki
szacunek do ludzi kochających i pielęgnujących
dzieło kompozytora Feliksa Nowowiejskiego.
Redakcja
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Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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Feliksa Nowowiejskiego

Obok tak pięknej rocznicy, jaką jest
jubileusz otwarcia barczewskiego muzeum, nie
możemy przejść obojętnie. Równe pół wieku
temu, a dokładnie 15 lipca 1961 roku, w przeddzień pięćdziesiątej pierwszej rocznicy
prawykonania „Roty” na krakowskich Błoniach, w Barczewie, w budynku przy ul.
Mickiewicza 13, otwarto Muzeum im. Feliksa
Nowowiejskiego.
Pierwszą osobą, która dostrzegła potrzebę
urządzenia w rodzinnym mieście kompozytora,
muzeum nazwanego jego imieniem, był dr Zygmunt Robel, ówczesny wojewoda olsztyński.
Było to w 1947 roku. Będąc służbowo
w Barczewie, w rozmowie z burmistrzem
Kazimierzem Kowalewskim, wyraził więcej niż
moralną potrzebę, by budynek stojący przy ul.
Mickiewicza 13 wyremontować, należycie
uporządkować i stworzyć w nim muzeum
poświęcone kompozytorowi, natomiast pozostałą wolną powierzchnię mieszkalną zasiedlić
lokatorami. Barczewscy radni rozważali także,
aby sale muzealne umieścić w części parterowej
budynku, z wejściem u zbiegu ul. Nowowiejskiego i Mickiewicza. Ostatecznie na
potrzeby powstającego muzeum wskazano dwa
pokoje na pierwszym piętrze oraz jeden na
biuro. W styczniu 1957 roku powołano
Społeczny Komitet Organizacyjny i rozpoczęto
szeroką akcję zbierania i zakupu pamiątek po
kompozytorze. W tym samym roku rozpoczął
się remont budynku.
Dopiero po podjęciu, w dniu 2 lutego 1957
roku przez Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Olsztynie, uchwały o powstaniu
Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Baczewie, sprawa nabrała tempa. Miesiąc później
kredyty na kapitalny remont domu przyznało
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
i Powiatowej Rady Narodowej w Olsztynie oraz
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Barczewie. W Olsztynie powstał projekt urządzenia
sal muzealnych, w których miały być eksponowane nie tylko przedmioty związane z życiem
i twórczością kompozytora. Kustosz działu
historii, Zygmunt Lietz, przy współudziale
muzykologa i wykładowcy Jana Boehma,
opracował scenariusz i przygotował stałą
ekspozycję. W pracach nad przyszłym kształtem
sal muzealnych brali udział: Władysław
Ogrodziński, Hieronim Skurpski i Władysław

Naruszewicz, instruktor Wydziału Kultury
w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Barczewie. Dzięki rodzinie Nowowiejskich
projektowane muzeum otrzymało wiele pamiątek, rękopisów, pierwodruków oraz innych
eksponatów i dokumentów po twórcy „Roty”,
„Hymnu warmińskiego” i „Legendy Bałtyku”.
Po wykwaterowaniu lokatorów z pierwszego piętra, remont zwolnionych pomieszczeń
zakończono w czerwcu 1961 roku. Na potrzeby
przyszłego muzeum, na piętrze, obok biura
kustosza, odnowiono dwie sale i zaczęto
pospiesznie zwozić pierwsze eksponaty.
Pierwotnie uroczystości związane z otwarciem
Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego zaplanowano na 29 czerwca 1961 roku. Jednak
organizatorzy przesunęli termin na sobotę,
15 lipca 1961 roku, w przeddzień pięćdziesiątej
pierwszej rocznicy prawykonania „Roty” na
krakowskich Błoniach. Do frontowej ściany
budynku przytwierdzono marmurową tablicę
pamiątkową, którą opasano biało-czerwoną
wstęgą, a nad drzwiami wejściowymi przymocowano tabliczkę z napisem: „MUZEUM
Feliksa Nowowiejskiego” oraz informacją
dotyczącą dni i godzin otwarcia.
Kulminacyjnym momentem uroczystości
było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez inż.
arch. Janinę Stańkowską, która wzruszonym
głosem zaintonowała słowa „Roty”: „Nie
rzucim ziemi skąd nasz ród!”. Po uroczystym
otwarciu muzeum na piętrze, wszyscy obecni
mieli okazję zwiedzić sale muzealne związane
z życiem i twórczością kompozytora.
Pierwszym kierownikiem i kustoszem Muzeum
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie był
Władysław Naruszewicz.
W. Zenderowski
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Wydarzenia

Uroczystości z okazji 50-lecia
Muzeum Feliksa Nowowiejskiego
Z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, 15 lipca
2011 r. organizatorzy przygotowali wyjątkową
uroczystość. Burmistrz Barczewa pan Lech Jan
Nitkowski i dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy pani Mariola Łukowska zaprosili
gości na godz. 17.00 do kościoła ewangelickiego, gdzie gospodarz miasta zaprezentował
po raz pierwszy ten zabytkowy obiekt. Za
pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił
jego historię i plany związane z rozwojem
placówki. W centralnej części kościoła odbył się

koncert w wykonaniu zespołu kameralnego Pro
Musica Antiqua, który zaprezentował fragmenty
słynnego dzieła Feliksa Nowowiejskiego
oratorium „Znalezienie Świętego Krzyża” oraz
utwory od baroku do współczesnych. W koncercie gościnnie zaśpiewał wybitny polski bas baryton Józef Frakstein.
Po koncercie zaproszeni goście udali się na
drugą część uroczystości do Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego. Przy wejściu
każdy z licznie przybyłych gości otrzymał
zapakowany w kopercie pamiątkowy bilet
i pocztówkę z widokiem Salonu Muzycznego.
W salach muzealnych instruktor programowy
Salonu Muzycznego pani Magdalena Łowkiel
wygłosiła referat pt. „50 lat Muzeum Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie - zarys historii
i działalności oraz jego znaczenie kulturalnooświatowe”, który był obrazowany wystawą
złożoną z pamiątek, fotografii, kronik i archiwalnych dokumentów związanych z 50-leciem
muzeum. Prezentowane na specjalnej wystawie
materiały pochodzą ze zbiorów Salonu
Muzycznego w Barczewie, Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie oraz zbiorów prywatnych.
Burmistrz Barczewa oraz dyrektor Centrum
Kultury i Promocji Gminy wręczyli kwiaty
i podziękowali obecnej na uroczystości wielo-

letniej kierownik muzeum pani Leontynie
Sawickiej za oddaną, pełną pasji pracę. Dyrektor
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie pan
Janusz Cygański, w przemówieniu pogratulował
wspaniałego jubileuszu i zwrócił uwagę, iż
Salon Muzyczny powinien posiadać z powrotem
funkcję muzeum ze względu na wyższą rangę
i wiele korzyści finansowych, z których
mogłoby skorzystać, co w obecnej sytuacji jest
niemożliwe.
Podczas tego wyjątkowego wieczoru
wspominano również osoby, które przyczyniły
się do tego, aby muzeum przez tyle lat mogło
należycie funkcjonować i przetrwać
dziesięciolecia. Na koniec uroczystości wszyscy
goście skosztowali wspaniałego jubileuszowego
tortu, którym częstowali gospodarze obiektu.
Magdalena Łowkiel

Stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk . Goście z Białorusi w Barczewie
We wtorek, 28 czerwca br., w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski spotkał się
z grupą należącą do Stowarzyszenia Maximilian-Kolbe-Werk. Dodajmy, że stowarzyszenie zrzesza osoby, które jako dzieci wraz
z rodzicami przebywały w niemieckich obozach
koncentracyjnych, więzieniach hitlerowskich
i gettach. Wśród gości byli także przedstawiciele
fundacji, która udziela pomocy dla żyjących
byłych więźniów. Goście przyjechali z Białorusi, stąd całe spotkanie dla lepszego
zrozumienia przebiegało w języku rosyjskim.
Jak przystało na gospodarza, burmistrz
serdecznie witając wyjątkowych gości w ich
języku zaprosił do obejrzenia prezentacji
multimedialnej pt. „Barczewo. Miasto i Gmina”.
Goście mieli okazję poznać historię naszego
miasta, począwszy od jego lokacji 4 lipca 1364
roku, a także zobaczyć miasto sprzed 1945 roku
i jego dawną zabudowę oraz liczne zabytki. Przy
prezentacji burmistrz wspomniał o synagodze,
która jako jedna z nielicznych oparła się
nazizmowi, mówił o barczewskich świątyniach,
o wyjątkowym pomniku nagrobnym kardynała
Andrzeja Batorego i jego brata, znajdującym się
w kaplicy św. Antoniego. Wspomniał o planach
co do kościoła ewangelickiego, o bramie
miejskiej i Stawie Więziennym, dawniej
zwanym Młyńskim.
W drugiej części prezentacji, w filmie
promującym nasze miasto i gminę, zaprezentowano gościom gospodarstwa agroturystyczne,
leżące na terenie gminy, pensjonaty, a także
wspaniałe akweny wodne, trasy kajakowe i rowerowe. Goście dowiedzieli się, że w Barczewie, już po raz dziesiąty odbył się
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Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Chóralnej im.
Feliksa Nowowiejskiego,
kompozytora,
który urodził
się w naszym
mieście, a
także, że na festiwal przyjeżdżają nie tylko
chóry z Polski,
ale również
z Niemiec,
Litwy, Białorusi czy Singapuru.
Po prezentacji, w niemal rodzinnej
atmosferze, przy kawie i słodyczach uczestnicy
spotkania mieli okazję dowiedzieć się więcej.
Pytali burmistrza jak żyje się mieszkańcom
naszego miasta i gminy, a także jak funkcjonuje
gospodarka, co jest państwowe, a co prywatne,
jakie jednostki podlegają pod miasto. Pytali
o szkoły, miejscowe więzienie i opiekę
medyczną. Burmistrz w sposób dostępny,
możliwie jak na język komunikacyjny
odpowiadał na pytania, nie zapominając dodać,
że wiele środków na rewitalizację miasta czy na
odnowę zabytków pochodzi z funduszy Unii
Europejskiej. Zachęcał wszystkich do
odwiedzenia naszego miasta, które z każdym
rokiem staje się coraz piękniejsze i przyjazne dla
turystów. Na koniec wymieniono się
upominkami.
W drugiej części programu było zwiedzanie
miasta, gdzie opiekę nad gośćmi przejęła

Magdalena Łowkiel. Na początku oprowadziła
gości po Salonie Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego, gdzie objaśniała i odpowiadała na pytania. Na koniec, ku zaskoczeniu
wszystkich, zaśpiewała „Rotę”. Był to więcej
niż wzruszający akcent dla zwiedzających.
Potem oprowadziła gości po wszystkich
zabytkach, jakie znajdują się na terenie miasta.
Natomiast w kościele klasztornym pw. Andrzeja
Apostoła goście na dłużej zatrzymali się przed
obrazem św. Maksymiliana Kolbe. Tu prof.
Ulrich Fox opowiedział ciekawą historię
opisaną w książce, jak to Feliks Nowowiejski,
będąc w Niepokalanowie, zachwycał się
tamtejszą świątynią, ale także to, że miał się
spotkać z o. Maksymilianem Kolbe. Stąd
powstała opowieść o dwóch panach, a spod pióra
kompozytora wyszły dwa utwory muzyczne
poświęcone temu miejscu.
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Wydarzenia
Letnie Koncerty Muzyki Wokalnej i Kameralnej „Varmia Gaudet et Cantat”

Ramsowo muzyczną mekką regionu
Od 16 lipca trwa IV edycja Letnich
Koncertów Muzyki Wokalnej i Kameralnej
„Varmia Gaudet et Cantat” w Ramsowie.
Festiwal ten z założenia ma promować wysoką
kulturę muzyczną. Zapraszane zespoły, to
często wykonawcy z wyżyn europejskiego
życia muzycznego. Jaki przebieg ma
tegoroczny festiwal? Można śmiało stwierdzić,
że tegoroczny festiwal to nagromadzenie
najlepszych zespołów o światowej renomie.
Pojawiły się wręcz głosy, że Ramsowo wyrasta
na swoistą muzyczną mekkę regionu. Z
satysfakcją należy zauważyć dużą frekwencję
na koncertach. Często brakuje w kościele miejsc
siedzących. Na czterech pierwszych koncertach
było ponad 1000 słuchaczy. Nic w tym
dziwnego, skoro już na koncercie
inauguracyjnym wystąpił światowej klasy
poznański zespół wokalny Affabre Concinui.
Zespół ten śpiewał na wszystkich kontynentach
w największych salach koncertowych 30
krajów świata. Śpiewał m.in. na otwarciu

melomanów! Koncert okazał się wielkim
sukcesem muzycznym. Profesjonalizm
techniczny artystów, wierność stylistyczna
wykonywanego programu, wielka osobowość
lidera zespołu Włodzimierza Szomańskiego, to
walory koncertu. Aż żal było żegnać się z
artystami. Zresztą organizatorzy festiwalu z ust
lidera zespołu usłyszeli wielki komplement.
Rzecz dotyczyła doskonałej organizacji
imprezy oraz jakości zgromadzonej
publiczności. Komplement przyjęliśmy z
radością. Jest to dla nas potwierdzenie tego, że
festiwal w Ramsowie jest postrzegany przez
polskie środowisko muzyczne jako ważna
impreza muzyczna. Zresztą rzeczywiście, dla
osób mniej zorientowanych trudno jest przyjąć
do wiadomości to, że mała warmińska wieś
potrafi tak silnie zaistnieć na mapie kulturalnej
regionu i Polski, że tutaj w pięknym
barokowym kościele występują największe
polskie sławy muzyczne. Oczywistym jest fakt,

fot. S. Kozłowska

Warmińska kapliczka w Niedźwiedziu

fot. S. Kozłowska

igrzysk olimpijskich w Atlancie. Można tu
wymieniać szereg światowych osiągnięć
zespołu. W Ramsowie wokaliści z Poznania
zostali przyjęci z ogromnym aplauzem
publiczności. Świadczą o tym chociażby
trzykrotne bisy. Podobnie owacyjnie reagowała
licznie zgromadzona publiczność na występ
warszawskiego zespołu wokalnego Il Canto.
Już przed koncertem można było przypuszczać,
że występ Il Canto będzie wielkim
wydarzeniem muzycznym dla naszego regionu,
bowiem ten zespół jest tegorocznym zdobywcą
głównej polskiej nagrody fonograficznej Fryderyka. Tak też się stało. Warszawianie
również trzykrotnie bisowali.
Trzy bisy na zakończenie koncertu
zaserwował też chór żeński Canzona z
Murowanej Gośliny k. Poznania - bohater
kolejnego koncertu. Jego bardzo przemyślany
program koncertowy najpierw u słuchaczy
wywołał religijne skupienie, by w drugiej części
przejść w radosne i żywiołowe oklaski po
kolejnych doskonałych prezentacjach stylizacji
polskich pieśni ludowych. Wreszcie czwarty
koncert, to jeszcze jedna perła muzyczna. Nigdy
wcześniej w naszym regionie nie koncertował
legendarny wrocławski zespół wokalny
Spirituals Singers Band. 33 lata istnienia,
tysiące koncertów na całym świecie i profil
muzyczny zespołu, to magnes, który
przyciągnął do Ramsowa prawie 400

że ten widoczny dla publiczności i artystów
efekt końcowy, to tylko finał żmudnej
systematycznej i co najważniejsze - społecznej
pracy całego komitetu organizacyjnego.
Dyrektor artystyczny festiwalu
dr Jan Połowianiuk

W lipcu bieżącego roku powstała w Niedźwiedziu najmłodsza na Warmii kapliczka ku
czci Matki Bożej. Jej poświęcenia w dniu 15
sierpnia 2011 r. dokonał proboszcz parafii
Ramsowo ks. Zbigniew Snarski w obecności ks.
dr Cezarego Opalacha, ks. Janusza Rybczyńskiego oraz jezuity o. Bernarda Gąski.
Fundatorami kapliczki są Eleonora i Marian
Mańkowscy zarządzający gospodarstwem
rolnym „Teleinfo” w Niedźwiedziu, na którego
gruntach kapliczkę zbudowano. Godnym uwagi
jest fakt, że na tym terenie w pobliskim Dobrągu
znajduje się również najstarsza kapliczka
warmińska z 1601 r.

GAZETA SAMORZĄDOWA 7 (2015) sierpień 2011

5

Informacje

Nadzwyczajne zebranie w Wójtowie
Należy dmuchać na zimne
We wtorek, 5 lipca br., w sali restauracyjnej
Hotelu „Hier-Man" w Wójtowie odbyło się
nadzwyczajne zebranie wiejskie, poświęcone
planom budowy we wsi krematorium. Była to
szybka i spontaniczna reakcja mieszkańców na
wiadomość, że znalazł się przedsiębiorca, który
w ich miejscowości chce wybudować spalarnię
ludzkich zwłok. Mieszkańcy, jak jeden mąż,
zaczęli organizować się przeciwko takiemu
pomysłowi. W końcu doszło do spotkania władz
miasta z mieszkańcami Wójtowa, którzy od
początku sprzeciwiali się takim planom. I tu
mieli słuszną rację. Liczne komentarze były za
nie. Argumentowali to tym, że nie po to
wyprowadzili się z miejskiej aglomeracji
zatruwanej spalinami, w piękny, czysty zakątek
ziemi barczewskiej, by teraz mieli wąchać
smród spalanych ciał i całymi dniami oglądać
żałobne karawany.
Na spotkanie z mieszkańcami Wójtowa
przybyli: burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski, zastępca burmistrza Dariusz
Jasiński, przewodniczący Rady Miejskiej
w Barczewie Zbigniew Chlubicki oraz radni
Rady Miejskiej i członkowie Rady Sołeckiej
Wójtowa. Punktualnie o godzinie 18.00 sołtys
Adam Perczyński otworzył zebranie wiejskie.
Wypełniona mieszkańcami sala restauracyjna
oczekiwała tylko jednego - jasnej i konkretnej

odpowiedzi ze strony burmistrza Barczewa na
pytanie: czy w Wójtowie będzie, czy nie będzie
krematorium? Burmistrz przez dłuższy czas
przekonywał, że budowa zakładu, jakim jest
krematorium, nie może być zrealizowana, gdyż
tego typu zakład usługowy nie jest ujęty w planie
zagospodarowania przestrzennego Wójtowa.
Przekonywał mieszkańców na różne sposoby co
do tego, przy okazji czyniąc wykładnie na temat
katalogu usług, jakie mogą zaistnieć w planie
przestrzennego zagospodarowania Wójtowa lub
innej miejscowości. Po kwadransie oświadczył
zebranym, że przedsiębiorca stosownie
poinformował, iż zrezygnował z zakupu działki
pod krematorium w Wójtowie. Zapanowała
ulga, ale tylko na chwilę, gdyż mieszkańcy mieli

Na rzecz społeczeństwa
Pozytywnie o pomocy
Ze szczególną przyjemnością słuchałam
superlatyw, którymi był obsypywany pan Janusz
Skowroński, prezes firmy Tewes-Bis
w Barczewie przez Michała Łapińskiego, twórcę
Szkoły Życia - Miejsca Inicjatyw Pozytywnych
w Kaczym Bagnie, miejscowości pod Nowym
Miastem Lubawskim, gdzie powstał niezależny
ośrodek animacyjno - kulturalny, w którym
młodzież bierze udział w warsztatach teatralnych, integracyjnych, tanecznych, pieczenia
chleba, tańca z ogniem, kuglarskich, chodzenia
na szczudłach, grania na bębnach, w budynku
przerobionym ze starej obory w nowoczesny
budynek-stylizowany na żaglowiec.
W tym roku Kacze Bagno - Miejsce
Inicjatyw Pozytywnych znalazło się wśród
laureatów nagrody dla Animatorów Społecznych
w III Ogólnopolskim Konkursie im. Heleny
Radlińskiej, organizowanym przez Kapitułę
Konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej CAL, otrzymując
specjalne wyróżnienie za Animację Miejsca.
Zawdzięczają to, co wielokrotnie zostało
powtórzone, przede wszystkim panu Januszowi
Skowrońkiemu i swojej pracy. Jak się okazuje
pan prezes niesie pomoc fachową i finansową nie
tylko w naszej gminie, wspiera też innych. Jego
działalność filantropijna jest promocją naszego
miasta Barczewa.
Pozwoliłam sobie o tym napisać, mimo że
Kacze Bagno nie leży w naszej gminie, ponieważ
w tym roku do mnie, jako kierownika Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Barczewie, o pomoc
w realizacji projektu zwróciło się Stowa-
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wiele pytań do burmistrza. Jak się okazało,
protest nie był potrzebny, ale nawet na zimne
należy dmuchać.
Kończąc pierwszą część spotkania, na
wniosek sołtysa Wójtowa, zebrani przyjęli
uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec jakichkolwiek planów budowy krematorium.
Wykorzystując obecność przedstawicieli
władz gminy, drugą część zebrania wiejskiego
poświęcono sprawom sygnalizowanym już na
wstępie przy omawianiu budowy krematorium.
Było o przeciekającym kolektorze K-8, czy
o wodociągach. Najwięcej czasu poświecono
drogom w Wójtowie, a szczególnie jednej,
łączącej Wójtowo z Nikielkowem.
W. Zenderowski

Z żałobnej karty
Wiktor Śliwka 1932-2011

fot. Zb. Kozłowski

rzyszenie Nasza wieś - nasza przyszłość
z Kandyt, gm. Górowo Iławeckie, co też
uczyniłam z przyjemnością. W czerwcu Miejska
Biblioteka Publiczna w Barczewie zakończyła
realizację dwóch swoich projektów w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek, gdzie z kolei
bardzo pomogło nam Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie, państwo Alicja
i Andrzej Starkiewicz - właściciele Hotelu Star
Dadaj w Ramsowie, Grupa Partnerska Gniazdo
Warmińskie na czele z prezes Teresą Kosińską,
Stowarzyszenie CEL w Węgoju i inni partnerzy.
Dobrze wiemy, ile wysiłku kosztuje
realizacja pomysłów, projektów, planów. Lżej
jest nam, kiedy wspierają nas inni, jest nam
fajnie, gdy my możemy pomóc komuś drugiemu
bez względu na miejsce na mapie.
Anna Rok

Tego lata, 3 sierpnia odszedł od nas na wieczny
sppoczynek, człowiek zacny, wielce zasłużony dla
naszej społeczności gminnej, mieszkaniec wsi
Kierźliny pan Wiktor Śliwka. Za życia był
człowiekiem skromnym, a zarazem wielkim. Miastu,
zakładowi, w którym pracował, służył sumienną
pracą, ludziom niósł pomoc. Nie pełnił żadnych
znaczących funkcji i stanowisk. Nie sprawował
wysokich urzędów, nie był na świeczniku władzy, był
hydraulikiem. Swoją pracą, poczuciem obowiązku,
kulturą osobistą, zrozumieniem drugiego człowieka
zapisał się w pamięci mieszkańców Barczewa jako
osoba najwyższego szacunku. Należał do grupy
pionierów, ludzi którzy tworzyli zręby kanalizacji
miejskiej. Mieszkańcy i współpracownicy z wielką
atencją i szacunkiem wspominają pana Wiktora
Śliwkę.
Pan Jerzy Bujnowski, były dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej, o śp. Wiktorze mówi tak Znałem go od 1971 roku. Ja praktycznie u niego
rozpoczynałem wstępny staż pracy, on pracował
jako brygadzista brygady wodno-kanalizacyjnej. Był
to człowiek skromny i pracowity. Posiadał ogromną
wiedzę jeśli chodzi o sieć wodno-kanalizacyjną
w mieście. Bywało tak, że pewne odcinki kanalizacji
nie były naniesione na mapie geodezyjnej, a pan
Wiktor miał je w swojej pamięci. Jego pamięć była
pomocna i niezbędna przy usuwaniu awarii
i planowaniu dalszej rozbudowy infrastruktury
komunalnej. On jako mistrz i przełożony
przekazywał swoją wiedzę innym. Przez jego
brygadę przeszło wielu pracowników zakładu,
których nauczył zawodu hydraulika i solidnej pracy.
Brygada, w składzie której pracowali jego koledzy
Ciąg dalszy na str. 10
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Poświęcenie tablicy pamiątkowej
w Łęgajnach
„Pokładam nadzieję w Panu… dusza moja
oczekuje Pana”.
W niedzielę, 19 czerwca br., w kościele
parafialnym pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe
w Łęgajnach miała miejsce doniosła
uroczystość poświęcenia tablicy, upamiętniającej budowniczego kościoła oraz
pierwszego proboszcza śp. ks. prałata Tadeusza
Bugaja. Termin poświęcenia tablicy pamiątkowej powiązano z datą urodzin ks. Bugaja,
który 17 czerwca obchodziłby 59 urodziny.
Przed nabożeństwem, ks. prałat Ryszard
Andrukiewicz, który funkcję proboszcza w tej
parafii sprawuje od 24 stycznia br., przywitał
przybyłych na uroczystości kościelne: mamę
i brata śp. księdza Tadeusza, ks. biskupa seniora
Juliana Wojtkowskiego, ks. Jana Paszulewicza,
ks. Władysława Hnadczuka, ks. dziekana Marka
Paszkowskiego, ks. Zbigniewa Snarskiego
i burmistrza Barczewa Lecha Jana Nitkowskiego, a ponadto wszystkich ofiarodawców i licznie przybyłych wiernych.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św., którą
celebrował ks. biskup senior Julian Wojtkowski,
zaś koncelebrował ks. Władysław Hnadczuk
z Bartoszyc, który na początku lat 80-tych był
wikariuszem w parafii św. Anny w Barczewie
i będąc w Łęgajnach inicjował pierwsze
przymiarki do budowy kościoła. Drugim
koncelebrantem był ks. Jan Paszulewicz - kolega
z seminarium z rocznika śp. ks. Tadeusza.
Inicjatywa powstania tablicy pamiątkowej

ks. Tadeusza Bugaja wypłynęła w okresie
kolędowania, od rodzin, których niestety ks.
Tadeusz już nie zdążył odwiedzić. Kiedy
proboszcz ks. Ryszard rzucił hasło - tablica
pamiątkowa - spotkał się z życzliwym
odzewem. W upamiętnienie pierwszego
proboszcza włączyła się cała wspólnota
parafialna. Była też prośba, aby także wewnątrz
kościoła upamiętnić księdza Tadeusza. Na
zebraniu Rady Parafialnej zapadła decyzja, że
marmurowa tablica będzie umieszczona na
kamieniu, który ze żwirowni w Łęgajnach
przywiózł jeszcze sam ks. Tadeusz i umieścił go
przy wejściu na plac kościelny, a przy niej ma
stanąć krzyż. Natomiast wewnątrz, w przedsionku, będzie umieszczona tablica o historii
parafii i o budowie kościoła. Tablicę
umieszczoną w przedsionku wykonała Agencja
Reklamowa „Lilka Art” z Olsztyna.
Po akceptacji treści napisu z księdzem
arcybiskupem i wydziałem sztuki w Kurii
Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej
w Olsztynie, wykonanie tablicy zlecono
olsztyńskiej firmie kamieniarskiej Terra-Tech.
Czytamy: „Ks. Prałatowi Tadeuszowi
Bugajowi * 17 VI 1952
14 I 2011
budowniczemu kościoła i pierwszemu
proboszczowi w Łęgajnach. Parafianie”. W
ten sposób jego imię wyryte w marmurze,
podobnie jak w sercach parafian, pozostanie w
pamięci na długie stulecia.
W części drugiej uroczystości ks. biskup
senior Julian Wojtkowski, w obecności

przybyłych przedstawicieli duchowieństwa,
rodziny zmarłego, władz samorządowych
i parafian dokonał poświęcenia tablicy
znajdującej się na kamieniu tuż przy wejściu na
plac kościelny. Na koniec złożono wiązanki
kwiatów i zapalono znicze. Potem burmistrz
Barczewa dziękując za upamiętnienie osoby śp.
ks. Tadeusza, podziękował jego mamie za
wspaniałego człowieka, który potrafił łączyć
społeczność dla jej dobra i dobra ogółu.
Ks. proboszcz Ryszard Andrukiewicz, za
naszym pośrednictwem, dziękuje wszystkim
ofiarodawcom, którzy ufundowali tablicę
pamiątkową śp. ks. Tadeusza Bugaja i tablicę o
historii parafii, a są to: Terminal Paliwowy
FALCO, Gospodarstwo Ogrodnicze „Łęgajny” i
pan Alfred Stefanowicz z Olsztyna, Mieczysław
Balcerzak, Bogusława Filipiak, Stefan
Markiewicz, Marek Wąsowski, państwo
Kaczmarczyk z Bazy Materiałów Budowlanych
w Łęgajnach i Stanisław Skindel.
Ciąg dalszy na str. 8

Parafia pw. św. Jana Vianney i Narodzenia NMP w Wipsowie. Jubileusz posługi duszpasterskiej

Foto. Mieczysław Okliński

21 lipca 2011 roku minęło dziesięć lat służby
duszpasterskiej ks. Jana Muchy w parafii pw. św.
Jana Vianney i Narodzenia NMP w Wipsowie.
Ks. Jan Mucha urodził się 12 lutego 1959
roku w Górowie Iławeckim. 15 kwietnia 1985
roku ukończył Seminarium Duchowne
w Olsztynie, a święcenia kapłańskie otrzymał
15 czerwca 1985 roku w katedrze olsztyńskiej.
Zanim trafił do Wipsowa, był wikariuszem
w Białej Piskiej, Kwidzynie i Kętrzynie. Później
został proboszczem w Radostowie i następnie
w Łankiejmach koło Korsz. Stamtąd, dekretem
biskupa z dnia 21 lipca 2001 roku, ks. Jan Mucha
objął parafię w Wipsowie.
Po objęciu probostwa w Wipsowie ks. Jan
Mucha pokazał, że nie należy do tych osób, od
których zaczyna się nowa epoka. Od pierwszych
dni kontynuuje pracę księdza Józefa oraz jego
poprzedników i każdego roku wnosi w życie

parafii coś nowego. Podobnie jak z zastałymi
tradycjami, zatrzymując te, które są dobre
i sprawdzone. Podjął się pracy z młodzieżą
i dziećmi, które wymagają opieki. Ponadto
poczynił starania, aby każdy czuł się potrzebny
i znalazł swoje miejsce w kościele. Zawsze
pragnął miejscową społeczność wciągnąć
w sprawy parafii, pokazując, że kościół to nie
tylko ksiądz, organista, czy osoba sprzątająca,
ale każdy. W wolnych chwilach interesuje się
psychologią, sportem, szczególnie uprawia
biegi długodystansowe.
Na przestrzeni dziesięciu lat, z głównych
prac jakie zostały wykonane, ksiądz proboszcz
wymienił: doprowadzenie plebanii do użytku
oraz zainstalowanie wewnątrz świątyni
nagłośnienia. Natomiast największym wyzwaniem dla proboszcza był remont kapitalny
dachu. Ponadto, przy dzwonnicy, ogrodzono
teren, zamontowano drewniane zadaszenie
i ławki, natomiast dzięki nasadzeniu kwiatów
i drzewek, stworzono wspaniałe warunki do
odpoczynku. W świątyni, w nawie głównej
przystąpiono do wymiany ławek, a nad
ołtarzem, w miejscu obrazu, powieszono
drewniany krzyż. Pomimo że parafia w Wipsowie jest najmniejsza nie tylko w dekanacie
barczewskim, wciąż wymaga wykonania wielu
prac, a potrzeb jest wiele. W granicach parafii
znajdują się tylko dwie miejscowości:
Wipsowo i Kiersztanowo. Na terenie parafii
znajduje się cmentarz, który stanowi wyjątek
w diecezji, gdyż jest komunalny. W ciągu

dziesięciu lat pełnienia posługi duszpasterskiej
ks. Jan ochrzcił 100 dzieci, udzielił 19 ślubów
i 60 razy uczestniczył w ceremonii pogrzebowej.
Nie mówiąc o misjach, rekolekcjach, czy
uczestnictwie w odpustach. Przyczynił się do
powstania chóru parafialnego, którym od
początku kieruje Irena Kołodziejczyk.
Ks. proboszcz Jan Mucha, za naszym
pośrednictwem, pragnie podziękować wszystkim parafianom, którzy pamiętali o jego
jubileuszu 10-lecia posługi duszpasterskiej.
Było to dla niego zaskoczenie, kiedy w świątyni,
przed mszą św., otrzymał ozdobne życzenia,
bukiet kwiatów i zegarek na pamiątkę, by
odmierzał czas do kolejnego jubileuszu. Potem,
na placu przy świątyni urządzono proboszczowi kolejną niespodziankę - przy kawie
i słodkościach uczczono wspólnie jubileusz
proboszcza. Ks. Jan pragnie także podziękować
grupie osób zaangażowanych przy kościele, na
których zawsze może liczyć, a szczególnie pani
Łucji Wolf, która przez wiele lat opiekuje się
kościołem i służy swoją pomocą. Serdeczne Bóg
zapłać wszystkim.
Z okazji jubileuszu, w imieniu redakcji
„Wiadomości Barczewskich”, parafian parafii
pw. św. Jana Vianney i Narodzenia NMP
w Wipsowie i barczewskiego dekanatu, życzę
księdzu proboszczowi błogosławieństwa
bożego w życiu osobistym i pracy duszpasterskiej.
Tekst. Wojciech Zenderowski
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Sąsiedzko-rodzinne spotkanie
„Poznaj swojego Sąsiada”

W środę, 29 czerwca br., w sali
widowiskowej Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie po raz pierwszy odbyło się
sąsiedzko-rodzinne spotkanie pn. „Poznaj
swojego Sąsiada”. Organizatorem spotkania był
zespół wokalny „Pokolenia”.
W pierwszej części pani Stefania Chabko,
członek zespołu wokalnego „Pokolenia”,
wczuła się w rolę prowadzącej i przywitała
przybyłych na spotkanie: wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej panią Alinę
Jakończuk, radną panią Halinę Bronkę, dyrektor
Centrum Kultury i Promocji Gminy panią
Mariolę Łukowską, dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej pana Jarosława
Złotkowskiego wraz z małżonką, prezesa
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze” pana Mariana Sawickiego wraz
z małżonką oraz autora artykułu wraz
z małżonką i wszystkich przybyłych zaproszonych gości.
Barczewski zespół wokalny „Pokolenia”,
pod dyrekcją pana Adama Jędraszka, działający
przy Centrum Kultury i Promocji Gminy,
występem zapoczątkował pierwszą część
spotkania. Śpiewacy stanęli na wysokości
zadania i zaprezentowali słuchaczom utwory
znane, ale w większości w nowej aranżacji,
w tym a capella. Mogliśmy usłyszeć; „Szła
dzieweczka”, „Pojedziemy na łów”, „Tańcuj,
tańcuj”, „Kurdesz”, „Szła Liseczka”
i „Zbójnicka”. Tym samym zespół wspaniałym
kunsztem śpiewaczym uświetnił rodzinne
spotkanie, gdzie za swój występ śpiewaczy
otrzymali gromkie brawa. W tym miejscu należą
się słowa uznania za dobór repertuaru
i wspaniały śpiew, bo jak na zespół, który
występuje dopiero od półtora roku to duże
osiągnięcie, a szkoda, że zespół nie wystąpił
w pełnym składzie - dodajmy - amatorów.
Wykonywane utwory przeplatane były recytacją
wierszy barczewskich poetów, przesłanych na
konkurs. Po występie komisja konkursowa
w składzie: Mariola Łukowska, Stefania Chabko
i Halina Bronka, autorom nagrodzonych wierszy
wręczyła nagrody książkowe. Nagrodzeni
zostali: Anna Snochowska, Janina Domurad,
Bolesław Pączyński i Andrzej Maj. Dodajmy, że
zaprezentowane wiersze zostaną opublikowane
w „Wiadomościach Barczewskich”.
Drugą cześć spotkania poprowadziła pani
Halina Bronka, rozpoczynając od grupowego
zdjęcia na pamiątkę. Potem drogą losowania
kolorowych kartek, które wyznaczały stolik
adekwatny do koloru losu rozpoczęło się
rodzinne spotkanie. Jak nadmieniła Halina
Bronka - znamy się na co dzień, a tak mało
wiemy o sobie. Celem dzisiejszego spotkania
jest lepsze poznanie swego sąsiada, nie tylko
jego hobby czy zainteresowania, które warto
docenić.
Pierwszemu, który miał sposobność opowiedzieć o sobie, przeszkodziła trema, natomiast
pozostałym szło już lepiej. Magdalena Łowkiel
po kilku zdaniach o sobie dała minirecital ze
swego repertuaru, Marian Sawicki wybrnął
wierszem, choć dość frasobliwym, Andrzej Maj
mówił krótko o sobie, ale zaprezentował kolejny
wiersz, Zenon Markowicz mówił o swoich
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tegorocznych wyczynach, na dowód pokazał
trofea zwycięzcy, Helena Szczerba nie powiedziała kilku słów o sobie, ale za to zaprezentowała tkaniny, firany, gobeliny sprzed 80 lat,
które są ozdobą mieszkania, gdzie w prezentacji
pomagała córka Jadwiga Osiak, Janina Sznajder
mówiła o sobie, a także o swoim malarstwie
i tkanych gobelinach, Stanisława Więckowska
pokazała haftowane makatki i robione na
szydełku serwety, Grażyna Włostowska członkini zespołu „Pokolenia” mówiła jak na
szydełku z wełny potrafi wyczarować kurczaczki wielkanocne, Zbyszek Przewoźny
zaprezentował pieczołowicie zbierane karty
telefoniczne i monety, a Lidia Przewoźna przepiękne i kolorowe kwiaty oraz zwierzęta
wykonane z papieru, Danuta Łowkiel członek
zespołu „Pokolenia” mówiła o sobie i zaprezentowała wyroby uszyte na maszynie, Agnieszka Markowicz zaprezentowała kilka swoich
obrazów, Anna Wojszel maluje obrazy oraz
pokazała wyroby z decoupage, Władysław
Oleszczak wolał zaśpiewać ludową piosenkę,
Władysława Wrotek po kilku zdaniach o sobie
zaprezentowała swoje malarstwo i grafikę,
a było na co popatrzeć, Barbara Szlachta,
podobnie jak Wanda Natowska, mówiły o sobie,
Leokadia Pawlikowska zaprezentowała wykonane na szydełku kolorowe chusty, Alicja
Obrębska mówiła o życiu kulturalnym
w Barczewie, Jadwiga Janicka zaprezentowała
biuletyny o tematyce ekologicznej i opowiadała
językiem gwarowym, zabawiając zebranych,
Alina Górnicka zaprezentowała wyszywanki
w postaci obrazów. Urszula Prządka, jako
barczewianka rodem z pięknych Ruszajn,
mówiła o sobie, natomiast Kazimierz Borowski
przywiózł koszyki z wikliny, małe i duże o różnych kształtach.
Podczas spotkania rodzinnego nie zabrakło
dobrego humoru, dowcipów. Większość osób
przyniosło swoje prace, nie po to by się chwalić,
lecz by zainspirować nimi innych. Było to
wspaniałe spotkanie, nowatorskie, pełne
dynamiki, szczerości, a zarazem ciepłe,
rodzinne. Prowadząca Halina Bronka do końca
potrafiła podtrzymać rodzinną atmosferę
spotkania, mając w zanadrzu kolejne emocje.
A tym było ogłoszenie najlepszego stolika
i obdarowanie uczestników słodkościami, a odważniejszych - podarkami ceramicznymi.
Zespół wokalny „Pokolenia” pragnie, za
naszym pośrednictwem, podziękować pani
Halinie Bronce za profesjonalne, ciepłe

i serdeczne poprowadzenie rodzinnego
spotkania pn. „Poznaj swego Sąsiada” oraz
wyrazić wdzięczność wszystkim tym, którzy
przyczynili się do jego zorganizowania,
szczególnie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za dofinansowanie,
a pani Marioli Łukowskiej, dyrektorowi
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie za umożliwienie zorganizowania
rodzinnego spotkania.
Na koniec zaproszono wszystkich na słodki
poczęstunek, do skosztowania m.in. domowych
wypieków, wykonanych przez członkinie
zespołu wokalnego „Pokolenia”.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski
Ciąg dalszy ze str. 7

Poświęcenie tablicy pamiątkowej
w Łęgajnach
Z żałobnej karty ks. prałata Tadeusza Bugaja
Śp. ks. prałat Tadeusz Bugaj, budowniczy
kościoła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Łęgajnach i jego pierwszy proboszcz, urodził
się 17 czerwca 1952 roku w Nidzicy w rodzinie
Jana i Ireny, z domu Wróblewskiej. Święcenia
kapłańskie przyjął 2 lutego 1981 roku
w Olsztynie, z rąk biskupa warmińskiego Józefa
Glempa. Początkowo - od 16 lutego 1981 roku
do 30 czerwca 1986 roku - pracował jako
wikariusz w parafiach: św. Bartłomieja
w Miłomłynie, św. Anny w Barczewie, a od
1 lipca 1986 roku do 30 czerwca 1988 roku oraz
od 1 lipca 1988 roku do 30 czerwca 1989 roku
- w parafii św. Macieja Apostoła i Najdroższej
Krwi Chrystusa w Bisztynku. 1 lipca 1989 roku
ks. Tadeusz Bugaj został pierwszym proboszczem erygowanej parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Łęgajnach, gdzie
zorganizował duszpasterstwo i wybudował
kościół parafialny, połączony z plebanią.
Kościół konsekrowany został w 2006 roku przez
arcybiskupa Wojciecha Ziembę metropolitę
warmińskiego. Za wkład pracy na rzecz parafii,
20 marca 2007 roku ks. Tadeusz Bugaj został
odznaczony przez Ojca Świętego Benedykta
XVI godnością kapelana honorowego Jego
Świątobliwości.
Ks. prałat Tadeusz Bugaj zmarł nagle
14 stycznia 2011 roku, w domu parafialnym
w Łęgajnach. Spoczął na cmentarzu komunalnym w Nidzicy.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski
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Wakacje z Centrum Kultury

Koktajl artystyczny, czyli twórz i wypoczywaj
Od 11 lipca w Domu Kultury w Barczewie
odbywały się zajęcia wakacyjne, które jak
zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Z
uwagi na liczną i bardzo zróżnicowaną wiekowo
grupę uczestników, instruktorzy tak przygotowali program zajęć, aby każdy znalazł coś dla
siebie. Dzieci brały udział w zajęciach
tematycznych, dobranych do ich umiejętności
i zainteresowań.
Uczestnicy warsztatów twórczych tworzyli
m.in. rzeźby z gliny, mini makiety, zdobili

zowano turniej na kompleksie sportowym
„Orlik”. Zorganizowano mecz piłki nożnej,
„zbijaka” oraz tenisa ziemnego.
Dzieci uczestniczyły również w ogólnopolskiej akcji „Marzycielska Poczta”, w ramach
zajęć wolontariackich. Na zajęciach zajmowali
się pisaniem listów, kartek, opowiadań oraz
wierszy dla chorego na nowotwór Michała
Romaniuka. Podczas zajęć plastyczno-artystycznych tworzyły m.in. scenariusze teatralne
i pacynki. Uczestnicy zajęć „Warmia artysty-

koszulki, malowali na szkle, wyklejali, tworzyli
panoramę Barczewa, brali udział w tworzeniu
prezentacji multimedialnej, którą niedługo
będzie można zobaczyć na profilu Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, na
Facebook’u. Malowali obrazy na płótnie:
krajobraz, martwa natura, temat dowolny,
składali puzzle 3D oraz lepili biżuterię
z modeliny.
Dzieci, które zapisały się na zajęcia
muzyczne (muzyczno–artystyczne, wokalne)
poznały podstawy historii muzyki, dźwięki,
nuty, tworzyły instrumenty muzyczne,
uczestniczyły w spotkaniach z ciekawymi
ludźmi, uczyły się śpiewać i bawić muzyką.
Nie zabrakło zajęć dla miłośników sportu oraz
gier i zabaw. W trzecim tygodniu, zorgani-

cznie” czytali baśnie i legendy warmińskie, do
których później tworzyli ilustracje.
Podczas wakacji z Domem Kultury w Barczewie, dzieci wzięły udział w trzech wycieczkach. Zwiedziły Muzeum Budownictwa
Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku,
gdzie zobaczyły m.in. osadę pruską, kopię
spichlerza z XVIII/XIX w., chałupy, domy
kamienne, wiatraki, zajazd z karczmą.
Szkicowały wybrane przez siebie budowle.
W drugim tygodniu, wyjechały do Parku
Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. Park znajduje
się na terenie Puszczy Piskiej. Przewodnik
opowiedział uczestnikom o poszczególnych
zwierzętach, ich biologii, zwyczajach. Do
niektórych zwierząt można było podejść bliżej,
a nawet karmić i głaskać.

fot. A. Jędraszek

fot. M. Rukszan

2 sierpnia, dzieci wzięły udział w wycieczce do
Parku Miniatur Warmii i Mazur w Gierłoży.
Wycieczka była realizowana z projektu pt.
„Poznawanie II Wojny Światowej poprzez
zabawę – Warsztaty twórcze”. Park Miniatur
jako jedyny w Polsce i na świecie prezentuje
miniatury najpiękniejszych i najciekawszych,
a nierzadko mało znanych zabytków obu
regionów. Uczestnicy wycieczki zapoznali się
z drobiazgowo odtworzonymi, w skali 1:25
miniaturami m.in. pałac z Drogosz i Sztynortu,
śluza na Kanale Mazurskim, zamek z Reszla,
Twierdza Boyen, bazylika ze Świętej Lipki,
wieża Bismarcka z Mrągowa, jak również
wiadukt kolejowy ze Stańczyków czy wiatrak
z Bęsi. Obejrzeli pozostałości oranżerii i ogrodu
warzywnego, kwatery głównej Adolfa Hitlera.
Zapoznali się również z wyjątkową ekspozycją,
przedstawiającą czasy II wojny światowej na
Mazurach, militaria niemieckie z lat 1939-45
oraz wiernie odtworzoną, olbrzymią makietą
Wilczego Szańca. Odwiedzili grodzisko
rycerskie „von Partz”, gdzie można było
przymierzyć zbroje lub kolczugi rycerskie.
Zwiedzili szpital polowy z czasów II wojny
światowej oraz uczestniczyli w projekcji filmu,
w kinie polowym, w którym odbywają się
specjalne, historyczne i dokumentalne
projekcje. Dzieci chętnie korzystały z możliwości fotografowania się przy ekspozycjach
oraz zabaw na placu.

fot. archiwum

Zajęcia wakacyjne zakończyły się 5 sierpnia. Niektóre prace i zdjęcia znajdują się na
stronie internetowej Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie, profilu na Facebook’u oraz
wystawie w holu Domu Kultury w Barczewie.
Realizację projektu koordynował dyrektor
CKiPG w Barczewie Mariola Łukowska,
natomiast środki finansowe na przeprowadzenie
akcji letniej w ramach realizacji zadania
gminnego przekazała Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Barczewie, za co serdecznie dziękujemy.
A już dziś wszystkie dzieci zapraszamy na „Ferie
z Domem Kultury w Barczewie”.
Małgorzata Rukszan

fot. Zb. Kozłowski
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Wolontariusze w Centrum Kultury. II edycja „Klub Pięciu Dni”
Dzięki uprzejmości CKiPG ponad 30 dzieci
z Barczewa i okolic mogło uczestniczyć w II
edycji „Klubu Pięciu Dni” – czyli w zajęciach
zorganizowanych przez wolontariuszy z Kościoła Zielonoświątkowego oraz Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym
„Nowa Nadzieja” w Olsztynie.
Zajęcia kulinarne, muzyczne, plastyczne,
językowe oraz katechezy oparte na historiach
z Nowego Testamentu szczelnie wypełniły czas
od wtorku do soboty (16-20 sierpnia).
Ewangeliczne prawdy, przekazywane dzieciom m.in. przy pomocy nowoczesnych,
audiowizualnych narzędzi głęboko dotykały
zarówno tych młodszych jak i starszych,
prowokując do dyskusji na tematy związane ze
skutkami zażywania narkotyków, picia alkoholu, wulgarnego języka, niebezpiecznych, nieprzeznaczonych dla dzieci stron internetowych.
A że „w zdrowym ciele, zdrowy duch” nie
zabrakło też zajęć sportowych.
Mecz piłki nożnej rozegrany na barczewskim
Orliku pokazał, że także wśród dziewcząt nie
brak piłkarskich talentów. Jak wiadomo po
intensywnym zajęciach chce się jeść. Trzeba
było zadbać by to nie ”kiszki marsza grały” ale
dziecięce głosy śpiewały. Dlatego co dzień
zorganizowany był dla dzieci posiłek (ukłony dla
Piekarni „EKO” z Olsztyna).
Dlaczego muzyka była taka ważna? Otóż
zwieńczeniem „Klubu Pięciu Dni” był pełen
uśmiechu koncert, podczas którego chór,
złożony z biorących udział w zajęciach dzieci
wykonał 10 piosenek. Trzeba przyznać, że
poziom muzyczny i zapał młodych artystów
zrobiły na instruktorach – profesjonalnych
Ciąg dalszy ze str. 6

muzykach – ogromne wrażenie. Przygotowanie
sporego programu w tak krótkim czasie było nie
lada wyzwaniem, któremu jednak wszyscy
sprostali. Nie dziwi zatem fakt, że obecni na
występie rodzice i dziadkowie, nagradzali
młodych artystów rzęsistymi oklaskami.
Niektórzy zaczęli już nawet snuć plany
stworzenia regularnego, dziecięcego zespołu
wokalnego. Pożyjemy, zobaczymy.
A póki co, pozostaje mieć nadzieję, że Klub
Pięciu Dni za jakiś czas znów pojawi się

fot. archiwum

Janusz Ciepliński
PS. W organizację zajęć zaangażowanych było
15-tu wolontariuszy w tym: plastycy, muzycy,
nauczyciel angielskiego, katechetka,
instruktorzy sportowi i inni. Prowadzili zajęcia
bez wynagrodzenia, w czasie wolnym od pracy
zawodowej.

„Spływające wody. Szept historii o Kandytach”
Nagrodzony plakat
walory kulturalne, edukacyjne i wychowawcze,
Radość była wielka, kiedy wkład pracy w
tworzone dzieło nie poszedł na marne, a większa
stała się, kiedy w lipcu otrzymano wiadomość,
że Samorząd województwa w Olsztynie
nagrodził projekt Stowarzyszenia
Obywatelskiego „Nasza wieś - nasza przyszłość
z Kandyt pn. „Nasi przodkowie Natangowie”,
przyznając dotację. Zanim do tego doszło
przyjęto, że projekt zawierać w sobie będzie

fot. archiwum
zasługiwała na wyróżnienie. Wcześniej na wieczny
spoczynek odeszli jego koledzy, jak Ryszard Caruk,
Kurt Szotkowski, Stefan Zalewski, Ryszard
Niedźwiedzki. Kiedy ja byłem dyrektorem wiele się
nauczyłem od pana Wiktora jeśli chodzi o wodociągi
i kanalizację. Był to bardzo dobry fachowiec.
Wyrażam żal, że odszedł od nas na zawsze.
Pani Marianna Wojsz wspomina - Wiktor
pracował od początku firmy. Pamiętam go jako
bardzo, ale to bardzo solidnego pracownika. On
nigdy nie spóźnił się do pracy, pomimo że mieszkał w
odległych o 5 km Kierźlinach. Nie przypominam
sobie ażeby on kiedykolwiek był chory i przebywał
na zwolnieniu chorobowym. Zawsze był dyspozycyjnym, o każdej porze dnia i nocy. Pamiętam go
jako człowieka koleżeńskiego, uczciwego,
podkreślam uczciwego do bólu. Członków swojej
brygady traktował jak ojciec swoje dzieci. Chciałam
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w Barczewie. Do zobaczenia.

powiedzieć, że początki pracy naszego zakładu były
trudne. Podejście wielu mieszkańców do mienia
wspólnego, jakim była kanalizacja, bywało mało
roztropne. On i jego brygada mieli dużo pracy z
usuwaniem niepotrzebnych awarii.
Bardzo ciepło i serdecznie pana Wiktora
wspominał ostatni były dyrektor ZGKWiK pan Lech
Nitkowski, obecny burmistrz miasta. - Pan Wiktor
był chodząca encyklopedią gospodarki wodno-

ściekowej w Barczewie. Wiedział wszystko,
więcej niż to, co było zaznaczone na mapie. Był
wzorem dla wszystkich. Pracując jako robotnik
bardzo dobrze służył naszej gminie. Jego praca w
zakładzie i na rzecz gminy jest godna
najwyższego uznania i szacunku.
Opracował Jan Krakowiak

zawarte w sztuce ks. Jana Pietrzyka z Butryn pt.
„Spływające wody. Szept historii o Kandytach”.
Stowarzyszenie z Kandyt zwróciło się do
pani Anny Rok, ilustratorki książek (m.in.
„Barczewo w baśniach i legendach”; „Listy z
epoki amfor kulistych” W. Katarzyńskiego,
„Nostalgia ćmy” ks. Jana Pietrzyka i wielu
innych), z prośbą o stworzenie plakatu do sztuki
ks. Jana wiedząc, że nie kto inny jak osoba w
słowie i czynie całym sercem oddana Warmii, w
szczególności jej kulturze i tradycji, podoła temu
wyzwaniu. Co więcej, jej miejsce pracy, Miejska
Biblioteka Publiczna w Barczewie, którą
kieruje, odwiedzana jest przez wielu
wspaniałych ludzi, reprezentujących różne
zawody i profesje. Jednym z nich jest ks. Jan
Pietrzyk, z którym współpracuje i u którego
doskonale wyczuwa klimat twórczości.
Szanując wyjątkową osobowość ks. Jana, Anna
Rok podjęła się wykonania plakatu, a tym
samym współuczestniczy w sfinalizowaniu
projektu. W rozmowie nie ukrywała, że dla niej i
jej biblioteki jest to wielkie wyróżnienie.
W barczewskiej bibliotece doszło w związku
z projektem
do spotkania z ks. Janem
Pietrzykiem, reżyserem Krzysztofem Bujnowskim z Bartoszyc oraz prezes Stowarzyszenia
Obywatelskiego „Nasza wieś - nasza przyszłość
Krystyną Hołody.
W. Zenderowski
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Informacje
V Festyn Strażacki w Bartołtach Wielkich
Pean o dobrej robocie
Zaproszenie sołtysa Kazimierza Czaplickiego
do udziału jubileuszowym festynie przyjąłem
z zadowoleniem. Zaczęło się od przecięcia
wstęgi w nowo wybudowanym ośrodku
wypoczynku i zabaw dla dzieci. Wstęgę
przecinały najbardziej zasłużone osoby, które
przyczyniły się do wzniesienia tego obiektu.
Rozpoczęła skarbnik gminy pani Dorota
Kondratowicz, pomagał jej sołtys Czaplicki,
następnie przecinał burmistrz Lech Nitkowski.
Ostatniego cięcia w szarfie wykonał 5-letni
Piotrek Makrucki, syn strażaka z OSP Bartołty
Wielkie. Tym symbolicznym gestem mały
Piotrek przejął we władanie obiekt zabaw, który
służył będzie jemu i wszystkim dzieciom we wsi.
Mszę polową w intencji do św. Floriana, patrona
strażaków, odprawił ksiądz Paweł Ostrowski,
proboszcz miejscowej parafii. Poświęcił też
nowo nabyty samochód strażacki, by dobrze
służył strażakom w ich służbie.
W części oficjalnej miejscowi druhowie
strażacy zostali odznaczeni i uhonorowani
wyróżnieniami - medalami za dzielną służbę w
OSP. Zarząd Główny Ochotniczych Straży
Pożarnych dla druhów Marka Makruckiego
i Romana Suraja przyznał brązowe medale „Za
zasługi dla pożarnictwa”. Medale wręczył
burmistrz Lech Nitkowski i komendant Zarządu
Miejsko-Gminnego OSP pan Mariusz Dowgiałło. Zarząd Miejsko-Gminny OSP
w Barczewie uhonorował odznaką „Strażak
Wzorowy” druhów: Krzysztofa Domańskiego,
Tadeusza Jabłońskiego, Stanisława Makruckiego, Roberta Weremczuka oraz druhny Izabelę
Makrucką i Katarzynę Suraj. Trzynastu strażakom Zarząd Miejsko-Gminy OSP przyznał
wyróżnienia za pięcioletnią i dziesięcioletnią
wysługę lat w OSP.
O opinię o pracy OSP w Bartołtach Wielkich
i jej dzielnych strażakach pytałem wiele osób.
Pozwolę sobie przytoczyć niektóre z wypowiedzi. Komendant Mariusz Dowgiałło mówił
- moja opinia jest jedna, tylko pozytywna. Od
kilku lat nastąpiła zdecydowana poprawa pracy
OSP w Bartołtach Wielkich. Zarząd MiejskoGminy zauważył tę poprawę i powierzył tej OSP
we władanie w 2009 roku samochód marki Żuk,
który zastąpił starszego wysłużonego też Żuka.
W tym roku, działając wspólnie z władzami
samorządowymi, dokonaliśmy zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego produkcji niemieckiej. Jest to samochód terenowy, wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 1200
litrów. Wierzę, że wóz bojowy dobrze będzie
służył miejscowej społeczności. Prezes OSP
w Bartołtach Wielkich druhna Katarzyna
Suraj - Pieniądze na nowy wóz strażacki
zbieraliśmy przez okres 4 lat podczas festynów
strażackich. Zebraliśmy w sumie 15 tysięcy
złotych. Gmina dołożyła 20 tysięcy i mamy
samochód. W naszym stowarzyszeniu strażackim jest 18 osób. Ośmioro z nich ma
uprawnienia JOT. Chciałam się pochwalić, że
pośród uprawnionych, posiadających certyfikat
JOT, są dwie nasze druhny, jedyne w gminie.
Nasza straż pożarna ma już stuletnia historię.
Powstała w 1910 roku. Jej aktywność była różna
w minionych czasach. Obecna drużyna jest
bardzo aktywna. Bartołcka OSP dysponuje

podstawowym wyposażeniem bojowym, ale
mamy niesprzyjające warunki lokalowe i
siedliskowe. Teren, na którym posadowiona jest
remiza, jest za mały i ogranicza funkcjonowanie
OSP. Nie ma miejsca na suszenie węży
strażackich. Naczelnik OSP w Bartołtach
Wielkich pan Marek Makrucki Zabezpieczenie naszej wsi w bezpieczeństwo
przeciwpożarowe uważam za dobre. Mamy dwa
wozy bojowe, w środku wsi wykopany jest
rezerwowy retencyjny zbiornik wodny. W
wiosce zainstalowane są hydranty ujęć
wodnych. Średnio corocznie mamy 13 do 15
akcji. W 2010 roku nasza OSP samodzielnie
brała udział w 6 akcjach pożarowych i
podtopieniach przez wody opadowe. Ta drużyna
swoją służbę zaczynała od starego Żuka, który
nie jeździł. Samodzielnie wykonaliśmy prace
adaptacyjne remizy do garażowania drugiego
samochodu. Naszego sukcesu nie byłoby, gdyby
nie owocna współpraca naszej OSP z radnym
Ryszardem Kuleszą. Za czasów
burmistrzowania pani Elżbiety Wąsowskiej

fot. archiwum

zostaliśmy wyposażeni w ubiory bojowe. Wyremontowaliśmy motopompę. Pozyskaliśmy trochę profesjonalnego sprzętu bojowego i środków ochrony osobistej strażaka. Obecnie współpraca naszej OSP z burmistrzem Nitkowskim
układa się bardzo dobrze. W 2008 roku z funduszy gminy zakupione zostały: motopompa
„Niagara”, agregat prądotwórczy i sprzęt łączności . W tym roku zaś samochód typu G B A
12x18, co w tłumaczeniu na język potoczny
oznacza – „gaśniczy średni - samochód z autopompą”, wyposażony w zbiornik wody 1200
litrów, wydajność autopompy - 1800 litrów.
Radny Ryszard Kulesza - w moim okręgu
wyborczym jako radny reprezentuję 11 wsi.
Życzyłbym sobie, aby moja praca radnego w każdej wsi i dla wsi wyglądała tak jak w Bartołtach
Wielkich. Wraz z sołtysem, gospodarzem sołectwa, realizujemy to co ludzie chcą. Wszystkie
wnioski budżetowe dotyczące Bartołt zostały
przez Radę Miejską przyjęte, są zrealizowane
lub są na ukończeniu. Moja współpraca z sołtysem Kazimierzem Czaplickim układa się
bardzo dobrze, powiedziałbym wzorowo.
Pokłosiem naszej współpracy są obiekty
wybudowane, które służą wsi. Do ważniejszych
z nich zaliczam budowę zbiornika retencyjnego,
który ma służyć jako rezerwa wody. Teren tego
zbiornika jest zagospodarowywany na wzór

GAZETA SAMORZĄDOWA 7 (2015) sierpień 2011

fot. archiwum

parkowy do rekreacji i wypoczynku. Dużą
inwestycją zrealizowaną w 75% z funduszy
unijnych jest ten piękny obiekt wypoczynku
i zabaw dzieci, na terenie którego odbywa się
dzisiejszy festyn. Przeprowadzona została
modernizacja remizy strażackiej. W tym roku
wieś zbogaciła się o nowy samochód strażacki.
Na zakończenie tej wyliczanki gospodarz wsi
sołtys Kazimierz Czaplicki dodaje, że widzi
pilną potrzebę remontu drogi do nowo zbudowanego ogródka jordanowskiego i dalej w kierunku wsi Kierzbuń. - W ubiegłym roku
utwardzono jej odcinek za wsią na długości 250
metrów. Pozostało do utwardzenia jeszcze 350
metrów i droga do Kierzbunia byłaby przejezdna. Potrzeba jest dokończenia oświetlenia
wsi, postawienie dodatkowo 3 lamp rozwiązałoby problem. - Radny i sołtys wspomnieli
o budowie chodnika we wsi. Aby nie zapeszyć,
wstrzymali się od stanowczych zapowiedzi.
W części nieoficjalnej druhny i druhowie,
wspomagani przez kolegów z Barczewa, zajęli
się zbieraniem i zarabianiem pieniędzy. Panie
przygotowały wystawny bufet kulinarnych
wyrobów, panowie organizowali konkursy
i licytację fantów podarowanych przez sponsorów. Parę dni później, podczas spotkania, prezes
Katarzyna Suraj powiedziała mi, że praca
podczas pikniku była ciężka, ale zaowocowała w
pieniądze. - Zebraliśmy w tym dniu 6000
złotych. Jest to kwota, która będzie stanowić
wkład własny dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych.
Weryfikując wszystkie pochwalne wypowiedzi moich rozmówców jako autor artykułu
jestem pełen podziwu dla młodych ludzi
z Bartołt Wielkich za ich społeczną pracę na
rzecz swojej straży pożarnej, za aktywność
i pobudzenie do działania pozostałych.
Poprosiłem burmistrza Lecha Nitkowskiego
o uszczegółowienie informacji o inwestycjach
wymienionych w artykule. Burmistrz powiedział - plac zabaw kosztował 165 045,40 zł, w
tym dofinansowanie zewnętrzne /unijne/ 78
408.00 zł; budowa sieci wodociągowej wraz
z przy-łączami Bartołty Wielkie - Leszno
kosztowała 1 605 337,87 zł, w tym
dofinansowanie zewnętrzne 777 845,00 zł;
zagospodarowanie terenu zielonego i wybudowanie zbiornika małej retencji /stawu/
kosztowało 75 000,00 zł; utwardzenie odcinka
drogi 250 metrów na kierunku Bartołty Kierzbuń kosztowało 65 392,00 zł. W budżecie
gminy na rok 2011 jest przewidziana inwestycja
utwardzenia pozostałej części tej drogi. Jeżeli
wystarczy budżetowych pieniędzy, inwestycja
będzie zrealizowana.
Jan Krakowiak
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Festyn wiejski w Skajbotach
„Powitanie lata”
25 czerwca 2011 r. odbył się festyn wiejski w
Skajbotach. Wśród zaproszonych gości byli:
zastępca burmistrza Dariusz Jasiński z

W przygotowaniach do festynu aktywnie
uczestniczyli mieszkańcy wsi, panowie

małżonką, radna Teresa Lutarewicz, dyrektor
Centrum Kultury i Promocji Gminy Mariola
Łukowska, przewodniczący Powiatowej Rady
Organizacji Pozarządowych Danuta Zielonka,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Alina
Jakończuk, prezes PGM w Olsztynie Andrzej
Ryński.
Festyn rozpoczął się o godz. 16.00
konkursami dla dzieci i dorosłych. Program
przygotowały i prowadziły panie z Centrum
Kultury i Promocji Gminy - Agnieszka
Chojnowska i Anna Jakończuk. Dużym
powodzeniem cieszyła się zabawa z nagrodami,
losy szybko się rozeszły. Była nagroda główna,
którą ufundował PGM Olsztyn i 2 nagrody
pocieszenia.

przywieźli podest i ułożyli scenę, natomiast
panie przygotowały pyszne ciasta, pierogi,
grochówkę, smalec, ogórki małosolne, babkę
ziemniaczaną, grill. O godz. 20.00 rozpoczęła
się zabawa przy muzyce w wykonaniu zespołu,
która trwała do białego rana.
Organizując wspólne imprezy udowodniliśmy, że potrafimy pracować na rzecz wsi
i integrować się. Nic tak nie łączy ludzi, jak
wspólna zabawa i praca.
Organizatorzy imprezy
Sołtys wsi Skajboty, Rada Sołecka
oraz Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze
Skajboty”

Organizatorzy serdecznie dziękują darczyńcom, którzy wspomogli naszą imprezę. Szczególne
podziękowania składamy firmom: Wodrol Olsztyn, PGM Olsztyn, Michelin Polska, Meble Zachodnie,
Pneumatyka Plus, Kros, Fin S.A., oraz państwu: Hannie i Michałowi Frąckowiak, Danucie i Markowi
Rzepskim, Dariuszowi Jadackiemu, Katarzynie i Leszkowi Zychowicz, Teresie Lutarewicz, Joannie
Tomkowskiej, Ani i Markowi Abramczyk, Renacie i Wojciechowi Tomasiuk, Tomaszowi Głód,
Elżbiecie, Kazimierzowi, Piotrowi i Mariuszowi Szumacher, Dorocie Piankowskiej, Ewie Legeżyńskiej,
Ewie Głód, Bożenie Lipińskiej, Zygmuntowi Tymczenko, Katarzynie i Piotrowi Żarczyńskim, Alicji
Bajcer, Jadwidze Kowalewskiej, Marcinowi Pawlak, a także radiu Eska, Starostwu Powiatowemu i
parafii w Klebarku Wielkim.
Sołtys wsi Skajboty, Rada Sołecka
oraz Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze Skajboty”
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Po festynie z rana, mocno
niewyspana
zamiast wstać i popracować,
chciałam komuś podziękować.
Rym jest prosty, częstochowski,
A ten ktoś jest z naszej wioski.
Ktoś, nie powiem, wiecie sami…
Od lat żyje między nami.
Mieszka w domku, hen wysoko
i na wszystko ma tu oko.
Odkąd siedzi na urzędzie
Znają tego „ktosia” wszędzie.
I w ratuszu i w powiecie.
O kim mówię chyba wiecie.
Ktoś, kto drzwiami wyrzucony
wraca oknem z drugiej strony.
Najpierw krzyczy, potem prosi,
a odmowy wprost nie znosi!
To potupie, to żartuje
czasem nawet szantażuje.
I choć sprawa pachnie klęską,
on wychodzi zeń zwycięsko.
Dziura w drodze i kosiarka,
Wierzb trzebienie i koparka.
I balony i lizaki,
na przystanku nowe krzaki.
I gadżety i nagrody,
zgrzewki mineralnej wody.
Baby ciasta by napiekły,
By „okejkarz” nie był wściekły.
I załatwi w niebie, gminie,
by deszcz nie lał na festynie.
Kto o wszystko tak się stara?
To nasz sołtys, to Barbara!
A sołecka dzielna rada
też pomysły swe dokłada.
Co wymyślą, przeprowadzą
Naszej pani sołtys radzą.
To też ważne jest szalenie:
działa tu stowarzyszenie,
co nie boi się roboty i pięknieją
nam Skajboty.
Bo jak mówił Fredro stary,
na nic kłótnie, waśnie, swary.
„Tak jest, zgoda! A Bóg wtedy rękę
poda”.
Autor wiersza
Ewa Legeżyńska
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Historia

140 lat temu. Założenie cmentarza żydowskiego
Miasto leżące w widłach rzek Pisa i Kiermas, przed II wojną światową noszące nazwę
Wartenburg, przez Warmiaków zwane Wartemborkiem, po wojnie Barczewem, w swojej
monografii zawiera wiele zabytków, pochodzących z różnych epok. Jednym z nich,
zasługującym na uwagę, jest cmentarz z synagogą. Pierwsze informacje o społeczności
żydowskiej w dzisiejszym Barczewie pochodzą
z 1825 roku. Wówczas w mieście zamieszkiwało tylko czterech Żydów, ale już w 1861 roku
było ich 77, w 1880 roku - ponad 100, a w 1895 94. Potem ich liczba zaczęła gwałtownie spadać.
W roku 1937 było 40, a w 1939 już tylko 23.
Z historii wiemy, że gmina żydowska
w naszym mieście założona została w 1847
roku, jednak dopiero w 1870 roku do magistratu
wypłynęła prośba o nabycie terenu o powierzchni 0,10 ha, z przeznaczeniem na cmentarz
(kirkut). Był to nieogrodzony teren, znajdujący
się przy samej ulicy Dobromiejskiej (Guttstadtstrasse), dzisiejsza ulica Warmińska.
Z chwilą jego nabycia, a był to już rok 1871,
kirkut został ogrodzony wysokim, drewnianym
płotem, w ten sposób, aby spoza niego niczego
nie było widać. Przy wejściu na teren cmentarza,
od strony ulicy, wybudowano mały, drewniany
budynek, służący jako kostnica, inaczej dom
pogrzebowy. W latach następnych kwatera
cmentarza wypełniła się grobami, później groby
oznaczały kamienne macewy z hebrajskimi
hieroglifami. Ostatni pochówek miał mieć
miejsce w 1940 roku. W tym miejscu dodajmy,
że każdy pogrzeb żydowski odbywał się szybko
i skromnie. Natomiast szczególnie młodych
mieszkańców, którzy byli innego wyznania,
zawsze ciekawiła odmawiana przez kogoś z
krewnych modlitwa, czyli tzw. kadisz oraz sama

Foto, archiwum autora
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ceremonia pogrzebowa.
W czasach narodowego faszyzmu cmentarz
został częściowo zniszczony, jednakże
zawieruchę wojenną przetrwało większość
żydowskich macew z lat 1873-1938. Okres
wojenny przyczynił się do całkowitej emigracji
żydów z miasta i jego okolic. Po 1945 roku do
Barczewa nie wróciła żadna żydowska rodzina.
Pomimo okrucieństwa nazistów, podczas wojny
cmentarz nie uległ zniszczeniu. Nie sprofanowały go wojska radzieckie. Po roku 1945 na
cmentarzu żydowskim przetrwało ponad sto
dobrze zachowanych nagrobków. Były to
proste, pionowe płyty z kamienia naturalnego i z
piaskowca, niektóre z ornamentyką, zakończone w kształcie łuku, zawierające inskrypcje
w języku hebrajskim i niemieckim. Dawały one
świadectwo tradycji rodu lub rodzaju zajęć,
wskazujących na profesję zmarłego. Jak widać
N iemcy u s zan o w ali cmen tar z, mimo
okrucieństwa jakie stosowali w stosunku do
samych Żydów. Podobnie jak po 1945 roku
radzieccy żołnierze. Wydawało się, że to co jest
zapisane w kamieniu będzie trwało wiecznie.
Na początku lat sześćdziesiątych cmentarz

Kto pamięta tamte lata?

W majowym numerze „Wiadomości Barczewskich” opublikowaliśmy wyjątkową fotografię, wykonaną
nad jeziorem w Zalesiu. Została ona zrobiona w latach 60-tych i przedstawia przedszkolaków, uczęszczających do
przedszkola przy ul. Armii Krajowej. Udało nam się ustalić nazwiska pań, stojących z tyłu za dziećmi. Od lewej
stoją: Imngarda Schnaider - intendentka przedszkola, Kazimiera Kawecka, Gertruda Nikadon i Marianna Skruńdź
- wychowawczynie przedszkola oraz Dorota Brosz - dyrektor przedszkola. Z dzieci to: Wiesław Sznajder, Jolanta
Klepacz, Ewa Kmiecińska, Marek Kulus.
Prosimy naszych Czytelników o pomoc w ustaleniu imion i nazwisk pozostałych osób, uwiecznionych
na fotografii.
W. Zenderowski

żydowski otoczony był płotem z żelaznej siatki,
z zamkniętą bramą z tabliczką: „Cmentarz
żydowski”. Sprawiał wrażenie opuszczonego
i zaniedbanego. Mimo iż kilkanaście płyt
nagrobnych (macew) było zdewastowanych, to
jednak można było odczytać inskrypcje
i nazwiska zmarłych. Byli to m.in.: kantor David
Beermann (1879-1930), Julius Kronfeldt (18651929), Abraham Friedlander, Recha Gottfeldt
(1873-1938), a także: Grumbach Johanna,
Auguste Henschel, Rosalie Cohn, Silbermann,
Jakob Grau, Grau, Mendel Mendelsohn, Julia
Mendelsohn, Johanna Cohn, Johanna
S c h l o c h a u e r, H e d w i g M e y e r, M i n n a
Friedlander, Josephine Mendelsohn, Heyman
H e n s c h e l , D a v i d F r i e d l a n d e r, J a k o b
Hamerstein, Lewin Menedelsohn, Judel
Littwinski, Pessa Paulina Katz i wielu, wielu
innych.
Mimo sprzeciwu społeczeństwa służby
komunalne w 1976 roku w pośpiechu rozebrały
cmentarz. Wówczas, decyzją naczelnika miasta
i gminy Barczewo […] pismem nr 491/1/76 r.,
z dnia 2 czerwca 1976 roku trzyosobowa
komisja dokonała przekazania zabytkowych
nagrobków dla Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie. Zostały one przez komisję
przeliczone, obmierzone, a następnie Zarząd
Zieleni Miejskiej w Olsztynie złożył 21
nagrobków przy kościele ewangelickim w
Barczewie (gdzie znajdowały się jeszcze do
2009 roku), który pełnił rolę składnicy
muzealnej. Przynajmniej sześć macew było
dobrze zachowanych, m.in. Lewina Mendelssohna. Jednak większość nagrobków
posłużyła do umocowania skarpy w parku nad
Łyną i wyłożenia skrzyżowania ulicy Smętka
i Grunwaldzkiej w Olsztynie. Kilkanaście
zakopano w pobliskiej żwirowni. Reszty
dokonali przedsiębiorczy kamieniarze. Był
projekt, aby wszystkie płyty nagrobne
(macewy) z kirkutu żydowskiego przy ul.
Warmińskiej przewieźć i ułożyć na zapleczu
bożnicy żydowskiej. Niestety, ówczesne władze
nie rozumiały co miasto traci. „Ileż tam, na tych
nagrobkach, zawartych było treści dotyczących
naszego miasta”.
Teren po zniszczonym kirkucie szybko
zagospodarowano, umieszczając na nim
śmietnik komunalny i chlewki. Dopiero po
licznych interwencjach Społecznego Komitetu
Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii
i Mazurach i Pawła Wildeteina, wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Związku
Religijnego Wyznania Mojżeszowego, który
w liście do Urzędu Miasta i Gminy w Barczewie
wprost domagał się wydania decyzji o zlikwidowaniu zabudowań istniejących w granicach cmentarza, sprawa nabrała tempa.
W 1995 roku teren cmentarza został
uporządkowany, usunięto betonowy śmietnik,
drewniane chlewiki i klatki z królikami znajdujące się na jego terenie. Pod koniec 1995 roku,
zgodnie z sugestią prof. Janusza Jasińskiego,
stanął tu pomnik - głaz z wmurowaną tablicą z
n a p i s e m : „ M I E J S C E D AW N E G O
CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO”, który to
kamień upamiętnia, że w tym miejscu był kirkut.
Obecnie przy ul. Warmińskiej, w miejscu
wiecznego spoczynku osób wyznania mojżeszowego, nie ma już śmietnika i chlewków.
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Jubileusz 675-lecia Marun (niem. Gr. Maraunen)
Wieś Maruny, dawne dobra
rycerskie, leży na ziemi barczewskiej i jest starsza od Barczewa.
W granicach wsi było 529 ha
ziemi ornej i ogrodów, 69 ha łąk,
4 ha pastwisk, 150 ha boru i 13 ha
nieużytków. W starych kronikach
czytamy, że na pagórku zwanym
potocznie „Zamkową Górą”,
położonym 2 km na północnywschód od Marun, na wschód od
drogi do Szynowa i na zachód od
strumyka Strużki, prawego
dopływu rzeki Pisy, stał niegdyś
zamek warowny lub rycerski, na
którym to miejscu wybudowano
wspaniały pałac. Przed wsią,
widniały wały przedhistoryczne,
oblane z trzech stron Pisą, które
dawniej lud nazywał Zamkiem.
Maruny zaliczane były do
jednych z najstarszych osad na
Warmii. Istniały już od czasów pogańskich i w
XIV w. nazywały się Kunklawken. Przypuszcza
się, że była to siedziba króla ziem „Gunlawken”,
czyli „Gundelawken”, bo „kur” jest źródłosłowem wyrazu „kunig”, czyli „König”,
a „lankaos” nazywa się po staropolsku pole.
Kunlawken znaczyłoby więc tyle, co ziemia
królewska.
Wieś lokowano dopiero w 1336 roku,
natomiast nazwę „Marung” przybrała dopiero w
1349 roku od Meruna, ówczesnego jej właściciela (w dokumentach Merunen, Merunendorf). Wynika to z przywileju nadanego 9 listopada 1349 roku przez biskupa warmińskiego
Hermana z Pragi dla Meruna Nakie, który
otrzymał przedtem od Henryka de Luterm,
syndyka stolicy biskupiej, 20 włók położonych
jako „in terra Gunlawke, in Campo, quem primo
poloni possidebant” (Codex diplomaticus
Warmiensis) na prawie chełmińskim z większym i mniejszym sądownictwem i z prawem
wszelkiego użytku. Odnotowano przy tym, że
posiadłość według tego przywileju była już
wcześniej w polskich rękach. Tenże Merun
Nakie dokupił kolejnych 20 pogranicznych
mórg, które poprzednio posiadali jacyś Polacy,
niewymienieni w źródle z nazwiska,
prawdopodobnie wyniszczeni przez Litwinów.
Merun, który przedtem był zobowiązany do

służby wojskowej, miał teraz czynić „tylko
jedną zbrojną służbę na koniu” i pomagać przy
obronie kraju oraz wznoszeniu i naprawianiu
warowni zniszczonej w przeszłości przez
Litwinów. Oprócz tego, 7 listopada 1409 roku,
biskup warmiński Henryk Vogelsang nadał mu
10 włók granicznych. Po 10 latach wolności
miał płacić za wszystkie włóki razem tylko jeden
funt wosku do katedry. Merun otrzymał prawo
rybołówstwa małymi narzędziami w jeziorze
Wadangen i dwóch innych leżących w pobliżu,
ale tylko na własną potrzebę.
Zarówno pierwsze, jak i drugie kupno
potwierdził biskup. Później Maruny znajdowały
się w różnych rękach. Było to za sprawą biskupa
Leszczyńskiego, który sprowadził w końcu
XVII wieku na Warmię dwóch braci sufragana
Wojciecha - Andrzeja i Walentego Pilchowiczów. W zamian łask Walenty otrzymał
Maruny w komorze barczewskim, z obowiązkiem jednej służby i dostarczaniu rocznie 10
korców pszenicy, tyleż żyta i 1 funta wosku.
Niewykluczone, że wspaniały zamek należy
łączyć z owym Walentym. Fakt ten datowano na
rok 1656, kiedy posiadał je Pilchowitz, a na
początku XVIII w. należały już do Batyńskich
(biskup warmiński Teodor Potocki nadał je
Zygmuntowi Batyńskiemu (1702 r.).
W roku 1712 Maruny, drogą kupna, nabył
Louis v. Liezen, później v. Quoss, który nie mógł

się utrzymać. Sprzedał je zatem
radcy ziemskiemu Kunckel. Po nim
Maruny należały do jednej z najbogatszych rodzin tych ziem –
Groebenów, do których należały
m.in. Ponary i Łankiejny. Ród
Groebenów wystawił tu piękny pałac
i wymurował ośmioboczną wieżę.
W 1864 roku właścicielem był
Bernard v. Puttkammer. Za jego
czasów we wsi były cegielnia i duży
folwark Neurode. Wieś liczyła 218
mieszkańców: 193 katolików i 25
ewangelików, w tym 135 Polaków i
83 Niemców. Jeszcze przed 1936
rokiem wieś, wraz z 200 ha ziemi,
nabył Krämer, który po wojnie
wyjechał do USA. Pałac przetrwał
wojnę.
W 1889 roku w Marunach
założona została biblioteczka
Towarzystwa Czytelni Ludowych.
Na podstawie spisu z 1910 roku, w Marunach
zamieszkiwał tylko jeden Polak. W plebiscycie
mieszkańcy Marun za Polską oddali 25%
ogólnych głosów, natomiast w dwudziestoleciu
międzywojennym na terenie wsi działała polska
organizacja: Związek Polaków w Niemczech
(1922-1939), do którego należała 1 osoba: Jan
Burchard.
24 stycznia 1945 r. do Marun wkroczyły
wojska Armii Radzieckiej, przynosząc wiele zła.
W roku 1947 radzieccy żołnierze zdjęli
miedzianą blachę z pałacu i tego samego roku,
wychodząc ze wsi, podpalili pałac. W 1978 roku
do Niemiec wyjechał ostatni przedwojenny
mieszkaniec Marun - Volgemut. Niedługo
potem na rodowym cmentarzu Groebenów
zniszczone zostały trumny dawnych właścicieli
Marun, a mosiężna płyta, przytwierdzona do
kamienia nagrobnego, i kamień nagrobny oraz
olbrzymi głaz narzutowy zostały zabrane.
W okolicznych lasach znajduje się dąb
pomnikowy.
Z Marun wywodzi się Anna Stanisławowicz
(1912-1996) - działaczka społeczna oraz
Bernard Matłoka - nauczyciel i działacz
społeczno-oświatowy.
Opr. Wojciech Zenderowski

W „Wiadomościach Barczewskich” z czerwca br., opublikowaliśmy fotografię
wykonaną w Barczewie. Przedstawia ona Franciszka Iwanowskiego w otoczeniu
uczniów. Zwróciliśmy się wówczas do naszych Czytelników z prośbą o pomoc w ustaleniu
nazwisk osób upamiętnionych na fotografii. Na odpowiedź nie musieliśmy długo czekać.
Pan Zbyszek Cipior dostarczył do naszej redakcji listę z nazwiskami osób rozpoznanych
przez mieszkankę Wrocławia panią Magdalenę Szrek, która rozpoznała siebie, oraz inne
osoby.
Z tyłu, począwszy od lewej stoją: Anna Żukowska, NN, Krystyna Gruszczyńska,
Magdalena Gutt (Magdalena Szrek), Adam Lutrzykowski, nauczyciel Franciszek
Iwanowski, Diter Krakor, Krystyna Dolna, Maria Tomaszewska. W pierwszym rzędzie od
lewej stoją: Jadwiga Świgost, NN, NN, Krystyna Wejcman. Może ktoś z wymienionych
mieszkańców Barczewa uzupełni listę o brakujące imiona i nazwiska?
Fotografia została wykonana w 1956 roku i przedstawia uczniów klasy VII B, szkoły
podstawowej w Barczewie. Dziękujemy pani Magdalenie za pomoc. Od dziś fotografia
nie będzie fotografią bezimienną.
W. Zenderowski
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W 65 rocznicę pierwszego ślubu cywilnego w Wartemborku

Ach co to był za ślub…

Kochamy rocznice i jubileusze. W pamięci
wielu z nas najbardziej utkwił dzień własnego
ślubu. Tak było w przypadku Anny Klepacz,
z domu Piątkówny. Po latach pani Anna
wspomniała, że do Wartemborka przyjechała
z Mazowsza na początku listopada 1945 roku,
natomiast już 10 listopada tego samego roku,
burmistrz Marceli Wiśniewski zatrudnił ją
w Zarządzie Miejskim, w Dziale Ewidencji
Ludności, gdzie pracowała do 1 lipca 1946 roku.
Potem pani Anna zatrudniona była jeszcze
w Starostwie Powiatowym i w Urzędzie
Wojewódzkim.
Z pracy w Zarządzie Miejskim Wartemborka
zachowała miłe wspomnienia, a szczególnie
podróże z korespondencją do Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Wówczas trasa przebiegała
przez Nikielkowo. Zimą saniami, w długich
kożuchach, a latem piękną bryczką, zaprzęgniętą w parę koni. Cudownie było tak
podróżować, szczególnie przejeżdżając wśród
pięknych lasów. Kolejne wspomnienie pochodzi
z okresu pracy w Olsztynie, gdzie w dniu
pierwszych dożynek po wojnie, podczas
przyjęcia w Starostwie Powiatowym, na
pianinie grał sam Kazimierz Kowalewski, który
był kierownikiem Zarządu Miejskiego (a w
latach kolejnych - burmistrzem Barczewa). Pani
Annie utkwiło także w pamięci pierwsze w 1945
roku w dzisiejszym Barczewie, święto Bożego
Narodzenia prowadzone po polsku. Ciepło
wspominała pana Naruszewicza, za jego
ojcowskie podejście do młodej kadry, gdzie
wielokrotnie zwracając się do nich mówił, aby
się uczyli, gdyż to wszystko przyda się im
w przyszłości.
Jednak szczególnie pani Anna zapamiętała
czwartek, 18 kwietnia 1946 roku, czyli dzień,
w którym zawarła związek małżeński z Zygmuntem Dybcem. Nie byłoby w tym nic
szczególnego, gdyby nie fakt, iż był to pierwszy
cywilny związek małżeński w powojennej

historii miasta Wartembork. Zgodnie z życzeniem młodych, ślub kościelny odbył się
w Wielkanoc 1946 roku w kościele poklasztornym św. Andrzeja Apostoła, gdyż w farze
trwał remont.
Po załatwieniu formalności, burmistrz
Władysław Pacocha-Puchowski o udzielenie
ślubu młodej parze poprosił swego zastępcę Władysława Naruszewicza. Pomieszczenie
Urzędu Stanu Cywilnego, oprócz starych mebli
niczym szczególnym się nie wyróżniało.
Przyrzeczenie małżeńskie młoda para składała
w obecności wielu dostojnych gości.
Świadkami ślubu był burmistrz Władysław
Pacocha-Puchowski, Lidia i Kazimierz
Kowalewscy, Kazimiera i Antoni Kaweccy,
Józef Woźniak z małżonką oraz zastępca
naczelnika miejscowego Zakładu Karnego
Daniel Kozak. Nie zabrakło rodziców młodej
pary, pracowników magistratu i wielu przyjaciół oraz znajomych. Było dużo, dużo kwiatów
i tyleż samo życzeń. Akt zawarcia związku
małżeńskiego figuruje w księgach Urzędu
Stanu Cywilnego pod nr 1-1946-1. Dokument
podpisał kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Barczewie Janina Stachowiak.
Dzięki uprzejmości i dużej pomocy pierwszego naczelnika więzienia Daniela Kozaka
całe przyjęcie weselne odbyło się w budynku
opatrzonym numerem 5a przy ul. Klasztornej,
nad pięknym i czystym stawem. Wystrój
wnętrza sali (wówczas była to sala kinowa),
łącznie z nakryciem stołów, przygotowały
więźniarki z oddziału XI. Weselnikom
przygrywała orkiestra, którą kierował pan
Wacław Opoczyński.
Pani Anna wspominała, że po zawarciu
związku małżeńskiego, w 1947 roku wyjechała
do Olsztyna. Po dziesięciu latach wróciła do
Barczewa. Ponownie na przeprowadzkę do
Olsztyna zdobyła się w maju 2005 roku, ale tym
razem już na stałe.
Wojciech Zenderowski

Lipiec
1.07.1951 - w więzieniu w Barczewie przebywało
1151 osadzonych.
1.07.1984 - barczewska młodzież uczestniczyła w XI
Ogólnopolskim Rajdzie ZSMP „Szlakiem Mikołaja
Kopernika".
1.07.1999 - w Wójtowie utworzono parafię pw. NMP
Królowej Męczenników.
2.07.2010 - do Barczewa, wraz ze Stowarzyszeniem
Maximilian-Kolbe-Werk, przyjechał, urodzony w
Barczewie, historyk prof. Urlich Fox.
4.07.1621 - zmarł biskup warmiński Szymon
Rudnicki.
4.07.1907 - w Lamkowie zmarł Franciszek
Szczepański, działacz na rzecz obrony polskości na
Warmii.
4.07.1971 - amatorski zespół teatralny przy Miejskim
Domu Kultury w Barczewie wystawił sztukę A.
Fredry „Śluby Panieńskie".
5.07.2001 patronat honorowy nad I Ogólnopolskim
Festiwalem Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego
objęli: ks. abp Edmund Piszcz - metropolita
warmiński, Janusz Lorenz - senator RP, Andrzej
Ryński - marszałek województwa warmińskomazurskiego, Jerzy Małkowski - prezydent Olsztyna,
Adam Sierzputowski - starosta powiatu
olsztyńskiego, Mirosław Kuliś - burmistrz Barczewa,
ks. Marek Paszkowski - proboszcz parafii św. Anny w
Barczewie.
13.07.1542 - biskup warmiński Jan Dantyszek nadał
swojemu bratankowi mieszkającemu we wsi Mokiny
10 mórg ziemi.
15.07.1887 - urodził się Feliks Wrześniewski,
pierwszy lekarz w powojennej historii Barczewa.
15.07.1961 - w przeddzień 51. rocznicy prawykonania
„Roty" na krakowskich Błoniach, w Barczewie
otwarto muzeum Feliksa Nowowiejskiego.
16.07.1996 - zmarł Konrad Czapliński, nauczyciel
Szkoły Podstawowej w Barczewie, zasłużony
działacz społeczny i kulturalno-oświatowy w
powiecie olsztyńskim.
18.07.2001 - w Barczewie odbyło się spotkanie Rady
Regionalnej Unii Wolności.
19.07.2001 - w Barczewie gościnnie przebywała
Orkiestra Dęta „Wiesental".
20.07.1829 - w Tuławkach (gm. Dywity) urodził się
Klemens Frenszkowski - folklorysta warmiński i
urzędnik pocztowy; zmuszony do opuszczenia stron
rodzinnych wrócił na Warmię w marcu 1945 roku,
organizując w Olsztynie urząd pocztowy.
20.07.1971 - odbyła się uroczysta sesja Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Barczewie, połączona z
akademią z okazji „Święta Odrodzenia Polski".
22.07.1945 - w Olsztynie, z okazji Święta Odrodzenia,
odbyła się uroczysta defilada z udziałem
mieszkańców Wartemborka.
22.07.1948 - w Barczewie, na siedzibę Komendy
Powiatowej Powszechnej Organizacji „Służba
Polsce" obrano parter budynku Domu Starców.
22.07.1975 - amatorski zespół Teatralny przy MDK w
Barczewie wystawił sztukę A. Fredry „Śluby
Panieńskie" w klubie „RUCH" w Wipsowie.
23.07.1852 - w Klebarku Wielkim urodził się Jan
Liszewski - założyciel „Gazety Olsztyńskiej",
nauczyciel i folklorysta.
25.07.1952 - w Barczewie, zlikwidowaną
telefoniczną centralę ręczną zastąpiła automatyczna
centrala na 150 numerów.
25.07.1991 - o. Zbigniew (Jan Krystek) przeszedł z
parafii św. Andrzeja w Barczewie do klasztoru w
Ciechanowie.
27.07.1941 - biskup Maksymilian Kaller, w parafii św.
Anny w Wartemborku, udzielił sakramentu
bierzmowania 603 osobom.
Lipiec 1863 - dziekanem barczewskiej parafii był ks.
Walenty Gotzheim.
Lipiec 1925 - w Wartemborku ukazało się pierwsze
pismo, miesięcznik pt. „Die Deutsche
Arbeiterzeitung", założone i wydawane przez Ericha
Georga Stettinskiego.
Lipiec 1935 - w Skajbotach powstała świetlica
prowadzona przez członków Koła Związku Polaków
w Niemczech.
Wojciech Zenderowski
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1.08.1957 - wieś Tęguty przyłączono do parafii św.
Wawrzyńca w Barczewku.
3.08.2005 - w kościele św. Anny w Barczewie
odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Sybiraków.
4.08.1985 - urząd dziekana barczewskiego dekanatu
objął ks. Stanisław Bradtke.
8.08.1997 - na posiedzeniu sesji Rady Miasta w
Barczewie, mając na uwadze ochronę środowiska,
podjęto uchwałę, że jedynym paliwem do kotłowni
lokalnych na terenie miasta będzie gaz ziemny, który
zastąpi obecnie stosowany koks i węgiel.
8.08.2001 - w Galerii Sztuki „Synagoga” w
Barczewie otwarto wystawę prac Włodzimierza
Zdaniuka, Barbary Hulanickiej i Aleksandra
Jasiukiewicza.
9.08.2003 - w Dobrym Mieście zmarł ks. Józef
Walski, pierwszy proboszcz parafii w Wipsowie.
11.08.1719 - proboszczem w Barczewie został ks.
Stanisław Aleksaner Cybori.
13.08.1811 - regencja królewiecka wydała
zarządzenie, aby „dzieci rodziców niemieckich
uczono wyłącznie po niemiecku, a dzieci polskie po
niemiecku, jeśli mają ku temu ochotę lub jeśli tego
sobie życzą ich rodzice”.
14.08.2001 – w Barczewie odbył się Koncert miejski
dla powodzian.
15.08.1951 - naczelnikiem więzienia w Barczewie
został por. Mieczysław Święszek.
16.08.1885 - w Barczewie odbył się wiec w sprawie
przywrócenia w szkołach warmińskich nauki języka
polskiego.
18.08.1900 - Czesław Kamiński, właściciel browaru
w Wartemborku, za pośrednictwem „Gazety
Olsztyńskiej” prosił, aby „z powodu wielkiego
ubytku”, zwrócić mu natychmiast wszystkie sączki z
beczek od piwa.
18.08.1975 - podwyższono ceny papierosów i innych
wyrobów tytoniowych; paczka Sportów kosztowała
6 zł, Klubowe - 7,50 zł, Giewont - 9 zł, Carmen - 24
zł.
20.08.1939 - na podstawie zarządzenia biskupa
Maksymiliana Kallera zniesiono język polski w
kościołach katolickich w Olsztynie i na Warmii.
20.08.1997 - w Barczewie powstało Koło Centrum
Ochrony Praw Kobiet i Rodzin.
22.08.2001 - Rada Miejska w Barczewie uchwaliła
utworzenie sołectw w Odrytach i Niedźwiedziu.
25-26.08.2007 - na terenie miasta i gminy Barczewo
zorganizowano trzyetapowy Ogólnopolski Wyścig
Kolarski o Puchar Warmii.
26.08.1609 - do miasta Wartenburg (Barczewo)
włączono majątki Hege i Goywald oraz nowy
folwark biskupi.
26.08.1609 - Wartenburg (Barczewo) liczyło 225
włók.
27.08.1914 - nocą wojska niemieckie dotarły za
wycofującymi się Rosjanami do miasta Wartenburg.
27.08.1936 - w Ogrodnikach na Wilenszczyźnie
urodził się Marian Nikadon, działacz kulturalnooświatowy; zadebiutował tomikiem wierszy „Dzień
następny”.
28.08.1914 - w pościgu za Armią Radziecką wojska
niemieckie opuściły miasto Wartenburg, kierując się
na Gryźliny.
28.08.2005 - na Skwerze Przyjaźni w Barczewie,
goście z Hagen a.T.W.: Dieter Eickholt, Heinz
Niemann i Hans Kasselamnn posadzili drzewko oraz
postawili pamiątkową ławkę.
29.08.1711 - Teodor Andrzej Potocki został wybrany
biskupem warmińskim.
30.08.1978 - w Lamkówku, w opuszczonym
budynku szkolnym, oddano do użytku obserwatorium satelitarne.
30.08.2003 - w Kronowie zorganizowano Gminne
Dożynki.
31.08.1946 - radni uchwalili zmianę nazwy
miejscowości z Wartembork na Nowowiejsk.
31.08.1996 - w Barczewku otwarto pierwsze w
powojennej historii gminy przedszkole społeczne.
31.08.2001 - w Kronowie i Barczewku zamknięto
szkoły podstawowe.
Wojciech Zenderowski
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Ludzie z naszego miasta
W 5 rocznicę śmierci Stefana Foremnego

Barczewo od wieków w jakiś sposób sprzyja
talentom i twórczym natchnieniom. Przykładem
jest Stefan Foremny, muzyk i wykładowca,
człowiek z własną historią, dla którego gród
leżący w widłach rzek Pisa i Kiermas był
ukochanym rodzinnym miastem.
Stefan Foremny urodził się 2 marca 1931
roku, w Wartenburgu, dzisiejszym Barczewie,
w rodzinie Karla i Antoniny z domu
Maruszczyk. Jego ojciec był znanym chórzystą i
organistą. Foremni mieszkali w murowanej,
piętrowej kamienicy z końca XIX wieku,
posiadającej duże okno wystawowe, umiejscowionej przy ulicy Mickiewicza 12 (za czasów
niemieckich Luisensraße), która oparła się
wojnie i w stanie nienaruszonym, z typową dla
tego okresu fasadą, zachowała swój wygląd po
dzień dzisiejszy. Ich dom stał vis-á-vis domu,
w którym mieszkali Nowowiejscy. W rodzinnym mieście Stefan Foremny początkowo
uczęszczał do niemieckiej szkoły podstawowej,
a po 1945 roku, w tym samym budynku,
kontynuował naukę już jako uczeń polskiej
szkoły.
Starsi mieszkańcy dobrze zapamiętali ojca
Stefana, Karla Foremnego, wspaniałego i uzdolnionego muzyka, trębacza i organistę, który co
niedziela w farze grał na organach do mszy
świętej. Zapamiętali go także jako dobrego
piekarza. Foremni mieszkali na piętrze,
natomiast na parterze mieli wychodzący na ulicę
sklep z pieczywem, a na zapleczu - piekarnię
i piękny dzienny pokój.
Tak było do stycznia 1945 roku. Foremni
przeżyli wojnę i wytrwali najgorsze czasy. Po
wkroczeniu czerwonoarmistów do miasta, Karl
Foremny został wywieziony na Sybir, skąd już
nie wrócił. Wraz z przyjściem polskich władz,
Ciąg dalszy ze str. 13

Foremnych pozbawiono praw. Wówczas nastał
dla nich trudny okres. Zostali skrzywdzeni.
Zabrano im piec piekarniczy i sklep, pozostawiając mieszkanie na piętrze. Jednak rodzina
nie upadła na duchu. Stefan Foremny
podtrzymywał tradycję trębaczy i widać go było
na galeryjce, gdzie w uroczyste święta grał na
trąbce chorały i pieśni religijne. W latach
pięćdziesiątych Stefan ożenił się z Brygidą,
z domu Liedtke, urodzoną w Ruszajnach.
Podczas tej uroczystości wystąpił we fraku
i cylindrze.
Po ukończeniu średniej szkoły w Olsztynie,
Stefan rozpoczął studia w warszawskim
konserwatorium. Każdego roku, na wakacje,
przyjeżdżał do Barczewa. Zapamiętano go jak
w każdą niedzielę, podczas mszy świętej,
zasiadał do organów, a kiedy grał, w kościele
drżały przedwojenne witraże. W tym czasie
udzielał także lekcji gry na fortepianie. Po
studiach pracował w olsztyńskiej szkole
muzycznej na stanowisku docenta fortepianu.
Zaliczony został do aktywnych twórców
orkiestry symfonicznej. W 1960 roku dyrygował
chórem im. prof. Wiktora Wawrzyczka
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z tego okresu pochodzą pierwsze
kompozycje. W jego zbiorach znalazło się wiele
pieśni chóralnych, skomponowanych na 3 głosy,
opartych na tradycjach warmińskich. W 1968
roku był współzałożycielem chóru parafialnego
przy parafii św. Anny i św. Szczepana
w Barczewie, którym przez krótki okres czasu
dyrygował. Natomiast w mieście wciąż tworzył
inną orkiestrę taneczną.
Do wyjazdu do Niemiec w 1970 roku
zmusiła Foremnych sytuacja polityczna.
Prześladowano ich jako Niemców, podczas gdy
oni byli rodowitymi mieszkańcami Warmii
i przy tym trwali do końca. Jednak chcąc
zachować własną tożsamość narodową, musieli
wyjechać do Niemiec. Osiedlili się w miejscowości Münster, gdzie Foremny, jako
wykładowca, pracował na Wydziale Muzycznym Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma.
Tam stworzył od podstaw i prowadził warmiński
chór mieszany. W Niemczech urodził się syn
Stefana, Mathias Foremny, który poszedł
w ślady ojca. Dziś absolwent Konserwatorium
Muzycznego w Detmold, znany w Niemczech
dyrygent. Od wyjazdu do Niemiec prof. Stefan
Foremny tylko raz, w czerwcu 1998 roku,
przyjechał do Barczewa, by zagrać na organach
podczas mszy świętej z okazji sześćdziesiątych
urodzin Winfrieda Lipschnera. Jego żona
Brygida zaśpiewała wówczas partie solowe.
W tym czasie Stefan Foremny już chorował.
Zmarł 16 marca 2006 roku w Münster.
Wojciech Zenderowski

140 lat temu. Założenie cmentarza żydowskiego

Kwatera, gdzie był cmentarz, została ogrodzona
i centralnie, bliżej drogi ustawiono głaz z tablicą
upamiętniającą, która mówi przechodniom, że
w tym miejscu był cmentarz żydowski - kirkut.
Szkoda, że drewniane ogrodzenie okalające
głaz od lat czeka na odnowienie, a może
przydałyby się kamienne schodki? Na koniec

przypomnijmy, że w Izraelu znajduje się
monumentalny, kamienny pomnik upamiętniający holocaust. Wśród nazw wielu miejscowości z całego świata, wyrytych w kamieniu,
znajduje się również niemiecka nazwa naszego
miasta Wartenburg.
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Sport
Lamkowo stolicą szkolnego baseballu szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011

Szkoła Podstawowa w Lamkowie

Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wlk.

W piątek 27 maja 2011 roku na stadionie w Małdytach odbył się finał Wojewódzki Szkolnego
Związku Sportowego Szkół Podstawowych w baseballu. W walce o tytuł najlepszej szkoły
podstawowej Warmii i Mazur walczyli uczniowie z SP Zajączkowo Lubawskie, SP Tylice, SP
Jamielnik, SP Małdyty, SP Lamkowo i SP Bartołty Wlk.

Krzysztof Cis

Wyniki w grupach:
Grupa A:
SP Małdyty - SP Tylice 15:5
SP Tylice - SP Lamkowo 8:6
SP Małdyty - SP Lamkowo 3:6

Grupa B:
1. SP Zajączkowo Lub. - SP Jamielnik 7:0
2. SP Jamielnik - SP Bartołty Wlk. 14:3
3. SP Zajączkowo Lub. - SP Bartołty Wlk. 7:5

Klasyfikacja w grupach:
1. SP Lamkowo
1 1 12:11
2. SP Małdyty
1 1 18:11
3. SP Tylice
1 1 13:21

1. SP Zajączkowo Lub. 2
2. SP Jamielnik
1
3. SP Bartołty Wlk.
0

Mecz o miejsce V - VI
Mecz o miejsce III - IV
Mecz o I miejsce

fot. archiwum

Brązowy medalista Mistrzostw
Województwa
W dniach 27-30 czerwca 2011 roku w Zespole
Szkół Ekonomicznych w Olsztynie odbyły się
Indywidualne Mistrzostwa Województwa
w szachach, w których udział wzięło około 50
zawodników z całego województwa.
W grupie wiekowej chłopców do lat 15 udział
wziął Krzysztof Cis, uczeń Gimnazjum nr 1
w Barczewie, który zdobył brązowy medal
Mistrzostw Województwa. Mistrzostwa te były
kwalifikacjami do Mistrzostw
Międzywojewódzkich, które odbędą się
w październiku 2011 r. w Bęsi i będą
kwalifikacjami do Mistrzostw Polski na rok
2012.
W dniach od 4 do 11 sierpnia 2011 r. Krzysztof
uczestniczył w VIII „Turnieju Młodych
Talentów” - Międzynarodowym Festiwalu
szachowym w Ostródzie, gdzie na 62
zawodników zajął 26 miejsce i zdobył III
kategorię szachową.
Natomiast 22 sierpnia zakończyła się Letnia
Akademia Szachowa, zorganizowana
w Olsztynie, na której to nasz młody zawodnik
zdobył II miejsce.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Redakcja

0 14:5
1 14:10
2 8:21

SP Bartołty Wlk. - SP Tylice
8:7
SP Małdyty - SP Jamielnik
8:0
SP Lamkowo - SP Zajączkowo Lub. 8:6

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Województwa Szkolnego Związku Sportowego Szkół
Podstawowych w baseballu:
1. SP Lamkowo
2. SP Zajączkowo Lubawskie
3. SP Małdyty
4. SP Jamielnik
5. SP Bartołty Wielkie
6. SP Tylice
MVP najlepszą zawodniczką Mistrzostw została Karolina Wrocławska / SP Lamkowo/.
Nagrody indywidualne za wybicia poza boisko / home run/ otrzymali:
Bartłomiej Dias / SP Tylice/, Michał Kuciński / SP Tylice/, Radosław Milczek / SP Lamkowo/.
Nagrody dla najmłodszych zawodników / rocznik 2002 !/ otrzymali:
Paweł Kostrzewa / SP Lamkowo/, Adrian Gorzka /SP Jamielnik/.
Zawody stały na bardzo wysokim poziomie sportowym a we wszystkich spotkaniach do końca
ważyły się losy zwycięstw. W grupie A o zajętych miejscach decydowały i małe punkty
i bezpośrednie spotkania. W turnieju 3 zawodników wybiło na odległość ponad 50 m poza
ogrodzenie boisk. W meczach o miejsca wszystkie drużyny zwycięskie potrzebowały 8 punktów
żeby wygrać! Mecze te oprócz walki o brąz do ostatniego uderzenia piłki trzymały w napięciu.
Zwycięstwo Lamkowa - drużyny, w której składzie prym wiodły dziewczęta / większość zespołu -6/
może dziwić ale baseball to jedyna dyscyplina sportu, w której dziewczęta mogą grać razem z
chłopcami - a te grały fantastycznie. Zawody doskonale zorganizowane przez Piotra Dotkę nauczyciela i trenera z Małdyt. Puchary, medale, nagrody ufundowane przez ZW SZS w Olsztynie,
wójta Małdyt, Ala Koproskiego / USA/ wręczali - wójt Antoni Smolak, dyrektor SP Małdyty
Czesław Rolka i sędzia główny zawodów - trener Yankees Działdowo Zdzisław Ziółkowski.
Organizatorzy dziękują uczniom Gimnazjum Nr 2 w Działdowie, którzy sędziowali i prowadzili
zapis protokołów meczowych- Wiktorii Banasiak, Marcie Chądzyńskiej, Klaudii Równej,
Michałowi Lewandowskiemu, Patrykowi Maliszewskiemu i Sebastianowi Demskiemu.
Złoci medaliści SP Lamkowo - Krzysztof Kostrzewa, Paweł Kostrzewa, Radosław Milczek,
Karolina Wrocławska, Monika Maciążek, Adrianna Majewska, Mariola Trojanowska,
Wiktoria Głodkowska, Marta Bucińska, Patryk Krupa - trener Szymon Kurdynowski.
Srebrni medaliści SP Zajączkowo Lub. - Radosław Wolski, Błażej Karczewski, Krystian Dąbrowski,
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Sport / informacje
„OLD STARS - IV turniej seniorów

O puchar prezesa GKS Pisa Barczewo
W sobotę, 30 lipca br., na płycie boiska
„ORLIK-2012” w Barczewie odbyła się
wspaniała, sportowa impreza - turniej piłki
nożnej pn. „OLD STARS Pisa Barczewo”. Jest
to już kolejny, IV turniej seniorów w rozgrywkach, w tym roku rozegrany w innej formie
niż poprzednie, w randze turnieju wojewódzkiego o puchar prezesa GKS Pisa Barczewo. W tym roku pięć drużyn piłki nożnej
rozgrywało mecz każdy z każdym. Skład drużyn
tworzyli seniorzy, byli zawodnicy z drużyn
piłkarskich, takich jak: Tęcza Biskupiec, Stomil
Olsztyn, Orzeł Janowiec Kościelny, Start
Nidzica oraz Pisa Barczewo. W myśl regulaminu klubowego, zawodnikiem turnieju mógł
być ten, kto reprezentował dany klub, a wiek nie
mógł być niższy niż 35 lat. Pomysłodawcami
cyklicznego turnieju pod szyldem „OLD
STARS Pisa Barczewo” byli: Mariusz Kardasz,
Krzysztof Rechul i Sebastian Kwiatkowski.
Całą imprezę organizatorzy podzielili na
dwie części. W pierwszej, na miejscowym
„Orliku-2012” rozegrany został turniej
piłkarski, a część drugą, uroczyście
podsumowującą turniej, zorganizowano
w amfiteatrze miejskim.
Zwycięzcą rozgrywek IV turnieju piłkarskiego został Stomil Olsztyn, który pokazał
swoją wysoką klasę. Drugie miejsce zasłużenie
wywalczyła Pisa Barczewo, a trzecie - Tęcza
Biskupiec. Miejsce czwarte wywalczyli
zawodnicy Startu Nidzicy, natomiast piąte Orzeł Janowiec Kościelny. Najlepszym zawodnikiem tegorocznego turnieju został Waldemar
Pyracki z Janowca Kościelnego, najlepszym
bramkarzem - Rafał Wysocki Pisa Barczewo,
a najlepszym strzelcem - Wojciech Stryszko ze
Stomilu Olsztyn. Dodajmy, że klub Pisa
Barczewo reprezentowali: Jerzy Zahorski,
Tomasz Fronczak, Rafał Wysocki, Mariusz
Kardasz, Bogdan Caruk, Marek Bonus, Marek
Karwowski, Sebastian Lewandowski, Bogdan
Olszewski, Mariusz Durka, Dariusz Zawistowski. Turniej odbył się przy trybunach, po brzegi
wypełnionych sympatykami piłki nożnej, którzy
Ciąg dalszy ze str. 17

Lamkowo stolicą szkolnego...
Maciej Seweryn, Mariusz Nadolski, Kacper
Antoszewski, Wiktoria Kordalska, Maciej
Bączek, Barbara Jankowska, Sylwester
Gruźlewski, Mateusz Karczewski, Dawid
Petrykowski - trener Dorota Nowińska.
Brązowi medaliści SP Małdyty - Wojciech
Bakunowicz, Paweł Zdunkiewicz, Piotr
Chmielewski, Patryk Melnyk, Bartłomiej
Kwaśniewski, Piotr Walczak, Karol Ukleja,
Łukasz Dubicki, Karolina Malinowska, Jakub
Masłowski, Przemysław Warenik, Wojciech
Witkowski- trener Piotr Dotka.
Bartołty Wielkie: Joanna Przywóska, Anna
Storoniańska, Aleksandra Sałwińska,
Bartosz Obuchowicz, Jakub Ciemerych,
Hanna Kaczyńska, Emilia Grygas,
Bartłomiej Balcer, Weronika Konrad.
Sędzia główny zawodów
Zdzisław Ziółkowski
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przyszli popatrzeć jak grają ich dawni ulubieńcy
z boiska.
Część druga odbyła się w amfiteatrze
miejskim, gdzie burmistrz Barczewa wręczył
puchary i nagrody dla drużyn oraz najlepszych
zawodników. Burmistrz nie szczędził nagradzanym słów podziwu i uznania za to co robią
oraz za ich podejście do propagowania sportu na
naszym terenie.
Organizatorzy turnieju pragną za naszym
pośrednictwem podziękować sponsorom, bez
których trudno byłoby nawet marzyć o tak
wspaniałej imprezie. Byli to: SPORTICA

z Warszawy, Fortuna, Kuman INC, Astor, oraz
tym wszystkim, którzy brali udział w zorganizowaniu tegorocznego turnieju. Należy
dodać, że właśnie dzięki ofiarnej pracy
i staraniom organizatorów, turniej piłki nożnej
„OLD STARS Pisa Barczewo” wejdzie na stałe
do kalendarza barczewskich imprez kulturalnosportowych.
Po uroczystościach sportowych odbyła się
zabawa, która trwała do późnych godzin.
Tekst Wojciech Zenderowski
Foto z archiwum Krzysztofa Rechula

Nowoczesne świetlice wiejskie
Od 19 października 2010 r. Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie realizuje
projekt pn. „Remont i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich z punktami
bibliotecznymi w Lamkowie i Barczewku oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
z punktem bibliotecznym w Wipsowie”, który jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Projekt zakładał remont dwóch świetlic wiejskich w Lamkowie i Barczewku, polegający
na wykonaniu niezbędnych prac w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych i c.o., a także zakup wyposażenia do
ww. świetlic wiejskich w Lamkowie i Barczewku oraz do świetlicy wiejskiej w Wipsowie.
W wyniku przetargu wyłoniono wykonawców, którymi zostali - do realizacji zamówienia
na część I - Zakład Budowlany Marcin Wójcik z Kętrzyna, natomiast do realizacji
zamówienia na część II - Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z Nysy.
Prace związane z remontami świetlic wiejskich w Lamkowie i Barczewku zostały już
zakończone, natomiast Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z Nysy dostarczyła
wyposażenie do ww. świetlic oraz do świetlicy wiejskiej w Wipsowie. Obecnie trwają
ostatnie prace związane z instalacją sprzętu komputerowego, zaś pracownicy świetlic
przygotowują obiekty do oddania ich w użytkowanie mieszkańcom wsi.
Redakcja
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Piękny obiekt w Ruszajnach,
niedaleko Barczewa.
Sala bankietowa przystosowana do
wszelkiego rodzaju imprez
okolicznościowych m.in. wesela, chrzciny,
komunie, spotkania biznesowe, kuligi,
jubileusze, stypy i inne.
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