Wydarzenia

Dożynki Gminne Barczewo/Ruszajny - 2011
W sobotę, 10 września br. w Ruszajnach, jak
nakazuje tradycja, po staropolsku obchodzono
Gminne Święto Plonów. Przybywających na
uroczystości dożynkowe witał baner: „Dożynki
Gminne Barczewo/Ruszajny”. Uroczystość
zapoczątkowała polowa msza święta,
celebrowana przez ks. kan. Marka
P a s z k o w s k i e g o . Wi e ń c e d o ż y n k o w e ,
przygotowane przez poszczególne sołectwa (z
Pról, Skajbot, Kromerowa, Radost, Jedzbarka,
Wipsowa, Niedźwiedzia, Ruszajn, Wrócikowa),
zostały poświęcone i przeniesione pod ołtarz
w celu wyłonienia najpiękniejszego wieńca
w gminie. Natomiast zespół folklorystyczny
„Reszelanie” z Reszla przestawił inscenizację
zbioru zboża, młócenia ziarna i pieczenia
chleba.
Gospodarz dożynek burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski przywitał gości w osobach:
Ryszard Górecki - senator RP, Beata Bublewicz
- poseł na Sejm RP, Urszula Pasławska wicemarszałek Województwa WarmińskoMazurskiego, Mirosław Pampuch - starosta
Powiatu Olsztyńskiego, Jan Heichel - prezes
zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej,
Joanna Kościńska - kierownik Powiatowego
Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Olsztynie, Adam Sierzputowski,
Wo j c i e c h A b r a m c z y k - n a d l e ś n i c z y
Nadleśnictwa Olsztyn oraz wszystkich
kierowników, dyrektorów, prezesów firm,
radnych powiatowych i miejskich, sołtysów i
rady sołeckie z gminy Barczewo oraz
wszystkich przybyłych na tegoroczne święto.
Ubrany w ludowy strój burmistrz otrzymał z
rąk starościny dożynek Jolanty Kiluk i starosty
Stanisława Majewskiego bochen chleba,
upieczony z tegorocznych zbiorów i musiał
podzielić go tak, aby wystarczył wszystkim
przez cały rok. Burmistrz podzielił się chlebem z
zaproszonymi gośćmi, uczestnikami dożynek
oraz z sołectwami, prezentującymi na swoich
stoiskach plony, sztukę ludową i gastronomię
(Stare Włóki, Skajboty, Kromerowo, Wipsowo,
Niedźwiedź, Ruszajny, Ramsowo). Dodajmy, że
obok sołeckich stoisk były stoiska organizacji
pozarządowych, firm, przedsiębiorstw,
wydawnictw oraz wozy jednostek straży
pożarnych z terenu gminy Barczewo.
Burmistrz podziękował pani Beacie
Łoposzko sołtysowi Ruszajn, Radzie Sołeckiej i
wszystkim organizatorom, za wielki trud
zorganizowania tegorocznych dożynek i za to,
że potrafią się zorganizować i zmienić wieś na
lepsze. Następnie wraz z przewodniczącym
Rady Miejskiej Zbigniewem Chlubickim
wręczyli wyróżnionym i nagrodzonym
dyplomy, puchary i statuetki.
- Dyplom wraz z pucharem „Za całokształt
działalności rolniczej w 2011 roku” otrzymali:
Ryszard Wagner - rolnik z Mokin, Henryk
Pastuszek - Stacja Doświadczalna Oceny
Odmian we Wrócikowie, Marian Mańkowski P.P.U.H „Teleinfo” oddział w Niedźwiedziu,
Janusz Skowroński - „Tewes-Bis” Sp. z o.o. w
Barczewie, Przemysław Chojnowski - P.B.W.
„Olmex” S.A. w Wójtowie, Zenon Jedynasty Zakład Ogrodniczy Łęgajny.

- Dyplom i statuetkę „Za osiągnięte wyniki w
produkcji mleka w 2011 roku” otrzymali:
Mirosław Hasiuk, Jan Żejmo i Hubert Buchholz.
- Dyplom i statuetkę „Za osiągnięte wyniki w
produkcji zbóż w 2011 roku” otrzymali:
Dariusz Lewandowski, Iwona i Janusz
Machałek, Stanisław Więcek i Piotr Żarczyński.
- Dyplom i statuetkę „Za osiągnięte wyniki w
produkcji warzyw i owoców w 2011 roku”
otrzymali: Lidia i Tadeusz Ćwiek, Grażyna
i Leszek Mila, Andrzej Wasieczko, Joanna
i Jarosław Chiliccy, Stefan Markiewicz i Henryk
Kołtusz.
- Dyplom i statuetkę „Za osiągnięcia
w produkcji mięsa drobiowego w 2011 roku”
otrzymał Tadeusz Kurek.
- Dyplom i statuetkę „Za osiągnięte wyniki w
hodowli koni i jeździectwie w 2011 roku”
otrzymali: Mirosław Olejnik, Krystian Ćwiek
i Zygmunt Droński.
- Dyplom i statuetkę „Za osiągnięcia
w zakresie agroturystyki w 2011 roku”
otrzymali: Ewelina i Marek Storoniańscy,
Danuta i Mirosław Olejnik oraz Rejnold
Human.
- Dyplom i statuetkę „Za osiągnięcia
w zakresie aktywnego wypoczynku w 2011
roku” otrzymali: Ośrodek Wypoczynkowy
Zalesie Mazury Active Spa, Hotel Azzun Orient
SPA & Wellness, Ośrodek WypoczynkowoSzkoleniowy Stary Folwark w Tumianach.
- Dyplom i statuetkę „Za osiągnięte wyniki
w hodowli kóz w 2011 roku” otrzymała Helena
Wróblewska.
- Dyplom i statuetkę „Za osiągnięte wyniki
w hodowli ryb i popularyzacji wędkarstwa
w 2011 roku” otrzymał Piotr Fenicki.
- Dyplom i statuetkę „Za osiągnięte wyniki
w hodowli pszczół i produkcji miodu w 2011
roku” otrzymali: Henryk Bilko i Piotr Kiejdo.
- Dyplom i statuetkę „Za osiągnięcia
w profilaktyce i lecznictwie zwierząt w 2011
roku” otrzymał Janusz Prątnicki.
- Dyplom i statuetkę „Za osiągnięcia
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w gospodarce leśnej i ochronie środowiska
w 2011 roku” otrzymali: Nadleśnictwo
Wipsowo, Nadleśnictwo Olsztyn, Krzysztof
Lenkiewicz.
- Dyplom i statuetkę „Za osiągnięcia
w upowszechnianiu wiedzy rolniczej w 2011
roku” otrzymał Kazimierz Perlik - Gminny
Zespół Doradztwa Rolniczego w Barczewie.
- Dyplom i statuetkę „Za owocną współpracę
z rolnikami i producentami rolnymi w 2011
roku” otrzymali: Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe
w Olsztynie, Mazurski Bank Spółdzielczy
w Giżycku, oddział w Barczewie.
W kolejnym konkursie na „Najaktywniejszą społeczność wiejską” - wszystkie
zgłoszone sołectwa otrzymały wyróżnienia:
Jedzbark, Wipsowo, Radosty, Barczewko,
Ramsowo i Skajboty.
Natomiast w konkursie na „Piękną barczewską wieś 2011” swój udział zadeklarowały
Rady Sołeckie: Jedzbarka, Kromerowa, Mokin
i Skajbot. Komisja konkursowa, w końcowej
ocenie przyznała następujące miejsca: I miejsce
- Skajboty i Mokiny, III miejsce - Jedzbark
i Kromerowo. Natomiast w kategorii zagród
wiejskich komisja przyznała trzy równorzędne
I miejsca, które otrzymali: Alina Rokicka
z Jedzbarka, Anna Rybińska z Mokin oraz
Renata i Piotr Szumacher ze Skajbot. Dwa II
miejsca - Monika Brozi ze Skajbot oraz
Bogusława i Jan Nowaccy z Kromerowa. Dwa
III miejsca: Barbara Kosowska oraz Elżbieta i
Kazimierz Szumacher ze Skajbot, IV miejsce Aleksandra Tucholska ze Skajbot,a wyróżnienie
- Anna i Paweł Chyżyńscy ze Skajbot.
W konkursie plastycznym „Wieś oczyma
dziecka”, w kategorii uczniowie klas I-III: I
miejsce zajęła Oliwia Ciszkowska (Świetlica
wiejska z punktem bibliotecznym w Ramsowie), a wyróżnienie: Kuba Abramczyk
(Świetlica wiejska w Skajbotach) i Wiktor
Ciszkowski (Świetlica wiejska z punktem
bibliotecznym w Ramsowie). W kategorii
Ciąg dalszy na str. 4
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uczniowie klas IV-VI: I miejsce zajął Czarek
Żuchowski (Świetlica wiejska z punktem
bibliotecznym w Jedzbarku), a wyróżnienie:
Magdalena Ziółkowska (Świetlica wiejska z
punktem bibliotecznym w Ramsowie) i Martyna
Czarnota (Świetlica miejska, działająca w
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie). W kategorii uczniowie gimnazjum:
I miejsce – Mateusz Dziekan (Sołectwo
Kromerowo), wyróżnienie: Kinga Jezierska
(Świetlica miejska, działająca w Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie) i
Marlena Mękal (Sołectwo Kromerowo).
Ponadto, za całokształt pracy w 2011 roku
dyplomy otrzymali: Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie, Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” Oddział w
Barczewie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Nikielkowo, Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Wipsowo, Stowarzyszenie
„Nasza Rodzina” w Kronowie, Stowarzyszenie
Wiejskie „Nasze Skajboty” w Skajbotach,
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ramsowo i
Okolic, Towarzystwo Przyjaciół Mokin,
Stowarzyszenie Rolniczo- KulturalnoOświatowe „Teleinfo” w Niedźwiedziu,
Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” w
Wójtowie, Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji
Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wrota”
w Lamkowie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Południowa Warmia, Klub
Sportowy „Niedźwiedź” Ramsowo, Klub
Piłkarski „Tempo” Wipsowo, Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy „Surma”, Klub
Sportowy „Łęgajny”, Ludowy Uczniowski
Klub Kolarski Potorscy - TSB, Gminny Klub
Sportowy Pisa Barczewo, Jeździecki Klub
Sportowy „U Robsonów” i BUKS Barczewo.
W ostatnim tego dnia konkursie na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy, werdykt,
odczytywany przez przewodniczącego komisji
senatora prof. Ryszarda Góreckiego,
wyczekiwany był na stojąco. Komisja przyznała
następujące nagrody: I miejsce zdobył wieniec z
Ruszajn, II miejsce - Jedzbark, a III miejsce Kromerowo. Aby tradycji stało się zadość
zespół folklorystyczny „Reszelanie” ośpiewał

nagrodzony wieniec, gdzie owacjom nie było
końca.
Organizatorzy tegorocznych dożynek
zapewnili rozrywkę dla najmłodszych, a na
licznie rozstawionych stoiskach można było
skosztować różnorodnych przysmaków
domowego wyrobu, chleba ze smalcem, czy
pysznego miodu. Były konkursy, a przede
wszystkim świetna zabawa. Można było
przywitać się z Mikołajem Kopernikiem,
krążącym po boisku jak Ziemia po orbicie i
promującym dokonania astronoma na Warmii.
Tego dnia wręczono również dyplomy za
przygotowanie stoisk.
W części artystycznej wystąpili soliści:
Daria Jurkiewicz i Basia Jakubiak (na co dzień
doskonalące swoje umiejętności wokalne w
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie) oraz zespoły: „Lamkowiacy”,
„Smerfy” i „Stokrotki” (z Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie), zespół z Pałacu
Młodzieży w Olsztynie, Stare Drobne Małże i
Milenium.
Organizatorami Gminnego Święta Plonów,
które odbyły się w Ruszajnach byli: burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski, dyrektor
Centrum Kultury i Promocji Gminy Mariola
Łukowska oraz sołtys Beata Łoposzko i Rada
Sołecka wsi Ruszajny.
Sołtys i Rada Sołecka Ruszajn składają
serdeczne podziewania wszystkim mieszkańcom, którzy nie zawiedli i licznie włączyli
się w przygotowanie tegorocznych Dożynek
Gminnych oraz Przyjaciołom Ruszajn
i sponsorom: Ewie i Mirosławowi Fidurskim sklep „Fido”, Katarzynie Kiejziewicz,
Hurtownia wędlin „Bruno-Tassi” Olsztyn,
Mirosławie Jasińskiej - dyrektor Zakładu
Budynków Komunalnych, Irenie Mysakowskiej
- dyrektor Zakładu Poprawczego w Barczewie,
Leszkowi Polak - prezesowi Zakładu Usług
Komunalnych, Jackowi Kasprzak - prezesowi
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Jerzemu i
Irenie Bujnowskim, Massimo Carniel Żwirownia Kronowo, Jerzemu Jędrasik - firma
transportowa, Robertowi Klimek, Tomaszowi
Żuk, Hannie Chyżyńskiej, Wojciechowi

Kozickiemu - firma „Elmex”, Krystynie
i Ryszardowi Więsyk - firma transportowousługowa, Henrykowi i Danucie Żebrowskim,
Karolowi Przyborowskiemu - TVP, Marianowi
Mańkowskiemu - firma „Teleinfo Niedźwiedź,
Władysławowi i Teresie Napierało, Januszowi
Błaszczak - prezesowi zarządu „Indyk
Warmiński”, Tadeuszowi Kurek - Prywatne
Gospodarstwo Rolne, Mirosławowi Kozłowskiemu, Piotrowi Lutarewicz firma
LUTMAX.
Wojciech Zenderowski

Dożynkowy plon sołectw
Tradycją w naszej gminie staje się, że
podczas święta plonów sołectwa, rolnicy,
o rg a n i z a c j e s p o ł e c z n e p r z e d s t a w i a j ą
społeczeństwu swój plon, dorobek pracy.
W tym roku, jak nigdy wcześniej, mieliśmy
na dożynkach gminnych tyle stoisk
prezentujących wszelkie umiejętności, od
kulinariów po artyzm włącznie. Taka rosnąca
aktywność cieszy i daje nadzieję na zmiany.
Wychodząc naprzeciw naszym aktywnym
społecznikom z dziennikarskiego obowiązku
chcemy opisać na łamach naszej gazety ich
pracę i pomysły, życzenia, pragnienia i
oczekiwania.
Pierwsze w szyku ustawione było stoisko
pana Piotra Kiejdo z Barczewa, właściciela
pasieki „Maja i Gucio”. Pan Piotr powiedział o
sobie - jestem pszczelarzem reprezentującym 4
pokolenie w zawodzie. Pszczelarstwem
zajmował się pradziadek, dziadek, ojciec, bracia
ojca i ja. Z mojej rodziny wywodzi się trzech
rzeczoznawców pszczelarstwa. Pszczelarstwo
jest moją pasją, z pszczołami pracuję od dziecka.
W tej chwili mam pasiekę składającą się z 250
rojów. Z pracy w niej utrzymuje się nasza 6osobowa rodzina. W tym roku uzyskaliśmy
zbiory lepsze niż w ubiegłym, ale nie
rewelacyjne. Nasz miód prawie w całości jest
sprzedawany w Łodzi. Warmia i Mazury to
największe zagłębie pszczelarskie w Polsce.
Konkurencją do miodów krajowych jest import z
Chin i Kuby. Są to jednak miody gorszej jakości,
nie wytrzymują one polskich standardów. Do
spożycia polecałbym naszym mieszkańcom
miód gryczany, najlepszy i najzdrowszy. Bardzo
dobrze wpływa na wydolność organizmu.
W swym składzie zawiera naturalne antybiotyki.
Spożywają go sportowcy.
Drugie z kolei stoisko wystawiło sołectwo
Ruszajny. Składało się ono z wielu
komercyjnych kramów, oferujących pełną listę
towarów do spożycia. Kram noszący nazwę
“Pstrąg”, obsługiwany przez panią Karin Gaweł
prezentował się interesująco. Pani Karin
powiedziała - w tym roku, oprócz tradycyjnych
kulinariów, postanowiliśmy naszą ofertę
poszerzyć o ryby. W Barcikowie znaleźliśmy
źródło zaopatrzenia i mamy ryby. Na innych
naszych kramach gospodynie sprzedają
potrawy mączne, takie jak: pierogi i naleśniki.
Wszystkie potrawy wykonane są po kosztach
własnych, w czynie społecznym. Uzyskane
pieniądze wzbogacą nasze wiejskie fundusze.
Rada Sołecka zadecyduje o ich przeznaczeniu.
Nasza wieś ma wiele potrzeb do finansowania.
Widzę pilną potrzebę położenia na naszej ulicy
„hopki”, tj. przeszkody, która ograniczałaby
ruch pojazdów w środku wsi przed placem
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zabaw dla dzieci. Bezpieczeństwo dzieci jest
najważniejsze. Być może gospodarze wsi
przeznaczą pieniądze na remont świetlicy.
O następnym stoisku opowiedziała pani
Beata Jakubiak, prezes stowarzyszenia
„Wspólne Wójtowo” - na naszym stoisku
prezentujemy wyroby kulinarne do poczęstunku.
Nie możemy pochwalić się innymi
osiągnięciami, gdyż nasza wieś pozbawiona jest
warunków do wszelkiej działalności społecznej.
Nie mamy świetlicy, szkoły, jakiegokolwiek
pomieszczenia, w którym mieszkańcy mogliby
się spotkać. W 2007 roku, z inicjatywy pani
Marii Sidor, byłej sołtys, powstało nasze
stowarzyszenie, które zrzesza 20 osób. To co
dotychczas zrobiliśmy dokumentujemy w
wyłożonej tutaj do oglądania kronice.
Stowarzyszenie działa na rzecz integracji
mieszkańców. Nasza wieś burzliwie się rozwija,
powstają nowe domy. Nie jesteśmy typową wsią
rolniczą, raczej sypialnią Olsztyna. W tym roku
we wsi został wybudowany plac zabaw.
Organizujemy imprezy okolicznościowe, jak
Święto pieczonego ziemniaka, kuligi dla dzieci,
czyny społeczne. Najważniejszym naszym
osiągnięciem w integracji na rzecz
społeczeństwa jest fakt, że wielu mieszkańców
zauważyło, że nie tylko należy dbać o swoją
posesję, ale i o to, co jest za jej ogrodzeniem.
Na stoisku sołectwa Kromerowo sołtys wsi
pan Grzegorz Dziekan, wspomagany głosami
współmieszkanek, oferował do posmakowania
tradycyjne własne wyroby kulinarne, takie jak:
ciasta, zupa kurkowa, gołąbki, placki
ziemniaczane, barszcz czerwony i kompoty.
Nasza wieś jest mała, a taka obfitość
prezentowanego jedzenia wymagała od
mieszkańców dużego nakładu pracy powiedział sołtys. Stoisko Kromerowa
odróżniało się od innych bogatym wystrojem
artystycznym. Swoje wyroby artystyczne
zaprezentował pan Dariusz Figura mieszkaniec
Kromerowa, który opowiedział nam kilka słów
o sobie - zawsze miałem zamiłowanie do
tworzenia. Moje zdolności artystyczne mogły
ujawnić się i rozwinąć dopiero po moim
przejściu na emeryturę. Do oceny konkursowej
przedstawiamy wieniec dożynkowy mojej
kompozycji. Na zakończenie rozmowy sołtys
Dziekan powiedział - za zarobione pieniądze
wzbogacimy finanse wsi. Będziemy mogli
wspomóc naszą drużynę sportową, zaopatrując
zawodników w ubiory sportowe, takie jak
koszulki i spodenki.
Sołectwo Niedźwiedź do oceny wystawiło
wieniec dożynkowy i wiktuały. Poproszony o
wypowiedź, sołtys Wiesław Morawski
powiedział - przy wieńcu pracowało dużo ludzi.
A jak dzieło wygląda? Każdy widzi. Największe
zasługi wniosła pani Teresa Wierzbicka, która
była projektodawcą wieńca. W ubiegłym roku w
konkursie zajęliśmy drugie miejsce, to był
sukces. W tym roku liczymy, że nasz wieniec
znajdzie się w pierwszej trójce.
Tymczasem sołtys Ramsowa pan Andrzej
Dzikowski, wspomagany przez gospodynie Sylwię Kozłowską, Urszulę Ochnicką i Teresę
Moniewską zachwalali i polecali niezwykle
smakowitą potrawę - „bigos sołtysa”.
Rzeczywiście, był on lepszy niż myśliwski, bo
oprócz kapusty miał bogatą wkładkę różnych
rodzajów mięsa. Panie polecały też leczo

sąsiadów sołtysa. Pan sołtys zauważył, że w tym
roku konkurencja pomiędzy stoiskami jest duża,
większa niż w poprzednich latach. Ludzie się
mobilizują i nabierają odwagi. Impulsem do
wzmożonej aktywności mieszkańców wsi jest
nowo utworzony fundusz sołecki. Pozwala on na
rozpoczęcie cennych inicjatyw oddolnych. Aby
je zakończyć, zmusza ludzi do działania. To nas
pozytywnie mobilizuje – powiedział sołtys
Dzikowski.
Ekspozycję na stoisku sołectwa Skajboty
przygotowała Rada Sołecka i Stowarzyszenie
„Nasze Skajboty”. Sołtys, pani Barbara
Kosowska, powiedziała - tego roku bardzo
mocno w prace przygotowawcze zaangażowali
się członkowie stowarzyszenia. Dla nas dożynki
są czymś wyjątkowym. Możemy tylko żałować,
że warunki lokalowe i środowiskowe jakie są we
wsi nie pozwalają nam o ubieganie się o
organizację dożynek gminnych. Widzimy, że
Ruszajny na organizacji uroczystości dużo
zyskały. My jako stowarzyszenie dopiero
zaczynamy się rozwijać. Stoisko nasze
prezentuje do spożycia serek kozi, miód z pasieki
ze Skajbot, pierogi z grzybami, babkę
ziemniaczaną, kwas chlebowy rodem z Wilna.
Panie Ewa Legeżyńska i Anna Brozi na
dzisiejsze dożynki przygotowały nam piękny,
oryginalny wieniec w formie palmy wykonanej z
kłosów zbóż. Do osób, które wniosły najwięcej
pracy w przygotowanie ekspozycji, pani sołtys
zalicza panią Danutę Rzepską i pana Zygmunta
Tymczenko. Interesującą częścią stoiska była
wystawka starodawnego, ręcznego sprzętu
gospodarczego, takiego jak: cepy, drewniane
szufle, sierpy, kosy, nosidło na wodę i opielacz
do chwastów.
Stoisko sołectwa Stare Włóki
reprezentowała pani Maria Ankiewicz
mieszkanka wsi Próle. Wystawka skromna, ale
rozmowa ciekawa. Pani Maria w swobodnej
rozmowie opowiedziała mi o aktywności
mieszkańców jej wsi - robimy plac zabaw dla
dzieci na działce, którą przekazała nam Gmina.
Na nim odbył się już festyn wiejski. Zamierzamy
plac ogrodzić i wyposażyć w sprzęt do zabaw.
Mamy bardzo ładną świetlicę, ale wymaga
remontu. Po części odnawiamy ją sami, ze
składek. Jeżeli jest potrzeba to składek nikt nie
odmawia. Sołectwo ma dobrego sołtysa, który
jest ponownie wybrany na drugą kadencję.
Mamy też nową Radę Sołecką. Nie mamy
zarejestrowanego stowarzyszenia. Wieś moja
bardzo się zmieniła i zmienia. Wszystkie
zabudowania mają właściciela, każdy dba o
swoje.
Mogliśmy również zobaczyć ekspozycję
przygotowaną przez Centralny Ośrodek Badań
Roślin Uprawnych - Stację Doświadczalną
Oceny Odmian Wrócikowo. Do obejrzenia
były nasiona zbóż i roślin oleistych oraz bulwy

Zarząd i Członkowie
Koła Platformy Obywatelskiej
w Barczewie
łączą się w żalu
z

Panią
Mariolą Łukowską
z powodu śmierci Mamy

ziemniaków. Dyrektor stacji pan Henryk
Pastuszek powiedział mi, że prezentują tu
najlepsze odmiany już zarejestrowane. - Mamy
też doświadczenie z odmianami
nierejestrowanymi, ale testowanymi. Rzecz
d z i w n a , c o r a z m n i e j o d m i a n , k t ó re
sprowadzamy od hodowców z państw Unii
Europejskiej, nie sprawdza się w naszym
regionie klimatyczno-glebowym. Należy
powiedzieć, że nasze województwo jest jak
gdyby Polską w pigułce. Wszystkie rejony
województwa bardzo różnią się od siebie
klimatycznie i glebowo. Nie ma drugiego
w o j e w ó d z t w a , k t ó re m i a ł o b y t a k i e
zróżnicowanie. Ten rok był dla rolników
łaskawy. Wilgoci w glebie był dostatek. Miesiąc
lipiec był najbardziej mokrym w okresie
ostatniego 40-lecia, opad wyniósł 203 mm wody.
Są u nas rejony rolnicze, gdzie w okresie
kwietnia - maja występują susze. W
szczególności dotyczy to okolic Nowego Miasta
Lubawskiego i Biskupca Pomorskiego. W tym
roku żyto i rzepak słabo plonowały. Niższe plony
rekompensuje wyższa cena. Ziarno pszenicy
wykazuje gorszą jakość. Wartość wypiekową
wytrzymuje tylko ziarno pszenicy zebranej przed
deszczami. Pracownicy stacji byli do dyspozycji
naszych rolników.
Sołectwo Wipsowo również przygotowało
stoisko, jednak dorobek wsi opiszę wydaniu
następnym, łącznie z relacją ze święta
pieczonego ziemniaka, które odbędzie się 8
października w popularnym już wipsowskim
„grzybku” Organizatorzy serdecznie zapraszają
mieszkańców miasta i gminy do wzięcia udziału
w tej imprezie. Przyjeżdżajcie wszyscy 8
października do Wipsowa.
Ostatnimi, ale równie istotnymi jak
pierwsze, były stoiska Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich z Barczewa oraz
Letnich Koncertów Muzyki Wokalnej i
Kameralnej „Varmia Gaudet et Cantat”.
Dorobek stowarzyszenia za rok 2011 oraz IV
edycję festiwalu „Varmia Gaudet et Cantat”
opiszę w osobnym artykule, w terminie
późniejszym.
Jan Krakowiak

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność.”

Pani
Marioli Łukowskiej
Redaktor Naczelnej
„Wiadomości Barczewskich”
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Mamy
składają
Redakcja „Wiadomości Barczewskich”
Pracownicy
Centrum Kultury i Promocji Gminy
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Barczewie
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Wiejski festyn w Szynowie. Śpiewał nawet sołtys…
Okres wakacyjny obfitował w wiele imprez
plenerowych w gminie Barczewo. W sobotę 13
sierpnia 2011 odbył się Festyn wiejski
w Szynowie, zorganizowany przez sołtysa pana
Wiesława Pietrzaka i Radę Sołecką. Festyn
rozpoczęto meczem towarzyskim piłki nożnej
o Puchar Rady Sołeckiej. Festyn prowadziły
panie Agnieszka Chojnowska i Anna Jakończuk
z Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie.
W pierwszej części odbyły się konkursy
i zabawy dla najmłodszych, np. picie soku na
czas, skoki w workach, dmuchanie balonów i
wiele innych. Przeprowadzono również wiele
konkursów z nagrodami dla dorosłych
mieszkańców wsi, m.in. przeciąganie liny czy
rzut ziemniakiem do garnka. Najlepsi
w konkursach otrzymali wspaniałe nagrody.
Wszystkie zabawy przeplatane były występami
artystycznymi pań prowadzących, które
wprawiały w pozytywny nastrój opowiadając
dowcipy i śpiewając znane przeboje dla dzieci
i dorosłych. Pod wieczór odbył się koncert

wokalistki z Barczewa Magdaleny Łowkiel,
z towarzyszeniem pianina elektrycznego Ariela
Suchowieckiego, która zaprezentowała utwory
taneczne znanych artystów. Przy tanecznych
dźwiękach, mieszkańcy rwali się do zabawy,
a nawet do śpiewania, ponieważ słynny utwór
„Słodkiego, miłego życia” śpiewał do
mikrofonu nawet sam pan sołtys i kilkoro
mieszkańców. Podczas festynu można było
wziąć udział w loterii fantowej, skosztować
wypieków pysznych ciast i innych przekąsek
przygotowanych przez mieszkańców Szynowa.
Dookoła były również stargany miejscowych
handlowców, którzy oferowali przede
wszystkim gadżety dziecięce.
Mieszkańcy bawili się wyśmienicie i bardzo
odważnie angażowali się do zabaw czy
konkursów. Tej radości, otwartości i solidarności
w zabawie mieszkańcom Szynowa mógłby
pozazdrościć niejeden obywatel dużego miasta.
Sołtys i Rada Sołecka składają ogromne
podziękowanie wszystkim sponsorom.
Magdalena Łowkiel

VII Ogólnopolski Przegląd Sztuki Wychowanków Schronisk
Wystawa i koncert w Salonie Muzycznym
Pogoda wakacyjna w tym roku płatała
nam figle i naprawdę trudno było doczekać się
słońca. Ale czwartek 18 sierpnia 2011 był
piękny, dlatego podwójnie cieszymy się, że ten
dzień mieszkańcy miasta i gminy Barczewo
zechcieli spędzić w Salonie Muzycznym im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Pod
hasłem tegorocznych obchodów 50-lecia
Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
- Salonu Muzycznego, odbyło się otwarcie
nowej wystawy. Zaprezentowano prace
pokonkursowe VII Ogólnopolskiego Przeglądu
Sztuki Wychowanków Schronisk dla nieletnich i
Zakładów Poprawczych Barczewo 2011.
Na początek licznie zebrana publiczność w
salach muzealnych wysłuchała minirecitalu Basi
Jakubiak, młodej, zdolnej wokalistki z
Barczewa, która zaśpiewała utwory M. Bajora,
E. Geppert, A. Wyszkoni i N. Lesz. Po miłym,
muzycznym akcencie zaprosiliśmy gości do
Galerii Sztuki Salonu Muzycznego, która mieści
się na II piętrze budynku. O wystawie
o p o w i a d a l i o rg a n i z a t o r z y p a n i I r e n a
Mysakowska, dyrektor Zakładu Poprawczego w
Barczewie, pan Waldemar Dusza wychowawca i
koordynator VII Ogólnopolskiego Przeglądu.... i
Magdalena Łowkiel pracownik Salonu
Muzycznego w Barczewie. Na wystawie
znajduje się ponad 70 prac: obrazów, rysunków,
linorytów, rzeźb, fotografii i prac wykonanych
metodą decoupage, których autorami są
wychowankowie z zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich z całej Polski: Głogowa,
G d a ń s k a - O l i w y, Ł a ń c u t a , P s z c z y n y,
Trzemeszna, Dominowa, Szubina, Gacek i
Barczewa. Pokazano również prace plastyczne z
bieżących zajęć z Zakładu Poprawczego w
Barczewie. Zajęcia plastyczno-manualne w ZP
Barczewo prowadzą pedagodzy: Bożena
Dzwonkowska, Waldemar Dusza, Tomasz

6

fot. M. Łowkiel

Michałowski, Krzysztof Sosiński. Podczas
wernisażu o swoich zainteresowaniach
opowiadał jeden z autorów nagrodzonej pracy,
wychowanek barczewskiego Zakładu.
Wystawa została zorganizowana we
współpracy Centrum Kultury i Promocji Gminy
i Zakładu Poprawczego w Barczewie. Już po raz
drugi w Galerii Salonu prezentowane są prace
pokonkursowe Przeglądu, współpraca
pomiędzy placówkami odbywa się na różnych
płaszczyznach i zapewne to nie ostatnia
wspólnie zorganizowana impreza. Wystawę
można oglądać do końca września 2011 roku.
Serdecznie zapraszamy na wszystkie kolejne
imprezy, które wydarzą się pod patronatem 50lecia Muzeum.
Magdalena Łowkiel

Święto Lamkowa
Kto pierwszy wpadł na ten pomysł, trudno już
dziś powiedzieć. Z pewnością od dawna mówiło
się w Lamkowie, że potrzebna jest tu impreza, na
której spotkają się wszyscy mieszkańcy i która
pozwoli im zadzierzgnąć więzy sąsiedzkiej
przyjaźni. I tak pewnego dnia Rada Sołecka w
Lamowie oraz tamtejsze Koło Gospodyń
Wiejskich powołały do życia Święto
Pieczonego Ziemniaka.
„Te imprezy mają odnowić ducha polskiej
wsi, przyjaznej i gościnnej, w której panują
dobrosąsiedzkie stosunki" - mówi sołtys
Lamkowa Marcin Czadek. W pierwszy weekend
września do Lamkowa zjechali więc sąsiedzi nie
tylko z pobliskich Radost, Derca, Kronowa i
Krokowa, ale także z większych miejscowości:
Barczewa i Jezioran. Na wiejskim placu
rekreacyjnym w Lamkowie spotkało się ponad
siedemset osób.
Jak każe stara tradycja to wielkie, publiczne
świętowanie rozpoczęło się od mszy polowej,
którą celebrował lamkowski proboszcz, ksiądz
Piotr Wiśniewski. W swoim krótkim kazaniu
nawiązał wprost do głównej idei tego spotkania,
mówiąc o potrzebie wzajemnej miłości, która
jednoczy społeczności ludzkie. A „bez miłości
rozumianej jako postawa życiowa nie można
przecież stworzyć wspólnoty".
Pokrzepieni na duchu uczestnicy imprezy
raźno zabrali się za hulanki i swawole, ale
oczywiście w granicach dopuszczanych przez
zdrowy rozsądek i dobre wychowanie.
Najważniejsze było więc pokosztować
pysznego jedzonka. Lamkowskie Koło
Gospodyń Wiejskich zaprosiło wszystkich na
degustację swoich wyrobów kulinarnych, wśród
których królowały pierogi w kilku odmianach,
chleb domowego wypieku, tradycyjna omasta
ze skwarkami i kiszonymi ogórkami oraz
różnorodne przepyszne ciasta. Kuchnia polowa
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Edukacja kulturalna przez sztukę
Warmia artystycznie
Międzynarodowy plener rzeźbiarskomalarski połączony z warsztatami
artystycznymi dla młodzieży gimnazjalnej,
Barczewo-Ramsowo 6.06.-18.06.2011,
przeszedł do historii. Przypomnijmy, że celem
projektu grantowego „Warmia artystycznie”,
realizowanego w ramach Programu Rozwoju
Bibliotek, było poprzez warsztaty rozpowszechnianie i popularyzacja sztuki wśród młodzieży
gimnazjalnej oraz edukacja kulturalna przez
sztukę jako przygotowanie do aktywnego
uczestnictwa w kulturze.
W warsztatach uczestniczyli uczniowie
z Gimnazjum nr 1 w Barczewie i Niepublicznego Gimnazjum w Ramsowie. Program jest
wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa
i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Miejska Biblioteka
Publiczna w Barczewie, kierowana przez Annę
Rok, otrzymała dofinansowanie projektu
„Warmia artystycznie”, startując w konkursie
grantowym „Aktywna Biblioteka” zorganizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce. Realizatorzy projektu stworzyli
młodzieży gimnazjalnej warunki do rozwijania
twórczej aktywności pod okiem artystów
profesjonalnych, a wykorzystując do projektu
tematykę warmińską, starali wpłynąć na

kształtowanie u młodzieży poczucia więzi
emocjonalnej z regionem. Odbiorcami
projektu, oprócz gimnazjalistów, byli artyści
malarze i rzeźbiarze z Polski i zagranicy. Plener
odbywał się w Ramsowie i Barczewie. Ponadto
odbyły się spotkania z artystami w Ramsowie,
Olsztynku i Barczewie, gdzie korzystali z
gościnności Centrum Kultury i Promocji
Gminy.
Na zakończenie, w wydanym katalogu,
zaprezentowano noty biograficzne uczestników pleneru i ich prace, a także prace
uczestników warsztatów. Nad całością czuwali
instruktorzy: Mariola Łukowska, Sylwia
Kozłowska, Zbigniew Kozłowski i Alina
Urbanek. Realizator projektu: Miejska
Biblioteka Publiczna w Barczewie i Hotel
„Start Dadaj” w Ramsowie. Partnerzy
programu: Urząd Miejski w Barczewie,
Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie, Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne „Pojezierze” w Barczewie, Zakład
Karny w Barczewie. Patronat kulturalny i
medialny: Fundacja Środowisk Twórczych w
Olsztynie, Telewizja „Macrosat” w Barczewie,
„ N a s z a Wa r m i a ” o r a z „ Wi a d o m o ś c i
Barczewskie”.
W. Zenderowski

Ludzie z naszego miasta

Prawdą jest, że nie umiera ten, kto trwa w
pamięci żywych, nawet gdyby minęło
niewiadomo ile lat. Największym skarbem jest
zaś wszystko to, co o danej osobie zostało
spisane. Osobą zapamiętaną przez miejscowe
społeczeństwo jako wspaniała, pełna serca, była
śp. siostra Sylwana. To postać szanowana i
lubiana, zarówno przez siostry ze Zgromadzenia
Sióstr św. Katarzyny, Dziewicy i Męczennicy z
Braniewa, jak i mieszkańców gminy Barczewo.
Dowód na to stanowiły liczne wieńce i wiązanki
Ciąg dalszy na str. 8

Święto Lamkowa. W niepowtarzalnej, swojskiej atmosferze…

Ciąg dalszy ze str. 6

serwowała pieczone ziemniaki, kiełbaski i
kaszoki a Koło Łowieckie im. Juliana Ejsmonta
z Olsztyna zaprosiło na degustację dwóch
dzików - jak poinformował skarbnik Koła
Mirosław Reszuta - ustrzelonych a potem
upieczonych specjalnie z myślą o lamkowskim
święcie.
Wtedy na placu pojawiła się Urszula
Pasławska, wicemarszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, która właśnie teraz,
w okresie „dożynkowego" podsumowywania
lata, bierze udział w wielu tego rodzaju
festynach. „To właśnie takie imprezy tworzą
tożsamość naszego regionu, który w ponad 97
procentach składa się z obszarów wiejskich. I

fot. archiwum

kiedy bywam na nich jest okazja porozmawiania
o realnych problemach lokalnych społeczności.
A Lamkowo darzę szczerą sympatią w związku z
ludźmi, którzy tu żyją i pracują." - stwierdziła

pani marszałek.
Urszula Pasławska wraz z olsztyńskim
starostą Mirosławem Pampuchem oraz dyrektor
szkoły w Lamkowie Małgorzatą Bałusz
rozpoczęła zabawę startując w konkursie na
prowadzenie piłeczki slalomem. Wprawdzie
chociaż to pan starosta był najbardziej sumienny
i dokładny w prowadzeniu piłeczki po trasie
slalomu to najszybciej dotarła do celu pani
dyrektor. „Przecież nie mogłam przegrać kiedy
patrzyli na to moi uczniowie" - stwierdziła tylko
na koniec ze śmiechem. Uczniowie
kontynuowali potem te wyścigi, w związku z
czym śmiechu i zabawy było co niemiara.
Mirosław Pampuch często i chętnie
uczestniczy w tego rodzaju imprezach na terenie
powiatu. „Mają one niepowtarzalną, swojską
atmosferę. Nie ma tu przemówień politycznych,
są za to życzliwe rozmowy i spotkania w dobrym
towarzystwie" - stwierdził starosta. „I co
najważniejsze, na każdej można dobrze zjeść,
nie zapominając też o innych urokach stołu".
Do Lamkowa przyjechał też Dariusz
Wasiela, kierownik sekcji interwencji
olsztyńskiego oddziału Agencji Rynku Rolnego.
Sekcja ta, oprócz zadań związanych z dbałością
o utrzymanie właściwych relacji na rynku zbóż,
odpowiada także za programy skierowane do
dzieci. Codzienną szklankę mleka dostaje dzięki
temu ponad sto tysięcy dzieci z ponad
siedmiuset placówek oświatowych naszego
województwa. A czterdzieści tysięcy dzieci z
klas 1-3 z blisko pięciuset szkół korzysta też z
programu „Owoce w Szkole". „Przyjechałem,
żeby podtrzymać kontakt i dobrą współpracę" stwierdził Wasiela. Program, który funkcjonuje
od lat, będzie też wdrażany w Lamkowie w
nowym roku szkolnym.
Wielką atrakcją lamkowskiej imprezy były

fot. archiwum

pokazy sprawności straży pożarnej z Barczewa.
Strażacy przyjechali wozem bojowym na
sygnale i ugasili pożar samochodu. Potem
jeszcze pielęgniarka Aleksandra Sałkiewicz
przeprowadziła pokaz pierwszej pomocy. Każdy
z jego widzów zapamiętał na pewno numer
alarmowy 112 oraz to, że od szybkości ich
reakcji oraz precyzji z jaką poinformują służby
ratownicze o zaistniałej sytuacji może zależeć
czyjeś życie.
Krzysztof Trojanowski przyjechał na
imprezę z Biskupca. „To mały kawałek drogi ale
warto było tutaj zajechać przede wszystkim ze
względu na dzieci, które dobrze się tutaj bawią.
Poza tym jedzenie jest tutaj dobre i niezbyt
drogie. I człowiek nie czuje się wyobcowany w
tej miłej, rodzinnej atmosferze." Żona pana
Krzysztofa Małgorzata cieszy się, że „dzieci
mają tutaj wiele ciekawych propozycji, co
odróżnia lamkowską imprezę od innych tego
rodzaju przedsięwzięć, na których bywam przy
każdej okazji".
Łukasz Czarnecki-Pacyński
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Cmentarzysko sprzed wieków. Klasztorne tajemnice
Począwszy od lipca 2011 roku, przy
kościele św. Andrzeja Apostoła w
Barczewie, na odcinku od bramy
budynku nr 5 przy ul. Klasztornej, aż do
więziennego mostku, od kilku miesięcy
prowadzone są wykopy pod kanalizację
burzową. Przedłużające się prace są
istnym utrudnieniem dla mieszkańców
bloków.
Wszystko zaczęło się, kiedy po
zdjęciu kostki betonowej, stanowiącej
nawierzchnię drogi wewnętrznej,
i wierzchniej warstwy ziemi, natrafiono
na ludzkie szczątki. Dalsze prace
przerwano, a na teren wykopów weszli
archeolodzy. Początkowo odsłonięto
jeden, a potem kolejne, płytko
spoczywające, ludzkie szkielety. Archeolodzy
odsłonili ponad pięćdziesiąt ludzkich
szkieletów. Z pierwszych ocen wynikało, że
najprawdopodobniej chodzi o braci zakonnych
tutejszego klasztoru. Ich ułożenie wskazuje na
zachowany porządek pochówku. Przy
szczątkach nie odnaleziono żadnych resztek
trumien, ubrań, czy guzików, zgodnie z regułą
klasztoru, którą jest ubóstwo. Spoczywały tak,
jakby były pochowane w samej ziemi. Ponadto
szkielety mężczyzn nie noszą śladów
uszkodzenia. Rozpiętość wiekowa pochowanych jest duża - po badaniach
archeologicznych stwierdzono, iż jeden w
chwili śmierci miał ponad osiemdziesiąt lat,
natomiast pozostali - od dwudziestu do
pięćdziesięciu. Większość miała ręce
skrzyżowane na wysokości piersi. W jednym
przypadku na klatce piersiowej widać ślad po
medaliku. Inny pochowany pozbawiony był
nóg.
Kilka pochówków było podwójnych. W
jednym przypadku odsłonięto szczątki kobiety i
dziecka, którzy zwróceni byli do siebie. Ze
wstępnych oględzin wynika, że przyczyną
śmierci były przeważnie choroby.
Dr Arkadiusz Koperkiewicz, na podstawie
dotychczasowych odkryć przy kościele św.

Andrzeja, zauważa, że przy pochowanych nie
ma żadnego wyposażenia, są spiętrzeni, ale nie
chowani na chybił trafił, jak to się nieraz
zdarzało przy epidemiach. Cmentarzysko
datować można po XVII wieku, bo w historii
klasztoru nie ma informacji na ten temat. Ku
końcowi jest etap badań tzw. ratowniczych, ale
można zakładać, że będzie dalsza część
cmentarzyska. Dr Koperkiewicz dodał także, że
dla dziejów Barczewa bardzo ciekawe będą
wyniki badań obiektów znajdujących się pod
cmentarzem, tzw. jam osadniczych z czasów
w ę d r ó w e k l u d ó w, c z y w c z e s n e g o
średniowiecza z VII, VIII wieku.
Z historii barczewskiego klasztoru wiemy,
że kościół św. Andrzeja wraz z konwentem
powstał w 1326 roku. Jest też informacja, że
przy kościele istniał cmentarz przyklasztorny.
Potem, podczas reformacji protestanckiej
prowincja saska upadła, a niebawem
opustoszały i konwenty pruskie, gównie z braku
dopływu nowicjuszy. Opuszczony konwent w
Barczewie pozostał pod opieką właścicieli
miasta i biskupów warmińskich. Za fundatora
polskich bernardynów w Barczewie uważa się
bratanka króla Stefana, kardynała Andrzeja
Batorego, od 1589 roku - biskupa
warmińskiego, który odrestaurował,

opuszczony przez saskich zakonników,
klasztor i kościół pw. św. Andrzeja
Apostoła. Objęcie placówki kardynał
powierzył bernardyńskiemu
prowincjałowi Benedyktowi Gąsiorkowi.
Rok później klasztor zaludnił się nowymi
zakonnikami. W roku 1656 w klasztorze
przebywało 25 zakonników. Natomiast dr
o. Honorat Rzepka, były gwardian
barczewskiego klasztoru, podczas
zbierania materiałów do pracy
habilitacyjnej, dowodzi, że dopiero po
wzniesieniu kaplicy św. Antoniego (1
września 1594 r.) wzmogły się pochówki
przy kościele. Nie znaczy to jednak, że
pochówki nie mogły odbywać się
wcześniej. W miejscu obecnie
prowadzonych prac ziemnych, obok
nieistniejącej oficyny, która przylegała do
ściany kościoła św. Andrzeja, pierwotnie stał
krużganek, który mógł powstać na części
cmentarza przykościelnego. Istniał wówczas
zwyczaj grzebania zakonników i osób
zasłużonych dla klasztoru przy tychże
krużgankach. W tym miejscu grzebano także
chorych i tych, którzy znaleźli schronienie w
klasztorze, stąd szkielet kobiety i dziecka.
W roku 1810 rząd pruski dekretem zniósł
wszystkie klasztory, w tym barczewski. Potem,
w 1812 roku, w obiektach klasztornych
budowanych już począwszy od 1800 roku,
leżących po drugiej stronie kanału Młyńskiego,
władze pruskie urządziły więzienie, do którego,
do roku 1812, nie było jeszcze drogi
wewnętrznej, biegnącej od bramy budynku nr 5
aż do drewnianego mostku, położonego nad
kanałem Młyńskim. Po pożarze w roku 1846
klasztor został częściowo odbudowany.
Wówczas rozebrano krużganek i usunięto
nadmiar ziemi. W miejscu krużganków
posadzono drzewka owocowe i ustawiono
drewniane ławy i stoły. Potem rozebrano
oficynę przyległą do ściany kościoła. Od tamtej
pory minęły dziesiątki lat, jednak zapomniany
cmentarz dał dowody swojego istnienia.
Tekst i foto. W. Zenderowski

Ciąg dalszy ze str. 7

Ludzie z naszego miasta. W 35 rocznicę śmierci Agnieszki Kreczman s. Sylwany

kwiatów, które w dniu pogrzebu pokryły mogiłę.
Siostra Sylwana urodziła się 19 czerwca
1903 roku w Stanclewie, w rodzinie Józefa i
Rozalii z domu Gninki. Tam ukończyła Szkołę
Podstawową, a 5 października 1926 roku
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny,
Dziewicy i Męczennicy w Braniewie,
rozpoczynając postulat, w czasie którego, w
latach 1926-1929, uczęszczała do Szkoły
Pielęgniarskiej w Królewcu. Dwuletni nowicjat
w Braniewie rozpoczęła 20 kwietnia 1929 roku,
natomiast 23 kwietnia 1931 roku złożyła śluby
czasowe, a w 1934 roku profesję wieczystą,
przybierając imię zakonne S.M. Sylwana.
Od 1934 do 1937 roku pracowała jako
pielęgniarka w Szpitalu św. Barbary w
Bisztynku, potem od 1937 do 1939 roku w
Szpitalu św. Elżbiety w Ornecie, a w latach
1939-1945 w Szpitalu św. Antoniego w
Barczewie. W 1942 roku, w Berlinie ukończyła
Studium rentgenowskie. Pomimo zbliżającego

się wschodniego frontu, z narażeniem życia,
czując potrzebę służenia innym, pozostała w
Barczewie.
Z chwilą, kiedy w dawnej „Młynarzówce”,
za sprawą felczera Stanisława Cichonia, zostało
urządzone pierwsze w mieście Miejskie
Ambulatorium, s. Sylwana, jako jedyna zgłosiła
się do pracy przy diagnozowaniu chorych, gdzie
z wielkim poświęceniem niosła pomoc
potrzebującym. Potem pracowała z doktorem
Julianem Dembowskim. W tym czasie Miejskie
Ambulatorium zmieniło nazwę na Miejski
Ośrodek Zdrowia i zostało przeniesione do
budynku przy ulicy Kraszewskiego nr 15. W
Miejskim Ośrodku Zdrowia siostra Sylwana
pracowała do 1958 roku. Następnie była
instrumentariuszką, a na koniec pielęgniarką
przełożoną w Zakładzie dla Nieuleczalnie
Chorych (Dom Starców św. Jerzego) w
Barczewie, skąd w styczniu 1973 roku przeszła
na emeryturę i zamieszkała w Domu Zakonnym
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Sióstr św. Katarzyny w Ornecie. W kwietniu
1975 roku zamieszkała w Domu Zakonnym
Sióstr św. Katarzyny w Lidzbarku.
Siostra Sylwana była nie tylko człowiekiem
głębokiej wiary oraz radosnego i pogodnego
usposobienia, ale znano również jej wrażliwość
na ludzkie cierpienie. Była blisko ludzi i na
każde ich zawołanie. Niosła dobre słowo oraz
nadzieję, szczególnie w pierwszych
powojennych latach, kiedy wiele osób
zawdzięczało jej życie. Starsi mieszkańcy
Barczewa do dziś wspominają jej charyzmat,
poświęcenie i obowiązkowość. Jej domowe
wizyty były dla chorych ukojeniem.
Siostra Sylwana zmarła 1 lipca 1976 roku w
Domu Zakonnym Sióstr św. Katarzyny w
Lidzbarku. Tam została pochowana na
miejscowym cmentarzu.
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Fot. Z archiwum autora

Historia

Barczewskie Kalendarium
Wrzesień
1.09.1902 - w Barczewku powstała Szkoła
Podstawowa.
1.09.1947 - do Szkoły Podstawowej w Wipsowie
uczęszczało 110 dzieci z Wipsowa i okolicznych
wsi.
1.09.1996 - na bazie zlikwidowanego Przedszkola Publicznego w Barczewku powstało
pierwsze na terenie gminy Przedszkole Niepubliczne „Kajtuś”.
1.09.2001 - w Kronowie otwarto Niepubliczną
Szkołę Podstawową.
1.09.2005 - w Ramsowie otwarto pierwsze
niepubliczne gimnazjum w gminie Barczewo.
3.09.2001 – zainaugurowano nowy rok szkolny
2001/2002 w barczewskim Gimnazjum nr 1.
3.09.2002 - Szkoła Podstawowa im. Augustyny
Wiewiorry w Wipsowie otrzymała przyznany
przez Senat RP medal „Senat Odrodzony 19891999”.
3-04.09.2005 - w Barczewie zorganizowano VIII
Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Tour de
Warmia”.
8.09.1514 - urodził się Jakub Gleser, od 1536 roku
proboszcz parafii w Barczewie.
9.09.2000 - w piątej edycji Konkursu Gazet
Lokalnych nagrodę otrzymał zespół redakcyjny
„Wiadomości Barczewskich”.
10.09.1946 - w Nowowiejsku (Barczewie)
rozpoczęto spis mienia poniemieckiego.
11.09.2005 - w Greifswaldzie w Niemczech, na
koncercie zaprezentował swoje umiejętności
zespół NASTYLE z Barczewa.
12.09.1912 - jak donosiła „Gazeta Olsztyńska”,
drukarnię pana Bludana wraz z budynkiem przy
ulicy Kościelnej nabył pan Emil Ehrnigket,
dotychczasowy właściciel drukarni w Wartemborku.
15.09.1945 - w Barczewie rozpoczęto dożywianie
dzieci szkolnych, które codziennie otrzymywały
jedną szklankę mleka i kromkę chleba.
17.09.1899 - w „Gazecie Olsztyńskiej” ukazało
się ogłoszenie, że „J. Nesenberg w Skajbotach ma
tanio na sprzedaż dwukonny, mało używany
wóz”.
20.09.1936 - w wartemborskiej parafii odbyło się
zebranie Stowarzyszenia Sodalicji Mariańskiej.
20.09.2007 - w Barczewie gościł chór Shanty
z Hagen.
21.09.2007 - w Gimnazjum im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie otwarto nową halę
sportową.
22.09.1945 - Sąd Okręgowy w Olsztynie
zarejestrował Spółdzielnię Spożywców
„Jutrzenka” w Barczewie.
23.09.1923 - z powodu surowego rygoru,
w więzieniu w Wartemborku wybuchł bunt.
24.09.1954 - w więzieniu w Barczewie
przebywało 947 więźniów.
27.09.1984 - w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Barczewie zorganizowano wystawę
fotograficzną pt. „Żniwa ‘84”; autorem zdjęć był
Ryszard Rechul.
27.09.1995 - zmarł ks. Marian Surma, który nie
zdążył objąć urzędu proboszcza w parafii św.
Anny w Barczewie.
27.09.1998 - w Barczewie, w kościele św. Anny
wierni otrzymali pierwszy numer biuletynu
„Felix”.
28.09.2001 - utworzono Powiatową Poradnię
Pedagogiczno-Psychologiczną z siedzibą w
Barczewie.
29.09.2001 - w Ramsowie przywrócono tradycję
uroczystych dożynek.
wrzesień 1930 - wikariusz generalny ks. August
Spannenkresbs dokonał poświęcenia Domu
Starców w Wartemborku.
Wojciech Zenderowski

Jubileusz 400-lecia
Kierzliny (niem. Kerschleinen)
Na podstawie źródeł historycznych wiemy,
że osada, na miejscu której w okresie
późniejszym wyrosła wieś, istniała już w drugiej
połowie XVI wieku. Z dostępnych opisów
wynika, iż była to osada rybacka, do której z
jednej strony przylegał sosnowy las. Fakt ten
potwierdza, pod datą 31 maja 1519 roku,
administrator kapituły warmińskiej - Mikołaj
Kopernik, który w swych dokumentach
wymienił osadnika o imieniu Alex z Kierzlin.
Nie zachowała się dokładna data lokacji, a
jedynie rok 1611, w którym wieś miano lokować
na 20 włókach ziemi. Zakonna kronika podaje,
że wieś położona była na południowy-wschód,
trzy czwarte mili od Wartemborka (niem.
Wartenburg), w zakolu, nad Jeziorem
Kierzlińskim, przy szlaku handlowym. Z chwilą

sołtysa. Wieś zobowiązana była do płacenia
czynszu w wysokości: 3 łanów pszenicy i tyleż
żyta, 26 kur, 5 gęsi, 1 funta wosku. W roku 1702
Kierzliny wymieniane były jako wieś
osadników.
Po rozbiorze Polski (1772), rząd pruski
zabrał wieś i wydał na własność prywatną. W
plebiscycie, w lipcu 1920 roku, za Polską
mieszkańcy Kierzlin nie oddali ani jednego
głosu. W dwudziestoleciu międzywojennym na
terenie wsi nie istniały polskie organizacje.
Natomiast we wsi, już od 1889 roku, w ramach
Towarzystwa Czytelni Ludowych, działała
polska biblioteka, która funkcjonowała do 1891
roku. Bibliotekarzem był miejscowy gospodarz
Piotr Wagner (prowadził punkt biblioteczny w
latach 1890-1891) oraz Wronowski, który w

ustanowienia lokaty, na podstawie dokumentów,
wieś stanowiła własność biskupów
warmińskich. Dokument nie wymienia zasadźcy
i jego prawa. Wiadomo, że był, a do jego
obowiązków należało sprowadzenie osadników
z Mazowsza. Przy Jeziorze Kierzlińskim, w
pobliżu wsi, pozostały ślady dawnych wałów,
wskazujące na funkcje obronne. Nazwa wsi
pochodzi od nazwiska Prusaka Kerschle,
natomiast na podstawie kościelnych
dokumentów, sporządzonych za urzędowania
biskupa Szembeka, wiemy, że Kierzliny
nazywały się: Duże Kierzniny, a Kucbory - Małe
Kierzniny. Po roku 1945 wymieniano jako Kierzliny. Wieś, podobnie jak leżące w
wartemborskim dekanacie miejscowości, ma
swoją legendę mówiącą o zakonniku i
zatopionym pałacu.
Od początku, głównym zajęciem
pierwszych osadników było karczowanie lasu i
rolnictwo. Tylko dwóch osadników trudniło się
rzemiosłem. Z chwilą lokowania, mieszkańcy
otrzymali prawo łowienia ryb w jeziorze, na
własne potrzeby i małymi narzędziami. W latach
późniejszych wieś stanowiła dobra rycerskie. W
roku 1656 liczyła tyle samo włók co w chwili
lokaty. Gospodarowało na nich 5 gburów.
Wówczas był jeden sołtys, jeden wolny i jeden
przypisany służyć konno w wojnie i pomagać
stawiać oraz naprawiać grody. W środku wsi
była kuźnia i karczma, stanowiące własność

1890 roku był kolektorem. 23 stycznia 1945
roku, żołnierze Armii Czerwonej zdobyli
Kierzliny. Wówczas mieszkańcy doświadczyli
wiele gwałtów i zbrodni. Ponadto rok 1945, dla
mieszkańców trudniącym się głównie
rolnictwem, również nie należał do łatwych.
Byli na długo pozostawieni sami sobie.
Kierzliny w swoich granicach pochwalić się
mogą trzema kapliczkami: dwie neogotyckie
usytuowane są na prywatnych posesjach,
natomiast trzecia, zwieńczona sterczynami,
znajduje się przy rybaczówce. Od 1 lipca 1989
roku Kierzliny przeszły pod parafię św. Andrzeja
Apostoła w Barczewie.
Obecnie Kierzliny są jedną z 56
miejscowości leżących w granicach
barczewskiej gminy i jako sołectwo obejmują:
wsie Kierzliny i Studzianek. Wieś liczy 129
mieszkańców. Musiały minąć dziesięciolecia,
by dostrzeżono malownicze położenie wsi i jej
turystyczne walory. Dziś przez wieś przebiega
trasa rowerowa. W pobliżu znajdują się jeziora
Kiełdynek i Kierzlińskie.
Opr. Wojciech Zenderowski

fot. W. Zenderowski

Słowniczek
kolektor - osoba, która dostarczała książki w
terenie
gbur - gospodarz posiadający własne duże
gospodarstwo
funt - miara wagi
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Historia/ Informacje
Tajemnice i ciekawostki…
Dawny Szpital Miejski św. Antoniego w Barczewie
Historie sprzed lat, pozornie wyjaśnione,
pod wpływem nowych informacji okazują się
bardziej zawiłe. Ich rozwiązanie i spisanie
stanowi największą wartość w każdej
monografii miasta. Podobnie jest z historią
nieistniejącego już budynku, w dzisiejszym
Barczewie, który przypisany był do ul.
Niepodległości 7. Budynek stał po lewej stronie
ulicy. Dawniej, w jego murach miesił się
pierwszy Miejski Szpital św. Antoniego. Obiekt
wybudowany został w 1798 roku i od początku
stanowił własność prywatną. Wyżej, po tej
samej stronie, zwrócony szczytem do ulicy
Niepodległości, stał parterowy budynek
gospodarczy, który nie dotrwał do końca II
wojny światowej. Kiedy w starym szpitalu
brakowało miejsca dla chorych, władze miasta
wykupiły budynek przy ul. Niepodległości 7. Po
jego adaptacji w 1875 roku, budynek był gotowy
na urządzenie w nim miejskiego szpitala dla
chorych i przytułku dla potrzebujących pomocy.
Ze źródeł archiwalnych Zgromadzenia
Sióstr św. Katarzyny w Braniewie wiemy, że
dzięki staraniom urodzonego w naszym mieście
archiprezbitera, ks. kanonika Edwarda Stocka,
proboszcza parafii św. Anny, katolicka
wspólnota parafialna powołała w 1875 roku
siostry z tegoż zgromadzenia, do opieki nad
chorymi i potrzebującymi pomocy.
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr św.
Katarzyny nie objęły pracy pielęgniarskiej w
Barczewie od razu. Był to bowiem okres
wielkich prześladowań Kościoła i Zakonu przez
władze pruskie. Siostrom nie wolno było
przyjmować nowych zadań bez zgody
ówczesnych władz państwowych. Zezwolenie
na objęcie pracy pielęgniarskiej w szpitalu
zgromadzenie otrzymało z Ministerstwa
Szkolnictwa, Medycyny i Duchowieństwa z
Berlina 26 stycznia 1886 roku. Z nieznanych
nam dzisiaj powodów, siostry ze Zgromadzenia
Sióstr św. Katarzyny przybyły do Barczewa
dopiero 28 października 1889 roku i

Innocencja Erdmann i Leonarda Pingel. Z
niemieckiej kroniki, Szpitala św. Antoniego w
Barczewie wiemy, że pierwszą przełożoną w
szpitalu była siostra Adelajda Keuchel,
późniejsza przełożona generalna kongregacji
św. Katarzyny. Przypuszczalnie funkcję tę
sprawowała tylko czasowo, aby towarzyszyć
siostrom w początkowym okresie podjęcia
nowej pracy. Wiadomo bowiem, że siostra
Adelajda znała miasto, gdyż pracowała w nim
jako nauczycielka. Siostry jeszcze tego samego
roku przeprowadziły się do Miejskiego Szpitala
św. Antoniego przy ul. Niepodległości 7 i
przejęły opiekę nad chorymi i potrzebującymi
pomocy.
Kuratorium szpitala, pod przewodnictwem
ówczesnego archiprezbitera księdza kanonika
Edwarda Stocka, w 1889 roku składało się z
pięciu członków parafii, natomiast lekarzami
byli: dr Kuhn, dr Rochus, dr Wall i dr Müler.
Kiedy 17 kwietnia 1889 roku zmarł
przewodniczący kuratorium ksiądz kanonik
Edward Stock, jego miejsce zajął archiprezbiter
Steffen. Ten jednak funkcję tę sprawował
krótko, ponieważ zmarł 1 kwietnia 1893 roku.
Po dwunastu latach funkcjonowania, kiedy
Miejski Szpital św. Antoniego przy ul.
Niepodległości 7, wraz z przytułkiem, okazał się
za mały na potrzeby miasta, archiprezbiter ks.
kanonik Johannes Hirschberg wyszedł z
inicjatywą budowy nowego szpitala. Uważał on,
że szpital mógłby powstać przy wsparciu
sponsorów oraz, jak odnotowano w kronikach,
wierzących, szczodrych i pobożnych ludzi z
miasta i okolicy. W 1901 roku rajcy miejscy
przekazali pod budowę nowego szpitala plac
sportowy, leżący przy ul. Niepodległości.
W 1902 roku, po wybudowaniu nowego
szpitala z kaplicą, ks. kanonik Johannes
Hirschberg, poświęcił go ku czci św. Antoniego,
przenosząc w ten sposób patrona z
wcześniejszego miejskiego szpitala. Do końca
1903 roku Szpital św. Antoniego przy ul.

Foto archiwum autora: Nieistniejący budynek przy ul. Niepodległości nr 7.

zamieszkały w budynku, w którym mieściła się
Miejska Szkoła dla Dziewcząt, przy dzisiejszej
ulicy Armii Krajowej. Tam jednak mieszkały
krótko.
Pierwszymi siostrami w Miejskim Szpitalu
św. Antoniego były: Juliana Bergmann,
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Niepodległości 9 przejął chorych z dwóch
szpitali, tj. ze starego, zbudowanego po roku
1733, oraz z Miejskiego Szpitala św. Antoniego,
zbudowanego w 1798 roku, położonego przy ul.
Niepodległości 7. W roku 1903, w budynku

dawnego miejskiego szpitala zamieszkały
siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny w
Braniewie, które od 1903 roku opiekowały się
chorymi w nowo wybudowanym Szpitalu św.
Antoniego.
Ze źródeł archiwalnych Zgromadzenia
Sióstr św. Katarzyny w Braniewie wiemy, że
Ministerstwo Szkolnictwa, Medycyny i
Duchowieństwa w Berlinie, pismem z dnia 26
stycznia 1886 roku, zezwoliło siostrom na
założenie w Barczewie ochronki, jako
dodatkowej działalności. Z powodu braku
źródeł, nie można ustalić, czy i kiedy to
przedszkole powstało i gdzie się znajdowało.
Wiemy natomiast, że archiprezbiter Johannes
Heller w okresie swej działalności w Barczewie,
poprosił Zarząd Generalny Zgromadzenia w
Braniewie o siostrę do nowo urządzanego
przedszkola, które powstało w 1917 roku.
Ciąg dalszy na str. 12

Galeria Sztuki „Synagoga”
Niecodzienne spotkanie
13 sierpnia br., w Galerii Sztuki
„Synagoga” odbyło się zebranie członków
S towa rz y szen ia S p o łec z n o - Ku lt u r a ln eg o
„ P o j e z i e r z e ” w B a r c z e w i e . S p o t ka n i u
przewodniczył prezes Marian Sawicki, który w
pierwszej części przedstawił sprawy odnoszące się
do stowarzyszenia, natomiast w drugiej
poinformował, że ze wszystkich innych jednostek,
działających w „Pojezierzu”, barczewskie
stowarzyszenie jest jednym z najliczniejszych i
najprężniej działających, gdzie na bogate życie
kulturalne złożyły się comiesięczne wernisaże prac
artystów nie tylko ze Związku Polskich Artystów
Plastyków.
Od początku działalności Galeria Sztuki
„Synagoga” promuje mieszkających w granicach
barczewskiej gminy wszystkich tych, którzy
kochają sztukę, umieją własnymi rękoma
udowodnić swój kunszt artystyczny i wydobyć na
światło dzienne piękno ukryte w człowieku. Przez
barczewską Galerię Sztuki przewinęła się liczna
rzesza osób o różnych profesjach. Komisarzem
wszystkich wystaw jest pani Anna Korybut
-Dziemidowicz. Marian Sawicki podkreślił, że
każde przedsięwzięcie zorganizowania wernisażu,
czy spotkania z aktorem, ciekawym człowiekiem
wymaga pracy osób, których nazwiska nie
widnieją w folderach, czy na afiszach i w tym
miejscu należą się im wielkie słowa uznania.
Ponadto dodał, że chór Moderato daje oprawę
niemal każdej nowo otwartej wystawie. My przy
tej okazji dodajmy, że 10 września, chór Moderato
wystąpił podczas uroczystości dożynkowych
w Gadach.
Po części oficjalnej w Galerii Sztuki
„Synagoga”, w miłej atmosferze członkowie
stowarzyszenia i zebrani, śpiewająco biesiadowali
przy grillu. Nie byłoby w tym nic szczególnego
gdyby nie fakt, że prezes Marian Sawicki, w którym
obudziła się artystyczna dusza, przepięknym,
doniosłym śpiewem oraz deklamowaniem wierszy
pokazał, że sztuka nie jest mu obca.
W. Zenderowski
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A to ciekawe…Historia ulicy Granicznej

Po wielu, wielu latach mieszkańcy ul.
Granicznej w Barczewie doczekali się drogi z
prawdziwego zdarzenia. Trudno było wymagać,
mimo położenia płyt betonowych, by polna
droga spełniała jako takie wymogi. Pomimo
niedogodności przy drodze przybywało domów
mieszkalnych. Tylko kałuże po deszczach oraz
dziury były te same, a wraz z nimi narastały
utrudnienia.
W monografii miasta czytamy, że od
stycznia 1945 do lipca 1945 roku ulica nazywała
się Karolinowska, od niemieckiej nazwy ulicy
Karolinenhöfer Weg, gdzie na jej krańcu, po
lewej stronie nad rzeką Kiermas, wcześniej
znajdowała się osada, a wg niemieckich źródeł wieś Karolinenhof (Karolinowo). Z chwilą
założenia osada stanowiła własność biskupa
warmińskiego. Później były to dobra
szlacheckie, które po 1772 roku przeszły na
własność prywatną i od tej pory w dokumentach
wymieniany jest majątek rolny, w którym
mieszkańcy mieli zatrudnienie. Ostatnim
właścicielem majątku w Karolinowie był
Heppner, który w styczniu 1945 roku, jak
większość, przed zbliżającym się wschodnim
frontem, wyjechał do Niemiec. W lipcu 1945
roku, za sprawą wiceburmistrza Wartemborka
Władysława Naruszewicza, zmieniono nazwę
ulicy na Graniczną. Zmianę nazwy władze
miasta uzasadniały tym, że leży ona na obrzeżu
granicy miasta. Natomiast pozostałą część
majątku należącego do Karolinowa wchłonęły
Rejczuchy.

W miejscu, gdzie ul. Graniczna łączy się z ul.
Kościuszki, znajduje się zabytkowa murowana
kapliczka, klasycystyczna, z drugiej połowy
XIX wieku, którą wybudował Henke (kiedy
stawiał dom mieszkalnym po drugiej stronie
drogi). W niszach kapliczki umieścił różne
precjoza, świątki, krzyże, różańce, grupę
pasyjną i gołębicę. Natomiast polichromowaną
figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, w 1927
roku, umieściła Maria Kensbock. Wówczas
kapliczka oraz dom, którego właścicielem był
Henke, przypisane były do dawniejszej ulicy
Pasymskiej. Wybudowanie kapliczki zbiegło się
w czasie z powstaniem styczniowym (1863 r.).
W kronikach miasta zapisano, że przy kapliczce
przekazywano broń dla powstańców
styczniowych, a po upadku powstania, w tym
miejscu, uciekający powstańcy znajdowali
pomoc od mieszkańców Barczewa.
Przed rokiem 1945, przy ulicy
Karolinenhöfer Weg, wybudowano tylko cztery
domy. Równie ciekawą historię ma, pochodzący
sprzed 1900 roku, budynek mieszkalny

oznaczony nr 2. W chwili jego wybudowania
przypisany był do ul. Passenheimar Strasse 2,
(dawniejsza Pasymska). Jedyny ocalały, bez
przeróbek i adaptacji z nielicznych już w
Barczewie, o charakterystycznej sylwetce
architektonicznej, dwukondygnacyjny, z
wysokim poddaszem. Wybudował go Henke,
który do lewej ściany szczytowej, od strony
Karolinowa, w pierwszym roku pierwszej wojny
światowej dobudował, na mocnych
fundamentach, drewniany młyn napędzany
silnikiem Diesla. Urządzenia młyna były
nowoczesne, za wyjątkiem dużego koła
pasowego, które wyróżniało całość. W ostatnim
roku pierwszej wojny światowej spłonął
drewniany młyn oraz dach budynku
mieszkalnego. Jego odbudowę ukończył
Edmund Henke, ale już bez młyna. W roku 1927
sprzedał dom, który kupiła Maria Kensbock. W
styczniu 1945 roku działania wojenne
oszczędziły budynek, ale nie oparł się on
grabieży ze strony czerwonoarmistów. Dziś
stanowi perełkę dawnej architektury, wraz z
zachowanymi murowanymi słupami przed
wejściem.
Tekst i foto Wojciech Zenderowski

50-lecie pożycia małżeńskiego

Dzień 26 sierpnia br. dla czterech par małżeńskich był dniem szczególnym. Burmistrz Barczewa pan Lech Jan Nitkowski w imieniu Prezydenta RP odznaczył
państwa Ewę i Eugeniusza Rybickich, Cecylię i Kazimierza Wieżel, Jadwigę i Kazimierza Szymańskich oraz Marię i Leonarda Lutarewicz medalami za długie
pożycie małżeńskie.
Uroczystość miała doniosły charakter. Rodziny solenizantów, jak i zaproszeni goście byli bardzo wzruszeni. Życzeniom nie było końca. Do życzeń dołącza się
również redakcja naszej gazety.
Włodzimierz Zdaniuk
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Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie
Trzeci rok działalności
Trzydziestu dwóch przedszkolaków i czterdziestu jeden
uczniów szkoły podstawowej w
Lamkowie rozpoczęło w czwartek
pierwszego września nowy rok
szkolny. Jak każe tradycja
uroczyście odśpiewano hymn
państwowy, hymn „O Warmio
moja miła” po czym zebranych
uczniów, rodziców i nauczycieli
powitała dyrektor szkoły
Małgorzata Bałusz.
Specjalne, huczne brawa
dostało siedmiu pierwszoklasistów, którzy właśnie rozpoczęli długi proces życiowej
edukacji. Każdy z nich miał
możliwość zadzwonienia szkolnym dzwonkiem, który odtąd
będzie mu towarzyszył każdego
dnia w szkole. I każdy otrzymał w
prezencie mały, a właściwie
całkiem niemały upominek:
papierowy rożek wypełniony przyborami
szkolnymi oraz słodyczami. Szkoła wyposażyła
swoich pierwszoklasistów w komplety
podręczników, które będą im służyły aż do
trzeciej klasy. Zakupiło je Stowarzyszenie
WROTA, które prowadzi lamkowską placówkę.
Taki sam prezent od szkoły dostali też zresztą
czwartoklasiści.
O samopoczucie spytałem dwoje
sześciolatków, Dianę i Maćka. Oboje byli
przekonani, że w pierwszej klasie powinno być

dobrze, chociaż szkoła to dla nich na razie po
prostu kolejne miejsce dobrej zabawy. Ale czyż
nie chodzi także o to, żeby zdobywając wiedzę
dobrze się jeszcze przy tym bawić?
Pierwszoklasistów jest tylko siedmioro i dzięki
temu każdy z nich ma dobrą opiekę ze strony
nauczycieli. Tak samo jak uczniowie
pozostałych, równie mało licznych klas. I
dlatego każdego roku absolwenci lamkowskiej
szkoły osiągają wysokie, oczywiście na miarę
swoich możliwości, wyniki testów kompetencji.
„Dzięki licznym projektom realizowanym za

Nasza młodzież jest wspaniała
– wolontariat „Pomocna Dłoń”
Wolontariat szkolny ,,Pomocna Dłoń” w
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w
Barczewie w ubiegłym roku rozszerzył
działania zmierzające do integracji społeczności
lokalnej. W szkole odbyło się 8 spotkań dzieci
niepełnosprawnych z wolontariuszami.
Spotkania miały na celu zintegrować uczniów
niepełnosprawnych z uczniami gimnazjum.
Zajęcia odbywały się raz w miesiącu, w soboty.
Uczestniczyło w nich 30 wolontariuszy
gimnazjum i 20 uczniów niepełnosprawnych z
rodzicami.
Jesteśmy przekonani, że wspólne spędzanie
czasu młodzieży niepełnosprawnej i
pełnosprawnej przynosi obu stronom moc
wrażeń. Jedni i drudzy odkrywają świat, który
istnieje obok, często do tej pory niezauważany.
Uczymy się wrażliwości, delikatności,
otwieramy się na siebie, budzą się w nas nowe
uczucia i ogromna satysfakcja. Spotkania
stanowią też doskonały sposób na organizację
czasu wolnego gimnazjalistom, naukę
współpracy w grupie, tolerancji i zrozumienia
wobec otaczającego nas świata.
Wolontariat Szkolny ,,Pomocna Dłoń”
wspierany jest w swych działaniach przez
burmistrza Barczewa pana Lecha Jana
Nitkowskiego, który umożliwił dojazd na
zajęcia dzieciom spoza miasta Barczewo.
Współpracujemy też z panią prezes
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich
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Danutą Zielonka oraz Starostwem Powiatowym
w Olsztynie. Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich, współpracując z Bankiem
Żywności w Olsztynie, przekazało na zajęcia
żywność, napoje i słodycze na poczęstunek
wolontariuszy i gości. Pani Krystyna Szter jako
radna powiatu służyła radą rodzicom,
wskazywała instytucje wspierające, przekazała
upominki na nagrody za udział w konkursach,
zabawach oraz nagrody specjalne dla
wolontariuszy.
W imieniu własnym oraz dzieci
niepełnosprawnych i ich rodziców pragniemy
serdecznie podziękować wszystkim
wymienionym oraz życzliwym ludziom, którzy
przez ten rok pomagali w organizacji spotkań,
wspierali nas, potrafili dzielić się z nami swoją
wiedzą, mądrością i doświadczeniem.
W nowym roku będziemy kontynuowali
nasze spotkania i już teraz zapraszamy do
współpracy osoby zainteresowane.
Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia
zdjęć z naszych spotkań na stronie
gimbar1edupage.org, zakładka -galeria zdjęć wolontariat.
Serdecznie dziękujemy.
Opiekunowie Szkolnego Wolontariatu
,,Pomocna Dłoń”
z Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie

pieniądze unijne uzyskano w tej
małej placówce wysoki poziom
nauczania, co zrównuje szanse
edukacyjne dzieci wiejskich i
miejskich” - mówi Małgorzata
Bałusz. „Dodatkowo, dzięki
różnym projektom edukacyjnym
ten rok szkolny będzie obfitował
w ciekawe wyjazdy edukacyjnoturystyczne, w tym jeden
zagraniczny, w których mogą brać
udział wszyscy uczniowie naszej
szkoły.”
Janina Śliwa mieszka w
Lamkówku i ma syna w drugiej
klasie. „Jestem bardzo
zadowolona z tego, że szkoła jest
na miejscu i nie trzeba gdzieś
daleko jeździć. A do tego dzieciaki
mają ciekawe zajęcia, w tym
warsztaty języka niemieckiego w
fot. archiwum Niemczech, na które pojedzie
także mój syn”.
Niektórzy z obecnych nauczycieli byli
kiedyś absolwentami lamkowskiej szkoły, która
działa w tym miejscu nieprzerwanie od ponad
sześćdziesięciu lat. A jako Niepubliczny Zespół
Szkół i Placówek „Edukacja Dla Przyszłości”
rozpoczęła właśnie trzeci rok działalności.
Prowadzące ten zespół Stowarzyszenie „Wrota”
zostało przez burmistrza Barczewa wyróżnione
w kategorii: „Najaktywniejsza Społeczność
Wiejska w Roku 2010”.
Łukasz Czarnecki-Pacyński

Tajemnice i ciekawostki…
Ciąg dalszy ze str. 10

Niewykluczone, że takie przedszkole mogło
krótko funkcjonować w budynku po dawnym
miejskim szpitalu przy ul. Niepodległości 7.
Kiedy siostry zamieszkały w budynku
nowego Szpitala św. Antoniego, budynek przy
ul. Niepodległości 7, po remoncie, władze
miasta przeznaczyły na mieszkania. W styczniu
1945 roku, gdy do miasta zbliżał się front
wschodni, budynek ten opustoszał. Zasiedlono
go ponownie po 1945 roku. Początkowo, na
wysokim parterze mieszkali lekarze, natomiast
na piętrze - siostra Sylwana, po niej siostry
Niedźwieckie, państwo Olszewscy, a od 1962
roku państwo Prządkowie. Od 1945 roku
budynek administrowany był przez Szpital św.
Antoniego. Obiekt ten wyróżniał się wyjątkową
architekturą i dużymi pokojami. Był obszerny
strych, a na zewnątrz drewniany mostek z
balustradami. Piwnice budynku, pod całą jego
powierzchnią, zbudowane były z kamienia, a
sklepienia łukowe podkreślały ponury nastrój.
Dawni mieszkańcy tego domu wspominali, że
budynek był obszerny i pełen radości, a także
wielu niespisanych, rodowych tajemnic. W
1972 roku, z uwagi na zły stan techniczny,
budynek przeznaczono do rozbiórki.
Ostatecznie rozebrano go w 1976 roku.
W imieniu redakcji „Wiadomości
Barczewskich” serdecznie dziękuję siostrze
Magdalenie Krebs z Archiwum Zgromadzenia
Sióstr św. Katarzyny w Braniewie za pomoc w
opracowaniu niniejszego materiału.
Wojciech Zenderowski
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Sport
Regulamin IV Edycji Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego
w Halowej Amatorskiej Piłce Siatkowej Kobiet Dobre Miasto 2011 r.

KOMUNIKAT SPORTOWY

I CEL MISTRZOSTW:
- popularyzacja siatkówki wśród dziewcząt i kobiet w powiecie olsztyńskim
- wyłonienie najlepszej drużyny powiatu na 2011 r.
- umożliwienie czynnego wypoczynku po nauce i pracy
II TERMIN I MIEJSCE
Mistrzostwa rozegrane będą na dwóch halach sportowych w Dobrym Mieście w dniu
16 października (niedziela). Przyjazd drużyn do godz. 10.30, do Miejskiej Hali Sportowej
ul. Łużycka 75 (kierunek Knopin). Rozpoczęcie gier od godz. 11.00.
III ORGANIZATORZY
Rada Sportu Powiatu Olsztyńskiego;
Miejska Hala Sportowa i Liceum Ogólnokształcące w Dobrym Mieście;
gminy: Dobre Miasto, Purda;
IV ORGANIZACJE I INSTYTUCJE WSPIERAJACE
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Burmistrz Dobrego Miasta
Gmina Purda
Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Olsztynie
oraz inne firmy, instytucje i osoby prywatne
V UCZESTNICTWO
W Mistrzostwach mogą wziąć udział reprezentacje 12-tu gmin powiatu olsztyńskiego.
W zespole, łącznie z opiekunem, trenerem, może być maksymalnie 12 osób. Gmina może zgłosić
tylko jedną drużynę. Zawodniczki biorące udział w zawodach muszą być mieszkankami powiatu
olsztyńskiego lub przynależeć do klubu amatorskiego, którejś z gmin powiatu. Do weryfikacji
będzie wówczas potrzebna legitymacja klubowa.
VI SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
W zależności od ilości zgłoszonych reprezentacji gminnych sposób przeprowadzania zawodów
podany będzie w terminie późniejszym lub na miejscu.
VII ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą telefonicznie: Ryszard Żyźniewski tel. 89 5124384,
kom. 509621348, pisemnie: Gmina Purda 11-030 Purda 19, ug@purda.pl do 10 października br.
VIII NAGRODY
Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary i medale, wyróżnione zawodniczki - statuetki,
wszystkie zespoły - dyplomy.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Koszty organizacyjne, tj. opłatę hal, sędziów, opieki medycznej, obsługi technicznej, zakup
pucharów medali, dyplomów itp., pokrywają organizatorzy (głównie ze środków dotacji
Starostwa Powiatowego w Olsztynie).
2.Reprezentacje gmin przyjeżdżają na koszt własny.
3.Organizatorzy nie odpowiadają za mienie pozostawione bez opieki oraz ewentualne przypadki
losowe związane ze zdrowiem podczas trwania zawodów.
4.Zawodniczki niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju.
5.Każda zawodniczka musi mieć przy sobie dokument potwierdzający miejsce zamieszkania lub
legitymację klubową.
6.Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.
Regulamin opracował: Ryszard Żyźniewski
sporządziła: Justyna Gałązka

List do redakcji
Zwracamy się do Pana by wyrazić uznanie wobec funkcjonującego na terenie
Państwa gminy Gospodarstwa Agroturystycznego Państwa Wiesławy i Henryka
Prokopowicz. Uważamy, że stworzenie takiego miejsca było jedną z najlepszych decyzji
dla gminy, gdyż stwarza ono jednocześnie możliwość rozwoju lokalnej turystyki (będąc
bardzo ciekawą atrakcją dla odwiedzających gminę), jak i edukacji.
Jako fundacja zajmująca się edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży od wielu
lat możemy śmiało stwierdzić, że gospodarstwo Państwa Prokopowiczów może
posłużyć jako wspaniałe źródło wiedzy na temat poszczególnych zwierząt, zarówno
gospodarskich jak i dzikich i - dając możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami
- wzbudzić w dzieciach i młodzieży poczucie odpowiedzialności za zwierzęta.
Z poważaniem
Alicja Czerwińska

Dnia 21 sierpnia 2011 r. na boisku przy plaży
jeziora Gim na polu namiotowym „Raj” w
Zgniłosze w gminie Purda zorganizowano II
Samorządowy Turniej Siatkówki Plażowej Drużyn
Mieszanych.
Organizatorami turnieju byli: państwo
Elżbieta i Jacek Studniak ze Zgniłochy oraz
Ryszard Żyźniewski z Klebarka Wielkiego.
Turniej zaplanowano na sobotę 20 sierpnia,
jednakże ze względu na fatalną pogodę
przeniesiono jego organizację na dzień następny.
Na zaproszenie organizatorów przyjechały
reprezentacje gmin: Jonkowo i Barczewo. Gmina
Purda również wystawiła swoją reprezentację, w
której wystąpił między innymi wójt gminy pan
Jerzy Laskowski.
W wyniku gier w systemie każdy z każdym
mecze przebiegały następująco:
1 mecz Gmina Purda - Gmina Jonkowo 2:0 (25:18;
25:14)
2 mecz Gmina Jonkowo - Gmina Barczewo 2:0
(32:30; 25:23)
3 mecz Gmina Purda - Gmina Barczewo 2:1
(23:25; 25:15; 15:12)
Kolejność reprezentacji gminnych:
I m-ce Reprezentacja Gminy Purda
II m-ce Reprezentacja Gminy Jonkowo
III m-ce Reprezentacja Gminy Barczewo
Wszystkie drużyny otrzymały puchary
ufundowane przez kolejno: Związek Gmin
Warmińsko-Mazurskich, wójta gminy Purda,
Bank Spółdzielczy w Szczytnie z Filią w Purdzie.
Dyplomy dla wszystkich drużyn oraz statuetki dla
wyróżnionych ufundował Związek Gmin
Warmińsko-Mazurskich.
Statuetki odebrali:
- Katarzyna Niedźwiecka z Trękuska (Purda),
- Dariusz Najmowicz z gminy Barczewo.
Po rozegraniu turnieju głównego zawodnicy
rozegrali także mecze „trójek” i „dwójek”
męskich, gdzie przyjezdne gminy i gospodarze
wystawili swoich reprezentantów.
Ogółem w imprezie udział wzięło 30 zawodników,
w tym 5 kobiet.
Na zakończenie zawodów gospodarze i
organizatorzy zorganizowali ognisko z
kiełbaskami i napojami.
W opinii uczestników impreza była bardzo
udana, dlatego jej uczestnicy wyrazili chęć
ponownego przyjazdu, tym razem na dwudniowe
zawody organizowane w tak urokliwym miejscu.
Za organizatorów
Ryszard Żyźniewski
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Społeczeństwo
W nocy z 31 lipca
na 1 września nieznani
sprawcy, przez okno,
włamali się do sklepu
spożywczego przy ulicy
Obrońców Warszawy. Złodzieje ukradli
alkohole i papierosy. Trwa dochodzenie śledcze
w sprawie wykrycia sprawców. Policja zwraca
się do mieszkańców Barczewa z pośbą o pomoc
w wykryciu sprawców.
3 sierpnia w sklepie spożywczym na Osiedlu
Słonecznym, w wyniku nieporozumienia, dwaj
młodzi klienci pobili trzeciego, którym był
Tadeusz S., mieszkaniec Barczewa. Sprawcy
pobicia zostali ujęci i odpowiedzą za swoje
czyny przed sądem.
Nad ranem, 9 sierpnia na ulicy Wojska
Polskiego w Barczewie usiłowano ukraść
samochód osobowy marki Audi. Złodzieje
zostali spłoszeni przez właściciela pojazdu.
Policja poszukuje sprawców. Jednocześnie
apeluje do społeczeństwa o pomoc w ich
ujawnieniu.
W Barczewie, 10 sierpnia nieznani sprawcy
zerwali kłódkę na bramie i w ten sposób włamali
się na posesję. Ukradli dwie gąsienice od
koparki. Właściciel oszacował straty na kwotę 2
tys. złotych.
11 sierpnia mieszkaniec Olsztyna, będący
kierowcą samochodu osobowego, zgłosił
policji, że podczas gdy zmieniał koło w
pojeździe (w miejscowości Łapka, na drodze
Barczewo-Jeziorany) został zaatakowany przez
dwóch napastników, ubezwłasnowolniony
gazem i okradziony. Według poszkodowanego
bandyci zabrali mu saszetkę z dokumentami
oraz pieniądze w kwocie około 5 tys. złotych.
Poszkodowany był przedstawicielem firmy.
Pieniądze pochodziły z utargu. Policjanci z
Barczewa, badając sprawę, ustalili, że takiego
zdarzenia nie było, a zgłaszający przywłaszczył
sobie pieniądze. W tym procederze pomagał mu
kolega, mieszkaniec Barczewa. Obaj
odpowiedzą przed sądem za przywłaszczenie
pieniędzy, składanie fałszywych zeznań oraz za
zawiadomienie o niepopełnionym
przestępstwie. Na wniosek barczewskiej policji
prokuratura zastosowała wobec kłamców środki

zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i
poręczenia majątkowego. Komendant
barczewskiego posterunku w rozmowie z
redaktorem gazety powiedział - należy przyznać,
że sprawa nie była łatwa dla naszej policji.
Policjanci prowadzący śledztwo nie dali się
nabrać na barwne opowieści
„poszkodowanych”.
4 sierpnia policja otrzymała zgłoszenie, że
włamano się do mieszkania przy ulicy Armii
Krajowej i skradziono sprzęt AGD. Tego
samego dnia policja odzyskała sprzęt i
przekazała poszkodowanemu właścicielowi.
Złodziejem okazał się mieszkaniec Szynowa.
W nocy z 12 na 13 sierpnia nieznani
sprawcy, podczas remontu, ukradli z dachu
sklepu „Stokrotka”,
2 butle gazowe z
oprzyrządowaniem.
W Ruszajnach 25 sierpnia nieznani
sprawcy, przez wyważenie okna, włamali się do
domu jednorodzinnego, z którego ukradli 2
komputery i biżuterię. Trwają czynności
wykonawcze.
W Łęgajnach, 25 sierpnia, miejscowy
sprawca kopiąc uszkodził drzwi w samochodzie
marki Mercedes Sprinter. Straty wyniosły 1000
zł. Chuligan odpowie za swoje czyny przed
sądem.
W nocy z 28 na 29 sierpnia w Barczewie,
przy ulicy Wojska Polskiego nieznani sprawcy
włamali się do samochodu marki Hyundai, z
którego ukradli elektronarzędzia o wartości
1000 złotych. Policja prosi społeczeństwo o
pomoc w wykryciu sprawców.
W okresie od 28 do 30 sierpnia,
w Bartołtach Wielkich, z domu będącego
w trakcie budowy, nieznani sprawcy ukradli
elektronarzędzia.
We w r z e ś n i u b a r c z e w s k a p o l i c j a
zatrzymała 3 nietrzeźwych kierowców oraz 8
osób poszukiwanych listem gończym w celu
odbycia kary.
Redakcja
Od Redakcji
Publikując comiesięczną informację o
pracy naszej policji, po raz pierwszy

pozwoliliśmy sobie na zamieszczenie
dodatkowego komunikatu, adresowanego do
społeczeństwa naszej gminy. Jest to apel policji
o pomoc wykryciu sprawców przestępstwa.
Doświadczenie policjantów z różnych krajów
dowodzi, że ich praca jest skuteczna tylko
wówczas, gdy w wykryciu przestępstw pomaga
im społeczeństwo. Wrażliwość społeczeństw na
popełniane przestępstwa jest różna, jednak
większa niż nasza polska. Zaufanie do policji
wzrasta gdy widoczna jest jej praca, kiedy rośnie
wykrywalność przestępstw, a sprawcy
naprawiają szkody.
Nasza barczewska policja pracuje na bardzo
dużym terytorium, obejmującym dwie gminy:
Barczewo i Purdę. Jest to teren rozległy,
rozczłonkowany, z kolonijną zabudową wsi.
„Praca” złodziei zwyczajowo odbywa się nocą.
Niekiedy poszkodowani o stracie dowiadują się
z opóźnieniem, kiedy to łup złodziejski jest już
upłynniony. Mało liczna obsada personalna
komisariatu uniemożliwia patrolowanie każdej
wsi czy osiedla.
Nie chcemy być przez nikogo okradani. W
chwili powstania straty, nadzieje pokładamy w
policjantach. Często ich praca w śledztwie
przypomina szukanie igły w stogu siana. Jak
niesie wieść gminna, nawet w nocy, przy
pełnych ciemnościach, domy i ulice mają oczy i
uszy, widzą i słyszą wystarczająco dużo, aby
złodzieja złapać, a jego łup odzyskać. Nie jest
żadną tajemnicą, że złodzieje oferują
mieszkańcom kupno trefnych towarów po
niedorzecznie niskiej cenie. Jeżeli my jako
społeczeństwo nie będziemy wrażliwi na tego
typu złodziejskie praktyki, to dajemy im nasze
przyzwolenie na kontynuowanie obrzydliwego
zawodu. Zasada jest prosta - dzisiaj okradli
sąsiada, Ty niczego nie widziałeś i nie słyszałeś,
jutro okradną Ciebie i wtedy sąsiad niczego nie
będzie widział i słyszał. Straty zawsze ponosić
będą okradani, a bogacić się będą złodzieje. My
mieszkańcy musimy przewartościować swoje
poglądy i obywatelskie zachowania w sprawie
naszego zbiorowego bezpieczeństwa i ochrony
mienia. Pomoc dla miejscowej policji w
wykryciu sprawców przestępstwa powinniśmy
potraktować jako nasz obywatelski obowiązek,
ruch solidarnościowy i obronę przed złymi
ludźmi.
Redakcja

Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
serdecznie zaprasza na zajęcia w sezonie 2011-2012
- zajęcia wokalne dla dzieci i dorosłych
- zajęcia twórcze dla dzieci
- zajęcia plastyczne dla młodzieży i dorosłych
- zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży
- zajęcia świetlicowe: tenis stołowy, szachy, koło gier i zabaw
- zajęcia komputerowe
- nauka gry na instrumentach: pianino, keyboard, gitara
- nauka tańca: latino, hip-hop (spotkanie org. 3.10.2011 godz.17.30, 18.30)
- nauka tańca: popping, hip-hop, break dance (spotkanie org. 5.10.2011 godz.18.30)

Spotkania organizacyjne odbędą się 29.09.2011 (czwartek) o godzinie 17.00
w Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie ul. Słowackiego 5
Szczegółowych informacji na temat zajęć udziela sekretariat CKiPG w Barczewie, tel.: 89 514 82 81
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