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„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2012”
W iście expressowym tempie powróciły słynne pomidory z Łęgajn.
W zaledwie dwa lata nowi właściciele dawnego kombinatu tchnęli
w niego nowy żywot.

www.barczewo.pl
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Humor w obiektywie
“Żyć jak pies z kotem?”

fot. Mieczysław Szczepanik

- 2 września w Barczewie przy sklepie Stokrotka
właściciel samochodu marki BMW pozostawił
pojazd z kluczykami. Przyczyną pozostawienia,
według właściciela, była awaria układu
oliwienia silnika. Tego samego dnia pewien
pijany obserwator postanowił się przejechać
opuszczonym samochodem. Uruchomił silnik
i zaczął jeździć po Barczewie. Podczas przejażdżki spowodował aż dwie kolizje. Został
zatrzymany przez policję. Będzie odpowiadał
przed sądem za jazdę po pijanemu, spowodowanie kolizji i za krótkotrwałe zawłaszczenie
pojazdu.
- 5 września policja zatrzymała pijanego rowerzystę.
- 7 września nieznany sprawca z gospodarstwa
rolnego dokonał kradzieży 5 ton ziarna zbóż.
- 8 września w Barczewku został zatrzymany
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kontroli drogowej kolejnego pijanego
kierowcę.
- 21 września nieznany sprawca, prawdopodobnie za pomocą podrobionego klucza
dokonał włamania do myjki samochodowej
i ukradł z niej pieniądze w kwocie około 300
złotych.
- 23 września otrzymaliśmy zgłoszenie
zniszczenia drewnianego ogrodzenia w miejscowości Ruszajny. Sprawcami okazali się
4 małoletni chłopcy. Za zabawę sztachetami
z uszkodzonego płotu będą odpowiadać przed
sądem rodzinnym.
- 24 września w Łapce na terenie żwirowni
nieznany dotąd złodziej po uprzednim
wyłamaniu korka wlewu w przesiewarce żwiru
ukradł z jej baku olej napędowy.
We wrześniu policja zatrzymała 2 prawa jazdy,
13 dowodów rejestracyjnych, 4 osoby
poszukiwane listem gończym i 1 nakazem
doprowadzenia.
Zebrał Jan Krakowiak
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przez policję nietrzeźwy motorowerzysta.
- 8 września do pewnej piwnicy w Barczewie
włamał się złodziej i ukradł z niej rower.
- 9 września policja zatrzymała kierowcę, który
pod wpływem alkoholu prowadził samochód
- transporter.
- 11września w Ramsowie nieznany sprawca
włamał się do mieszkania i ukradł z niego
grzejniki i rury miedziane. Wartość straty
właściciel wycenił na 700 złotych.
- 12 września w Łęgajnach na trasie krajowej
16-stki w grupie uczącej się młodzieży
wracającej ze szkoły doszło do nieporozumienia pomiędzy dwoma chłopcami. Jeden
drugiego uderzył pięścią w twarz . Uderzony
przewrócił się na pasie jezdni tuż przed
nadjeżdżającym
samochodem. Samochód
wyhamował, ale pojazd najechał poszkodowanemu na stopę. Sprawca zajścia będzie
odpowiadał przed sądem za ciężkie pobicie
i spowodowanie zagrożenia ruchu drogowego
na drodze publicznej.
- 17 września policja zatrzymała w czasie

Każdy cmentarz jest jak otwarta księga,
gdzie z nagrobnych tablic można odczytać
przebieg ludzkich losów czy historię całych
rodzin. W gminie Barczewo jest wiele cmentarzy
i wiele zagubionych pojedynczych mogił z dwóch
ostatnich wojen. Na terenie miasta, oprócz
czynnego cmentarza komunalnego, który
wchłonął więzienny, jest dawny cmentarz
katolicki oraz ogrodzone miejsce, na którym był
cmentarz żydowski. Wypadałoby postawić przy
ul. Niepodległości tablicę o treści: „W tym
miejscu istniał w latach 1823-1975 cmentarz
ewangelicki”, po którym dziś nie ma śladu. W
Dniu Wszystkich Świętych wspominamy
świętych kanonizowanych przez Kościół, ale
przede wszystkim bliskich zmarłych. To dzień
zadumy nad życiem, które dla każdego człowieka
w którymś momencie się kończy. To dobry
moment na zastanowienie się również nad
swoim życiem. Warto w tym miejscu zacytować
myśl ks. Adama Bonieckiego „Tym, którzy
cierpią, bo utracili kogoś bliskiego, chcę
powiedzieć, żeby nie wierzyli, że czas leczy rany.
Śmierć bliskiego to za każdym razem trochę
naszej śmierci”. Pochłonięci codziennymi sprawami zapominamy o tym.
W. Zenderowski
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Największa i najszybsza inwestycja szklarniowa w Polsce
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2012”
W iście expressowym tempie powróciły
słynne pomidory z Łęgajn. W zaledwie dwa lata
nowi właściciele dawnego kombinatu tchnęli
w niego nowy żywot. Cieplarnianie warunki do
działania stworzyły nowym inwestorom władze
Barczewa i efekt jaki powstał w wyniku
modelowej współpracy prywatnego biznesu
z władzą lokalną jest po prostu niesamowity najnowocześniejsza i największa szklarnia
w Polsce. Obszar 15 ha pod szkłem robi
imponujące wrażenie. Ponadto Gospodarstwo
Ogrodnicze w Łęgajnach Sp. z o.o. zwyciężyło
w ogólnokrajowym konkursie „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne 2012”. - Każdy inwestor
w naszej gminie jest na wagę złota – mówi
burmistrz Lech Jan Nitkowski. Kiedy grupa
inwestorów z Olsztyna pojawiła się pod koniec
2010 roku w barczewskim ratuszu została przyjęta
z otwartymi ramionami. Nikt nie przeszkadzał,
jak to niekiedy bywa, tylko maksymalnie
pomagał. Dzięki temu firma szybko mogła
uruchomić proces modernizacji, a następnie
produkcji. Obecnie Gospodarstwo Ogrodnicze w
Łęgajnach święci triumfy na wielu płaszczyznach.
Kombinat ogrodniczy w Łęgajnach powstał
w 1962 roku. Jego areał sukcesywnie był
zwiększany, aż osiągnął poziom 52 ha. Głównymi
produktami były: pomidory, ogórki oraz kwiaty.
W tamtym okresie w dawnym województwie
olsztyńskim nikt nawet nie słyszał o pomidorach z
Żuromina, na stołach królowały soczyste
i smaczne pomidory właśnie zfot.
Łęgajn.
Kombinat
Archiwum
UM
pracował pełną parą i nie miał problemów ze
zbytem swoich bardzo dobrych produktów, stając
się liderem produkcji pomidorów w Polsce
północnowschodniej. Niestety w latach
osiemdziesiątych skończył się okres prosperity.
Zakład pomału wytracał tempo produkcji
i niemalże zupełnie ją zawiesił. Szklarnie były
ogrzewane bardzo drogim gazem, miały duże
straty ciepła, były przestarzałe. Doszło do tego, że

w 2010 roku zatrudniał tylko 12 osób. W chwili
obecnej pracuje tam 141 osób. Właśnie w 2010
roku nastąpiła zmiana właścicieli. Nowi
inwestorzy z Olsztyna zastali opłakany stan.
Właściwie musieli stworzyć zakład od nowa –
powstały nowoczesne szklarnie o wysokości 6 m,
sortownia i magazyn z najnowocześniejszą linią
sortującą z systemem automatycznej paletyzacji.
- Dwa lata temu wiedziałem tylko, że pomidor jest
czerwony – przyznaje Dariusz Strot, jeden
z głównych inwestorów. Wraz z bratem, kosztem
60 mln złotych, stworzyli zakład na najwyższym
poziomie. Przy wsparciu grupy fachowców
dokonali rzeczy dość niebywałej, tworząc
nowoczesny zakład w tak krótkim okresie czasu.
Jak twierdzą, jest to największa i najszybsza
inwestycja szklarniowa w Polsce. Na początku
zburzyli 8 ha starych szklarń. Potem krok po
kroku budowali nowy zakład. W styczniu 2012
roku posadzone zostały pierwsze sadzonki i 2
miesiące później pojawiły się pierwsze pomidory.
Podstawowym sukcesem firmy jest ogromny zbyt
na produkowane pomidory. Po kilku latach znowu
widać je w każdym olsztyńskim sklepie. Dzięki
wysokiej jakości produkcji trafiają do największych sieci handlowych działających
w Polsce. Próbki pomidorów przeszły pomyślne
testy w największych sieciach handlowych na

fot. Archiwum UM

terenie całej Europy. Oczywiście nic się nie bierze
z próżni. Obecni właściciele przy wsparciu
z funduszy europejskich stworzyli w Łęgajnach
niemalże kosmiczny zakład. Wszystkimi
procesami steruje komputer. Człowiek właściwie
dotyka pomidora tylko raz, przy zrywaniu go
z krzaka. Potem wszystko odbywa się automatycznie. Nawet poszczególne okna w szklarni
otwiera komputer. Komputer także steruje
nawadnianiem oraz dozowaniem odpowiedniej
ilości potrzebnych minerałów. Dzięki temu
powstaje produkt ekologiczny najwyższej jakości
i o odpowiednich parametrach - kalibru, koloru
i wagi. Podłoże dla korzeni stanowi specjalna
skała. Swój udział w „pomidorowej” hodowli
mają trzmiele, które wyparły pospolite pszczoły.
Jak twierdzą właściciele obecnie następuje
schyłek szklarni foliowych, nawożonych
w tradycyjny sposób. Pomidorów hodowanych
dotychczasowym sposobem po prostu nie kupią
wielkie sieci handlowe. Aby zapewnić optymalne
zbiory podczas nawet najtęższych mrozów
w zakładzie powstała nowoczesna kotłownia,
w której spalany jest miał węglowy. Gospodarstwo Ogrodnicze w Łęgajnach zwyciężyło
w 10 edycji ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2012”. Wręczenie
nagrody etapu wojewódzkiego konkursu odbyło
się 11 października w Sali Dębowej Hotelu
Warmińskiego w Olsztynie.
- Gospodarstwo Ogrodnicze z Łęgajn jest
najlepszym przykładem bezpiecznej pracy w rolnictwie – powiedział Kazimierz Zienkiewicz,
Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie, Przewodniczący Komisji Konkursowej.
Zdaniem kapituły konkursu firma z Łęgajn
wyznacza standardy jak bezpiecznie pracować w
gospodarstwie rolnym. Jak wiadomo praca w tej
dziedzinie gospodarki nie należy do najbardziej
bezpiecznych. W gospodarstwie w Łęgajanach
maksymalnie zmechanizowano i zautomatyzowano produkcję, ograniczając udział
człowieka. Maksymalnie zminimalizowano np.
dźwiganie skrzynek. Wózki, które wożą skrzynki
z pomidorami ze szklarń do sortowni, także nie
muszą mieć kierowcy, bo są samobieżne. Do
zrywania pomidorów nie używa się mało
bezpiecznych drabin, tylko przemieszczające się
platformy. Zakład dysponuje także bardzo
nowoczesnym zapleczem socjalnym. Inspektorzy
Państwowej Inspekcji Pracy wizytowali zakład
w czerwcu i nie mieli najmniejszej wątpliwości
komu przyznać pierwszą nagrodę w tym roku.
Podczas wręczenia nagród dużo pochwał płynęło
w stronę obecnego na uroczystości Lecha Jana
Nitkowskiego, Burmistrza Barczewa. Serdecznie
dziękowali mu właściciele Gospodarstwa
Ogrodniczego w Łęgajnach. Kolejne, długie i nie
mniej serdeczne podziękowania skierowała
Bożena Wrzeszcz-Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
w Olsztynie powiedziała, że inwestycja
w Łęgajnach to wzór dla innych samorządów jak
współpracować z prywatnymi inwestorami.
Grzegorz Gawrylczyk
fot. Archiwum (2)
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TECH-BED w Barczewie. Będzie nowe osiedle
Wydarzenie z 5 października br., przy ul.
Warmińskiej przeszło do historii miasta
Barczewa. Gospodarz uroczystości dyrektor
techniczny TECH-BED Tadeusz Dubik
przywitał zaproszonych gości i z powagą danej
chwili odczytał licznie przybyłym na niniejszą
uroczystość – Akt Erekcyjny, który cytujemy:
„Ogłasza się wszem, wobec i każdemu
z osobna, iż po wielu usilnych staraniach i przy
wielkim zaangażowaniu, mając na uwadze
wspólne dobro, podjęto trud budowy osiedla
mieszkaniowego w budynkach wielorodzinnych w Barczewie”.
Projekt osiedla wykonał pan Andrzej Siwik
i Pracownia Architektoniczna BDK pana
Janusza Dubowiaka z Olsztyna. Inwestorem
jest firma TECH-BET sp. z o.o., a generalnym
wykonawcą tego dzieła jest TECH-DOM
Marek Siwik z Barczewa. Uroczystość owa
miała miejsce dnia 05. X. Roku Pańskiego
2012. W czasie tym Burmistrzem Miasta
i Gminy Barczewa był pan Lech Jan
Nitkowski, a proboszczem tutejszej parafii
rzymsko-katolickiej był ks. Marek Paszkowski. Potwierdzeniem faktu rozpoczęcia
budowy poprzez wmurowanie niniejszego
aktu swoimi podpisami dokonali obecni na
uroczystości. Niech to rozpoczęte dzieło,

poświęcone przez proboszcza Marka Paszkowskiego, zostanie pomyślnie zakończone oraz
dobrze służy mieszkańcom miasta i Gminy
Barczewo. Sygnatariusze, świadkowie
uroczystości i ich zacne podpisy”.
Przed ceremonią podpisania Aktu
Erekcyjnego głos zabrali przedstawiciele
firmy nadmieniając, że plan budowy
pierwszych trzech budynków mieszkalnych
wielorodzinnych w Barczewie, z których
pierwszy zostanie oddany do użytku na
przełomie miesięcy lipiec-sierpień 2013 roku,
w przyszłości przyczyni się do rozwoju miasta.
Natomiast burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski nie krył, że firma pod budowę
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fot. Zb. Kozłowski

wybrała wspaniałą lokalizację, a nowe osiedle
wraz z całą infrastrukturą będzie wizytówką

miasta. Ponadto cieszy fakt, że na terenie
naszego miasta mamy firmę, budowlaną, a to
rokuje na dalszą współpracę.
Pierwszymi,
którzy złożyli podpis byli: Lech Jan Nitkowski
– burmistrz Barczewa, ks. Marek Paszkowski –
proboszcz parafii św. Anny w Barczewie oraz
Andrzej Siwik – autor projektu. W dalszej
kolejności zaproszeni goście w osobach:
Dariusz Jasiński – wiceburmistrz, Alina
Jakończuk – wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej, Jacek Kasprzak – prezes Zakład
Wodociągów i Kanalizacji, Lech Grunwald –
kierownik Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
Mariola Łukowska-Juckiewicz – dyrektor
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, Aleksandra Solińska – Wydział
Budownictwa Dróg Urzędu Miasta w Barczewie, Grzegorz Wieczorek – dyrektor Wydziału
Budownictwa w Starostwie Powiatowym,
Adam Perczyński -sołtys Wójtowa z małżonką
Iwoną, Stefan Lewandowski – Inspektor
Nadzoru Wodno-Kanalizacyjnego, Józef Koc
– kierownik budowy, przedstawiciele firmy:
Piotr Siwik – prezes Zarządu TECH-BUD
i Marek Siwik – pracownik firmy oraz
mieszkańcy miasta Janusz Wiadrowski, Włodzimierz Zdaniuk i autor niniejszego artykułu.
Każdy z sygnatariuszy Aktu Erekcyjnego
na pamiątkę dostał jego kopię. Kulminacyjnym momentem było wmurowanie Aktu
Erekcyjnego. Dla mniej wtajemniczonych
dodajmy, że znajduje się w lewym rogu przy
fundamencie budynku nr 2. Potem ks. Kan.
Marek Paszkowski dokonał poświęcenia
i wraz z przybyłymi odmówił modlitwę. Na
koniec, w siedzibie firmy przy ul. Grunwaldzkiej 13, przedstawiciele firmy zapoznali
zaproszonych gości z mapą sytuacyjną
powstającego nowego osiedla i zaprosili na
poczęstunek.
W. Zenderowski

fot. Zb. Kozłowski
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Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela
Z Januszem Korczakiem w Barczewie
W piątkowy poranek, 12 października,
centrum Barczewa opanowały dzieci i młodzież. Wszystko za sprawą programu
edukacyjnego „Z Januszem Korczakiem
w Barczewie”. Podczas gry terenowej,
usytuowanej w centrum Barczewa, najmłodsi
mieszkańcy miasta i gminy mogli zapoznać się
z zasadami bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, ekologii, sprawności fizycznej oraz
zdrowia. Wszystkie zadania, których celem
miała być integracja młodego człowieka ze
swoją „małą ojczyną”, odbywały się w formie
zabawy i widać było, że świetnie trafiały do
przesympatycznych młodych uczestników. Edukacja młodego człowieka od najmłodszych
lat jest bardzo ważna – mówi Lech Jan
Nitkowski, Burmistrz Barczewa.
W akcji wzięło udział łącznie 10 drużyn –
składających się z przedszkolaków, uczniów
szkół podstawowych oraz gimnazjum.
Przybyły reprezentacje z Barczewa, Ramsowa,
Bartołt Wielkich oraz Łęgajn. Uczestnicy mieli
do pokonania kilka punktów z zadaniami,
usytuowanych w centrum miasta. Wszystkich
uczestników powitał przy ratuszu Burmistrz
Barczewa. Na pamiątkowej fotografii
uczestników uwiecznił niezastąpiony Włodzimierz Zdaniuk. Po tym nastąpił start
uczestników do wyznaczonych zadań. Dzieci
dziarsko ruszyły do wyznaczonych punktów
i przy pomocy otrzymanych map, przemieszczały do miejsc, gdzie czekały na nie kolejne
zadania z różnych dziedzin życia. Pierwszym
punktem była sala sesyjna ratusza. Odpowiedzialnym za ten punkt był Lech Jan Nitkowski.
Od gospodarza magistratu dzieci dowiedziały
się w jaki sposób przebiegają sesje rady miasta.
O tym, że właśnie w tym miejscu zapadają
najważniejsze dla naszego miasta i gminy
decyzje, dzieci mogły same się przekonać,
wcielając na chwilę w role barczewskich
rajców. Po prostu brały udział w zainscenizowanej „nadzwyczajnej” sesji rady miejskiej.
Rola młodych polityków bardzo przypadła do
gustu najmłodszym uczestnikom.
Ważne kwestie związane z bezpieczeństwem w internecie omawiane były
w kolejnym punkcie, za który odpowiadała
Straż Miejska w Barczewie. Strażnicy miejscy
rozmawiali z młodzieżą o zasadach bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw
globalnej sieci. Przypomnieli też milusińskim
o numerach alarmowych, bezpiecznej drodze
do szkoły oraz o segregowaniu śmieci.
- Każdy jest kowalem swojego losu – mówił do
dzieciaków Zbigniew Majchrzak, odpowiedzialny za kolejny punkt zabawy. Był on
usytuowany na mini targowisku w pobliżu
ratusza. Koordynator akcji omawiał na nim
szeroko pojętą przedsiębiorczość. Przedstawiciel Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela przypominał najmłodszym, że nie uczą się
dla ocen, tylko dla siebie. Systematyczność
w nauce, ciekawość świata i rozwijanie swoich
pasji i zainteresowań to prosta droga to
życiowego sukcesu.
Kolejny ważny przystanek na trasie
imprezy był usytuowany w komisariacie

fot. W. Zdaniuk

policji. Respekt dzieci przed mundurem
w świetny sposób rozładowali barczewscy
policjanci. W przystępny sposób omawiali
z kolejnymi grupami m.in. zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i wakacyjnych
kąpieli. Nie zabrakło też rozmowy o pladze
ostatnich lat - przypadkach pogryzień dzieci
przez psy. Funkcjonariusze pokazali jak
zachować się w sytuacji napaści ze strony
zwierzęcia. Także oni poruszyli kwestie
bezpiecznego korzystania z internetu, bo tego
nigdy zbyt wiele. Oczywiście najbardziej
dociekliwi byli najmłodsi uczestnicy.
Przedszkolaki z Ramsowa zasypały policjantów gradem pytań ale przecież dokładnie o to
chodziło. Urocze smyki przebrane za smerfy
i biedronki, skutecznie zwracały na siebie
uwagę mieszkańców Barczewa, podczas
przemieszczania się do kolejnych punktów.
A następny punkt na trasie maratonu prowadził
do siedziby barczewskich strażaków. Tam
dzieciaki zapoznawały się z pracą strażaków
od kuchni. Barczewscy pogromcy ognia
w sympatyczny sposób omawiali zasady
bezpieczeństwa pożarowego. Odwiedzający
punkt mogli zwiedzić barczewską remizę oraz
obejrzeć cały sprzęt pożarniczy. Największe
zainteresowanie wzbudzały oczywiście wozy
bojowe. Ponadto na terenie remizy strażackiej
barczewski oddział „Joannitów” szkolił dzieci
w udzielaniu pierwszej pomocy ofiarom
wypadków komunikacyjnych. Oczywiście nie
była to nudna pogadanka tylko każdy chętny
mógł poćwiczyć na specjalnym fantomie.
W skąpanym słońcem barczewskim
amfiteatrze znajdowały się dwa kolejne punkty
zabawy. Na pierwszych z nich odbywały się
zajęcia ze sztuki walki
Krav Maga, a na
kolejnym zajęcia ogólnorozwojowe. Zajęcia ze
sztuki walki prowadził Krzysztof Lewicki. Po

krótkiej rozgrzewce dzieciaki poznawały
tajniki chwytów samoobrony. Opiekun tego
punktu podkreślał, że trzeba żyć bezpiecznie
i być świadomym otaczających nas zagrożeń.
Dzieciaki mocno obiecywały wysportowanemu instruktorowi, że codziennie
i regularnie będą poświęcały kilka minut na
ćwiczenia ogólnorozwojowe własnego ciała.
Gospodarzami punktu z zajęciami
ogólnorozwojowymi byli studenci Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego
w Olsztynie. Przyszli pedagodzy bez trudu
namawiali kolejne grupy do wspólnych zabaw
sportowych. W ciekawy sposób omówili też
z najmłodszymi zasady dbania o prawidłową
postawę ciała, zwłaszcza o kręgosłupy, którym
„nie pomagają” długie godziny spędzone
w szkolnych i przedszkolnych ławkach oraz
noszenie nie rzadko ciężkich plecaków. Nie
zabrakło kwestii związanych ze zdrowymi
nawykami żywieniowymi czyli głośnego
ostatnio tematu sklepików szkolnych,
w których królują batoniki, chipsy i inne
niezdrowe przekąski.
Po kilku godzinach zmagań całość akcji
została podsumowana w amfiteatrze.
Wszystkie drużyny biorące udział w zabawie
otrzymały pamiątkowe certyfikaty. Gościem
specjalnym ostatniego wykładu dla wszystkich
uczestników był Jeff Taylor, z jednej
z olsztyńskich szkół językowych. Imprezę,
przy przepięknym październikowym słońcu,
zakończyło wspólne grillowanie.
Organizatorem bardzo udanego przedsięwzięcia był Urząd Miasta i Gminy w
Barczewie. Pedagog wszechczasów, patron
zabawy - Janusz Korczak, z pewnością byłby
z takiej formy nauki bardzo zadowolony.
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Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze
„Dziwny Jeździec” z Gietrzwałdu w Barczewie
W sobotę, 22 września br., na zaproszenie
Krystyny Szter, prezes Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego ”Pojezierze” oddział
w Barczewie w Galerii Sztuki „Synagoga”
gościł „Wspaniały Teatr bez Nazwy”
z Gietrzwałdu. Serdecznie witając zespół
teatralny oraz Andrzeja Fabisiaka – reżysera i
scenografa nadmieniła, że już wcześniej
planowała by zespół teatralny, który odnosi
ogromne sukcesy zagościł w murach
„Synagogi”, a społeczeństwo barczewskie miało
możliwość obejrzenia spektaklu, nie
wyjeżdżając z Barczewa.
Pan Andrzej Fabisiak, w jednej osobie
reżyser i scenograf powiedział, że on i zespół
teatralny pod nazwą „Wspaniały Teatr bez
Nazwy” z Gietrzwałdu spektakl dedykuje
pamięci Barbary Hulanickiej. Potem przybliżył
historię nazwy zespołu.
Zespół rozpoczął działalność sceniczną
wystawiając „Szopkę” blisko dwadzieścia lat
temu, a pierwszym, zrealizowanym całkowicie
samodzielnie spektaklem były „Kaprysy
Łazarza" Stanisława Grochowiaka, wystawione
20 listopada 1993 roku. Potem przez lata
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie
odbywały się kolejne premiery. Zespół teatralny
ma na swym koncie wiele nagród i występów.
Jest najdłużej występującym na scenie
amatorskim teatrem. W najnowszej sztuce
„Dziwny jeźdźiec” flamandzkiego autora
Michela de Ghelderode, której premiera odbyła
się 19 lutego 2011 roku w Gietrzwałdzie,
aktorzy „Wspaniałego Teatru bez Nazwy” po raz
pierwszy nie sięgali do konwencji teatru realistycznego. Odegrali rytuał na pograniczu życia
i teatru, ukazując czarny humor, wcielając się w
pensjonariuszy, których ogarnia panika
i strach i nie mają wątpliwości, że śmierć jest

fot. Archiwum

naturalną koleją życia, że trzeba się z nią
pogodzić i odejść godnie, o czym przypominał
donośny dźwięk dzwonka. Tym razem Śmierć
zdecydowała się zabrać kogoś spoza ich grona
i wszystko kończy się na wesoło. Gra aktorów
i miejsce, w którym rozegrała się sztuka
Michela de Ghelderode „Dziwny jeździec” oraz
wspaniała scenografia została nagrodzona
gromkimi brawami przez wypełnioną do
ostatniego miejsca widownię. W spektaklu
wystąpili: Michał Maria Kozłowski, Teresa
Dopart, Teresa Grodzicka-Szymańska, Jolanta

Kłoczewska, Teresa Samulowska, Krzysztof
Biadała, Marek Gardzielewski, Adam
Kochanowski i Jarosław Żejmo. Reżyser i scenograf: Andrzej Fabisiak, opracowanie
muzyczne: Jarosław Żejmo, inspicjent, sufler:
Teresa Dopart, konsultacja choreograficzna:
Tatiana Asmałowa, realizacja techniczna:
Michał Marschall i Tomasz Czerwiński.
Realizację spektaklu wsparli: Starostwo
Powiatowe w Olsztynie, Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, Gminny Ośrodek Kultury
w Gietrzwałdzie, Elżbieta i Zdzisław Skóra.
W. Zenderowski

Dzień Papieski w Synagodze

fot. Archiwum
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Wojewódzkie Święto Plonów. Barczewko w Olsztynku
Urokliwy Skansen w Olsztynku
swoją symboliką bardzo wpasował
się w klimaty ludowe. Tu właśnie
zorganizowano ponownie dożynki
wojewódzkie, by złożyć dziękczynienie za pomyślne urodzaje, by
wręczyć odznaczenia "Zasłużony
dla rolnictwa".
Gości powitał gospodarz
dożynek marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego Jacek
Protas. Przemówienia wygłosili:
przedstawiciel kancelarii Prezydenta RP Andrzej Hałasiewicz oraz
Prezes Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej Jan Heichel. Po
obejrzeniu wieńców przez komisję,
uroczysty korowód dożynkowy
przeszedł do amfiteatru, na mszę
św. koncelebrowaną przez ks. abp
Wojciecha Ziembę - Metropolitę
Warmińskiego.
Wystawiono liczne stoiska z żywnością, rękodziełami, były pokazy tradycyjnych zawodów czy pokazy malarstwa.
Przedstawiono również staropolski obrzęd
dożynkowy pt. „Dożynki we Dworze” .
Gminę Barczewo w tegorocznych

dożynkach
reprezentował wieniec z Barczewka. Nawiązywał do warmińskich kapliczek. Dość oryginalny, przy tym skromny,
wykonany ze zbóż i plonów. W konkursie na
najpiękniejszy wieniec konkurowało aż 35
gmin. Każdy odbiegał od tradycyjnych,

pierwotnych wykonań. Wszystkie wyjątkowe, a przy tym
ogromne - „Nie ważna tradycja,
ważne by nas widziano?!”.
Oczywiście jest to subiektywne
spojrzenie, nawet z przymrużeniem oka.
Zauważyć należy, że wszyscy włożyli ogromną pracę
w wykonywanie wieńców. Nasz
wieniec, jak wiele innych
otrzymał wyróżnienie. Grupę
wieńcową stanowili: Ewa Bąk,
Urszula Michalska, Krzysztof
Ludwiniak, Leszek Szczepański
oraz dzieci: Magda
i Agnieszka Bąk.
Wszyscy w tradycyjnych
warmińskich strojach . Do tego
najweselsza kapela ludowa
,,Bum, cyk, cyk’’ z Dobrego
Miasta. Nie dało się nas nie
fot. Archiwum
usłyszeć, nie zauważyć.
Zdecydowanie podobaliśmy się. Za rok kolejne
wyzwanie, może następna wieś zajmie wysokie
miejsce w konkursie wieńcowym, czego
serdecznie życzę!
Beata Sierpińska-Marcińczyk

Europejskie Dni Dziedzictwa 2012 w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
W piątek, 28 września br.,
w Sa-lonie Muzycznym im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, mieliśmy okazję uczestniczyć w ciekawym spotkaniu pt.
„Powrót do czasów Feliksa
Nowowiejskiego poprzez modę
i muzykę”. Spotkanie zorganizowano w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa 2012, a przygotowało je Centrum Kultury i Promocji Gminy. W temacie: „Tajemnice codzienności” nawiązano do
Feliksa Nowowiejskiego.
W wyreżyserowanej scence
teatralnej, której miejsce akcji
umieszczono w rodzinie Elżbiety
i Feliksa Nowowiejskich, przybyłych widzów, w większości
ubranych w stroje z lat przełomu
XIX i XX wieku, przywitał Feliks
Nowo-wiejski, w którego postać
wcieliła się Magdalena Łowkiel,
pomysłodawca imprezy, pracująca na co dzień
w Salonie Muzycznym. Feliks przypomniał
swoje dzieciństwo oraz późniejsze twórcze lata.
Następnie do rozmowy dołączyła żona Feliksa Elżbieta, którą odegrała Agnieszka Chojnowska.
Po czym była scena z synem Feliksa - małym
Janem, w którego wcielił się Łukasz Silski ( na co
dzień uczestniczący w kółku muzealnym, on też
był autorem pokazu multimedialnego dot.
dawnej mody). Widzowie mogli obejrzeć
powszedni dzień z życia rodziny Nowowiejskich, dzień wypełniony codziennymi
sprawami, komponowaniem, koncertowaniem,
rozmowami z żoną Elżbietą i najmłodszym

synem – Janem. Wszystko toczyło się w świecie
mody, w scenografii tamtych lat i atmosferze
jaka wówczas obowiązywała. Pomysłodawczynią pokazu mody była Agnieszka
Markowicz. Na koniec modelki: Agnieszka
Markowicz, Beata Rychta z córką Alicją, Anna
Snochowska, Nikola Silska i Mirela Romanowska zaprezentowały barwny przegląd
damskich i męskich ubiorów z przełomu XIXXX wieku. W części drugiej Feliks zaprosił do
wysłuchania koncertu, który wykonali
uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej im.
F. Chopina w Olsztynie. Wystąpiły wokalistki:
Julia Abramczyk i Natalia Ciechanowicz-

uczennice Ewy Alchimowicz-Wójcik. Recital fortepianowy wykonała Aleksandra
Salej - studentka akademii Muzycznej im. S.
Moniuszki w Gdańsku.
Ostatnim był gitarzysta Rafał Majek,
uczeń Elżbiety Pliszki.
Koncert pomogła zorganizować Maja Sznirling ze Szkoły Muzycznej w Olsztynie.
Wszyscy artyści od
pani dyrektor – Marioli
Łukowskiej- Juckiewicz otrzymali kwiaty
i upominkiz podziękowaniami za wspaniałą ucztę muzyczną
dla ucha.
Po koncercie Feliks zaprosił wszystkich do mieszczącej się
piętro wyżej galerii sztuki, gdzie przygotowano
wystawę prac plastycznych dzieci, uczestniczących w warsztatach twórczych w Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, pod
kierunkiem Zbigniewa Kozłowskiego i Małgorzaty Rukszan.
Dodajmy, że z każdym rokiem tego typu impreza
organizowana w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa, w której dominuje historyczny
wątek osadzony zyskuje na popularności.
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Szesnasta wymiana młodzieży polsko-niemieckiej. „Śladami Mikołaja Kopernika”
W tym roku, po raz szesnasty, uczniowie
z Barczewa wzięli udział w wymianie polskoniemieckiej z młodzieżą z Hagen. W dniach
13.09. – 20.09.2012 gimnazjaliści wraz
z niemieckim przyjaciółmi podążali śladami
Mikołaja Kopernika, zwiedzając m.in.
olsztyńską starówkę, Zamek, Dom Kopernika
i Stare Miasto w Toruniu. Nie zabrakło również
czasu na relaks i dobrą zabawę. Uczniowie
odwiedzili Park Dinozaurów „JuraPark”
w Solcu Kujawskim, wzięli udział w spływie
kajakowym rzeką Pisą, rozgrywkach sportowych, ognisku integracyjnym w Tumianach
oraz wspólnym spacerze po naszym mieście.
Młodzież z Niemiec uczestniczyła w warsztatach ceramicznych i plastycznych, brała lekcje
średniowiecznej kaligrafii a także, w towarzystwie swoich polskich kolegów, obserwowała lekcje odbywające się w barczewskim
gimnazjum.
Uczniowie z Hagen byli zadowoleni
z wizyty i deklarowali chęć przyjazdu do
Barczewa w przyszłym roku. Największe
wrażenie zrobiła na młodych ludziach
warmińska przyroda i polska gościnność, której
mogli doświadczyć, spędzając czas w rodzinach
swoich polskich przyjaciół. Koordynatorem
wymiany była Katarzyna Matyjas, nauczyciel
języka niemieckiego z Gimnazjum nr 1
w Barczewie, a projekt dofinansowany został
przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
Lidia Zelman

fot. Archiwum

Z Przedszkola Miejskiego w Barczewie… Jak Przedszkolaki obchodziły Święto Drzewa
Nasze przedszkole od wielu lat współpracuje z Klubem Gaja . Celem programu jest
edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska
w ramach programu edukacji ekologicznej
Święto Drzewa.
Jak co roku 10 października 2012r. cała
społeczność przedszkolna uroczyście obchodziła Święto Drzewa. Głównym celem
spotkania było budowanie dziecięcej wiedzy
o świecie przyrodniczym oraz rozwijanie
umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
w sposób zrozumiały dla innych, jak również
wzbogacenie wiadomości dzieci na temat drzew
i ich znaczenia w najbliższym środowisku.
Wszystkie dzieci wraz z paniami przygotowały w formie plastycznej różne drzewa
wykonane ciekawymi technikami plastycznymi,
które ozdobiły nasz holl w przedszkolu. Dzieci
w tym dniu wyglądały jak piękne „drzewka”
przystrojone w listki. W leśnym nastroju, gdzie
w tle słychać było śpiew ptaków powitała nas
grupa straszaków przygotowaną rymowanką
związaną ze Świętem Drzewa. Nauczycielki do
zabaw z dziećmi wykorzystały metody
z pedagogiki zabawy. Dzieci naśladowały
spadające liście i kasztany podczas zabaw
„Drzewo, „Kasztanki” przy montażu słownomuzycznym.

Po inscenizacji wiersza „ Zielone serce”
zaprezentowanego przez dzieci z grup trzecich
i czwartych przedszkolaki dowiedziały się, jakie
korzyści dają nam drzewa i jak możemy o nie
dbać.
Było dużo emocji podczas przedstawiania
przez dzieci w formie słowno-rysunkowej próśb
drzew (m.in. „Nie łam moich gałęzi”, „Nie
rozpalaj w pobliżu mnie ognia”, „Nie obdzieraj
mnie z kory”, „Nie depcz młodych sadzonek
drzew”….), powstały piękne i poruszające serce
swoją treścią plakaty z prośbami drzew.
Na zakończenie uroczystości każda grupa
przedszkolaków otrzymała zagadki o drzewach,
które dzieci rozwiązywały po powrocie do sali,
a przedstawiciele grup starszych udali się
posadzić symboliczne drzewko w ogrodzie
przedszkolnym. Mamy nadzieję, że pozwalając
dzieciom na aktywne działanie będziemy
kształtować ich proekologiczne postawy
zgodnie z myślą …„Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż - a zapamiętam, pozwól mi działać, a
zrozumiem!..”
Konfucjusz
Na długo w naszej pamięci i miłych
wspomnieniach pozostaną uśmiechnięte buzie
dzieci, które w tak aktywny i radosny sposób
przeżyły ten szczególny dzień.
Prowadzące: B. Iwaszko, A. Kadłubowska
fot. Archiwum
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Jubileusz 650 lat . Skajboty (niem. Skaibotten)
Skajboty, wieś na terenie Pojezierza
Olsztyńskiego, w południowej części Gminy
Barczewo, założone zostały na podstawie
przywileju lokacyjnego podpisanego 11
listopada 1362 roku. Biskup warmiński Jan II
Stryprock na zasadźcę wyznaczył Henryka
z Łajs, który przed rokiem 1375 dokonał
założenia wsi na prawie pruskim. W tym samym
czasie kapituła zmieniła prawo na chełmińskie
i nadała 10 włók Mikołajowi Kunras de
Kyrpeyen, burgrabi olsztyńskiego zamku, który
owe włóki kupił od synów niejakiego Peterken.
On także kupił Jezioro Surwultinge i Amelung.
W 1483 roku, kapituła od Andrzeja Quedlitza
odkupiła 10 wolnych włók i oddała je za odpłatą
1 marki bez sądów i ciężaru szarwarkowego
mieszkańcom wsi Peterken. Inne 10 włók, które
kiedyś jako lenne było nadane, kupił Andrzej
Quedlitza oraz Paweł i Bogdan. Kapituła
potwierdza to kupno 7 maja 1494 roku. Na
podstawie innych źródeł, 27 maja 1487 roku
Skajboty zostały przez kanoników wykupione
od jedynej spadkobierczyni - Sophii, wdowy po
Michale Schayboth.
Po 5 latach wolności
Mikołaj Kunras de
Kyrpeyen musiał czynić jedną służbę na
koniu, a także współdziałać w robotach
przy budowie zamków. 7 maja 1494
roku kapituła potwierdza kupno. Po 1500
roku, we wsi była już
karczma. W Skajbotach trzykrotnie
w dniach 5 lutego
1517 roku, 2 sierpnia
1517 roku i 28 lutego
1519 roku przebywał
Mikołaj Kopernik,
który dokonał lokacji
2 łanów na rzecz
Mickiela Pippelka
i 1,5 na rzecz Grzegorza Czepana i 2 na
rzecz Matz Slandera.
W grudniu 1863 roku
mieszkańcy wsi
udzielili schronienia
powstańcom styczniowym. Przez wieś biegł szlak handlowy.
W pierwotnej postaci wieś zajmowała
obszar 60 łanów. Nazwa wsi Skajboty na
podstawie pisanych źródeł wywodzi się od Prusa
imieniem Schayboth. W przeciągu wieków
nazwa jednak ulegała metamorfozie, od
Skaiboth, przez Skaibutis, Skaibutai, Scayboth,
Scayboten, Schaywoten, Schaywoth, Scaibot,
Scaiboth, Skaybotten, Skajwot i Skaibotten, aż
do obecnych Skajbot.
W roku 1888 w ramach Towarzystwa
Czytelni Ludowych założono polską biblioteczkę, która pod kierownictwem Jana
Biernackiego funkcjonowała do 1891 roku.
Potem czynna była w latach 1920-1926, gdzie
kierownikiem był Antoni Lorenckowski.
W roku 1933 biblioteka działała w ramach

Towarzystwa Szkolnego, a w latach 1934-1939
jako oddział Centralnej Biblioteki Polskiej
w Niemczech. W tym okresie bibliotekarkami
były: Salomea Herudaj-Myczek i Maria
Kensbock. W 1926 roku biblioteczka liczyła 90
woluminów.
W roku 1889 wieś liczyła 131 domów i 677
mieszkańców. Wszyscy byli katolikami
i Polakami. Zajmowała 1031 ha ziemi. Od 31
grudnia 1928 roku we wsi działała prywatna
szkoła polska. Szkoła początkowo mieściła się
w domu Krakora, później u Alojzego Makały.
Potem 11 sierpnia 1930 roku otwarto
w Skajbotach polską szkołę. Funkcjonowała do
31 sierpnia 1939 roku. W pierwszym roku było
w niej zaledwie 7 dzieci, w następnym 10 dzieci,
a w szczytowym okresie 25. Do szkoły chodziły
również dzieci z Patryk. Nauczycielami szkoły
w Skajbotach byli kolejno Józef Hoffmann, Jan
Hinc i od 1936 roku Kazimierz Pacer, który
odegrał wielką rolę w utrzymaniu szkoły. Szkoła
w Skajbotach była ośrodkiem życia polskiego.
Działały przy niej świetlica, kółko dramatyczne,

śpiewacze, muzyczne i sportowe. Zespół
teatralny występował w Olsztynie, Purdzie
i Giławach. We wsi działało Towarzystwo
Młodzieży oraz organizacja harcerska.
Funkcjonowało przedszkole. Okres 1939-1945
był dla mieszkańców najtragiczniejszym ze
wszystkich. Wysiedlenia, deportacje i obozy
koncentracyjne. Natomiast przed wojną we wsi
działało polskie przedszkole. Prowadziły je
Salomea Herudaj-Myczek, Maria Kensbock
i Maria Romańska.
Wynik w plebiscycie z dnia 11 lipca 1920
roku, nie był korzystny dla polskich
mieszkańców Skajbot. Na Niemców oddano 360
głosów, na Polskę 140. W okresie międzywojennym we wsi działały koła: Związek
Polaków w Niemczech i Towarzystwo
Młodzieży. Natomiast ostoją życia polskiego

były głównie rodziny Barabaszów i Sarnowskich. Do Związeku Polaków w Niemczech
(1922-1939), należało 37 osób, wymienionych
z imienia i nazwiska. W Skajbotach mężem
zaufania IV Dzielnicy Związku Polaków
w Niemczech był Kazimierz Lubowski. Po
1 września 1939 roku zemsta hitlerowców
dosięgła wielu innych działaczy polskich
mieszkających w Skajbotach. Ze wsi
wysiedlono Bernarda Barabasza, a w obozie
koncentracyjnym znaleźli się Franciszek
Sarnowski - nauczyciel polskiej szkoły
w powiecie babimojskim i jego brat Otton ze
Skajbot. Franciszka Sarnowskiego zamordowano w Oranienburgu. Również aresztowani
i więzieni byli pochodzący ze Skajbot uczniowie
Polskiego Gimnazjum w Kwidzyniu: Alojzy
i Gerard Bujnowie oraz Otton Kempa.
Ze Skajbot wywodzą się: Baltazar komendant zamku olsztyńskiego, który
odgrywał dużą rolę podczas wojny trzynastoletniej, Alojzy Śliwa - był redaktorem gazety
„Słowo na Warmii i Mazurach”, wójtem
Gutkowa oraz kierował
okręgiem w Dźwierzutach, Franciszek
Sarnowski – nauczyciel
i działacz harcerski,
Salomea HerudajMyczek – bibliotekarka, Maria Kensbock – przedszkolanka
i bibliotekarka, Antoni
Lorenckowski – bibliotekarz oraz przewodniczący Gminnej
Rady Narodowej
w Klebarku Wielkim
a także wiceprzewodniczący Rady Narodowej w Barczewie,
a później w Olsztynie
i prezes Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie, Anna
Romańska – działaczka
oświatowa, bibliotekarka i wychowawczyni przedszkola,
Augustyn Sokołowski
– jako agent Rządu
Narodowego niósł powstańcom styczniowym
pomoc.
24 stycznia 1945 roku do Skajbot wkroczyły
wojska Armii Radzieckiej, przynosząc wiele zła.
Po 1945 roku wieś sołecka położona na 1091 ha
ziemi w roku 1989 liczyła 131 domów i 677
mieszkańców, o ciekawej, typowo warmińskiej
zabudowie, którą wyróżnia kilka murowanych
budynków z początku XX wieku. Ponadto we
wsi jest kapliczka przydrożna z dzwonniczką,
neogotycką z 1897 roku.
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Śladami znalezisk…
Związku Weteranów Wojskowych - Wartenburg 1888
O znaleziskach archeologicznych odkrytych
w ostatnim czasie na
terenie miasta i gminy
Barczewo pisaliśmy
wielokrotnie w „Wiadomościach Barczewskich”, m.in.
w ostatnim artykule
pt. „Wartenburg –
świadkowie historii. Dzwonek rowerowy i psi numerek”.
Obiecaliśmy, że
będziemy na
bieżąco informować naszych
Czytelników
o kolejnych,
nowych i ciekawych znalezionych przedmiotach.
Ostatnio niemałą
sensację wywołała
znaleziona przez
pana Sebastiana owalna odznaka pochodząca
z drugiej połowie XIX
wieku, wskazująca na obecność na naszym terenie związku czy
stowarzyszenia wojskowego. Przedmiot został
znaleziony w okolicach Barczewa. Po
dokładnym oczyszczeniu ukazała się odznaka
o kształcie owalnym, z krzyżem w środku oraz
z napisem na jej obwodzie : „KRIEGERVEREIN WARTENBURG 1888”, „MIT
GOTT FÜR KAISER & REICH”. Po
przetłumaczeniu: „Związek Weteranów
Wojskowych - Wartenburg 1888 - Z Bogiem
dla Cesarza i Rzeszy”. Wiemy, że była to
organizacja zrzeszająca weteranów żołnierzy
i wojskowych. Samo znalezienie można
określić za wręcz sensacyjne, zważywszy na
mały przedmiot i duży okres zalegania w ziemi
(ponad sto dwadzieścia lat). Dodajmy, że
medale czy odznaczenia nie niszczeją w ziemi
tak szybko jak żelazo.
W monografii
dzisiejszego Barczewa możemy przeczytać
m.in. o różnych działających w mieście
organizacjach, stowarzyszeniach zrzeszających mieszkańców o różnych profesjach,
szczególnie katolickich, sportowych czy
śpiewaczych. Zaś co dotyczy właścicieli
odznaki, wiemy, że pierwsze wzmianki,
nazwijmy, o weteranach wojskowych,
pochodzą z 2 września 1888 roku. Wówczas to
w mieście Wartenburg zawiązał się Związek
Weteranów Wojskowych, który swoim
zasięgiem obejmował miasto i całą gminę.
Związek założyło 44 żyjących weteranów,
ostatnich dwóch wojen, którzy widzieli się
w takiej organizacji. W 1911 roku do związku
należały 173 osoby, a w 1928 liczba wzrosła do
218. Historia nie wspomina, czy w tej liczbie
znaleźli się weterani z pierwszej wojny
światowej, która zakończyła się w 1918 roku,

w której brało udział wielu mieszkańców miasta
i gminy, jak też
wielu w niej poległo. W formie
uzupełnienia warto dodać, że później, na wzór
Związku Weteranów Wojskowych m. Wartenburg, podobne związki
powstały
w ościennych gminach.
Związek
przez miejscowe władze i społeczność
był szanowany.
Działał prężnie, był widoczny i z każdym
rokiem rósł w siłę, nie
szczędząc pomocy starszym weteranom.
Jego
działalność dostrzegł książę
Wilhelm II, który w podzięce dla związku
ufundował chorągiew. Chorągiew uroczyście
została poświęcona, a aktu wręczenia dla
związku w dniu 3 czerwca 1894 roku dokonał
sam fundator. Dzień ten dla weteranów
wojennych był wielkim świętem i zapamiętanym wydarzeniem.
Związek Weteranów Wojskowych był
inicjatorem ufundowania pomnika, który
stanął na Post Platz (pl. Pocztowy). W ten
sposób upamiętnili wszystkich z dekanatu
wartemborskiego, którzy zginęli w ostatnich
dwóch wojnach, w wojnie prusko-austriackiej
1864-1866 oraz w francusko-pruskiej 18701871. Odsłonięcie pomnika miało miejsce w
pierwszych dniach czerwca 1911 roku.
3 czerwca każdego roku, w święto Z W W, pod
pomnikiem, w asyście chorągwi składano
wieńce, a podczas państwowych uroczystości
uczestniczył poczet z chorągwią. Na co dzień
weterani spotykali się w restauracji - kawiarni
przy Luisenstrasse, obecnie ul. Mickiewicza,
której właścicielem był Kallau, natomiast
większe uroczystości organizowane były
w różnych miejscach. Związek Weteranów
Wojskowych działał do stycznia 1945 roku.
Wojciech Zenderowski
Fot. Odznaka z 1888 roku. „Związek
Weteranów Wojskowych. Wartenburg 1888 - Z
Bogiem dla Cesarza i Cesarstwa”. Zdjęcie
dzięki uprzejmości Sebastiana Białeckiego.

Barczewskie Kalendarium
Październik
01.10.1912 - jak informowała „Gazeta
Olsztyńska”, za przekroczenie nakazu o
wiązaniu psów, właściciel psa Franc Beisert z
Ruszajn, skazany został przez Izbę Karną w
Olsztynie na 30 marek kary.
01.10.1946 - w więzieniu w Barczewie
przebywało 66 więźniarek i 1110 więźniów.
01.10.1996 - w Barczewie swą działalność
zakończyła „Florentyna” - zakład gastronomiczny.
02.10.1982 - po 170 latach nieobecności, do
klasztoru w Barczewie powrócili ojcowie
franciszkanie.
04.10.1937 - w m. Wartenburg (Barczewo),
w kościele poklasztornym, w święto św.
Franciszka z Asyżu odprawiono mszę świętą.
06.10.1837 - w diecezji warmińskiej powstało,
pierwsze w Prusach Wschodnich, Towarzystwo
Trzeźwości, którego inicjatorami byli
właściciele restauracji i wyszynków.
06.10.1997 - wieża ciśnień w Barczewie została
wpisana do rejestru zabytków.
08.10.2002 - w Barczewie powstało Stowarzyszenie „Każdemu Dać
Szansę”
z prezesem Mariolą Łukowską na czele.
09.10.1466 - Wartenburg (Barczewo) zostało
wcielone do Królestwa Polskiego na mocy
Traktatu Toruńskiego.
09.10.1999 - w Barczewie, odbył się II Wyścig
Kolarski „Tour de Warmia”.
10.1998 - w Barczewie przy kościele pw. św.
Anny powstał zespół Schola Cantores Miriam.
10.10.1945 - w Barczewie powstał Komitet
Miejskiej Polskiej Partii Robotniczej.
12.10.1946 - Miejska Rada Narodowa
w Barczewie przyznała leśniczemu lasów
miejskich 25 kg, a gajowemu po 15 kg żyta
miesięcznie.
12.10.1946 - Miejska Rada Narodowa w Barczewie przyznała nauczycielom szkół
powszechnych po 10 metrów sześciennych
drzewa opałowego po cenie zniżonej o 75%..
12.10.1950 - w Szkole Podstawowej w Barczewie obchodzono uroczyście rocznicę bitwy
pod Lenino.
12.10.1986 - w Dniu Wojska Polskiego
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Barczewie odbyło się spotkanie członków Związku
Bojowników o Wolność i Demokrację.
14.10.1921 - zmarł Jakub Mazuch – rolnik,
działacz oświatowy i polityczny. Był organizatorem i członkiem polskich Komitetów
Wyborczych na Warmii.
15.10.1997 - w Miejskim Ośrodku Kultury,
Sportu i Turystyki przy ul. Grunwaldzkiej
otwarto Klub Młodzieżowy.
16.10.1957 - w Wipsowie powstał pierwszy
w województwie Uniwersytet Powszechny
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
19.10.1567 - biskup warmiński Stanisław
Hozjusz podniósł spustoszoną wieś Kronowo.
19.10.1984 - w sali Miejskiego Domu Kultury
w Barczewie odbyło się uroczyste pożegnanie
poborowych z całej gminy.
21.10.1984 - w Barczewie, przy Miejskim
Domu Kultury rozpoczął działalność zespół
dziecięcy tańca ludowego „Jagienka”.
22.10.1994 - w Kronowie odbyły się biegi
przełajowe, w których uczestniczyła młodzież
z szkół: Łęgajn, Kronowa i Lamkowa..
22.10.1951 - w Szkole Podstawowej w Barczewie odbyła się masówka, obrazująca życie
w kołchozach ZSRR.
Ciąg dalszy na str. 12
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O Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie I Turniej Piłki Nożnej „ Barczewski Orlik”
W dniu 15 września w Barczewie odbył się I
Turniej Piłki Nożnej „ Barczewski Orlik”
o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby
Więziennej w Olsztynie. Organizatorami
turnieju był Zakład Karny w Barczewie oraz
Zarząd Terenowy NSZZ F i PW w Barczewie.
Do udziału w zawodach zgłosiło się 11 drużyn,
w tym zespół Dyrektora Okręgowego płk.
Andrzeja Bartkiewicza oraz lokalne drużyny
reprezentowane przez samorządowców Miasta
Barczewa, OSP w Barczewie oraz Barczewski
Komisariat Policji. Mecze rozgrywane były na
dwóch boiskach ze sztuczną nawierzchnią,
w dobrej , sportowej atmosferze. Poszczególne
spotkania były zacięte, zawodnicy walczyli
o każdą piłkę, ale co warto podkreślić wszyscy
przestrzegali zasady fair-play. Do finału
turnieju zakwalifikowały się drużyny
Zakładów Karnych w Kamińsku oraz Iławy. Po
wspaniałym meczu obfitującym w wiele
efektownych akcji, pierwszymi zwycięzcami
„Barczewskiego Orlika” zostali funkcjonariusze z Kamińska. Turniej został zgodnie
przez wszystkie zespoły uznany za udany oraz
stojący na wysokim poziomie, tak więc na
pewno w przyszłym roku nastąpi kolejna jego
edycja. Po zakończeniu zawodów uczestnicy
spotkali się na poczęstunku, który, dzięki
życzliwości kolegów z OSP w Barczewie
można było spożyć na ich terenie. Końcowa
klasyfikacja zawodów:
1.ZK w Kamińsku
2.ZK w Iławie
3.AŚ w Olsztynie
Tomasz Szewczak
fot. Archiwum(4)

Barczewko - II Turniej tenisa stołowego O Puchar Burmistrza Barczewa

W sobotę 13 października w Sali Wiejskiej w Barczewku odbył się II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Barczewa. Turniej miał formułę
“Open” tzn. każdy kto chciał mógł się do niego zgłosić i brać udział. Do konkursu zgłosili się młodzicy juniorzy i seniorzy. Wnuk walczył z dziadkiem,
syn z tatą. Wyłonienie zwycięzców turnieju odbyło się metodą pucharową tzn. dwukrotnie przegrany zawodnik odpada z dalszej gry. Klasyfikacja
końcowa wypadła zaskakująco. Turniej wygrał młodzik Grzegorz Jacobson uczeń Gimnazjum, mieszkaniec Barczewka. Drugie miejsce przypadło panu
Zbigniewowi Bąk, trzecie Krzysztofowi Ludwiniakowi. Końcowa klasyfikacja wskazuje, że do turnieju lepiej przygotowali się seniorzy. Pan Zbigniew
Bąk powiedział mi, że po raz pierwszy wziął rakietkę tenisa do ręki w wieku 40 lat. Z tej rozmowy wyciągam optymistyczny wniosek, że do uprawiona
sportu nigdy nie jest za późno.
Jan Krakowiak
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LETNI OBÓZ TAEKWON-DO W DARŁÓWKU
Trzech zawodników z naszej drużyny
(Mikołaj Wójcik i bracia Goliszek) pod okiem
trenera Bartosza Zabłotnego wzięło udział
w letnim obozie sportowo - rekreacyjnym
Taekwondo. Był to już XX obóz zorganizowany
przez KS „ Orient ” pod kierownictwem trenera
Zbigniewa Pawlaka . W obozie KS „Orient”
udział wzięło 108 osób, w tym zawodnicy KS
„Orient” Częstochowa, KSW „Start”
Częstochowa, KS „Egida” BarczewoOlsztynek, „ Keiko” Jastrzębie.
Obóz rozpoczął się 14.08.2012r. , zakończył
27.08.2012r.
Uczestnicy zostali zakwaterowani w ośrodku o nazwie Piramida II w miejscowości
Darłówko. Czekało tam na nich wiele atrakcji
, takich jak: basen, korty tenisowe oraz boiska
na których można było pograć w piłkę nożną,
koszykówkę czy siatkówkę. Z całą pewnością
utkwiła w pamięci zawodników ścianka
wspinaczkowa, gdzie wyciskając ostatnie poty
zawodnicy mogli zaprezentować swoją
determinację i upór w dążeniu do celu. Piękna
pogoda dopisywała przez cały okres pobytu,
dzięki czemu wszyscy z przyjemnością
korzystali z kąpieli w morzu. Plaża oddalona
była ok. 300 m. od ośrodka, i służyła im jako
miejsce codziennych treningów. Do ćwiczeń
został wykorzystany sprzęt sportowy tj. tarcze,
kalaki, packi, gumy, piłki i inne sprzęty do walk.
Kadra obozowa w skład której wchodzili :
Magdalena Makowska (gr.I), Marta Brylińska
(gr.II), Bartosz Zabłotny (gr.III), Agnieszka
Horbatiuk (gr.IV), Łukasz Wabnic (gr.V),
Zbigniew Pawlak (gr.VI, kierownik obozu)
przygotowała dla wszystkich grup mnóstwo
różnych atrakcji. Były to między innymi:
konkursy, quizy, zabawy taneczne oraz turnieje.
Dzieciaki mogły uczestniczyć w warsztatach

fot. Archiwum

plastycznych, technicznych i edukacyjnych.
Mieli również dostęp do gier planszowych,
komputerowych a także do sprzętu sportowego.
Według harmonogramu, grupy młodsze i
starsze trenowały trzy razy dziennie pod okiem
swoich opiekunów. Głównym celem zajęć było
przygotowanie uczestników do zbliżających
się Mistrzostw Europy.
Zorganizowano również sparringi sędziowane z udziałem ekip KCT, Orientu, Startu
Częstochowa, Egidy Barczewo/Olsztynek
i Keiko Jastrzębie. Z relacji naszych zawodników wynika, że był to czas spędzony w przemiłej atmosferze z wieloma niezapomnianymi

Kolarskie wyczyny Piotra Skrzeszewskiego
Puchar Polski
O sportowych wyczynach Piotra Skrzeszewskiego z Barczewa, znanego z kolarstwa
pisaliśmy na łamach „Wiadomości Barczewskich” w poprzednich latach. W tym roku, po
zakończonym sezonie robimy podsumowanie
dokonań, wymieniając miejsca zawodów
i osiągnięte wyniki. Piotr Skrzeszewski, rocznik
1994, na co dzień jeździ w barwach Klubu LKK
(Ludowy Klub Kolarski) Warmia-Biskupiec.
Wcześniej w LUKK (Ludowy Uczniowski Klub
Kolarski) Potorscy-TSB Barczewo. Jego
pierwszym trenerem i szkoleniowcem był pan
Janusz Jasiński. Ten wspaniały młody kolarz na
swym koncie ma niejedno znaczące zwycięstwo.
Dla przypomnienia, w 2010 roku w Strzelcach
Krajańskich w kategorii Junior Młodszy, startując
podczas Mistrzostw Polski zrzeszenia LZS
w Kolarstwie Szosowym ze startu wspólnego,
zdobył tytuł Mistrza Polski. Rok 2011 nie był
gorszy, gdyż w kolarskich zmaganiach
wielokrotnie stawał na podium.
Na przestrzeni 2012 roku Piotr Skrzeszewski
uczestniczył w liczących się zawodach
kolarskich, reprezentując barwy klubu LKK
Warmia-Biskupiec, gdzie jego trenerem jest Jerzy
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Kowalski. Przypomnijmy ważniejsze wyścigi
kolarskie w chronologicznej kolejności.
- 01 kwietnia, podczas otwarcia sezonu
Szosowego Memoriału Romana Sobótki zajął II
miejsce.
- 5 kwietnia na trasie okrężnej Warpuny-ZyndakiGiżycko-Warpuny (województwo kujawskopomorskie) zajął II miejsce.
- 15 kwietnia, w I serii Pucharu Polski w Kolarstwie Szosowym, Kłomnice zdobył najwyższe
trofeum - Puchar Polski.
- w dniach 28 czerwiec - 1 lipiec brał udział
w Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim
Juniorów UCI (Union Cycliste Internationale),
był to Jubileuszowy XXV Międzynarodowy
Wyścig Kolarski „NIEMEN” Białoruś-Polska.
Wyścig zaliczany jest do jednych z ważniejszych,
a sam udział jest wielkim wyróżnieniem.
- 8 lipca w Kamionkach podczas Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Puchar
Wójta Gminy Giżycko zajął II miejsce, podobnie
jak podczas wyścigu o Puchar Wójta Wydminy.
- 11 sierpnia podczas I Memoriału Jerzego
Kowalskiego w Biskupcu, kryterium uliczne,

atrakcjami, gdzie można było podzielić się
z innymi, doświadczeniami i umiejętnościami
sportowymi przy czym cały czas, zdobywając
jeszcze to nowe doświadczenia. Ponadto
chłopcy zadeklarowali , że w przyszłym roku
wybiorą się ponownie na obóz, ponieważ
dostarczył im on mega pozytywnych wrażeń
i emocji.
Podsumowującym wydarzeniem i dumą
naszej drużyny okazał się egzamin na stopnie
mistrzowskie do którego przystąpił nasz
instruktor Bartosz Zabłotny, sukcesywnie
zdobywając 2 DAN. Serdecznie gratulujemy !
Sekretarz Piotr Silski

Barczewskie Kalendarium
Ciąg dalszy ze str. 11

22.10.2000 - w Barczewie otwarto siedzibę
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich.
22.10.2000 - przy Miejskim Domu Kultury w
Barczewie zorganizowano Międzyzakładową
Ligę Tenisa Stołowego.
25.10.1951 - miała miejsce udana ucieczka
pięciu więźniów z barczewskiego więzienia.
25.10.1956 - na terenie gminy Barczewo
rozpoczęło się żywiołowe rozwiązywanie
rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
26.10.1946 - ustalono nowe ceny na artykuły
pierwszej potrzeby: 1 kg chleba żytniego
kosztował 20 zł, sadło 380 zł, smalec topiony
400 zł, kiełbasa 360 zł, kaszanka 120 zł.
30.10.1447 - w Toruniu urodził się Łukasz
Watzenrode, biskup warmiński, polityk i
dyplomata, reformator bractwa w Dobrym
Mieście i klasztoru franciszkanów w
Barczewie.

Ciąg dalszy na str. 13
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Wojciech Zenderowski

Informacje

Sprawozdanie z wrześniowej sesji Rady Miejskiej
Wystąpienie Burmistrza Miasta
- Sierpień to okres urlopów i wypoczynku.
W Urzędzie w tym czasie trwały prace
przygotowawcze do opracowania nowego
budżetu na rok następny. W sołectwach
przygotowywane były wnioski pod nowe
inwestycje. Odbywały się zebrania wiejskie. Trwa
dyskusja nad dalszym rozwojem gminy.
- Szanowni Państwo ! W tym czasie delegacja
naszej gminy, 20 sierpnia w Warszawie na
Zamku Królewskim, odebrała zaszczytne
wyróżnienie. Spośród 920 inwestycji krajowych
zgłoszonych do konkursu wybrano 100. Grupa
specjalistów, naukowców dokonała objazdu
i oceny zgłoszonych inwestycji. Za rewitalizację
zachodniej części Starego Miasta odebraliśmy
główną nagrodę Konkursu - Modernizacja roku
2012 w kategorii „Rewitalizacja obszarów
i zespołów urbanistycznych”. Osiągnięciami
Barczewa zainteresowała się Telewizja Polska.
Polskie Radio przeprowadzało wywiady
z pracownikami Ratusza. Jest to bardzo dobra
promocja naszego miasta. W 2009 byliśmy tylko
nominowani. W tym roku pełny sukces. Jest to
wspaniały moment, aby nie tylko nasi rodacy
dowiedzieli się, że coś się dzieje w Barczewie.
- W tym roku Dożynki Gminne odbyły się
w Barczewku. Przed laty podjedliśmy postanowienie, że Święto Planów będzie się odbywać
na wsiach a nie w mieście. Dziękuję organizatorom dożynek, a zwłaszcza sołtysowi wsi pani
Ewie Bąk, panu radnemu
Krzysztofowi
Ludwiniakowi i całej radzie sołeckiej za
doskonałą organizację uroczystości.
- Stałym elementem współpracy gmin Hagen
i Barczewa była wymiana młodzieży gimnazjalnej. Ciekawe spostrzeżenia przekazał mi
jeden z nauczycieli niemieckich, biorący udział
w tegorocznej, wrześniowej wymianie, który
stwierdził, że po organizowanym przez Polskę
EURO 2012 mieli nadmiar chętnej młodzieży,
która chciała odwiedzić naszą gminę.
- 1 września na boiskach Orlika odbył się turniej
piłki nożnej o puchar Dyrektora Służby
Więziennej. Brało w nim udział 11 drużyn w tym:
samorządowa, policji i OSP. Reprezentacja
urzędu zajęła zaszczytne ostatnie miejsce w turnieju,
- Trwają prace remontowe na rzece Kiermas.
Negocjujemy lokalizację nowych schodów przy
moście na ulicy Mostowej. Do tej pory
zamontowane zostało 16 schodów dębowych. Ze
względu na znaleziska - stare artyleryjskie pociski
czy granaty, przerywane są prace przy
oczyszczaniu rzeki. Oczyszczony z wojennych
znalezisk teren jest bezpieczny dla pracujących
tam ludzi. Na ulicy Mostowej mamy problem
podtopienia przyległego budynku. Nasze służby
wod-kan pracują nad rozwiązaniem problemu.
- Kolejna inwestycja to przebudowa drogi do
Orlika w Barczewie. Ten teren jest trudny,
wymaga przebudowy i wzmocnienia.
- Został ogłoszony przetarg na budowę chodników
i zatoki autobusowej na ulicy Wojska Polskiego.
Bardzo długo trwały uzgodnienia dotyczące
wycinki drzew przy tej ulicy. Trwają procedury na
przebudowę ulicy Orzeszkowej.
- Spotkaliśmy się z barierą w rozwiązaniu problemu z odprowadzaniem wody z drogi powiatowej w Łęgajnach. Problem polega na tym, że

woda spływa do przydrożnego rowu, rowem doprowadzona jest na pole rolnika, gdzie zalewa uprawy. Uzgadniamy z Powiatem przebudowanie
tego odcinka drogi. Powiat powinien patycypować w kosztach przebudowy a nie uciekać od
problemu.
- Kolejnym ważnym problemem do rozwiązania
jest odprowadzenie wody we wsi Kaplityny.
Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad nie wyraża
zgody na realizację zaproponowanej przez nas
koncepcji odprowadzania wody, mimo że jest to
woda spływająca z drogi krajowej nr 16. Nadal
jako gmina szukamy sposobu na rozwiązanie
problemu.
- Na etapie uzgodnień koncepcyjnych jest projekt
budynku socjalnego. Zakłada on budowę mieszkań trzy i dwupokojowych.
- Jestem po rozmowie z dyrektorem Agencji
Nieruchomości Rolnej w sprawie pozyskania dla
gminy pewnych nieruchomości. Agencja nie ma
pieniędzy na zrobienie mapek. Postanowiliśmy
partycypować w kosztach opracowania dokumentacji. Dotyczy to nieruchomości we wsiach
Jedzbark i Odryty.
- W Bartołtach Wielkich, w szkole podstawowej
została oddana do użytku po remoncie kuchnia
przygotowana do obsługi cateringowej. Po
wizytacji tej placówki wielkie uznanie mam dla
pracującego tam konserwatora. Niech jego praca
będzie przykładem dla pozostałych konserwatorów innych szkół.
- Dobrym przykładem nie jest remont przedszkola w Łęgajnach. Wykonawca - firma prywatna dała plamę. Zatrudniony przez wykonawcę
podwykonawca pewnego dnia przerwał roboty
i zszedł z remontowanego obiektu. Wielokrotnie
wykonawca zapewniał nas o dotrzymaniu terminu remontu – niestety tak się nie stało. Stoję na
stanowisku rozwiązania umowy i skierowania
sprawy do sądu.
- Nie popisali się dobrą organizacją organizatorzy I Rowerowego Rajdu w Barczewie. Organizator zapomniał o uzgodnieniach trasy
ruchu. Zapomniał tylko uzyskać zgody na
przejazd od komendanta Wojewódzkiego Policji.
Dzięki miejscowym służbom: policji, straży
miejskiej i strażakom udało się trasę zabezpieczyć. Rajd się odbył.
- W przyszłym roku 2013 w Barczewku będzie
zorganizowana Wielka Feta ludzi przedsiębiorczych w branży agroturystycznej. Będzie to
Ogólnopolski Zjazd, który odbędzie się gospodarstwie agroturystycznym: ”Janczary” pani
Danuty Olejnik. Patronat nad Zjazdem przyjął
prezydent RP pan Bronisław Komorowski.
- W 2013 roku w Barczewie odbędzie się Święto
Policji. Z prośbą o jego organizację zwrócił się do
mnie komendant miejskiej policji w Olsztynie.
Rewitalizacja starego miasta tak urzekła
komendanta, iż uznał, że tu, w Barczewie są
najlepsze warunki do świętowania.
- Mamy oszczędności około 1 mln złotych na
przetargach zrealizowanych projektów unijnych.
To znaczy, że wykonawcy robót wzięli za
wykonane prace mniej pieniędzy niż zakładał
projekt. Chcemy te oszczędności zagospodarować. Zgłosiliśmy budowę wodociągu na
trasie Lamkowo – Radosty i dokończenie
kanalizacji w kolonii Ruszajny. Mamy przygotowane projekty i wydane pozwolenie na

budowę. Do tego zadania jako gmina dokładamy
swój udział w wysokości 50%.
- Mamy do rozwiązania tematy trudne. Takim
problemem jest przeciek wody w elektrowni wodnej w Barczewie. Ściany pobocza Kanału
Młyńskiego popękały i woda znalazła sobie ujście
w innym miejscu. Badanie wykazało, że po
obniżeniu poziom wody w kanale przeciek ustał.
Będziemy negocjatorem pomiędzy właścicielami
pobocza kanału Spółką Wodną a właścicielem
elektrowni. Właściciel jest gotów w ramach
remontu zapłacić za uszczelnienie cieku wodnego.
Jest ku temu okazja. Planowane jest w tym roku
koszenie Stawu Młyńskiego, będzie obniżony
poziom wody w stawie. Zaistnieją warunki do
usypania grobli odcinającej dopływ wody do
kanału.
Jan Krakowiak
Ciąg dalszy ze str. 12

zajął III miejsce.
- 1 września, w Międzynarodowym Wyścigu o
Puchar Wójta Gminy Miłki dwukrotnie zajął I
miejsce, także w klasyfikacji ogólnej I miejsce.
- 28 września w Warlubie, w Mistrzostwach Polski
w Kolarstwie Szosowym, jazda na czas dwójkami,
Piotr wraz z Szymonem Rekitą wywalczyli tytuł
wicemistrza Polski juniorów. Był to kolejny sukces
na trudnym odcinku o długości 30 km na trasie
Warlubie-Osiek-Warlubie, gdzie średnia prędkość
zwycięzców wyniosła 50,6 km/h., a 30 września na
tej samej trasie, jedynie dłuższej o 10 km w jeździe
drużynowej zajął 5 miejsce. Ponadto jako junior
kadry polskiej startował w wyścigu kolarskim
Mistrzostw Świata Juniorów Walkenburg – w Holandii. Startował w Mistrzostwach Wojewódzkich
na czas i ze startu wspólnego zajmując II miejsca.
W swoim dorobku zgromadził wiele trofeów,
pucharów, medali i dyplomów. To wszystko
zawdzięcza ciężkiej pracy, wielu wyrzeczeniom,
długim przygotowaniom, treningom pod okiem
trenera, gdyż o każde miejsce na podium, na każdą
lokatę trzeba zapracować. Jest jeszcze szkoła, dom
i odrobina czasu dla siebie. Dodajmy, że Piotr
Skrzeszewski jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Kolarstwie w Świdnicy, a to w życiu młodego
zawodnika znaczy bardzo dużo. Rok 2012 Piotr
Skrzeszewski zaliczył do szczęśliwych
w sportowej karierze, czego dowodem jest
zdobycie Pucharu Polski w Kolarstwie Szosowym.
Obecnie Piotr Skrzeszewski w rankingu PZKol
(Polskiego Związku Kolarstwa) w kategorii junior
zajmuje 21 miejsce.
W. Zenderowski
Fot. Archiwum rodzinne.
Drugi od lewej Piotr Skrzeszewski
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