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- w ępy artystyczne
- konkursy, gry, zabawy
- malowanie twarzy
- sesje fotograficzne

od godz. 16.00
Występ artystów z Powiatowej Szkoły Muzycznej
w Dywitach i Barczewie 
- oliści
-  espoły ameralne
-  rkiestra myczkowa
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Amfiteatr miejski
w Barczewie
W programie:
od godz. 14.00
- występy artystyczne
- konkursy, gry, zabawy
- malowanie twarzy
- sesje fotograficzne

od godz. 16.00
Występ artystów z Powiatowej Szkoły Muzycznej
w Dywitach i Barczewie 
- soliści
-  zespoły kameralne
-  orkiestra smyczkowa

Grodzisko Barczewko/Stare miasto to miejsce,
którego początki ściśle powiązane są z historią Barczewa.
Można nawet powiedzieć, że to „metryka narodzin” miasta.
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Amator cudzych owoców - 5 kwietnia 
dokonano włamania do Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Kraszewskiego w Bar-
czewie. Złodziej, po wybiciu szyby 
w drzwiach, ukradł z pomieszczenia socjal-
nego owoce.

6 kwietnia mieszkaniec Barczewa 
został ugodzony nożem. Zdarzenie miało 
miejsce przy ul. Warmińskiej. Sprawca 
został zatrzymany.

7 kwietnia w Jedzbarku nieznany 
sprawca włamał się do pomieszczenia 
gospodarczego. Skończyło się na wła-
maniu, bo amatora cudzej własności nic nie 
zainteresowało.

6 kwietnia przy ul. Różanej w Wój-
towie zniszczona została karoseria Forda 
Mondeo. Poszkodowany właściciel wy-
cenił straty na 8 tys. złotych. Policja 

poszukuje sprawcy.
9 kwietnia w Ruszajnach, z szafki 

stojącej w przedpokoju jednego z domów, 
złodziej ukradł pilarkę spalinową o warto-
ści 2,5 tys. złotych.

7 kwietnia w Kromerowie nieznani 
sprawcy włamali się do budynku, który jest 
w trakcie budowy. Po wypchnięciu drzwi 
złodzieje zabrali: grzejniki, rury miedziane 
oraz zawory. Właściciel wycenił straty na 
4.200 złotych.

11 kwietnia w Barczewie jeden z mie-
szkańców, w trakcie interwencji stróżów 
prawa, obrzucił ich wyzwiskami. Mężczy-
zna zaczął się też szarpać z policjantami. 
Wcześniej uszkodził jeden z samochodów. 
Krewki mieszkaniec kamienicy przy ul. 
Obrońców Warszawy został zatrzymany.

W nocy z 22 na 23 kwietnia w Nikiel-

kowie został zatrzymany 63-letni mężczy-
zna, który ukradł piłę spalinową. Do jej 
transportu użył roweru, który także ukradł 
z innej posesji. Po sprawdzeniu danych 
osobowych zatrzymanego w policyjnych 
bazach okazało się, że mężczyzna był już 
w przeszłości karany za kradzieże. Skra-
dzione mienie zostało zwrócone właści-
cielom. Kodeks karny za przestępstwo 
kradzieży przewiduje karę nawet 5 lat 
pozbawienia wolności.

27 kwietnia w Wójtowie nieznany 
sprawca ukradł paliwo z zaparkowanej 
ciężarówki. Łupem amatora cudzej wła-
sności padło 116 litrów oleju napędowego o 
wartości 626 złotych.

W kwietniu barczewscy policjanci 
zatrzymali 1 nietrzeźwego kierowcę.

Zebrał Grzegorz Gawrylczyk

KRONIKA POLICYJNAKRONIKA POLICYJNAKRONIKA POLICYJNA

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są w sekretariacie CKiPG,
Biurze Informacji w Barczewie oraz na stronie internetowej www.ckipg.barczewo.pl
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Grodzisko Barczewko/Stare miasto to 
miejsce, którego początki ściśle powiązane są 
z historią Barczewa. Można nawet po-
wiedzieć, że to „metryka narodzin” miasta. 
Jest to miejsce wpisane do rejestru zabytków 
woj. warmińsko-mazurskiego i ze względu 
na wyjątkową wartość dla kultury i dzie-
dzictwa narodowego objęte zostało ścisłą 
ochroną prawną. Jednocześnie jest to teren, 
na którym nigdy nie prowadzono profesjo-
nalnych badań archeologicznych. Z okresu 
przed II wojną światową znane są jednak 
liczne znaleziska archeologiczne, prze-
chowywane w dziale archeologii Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie. Skąd w takim 
razie tak duże znacznie obiektu dla naszej 
historii i kultury? Krótkie wzmianki znaj-
dujemy w średniowiecznych kronikach.

Według nich w 1325 r. biskup warmiński 
Eberhard z Nysy wybudował miasto i zamek 
Wartenburg, nad jez. Wadąg. Nazwa 
sugeruje, że był to gród strażniczy. Przed kim 
lub przed czym strzegł? Był to okres 
intensywnej kolonizacji południowej części 
Warmii, ale jednocześnie nieustannych walk 
zakonu krzyżackiego z Litwinami. Wzdłuż 
Pisy, w kierunku Dobrego Miasta i Lidzbarka 
Warmińskiego prowadziły szlaki, którymi 
często podążały wojska litewskie. Miasto 
istniało niecałe trzy dekady. Rozwój ośrodka 
został niespodziewanie przerwany zimą 1354 
roku najazdem Litwinów. Według słów 
kronikarza zostały tylko zgliszcza, a żaden 
z mieszkańców nie uszedł z życiem. Po tych 
tragicznych wydarzeniach miejsce opusto-
szało zachowując w swej nazwie pamięć tych 
wydarzeń. Wieś, która powstała obok 
- dzisiejsze Barczewko, nazywała się Alt 
Wartenburg czyli stary Wartenburg, zaś 
grodzisko nad Orzechówką Alt Stadt lub Alt 
Feld czyli stare miasto lub stare pole.

Nowe miasto Wartenburg, czyli dzisiej-
sze Barczewo, relokowano w 1364 r. na 
obszarze bardziej bezpiecznym, na którym 
istnieje do dnia dzisiejszego. W 2014 roku 
obchodzimy 650 rocznicę założenia miasta.

Ówczesna tragedia mieszkańców to dziś 
kopalnia wiedzy o historii, kolonizacji 
i kulturze materialnej Warmii w poł. XIV w. 
To niejako kapsuła czasu skrywana pod 
ziemią i jedno z niewielu tego typu stanowisk 
archeologicznych w Europie. Całkiem 
niedawno sensację w świecie naukowym 
wywołało odkrycie pod Toruniem zaginionej 
Nowej Nieszawy. Miasto, zostało założone 
przez króla Jagiełłę i stanowiło konkurencję 
dla krzyżackiego Torunia. W 1431 roku 
zostało spalone przez toruńskich mieszczan 
i oddziały krzyżackie. Na podstawie analizy 
zdjęć lotniczych oraz z wykorzystaniem 
najnowszych technologii udało się nie tylko 
zlokalizować miasto, ale także niemal 
wykreślić jego rozplanowanie bez wbijania 
łopaty w ziemię.

Barczewko było prawie 100 lat starsze 

i znacznie mniejsze, ale historia bardzo 
podobna i nie mniej sensacyjna. W latach 90. 
XX w. olsztyński geodeta, a jednocześnie 
autor dokumentacji lotniczej wielu stanowisk 
archeologicznych naszego regionu dr Jerzy 
Miałdun, wykonywał lot w okolicy Bar-
czewa. Był to początek czerwca, czyli okres 
wczesnej fazy wegetacji roślin. Jest kilka 
czynników powodujących, że z powietrza 
widzimy znacznie lepiej to co znajduje się 
pod ziemią, czego nie jesteśmy w stanie 
dostrzec z bliska. Mogą to być różnego 
rodzaju wyróżniki czytelne na powierzchni 
terenu w zależności od rodzaju podłoża, pory 
roku, temperatury i warunków atmo-
sferycznych czy kąta padania promieni 
słonecznych.

W tym przypadku „zadziałały” tzw. 
wyróżniki wegetacyjne. Grodzisko w Bar-
czewku obsiane było jęczmieniem, który 
w pewnych okresach we wczesnej fazie 
wzrostu był bardzo bujny, a w innych 
przysychał. Na taki obraz musi złożyć się 
kilka sprzyjających okoliczności jak np. 
dobra pogoda, pora roku, odpowiednia 
wilgotność gleby, kąt padania światła i czas 
wykonania fotografii. Tego dnia Barczewko 
zdradziło przez wieki skrywaną tajemnicę. 
Na zdjęciu widoczne były ciągi komu-
nikacyjne i zarysy domostw „narysowane” 
przez dojrzewające zboże. Weryfikacja 
w terenie przeprowadzona przez archeolog 
z Muzeum Warmii i Mazur panią Izabellę 
Mirkowską potwierdziła, że w trakcie 
uprawy wydobywano przy okazji na 
powierzchnię liczne fragmenty ceramiki 
z okresu średniowiecza. Po jakimś czasie 
pole zmieniło właściciela, zaś cały teren 
objęty został zakazem orki. W przypadku 
obszaru wpisanego do rejestru zabytków 
właściciele mogą ubiegać się o zwolnienie 
z podatku rolnego.

Od kilku lat grupa naukowców kierowana 
przez dr. Arkadiusza Koperkiewicza z Insty-
tutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego 
próbowała pozyskać dofinansowanie grantu 
badawczego pt. Barczewko - warmińskie 
Pompeje. Nazwa na pozór wydać się może 

zbyt fantastyczna, bo cóż wspólnego może 
mieć zapomniane warmińskie miasteczko ze 
słynnymi włoskimi Pompeii koło Neapola, 
zniszczonymi w 79 r. przez wybuch 
Wezuwiusza? Dziś jest to jedno z najsłyn-
niejszych miejsc na świecie, odwiedzane 
przez miliony turystów. W Barczewku nie 
będzie przecież willi patrycjusza, hipodromu, 
forum, marmurowych posągów i zasypanych 
popiołem ludzkich zwłok. Nie będzie na 
pewno przepięknych fresków.

Nie ma to jednak większego znacznia dla 
nauki. Dla historii i archeologii dotyczącej 
przeszłości naszego regionu, jest to bowiem 
sytuacja analogiczna. Archeolodzy naj-
częściej składają obraz przeszłości ze 
strzępów informacji, a ich „skarby” to zwykle 
przypadkowe przedmioty, a czasem zwy-
czajne „śmieci” z przeszłości. W tym 
przypadku tragiczne wydarzenie zatrzymuje 
w czasie kompletny obraz nowo założonego 
miasta. Złośliwi mogą sądzić, że w rolę 
Wezuwiusza wcieliły się zastępy zbrojnych 
Kiejstuta. Z dzisiejszej perspektywy nauko-
wców, choć zabrzmi to okrutnie, przyczynili 
się do zatrzymania jednego kadru historii. 
Gdyby podjęto trud odbudowy miasta, 
kolejne stulecia odcisnęłyby swoje piętno, 
niszcząc jego najstarsze relikty.

Podejmowano wiele działań związanych 
z próbą zyskania środków na wykonanie 
badań obiektu. W 2013 r. projekt Bar-
czewko/Alt Wartenburg zyskał dotację 
niemieckiego Ministerstwa Kultury i Me-
diów. Powołano zespół naukowy, w skład 
którego wchodzą archeolog mediewista prof. 
Felix Biermann, kierownik i koordynator 
projektu ze strony niemieckiego Uniwersy-
tetu Jerzego Augusta w Getyndze, historyk 
sztuki prof. Christofer Hermann z Instytutu 
Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, 
wybitny specjalista z zakresu średnio-
wiecznej architektury Warmii i Mazur oraz 
archeolog dr Arkadiusz Koperkiewicz z In-
stytutu Archeologii Uniwersytetu Gdań-
skiego, kierownik badań i koordynator 
projektu ze strony polskiej. W projekt 
Barczewko czynnie zaangażował się także 
obecny właściciel terenu pan Marek Drężek 
oraz Gmina Barczewo. Dzięki temu łatwiej-
sze było pozyskanie takiego grantu.

Naukowcy wykonali jesienią 2013 r. 
pierwszy etap prac tzw. badań nieinwa-
zyjnych. Na terenie stanowiska wykonano 
serię analiz geologicznych (dr Piotr Szwar-
czewski, prof. Ewa Smolska z Uniwersytetu 
Warszawskiego), pomiary geodezyjne 
i zdjęcia lotnicze (dr Jerzy Miałdun z Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego). Wyko-
nano także serię badań geofizycznych 
wykonanych przez ekipę specjalizującą się 
w tego typu poszukiwaniach pod kierunkiem 
Piotra Wronieckiego, tę samą która badała 
średniowieczną Nieszawę. Wstępne wyniki 

Projekt Barczewko
Warmińskie Pompeje

Ciąg dalszy na str. 4
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prac są niezwykle obiecujące. Naukowcy 
zyskali pewność, że trafili na relikty 
precyzyjnie rozplanowanego założenia z ryn-
kiem, rzędami budynków i ciągami komu-
nikacyjnymi.

W sezonie letnim 2014 r. międzyna-
rodowa grupa badawcza wykona szcze-
gółowe badania archeologiczne na wyzna-
czonych wcześniej obiektach. Prace te 
wpiszą się naturalnie w kalendarium imprez 
związanych z obchodami rocznicowymi, 
a mieszkańcy i turyści będą mieli okazję 
współuczestniczyć w odkrywaniu tajemnic 
początków swego miasta.

Prace archeologiczne mają weryfikować 
założenia projektu „Barczewko/Alt Warten-
burg - Warmińskie Pompeje” opiera-jące się 
głównie o następujące zagadnienia:
1. lokacja Barczewka (Alt - Wartenburg) 
i organizacja tego procesu
2. problematyka zasiedlenia i zabudowy 
miejskiej
3. pozyskanie i szczegółowa analiza 
typologiczno-kulturowa źródeł archeologi-
cznych
4. możliwość precyzyjnego datowania 
materiałów z okresu pomiędzy 1325-1354 r. 
(co ma ogromne znaczenie dla poznania 

Prace budowlane prowadzone w ratuszu, kościele poewangelickim
i Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

kultury materialnej w późnym średnio-
wieczu, a także dla poznania struktury 
społecznej i ekonomicznej mieszkańców 
tego regionu około połowy XIV w.)
5. relacje między miejscową ludnością 
pruską, a przybyłymi kolonistami, prawdo-
podobnie ze Śląska, do jakiego stopnia 
uczestniczyli w zakładaniu i zasiedleniu 
miasta?
6. kwestia kontynuacji osadnictwa pru-
skiego, potencjalna adaptacja już istnieją-
cych założeń obronnych,
7. wpływ nowego centrum zasiedlenia na 
strukturę ekonomiczną.
Założenie miasta należy widzieć także 
w kontekście historii osadniczej Warmii od 
późnej epoki żelaza i wczesnego średnio-
wiecza, co z kolei wiąże się z problematyką 
przekształcania środowiska naturalnego 
i krajobrazu kulturowego.

Wydaje się, że projekt taki może być 
niezwykle ciekawy i inspirujący. Stanowisk 
tego typu jak grodzisko w Barczewku jest 
niewiele. Gmina Barczewo ściśle współpra-
cuje z naukowcami, którzy przeprowadzają 
badania. Przy tej okazji władze gminy 
Barczewo, Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków i zespół naukowców apelują do 

mieszkańców, aby zwracali uwagę na 
proceder nielegalnego niszczenia stanowisk 
archeologicznych z użyciem detektorów 
metali. Pragniemy szczególnie prosić 
mieszkańców Barczewka i okolic, członków 
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia 
Poszukiwaczy Zabytków z tych terenów 
o oddolną inicjatywę ochrony tego miejsca, 
o reakcję i zgłaszanie przypadków poja-
wiania się grup tzw. detektorystów i poszu-
kiwaczy skarbów w rejonie stanowiska. Pod 
ziemią nie ma złota. Największym skarbem 
naszego regionu jest jego wyjątkowa 
przeszłość i wielowiekowe dziedzictwo 
kulturowe, którego nie mamy prawa 
niszczyć, a zachowane przyniesie nam 
i naszym następcom więcej korzyści. Teren 
wokół grodziska wraz z zachowanymi 
pozostałościami młyna stanowi niepowta-
rzalny i oryginalny krajobraz kulturowy, 
który w całości winien być za wszelką cenę 
chroniony.

Arkadiusz Koperkiewicz

Fot. 1. Zdjęcie grodziska w Barczewku z lotu 
ptaka na pocz. lat 90. XX wieku z reliktami 

obiektów archeologicznych (fot. J. Miałdun)

Od października 2013 roku trwają prace 
budowlane w budynku kościoła i ratusza. 
W muzeum remont rozpoczął się w marcu 
2014 roku. Planowany termin zakończenia 
inwestycji - październik 2014.

Poniżej kilka zdjęć przedstawiających 
zaawansowanie robót.
Ratusz

W ratuszu obecnie prace skupione są na 
wykonaniu remontu dachu i wieży ratu-
szowej. Trwają również prace wykoń-
czeniowe pomieszczeń informacji turystycz-
nej, toalety dla niepełnosprawnych oraz 
korytarzy.

W ramach inwestycji w ratuszu zostaną 
zlikwidowane bariery architektoniczne dla 
osób niepełnosprawnych. Budowana jest 
winda, którą będzie można przemieścić się aż 
na poziom poddasza, gdzie po remoncie 
powstanie sala wystawiennicza.

Dawna sala obrad Rady Miejskiej została 
podzielona na 3 pomieszczenia, w których 
po remoncie będzie znajdowała się infor-
macja turystyczna.

Na poddaszu powstanie sala wysta-
wiennicza, która zamiennie będzie pełniła 
funkcję sali obrad Rady Miejskiej. Na 
poziomie poddasza, oprócz windy, wybu-
dowane zostały również nowe schody na 
wzór istniejących, prowadzących z parteru 
na I piętro budynku.
Kościół

W kościele poewangelickim prowa-
dzone są głównie prace konserwatorskie. 
Oprócz zabezpieczenia murów zewnętrz-
nych kościoła, duży postęp prac widać 
wewnątrz budynku. Konserwatorzy odkryli 

nowe wymalowania ścienne. Wymalowania 
zostaną zakonserwowane przez oczysz-
czenie, wzmocnione oraz uczytelnione przez 

delikatny retusz. Założeniem konserwa-
torów jest przywrócenie pierwotnego 
wymalowania wnętrza, na podstawie 
zachowanych odsłoniętych partii ścian, 
detali architektonicznych i elementów 
drewnianych, a także według przepro-
wadzonych badań i archiwalnych fotografii.
Na zdjęciu widoczne odtworzenie bonio-
wania oraz próba odtworzenia polichromii 
w miejscach, w których wymalowania 

ścienne się nie zachowały.

Ciąg dalszy ze str. 3
Warmińskie Pompeje

Ciąg dalszy na str. 5 
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Fot. arch. UM w Barczewie (3)
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Festiwal Muzyczny.
Po 16 godzinach jazdy autokarem na 33 
polskich gości czekał bogaty program. 
Szczególnie cieszyli się na spotkanie 
z zaprzyjaźnionym Chórem Shanty KAB 
z Hagen a.T.W.
Po raz pierwszy chór wystąpił podczas 
koncertu otwierającego Festiwal Muzyczny 
w byłym Kościele. Moderato mogło tym 
samym świętować premierę przed między-
narodową publicznością.
Wśród przybyłych gości z Polski był 
burmistrz Lech Nitkowski, przewodniczący 
Rady Zbigniew Chlubicki oraz dyrektor 
Centrum Kultury i Promocji Mariola 
Łukowska-Juckiewicz.
Dyrygowany przez Danutę Nowakowską 
chór rozpoczął swój debiut pasującym do 
okoliczności Hymnem Europejskim. 
Ostatnią z ośmiu zaśpiewanych utworów 
była szanta Rum z Jamajki, wykonana 
w języku niemieckim. Do śpiewu 
przyłączyła się cała publiczność i nagro-

„Muzyka nie zna granic” - takimi 
słowami został otwarty XXIV Między-
narodowy Festiwal Muzyki w zaprzyjaźnio-
nym z Barczewem Hagen a.T.W./ Niemcy. 
Festiwal odbywał się w terminie 9 - 11.05. 
2014 r. Na święto muzyki przybyło do Hagen 
prawie 2000 muzyków będących członkami 
48 różnych zespołów folklorystycznych, 
orkiestr i chórów z 10 państw: Polski, 
Holandii, Litwy, Łotwy, Węgier, Portugalii, 
Czech, Rosji, Belgii i Niemiec. Gościem 
specjalnym festiwalu był chór „Moderato”, 
swoim występem uświetnił koncert inaugura-
cyjny. Ponadto w ramach koncertów towa-
rzyszących barczewscy chórzyści występo-
wali wspólnie z zaprzyjaźnionym chórem 
„Shanty- Chor” w Domu Pomocy Społecznej 
St. Anna Stift w Hagen oraz w klinice 
kardiologicznej w Bad Rothenfelde. Festiwal 
Muzyki w Hagen a.T.W. odbywa się co dwa 
lata od 1968 roku. Przez trzy dni miasto 
zamienia się w europejskie centrum muzyki, 
tańca i śpiewu. Od rana do późnego wieczora 
w różnych miejscach odbywają się koncerty
i tzw. „spotkania kultur”. Muzycy 
wymieniają się spostrzeżeniami, doświad-
czeniami, nawiązywane są nowe znajomości 
i przyjaźnie.

Katarzyna Matyjas

Poniżej zamieszczamy przetłumaczony tekst 
artykułu, który ukazał się w „Hagenerbote”
Przeżywanie przyjaźni – Chór Moderato z 
wizytą w Hagen a.T.W.
Chór Moderato z naszej partnerskiej gminy 
Barczewo przyjechał na 24 Międzynarodowy 

dziła zespół gromkimi brawami. Po tym 
udanym koncercie, już w sobotę czekał chór 
kolejny występ. Wspólnie z Chórem Shanty 
KAB z Hagen a.T.W. wystąpili w miejsco-
wym Domu Opieki Społecznej. Mieszkańcy 
ośrodka byli zaskoczeni, iż pomimo różnego 
pochodzenia oba chóry wiąże ścisła 
przyjaźń i porozumienie.
Wieczorem w Ośrodku Pues miało miejsce 
wydarzenie pod tytułem „Spotkanie 
Kultur”. Podczas wspólnych śpiewów 
członkowie chórów wymienili się upo-
minkami ze swoich ojczyzn.
Ponieważ jak mówi przysłowie, do trzech 
razy sztuka – w sobotę w Klinice 
Schuchtermann w Bad Rothenfelde odbył 
się kolejny koncert. Pomimo tego, że 
Klinika Schuchtermann jest jedną z pięciu 
największych klinik kardiologicznych w 
Niemczech, występ Chóru był czymś 
szczególnym. Poprzez muzykę została 
pokazana słuchaczom przyjaźń niemiecko
-polska.
Zwieńczeniem wizyty polskich gości był 
marsz gwiaździsty zakończony pochodem 
narodów na terenie obchodów Festiwalu 
Muzycznego.
Po wzruszającym pożegnaniu chór 
wyruszył późnym wieczorem w drogę 
powrotną do Barczewa.

Autorka: Isabell Gentsch
Tłumaczyła: Ewa Kaczyńska

Barczewski chór “Moderato” z wizytą w Hagen a.T.W.

Muzyka nie zna granic

Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego
W muzeum, podobnie jak w kościele 

poewangelickim, głównie prowadzone są 

prace konserwatorskie. W każdej z sal 
muzealnych konserwatorzy odkryli wymalo-
wania ścienne, ostatecznie postanowiono 
pozostawić jedynie ślady pierwotnych wy-
malowań, ze względu na ich bardzo bogatą 
kolorystykę.

W muzeum również zostaną zlikwido-
wane bariery architektoniczne dla niepełno-

Wszystkie prace konserwatorskie wyma-
gają szczególnej dokładności, tak jak prace 
związane z rozbiórką posadzki kościoła. 
Każda zdjęta płytka została odpowiednio 
opisana, ponieważ posadzka będzie odtwo-
rzona z pierwotnych materiałów.

Po demontażu posadzki zostały przepro-
wadzone badania archeologiczne, a następnie 
wykonane wszystkie prace instalacyjne, 
w tym ogrzewanie podłogowe.

sprawnych. Do pomieszczeń muzealnych 
znajdujących się na I piętrze budynku, 
niepełnosprawny będzie mógł się dostać za 
pomocą platformy elektrycznej.

Zostaną również wykonane sanitariaty, 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Oprac. Grzegorz Gawrylczyk
na podst. informacji od Aleksandry Hodt

Prace budowlane prowadzone w ratuszu, kościele poewangelickim
i Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Ciąg dalszy ze str. 4
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Z cyklu barczewscy przedsiębiorcy… 
Rozmowa z Januszem Skowrońskim, właścicielami firmy Tewes- Bis

Proszę się przedstawić czytelnikom „Wiado-
mości Barczewskich”.
- Z zawodu jestem magistrem inżynierem, 
w 1974  roku  ukończy łem Wydz ia ł  
Mechaniczno-Energetyczny na Politechnice 
Śląskiej. Do roku 1991 byłem prezesem spółki 
z o.o. TEWES, działającej w przemyśle 
elektronicznym.
Poproszę o przybliżenie historii Pana firmy.
- W 1991 roku propozycję założenia własnej 
firmy złożył mi prof. Zbigniew Śmietana, znany 
ekspert w dziedzinie technologii i technik 
w mleczarstwie. Tego roku zarejestrowałem 
spółkę o nazwie Tewes-Bis, zatrudniłem 
3 pracowników. W pierwszych latach dzia-
łalności (w dzierżawionym budynku 
UNIPRALU w Olsztynie) projektowaliśmy 
pojedyncze maszyny, bądź urządzenia pod 
konkretne zamówienia zakładów mleczarskich. 
Dzięki wspomnianemu prof. Śmietanie 
mieliśmy w miarę dokładne rozeznanie tej 
branży, wiedzieliśmy dużo o jej potrzebach 
i planach.
Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku polskie mleczarstwo wymagało 
gruntownej przebudowy i modernizacji. My 
jako Tewes-Bis wzięliśmy czynny udział w tej 
modernizacji.
Kiedy i dlaczego zrodził się pomysł 
przeniesienia Tewes-Bis do Barczewa?
- W listopadzie 1998 roku, na zakupionych 
gruntach w Barczewie, z grupą 15 pra-
cowników pod przysłowiową „chmurką” 
w dalszym ciągu realizowaliśmy swój cel. 
W 1999 roku, przy pomocy polsko

-szwajcarskiej fundacji otrzymaliśmy kredyt na 
budowę hali produkcyjnej, a w 2000 roku 
rozpoczęliśmy jej budowę.
Jak wygląda struktura zakładu? Ilu ludzi 
Państwo zatrudniacie?
- Aktualnie zatrudniamy 150 pracowników, 
z czego 50 to inżynierowie (konstruktorzy 
i technolodzy). W 80% nasze produkty są 
eksportowane. Pozycja na rynkach polskim 
i zagranicznym potwierdza, iż wybraliśmy 
dobry kierunek. W sposób widoczny 
zaistnieliśmy na Litwie, Łotwie, Ukrainie, 
Białorusi, jak również w Rosji, Niemczech, na 
Węgrzech i w Rumunii. Nasze produkty są 
znane również w Azji oraz Ameryce Środkowej i 
Południowej. Sukces międzynarodowy firmy 
potwierdzany jest przy kolejnym złożonym 
zapytaniu ofertowym klienta zagranicznego 
i podpisanej umowie. Nie zaniedbujemy 

również naszego rynku. Maszyny i urządzenia, 
a nawet całe ciągi technologiczne, pracują 
w większości zakładów mleczarskich w Polsce.
Jak układa się Państwu współpraca z wła-
dzami lokalnymi?
- Mogę to określić jednym słowem - wspaniale. 
Nasze relacje są partnerskie, słowa uznania dla 
burmistrza Lecha Jana Nitkowskiego.
Na co według Panów dzisiaj potencjalni 
nabywcy zwracają szczególną uwagę?
- Przede wszystkim na innowacyjność oraz 
profesjonalny serwis.
Problemy dnia codziennego?
- Wahania rynku, sytuacje gospodarcze 
krajów, z którymi współpracujemy. Na te 
rzeczy niestety nie mamy wpływu, to stanowi 
główny problem.
Osiągnięcia zawodowe, z których jesteście 
szczególnie dumni?
- Wdrożony w 2001 roku w Tewes-Bis System 
Zarządzania Jakością i zdobyty Certyfikat 
ISO 9001 na zgodność z normą PN-ISO-
9001:2000. Utrzymanie i doskonalenie 
systemu jakości oraz ciągłe monitorowanie 
procesu produkcyjnego, co przełożyło się na 
liczne medale i wyróżnienia. Uhonorowanie 
i docenienie klasy naszych wyrobów przez 
kompetentne jury. Cieszymy się, że docenia 
się polską, olsztyńską myśl technologiczną.
Założenia i plany na ten rok? Czego Panu 
życzyć?
- W tym roku planujemy zwiększenie rynku 
zbytu, utrzymanie bądź zwiększenie 
zatrudnienia. Życzmy sobie i innym zdrowia.
Dziękuję za rozmowę.

Bogdan Caruk

Jezioro Linowskie w Łęgajnach przez 
kilka dekad miało krystalicznie czystą wodę 
i piękne okazy ryb. Niestety katastrofa 
ekologiczna akwenu doprowadziła do 
całkowitej jego degradacji. Członkowie 
Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora 
Linowskiego w Łęgajnach postanowili 
„ożywić” jezioro i widząc ich wielki zapał 
można wierzyć, że im się to uda.

Jezioro powstało jeszcze przed II wojną 
światową, w wyniku zalania wodą dawnych 
żwirowisk. Z biegiem czasu obszar wody 
powiększał się. Woda została zarybiona. 
Z uroków czystej wody korzystali mieszkań-
cy Łęgajn. Do dziś wspominają, że w jeziorze 
można było pływać jak w akwarium, bo na 
wyciągnięcie ręki widać było przepływające 
okazy ryb. Jezioro tętniło życiem. Dbało o to 
dawne Zjednoczenie Państwowych Gospo-
darstw Rolnych. Co istotne jezioro nie 
podlegało Polskiemu Związkowi Wędkar-
skiemu.
„Było jeziorem doświadczalnym - zary-
bionym w wiele gatunków ryb. W latach 70-
tych ubiegłego stulecia pływały w nim 
szczupaki kolosy po 4-6 kilogramów” - wspo-

mina Bogdan Monkiewicz. Oprócz tego 
występowały w  nim m.in.: liny, węgorze 
i leszcze. Były także występujące jedynie w 
wodzie o najwyższej czystości - raki. Ta idylla 
skończyła się z chwilą wybudowania 
kombinatu ogrodniczego w Łęgajnach, 
którego budowniczymi byli Bułgarzy. Od 
drugiej połowy lat 70-tych, wprost do jeziora 
odprowadzane były ścieki właśnie z po-
bliskiego kombinatu. Kombinat posiadał 
oczyszczalnię ścieków, jednak nie spra-
wdzała się ona w 100%. Także z okolicznych 
sadów w wielkiej ilości spływały chemikalia 

z oprysków drzew owocowych. W bardzo 
szybkim czasie zaczęła się stopniowa 
degradacja jeziora. Na początku lat osiem-
dziesiątych miała miejsce „przyducha” ryb. 
Brzegi jeziora były białe od martwych ryb. 
Jezioro pokryło się glonami w takiej ilości, że 
ciężko było nawet przepłynąć łódką. Wodę 
opanował także ciernik - rybi chwast, szko-
dnik w rybostanie. Ma on małe wymagania co 
do jakości wody, w której występuje. 
Przysłowiowym „gwoździem do trumny” 
okazała się awaria ogrzewania w ówczesnym 
kombinacie i pęknięcie rury z mazutem, który 
niestety przedostał się do jeziora.

Życie temu akwenowi chce przywrócić 
Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linow-
skiego w Łęgajnach. Stowarzyszenie 
powstało 1 października 2011 roku. 48 u-
czestników spotkania założycielskiego skła-
dało się z sympatyków wędkarstwa, przyrody 
oraz samego jeziora. Inicjatorami spotkania 
byli Jarosław Andernajs oraz Bogdan 
Monkiewicz.

Celem działalności stowarzyszenia jest 
przede wszystkim przywrócenie jeziora 

Ciąg dalszy na str. 7
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Jezioro Linowskie w Łęgajnach czeka drugie życie

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski 
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środowisku, odtworzenie jego fauny i flory 
o r a z  z a g o s p o d a r o w a n i e  b r z e g ó w.  
Działalność organizacji finansowana jest 
tylko ze składek członków. Obecnie 
stowarzyszenie liczy 36 członków. Zarząd 
tworzą: prezes Jarosław Andernajs, skarbnik 
Bogdan Monkiewicz, sekretarz Andrzej 
Turek.

Stowarzyszenie od lipca 2013 r. 
dzierżawi jezioro od starostwa. Organizacja 
pozyskała także na poczet swojej działalności 
działkę przyległą do jeziora, która 
znajdowała się w zasobach Agencji Rolnej 
Skarbu Państwa. Całą sprawę, z powo-
dzeniem, pilotował burmistrz Barczewa Lech 
Nitkowski. Członkowie stowarzyszenia 
podkreślają wielką pomoc włodarza Bar-
czewa.

Członkowie stowarzyszenia za cel posta-
wili sobie utworzenie Wiejskiego Centrum 
Rekreacji i Wypoczynku nad jeziorem 
Linowskim. W sąsiedztwie wędkarze chcą 
wybudować dużą wiatę ok. 200 m 
kwadratowych, w której mogłyby odbywać 
się zebrania wiejskie, imprezy, festyny oraz 
spotkania integracyjne. Oprócz tego powsta-
łaby scena oraz 3 mniejsze wiaty (ok. 10 m 
kwadratowych każda), wyposażone w stałe 
grille na pikniki rodzinne. Plac zabaw dla 
dzieci, plaża, molo spacerowe, przystań dla 
łodzi, kładki wędkarskie, boisko wielo-
funkcyjne oraz parking dla samochodów 
mają być dopełnieniem tego przedsięwzięcia. 
Wokół jeziora, oprócz ścieżki sprawnościo-
wej, znalazłaby się także ścieżka edukacyjna, 
służąca zielonym szkołom, lekcjom biologii 
oraz wychowania obywatelskiego. Na 
podstawie planów i kosztorysów można 
stwierdzić, że koszt wybudowania infra-
struktury opiewa na kwotę ok. 300 tysięcy 
złotych.

Jezioro w sierpniu 2013 roku zostało 

zarybione karpiem oraz sumem. Nie była to 
pokaźna ilość ze względu na sfinansowanie 
tej operacji tylko ze składek członkowskich. 
Zezwolenie na połów można wykupić w skle-
pach na terenie Łęgajn. Szczegółowe 
informacje oraz regulamin znajdują się na 
tablicy informacyjnej, stojącej tuż przy 
jeziorze.

Stowarzyszenie nawiązało współpracę 
z Wydziałem Nauk o Środowisku Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w zakre-
sie fachowej pomocy i doradztwa specja-

listycznego w gospodarce zasobami jeziora.
Stowarzyszenie jest organizacją non 

profit, nie czerpie z tego jakichkolwiek 
korzyści. Efekt pracy ma służyć społe-
czeństwu, przede wszystkim mieszkańcom 
Łęgajn. Z braku środków na razie śmiałe 
zamierzenia niestety stoją w miejscu. 
Członkowie stowarzyszenia próbują po-
zyskać środki z funduszy europejskich. 
Najnowszym pomysłem stowarzyszenia jest 
prowadzenie publicznej zbiórki pieniędzy. 
Uzyskano już na to stosowne zgody 
burmistrza Barczewa. Zbiórka będzie 
prowadzona od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 
roku. Przeznaczenie zebranych środków 
nastąpi w ciągu czterech tygodni od daty 
zakończenia zbiórki. Członkowie stowa-
rzyszenia apelują o wsparcie finansowe 
swojej akcji. Podkreślają, że pozyskane 
środki będą przeznaczone tylko i wyłącznie 
na rekultywację Jeziora Linowskiego 
Pieniądze będą zbierane do specjalnych 
puszek oraz skarbon. W czasie festynów 
i imprez sprzedawane będą też przedmioty 
pozyskane od darczyńców.

W chwili obecnej pracą rąk własnych 
członków stowarzyszenia naprawiana jest 
droga dojazdowa do jeziora. W tym roku 
w marcu odbyły się już 3 „czyny społeczne”. 
Mimo niskiej frekwencji udało się posprzątać 
teren ze śmieci. Wokół jeziora zostało 
posadzonych 50 srebrnych świerków, 
przygotowanych przez Wincentego Rut-
kowskiego. Większe imprezy zostaną 
zorganizowane nad jeziorem 1 maja oraz 
w lipcu. Wszyscy miłośnicy wypoczynku na 
świeżym powietrzu już dzisiaj są na te 
wydarzenia zaproszeni.

Więcej informacji na stronie internetowej 
stowarzyszenia:
www.jeziorolinowskie.cba.pl

Grzegorz Gawrylczyk

Bardzo udane były obchody Święta Flagi w Barczewie. 2 maja mieszkańcy 
Barczewa po raz pierwszy uczcili święto symbolu narodowego w tak specjalny sposób. 
Kilkugodzinną uroczystość rozpoczął pochód z flagami. Pod wodzą harcerzy z Hufca 
Warmińskiego ZHP uczestnicy przemaszerowali ulicami Barczewa, spod gimnazjum 
docierając na rynek Starego Miasta. Kto przyszedł na pochód bez flagi otrzymał ją od 
organizatorów.

Na uczestników na placu Ratuszowym czekało mnóstwo atrakcji. Najwięcej frajdy, 
i małym i dużym, sprawiło malowanie kredą flag - Polski i Unii Europejskiej - na 
parkingu tuż przy ratuszu.

Na stoiskach promocyjnych można było kupić pyszne pomidory z Łęgajn, krzewy 
i byliny z Wipsowa oraz wiele innych artykułów. Sporym zainteresowaniem cieszył się 
konkurs wiedzy o Barczewie, przygotowany przez pracownice Centrum Kultury 
i Promocji Gminy. Jak zawsze dzieciaki chętnie korzystały z malowania twarzy. 
Najmłodsi, którzy uczęszczają na zajęcia wokalne w CKiPG, muzycznie uświetnili 
słoneczne, piątkowe popołudnie. Nie zabrakło także gier i zabaw przygotowanych przez 
harcerzy. Najmłodsi sprawdzili swoją wiedzę na temat bajek, podczas konkursu 
prowadzonego przez Urszulę Mosakowską.

Zwieńczeniem imprezy było wspólne zdjęcie mieszkańców miasta i gminy z lotu 
ptaka.

Grzegorz Gawrylczyk

Obchody Święta Flagi

Efekty pracy stowarzyszenia…
Jezioro Linowskie w Łęgajnach czeka drugie życie

Ciąg dalszy ze str. 6

Fot. B. Abramczyk
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We wtorek, 6 maja, po rocznej przerwie, 
na „deskach” sceny w Centrum Kultury 
i Promocji Gminy w Barczewie zapre-
zentowali się młodzi wykonawcy. Okazją do 
tego były Miejsko - gminne „Spotkania 
z poezją dziecięcą”. Jak powiedziała 
prowadząca tę imprezę Magdalena Łowkiel 
– być może wśród recytatorów znaleźli się 
przyszli aktorzy.

Poziom tegorocznych spotkań był bardzo 
wysoki, a zarazem wyrównany. Jedno-
cześnie, co niezmiernie ucieszyło organiza-
torów, w szranki o najwyższe laury, a przede 
wszystkim o możliwość przejścia do 
kolejnego etapu, którym były eliminacje 
rejonowe do XXXII Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego „Spotkania 
z poezją”, które odbyły się 12 maja 
w Biskupcu, stanęło tak wielu młodych 
recytatorów. W kategorii najmłodszej 
– uczniowie klas I-III – zaprezentowało się 
10 osób, w kategorii klas IV-VI – 11 osób, 
jedynie kategorię gimnazjum reprezentowały 
dwie uczennice barczewskiego gimnazjum, 
jednak one miały dużo wyżej podniesioną 
poprzeczkę, ponieważ w przeciwieństwie do 
uczniów szkoły podstawowej, którzy 
zaprezentowali jeden utwór poetycki, gimna-
zjalistki musiały przedstawić swoją interpre-
tację nie tylko utworu poetyckiego, ale 
również fragmentu prozy.

W kategorii klas I-III zwycięzcą został 
Radosław Kaczyński ze Szkoły Podstawowej 
w Bartołtach Wielkich, który zaprezentował 
bardzo ekspresyjną interpretację wiersza 
Tadeusza Śliwiaka pt. „Wilk u dentysty”. Na 
drugim miejscu ex aequo uplasowali się 
uczniowie Szkoły Filialnej w Barczewku 
– Jakub Mikołajczyk i Paulina Jakubowska. 
Trzecie miejsce zajęła Luiza Piotrowska 
z Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek 
w Kronowie, natomiast wyróżnienie 
otrzymała Natalia Brejta, reprezentująca 
Szkołę Podstawową nr 1 w Barczewie.

W kategorii klas IV-VI laureatem 
pierwszego miejsca został August Wysocki 
ze szkoły podstawowej w Barczewie, którego 
interpretacja „Żaby” Jana Brzechwy 
sprawiła, że nie tylko jury, ale również 
publiczność zaczęli współczuć biednemu, 
a zarazem naiwnemu płazowi, którego 
spotkał tak okrutny los. Drugie miejsce 
zajęły: Monika Kocik z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Łęgajnach i Kornelia 
Wojtach ze szkoły podstawowej w Bar-
czewie, natomiast trzecie – Julia Szewczyk, 
również ze szkoły w Barczewie. Wyróżnienie 
w tej kategorii powędrowało do Julii 
Krawczonek ze szkoły w Kronowie.

W najstarszej kategorii wiekowej jury 
w składzie: Hanna Chyżyńska – przewodni-
cząca oraz członkowie: Mariola Łukowska 
- Juckiewicz i Joanna Truszkowska posta-
nowiło nie przyznawać pierwszego i dru-
giego miejsca. Przewodnicząca komisji 
podziękowała i pogratulowała uczennicom 
Gimnazjum nr 1 w Barczewie, które 
zmierzyły się z niełatwym zadaniem. W tej 
kategorii jury przyznało III miejsce, które 
zajęła Weronika Żak. Uczennica przedsta-
wiła interpretację „Sprawiedliwości” Jana 
Twardowskiego oraz fragment powieści 

Niedomagające zwierzęta przed „Sprawiedliwością”,
czyli Miejsko-gminne „Spotkania z poezją dziecięcą”

„Oskar i pani Róża” autorstwa Erica 
Emmanuela Schmitta, opowiadającej o nie-
uleczalnie chorym na raka chłopcu. Nato-
miast Karolina Pietruszka, która zaprezento-
wała interpretację „Niepewności” Adama 
Mickiewicza oraz ambitne plany koguta 
w „Artyście” Sławomira Mrożka, otrzymała 
wyróżnienie w tej kategorii.

Zarówno wszyscy występujący młodzi 
aktorzy, jak i nauczyciele, którzy włożyli 
wiele pracy w ich przygotowanie, otrzymali 
od organizatorów podziękowania, natomiast 
laureaci każdej z kategorii – dyplomy oraz 
nagrody książkowe. Ponadto komisja 
konkursowa wytypowała reprezentantów, 

którzy zaprezentowali się podczas eliminacji 
w Biskupcu. Byli to zdobywcy pierwszego 
i drugiego miejsca w kategoriach wieko-
wych: klasy I-III i IV-VI.

Gratulujemy wszystkim recytatorom 
odwagi, że potrafili, często z trudem 
przełamując własną nieśmiałość, zapre-
zentować się przed tak licznie zgromadzoną 
publicznością, a przede wszystkim gratulu-
jemy zwycięzcom i życzymy dalszych 
sukcesów.

Joanna Truszkowska

Fot. B. Abramczyk

Wojewódzki Konkurs Recytatorski 
„Spotkania z poezją” adresowany był do 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
województwa warmińsko- mazurskiego.

W tegorocznych XXXII eliminacjach 
rejonowych  konkursu,  które odbyły się 
w Biskupieckim Domu Kultury 12 maja 
zaprezentowało swoje umiejętności 21 
uczniów reprezentujących szkoły podsta-
wowe i gimnazja w powiecie olsztyńskim.

Jury w składzie:
Anna Rok –  Miejska Biblioteka Publiczna 
w Barczewie–przewodnicząca
Barbara Wawrykiewicz – Miejska Biblioteka 
Publiczna  w Biskupcu

Magdalena Półtorak – Miejski Ośrodek 
Kultury w Jezioranach
Magdalena Sakowicz – Długaszek – Zespół 
Szkół w Biskupcu

ustanowiło następujący werdykt:
W grupie wiekowej klasy I–III (interpre-

tacja jednego utworu poetyckiego):
I miejsce – Jakub Mikołajczyk – Szkoła 
Filialna w Barczewku
II miejsce – Julia Wójcik–Szkoła Podsta-
wowa w Jezioranach
III miejsce – Natalia Heichel–Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Biskupcu.

W grupie wiekowej klas IV-VI (interpre-
tacja jednego utworu poetyckiego):
I miejsce – Jakub Kajetaniak – Szkoła Podsta-
wowa w Kolnie Filia w Bęsi
II miejsce – August Wysocki – Szkoła Podsta-
wowa nr 1w Barczewie
III miejsce –  Kornelia Wojtach – Szkoła Pod-
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rowe Gniazdo”, napisanej nie tylko dla 
dzieci, z pięknymi ilustracjami. Opowiadała 
jak powstawała książka, a także zwróciła 
uwagę na to, ile historii i bajkowych przygód 
można zmieścić na jednej stronie, gdzie 
główną bohaterką jest 7-letnia Martyna, 
zwana literacko Marcelką. To historia 
wspaniałej przygody i wielkiej przyjaźni, gdy 
Święty Mikołaj, znudzony dotychczasowym 
życiem, bierze urlop i znika w Zamrożonym 
Lesie. Żeby poznać tajemnice i przygody 
głównego bohatera, trzeba książkę prze-
czytać, a najlepiej zrobią to mamy. W czasie 
gdy pani Bożena czytała fragmenty, pani 
Ania pokazywała ilustracje, jakie zostały do 
nich wykonane. Była też piosenka 

o Marcelce, w wykonaniu samej autorki, przy 
akompaniamencie gitary.

Potem przygotowany został konkurs za-
gadek dla dzieci, gdzie rozwiązania nagro-
dzone zostały prezentami. Na zakończenie 
spotkania była finałowa piosenka, którą gość 
wykonał wraz z chórem przedszkolaków. 
Bożena Kraczkowska oprócz uśmiechów 
dzieciaków otrzymała od nich kwiaty i laurki.

Tekst i foto: W. Zenderowski

„Tajemnice Luizy Bein” zostały przybliżone…

W czwartek, 8 maja br., w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury i Promocji 
Gminy w Barczewie z okazji Dnia 
Bibliotekarza i Bibliotek odbyło się 
wyjątkowe spotkanie autorskie z Bożeną 
Kraczkowską - redaktorką „Gazety Ol-
sztyńskiej”, z zamiłowania fotografem, 
prywatnie pisarką, poetką, a w wolnych 
chwilach piosenkarką, pasjonatką bluesa.

Spotkanie z autorką książek dla dzieci 
zorganizowała i poprowadziła Anna Rok 
- kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Barczewie. Spotkanie adresowane było do 
najmłodszych odbiorców bajkowej literatury. 
Prowadząca, witając Bożenę Kraczkowską, 
przybliżyła jej postać, pisarski dorobek 
i zamiłowanie do poezji, dodając, że jest 
autorką trzech książek, w tym ostatniej 
- „Purpurowe Gniazdo”.

W spotkaniu uczestniczyło 70 wspania-
łych dzieciaków z przedszkola, które wraz 
z opiekunkami wypełniły salę widowiskową 
po brzegi. Bożena Kraczkowska przywitała 
się z dziećmi wierszem o hipopotamie, 
w kilku zdaniach opowiedziała także o sobie. 
Po prezentacji spotkanie z młodymi 
słuchaczami rozpoczęła od książki „Purpu-

Informacje

To fragment zapowiedzi książki Renaty 
Kosin pt. „Tajemnice Luizy Bein”, wydanej 
przez Wydawnictwo Nasza Księgarnia.

15 maja 2014 r. w Centrum Kultury 
i Promocji Gminy w Barczewie mieliśmy 
przyjemność spotkać się z autorką Renatą 
Kosin, która przedstawiła nam swoją nową 
powieść. Podczas rozmowy autorka, na 
filmie z podróży, pokazała wiele auten-
tycznych miejsc, które występują w książce, 
chociaż sama fabuła jest fikcją literacką.

Dużą rolę w powieści odgrywa nasze 
miasto - Barczewo, jego charakterystyczne 
budynki i miejsca. Książka jest zachwycająco 
opisywana i oceniana w mediach oraz 
internecie. Sama autorka twierdzi, że dopiero 
teraz odnalazła swoją „szufladkę”, w której 
czuje się jak ryba w wodzie, chociaż droga 
literacka, podczas której stworzyła powieści 
obyczajowe: „Mimo wszystko Wiktoria” 
i „Bluszcz prowincjonalny”, zakwalifi-
kowane do literatury kobiecej i odnoszące 

„Na starówce w warmińskim miasteczku 
archeolodzy odkrywają cmentarzysko 
mnichów. Pośród zakonników znajdują 
szczątki kobiety w wianku ze srebrnych róż i 
z dzieckiem w objęciach. Okazuje się, że to 
Luiza Bein, dziedziczka i filantropka, której 
grób dotąd pozostawał nieznany. Ale kim jest 
dziecko? Kobieta miała tylko jednego syna, 
który dożył sędziwego wieku… Młoda 
dziennikarka postanawia wyjaśnić tę 
zagadkę…”

duże czytelnicze sukcesy, pokazuje, że 
autorka doskonale „pływa” w wielu lite-
rackich gatunkach!

Tak jak z wielką pasją rozmawiały ze 
sobą: autorka - Renata Kosin razem 
z prowadzącą wywiad Lidią Zelman - 
również pisarką - tak chętnie osoby będące na 
spotkaniu nabyły książkę. Lidia Zelman po 
przeczytaniu książki z pełnym przekonaniem 
ukazała nam walory tej powieści. Oprócz 
filmu mogliśmy jeszcze obejrzeć i dotknąć 
tajemniczej Biblii, ale dlaczego i po co tam 
była, tego dowiecie się Państwo z książki, 
którą serdecznie polecamy!!!

Egzemplarze, które autorka przywiozła 
ze sobą, zostały przez publiczność „pożarte” 
natychmiast! Jest to obowiązkowa pozycja 
książkowa dla wszystkich, którzy lubią dobrą 
literaturę.

Magdalena Łowkiel

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Spotkanie autorskie z Bożeną Kraczkowską

Fot. M. Łowkiel

stawowa nr 1 w Barczewie.
W grupie wiekowej gimnazjum (interpre-

tacja jednego utworu poetyckiego i jednego 
fragmentu prozy):
I miejsce – Magdalena Daria Rutkowska 
– Katolickie Gimnazjum Społeczne w Bis-
kupcu
II miejsce – Maja Czech – Gimnazjum 
Publiczne w Jezioranach
III miejsce – Kornelia Waśniewska 
– Gimnazjum nr 1 w Biskupcu

W kategorii poezji śpiewanej (konkurs 
dla gimnazjum):
I miejsce – Julia Łach – Katolickie 
Gimnazjum Społeczne w Biskupcu
II miejsce – Michał Kułak – Gimnazjum nr 1 
w Biskupcu
II miejsce – Magdalena Kolos – Gimnazjum 
Publiczne w Jezioranach
Wyróżnienia:
Radosław Kaczyński – Szkoła Podstawowa 
w Bartołtach Wielkich
Monika Kocik – Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Łęgajnach

Zdobywcy pierwszych miejsc będą  
reprezentować nasze gminy w konkursie na 
szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się
6 czerwca o godz. 10.00  w Centrum Edukacji 
i Inicjatyw Kulturalnych w  Olsztynie.

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy 
uczestnictwa. Wszyscy wykonawcy obdaro-
wani zostali przewodnikami po mieście 
i gminie Biskupiec „Biskupiec krajobraz 
pełen możliwości”.

Anna Rok

Ciąg dalszy ze str. 8
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W sobotę, 10 maja br., już po raz 
jedenasty, wernisażem wystawy lokalnych 
twórców pt. „Co ręce potrafią”, czyli 
prezentacją dorobku artystycznego mie-
szkańców ziemi barczewskiej, otwarto sezon 
artystyczny w Galerii Sztuki „Synagoga” im. 
Barbary Hulanickiej w Barczewie. Z wielką 
radością mięliśmy możność obejrzeć, 
a twórcy zaprezentowania swojego dorobku 
artystycznego, który wyróżniał się bo-
gactwem pomysłów, różnorodnością tema-
tów wystawianych prac, a szczególnie 
nowych.

Komisarz wystawy Anna Korybut-
Dziemidowicz oraz wiceprezes Stowarzy-
szenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” 
Oddział w Barczewie Marian Sawicki, 
w imieniu nieobecnej z powodu choroby 
prezes Krystyny Szter, otwierając nowy 
sezon artystyczny serdecznie przywitali 
wszystkich, którzy kochają sztukę i chcą być 
pośród barwnych obrazów, tkanin, mieniącej 
się biżuterii, rzeźb czy fotografii. Przywitani 
zostali w szczególności artyści prezento-

wanych prac oraz członkowie Stowarzy-
szenia SSK „Pojezierze”, bez których trudno 
byłoby otworzyć podwoje synagogi wernisa-
żem pt. „Co ręce potrafią”.

W dniu otwarcia sezonu artystycznego 
2014 swoje prace zaprezentowali: Barbara 
Bednarska (Stare Włóki) - haft, Agnieszka 
Bogudał (Barczewo) - florystyka, Zdzisław 
Cieślikiewicz (Lamkowo) - rzeźba, Agnie-
szka Dębska (Barczewo) - biżuteria, Ewa 
Głód-Strzelczyk (Mokiny) - rękodzieło, 
Maria Korybut-Marciniak - malarstwo, 
Zbigniew Kozłowski (Barczewo) malarstwo, 
Agnieszka Markowicz (Barczewo)  - malar-
stwo, Jerzy Markuszewski (Barczewko) 
- rzeźba, Ewa Mielnik (Ruszajny) - ma-
larstwo, Katarzyna Niemczak (Ruszajny) 
- malarstwo, Anna Rok (Kronowo) - malar-
stwo, Janina Sznaider (Barczewo) - tkanina, 
Teresa Walczak-Wikiert (Lamkowo) - malar-
stwo i rzeźba, Anna Wojszel (Wipsowo) 
- fotografia, Rozalia Wojszel (Wipsowo) 
- malarstwo, Władysława Wrotek (Barcze-
wo) - rysunek, Joanna Zawadzka (Wipsowo) 
- decoupage. Ponadto swoje prace zapre-
zentowało koło plastyczne, działające przy 

Galeria Sztuki „Synagoga” w Barczewie
Otwarcie sezonu artystycznego 2014

Gimnazjum nr 1 im. „Ziemi Warmińskiej” 
pod kierunkiem Alicji Czarneckiej-Zyskow-
skiej.

Anna Korybut-Dziemidowicz, komisarz 
wystawy, zaprezentowała każdego artystę 
wystawianych prac z osobna, a przy tym 
w kilku zdaniach scharakteryzowała działal-
ność twórczą, na przykładzie prezento-
wanych prac. Mówiła o profesjonalizmie, 
o tym jak powstają dzieła w dziedzinie 
malarstwa, tkaniny, rzeźby, grafiki, rysunku, 
biżuterii, haftu, fotografii, snycerstwa i wielu 
innych. Dodała, że tego typu wystawy mają 
na celu przybliżenie szerszemu odbiorcy 
tego, co powstaje w domowym zaciszu, 
w poszukiwaniu indywidualnego wyrazu. 
Dodała, że każdy z nas ma swój talent, 
którym jest namalowanie obrazu, zrobienie 
dobrego zdjęcia, wzorzystej tkaniny, ładnych 
korali czy rzeźby. Podkreśliła, że dzięki takim 
spotkaniom poznajemy się wszyscy od strony 
twórczej i ludzkiej, a tego w życiu najwięcej 
nam potrzeba.

Przed zwiedzaniem, wszyscy obecni wy-
stawcy z rąk Anny Korybut-Dziemidowicz 
i Mariana Sawickiego otrzymali kwiaty. 
Wszystkim zwiedzającym organizatorzy 
życzyli dobrych wrażeń i twórczych 
inspiracji dla rozwoju własnego talentu. 
Przed oficjalnym ogłoszeniem otwarcia 
sezonu 2014 Marian Sawicki podziękował 
wszystkim twórcom regionalnym miasta 
i gminy Barczewo za udostępnienie swoich 
dzieł i osobisty udział w wystawie, 
zapraszając na zwiedzanie wernisażu i słodki 
poczęstunek.
 

Tekst i foto: W. Zenderowski

Drugą imprezą, zorganizowaną w Galerii 
Sztuki „Synagoga” w Barczewie dnia 10 
maja br., czyli w dniu otwarcia sezonu 
artystycznego Synagoga 2014 było spotkanie 
poetycko-literacie przy udziale Klubu 
Barczewskich Poetów.

Agnieszka Chojnowska w imieniu 
organizatorów przywitała wszystkich przy-
byłych miłośników poezji, a szczególnie 
zaproszonego na spotkanie przybyłego, 
z Bartoszyc, literata Witolda Kiejrysa. 
Agnieszka Chojnowska spotkanie z poezją 
autorską rozpoczęła swoim wierszem. 
Przeczytała także wiersz Wojciecha Zende-
rowskiego. W dalszej kolejności swoją 
twórczość zaprezentowali: Bronisław Pą-
czyński i Marian Sawicki.

Na koniec spotkania poetycko-literac-
kiego swoje wiersze zaprezentował Witold 
Kiejrys. Mieliśmy okazję usłyszeć kilka 
wierszy z ostatnich tomików poezji pt. „Elis” 
i „Motywy pocztówkowe”.

Tekst i foto: W. Zenderowski

Galeria Sztuki „Synagoga” w Barczewie
Spotkanie poetycko-literackie

W sobotę, 10 maja br., po otwarciu sezonu 
artystycznego 2014, w scenerii wypełnionej 
nie tylko obrazami i tkaninami artystów, 
przed licznie zgromadzoną publicznością, 
ze swoim recitalem wystąpiła Marta 
Andrzejczyk.

Halina Bronka - członek Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” Od-
dział w Barczewie - witając Martę Andrzej-
czyk i wszystkich przybyłych, nadmieniła, że 
ten dzień jest wyjątkowy, a szczególnie dla 
członków stowarzyszenia, pracujących na 
jego rzecz, gdyż tego dnia oficjalnie 
rozpoczyna się sezon kulturalny. Gorąco 
przywitała Martę Andrzejczyk, której 
podziękowała za przyjęcie zaproszenia od 
prezes stowarzyszenia Krystyny Szter, która 

z powodu choroby nie mogła uczestniczyć 
w tym wydarzeniu. Ponadto nadmienia, że 
recital Marty Andrzejczyk jest największym 
wydarzeniem kulturalnym tego sezonu. Jest 
prezentem dla mieszkańców z okazji 650
-lecia nadania praw miejskich naszemu 
miastu i wielką niespodzianką, gdyż odbywa 
się w murach synagogi.

Agnieszka Markowicz - artysta plastyk, 
współpracująca z Centrum Kultury i Pro-
mocji Gminy w Barczewie - przedstawiła 
publiczności wybitną pieśniarkę i aktorkę, 
kobietę pełną wdzięku o wyjątkowym głosie, 
która tworzy wspaniałą sztukę. Jej występy 
wokalne i teatralne zawsze budzą zachwyt. 
Podczas recitalu oprawę muzyczną zapewnił 

Tego jeszcze nie było

Marta Andrzejczyk
z recitalem w Galerii Sztuki „Synagoga”

Ciąg dalszy na str. 11
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Bertrand Abramczyk z Centrum Kultury 
i Promocji Gminy w Barczewie.
Marta Andrzejczyk - jak powiedziała o sobie 
- urodziła się w Olsztynie. W 2003 roku 
ukończyła animację społeczno-kulturalną na 
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie, a wcześniej - Studium Aktorskie 
przy Teatrze im. Stefana Jaracza, kierunek 
- Warsztat reżysera i animatora kultury. Od 
2006 roku pracuje w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Olsztynie, biorąc czynny udział 
w realizacji wielu cyklicznych programów 
kulturalnych, w tym literacko-muzycznych 
i koncertów. Była aktorką w teatrze i woka-
listką olsztyńskiego zespołu. Występowała 
w licznych festiwalach piosenki. Pierwsza 
płyta pt.: „Cicho” ukazała się w marcu 2007 
roku. W 2010 roku ukazała się kolejna płyta 
solowa „Cienie”, która powstała dzięki 
stypendium Prezydenta Miasta Olsztyn - ta 
płyta jest swoistą archiwizacją recitalu 
„Dzień”. Trzecia płyta jest na ukończeniu.

Olsztyńska pieśniarka i aktorka, osoba 
znana z ciepłej osobowości scenicznej oraz 
wyjątkowej wrażliwości, zabrała nas w nie-
samowitą podróż do przedwojennego świata. 
W jej wykonaniu usłyszeliśmy najpiękniejsze 

O Kresach Wschodnich i harcerskim sztandarze
Krzysztof Gargas

We wtorek, 15 kwietnia br., w Galerii 
Sztuki „Synagoga” im. Barbary Hulanickiej 
komisarz wystawy Anna Korybut-Dziemi-
dowicz, w obecności zastępcy prezesa 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
„Pojezierze” oddział w Barczewie Mariana 
Sawickiego, przywitała wszystkich zapro-
szonych gości, przybyłych na wystawę 
fotografii dokumentalnej pt. „Kresy 
- pamiętamy”, autorstwa Krzysztofa Gargasa. 
Szczególnie gorąco przywitała autora 
wystawy oraz chór „Moderato”, pod dyrekcją 
Danuty Nowakowskiej, działający przy 
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Bar-
czewie, który przed prezentacją wystawy 
przedstawił specjalny zestaw utworów.

Autor wystawy Krzysztof Gargas 
w jednym zdaniu odniósł się do historii 
Kresów Wschodnich, do wschodnich tere-
nów II RP i okresu międzywojennego. 
Wspomniał też, że kiedy 17 września 1939 
roku wojska sowieckie zaatakowały Polskę 
na wschodzie, oznaczało to dla państwowości 
polskiej utratę na zawsze Kresów Wschod-
nich. Potem, 27 lipca 1944 roku, jako 
terytoria odłączone od Polski zostały one 
ostatecznie wcielone do republik związko-
wych Ukrainy, Białorusi i Litwy. Dodał, że 
Kresy Wschodnie mają wielu miłośników 
historii, bo dotyczą wschodnich ziem dawnej 
Rzeczypospolitej. To także sentyment do 
miejsc rodowych, o który pamięć jest wciąż 
żywa.

Przed prezentacją multimedialną Krzy-

sztof Gargas objaśnił, że na fotogramach jego 
autorstwa prezentowane są polskie zabytki 
architektury - ślady polskości na Kresach, 
z krótkim opisem historycznym. To nie tylko: 
Lwów, Brześć, Nowogródek, Wilno czy 
Ponary, lecz także: Ołyka, Zdołbunów, 
Tajkury, Poryck, Kowel, Kostiuchnówka, 
Żółkiew, Olesko, Podhorce, Beresteczko, 
Zieleńce, Boremel, Berdyczów, Żytomierz, 
Łuck, Równe, Tuczyn, Stary Wiśniowiec, 
Nowy Wiśniowiec, Dederkoły Wielkie, 
Nowomalin, Klewań, Młynów, Krzemieniec, 
Torczyn, Tynne, Rokitno, Sarny, Kazimierka, 
Przebroże, Janowa Dolina, Dąbrowice, 
Jeziory. Fotogramy w większości ukazują 
popadające w ruinę zamki, pałace czy 
zanikające cmentarze. To prawdziwa lekcja 
historii nie tylko o polskich rodach, to także 
architektura, wybitne postacie, czy działające 
w tamtych czasach harcerstwo. Nadmienił, że 
Wołyń był siedzibą wielu możnych rodów, 
które na trwałe wpisały się w historię Polski. 

Wśród nich wymienił takie nazwiska jak: 
Lubomirski, Chodkiewicz, Ostrogski, Platter, 
Czartoryski, Małachowski, Dunin-Karwicki, 
Wiśniowiecki, Zasławski, Potocki czy San-
guszko. Wszystkie ramy prac opatrzone były 
godłem IPN-u.

Podczas prezentacji multimedialnej autor 
skupił się na harcerstwie, działającym w II 
Rzeczypospolitej pod Chorągwią Wołyńską. 
Harcerek i harcerzy, których służba Polsce, 
z chwilą wejścia żołnierzy sowieckich we 
wrześniu 1939 roku, zeszła do podziemi. 
Wspomniał o późniejszych represjach 
i dalszej historii. Po 1945 roku do Polski 
wróciło niewielu harcerskich instruktorów, 
a ich losy wiodły często przez liczne kraje. 
Niektórzy nigdy nie wrócili do Polski ze 
względu na przekonania i wpływy sowieckie, 
jakie były przez wiele lat po wojnie. 
O harcerzach z Wołynia niewiele się mówiło 
po wojnie, aż do upadku komunizmu 
w Polsce. Pan Krzysztof dodał, że ponieważ 
tak niewiele pamiątek i świadectw tamtych 
dni przetrwało, ocalały strzęp sztandaru 
harcerskiego z zachowanym krzyżem harcer-
skim, to prawdziwy dar od Boga dla tych, 
którzy obecnie tworzą harcerstwo na 
Wołyniu. On wraz z innymi postanowili, aby 
ten fragment był zaczątkiem nowego 
sztandaru i tych samych harcerskich ideałów 
jak przed wojną, tym bardziej, że harcerstwo 
polskie na Wołyniu istnieje i rozwija się dziś 
w kilku miastach. Wzorując się na oryginal-

utwory m.in. z repertuaru Wiery Gran 
- żydowskiej artystki. Były to m.in.: ,,Serce 
matki”, ,,Ciemna dziś noc”, ,,Piosenka 
o zagubionym sercu”, ,,Nie kochać w taką 
noc to grzech”, ,,Tango Notturno”, ,,Trzy 
listy” i ,,Jej pierwszy bal” - piosenkę, którą 
Gran śpiewała przy akompaniamencie 
Władysława Szpilmana w Kawiarni Sztuka 
w getcie warszawskim. Podczas recitalu 
Marta Andrzejczyk dała próbkę swych 
możliwości scenicznych. Jej niezwykła, jasna 
barwa głosu i żywy temperament sprawiły, że 
utwory w jej wykonaniu pozostaną na długo 
niezapomniane.

Na koniec Halina Bronka i Agnieszka 
Markowicz podziękowały pieśniarce za 
wspaniały występ i wręczyły jej nie tylko 
bukiet tulipanów, ale również projekty 
plakatów, wykonanych podczas zajęć 
w CKiPG specjalnie dla  Marty Andrzejczyk, 
na których przedstawiono wykonawczynię. 

Natomiast Marta Andrzejczyk podzię-
kowała wszystkim za obecność, za gorące 
przyjęcie, za kwiaty, dzieciom za plakaty, a 
także Krystynie Szter za umożliwienie jej 
spotkania z mieszkańcami Barczewa.

Tekst i foto: W. Zenderowski

Marta Andrzejczyk z recitalem w Galerii Sztuki „Synagoga”
Ciąg dalszy ze str. 10
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w uporać z podtopieniami.
Czy temat dróg dojazdowych do domów 
jest nadal istotny?
- Droga dojazdowa do wsi - asfaltowa, 
w pewnym miejscu się kończy. Jest to 
początek wsi. Dalszy odcinek to droga 
piaszczysta, którą obecnie da się przejechać. 
Wcześniej tonęliśmy w błocie my i wszystkie 
pojazdy, poruszające się po tej trasie. 
Żartujemy, że obecnie mamy „autostradę”. 
To dzięki pomocy naszej gminy oraz 
całorocznym pracom mieszkańców, którzy 
poprawiają i na bieżąco usuwają „dziury”, 
drogi są przejezdne. Marzymy o drogach 
z prawdziwego zdarzenia. To jedno z naj-
większych marzeń.
Czterdzieści domów we wsi. To niewiele. 
Duża jest liczba mieszkańców w sile wieku, 
chętnych do prac społecznych?
- Wielu jest starszych ludzi, schorowanych, 
ok. 50 dzieci. Zostaje mała grupa, którą 
można zaangażować do takich prac. Nie 
zmienia to faktu, że nie wyobrażam sobie, 
bym mogła być sołtysem w innej spo-
łeczności. Nie sztuka odnosić sukcesy, mając 
duży potencjał, mając wsparcie z zewnątrz.
Wypracowaliście wszystko sami? Wła-
snym nakładem sił?
- Tak. I tym bardziej to cieszy. Tylko my 
wiemy ile działań, dokonań za nami.  
Jesteśmy pełni wdzięczności za spotkanie, na 
naszej drodze przemian, ludzi o wielkim 
sercu, którzy nas wspierali i wspierają.
Czy komuś chciałaby Pani szczególnie 
podziękować?
- Tak. Byłej mieszkance naszej wsi, pani 
Sylwii Więcławik. Jest to osoba o wielkim 
sercu, która wspiera nas zawsze, kiedy 
zwrócimy się do niej o pomoc. Dziękuję 
mojemu mężowi, panu burmistrzowi 
i pracownikom Urzędu Miejskiego, wszy-
stkim mieszkańcom, panu Rafałowi Zalew-
skiemu z Jezioran oraz wielu innym osobom, 
których nazwisk nie wymienię z obawy, że 
kogoś pominę.
Teraz upiększacie wieś. Dlaczego taki 
kierunek działań?

- Kobieta - sołtys. To z tego wynika. Większa 
troska i dbałość o estetykę, piękno, a także 
sugestie ze strony mieszkańców.
Wszystkie przedsięwzięcia są konsulto-
wane z mieszkańcami?
- Pierwsze nasze sołeckie spotkania były 
jedną wielką dyskusją na temat - od czego 
zacząć? Co zrobić? Itd. I tak jest nadal 
- współdecydujemy. Najistotniejsze jest to, że 
po ustaleniach planu działań - mieszkańcy 
wspierali, angażowali się.
Słyszałam o sporym przedsięwzięciu na 
terenie wsi.
- We wsi ma stanąć elektrownia, która będzie 
pozyskiwała energię słoneczną. Naturalne 
źródło energii. Ważne - niewpływająca 
degradująco na środowisko.
Czy to stwarza jakieś nowe perspektywy 
dla wsi?
- Przede wszystkim taka inwestycja niejako 
wymusza nowe drogi dojazdowe. Poza tym 
daje możliwość wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii.
Można inwestować w trosce o przyrodę, 
bądź przeciwko niej. Wnioskuję, że bliższa 
Pani sercu jest wizja wsi zdrowej 
i przyjaznej człowiekowi.
- Skoro jest możliwość działania w zgodzie 
z naturą, nie widzę sensu i logiki, by czynić 
inaczej. Rozmowy z mieszkańcami 
z rejonów, gdzie na szeroką skalę rozpoczęto 
inwestycje urbanistyczne utwierdziły mnie 
w słuszności mojego stanowiska. Będę 
broniła wsi, by zachować jej klimat i urok.
Największym bogactwem wsi jest piękno 
natury i możliwość obcowania z nią na co 
dzień. Niezmącona cisza i możliwość 
wytchnienia od hałasu.
- Mam nadzieję, że żaden mieszkaniec wsi nie 
zachłyśnie się chęcią wzbogacenia kosztem 
naszego regionu. Wierzę, że moja okolica pod 
tym względem nie zostanie skażona.
Tym bardziej, że takich zakątków jest 
coraz mniej.
- Chcemy, by nasza wieś nie była jedną 
z wielu, osiedlem domów. Nasze działania 
ukierunkowane są na zachowanie wyjątko-
wości i klimatu wsi warmińskiej.
Jakie to są działania?
- Między innymi sadzenie roślin. Wzboga-
canie flory. Dbamy o „zielone płuca”, o to, by 
było czysto, a tym samym, by miło się 
mieszkało.
Z projektu PROW powstał plac zabaw. 
Jaki jest wasz wkład?
- Wkładem do projektu jest nasz wolontariat. 
Podatek VAT zapłaciliśmy z funduszu 
sołeckiego. Dzięki temu nasz projekt powstał 
bez nakładów pieniężnych ze strony Urzędu 
Miejskiego. Projekt zakładał oczyszczanie 
i zagospodarowanie oczka wodnego 
i przestrzeni wokół niego, utworzenie placu 
zabaw oraz rabaty kwiatowej. W grudniu 

Trzy lata pełnienia funkcji sołtysa. Przy-
puszczam, że mieszkańcy są zadowoleni.
- Mam nadzieję, że tak! Bycie sołtysem to nie 
tylko wyróżnienie, zaszczyt, czy tabliczka 
SOŁTYS na domu. To bardzo duża 
odpowiedzialność za zaufanie, jakim ludzie 
mnie obdarzyli. To troska: o wieś, o to żeby 
mieszkańcom lepiej się w niej żyło, pomoc w 
rozwiązywaniu większych lub mniejszych 
problemów mieszkańców. Dbałość o to, jakie 
będzie jutro sołectwa oraz jak godzić rozwój 
wsi z zachowaniem jej uroku.
A Pani?
- Nie byłam zachwycona do zeszłego roku, bo 
byłam świadoma tego wszystkiego co 
powiedziałam na początku naszej rozmowy 
oraz tego ile potrzeba trudu i pracy.
Co wpłynęło na zmianę klimatu, odczuć?
- Zobaczyłam zmiany, jakie zaszły we wsi 
przez okres mojego „sołtysowania”, ale też 
zmiany jakie zaszły w mieszkańcach 
w stosunku do wsi, do sołtysa. Wiem, że jak 
są przeszkody, to trzeba je usuwać, szukać 
rozwiązań. Konieczne są  dalsze zmiany we 
wsi, a wówczas potrzeba bardzo silnej 
osobowości.
A Pani potrafi stawić czoła wyzwaniom! 
Dokonać koniecznych zmian!
- Zdałam sobie sprawę, że jeżeli odejdę, 
poddam się, to cały trud może pójść na marne.
Mówi się, że gmina Barczewo jest Wenecją 
Północy. Słyszałam, że tak się mówi 
o Radostach.
- Z opowieści najstarszych mieszkańców 
wiem, że tak mówiono o naszej wsi, bo 
mieszkańcy sąsiednich wsi, idący do kościoła 
w Lamkowie, nie mogli przejść przez 
Radosty suchą stopą. Po prostu obszar wsi był 
zawsze podmokły, dlatego ludzie do kościoła 
w Lamkowie chodzili boso.
Czy rzeczka, która przepływa przez wieś 
jest naturalnym zbiornikiem wodnym?
- Nie. Jest to kanał wykopany wiele lat temu, 
który łączy się z rzeczką Orzechówką. 
Niestety był on zaniedbany melioracyjnie. 
Przy większych opadach, roztopach woda 
stała w centrum oraz na drogach dojazdo-
wych do wsi.
Stąd brodzenie w błocie!
- Poruszanie się po drogach wewnątrz wsi, 
w okresie wiosennych roztopów oraz 
jesienią, było ogromnym wyzwaniem dla 
pojazdów, a tym bardziej dla ludzi.
W dużym stopniu uporaliście się z tym 
problemem. Dzisiaj pomimo opadów 
przejechałam przez wieś bez utrudnień.
- Pierwszym zadaniem, jakie postawiliśmy 
przed sobą jako rada sołecka, było 
oczyszczenie i odkrzaczenie kanału oraz 
udrożnienie innych cieków dopływowych. 
Udało się. To zapoczątkowało działania ze 
strony mieszkańców wsi. Przystąpili do 
oczyszczania rowów melioracyjnych 
w swoich gospodarstwach.
Dzięki tym działaniom udało nam się 

Balbina Buras - sołtys wsi Radosty

Ciąg dalszy na str. 13

GAZETA SAMORZĄDOWA 5 (246) maj 2014



Społeczeństwo

13

Fundusz sołecki i prace społeczne, a integracja mieszkańców Nikielkowa

2013 r. zamontowaliśmy zabawki na placu 
zabaw, między innymi stół zewnętrzny do 
ping-ponga. Kiedy jeszcze leżał śnieg na 
dworze, dzieci już na nim grały. Świadczy to 
o tym, że taka inwestycja była bardzo 
potrzebna we wsi.
Praca, praca...  Czy jest czas na 
odpoczynek?
- Mimo, że te trzy lata były przede wszystkim 
czasem wytężonej pracy, mieliśmy także 
chwile wspólnego relaksu: mecze piłki 
nożnej, kulig, turnieje szachowe, festyn, 
spotkania z okazji Dnia Kobiet, ognisko.
Czy zamknęliście się w swoim azylu? Czy 
odnajdujecie także satysfakcję w innych 
działaniach?
- Oczywiście. Aktywność mieszkańców to 
nie tylko praca na rzecz wsi, ale również 
uczestniczenie w życiu gminy, udział 
w pielgrzymkach pieszych na Łosiery do 
Barczewa, czy czynne uczestniczenie w do-
żynkach gminnych. Ponadto przystąpiliśmy 
do projektu aktywna wieś.
Pierwsza myśl jaka Pani przychodzi do 
głowy. Marzenie...
- Utwardzona droga we wsi oraz sala, nawet 
maleńka, na miejsce zebrań, spotkań 
mieszkańców. Dostrzegam konieczność 
podejmowania działań w zakresie organizo-
wania zajęć i form spędzenia wolnego czasu 
dzieciom i młodzieży.
Trzy lata minęły. Ostatni rok tej kadencji. 
Jakie zmiany dostrzega Pani w mental-
ności mieszkańców?
- Zmiany w postrzeganiu wsi. W stosunku do 
mnie, jako sołtysa - bardziej ufają. Zaczynają 
wierzyć, że razem można wiele zmienić. 
Wspierają, wysnuwają pomysły oraz 
przyłączają się do wspólnych działań.

Może Pani podać konkretny przykład?
- Chociażby dowodem zaangażowania jest 
ilość godzin przepracowanych przez tak małą 
społeczność w ramach wolontariatu. W tym 
roku tylko z projektu PROW jest zade-
klarowane 250 godzin. Oprócz tego wiele 
godzin prac społecznych w związku z utrzy-

maniem wsi w czystości, powiększaniem 
i zakładaniem rabat kwiatowych, konserwa-
cją kapliczki oraz innymi pracami.
Co, z Pani punktu widzenia, jest naj-
istotniejsze w dotychczasowych działa-
niach?
- Pragnę podkreślić fakt, że zmiany jakie 
zaszły w naszej wsi są przede wszystkim 
zasługą trudu mieszkańców. Te trzy lata, to 
był czas, wywożenia setek ton gruzu, 
kamieni, równania powierzchni działek, 
renowacji kapliczek, karczowania krzaków 
i drzew oraz prac melioracyjnych. Dzięki 
wszystkim zaangażowanym osobom udało 
się tak wiele dokonać. Po trzech latach 
mogliśmy zająć się upiększaniem wsi.
Stworzenie ładu i harmonii w nas i wokół 
nas. Możliwość bycia w zgodzie ze sobą 
i otaczającym światem oraz płynąca z tego 
radość jest największą formą spełnienia.

Małgorzata Styczyńska

bramy wjazdowe, furtkę oraz bramki i dwie 
ławki. Przy okazji zostały także zamonto-
wane, na terenie wsi, dwie nowe tablice 
ogłoszeń, które nieodpłatnie wykonali 
mieszkańcy Nikielkowa. W kolejnych dniach 
mieszkańcy pomalowali słupki i bramy 
ogrodzeniowe, na których następnie została 
zamocowana siatka ogrodzeniowa. Materiały 
potrzebne do wykonania ogrodzenia boiska 
zostały kupione dzięki wykorzystaniu 
środków z funduszu sołeckiego na 2014 r.

W bieżącym roku ze środków z funduszu 
sołeckiego  została również kupiona kosa 
spalinowa, na potrzeby sołectwa, którą 
mieszkańcy Nikielkowa samodzielnie 
wykaszają tereny zielone, takie jak plac 
zabaw, boisko wiejskie i pobocza dróg 
w Nikielkowie. Pomimo że środki z funduszu 
sołeckiego nie są zbyt wysokie, są zaledwie 
kroplą w morzu potrzeb mieszkańców wsi, to 
mimo wszystko są niezastąpioną formą 
zaspokajania podstawowych potrzeb mie-
szkańców wsi, a jednocześnie są zachętą do 
aktywnego uczestnictwa w „życiu wsi”. 
Dzięki bezinteresownej pracy mieszkańców, 
środki te są pomnażane, ponieważ nie ma 
potrzeby zlecania prac, na które potrzebne 
byłyby znacznie większe kwoty. Poza 
aspektem finansowym jest jeszcze jeden, 
cenniejszy, polegający na integracji 
mieszkańców przy wspólnej, dobrowolnej 
i bezinteresownej pracy oraz satysfakcja 
z efektów wspólnego działania.

Już w maju rozpoczną się pierwsze w tym 
roku, na ogrodzonym boisku, nieodpłatne 
treningi szkółki piłkarskiej, którą podobnie 
jak w ubiegłym roku organizuje Daniel 
Sacharczuk prezes Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju wsi Nikielkowo. Do udziału 
w zajęciach zapraszamy wszystkie dzieci 
i młodzież z Nikielkowa i okolicznych wsi.

Nie są to pierwsze prace społeczne 
w Nikielkowie. Dotąd mieszkańcy chętnie 
uczestniczyli w podobnych pracach, jak np. 
prace porządkowe, budowa ogrodzenia 
świetlicy wiejskiej, ustawienie donic 
i zasadzenie w nich kwiatów, pomoc w 
organizacji festynów rodzinnych i dożynek 
gminnych.

Wszystkim mieszkańcom Nikielkowa, 
którzy uczestniczą w pracach społecznych 
składam serdeczne podziękowania i zapra-
szam do dalszego wspólnego działania, 
natomiast radnym Rady Miejskiej w Bar-
czewie i władzom gminy składam podzięko-
wania, za ustanowienie funduszu sołeckiego, 
który jest dla nas zachętą do wspólnego 
działania, a panu Andrzejowi Lichockiemu 
dziękuję za sprawną realizację zakupów 
z wykorzystaniem środków z funduszu 
sołeckiego.

Andrzej Maciejewski
sołtys Sołectwa Nikielkowo

Wczesne nadejście wiosny i ładna 
pogoda sprzyjały mieszkańcom Nikielkowa 
w pierwszych wiosennych pracach spo-
łecznych. Z inicjatywy sołtysa Nikielkowa 
i prezesa Stowarzyszenia na rzecz rozwoju 
wsi Nikielkowo, jako pierwsze w tym roku do 
wykonania, było ogrodzenie boiska 
wiejskiego. W Nikielkowie, tak jak wszędzie, 
dzieci bardzo chętnie grają w piłkę, ale 
w trakcie gry często zdarzało się, że piłka 
wypadała z boiska na drogę, znajdującą się w 
bezpośrednim sąsiedztwie z boiskiem. 
Wówczas istniało niebezpieczeństwo, że 
dziecko  może wpaść pod jadący pojazd. 
Ponadto na boisko wjeżdżały samochody, 
których koła niszczyły trawę na boisku. 
Dlatego, aby dzieci w Nikielkowie mogły 
bezpiecznie spędzać wolny czas grając 
w piłkę, niezbędnym okazało się wykonanie 
ogrodzenia boiska.

W tym celu w dniu 26.04.2014 r. zebrała 
się grupa kilkunastu mieszkańców Nikiel-
kowa, która z ogromnym zapałem i chęcią do 
wspólnego działania, rozpoczęła pracę 
związaną z budową ogrodzenia. Przy 
wytężonej pracy i ogromnym zaangażo-
waniu, w ciągu jednego dnia udało się 
zabetonować 63 słupki ogrodzeniowe, dwie 

Balbina Buras - sołtys wsi Radosty
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W ostatnim numerze „Wiadomości 
Barczewskich” zamieściliśmy przemówie-
nie burmistrza Gajewskiego, wygłoszone 
podczas obchodów jubileuszu 500-lecia 
Barczewa. W bieżącym numerze „Wia-
domości Barczewskich” zamieszczamy 
opis obchodów, tym razem sprzed 50 lat, 
jubileuszu 600-lecia nadania naszemu 
miastu praw miejskich.

W dniu 5 lipca 1964 roku Miejska Rada 
Narodowa w Barczewie zorganizowała 
uroczystości związane z sześćsetną rocznicą 
nadania praw miejskich. W tym celu już 
w 1959 roku powołany został komitet, który 
miał za zadanie zaplanowanie i zorganizo-
wanie wszystkich imprez na terenie miasta.

Do składu Prezydium Komitetu obcho-
dów 600-lecia zostali wybrani: przewodni-
czący komitetu PMRN Alojzy Indrunas, z-ca 
przewodniczącego PMRN i kierownik 
Muzeum Feliksa Nowowiejskiego Włady-
sław Naruszewicz, członek komitetu GRN 

Włodzimierz Inkiewicz, członek komitetu 
kierownik Apteki Zbigniew Szynk, członek 
komitetu MK FJN Mieczysław Skiba, 
członek komitetu WK Stanisław Bonusiak, 
członek komitetu PMRN Henryk Kępka, 
członek komitetu GS Antoni Jarosik, członek 
komitetu Komisja Rejonowa Lucjan 
Walkowski. W skład komitetu wchodziły 
osoby wspomagające. Ogółem na liście 
Komitetu obchodów widniało 37 nazwisk 
osób reprezentujących wszystkie zakłady 

pracy i instytucje na terenie miasta i Gro-
madzkiej Rady Narodowej. Komitet orga-
nizacyjny podzielony był na sekcje: 
organizacyjno-gospodarczą, propagandową 
i czynów społecznych.

Uroczysta sesja MRN i GRN odbyła się 
w sali kina „Legenda” w Barczewie. Udział 
w sesji wzięło około 600 osób. Referat 
okolicznościowy napisał Alojzy Indrunas, 
a wygłosił Henryk Kępka. Na sesję przybyli 
m.in.: z-ca przewodniczącego Prezydium 
WRN Jan Benigk, kierownik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
PWRN mgr Browiński, sekretarz Komitetu 
Miasta i Powiatu PZPR tow. Stankiewicz, 
sekretarz KMiP ZSL ob. Jan Chudy, 
przewodniczący Prezydium PRN Tadeusz 
Ulatowski, sekretarz Prezydium PRN 
Bogdan Boliszewski, członek Prezydium 
PRN Jan Stylka, członek Prezydium PRN Jan 
Fortuna, przewodniczący MRN w Olsztynie 

Jubileuszowe obchody 600-lecia Barczewa
50 lat temu
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florenach. W związku z wojną pod Wiedniem 
20 mieszkańców Bogdan obciążonych było 
podatkiem wojennym. W 1772 roku, 
w rejestrze podatkowym wymieniono 
3 gospodarzy chełmińskich i 3 parobków. 
W 1789 roku wieś liczyła 11 budynków, 
a obszar wynosił 214 ha. W 1857 roku było 96 

mieszkańców. W 1910 roku było 
19 gospodarstw, zamieszkałych 
przez 96 osób, w tym 88 Polaków 
i 8 Niemców. W 1871 roku 
Bogdany liczyły 11 domostw, 22 
gospodarstwa, 103 mieszkańców. 
W roku 1925 obszar Bogdan 
wynosił 254 ha.

13 maja 1934 roku Bog-
dany obchodziły rocznicę 440 lat 
istnienia i taki sam jubileusz 
świętowała rodzina Bogdańskich, 
która mieszkała tu od czasów 
założenia wsi. W 1934 roku wieś 
liczyła 92 mieszkańców. W 1939 
roku było ich już tylko 67, a w 1944 
roku - 76, natomiast obszar wsi 
wynosił wówczas 254 ha. Wojska 
radzieckie wkroczyły do wsi 24 
stycznia 1945 roku.

W Bogdanach odkryto starożytny 
cmentarz, pochodzący z VIII-VI wieku przed 
Chrystusem, położony na wzgórzu między 
jeziorami Bogdańskim i Umląg. Odnaleziono 
42 pochówki płaskie, w tym część zbiorowych, 
2 grobowce kurhanowe i 4 stosy ciałopalne 
oraz liczne przedmioty użytkowe z tamtego 
okresu, w tym wiele naczyń i ozdoby z brązu.

Obecnie Bogdany stanowią wieś sołecką. 
W 2013 roku liczyły 66 mieszkańców.

W. Zenderowski

pługa musiał oddawać po miarce pszenicy oraz 
żyta,  jako symbol uznania władzy 
zwierzchniej. Poza tym od czynszu musiał 
przekazać co roku w dzień św. Marcina funt 
wosku oraz 5 fenigów chełmińskich. 
W przywileju zastrzeżono prawo budowy 
młyna, prawo łowieckie oraz na wszystkie 

skarby wydobywane z ziemi. Paul Bogdan 
otrzymał prawo łowienia ryb małymi 
narzędziami w jeziorach Sirwindken 
i Kroplichen na tzw. własny stół.

Bogdany była to wieś bartnicza, w zabu-
dowie skupionej, która liczyła 92 mieszkań-
ców. We wsi mieściła się konna stacja 
pocztowa. Nowy napływ osadników po XVI w. 
pochodził głównie z Mazowsza. Wieś 
Bogdany należała do parafii katolickiej 
w Klebarku Wielkim i miała jednego sołtysa. 
We wsi była karczma, obciążona czynszem we 

Jubileusz 650-lecia - Bogdany (niem. Bogdainen)
Rok 1364 dla biskupa warmińskiego Jana 

II Stryprocka był bardzo pracowity. Dowodem 
na to były wydane przez niego przywileje 
lokacyjne dla miejscowości leżących na 
terenie barczewskiej gminy. W tym roku nie 
tylko Barczewo obchodzi piękny jubileusz 
650-lecia nadania praw miejskich. Taki sam 
jubileusz założenia wsi obchodziły: 
Kaplityny i Jedzbark. Swój piękny, 
bo jubileusz 650-lecia w tym roku 
obchodzą: Bogdany, Krupoliny, 
Dobrąg, Łęgajny i Mokiny.

Miejscowość położona między 
Kaplitynami, a Skajbotami, 
wcześniej Klein Skaibotten - Małe 
Skajboty, stanowiła własność 
biskupów warmińskich. W ciągu 
wieków wieś ta nosiła różne 
nazwy:  Bogdany,  Bogdan,  
Bogdani, Bogdain, Boddain, 
Bogdanen, Bogdaynen i Bog-
dainen. 7 maja 1494 roku wydany 
został przywilej lokacyjny, 
potwierdzający kupno przez Paula 
Bogdana 10 wolnych włók po 
zmarłym Andrzeju Quedlitz, które 
dotychczas były lennem wsi 
Skajboty. Przywilej wystawiony został na 
prośbę kupującego i dowodził, że nabyte włóki 
stanowią jego wieczystą własność na prawie 
chełmińskim oraz przechodzą na prawnych 
spadkobierców, na tych samych prawach jak 
włóki lenne w Skajbotach, które były im 
wcześniej nadane. Paul Bogdan otrzymał 
prawo małych i dużych sądów oraz obowiązek 
jednej służby w zbroi, a także pomocy 
w budowie i naprawie zamków. Ponadto 
nałożono na niego inne ciężary, tzw. 
pańszczyznę m.in. od każdego posiadanego 
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W Barczewie święty Jan Paweł II do dziś 
nie doczekał się swojej ulicy, czy kamienia 
upamiętniającego jego pontyfikat. Jedynym 
miejscem jego obecności na ziemi 
barczewskiej jest szlak kajakowy. Spływ tym 
szlakiem trwał dwa tygodnie. Karol Wojtyła 
rozpoczął go jako ksiądz, a w połowie szlaku, 
już jako nowo mianowany biskup, wpłynął na 
wody ziemi barczewskiej.

W biografii świętego Jana Pawła II 

zapisanych zostało wiele ciekawych wyda-
rzeń. Jedno pochodzi sprzed pięćdziesięciu 
sześciu lat. Jego opis oparto na wspomnie-
niach uczestników, biorących wówczas 
udział w wodnych wyprawach. W życiorysie 
świętego Jana Pawła II czytamy między 
innymi, że 1 listopada 1946 ks. Karol Wojtyła 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk 
kardynała Adama Stefana Sapiehy. W na-
stępnych latach wyjeżdżał na studia teolo-
giczne do Rzymu, a w 1948 roku rozpoczął 
pracę kapłańską w parafii Niegowić koło 
Bochni. Równolegle studiował na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
gdzie uzyskał doktorat z teologii moralnej. 
Od 1951 roku wykładał filologię i etykę 
społeczną w seminarium duchownym oraz 
pracował na Wydziale Filozoficznym 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Właśnie tam zgromadził wokół siebie grupę 
składającą się w większości ze studentów, 
z którymi w czasie wakacji odbywał spływy 
kajakowe lub wycieczki górskie. Przygody 
z kajakiem były najlepszą formą spędzania 
części wakacji. Wiemy, że jako młody ksiądz, 
na każdą wycieczkę zabierał ze sobą 
„turystyczny sprzęt liturgiczny”: relikwiarz, 
skręcany z dwóch części kielich, mały 
mosiężny krzyż, dwie plastikowe ampułki na 
wino i wodę, srebrną, małą tackę, dwa 
pudełeczka na hostię i komunikanty, 
dzwoneczek, do tego szaty liturgiczne 
z bardzo lekkich materiałów oraz specjalne 
tenisówki. Pozostałe, wodniackie wypo-
sażenie, również było skromne; gumowy, 
składany kajak, wiosła, namiot, kuchenka na 
spirytus, a w plecaku prowiant.

W dniach od 4 do 18 sierpnia 1958 roku 
ksiądz wraz ze swoją grupą zaplanowali 

spływ kajakowy, którego założeniem było 
dotarcie do Lidzbarka, dawnej stolicy 
biskupów warmińskich. Zamierzali tam 
dopłynąć mniejszymi od Łyny rzekami, 
strumieniami, kanałami, niekiedy pokonując 
naturalne przeszkody, płyciznę i liczne 
rozlewiska z kajakiem na plecach. Opraco-
wany plan szlaku zmuszał uczestników do 
wielokrotnego wychodzenia na brzeg, 
brodzenia w sitowiu i szukania dostępnego 

brzegu.
Podróżnicy wyruszyli 

4 sierpnia 1958 roku. Ks. 
Karol Wojtyła, ponieważ był 
daleko od stolicy biskupiej, nie 
wiedział, że równo miesiąc 
wcześniej (dokładnie 4 lipca) 
został mianowany biskupem 
tytularnym Ombi i pomocni-
czym Krakowa. Na miejsce 
rozpoczęcia spływu obrano 
jezioro Maróz. Zanim kaja-
karze dotarli tam, zatrzymali 
się na małej stacji kolejowej 
w Waplewie (gm. Olsztynek), 
na wschód od wsi o tej samej 
nazwie. Stamtąd poszli drogą 

do wsi Maróz. Po modlitwie i krótkim 
odpoczynku spuścili kajaki na jezioro Maróz. 
Płynęli w górę przez całe jezioro, w kierunku 
jeziora Pluszne, ale nie dopływając do niego, 
przepłynęli przez maleńki Pawlik i rzeką 
Marózką wpłynęli na jezioro Święte. Pogoda 
sprzyjała, toczono rozmowy, nastrój był 
pobożny. Płynąc wodami rzek i przez jeziora 
zarośnięte sitowiem, gdzie każdy mocniejszy 
ruch wiosła płoszył ptactwo, uczestnicy 
spływu nie zdawali sobie sprawy, że ich 
spływ zostanie przerwany. Dalej, po 
przemieszczeniu się krótkim odcinkiem 
Łyny, zatrzymali się we wsi Kurki. Tu 
wodniacka przygoda została przerwana, 
ponieważ ks. Karol Wojtyła otrzymał 
wezwanie do stawienia się w Pałacu 
Prymasowskim przy ul. Miodowej w War-
szawie.

Przed opuszczeniem grupy ks. Karol 
Wojtyła dokonał korekty trasy dalszego 
spływu kajakowego. Pozostali kajakarze 
drogą przemieścili się do stacji kolejowej 
Pasym, gdzie zgodnie z umową czekali na 
powrót księdza. Po bodajże trzech dniach ks. 
Karol Wojtyła wrócił do obozu z wiadomo-
ścią o otrzymanej nominacji na biskupa 
pomocniczego Krakowa. Radości nie było 
końca. Nowo mianowany biskup objął 
wodniackie przywództwo.

Dalszą część spływu kajakarze rozpo-
częli od jeziora Kalwa. Opłynęli całe jezioro, 
potem strumykiem do wsi Tylkowo, skąd 
innym strumykiem do rzeki Struga, a 
następnie wypłynęli na przepiękne jezioro 
Kośno, a stąd małą rzeką Kośno przez 
Pajtuński Młyn i dawny PGR Patryki 
wypłynęli na jezioro Silickie. Następnie 
płynęli kanałem Wiktorii, gdzie przekroczyli 
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Barczewskie Kalendarium 

364.05.25 - biskup Jan II Stryprock nadał przy-
wilej lokacyjny wsi Mokiny.
1544.05.05 - pożar zniszczył doszczętnie Bar-
czewo. Spłonął dach zamku, wieże obronne na 
murach miasta, a z kościoła ocalały tylko mury 
magistralne.
1582.05.15 - w Barczewku biskup warmiński 
Marcin Kromer konsekrował kościół ku czci św. 
Katarzyny.
1834.05.12 - w Cegielni pow. Sztum urodził się 
ks. Jan Szadowski, działacz religijno-społeczny, 
obrońca mowy polskiej, późniejszy wikariusz 
w Barczewie, a w 1887 roku proboszcz parafii 
w Barczewku.
1904.05.06 - Feliks Nowowiejski otrzymał na-
grodę im. G. Meyerbeera Królewskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Berlinie.
1904.05.28 - w Kronówku gm. Barczewo urzę-
dował wójt Kuhna.
1909.05 - w Lamkowie utworzono straż po-
żarną.
1919.05.30 - prezydent rejencji olsztyńskiej von 
Oppen wydał rozporządzenie, na mocy którego 
dopuszczono w szkołach nauczanie religii w ję-
zyku polskim.
1934.05.01 - z okazji niemieckiego Święta Pra-
cy, w szkole w Barczewie zorganizowano stoso-
wną uroczystość.
1939.05.17 - Barczewo zamieszkiwało 5,8 tys. 
mieszkańców.
1945.05.09 - zmarła Sługa Boża siostra M. 
Generosa - Maria Bolz, urodzona w Łęgajnach.
1945.05.19 - za radą członków Zarządu Miasta 
burmistrz Marceli Wiśniewski nakazał zabe-
zpieczyć budynek Domu Starców i rozpocząć 
prace porządkowe i remontowe w celu przy-
wróceniem jego dawnej funkcji.
1945.05.25 - w Barczewie rozpoczęto przejmo-
wanie obiektów przemysłowych od władz ra-
dzieckich.
1945.05.28 - naczelnikiem nowo uruchomio-
nego Urzędu Pocztowego w Barczewie został 
Leon Żółkiewicz.
1984.05.06 - z okazji 39 rocznicy zwycięstwa 
nad faszyzmem w sali MDK w Barczewie spot-
kali się członkowie ZBoWiD z młodzieżą 
szkolną.
1984.05.16 - do Barczewa przyjechał olsztyński 
Teatr Lalek „Czerwony Kapturek”.
1984.05.30 - w sali kina Legenda w Barczewie 
zorganizowano wystawę pt. „Barczewo w obie-
ktywie”, autorstwa Ryszarda Rechula.
1987.05.03 - Miejski Komitet Stronnictwa De-
mokratycznego zorganizował w Miejsko
-Gminnym Ośrodku Kultury w Barczewie aka-
demię poświęconą 196 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja.
1994.05.01 - w Barczewie, w rocznicę 630-lecia 
miasta odbyło się uroczyste poświęcenie 
sztandaru miasta.
1994.05.13 - Barczewo odwiedziła grupa byłych 
mieszkańców, którzy opuścili rodzinne miasto 
podczas ucieczki w styczniu 1945 roku.
1994.05.14 - w Bartołtach Wielkich otwarto 
nową placówkę kulturalną, w której urządzono 
filię Biblioteki Miejskiej w Barczewie.
1999.05.07 - Szkole Podstawowej w Lamkowie 
nadano imię Franciszka Szczepańskiego.
2004.05.21 - w Barczewie otwarto Gimnazjum 
nr 1.

W. Zenderowski

Maj
Swoją obecnością zapisał się w historii ziemi barczewskiej
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Na terenie gminy Barczewo jest kilka 
szkół niepublicznych. Jedna z nich to 
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek 
w Ramsowie. Obejmuje Niepubliczne Przed-
szkole, Niepubliczną Szkołę Podstawową 
i Niepubliczne Gimnazjum. Placówka 
powstała w 2004 roku - w 2014 upływa 
dziesięć lat jej istnienia. Jest to zatem 
jubileusz 10-lecia szkoły.
W jaki sposób doszło do jej powstania?

Zasadniczą przesłanką przekształcenia 
szkoły dziesięć lat temu w niepubliczną 
placówkę oświatową była sytuacja jaka 
zaistniała w gminie Barczewo w związku 
z systematycznym zmniejszaniem się ilości 
dzieci w wieku szkolnym. Podobnie było 
w Ramsowie i innych okolicznych miejsco-
wościach, z których dzieci uczęszczały do 
tutejszej szkoły. W zaistniałej sytuacji władze 
gminy w Barczewie stanęły wobec ko-
nieczności likwidacji placówki oświatowej 
w Ramsowie. Jeżeli tak by się stało wówczas 
dzieci w wieku szkolnym musiałyby uczęsz-
czać do szkoły w odległej miejscowości. 
Niektóre z nich zanim zostałyby zabrane 
transportem szkolnym musiałyby dotrzeć 
z domu do punktu zbornego kilometr, dwa, 
trzy, a może nawet więcej. Troska rodziców 
o własne dzieci, a po części także za-
angażowanie mieszkańców wsi wykazu-
jących się wrażliwością na problemy 
społeczne - doprowadziły do powstania 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ramsowo 
i Okolic. Władze gminne odpowiedziały 
pozytywnie na inicjatywę społeczności 
wiejskiej jaką było utrzymanie szkoły.

14 stycznia 2004 roku odbyło się 
w Ramsowie zebranie z udziałem wszystkich 
tych, którzy chcieli ratować szkołę - rodzi-
ców dzieci, przedstawicieli Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Ramsowo i Okolic, przedsta-
wicieli społeczności lokalnej oraz nauczy-
cieli z władzami samorządowymi Barczewa, 
a więc z burmistrzem Barczewa Elżbietą 
Wąsowską, zastępcą burmistrza Kazi-
mierzem Jasińskim i dyrektorem Miejskiego 
Zespołu Oświaty i Zdrowia Małgorzatą 
Bogdanowicz. Władze gminne zapoznały 
mieszkańców z sytuacją ekonomiczną gminy, 
postępującym niżem demograficznym oraz 
koniecznością zmian w sieci szkół na terenie 
gminy Barczewo. Na zebraniu tym podjęto 
uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej 
w Ramsowie i przekształceniu jej w szkołę 
niepubliczną.

2 lutego 2004 roku został złożony 
wniosek do burmistrza Barczewa firmowany 
przez Radę Szkoły i Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Ramsowo i Okolic o reko-
mendowanie Jana Marcina Malinowskiego 
na organ prowadzący Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Ramsowie. 23 lutego 2004 
roku Jan Marcin Malinowski złożył wniosek 
do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora 
Oświaty o wydanie pozytywnej opinii na 

założenie Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej w Ramsowie. W następnych miesią-
cach wpływały kolejne wnioski i podejmo-
wano decyzje zmierzające do zmiany statusu 
szkoły. 29 kwietnia 2004 roku Rada Miejska 
w Barczewie podjęła Uchwałę Nr 
XXII/147/04 w sprawie likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Ramsowie. Działaniom 
formalno-prawnym towarzyszyła aktywność 
organizacyjna nauczycieli i społeczności 
wiejskiej.

1 września 2004 roku rozpoczął w Ram-
sowie działalność Niepubliczny Zespół Szkół 
i Placówek. Organem prowadzącym 
i dyrektorem został Jan Marcin Malinowski. 
W skład Zespołu weszły Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole. 
Niewątpliwie był to sukces społeczności 
wiejskiej. Szkoła podstawowa i przedszkole 
pracowały w oparciu o własne statuty. Pracę 
rozpoczął dyrektor szkoły i jedenastu 
nauczycieli. W oddziale przedszkolnym było 
18 dzieci, a w szkole podstawowej 54 
uczniów. W zamyśle było uruchomienie 
gimnazjum. Podstawą finansowania szkoły 
są dotacje z gminy Barczewo.

Fot. Budynek szkoły - widok od strony boiska. 
Z tyłu wieża kościoła.

1 września 2005 roku zostało urucho-
mione w Ramsowie Niepubliczne Gimna-
zjum. W otwarciu uczestniczył burmistrz 
Barczewa, przedstawiciele Rady Miejskiej 
i władz lokalnych. W klasie I gimnazjum 
rozpoczęło naukę 9 uczniów.

Rodzice uczniów z różnych przedziałów 
wiekowych wspierają szkołę na różne 
sposoby. Wyraża się to w porządkowaniu 
otoczenia, przygotowaniu pomieszczeń na 
otwarcie roku szkolnego, pomoc w drobnych 
naprawach i czynnościach konserwatorskich.

Od chwili powstania szkoła wrastała 
w środowisko. Uczniowie i nauczyciele oraz 
rodzice brali udział w przygotowaniu 
i realizacji licznych przedsięwzięć wiejskich, 
gminnych i wojewódzkich. Były to na 
przykład: jubileusz 625 rocznicy założenia 
wsi Ramsowo, dożynki wojewódzkie 
w Pieckach w 2006 roku, udzielanie gościny 
zespołom uczestniczącym w Między-

narodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. 
Feliksa Nowowiejskiego jaki odbywa się 
w każdym roku w maju w Barczewie, 
uczestniczenie w tych koncertach. Właściwie 
nie ma przedsięwzięcia we wsi Ramsowo, 
w którym nie braliby udziału uczniowie 
i nauczyciele.

W 2009 roku odbył się pierwszy jubileusz 
placówki. Był to jubileusz 5-lecia. Kroniki 
i inne materiały dokumentujące życie szkoły 
zaświadczają, że uczniowie nie tylko 
pobierali naukę, korzystali z opieki i działań 
wychowawczych, ale także brali aktywny 
udział w działalności pozalekcyjnej jak: 
konkursy, turnieje. Wyjeżdżali na wycieczki, 
byli współorganizatorami przedsięwzięć 
wiejskich i gminnych.

Fot. Pasowanie na ucznia. Rozpoczęcie roku 
szkolnego 2008/2009.

granicę gminy Barczewo. Przed nimi 
wyrastały malownicze krajobrazy, poprze-
cinane kanałami, rzekami i strumieniami, że 
o zabłądzenie nietrudno. Dalej kanałem 
Kiermas, popłynęli do Jeziora Bogdańskiego, 
a stąd do Umląg. Nad brzegiem jeziora 
zorganizowali odpoczynek. Otaczała ich 
piękna okolica, pełna jezior, rzek i strumieni. 
Zawrócili do Jeziora Bogdańskiego, prze-
nieśli kajaki na kanał Elżbiety i popłynęli 
dalej, przez wieś Kaplityny, pod mostem 
drogi E-16. Następnie przepłynęli pod 
wiaduktem kolejowym, jakimś nieznanym 
strumykiem do jeziora Wadąg, gdzie rozbili 
obóz. Rano, składane kajaki zanurzyli 
w wodach jeziora Wadąg. Potem, po wielu 
trudach odnaleźli rzekę Wadąg - w tym 
miejscu opuścili granicę ziemi barczewskiej - 
i z jej nurtem wpłynęli do Łyny. Na dalszej 
drodze było jezioro Linajno, Dobre Miasto, 
a na koniec Lidzbark Warmiński.

Opis wydarzeń ze spływu kajakowego 
trwającego od 4 do 18 sierpnia 1958 roku, w 
którym brał udział święty Jan Paweł II, 
wymaga upamiętnienia.

Wojciech Zenderowski

Ciąg dalszy ze str. 15

Swoją obecnością zapisał się w historii 
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17 kwietnia 2012 roku odbyła się w Nie-
publicznym Przedszkolu Regionalna Kon-
ferencja „Sześciolatek w szkole”, którą 
zorganizowały Warmińsko-Mazurskie 
Kuratorium Oświaty oraz Ogólnopolskie 
Forum Niepublicznych Szkół Wiejskich 
z siedzibą w Ramsowie. Konferencji 
przewodniczył prezes OFNSW - dyrektor 
Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w 
Ramsowie. Na konferencji zaprezentowany 
został materiał empiryczny na temat jak 
funkcjonują w szkole uczniowie, którzy 
rozpoczęli naukę jako sześciolatkowie. 
Z problematyką zapoznały uczestników 
konferencji nauczycielki Teresa Fiodorow 
i Anna Krebs.

Od kilku lat na różnych poziomach 
- przedszkola, szkoły podstawowej i gimna-
zjum są realizowane projekty edukacyjne, 
wzbogacające wiedzę i umiejętności ucz-
niów, a wszystko po to, aby uczniowie 
niewielkiej szkoły wiejskiej uzyskali większe 
szanse na dalszą edukację. Projekty były 
finansowane przez instytucje wspierające 
szkołę oraz współfinansowane z funduszy 
Unii Europejskiej.

Realizowano następujące projekty 
praktyczne: „Dzień matki i ojca”, „Polska
-Niemcy, przyjaciele czy odwieczni wro-
gowie”, „Gazetka szkolna - Niusik, czyli 
zabawa w dziennikarza”, „Czym różni się las 
od arboretum” oraz „Piękno wokół nas” 
- rozwijający uzdolnienia i zainteresowania 
plastyczne.

W roku szkolnym 2010/2011 w okresie 
wrzesień - czerwiec zrealizowano projekt 
„I na NAS przyszedł CZAS”. Projekt 
dotyczył Niepublicznego Przedszkola.

W roku szkolnym 2012/2013 w okresie 
wrzesień - czerwiec zrealizowano projekt 
„Indywidualizacja procesu nauczania 
w Niepublicznym Zespole Szkół i Placówek 
w Ramsowie”. Projekt realizowano w kla-
sach I-III w Niepublicznej Szkole Podsta-
wowej w Ramsowie.

W roku szkolnym 2012/2013 realizo-
wano projekt „Interaktywne kształcenie 
w Ramsowie”. Objął klasy IV-VI w Nie-
publicznej Szkole Podstawowej.

W latach 2012-2014 jest w realizacji 
projekt „Zespół Szkół w Ramsowie - mała 
placówka z dużymi aspiracjami”. Projekt 
dotyczy klas I-III Niepublicznego Gimna-
zjum. Ponadto w roku szkolnym 2013/2014 
w Niepublicznej Szkole Podstawowej 
w klasach IV-VI jest realizowany projekt 
„Szkoła nowych możliwości szansą na lepszą 
przyszłość uczniów”. W ostatnim czasie 
szkoła pozyskała projekt do realizacji pod 
nazwą: „Zabawa i nauka, edukacja malucha”. 
Wyżej wymienione projekty były i są współ-
finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Szkoła wrosła w środowisko - współpra-
cuje z wieloma instytucjami. W 2013 roku 
uczniowie wzięli udział w projekcie 
realizowanym przez Nadleśnictwo Wipsowo 
pod hasłem „Było wysypisko, jest uro-
czysko”, podczas którego zapoznali się ze 

zjawiskiem zanieczyszczania lasów i z tym, 
jak praktycznie dbać o środowisko naturalne. 
Była i jest to lekcja ekologii.

Uczniowie są świadomi, że ich wyniki 
w nauce wpływają na to, jaki osiągną wynik 
podczas końcowego egzaminu gimna-
zjalnego i jaki to będzie miało wpływ na 
wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Na koniec 
roku szkolnego 2010/2011 gimnazjaliści 
uzyskali z egzaminu gimnazjalnego wynik 
średni: z części humanistycznej - 25,11 
(średnia w woj. 23,8), z części matematyczno 
- przyrodniczej 21,62 (średnia w woj. 21,60). 
Za rok szkolny 2011/2012 wynik średni:
z części humanistycznej - język polski 61,5, 
historia 55,6. Z części matematyczno - przy-
rodniczej: matematyka 49,4, przedmioty 
przyrodnicze 44,9, język angielski 47,5. 
W roku szkolnym 2012/2013 wynik średni 
z części humanistycznej - język polski 58,6, 
historia 47,7. Z części matematyczno 
- przyrodniczej: matematyka 52,6, przed-
mioty przyrodnicze 53,6, język niemiecki 
57,5.

Obecnie w szkole jest - 52 dzieci w dwóch 
oddziałach przedszkolnych, 43 uczniów 
w szkole podstawowej i 21 gimnazjalistów 
- razem w szkole jest 116 osób.

Adam Suchowiecki – nauczyciel 
Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek 

w Ramsowie

Ze szkoły niepublicznej w szeroki świat - 10 lat istnienia

W sobotę 3 maja odbył się Rodzinny 
Festyn Wiejski w Ramsowie, zorganizowany 
przez Sołectwo Ramsowo i Ramsówko oraz 
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Bar-
czewie.

Była to pierwsza impreza w nowo 
wybudowanej wiacie, malowniczo położonej 
w centrum wsi przy stawie i pod bocianim 
gniazdem. Wiatę wybudowano z funduszu 
sołeckiego, przy wsparciu funduszy gmin-
nych.

Festyn rozpoczął się mszą w kościele św. 
Rocha w Ramsowie. O godzinie 13.00 sołtys 
uroczyście przywitał obecnych i zaprezento-
wał wiatę, która odtąd będzie służyć 
mieszkańcom jako miejsce spotkań 
i integracji. Następnie odbyło się symbo-
liczne przecięcie wstęgi w nowo wyremonto-
wanej świetlicy wiejskiej w Ramsowie. 
Uczestnikami wydarzenia byli: dyrektor 
Centrum Kultury i Promocji Gminy pani 
Mariola Łukowska-Juckiewicz, sołtys Ram-
sowa pan Andrzej Dzikowski, pracownicy 
Centrum Kultury i Promocji Gminy 
w Barczewie oraz nauczyciel Niepublicz-
nego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie 
pani Lucyna Suchta i kierownik Obwodu 

Drogowego nr 2 w Barczewie Powiatowej 
Służby Drogowej pan Leszek Juckiewicz.

Wyremontowana i wyposażona świetlica 
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Bar-
czewie znajduje się w budynku administro-
wanym przez Niepubliczny Zespół Szkół 
i Placówek w Ramsowie, ale teraz wejście do 
niej znajduje się w miejscu bardziej 
dostępnym dla mieszkańców wsi, dzięki 
temu stała się ona miejscem spotkań lokalnej 
społeczności, sprzyjającym integracji, 
rozwijaniu zainteresowań oraz wypoczynku 
i zabawy dzieci i młodzieży.

Kolejnym punktem w programie festynu 
był blok zabaw i konkursów dla dzieci 

i młodzieży. Uczestnicy zmagali się w kilku-
nastu konkurencjach zręcznościowych. Był 
bieg z piłeczką, slalom, bieg parami ze 
związanymi nogami i wiele, wiele innych. 
Wesołej zabawie towarzyszyły ogromne 
emocje, a niejednokrotnie w zdobyciu nagród 
dzieciom pomagali rodzice, dziadkowie czy 
rodzeństwo. Małe artystki z Ramsowa 
i okolic miały okazję zaprezentowania 
swoich talentów wokalnych i kabaretowych. 
Nie zabrakło też konkursów dla dorosłych, 
choć tu frekwencja była nieco mniejsza. 
Imprezę uświetniły występy pań: Agnieszki 
Chojnowskiej i Magdaleny Łowkiel 
z Centrum Kultury i Promocji Gminy w Bar-
czewie.

W ten słoneczny, acz chłodny dzień przy 
wspólnym grillowaniu można było spotkać 
się ze znajomymi i przyjaciółmi, wypić kawę, 
herbatę, skosztować domowych wypieków 
mieszkańców Ramsowa i Ramsówka czy też 
tradycyjnej grochówki, a to wszystko przy 
rytmach dobrej muzyki. Festyn zwieńczyła 
trwająca do późnych godzin zabawa 
taneczna.

Sylwia Kozłowska

Rodzinny Festyn Wiejski w Ramsowie

Ciąg dalszy ze str. 16

Fot. S. Kozłowska

GAZETA SAMORZĄDOWA 5 (246) maj 2014



Informacje

18

„Eurobus” historii Gimnazjum nr 1 
w Barczewie towarzyszy od grudnia 2001 
roku. Jego celem jest m.in. promowanie 
wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczniów 
gimnazjum i społeczności lokalnej. 
Koordynatorem konkursu od ośmiu lat jest 
Szkolne Centrum Informacji im. Zjedno-
czonej Europy.

Tradycyjnie w zmaganiach biorą udział 
uczniowie klas drugich. Każda klasa 
przygotowuje program dotyczący wyloso-
wanego kraju Unii, w którym należy 
„zareklamować” dane państwo w jak 
najciekawszy sposób. Za prezentacje można 
uzyskać maksymalnie dziesięć punktów. 
Druga część konkursu obejmuje quiz na 
temat wiedzy o Unii Europejskiej, w którym 
za każdą odpowiedź są przyznawane 
maksymalnie dwa punkty. Pytania zostały 
opracowane przez firmę Europe Direct i było 
ich ponad trzysta. Uczniowie otrzymali je 
wcześniej, ale samodzielnie musieli szukać 
na nie odpowiedzi. Do obchodów tego dnia 
gimnazjaliści przygotowywali się od po-
czątku lutego.

Konkurs odbył się 8 maja 2014 r. w sali 
sportowej gimnazjum przy udziale uczniów, 
nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych 
gości.

„Eurobus” to wydarzenie, w którego 
organizację zaangażowani są nie tylko 
uczniowie, ale również wychowawcy, rodzi-
ce, nauczyciele i pracownicy administracji. 
Tegoroczni wychowawcy klas drugich: 
Małgorzata Baraś-Rucińska i klasa IIa 
przybliżyli Grecję (III miejsce), Katarzyna 
Matyjas i klasa IIb zabrali widzów 
w wirtualną podróż do Irlandii (I miejsce), 
Elżbieta Jankowska i klasa IIc w wido-
wiskowy sposób przedstawili Szwecję 
(II miejsce) oraz Monika Perfikowska i klasa 
IId pokazali Portugalię. Każda z klas starała 
się zaprezentować kraj z jak najciekawszej 
strony, przybliżając jego tradycję, kulturę 
i ciekawostki z nim związane.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury: 
Jolanta Mackiewicz (koordynator Europe 
Direct) jako przewodnicząca oraz członko-
wie: Alicja Sawicka, dyrektor gimnazjum 
i Wojciech Matuszak, zastępca nadleśniczego 
Nadleśnictwa Wipsowo.

Od ośmiu lat partnerem w organizacji 
wydarzenia jest firma Europe Direct Olsztyn 
- przedstawicielstwo działające przy 
Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, 
która kieruje swoje usługi informacyjne na 
temat Unii Europejskiej do wszystkich 
mieszkańców województwa warmińsko
-mazurskiego.

Podobnie jak w latach poprzednich, 
również w tym roku, każdy uczestnik 
konkursu wyszedł z nagrodą niespodzianką 
i dodatkowo w tym roku Europe Direct 
ufundowało nagrodę w postaci biletów do 
kina dla całej klasy. Ponadto nagrody dla 

całych klas i wyróżniających się uczniów 
ufundowali: Hotel Star Dadaj (wejście na 
basen i ognisko dla całej klasy), Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Barczewie (nagrody dla naj-
aktywniejszych uczestników i klas), Ochotni-
cza Straż Pożarna w Barczewie (ognisko 
i przygoda strażacka) i Nadleśnictwo Wi-
psowo (spacer ścieżką przyrodniczą 
i ognisko pod malowniczym grzybkiem).

Konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej „Eurobus 2014”
Wzorem lat poprzednich prowadzeniem 

konkursu zajmowali się uczniowie Samo-
rządu Uczniowskiego. Z okazji 650-lecia 
miasta Barczewa została przygotowana przez 
uczennice gimnazjum prezentacja multi-
medialna na temat „Barczewo w Europie 
- Europa w Barczewie”. Podczas obrad jury 
z programem muzycznym i tanecznym 
wystąpili uczniowie szkoły.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tego 
wydarzenia na stronie internetowej gimna-
zjum: www.gimnazjum.barczewo.pl i portalu 
społecznościowym Facebook - Biblioteka 
Gimnazjum nr 1 w Barczewie oraz relacji na 
stronie:
http://www.europedirect-olsztyn.pl/

Małgorzata Bronowska-Waliszewska
Fot. Edyta Elak

Mateusz to najmłodszy, jak dotąd, 
prezentowany przez nas absolwent Gimna-
zjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Bar-
czewie. Już jako nastolatek wyróżniał się 
wyjątkową inteligencją, wszechstronnymi 
zainteresowaniami i niesamowitym głodem 
wiedzy. Niejednokrotnie reprezentował 
szkołę w konkursach i olimpiadach.

Gimnazjum ukończył w 2007 roku 
z wyróżnieniem Primus Inter Pares, 
uzyskując najwyższą w szkole średnią ocen 
ze wszystkich przedmiotów w trzyletnim 
okresie nauki. Edukację postanowił 
kontynuować w IV Liceum Ogólno-
kształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie 
w Olsztynie, w klasie o profilu matema-
tyczno-fizyczno-informatycznym.

Po maturze w 2009 r. rozpoczął studia na 
Wydziale Elektrycznym Politechniki War-
szawskiej na kierunku Automatyka i Inży-
nieria Komputerowa, gdzie w 2014 roku 
obronił pracę inżynierską na temat „Zastoso-

wanie sztucznych sieci neuronowych 
w elektrotechnice na przykładzie klasyfikacji 
ruchów kończyny górnej za pomocą 
elektromiografii”. W 2010 roku, jeszcze 
w trakcie trwania nauki na Politechnice 
Warszawskiej, zdecydował się podjąć 
kolejne studia - na II Wydziale Lekarskim 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
na kierunku Lekarskim. W 2014 roku został 
członkiem MENSY, międzynarodowego 
stowarzyszenia zrzeszającego osoby o ilo-
razie inteligencji (IQ) kwalifikującym do 
górnych dwóch procent populacji. W kręgu 
jego największych zainteresowań zawsze 
leżała nauka języków.
Dziś, dwudziestodwuletni Mateusz, posłu-
guje się językiem angielskim, niemieckim, 
japońskim i mandaryńskim (chińskim). 
Współpracuje przy tworzeniu internetowego 
słownika polsko-japońsko-polskiego. Tłu-
maczy literaturę japońską w ramach działania 
grupy translatorskiej. Jego wielką pasją jest 
również fantastyka i udziały w konwentach, 
na które, przy dużym natłoku zajęć, zostaje 
mu niewiele czasu.

Mateusz jest człowiekiem bardzo 
skromnym i niechętnie opowiada o swoich 
sukcesach oraz planach na przyszłość. Nam 
jednak wiadomo, że kierunki kształcenia, na 
które się zdecydował, nie były wybrane 
przypadkowo. Wiemy, że jego inteligencja, 
pracowitość i systematyczność pozwolą mu 
osiągnąć wszystkie zamierzone cele, a my 
jeszcze nie raz usłyszymy o jego osiągnię-
ciach.

Lidia Zelman
Iwona Rudź

Galeria absolwentów
Mateusz Majchrowski
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W dniach 2-8 kwietnia 2014 r. w mieście 
Kinna, w Szwecji odbyło się spotkanie 
członków biorących udział w projekcie 
,,United Europe – a perfect home to live in”. 
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kro-
nowie: Ilona Pieklik, Oliwia Badyna, Maciej 
Dąbrowski i Mariusz Karczykowski oraz 
kadra pedagogiczna. Obecni byli  również 
nauczyciele z Rumunii, Bułgarii oraz Łotwy 
wraz z podopiecznymi.

Pierwszego dnia, mimo zmęczenia po 
długiej podróży, nasza kadra wraz z uczniami 
udała się do szkoły ,,Lycke Skolan” gdzie 
uczniowie zapoznali się ze szwedzkimi 
kolegami i koleżankami, po czym udali się do 
rodzin gospodarzy. Nauczyciele natomiast 
obrali kierunek hotelu położonego w malo-
wniczej okolicy.

Drugiego dnia nauczyciele spotkali się ze 
swoimi uczniami w szkole, gdzie wymienili 
się pierwszymi wrażeniami, po czym wzięli 
udział w spotkaniu z oficjelami. W szkole 
odbyła się również uroczystość powitalna, 
podczas której młodzież zaprezentowała 
swoje umiejętności taneczne, muzyczne 
i teatralne. Goście byli pod wrażeniem. Po tak 
mile rozpoczętym dniu przyszedł czas na 
lunch oraz tradycyjną uwielbianą przez 
Szwedów ,,Fike”, czyli spotkanie towa-
rzyskie przy kawie i ciasteczkach. Nasi 
uczniowie mieli okazję wykazania się 
kreatywnością na  zajęciach artystycznych , 
gdzie w ramach recyklingu stworzyli 
oryginalne pudełko na skarby.

Kolejny dzień upłynął na wizycie 
w szkole średniej ,,Kunskapens hus” gdzie 
zarówno nauczyciele jak i uczniowie 
z zainteresowaniem wysłuchali informacji na 
temat systemu edukacji w Szwecji. Cieka-
wym punktem programu był spacer po 
szkole, w której dostrzegliśmy między 
innymi dużą bibliotekę, kilka warsztatów 
oraz scenę, na której odbywała się próba 
zespołu muzycznego. Następnie udaliśmy się 
na spacer po uroczym i spokojnym 
miasteczku Kinna. Popołudnie dzieci 
spędziły na zajęciach sportowych. 

Czwartego dnia, w sobotę udaliśmy się na 
wycieczkę do miasta Varberg położonego nad 
morzem. Mimo deszczowej i zimnej pogody 
spacerowaliśmy nad brzegiem morza 

podziwiając piękne widoki oraz twierdzę. Po 
powrocie nasi podopieczni udali się do 
szkoły, gdzie specjalnie dla nich został 
zorganizowany anglojęzyczny seans fil-
mowy. 

W niedzielę wszyscy wyruszyli do 
centrum naukowego w mieście Gothenburg, 
gdzie spędziliśmy cały dzień. Zarówno 
podopieczni jak i nauczyciele podziwiali 
rozmaite gatunki zwierząt wodnych, 
lądowych oraz powietrznych zamieszku-
jących wszystkie strefy klimatyczne. 
W drugiej części centrum znajdowały się 
różnego rodzaju wynalazki, takie jak statki 

kosmiczne, przyrządy medyczne. Mieliśmy 
również dostęp do różnych eksperymentów 
w tym sprawdzenia na jakiej planecie nasza 
waga pozwoliłaby nam zamieszkać. Po tak 
ekscytującym dniu przyszedł czas na powrót 
do miasta Kinna.

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kronowie podbijają Szwecję
Piątego dnia uczniowie wraz z opie-

kunami udali się na lekcje w szkole ,,Lycke 
Skolan”. Uczyli się między innymi angiel-
skiego, matematyki, hiszpańskiego, szwedz-
kiego. Kadra Niepublicznego Zespołu Szkół 
i Placówek w Kronowie wyruszyła z wizytą 
do szkoły podstawowej, gdzie obserwowała 
lekcje prowadzone przez szwedzkich 
nauczycieli, co było bardzo ciekawym 
doświadczeniem. Popołudnie natomiast 
upłynęło na zajęciach sportowych, w których 
uczestniczyli nauczyciele i uczniowie. 
Wieczorem odbyła się uroczysta gala, 
podczas której gości obdarowano drobnymi 
upominkami oraz wręczono certyfikaty 
uczestnictwa. 

    We wtorek  nadszedł czas powrotu do 
swoich państw. Jako pierwsi nad samym 
ranem , na lotnisko udali się goście z Łotwy 
i Bułgarii następnie z Rumunii,  a na końcu 
goście z Polski. Uczniowie przywieźli ze 
sobą niezapomniane wrażenia z pobytu 
w Szwecji.

Kolejne, a zarazem ostatnie spotkanie 
,,Comenius”, odbędzie się w Rumunii 
w czerwcu. 

Anna Zalewska
Nauczycielka języka angielskiego NSP 

w Kronowie

Po raz kolejny w barczewskiej podsta-
wówce 30 kwietnia odbył się Powiatowy 
Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Jego celem jest popularyzowanie przepisów 
i zasad bezpiecznego poruszania się po 
drogach oraz umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy.

Do turnieju przystąpiło 10 drużyn. Pięć 
szkół podstawowych z: Franknowa, Sta-
wigudy, Dywit, Biskupca i Barczewa oraz 
gimnazja z: Purdy, Jezioran, Biskupca, 
Stawigudy i Barczewa. Uczestnicy wykazy-
wali się wiedzą pisząc test, sprawnością jazdy 
na rowerze na torze przeszkód oraz symulacją 
udzielania pierwszej pomocy poszko-
dowanym w wypadku. Ostatecznie I miejsce 
zajęła SP Stawiguda, II miejsce - SP 
Franknowo, III miejsce - SP Barczewo, IV 
miejsce - SP Dywity, V miejsce - SP 
Biskupiec. W kategorii gimnazjów I miejsce 
- gim. Stawiguda, III miejsce - gim. 
Biskupiec, II miejsce - gim. Barczewo, IV 
miejsce - gim. Jeziorany, V miejsce - gim. 
Purda.

Turniej jest dobrym miejscem na 
popularyzowanie roweru, jako środka 

Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
II Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

transportu, a także rekreacji i sportu. 
Jednocześnie jest sposobem na inspirowanie 
uczniów i nauczycieli do pracy na rzecz 
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogo-
wym.

Nauczyciel SP Barczewo
Marta Sadowska
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Dnia 11 kwietnia 2014 roku, po raz 
jedenasty członkowie Szkolnych Kas 
Oszczędności Szkół Podstawowych spotkali 
się na Wojewódzkim Konkursie Wiedzy 
Ekonomicznej pod patronatem PKO BP 
i Burmistrza Barczewa.

Tegorocznym gospodarzem konkursu 
była Szkoła Podstawowa w Łęgajnach. Do 
zmagań konkursowych zgłosiło się siedem 
szkół: SP Wilkowo, SP Nowa Wieś, SP 
Spręcowo, SP Barczewo, SP Tereszewo, SP 
Straduny (nie dojechali) oraz SP Łęgajny. 
Uczniowie w czasie 60 minut rozwiązywali 
test składający się z zadań zamkniętych 
i otwartych, z którego łącznie można było 
uzyskać 40 pkt. Pytania i zadania z treścią 
z ekonomii, matematyki oraz praktycznej 
wiedzy o oszczędzaniu i pieniądzach były 
ciekawe, a niekiedy zaskakujące. Dorośli 

XI  Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej 2014
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach

Bank Żywności w Olsztynie zorga-
nizował w kwietniu Wielkanocną zbiórkę 
żywności. Nasi wolontariusze pracowali od 
piątku do soboty na terenie Łęgajn. Dzięki tej 
efektywnej pracy zebrali różne produkty 
spożywcze, które znalazły się w paczkach 
świątecznych przygotowanych przez Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Bar-
czewie. Rodziny potrzebujące pomocy 
otrzymały je.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom 
za piękną postawę, a darczyńcom za 
ofiarowaną pomoc. W dniach 13-15 grudnia 
17 wolontariuszy ze szkolnego koła PCK 
w Łęgajnach brało udział w akcji Polskiego 
Czerwonego Krzyża w pozyskiwaniu 
środków pieniężnych oraz artykułów spo-
żywczych i słodyczy do paczek świątecznych 
dla dzieci w hipermarkecie TESCO. 
Uczniowie pomagali przy kasach w pako-
waniu zakupów. Nasi wolontariusze zebrali 
1770 PLN, zajmując 2 miejsce (w akcji brało 
udział 17 szkół). W Olsztynie pracowało 
ponad 211 wolontariuszy. Wolontariuszka 
z naszej szkoły z kl. V Dominika Lorkowska 
pracowała z bardzo dużym zaangażowaniem 
i zajęła I miejsce, zaś Sandra Pawlaczyk z kl. 
IV -5 miejsce, Kuba Kopczyński - 13 miejsce. 
Polski Czerwony Krzyż w Olsztynie 
przygotował 350 paczek świątecznych 
o wartości 12250 zł. Nasza placówka za duże 
zaangażowanie w akcję swoim wolontaria-
tem także otrzymała paczki świąteczne, które 
trafiły do potrzebujących rodzin.

Dziękujemy wolontariuszom za wzo-
rową postawę i ich rodzicom za pomoc 
opiekunowi PCK w organizacji wolontariatu.

Opiekun PCK w szkole
- Mirosława Werbowy
Przewodnicząca PCK
- Patrycja Kamińska

Wolontariusze
ze Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Łęgajnach
pomagają efektywnie
Wielkanocne zbiórki

obserwatorzy konkursu byli zadziwieni 
znajomością tak nietypowych treści przez 
dzieci ze szkoły podstawowej.

Zawodnicy byli oceniani w kategorii 
drużynowej oraz indywidualnej. Repre-
zentacja Szkoły Podstawowej w Łęgajnach 
w składzie: Jakub Marcińczyk, Patrycja 
Kamińska i Agata Białasiewicz (uczniowie z 
klasy szóstej), przygotowana pod okiem p. 
Michała Werbowy, w klasyfikacji druży-
nowej zajęła III miejsce. Najlepszą drużyną 
okazała się reprezentacja ze Szkoły Podsta-
wowej w Spręcowie - I miejsce, II miejsce 
- SP w Wilkowie k/Kętrzyna, IV - SP Nowa 
Wieś, gm. Purda, V - SP Tereszewo, gm. 
Kurzętnik, VI miejsce - SP z Barczewa. 
W klasyfikacji indywidualnej uczniowie 
naszej drużyny Jakub Marcińczyk i Patrycja 
Kamińska zajęli pierwsze i drugie miejsce. To 
wielki sukces po długich godzinach nauki 
i przygotowań. Serdecznie im gratulujemy! 
Wyrazy uznania należą się wszystkim 
uczestnikom konkursu!

Na zakończenie dzieci otrzymały warto-
ściowe nagrody oraz każda z drużyn 
- pamiątkowy puchar, ufundowane przez 
życzliwych sponsorów. Atrakcją konkursu 
było spotkanie z przedstawicielami Koła 
Łowieckiego ,,Żubr”, którzy przedstawili 
nam krótką historię łowiectwa, różne 
ciekawostki oraz zasady bezpiecznego 
poruszania się po lesie. Podobnie jak 
w poprzednich latach, konkurs przebiegał 
w życzliwej, koleżeńskiej atmosferze, za co 
jesteśmy ogromnie wdzięczni sponsorom, 
uczniom i ich troskliwym opiekunom.

Opiekun SKO - Michał Werbowy

Tegoroczne motto Dnia Ziemi było 
widoczne w całym Przedszkolu Miejskim w 
Barczewie. Każda z dziesięciu grup od 
dłuższego czasu przygotowywała się do 
uroczystości z wielkim zapałem i przejęciem. 
Dzieci wraz z paniami z grupy przygotowały 
plakaty na temat „Kocham swoją Ziemię” 
oraz transparenty z hasłami dotyczącymi 
ochrony klimatu, grupy ubrane były w kolory 
Ziemi. Dzieci z grupy IVa przedstawiły 
bardzo piękną i poruszającą inscenizację 
„Opowieść o drzewie”. Wszystkie dzieci 
z przedszkola zaprezentowały montaż 
słowno-muzyczny, wiersze oraz złożyły 
obietnicę, która zawierała się w 10 zasadach 
dotyczących ochrony przyrody.

W ramach stałej współpracy z Nad-
leśnictwem Wipsowo poprosiliśmy o przy-
bycie przedstawiciela z Nadleśnictwa. Pan 
Marek Książek, leśniczy przeprowadził 
pogadankę na temat przyczyn zmian klimatu, 
sposobów jego ochrony. Dzieci uświadomiły 

sobie jaki wpływ ma ocieplenie klimatu na 
ekosystemy i życie naszej planety, nie 
chcemy, by wymarła połowa znanych 
gatunków roślin i zwierząt! Na zakończenie 
uroczystości posadziliśmy z leśniczym kilka 
drzew (modrzew, świerk, sosna) w naszym 
nowym zakątku „Las blisko nas”, który 
powstał m.in. w ramach dbania o zielone 
tereny przy przedszkolu, jest jednym z dwóch 
zadań (Zielone tereny przy przedszkolu, 
Zdrowa żywność), które realizujemy w ra-
mach starań po raz drugi o certyfikat Zielonej 
Flagi. Mamy nadzieję, że będzie miejscem, 
o które będziemy zawsze zabiegać i dbać.

W edukacji ważne jest, by działania były 
ciągłe i spójne, dlatego też we współpracy 
z Olsztyńskim Centrum Edukacji Eko-
logicznej uczestniczymy w akcji „Wiosenne 
działania na Warmii i Mazurach - 2014”, 
„Warmię i Mazury kochamy, o przyrodę 
dbamy” to hasło tegorocznej akcji orga-

Zmieniaj nawyki – nie klimat
Dzień Ziemi 2014

Ciąg dalszy na str. 21
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nizowanej w ramach Wiosennych działań na 
Warmii i Mazurach, której inicjatorem od lat 
jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
Przedszkole Miejskie w Barczewie od marca 
do maja podjęło się działań w zakresie 
edukacji przyrodniczej:
1) Szkolne ostoje przyrody
2) Inwentaryzacja przyrody
3) Przyroda moich dziadków.

W związku z podjętą akcją zwróciliśmy 
się pisemnie do Rady Miejskiej w Barczewie 
z prośbą o objęcie ochroną dwóch pomników 
przyrody: wierzby na terenie Przedszkola 
Miejskiego w Barczewie oraz dębu za Szkołą 
Podstawową nr 1 w Barczewie. Naszym 
zdaniem proponowana do objęcia ochroną 
wierzba ma 50 lat i jest cennym obiektem 
przyrodniczym, o niezwykłych walorach 
edukacyjnych. Dzieci wraz z paniami 
wybrały ją na przedszkolną ostoję przyrody, 
naszą piękną wierzbę, pod którą od dawna 
prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci 
i miło spędzamy czas słuchając śpiewu 
ptaków i obserwując drobne zwierzątka. 
Wraz z dziećmi przeprowadziliśmy prace 
porządkowe, dzieci prowadziły zabawy 

badawcze przy wierzbie. Dzieci jak mali 
detektywi wraz wychowawczynią podczas 
przeprowadzania inwentaryzacji przyrod-
niczej najbliższej okolicy dostrzegły kolejny 
obiekt przyrodniczy - dąb, który po analizie 
wydaje się być równie cenny pod względem 
przyrodniczym. Udało się nam być cicho 
i dostrzec sójkę i srokę na dębie. Dąb znajduje 
się za szkołą podstawową w Barczewie obok 
boiska.

Objęcie tych dwóch obiektów przy-
rodniczych ochroną ma dla edukacji przy-
rodniczej duże znaczenie. Dzieci przed-
szkolne mogłyby w najbliższej okolicy 

Zmieniaj nawyki – nie klimat
Dzień Ziemi 2014

poznawać historię i walory przyrodnicze 
ostoi, a także zaznajomić się z zagrożeniami 
mogącymi mieć wpływ na jej przetrwanie. 
Pomóżmy razem chronić naszą przyrodę! 
Babcia Mikołaja, pani Elżbieta G., która 
uczyła biologii i jest z zamiłowania 
przyrodnikiem udzieliła nam wywiadu 
dotyczącego zmieniającej się przyrody 
w naszej okolicy na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat. Jak kiedyś ludzie 
korzystali z przyrody, co było przyczyną 
zmian w środowisku? Dzieci zadawały 
ciekawe i nurtujące pytania.

W najbliższym czasie dzieci poznają 
pracę ornitologa, który opowie nam 
o zwyczajach ptaków. Drzewa to ogromne 
bogactwo dla każdego życia na Ziemi, 
a możliwość poznawania ich przez 
najmłodsze pokolenie różnymi zmysłami, na 
żywo w bliskości daje ogromną radość 
i nadzieję, że uda nam się zaszczepić miłość 
i szacunek do przyrody. Traktujmy przyrodę 
jak najlepszego przyjaciela!!!

Nauczycielki Przedszkola Miejskiego w 
Barczewie

Dorota Sobiechowska, Bożena Iwaszko, 
Karolina Łesyk

Ciąg dalszy ze str. 20

Julian Molenda.
Podczas jubileuszowych uroczystości 

Jan Benigk wręczył złote odznaki „Zasłu-
żonym dla Warmii i Mazur”: długoletniej 
nauczycielce Szkoły Podstawowej w Bar-
czewie Helenie Zwolińskiej, działaczowi 
społecznemu miejscowego pochodzenia 
Wiktorowi Czerlickiemu, pracownikowi 
MZGM Eugeniuszowi Zahorskiemu. Nato-
miast Odznaki „1000-lecie Państwa Pol-
skiego” otrzymali: przewodniczący GRN 
Włodzimierz Inkiewicz, kierownik Muzeum 
im. Feliksa Nowowiejskiego Władysław 
Naruszewicz i dyrektor PGR w Barczewskim 
Dworze Julian Stylka.
Po sesji zaproszeni przedstawiciele lokal-
nych władz i gości podejmowani byli 
w ratuszu tradycyjną lampką wina. Po 
południu odbył się wyścig kolarski na trasie 
Barczewo-Biskupiec-Barczewo oraz zawody 
sportowe na stadionie szkolnym. Wieczorem 
odbyła się zabawa ludowa pod „Grzybkiem”. 
Dla uczczenia tej tak ważnej dla miasta 
Barczewa rocznicy została wydana, stara-
niem PMRN, broszura pod tytułem „Sześćset 
lat Barczewa” i założono „Złotą Księgę 
miasta Barczewa”. Staraniem Komitetu 
obchodów 600-lecia miasta Barczewa, 
Poczta Polska wydała okolicznościowy 
stempel pocztowy, który używany był od 
5 lipca do 22 lipca 1964 roku.

Nadwyżkę środków finansowych, które 

komitet zebrał na koszt urządzenia całej 
imprezy w kwocie 5065 zł przekazano szkole 
podstawowej na ufundo-wanie sztandaru 
szkolnego.

Materiał  opracowany został  na 
podstawie „Kroniki miasta Barczewo”, 
spisanej przez Alojzego Indrunasa.

W. Zenderowski

Słowniczek skrótów:
PMRN - Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej,
GRN - Gromadzka Rada Narodowa,
MK FJN - Miejski Komitet Frontu Jedności 
Narodu,
WK - Więzienie Karne,
GS - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska”,
WRN - Wojewódzka Rada Narodowa,
PWRN - Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej,
PZPR - Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza,
KMiP ZSL - Komitet Miasta i Powiatu 
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe,
PRN - Powiatowa Rada Narodowa,
MRN - Miejska Rada Narodowa,
MZGM - Miejski Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej,
PGR - Państwowe Gospodarstwo Rolne

Jubileuszowe obchody 600-lecia Barczewa - 50 lat temu
Ciąg dalszy ze str. 14

Uczniowski Klub Sportowy BUKS Barczewo 
rozpoczyna kolejny nabór do sekcji piłki nożnej 
chłopców urodzonych w 2006 oraz 2007 roku 
i młodszych.

Zapisy wraz z treningami piłkarskimi odbywają się 
dla rocznika 2006 (Żak II) we wtorki oraz czwartki na 
obiekcie barczewskiego Orlika (przy szkole podsta-
wowej), w godzinach 17.30-19.00.
W poniedziałki oraz środy, w godzinach 15.00-16.30, 
także na obiekcie barczewskiego Orlika (przy szkole 
podstawowej), trenuje grupa początkująca rocznik 
2007 i młodsi (Żaczek). 

Uczniowski Klub Sportowy BUKS Barczewo 
uczestniczy w rozgrywkach  Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Piłki Nożnej w kategorii Młodzika, Orlika, Żaka 
oraz Żaczka. Obowiązująca składka członkowska 
w bieżącym roku wynosi 30 zł/miesięcznie.

BUKS Barczewo jest stowarzyszeniem zrzesza-
jącym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli 
i sympatyków, mającym na celu rozwój i upowszechnia-
nie kultury fizycznej i sportu. Siedzibą władz klubu jest 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie.

Serdecznie zapraszamy dzieci do uczestnictwa 
w systematycznych treningach piłkarskich. Chcesz 
ażeby Twoje dziecko przeżyło wspaniałą przygodę? 
Zapisz je do BUKSU!

Szczegółowe informacje można uzyskać u trenera 
pod numerem telefonu 509487593.

Bogdan Caruk

KOMUNIKAT O NABORZE
DZIECI DO SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ
W KLUBIE „BUKS” BARCZEWO
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Czwarta sesja Rady Miejskiej w tym roku 
odbyła się 28 kwietnia. Wzięło w niej udział 
13 radnych - nieobecni byli Halina Bronka 
oraz Jarosław Bonus. Porządek obrad liczył 
17 punktów. Najważniejszymi punktami 
obrad były: sprawozdanie z realizacji 
ubiegłorocznego programu współpracy 
Gminy Barczewo z organizacjami poza-
rządowymi oraz sprawy bieżące.

Budowę nowej linii wysokiego napięcia 
400 kV omówiła Iwona Ćwiek. Zastępca 
kierownika Wydziału Budownictwa, Inwe-
stycji i Ochrony Środowiska w swoim 
wystąpieniu poinformowała m.in. o tym, że 
linia będzie miała szerokość 70 m - po 35 
metrów z każdej strony. Jeżeli firma Aldessa, 
wykonawca nowej linii, nie otrzyma zgody 
mieszkańców m.in. Nikielkowa to Urząd 
Miejski nie wystąpi z żadnymi projektami 
uchwał do zatwierdzenia.

Swoje sprawozdanie burmistrz Lech 
Nitkowski rozpoczął od tematu naprawy 
dróg. Kwiecień był dobrym miesiącem do 
wykonania tych napraw ze względu na 
sprzyjające warunki atmosferyczne. Sołtysi 
także potwierdzili zadowolenie z jakości 
wykonanych prac. Burmistrz wspomniał 
o tym, że drogi o nawierzchni luźnej 
niszczone są przez użytkowników quadów 
oraz ciężkie samochody. Kwestią sporną 
pozostaje ułożenie płyt na drodze w Nikiel-
kowie. Zakończony został pierwszy etap 
kanalizacji Ruszajn. Dzięki temu zostały 
pozyskane środki na wodociąg w Radostach. 
Ustalone zostały warunki zagospodarowania 
plaży miejskiej w Zalesiu. Przyspieszone 
zostały prace na budowie mieszkań 
socjalnych w Łęgajnach. Nowe mieszkania 
będą przyznawane przy ścisłej współpracy 
z Komisją ds. Mieszkaniowych Rady 
Miejskiej. Aby wybudować oświetlenie przy 
ul. Kościuszki 59-62 potrzebny jest projekt. 
Przy pomocy pracowników interwencyjnych 
porządkowane są ulice wjazdowe do 
Barczewa. Na cmentarzu komunalnym został 
odsłonięty kamień poświęcony ofiarom 
katastrofy smoleńskiej. Burmistrz pogratulo-
wał pomysłu i wykonania.
Na wniosek sołectw odbywają się Zebrania 
Wiejskie. Zakończony został proces likwi-
dacji barczewskiego Zakładu Energetyki 
Cieplnej. Kilkanaście lat temu spółka ZEC 
powstała w wyniku rozpadu dawnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej, Wodo-
ciągów i Kanalizacji na 3 spółki i jeden 
zakład budżetowy. 

Burmistrz Nidzicy podziękował naszej 
gminie za pomoc udzieloną podczas ich 
wstąpienia w szeregi miast Cittaslow.

W czasie sprawozdania z prac stałych 
Komisji Rady Miejskiej poruszony został 
temat mieszkań socjalnych. Przewodniczący 
Komisji ds. Mieszkaniowych radny Edward 
Maciejewski powiedział - Myśleliśmy, że po 

Likwidacja ZEC-u trwała 
„ustawowe” 6 miesięcy.

wybudowaniu tych 16 lokali socjalnych 
sytuacja mieszkaniowa ulegnie znacznej 
poprawie. Niestety w chwili obecnej mamy 10 
wyroków eksmisyjnych. Gmina nie jest 
w stanie zabezpieczyć wszystkich potrzeb 
w tym względzie. Komisja wizytowała szkołę 
w Lamkowie i wnioskuje o przekazanie 
budynku gospodarczego, sąsiadującego ze 
szkołą dla Stowarzyszenia „Wrota”, które 
prowadzi szkołę niepubliczną w Lamkowie.
Następnie Jarosław Złotkowski, dyrektor 
barczewskiego MOPS-u przedstawił ocenę 
zasobów pomocy społecznej dla Gminy 
Barczewo w 2013 roku.
W kolejnym punkcie radni zajęli się sprawą 
budowy przez olsztyński Zakład Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi, zakładu unieszko-
dliwiania odpadów, który jest dofinansowany 
ze środków UE. Z nowego zakładu będzie 
korzystać 37 gmin. Budowa nowej inwestycji 
już się rozpoczęła, tuż koło Olsztyna (za 
torem motocrossowym).
W następnym punkcie Anna Gędas, 
pracownik Wydziału Organizacyjnego 
Urzędu Miejskiego przedstawiła sprawo-
zdania z realizacji współpracy gminy 
z organizacjami pozarządowymi w 2013 
roku.
Przedstawiciele poszczególnych organizacji, 
którzy korzystali z pomocy gminy, przed-
stawili swoje dokonania, którym towa-
rzyszyły pokazy multimedialne. Były to: 
barczewskie Łosiery, Dzień Dziecka w 
Wójtowie zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie „Wspólne Wójtowo”, Stowarzy-
szenie Wiejskie „Nasze Skajboty”, Stowarzy-
szenie „Wrota” w Lamkowie, BUKS 
Barczewo, Pisa Barczewo, „Tempo” 
Wipsowo, Letnie Koncerty Muzyki Wokalnej 
i Kameralnej „Varmia Gaudet et Cantat” 
w Ramsowie, Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Wipsowo.
Radny Jan Suliński - Na placu zabaw 
w Niedźwiedziu, na grzybku zerwało się 
pokrycie dachowe.
Burmistrz Nitkowski - Zostanie to usunięte 
w ramach gwarancji.
Przewodniczący Zbigniew Chlubicki - Czy 
można założyć lampy oświetleniowe na placu 
zabaw w Wójtowie? Proszę o podanie do 
publicznej wiadomości wszystkich telefonów 
alarmowych, żeby nie trzeba było ich szukać 
w razie potrzeby.
Burmistrz Nitkowski - Musi to obejrzeć 
elektryk. Telefony zostaną umieszczone na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Kazimierz Czaplicki, sołtys Bartołt 
Wielkich - Od 2012 roku gotowe są projekty 
na wykonanie chodników w Bartołtach 
Wielkich, Wipsowie, Barczewku. Dlaczego te 
chodniki jeszcze nie powstały?
Burmistrz Nitkowski - Chodniki te znajdują 
się przy drogach powiatowych. Projekty na 
ich wykonanie były robione z myślą ich 
sfinansowania - połowa gmina, połowa 

powiat. My ze swojej strony ciągle 
deklarujemy chęć ich wykonania, niestety 
starostwo w tej sprawie milczy.
Dariusz Jasiński - Skala tego problemu jest 
bardzo duża, ponieważ na realizację tych 
chodników potrzeba dużej kwoty pieniędzy - 
ponad 2 milionów złotych.
Kazimierz Biegacki, sołtys Wipsowa - Czy 
odbył się przetarg na wykonanie oświetlenia 
ulicznego w Wipsowie? Jak wygląda sprawa 
wykonania ścieżki dydaktycznej w Wipsowie?
Burmistrz Nitkowski - Jak tylko Lokalna 
Grupa Działania „Południowa Warmia” 
ogłosi konkurs, to złożymy wniosek na 
budowę tej ścieżki. Na oświetlenie przetarg 
jest ogłoszony. Zadanie ma być wykonane 
w czerwcu.
Rejnold Human, sołtys Leszna - Proszę 
o dofinansowanie busa, który zabierałby 
dzieci z Leszna i Bartołty Wielkich do szkół.
Burmistrz Nitkowski - Brakuje nam 
pieniędzy, aby uruchomić dojazd dla 4 dzieci. 
Robiliśmy rozeznanie i niestety nie było dużo 
chętnych na te dojazdy.
Sołtys Mokin, Ewa Mrozowska pytała czy 
plac zabaw w Mokinach jest jeszcze na 
gwarancji? W swojej wypowiedzi sołtys 
wspomniała także o nowym moście 
w Sapunach, na który przyjeżdża wielu 
wędkarzy, jednak pozostawiają po sobie 
spory bałagan. Sołtys prosiła o ustawienie 
kosza w tym miejscu.

Grzegorz Gawrylczyk

Sprawozdanie z 53 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

nym skrawku przedwojennego sztandaru 
Anna Korybut-Dziemidowicz z Barczewa 
z całym pietyzmem wykonała nowy, gdyż 
inne rozwiązania nie wchodziły w grę. Zatem 
trzeba było projekt dostosować do dzisiej-
szych przepisów państwowych oraz regula-
minu sztandarowego Harcerstwa Polskiego 
na Ukrainie. Tak oto powstał sztandar 
harcerski dla Hufca „Wołyń” (Harcerstwo 
Polskie na Ukrainie). Uroczyste wręczenie 
i poświęcenie sztandaru odbyło się 18 
września 2011 roku w dawnym kościele 
garnizonowym przy ul. Sobornej w Równem 
(Ukraina). Uroczystości przewodniczył ks. 
infułat Julian Żołnierkiewicz. Autor wystawy 
Krzysztof Gargas szeroko przedstawił 
przebieg całej uroczystości, wymienił osoby 
i instytucje uczestniczące w poświęceniu 
sztandaru.

Podsumowując, to była prawdziwa lekcja 
historii, przywołane wspomnienia.

Wojciech Zenderowski
Na zdjęciu: Anna Korybut-Dziemidowicz, 

Krzysztof Gargas oraz członkowie 
Stowarzyszenia „Kresowiacy” z Dobrego 

Miasta.
Fot. Anna Taraszkiewicz
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Regulamin Konkursu

IDEA KONKURSU
Naszym zamierzeniem jest, aby jednego 
dnia jak największa liczba mieszkańców 
i miłośników miasta i gminy Barczewo, 
przystąpiła do napisania WIELKIEGO 
TESTU WIEDZY O BARCZEWIE i w ten 
sposób uczciła 650 – lecie istnienia naszego 
miasta.
To wyjątkowa okazja sprawdzenia swojego 
stanu wiedzy o naszej „Małej Ojczyźnie”.

I. ORGANIZATOR KONKURSU.
1.1 Organizatorem konkursu jest Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, 
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 15, 
11-010 Barczewo wspólnie ze Szkołą 
Podstawową nr 1 im. Feliksa Nowo-
wiejskiego, ul. Wojska Polskiego 36, 
11-010 Barczewo, zwani dalej Organiza-
torem.
II. CELE KONKURSU
Propagowanie wiedzy na temat historii, 
kultury oraz środowiska przyrodniczego 
Barczewa. Pobudzanie zainteresowania 
„Małą Ojczyzną”. Kształtowanie więzi 
emocjonalnej ze swoim miejscem zamie-
szkania.
Ugruntowanie poczucia tożsamości regio-
nalnej, narodowej z zachowaniem postaw 
tolerancji dla innych narodowości i religii.
Poszerzenie wiedzy o dziedzictwie kultu-
rowym regionu.
Integracja społeczności miasta i gminy 
Barczewo.
III .  WARUNKI UCZESTNICTWA 
W KONKURSIE
3.1. Uczestnikiem konkursu może być 
każda osoba fizyczna zamieszkała na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.2 W konkursie nie mogą brać udziału 
osoby biorące bezpośredni udział 
w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu 
oraz członkowie ich rodzin i osoby im 
najbliższe.
3.3 Osoby zainteresowane udziałem 
w konkursie proszone są o dokonanie 
zgłoszenia do Organizatora do dnia 30 maja 
2014 r. Zgłoszenie powinno zawierać: imię 
i nazwisko oraz e-mail i numer telefonu.
3.4 Zgłoszenia można dokonać:
mailem na adres: sio.barczewo@op.pl
telefonicznie – tel. 895148336 lub 
515501369
3.5 Konkurs przeprowadzony zostanie 
w trzech kategoriach wiekowych:
klasy IV – VI szkoły podstawowej,
klasy I – III gimnazjum,
osoby dorosłe.
3.6 Dla uczniów szkół podstawowych 

Patronat honorowy nad konkursem objął 
Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski

i gimnazjów o warunkach i zasadach 
konkursu stanowi odrębny regulamin.
IV. PRZEBIEG KONKURSU
4.1 WIELKI TEST WIEDZY O BAR-
CZEWIE w kategorii „OSOBY DORO-
SŁE” odbędzie się 28 czerwca 2014 r. 
o godzinie 10.00. Rejestracja uczestników 
rozpocznie się o godz. 9.15. Miejsce 
przeprowadzenia konkursu zostanie 
podane w terminie późniejszym.
4.2 Zadaniem uczestników będzie 
rozwiązanie jak największej ilości pisem-
nych zadań testowych (zarówno o charakte-
rze zamkniętym, jak i otwartym) spośród 
70 pytań dotyczących Barczewa.
4.3 W przypadku zadań zamkniętych 
wybraną przez siebie jedną odpowiedź 
należy zaznaczyć na otrzymanej wraz 
z zestawem pytań karcie odpowiedzi.
4.4 Całkowity czas przewidziany na 
rozwiązanie testu to 60 minut.
4.5 Zadania konkursowe zostaną przygoto-
wane w oparciu o następującą literaturę: 
Bohdan Koziełło-Poklewski, 600 lat 
Barczewa, Pojezierze, Olsztyn 1964
Wojciech Kujawski, Łyna – Wadąg. 
Ilustrowany przewodnik po dawnej 
Warmii, Wydawnictwo QMiKa, Olsztyn 
2013
Barczewo miasto wielu kultur, Wyd. 
CKiPG w Barczewie, Barczewo 2009
Folder Barczewo
Bieżące informacje na temat Barczewa 
z prasy i mediów.
V. OCENA I NAGRODY
5.1 Osoby, które zdobędą największą ilość 
punktów otrzymają atrakcyjne nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy.
Przewiduje się przyznanie pierwszego, 
drugiego, trzeciego miejsca oraz wyróż-
nień.
5.2 Organizator zastrzega sobie prawo 
zorganizowania dogrywki w przypadku 
niemożności wyłonienia zwycięzców.
5.3 Ewentualna dogrywka odbędzie się 
w miejscu i terminie ustalonym przez 
Organizatora. Szczegółowe zasady udziału 
w drugim etapie konkursu (dogrywce) 
zostaną przekazane zakwalifikowanym do 
niego uczestnikom.

5.4 Decyzje podjęte przez Jury są 
ostateczne i prawnie wiążące dla wszy-
stkich uczestników konkursu.
5.5 Za wygrane nagrody rzeczowe nie 
przysługuje ekwiwalent pieniężny.
5.6 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu 
pojawi się na stronie Organizatora: 
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich 
na Facebooku w terminie do  3 lipca 2014 r.  
O wygranej zwycięzcy bądź też osoby 
zakwalifikowane do dogrywki powia-
domieni zostaną również drogą tele-
foniczną.
5.7 Nagrody zostaną wręczone zwy-
cięzcom po rozstrzygnięciu konkursu na 
uroczystości podczas Dni Barczewa.
5.8 W przypadku braku możliwości 
uczestniczenia przez zwycięzcę w ww. 
uroczystości odbiór nagrody możliwy 
będzie również w terminie późniejszym, 
uzgodnionym wcześniej z Organizatorem, 
nie później jednak niż do dnia 18 lipca 2014 
r.
5.9 W przypadku nieodebrania nagrody 
w trybie określonym w punkcie 5.7 i 5.8 
zwycięzca konkursu traci prawo do 
nagrody i nagroda pozostaje własnością 
Organizatora.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Regulamin niniejszego konkursu 
dostępny jest w siedzibie Organizatora, na 
stronie Stowarzyszenia Inicjatyw Obywa-
telskich na Facebooku oraz stronie 
sp1barczewo.tk
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo 
zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to 
na pogorszenie warunków uczestnictwa 
w konkursie, w tym możliwość zmiany 
terminu konkursu oraz terminu ogłoszenia 
wyników.
6.3 W sprawach nie uregulowanych 
niniejszym Regulaminem zastosowanie 
znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.
6.4 Dane osobowe uczestników konkursu 
będą przetwarzane przez Organizatora 
wyłącznie w celu wykonania ich obo-
wiązków związanych z konkursem. Dane 
będą chronione zgodnie z Ustawą 
o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 
133/97, poz. 883). Podanie danych jest 
dobrowolne.
6.5 Udział w konkursie jest równoznaczny 
z  wyrażeniem zgody na zasady Konkursu 
zawarte w niniejszym Regulaminie.

Koordynatorem konkursu jest Anita 
Januszewska.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO 
WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !

Organizatorzy

 „WIELKI TEST WIEDZY O BARCZEWIE”
pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie …” z okazji 650-lecia Barczewa.
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PROMOCJA WĘGLA
od 5 maja do 30 czerwca

EKO-GROSZEK, EKO-GROSZEK WORKOWANY, KOSTKA, ORZECH, MIAŁ

WĘGIEL WYŁĄCZNIE
Z POLSKICH KOPALŃ

BARCZEWO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 50 D
tel. 89 532 00 66, 601 252 013 pon. - pt. 8.00 - 16.00, sob. 9.00 - 13.00

Z nami cieplej!Z nami cieplej!

Barczewo jest w maju przepełnione 
muzyką. W dniach 29-31 maja 2014 r. 
odbędzie się XIII Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Barczewie. To jedna z naj-
większych imprez muzycznych w naszym 
regionie. W tym roku do konkursu zgłosiło 
się 15 chórów, w tym 3 zagraniczne. 
W ramach festiwalu odbędzie się - jak co roku 
- konkurs w kościele św. Anny, koncerty 
towarzyszące w wielu miejscowościach 
powiatu olsztyńskiego i dawna sesja 
- obecnie pod nazwą Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa „Muzyka Warmii 
i Mazur” pod hasłem „10 lat w Unii 
Europejskiej - tradycja i przyszłość muzyki 
na Warmii i Mazurach”, podczas której 
wystąpi 15 prelegentów, w tym 2 z zagranicy. 
Ze względu na trwający remont Salonu 
Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego, 
na konferencję zapraszamy do Gimnazjum nr 
1 im. Ziemi Warmińskiej w godz. 9:00-16:00.

Oprócz corocznego konkursu wprowa-
dzono nowość - warsztaty dla dyrygentów 
chórów, które zostaną poprowadzone przez 
panią prof. Elżbietę Wtorkowską - członkinię 
tegorocznego Jury. Na festiwal jak co roku 
przybędzie honorowy gość, pan Jan 
Nowowiejski z córką Bogną i wnukami.

Festiwal jest realizowany przy wsparciu 
finansowym Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Samorządu Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego, Staro-
stwa Powiatowego w Olsztynie i Urzędu 
Miejskiego w Barczewie.

Zapraszamy na XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie!

Zapraszamy na XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie!

Organizatorem festiwalu jest Stowarzy-
szenie Inicjatyw Obywatelskich w Barcze-
wie, dyrektor organizacyjny - Danuta 
Zielonka, dyrektor artystyczny - prof. 
Benedykt Błoński.

Prosimy śledzić festiwalowe plakaty i stronę 
internetową:
www.festiwal-barczewo.pl i zapraszamy 
serdecznie na wszystkie koncerty do kościoła 

św. Anny i towarzyszące koncerty w po-
wiecie.
Wstęp wolny, zapraszamy!!!

Patronat honorowy nad festiwalem objęli:
Marian Podziewski - Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski
JE. ks. abp Wojciech Ziemba
Mirosław Pampuch - Starosta Powiatu 
Olsztyńskiego
Lech Jan Nitkowski - Burmistrz Barczewa
ks. kan. Marek Paszkowski - Proboszcz 
Parafii św. Anny 
w Barczewie.

Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Barczewie

Partnerzy:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny 
w Barczewie
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej 
w Barczewie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie
Centrum Kultury i Promocji Gminy 
w Barczewie
Telewizja Kablowa „MACROSAT” 
w Barczewie

Główny sponsor - Warmiński Bank 
Spółdzielczy z siedzibą 
w Jonkowie

Magdalena Łowkiel

proj. plakatu Małgorzata Rukszan


