Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie
Ponad dwustu pasjonatów ratownictwa spotkało się w ośrodku turystycznym
położonym nad jeziorem Dadaj w gminie Barczewo, by wziąć udział w trwających od 5 do 7 czerwca
Ogólnopolskich Mistrzostwach w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Więcej na str. 7.

Znak Jakości
Dnia 17 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach,
w drodze ogólnopolskiego konkursu, przyznał Urzędowi Miejskiemu w Barczewie
Znak Jakości „Przyjazny Urząd”.
Więcej na str. 2.

Znak Jakości - jedyny w województwie
warmińsko-mazurskim

„Przyjazny Urząd” dla Barczewa

Szanowni Mieszkańcy Barczewa!
Gmina Barczewo przystąpiła do opracowywania Planu gospodarki niskoemisyjnej. Jest
to dokument, który umożliwi poprawę stanu
środowiska w naszej Gminie, a tym samym przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców Gminy. W związku z opracowywanym
dokumentem prosimy o wypełnienie ankiety
skierowanej do każdego mieszkańca Gminy oraz
przedsiębiorcy działającego na jej obszarze.
Wszelkie informacje wraz z ankietami
dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego (www.bip.net@barczewo.pl)
w zakładce Ochrona środowiska/Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barczewo.
Dziękujemy Państwu za zainteresowanie
i pomoc w opracowaniu Planu gospodarki
niskoemisyjnej.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Dnia 17 czerwca 2015 r. Instytut
Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach,
w drodze ogólnopolskiego konkursu, przyznał
Urzędowi Miejskiemu w Barczewie Znak
jakości „Przyjazny Urząd”.
Znak Jakości „Przyjazny Urząd” wyróżnia
instytucje, które na pierwszym miejscu stawiają
jakość w relacjach z interesantem. Znak Jakości
„Przyjazny Urząd” przyznawany jest jednostkom sektora administracji publicznej, zarówno
rządowej jak i samorządowej.
Gala finałowa Ogólnopolskiego konkursu
o Znak Jakości odbyła się 17 czerwca 2015 r.
w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie
koło Warszawy. W trakcie Gali Znak Jakości
odebrało 29 urzędów z całej Polski, w tym jako
jedyny w województwie warmińsko-mazurskim
Urząd Miejski w Barczewie.
Szczegółowe informacje oraz zdjęcia
zawarte są na stronie Instytutu Zarządzania
i Rozwoju Jakości pod adresem:
http://www.instytutzarzadzania.pl/content/338/menu/354.html.
Ewa Reut
Urząd Miejski w Barczewie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Informacja
„Łączą nas tańce ludowe, polsko-ukraińska wymiana młodzieżowa,
Poronin”
W terminie od 15 lipca do 24 września 2015 roku Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie realizuje projekt pn. „Łączą nas tańce
ludowe, polsko-ukraińska wymiana młodzieżowa, Poronin”, który
otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży.
W zadaniu wezmą udział uczniowie Welykopysariwskiej
Specjalizowanej Ogólnokształcącej Szkoły I-III stopnia wraz
z opiekunami (partnerzy projektu), uczniowie Gimnazjum nr 1 w
Barczewie z opiekunami oraz tłumacz, którzy w terminie od 10 do 19
sierpnia 2015 roku będą przebywali w ośrodku wczasowym w Poroninie,
gdzie wezmą udział w zaplanowanych zajęciach mających na celu
zapoznanie się młodzieży z Polski i Ukrainy poprzez tańce ludowe oraz
wzajemne poznanie kultury, historii i tradycji krajów, regionów
i miejscowości, z których wywodzą się uczestnicy.

„Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie wraz z zakupem wyposażenia do Studia Dźwięku
i Obrazu”
W 2015 roku Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie realizuje
projekt pn. „Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie wraz z zakupem wyposażenia do Studia Dźwięku i Obrazu”,
który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
W celu zapewnienia odpowiednich warunków dla działalności Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, przeprowadzona zostanie
termomodernizacja dachu (wraz z modernizacją), wymiana części okien
i drzwi, natomiast rozszerzenie oferty programowej nastąpi poprzez zakup
niezbędnego wyposażenia (komputera stacjonarnego z oprogramowaniem do
produkcji dźwięku, filmów i zdjęć, tabletu oraz dwóch monitorów studyjnych
odsłuchowych).
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińska
Wymiana Młodzieży.
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Wydarzenia

Barczewskie Łosiery do św. Antoniego 2015
W sobotę 13 czerwca 2015 r. odbyły się
w Barczewie po raz kolejny Łosiery do św.
Antoniego. Wydarzenie to związane jest
z Odpustem ku czci św. Antoniego Padewskiego we franciszkańskim kościele,
który to przypada w kalendarzu 13 czerwca,
a zakorzenione jest w starej tradycji pielgrzymowania do św. Antoniego sięgającej ponad
czterystu lat.
Święty Antoni jest jednym z najbardziej
znanych świętych na całym święcie, stąd też
gdy Kardynał Andrzej Batory w XVI w.
odnowił i dobudował boczną kaplicę w kościele św. Andrzeja w Barczewie, poświęcił ją
św. Antoniemu i w niej umieścił jego obraz. To
do tego miejsca zdążały liczne rzesze
wiernych pieszo przez wieki, a od kilku lat na
powrót przybywają liczniej.
Od godziny 11.00, w sobotę 13 czerwca
br., rozpoczęły się przywitania łosierów – grup
pielgrzymkowych, które przybyły pieszo
z okolicznych miejscowości: Jedzbarka,
Odryt, Krupolin, Rejczuch, Wrócikowa,
Ruszajn, a także dwóch pielgrzymek
autokarowych z Kaszub: z Wejherowa
i Przodkowa. Na wyznaczone miejsca powitań
przybyła wraz z orkiestrą dętą delegacja
z kościoła klasztornego a także licznie
przybyli mieszkańcy Barczewa. Przybyła
również na powitanie delegacja niemiecka
z panem burmistrzem partnerskiej gminy
Hagen a.T.W. i przedstawicielami naszego
samorządu na czele z burmistrzem Barczewa.
Proboszcz i gwardian klasztoru o. Dawid
Szulca przywitał wszystkich przybyłych, po
krótkiej modlitwie pokropił wodą święconą
i cały orszak przy akompaniamencie orkiestry
ruszył ulicami miasta do kościoła św.
Andrzeja.
O godz. 12.00 rozpoczęła się uroczysta
Suma Odpustowa ku czci św. Antoniego
Padewskiego, której przewodniczył o. dr Filemon Janka, Prowincjał franciszkanów z Poznania wraz z kapłanami diecezjalnym i zakonnymi. W Sumie Odpustowej uczestniczyła
delegacja niemiecka, która mogła usłyszeć
Ewangelię przeczytaną w ich języku. W uroczystej procesji z darami do ołtarza przyniesione zostały i ofiarowane m. in. obrusy
ołtarzowe przez mieszkańców Wrócikowa,
łosierki – świece wotywne niesione przez
panów burmistrzów Barczewa i Hagen a.T.W.
oraz zastępcę burmistrza i przewodniczącego
Rady Miejskiej, dary na stół klasztorny od
pielgrzymów z Kaszub, kwiaty lilie – atrybuty
św. Antoniego niesione przez delegację
z Ruszajn. Na zakończenie mszy świętej
odbyła się uroczysta procesja eucharystyczna
ulicami Starego Miasta Barczewa, po której
było błogosławieństwo lilii, chlebków św.
Antoniego, małych dzieci, matek w stanie
błogosławionym i uczczenie relikwii św.
Antoniego. Każdy na zakończenie mógł
zabrać ze sobą chlebek św. Antoniego, który
jest symbolem dzielenia się z innymi,
ubogimi, tak jak to czynił św. Antoni z Padwy.
Po części kościelnej rozpoczął się IV

Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski

Franciszkański Festyn Rodzinny na placu
przyklasztornym i wydzielonej części Starego
Miasta. Uroczyście rozpoczął festyn w krótkich słowach o. prowincjał, panowie burmistrzowie Barczewa i Hagen a.T.W. oraz
gwardian klasztoru barczewskiego. Na
początek zagrała Orkiestra Dęta GOK z Żukowa prezentując rytmy marszowe i wiele
znanych przebojów. Po orkiestrze wystąpił
męski Chór „Harmonia” z Wejherowa, który
bezinteresownie ubogacił uroczystość w kościele i na scenie. Zapowiadał zespoły a także
zabawiał wspaniale wszystkich przezabawny

„Duo Paolo”. Kolejnym zespołem na scenie
był seminaryjny zespół muzyczny „Greccio”
z Wronek, który również przeplatał kolejne
występy orkiestry, chóru, konkursy i zabawy
dla dzieci i całych rodzin. Podczas wszystkiego co działo się na scenie można było dobrze
zjeść przeróżne przysmaki z kuchni franciszkańskiej, m. in. grochówkę z kotła, bigos
klasztorny, czy kiełbaski z grilla. Kto już zjadł
mógł skosztować pysznych domowych ciast,
przygotowanych przez wspaniałe kucharki
– wolontariuszki. Były również stoiska z pamiątkami antoniańskimi i dewocjonaliami,
Ciąg dalszy na str. 4

Podziękowania
Dziękujemy instytucjom Barczewa za wszelką
pomoc i współpracę:
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
i dyrektor p. Marioli Łukowskiej - Juckiewicz,
Zakładowi Usług Komunalnych, Zakładowi Budynków Komunalnych, Zakładowi Wodociągów
i Kanalizacji, Policji, Straży Miejskiej, Joannitom
Dzieło Pomocy, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Barczewie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jonkowie, Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia p. Tadeuszowi Plawgo, Emerytom i Rencistom przy CKiPG w Barczewie.
Firmom i osobom prywatnym:
Ośrodkowi Wczasowemu „Zalesie Mazury
Active Spa” w Zalesiu, Hotelowi Azzun w Kromerowie, Agroturystyce „Janczary” w Barczewku,
Agroturystyce Leszno, Ośrodkowi Jeździeckiemu
„Ekwador” w Dąbrówce Małej, Serwisowi rowerowemu „Kolarz Jaś” w Barczewie, Sklepowi rowerowemu „Bici D`Oro” i Marcinowi Jasińskiemu z Lubawy, Firmie Auto Serwis Bogdan Paprocki w Barczewie, „KompuSerwis” Jan Kowalewski, Magazynowi stołów i ławek „Szafran”,
Salonowi kosmetycznemu „U Ady”, Piekarni
„Piskorek”, Poligrafii „Vario” Paweł Ostrowski ze
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Skępego, Firmie Autohandel „OKO & EMOBILE”
Kwiaciarni „Jacek i Syn”, Sołectwu w Jedzbarku,
p. Teresie Napierało, p. Małgorzacie i Grzegorzowi Kozłowskim, p. Ewie Pietkiewicz, p. Justynie Kalinowskiej z Olsztyna, p. Zdzisławowi
Leszczyńskiemu z Wójtowa, Rodzinom Głowaccy
i Klaja z Olsztyna, Panom, którzy pomagali przy
sprzątaniu placu przyklasztornego, Panom,
którzy zawieszali bannery, Paniom, które układały kwiaty, Gminnej Orkiestrze Dętej GOK w Żukowie, Agencji Artystycznej „Magic Show", “Duo
Paulo” z Trójmiasta, Wyższemu Seminarium Duchownemu we Wronkach, Męskiemu Chórowi
„Harmonia” z Wejherowa, Zespołowi „Gang
Marcela” z Bielska Białej, Współbraciom w Zakonie, Anonimowym Parafianom, Sponsorom
i Sympatykom, którzy ofiarowali dary na „antoniańskie cegiełki szczęścia”, Wszystkim, którzy
przygotowywali i obsługiwali stoiska i stragany,
Wszystkim, którzy ofiarowali ciasta i inne
słodycze, Osobom, które pomagały w organizacji uroczystości.
Patronom medialnym:
Telewizji kablowej „Macrosat”, Gazecie „Nasz
Olsztyniak”, Tygodnikowi Katolickiemu „Gość
Niedzielny”
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Wydarzenia
XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
Już po raz czternasty Barczewo stało się
międzynarodową stolicą śpiewu chóralnego,
dzięki organizowanemu przez Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie
festiwalowi. To największa tego typu impreza
w regionie. W tym roku do przeglądu
przystąpiło 11 chórów:
1. Chór Lira Liceum nr 66 w Mińsku,
Białoruś; dyrygent Elena Latsapneva
– kategoria chór dziecięcy
2. Chór Collegium Juvenum Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie;
dyrygent Joanna Muśko – kategoria chór
dziecięcy lub młodzieżowy
3. Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych
im. I. Paderewskiego w Białymstoku Schola
Cantorum Bialostociensis; dyrygent Anna
Olszewska – chór jednorodny żeński
4. Chór CON FUOCO Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie; dyrygent Diana
Mrugała-Gromek – kategoria chór mieszany
5. Chór Sceny Muzycznej Gdańsk, Scena
Muzyczna Gdańskiego Archipelagu; dyrygent
Beata Śnieg – kategoria chór mieszany
6. Chór „Res Musica” Stowarzyszenie
Wokalne „Res Musica”; dyrygent Grzegorz
Handke – kategoria chór mieszany
7. Licealny Chór Kameralny „Tutti” przy
Zespole Szkół im. J. Bema w Zawierciu;
dyrygent Barbara Czajkowska – kategoria
chór dziecięcy lub młodzieżowy
8. Chór „Capella Vartiensis” przy MOK

„Centrum” w Zawierciu; dyrygent Leopold
Stawarz – kategoria chór mieszany
9. Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie; dyrygent Szymon Wyrzykowski – kategoria chór mieszany
10. Chór Piccolo przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Ochli; dyrygent Renata
Antosik – kategoria chór dziecięcy lub
młodzieżowy
11. Chór Filharmoniczny przy Radomskiej
Orkiestrze Kameralnej; dyrygent Maria

Fot. B. Abramczyk

Wrzesińska – kategoria chór mieszany.
Jednym z celów festiwalu jest promowanie twórczości i osoby kompozytora
Feliksa Nowowiejskiego. Podczas przesłuchań konkursowych każdy z chórów ma
obowiązek zaprezentowania przynajmniej
jednego utworu jego autorstwa. Za najlepsze
wykonanie utworu kompozytora jest przyznawana także nagroda specjalna w wysokości
3 tys. złotych. Dorobkiem festiwalu jest
ukazanie się publikacji zawierającej pieśni
chóralne Nowowiejskiego. Honorowymi
gośćmi festiwalu są krewni najsłynniejszego

Ciąg dalszy na str. 5

Ciąg dalszy ze str. 3

Barczewskie Łosiery do św. Antoniego 2015

z balonami, dla dzieci malowanie twarzy
i wiele innych. Wielkim zainteresowaniem
cieszyły się „Antoniańskie Cegiełki Szczęścia”, które brały udział w końcowym
losowaniu głównych nagród. Dzięki wielu
sponsorom i ofiarodawcom można było
wygrać m.in. rower, tablet, zestawy garnków
i różnych przyborów kuchennych, zestaw
kluczy samochodowych, a także wiele
voucherów: na pobyty rodzinne w hotelu
Zalesie Mazury Active Spa, Azzun w Kromerowie, Agroturystyce Leszno, karnety na
jazdy konne w „Janczarach” w Barczewku
i „Ekwador” w Dąbrówce Małej. Podczas
całego festynu na wydzielonej części Starego
Miasta dzieci mogły bawić się na mini
wesołym miasteczku zjeżdżając na wielkich
dmuchanych zjeżdżalniach czy tarzać się
w basenie kulkowym.
Gwiazdą wieczoru tegorocznego festynu
był znany w Polsce i za granicą zespół muzyki
country i pop „ Gang Marcela” z Bielska
Białej. Usłyszeliśmy w oryginalnym wykonaniu wiele znanych przebojów jak chociażby: „Złamano już tyle serc” czy Zaświeciła moja gwiazda”. Dzięki przepięknej
pogodzie i wszystkim atrakcjom plac
przyklasztorny wypełniony był po brzegi
a wszyscy – i dorośli i dzieci - bawili się
wyśmienicie.
Jak mogliśmy przeczytać na plakatach
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Goście z gminy Hagen a.T.W. oraz władze gminy Barczewo

zapowiadających to wydarzenie tak też i było:
barczewscy franciszkanie zaprosili do tańca
i do różańca…
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wspólnego
pięknego przeżycia i zorganizowania Barczewskich Łosierów do św. Antoniego 2015
i IV Franciszkańskiego Festynu Rodzinnego.
Wielkie podziękowania kierujemy w stronę wszystkich sponsorów, instytucji i indywidualnych ludzi dobrej woli, którzy wsparli
to wielkie przedsięwzięcie. Szczególne
podziękowania kierujemy w stronę Urzędu
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Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski

Miejskiego w Barczewie, dzięki którego
wsparciu finansowemu, mogliśmy wykonać
zadanie publiczne: Wsparcie realizacji działań
w zakresie kultury, tradycji, zwyczajów
ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek
artystyczny mieszkańców z terenu gminy
Barczewo:
BARCZEWSKIE ŁOSIERY DO
ŚWIĘTEGO ANTONIEGO I IV
FRANCISZKAŃSKI FESTYN
RODZINNY.
o. Dawid Szulca OFM
wraz ze współbraćmi o. Patrykiem
i o. Hadrianem

Wydarzenia
XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
w dziejach mieszkańca Barczewa - Jan
Nowowiejski oraz Bogna NowowiejskaBielawska, syn i wnuczka kompozytora.
Niestety w tym roku z powodu złego stanu
zdrowia Jana Nowowiejskiego odwołali swój
przyjazd.
Tradycyjnie festiwal rozpoczął się przy
szkole, pod pomnikiem Feliksa Nowowiejskiego. Dyrektor organizacyjny festiwalu
Danuta Zielonka przywitała przybyłych gości,
złożono kwiaty pod pomnikiem kompozytora
i po wspólnym odśpiewaniu Roty pod
dyrygenturą prof. Benedykta Błońskiego
(dyrektora artystycznego festiwalu), wszystkie chóry przemaszerowały ulicami miasta
pod rodzinny dom Nowowiejskiego, gdzie
obecnie mieści się Salon Muzyczny imienia
kompozytora. Tu, starym zwyczajem,
organizatorzy wraz z burmistrzem Lechem
Janem Nitkowskim przywitali gości chlebem i
solą, po czym odśpiewano Hymn Warmiński
i udano się do amfiteatru, gdzie odbył się
koncert inauguracyjny. Podczas koncertu
otwierającego festiwal, każdy z chórów
odśpiewał jeden wybrany przez siebie utwór,
to moment w którym chóry po raz pierwszy
mogły zaprezentować się przed jury, poznać
swoich konkurentów i stworzyć prawdziwą
ucztę muzyczną dla mieszkańców Barczewa.
Drugiego dnia festiwalu już od godziny
9.00 w Skarbcu Kultury Europejskiej trwały
przesłuchania konkursowe. Przesłuchania
w zrewitalizowanym kościele poewangelickim to nowy akcent naszego festiwalu, do
tej pory odbywały się one w kościele św. Anny.
Każdy z chórów musiał zaprezentować się
przed czteroosobowym jury, które w tym roku
tworzyli: dr Milan Kolena – przewodniczący
(dyrygent, wykładowca, Akademia Sztuk w
Bratysławie, dyrektor artystyczny SLOVAKIA CANTAT w Bratysławie), prof.
Elżbieta Wtorkowska (dziekan Wydziału
Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy), prof. Waldemar
Górski (dyrygent, dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej
i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku)
oraz prof. Benedykt Błoński (dyrygent,
dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).
W piątek rozpoczęły się również koncerty
towarzyszące. Tradycją festiwalu jest, że
oprócz przesłuchań chóry koncertują na
terenie całego powiatu olsztyńskiego oraz
w Świętej Lipce. Chórzyści odwiedzają m. in.
szkoły, kościoły czy placówki zamknięte,
takie jak poprawczak czy Zakład Karny
w Barczewie. Organizatorzy chcą w ten
sposób propagować śpiew chóralny, jednocześnie promując naszą gminę i region. W tym
roku odbyło się ponad trzydzieści takich
koncertów, których wysłuchało ponad 5000
osób.
Dodatkowym elementem podczas XIV
edycji festiwalu był zorganizowany po raz
pierwszy 29 maja „Przegląd Chórów Seniora”,

inicjatywę podjęto z racji obchodów ogólnopolskiego „Roku Seniora”. W przeglądzie
udział wzięły: Chór Tęcza (Stowarzyszenie
„Chór Tęcza” im. Janiny Stankiewicz przy
Klubie „Alternatywa” przy Olsztyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, dyrygent: Przemysław Renda), Chór „Legenda” (z Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie,
dyrygent: Wiktor Żołnierek) oraz Chór
„Moderato” (działający przy Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie, dyrygent:
Danuta Nowakowska). Miło nam zaznaczyć,
że nasz lokalny chór „Moderato” został
wysoko oceniony przez festiwalowe jury
i nagrodzony srebrnym dyplomem.
Festiwal to nie tylko śpiew, ale również
nauka. 29 maja w Salonie Muzycznym im.
Feliksa Nowowiejskiego pod kierownictwem
dr. Krzysztofa Szatrawskiego rozpoczęła się
XIV sesja naukowa pt. „Muzyka Warmii
i Mazur”, której hasło przewodnie w tym roku
brzmiało „70 lat muzyki na Warmii i Mazurach
1945-2015”. Swe referaty wygłosiło piętnastu
prelegentów, jak co roku organizatorzy
planują wydać je w recenzowanej monografii
pokonferencyjnej. W drugim dniu konferencji
odbyły się warsztaty dla chórzystów i chórmistrzów, prowadzone w tym roku przez prof.
Elżbietę Witkowską. Warsztaty cieszą się tak
dużą popularnością wśród uczestników
festiwalu, że organizatorzy zmuszeni zostali
do wprowadzenia ograniczenia liczbowego
osób mogących wziąć w nich udział.
Po przesłuchaniach, koncertach towarzyszących i sesji naukowej podsumowaniem
i jednocześnie zakończeniem festiwalu był
koncert galowy, który odbył się 30 maja w
kościele św. Anny. Finałowy koncert
rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem Roty,
jedną z niespodzianek przygotowanych przez
organizatorów było odśpiewanie przez Chór
Collegium Juvenum z Olsztyna, zaproponowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich wersji Hymnu Barczewa, do
którego słowa napisał Krzysztof Szatrawski,
a muzykę Marcin Wawruk.
Po wystąpieniach wszystkich uczestników
ogłoszono wyniki XIV Międzynarodowego
Festiwalu im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie, które wyglądały następująco:
- nagrodę specjalną za „Najlepiej wykonany
utwór inspirowany folklorem” – dyplom
honorowy oraz statuetkę ufundowaną przez
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
w Olsztynie otrzymał Chór „Collegium
Juvenum” Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 1 w Olsztynie, za utwór w opr. Marcina
Wawruka Leć głosie po rosie,
- nagrodę specjalną dla „Najlepszego chóru
zagranicznego” – dyplom honorowy oraz
statuetkę ufundowaną przez Związek Gmin
Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie otrzymał
Chór LIRA Liceum nr 66 z Mińska (Białoruś),
- nagrodę specjalną za „Najlepsze wykonanie
kompozycji współczesnej” – dyplom
honorowy oraz plakietkę zakupioną przez
organizatorów otrzymał Chór Akademicki im.
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prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie, za utwór Ivan Hrušowský
Rytmus,
- nagrodę specjalną za „Najlepsze wykonanie
utworu muzyki dawnej” – dyplom honorowy
oraz plakietkę zakupioną przez organizatorów
otrzymał Chór Żeński Zespołu Szkół
Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego
w Białymstoku „Schola Cantorum Bialostociensis”, za utwór Tomasa Louis de Victoria
Duo Seraphim,
- nagrodę regulaminową za „Najlepsze wykonanie kompozycji Feliksa Nowowiejskiego”
– dyplom honorowy, statuetkę „Feliksa”
(z cynku) zakupioną przez organizatorów oraz
nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł
pochodzącą ze środków Starostwa Powiatowego w Olsztynie otrzymał Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie, za utwór Morska pieśń rycerzy
Bolesława Krzywoustego op. 43,
- nagrodę specjalną za „Najlepszą technikę
wokalną” – dyplom honorowy oraz puchar
ufundowany przez Wojewodę WarmińskoMazurskiego Mariana Podziewskiego otrzymał Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku
„Schola Cantorum Bialostociensis”,
- nagrodę specjalną dla „Najlepszego
dyrygenta” – dyplom honorowy oraz plakietkę
zakupioną przez organizatorów otrzymała
Elena Latsapneva,
- GRAND PRIX XIV Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego Barczewo 2015 – dyplom
honorowy, statuetkę „Feliksa” (z mosiądzu)
zakupioną przez organizatorów oraz nagrodę
pieniężną w wysokości 10.000 zł pochodzącą
ze środków Gminy Barczewo otrzymał Chór
LIRA z Liceum nr 66 z Mińska (Białoruś).
Gratulujemy wszystkim uczestnikom,
w imieniu organizatorów festiwalu pragniemy
także podziękować wszystkim darczyńcom,
wolontariuszom, osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznej
edycji, bez pomocy których tak wspaniała
impreza nie mogłaby się odbyć. Organizatorzy
rozpoczęli już przygotowania do kolejnej XV
edycji festiwalu, a nam nie pozostaje nic
innego jak czekać, kiedy Barczewo ponownie
stanie się światową stolicą muzyki chóralnej.
Patrycja Nowicka

www.festiwal-barczewo.pl
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Informacje
Galeria Sztuki „Synagoga”

„Wileńsko-Mazurskimi śladami Jana Bułhaka”
W piątek, 29 maja br. Galeria Sztuki
„Synagoga” im. Barbary Hulanickiej w Barczewie i Stowarzyszenie Miłośników Wilna
i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie zorganizowały wystawę fotograficzną pt. „WileńskoMazurskimi śladami Jana Bułhaka”.
Krystyna Szter – prezes Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, oddział w Barczewie przywitała: Urszulę Lech
– konsula honorowego Republiki Litewskiej
w Olsztynie, Zygfryda Gładkowskiego
– prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników
Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie,
radnych Rady Powiatu w Olsztynie i radnych
Rady Miejskiej w Barczewie, organizatorów
wystawy i wszystkich przybyłych. Następnie
prezes Zygfryd Gładkowski wręczył Krystynie Szter jubileuszowy medal „Wiedzy
i Wiary”, z okazji 70 lat Stowarzyszenia
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie oraz publikację.
Marek Agopsowicz w imieniu uczestników pleneru fotograficznego WileńskoMazurskimi śladami Jana Bułhaka omówił
założenia jakimi kierowali się organizatorzy
prezentowanej wystawy. Przybliżył postać
Jana Bułhaka żyjącego w latach 1876-1950,
najwybitniejszego polskiego fotografa,
pierwszego który wzniósł fotografię do rangi
sztuki. Dodał, że zdjęcia Bułhaka mają w sobie zaklętą magię światła, dzięki zamierzonej
nieostrości posiadają niesamowitą głębię
wyrazu i są bardzo wymowne i tajemnicze w
odbiorze. Marek Agopsowicz podkreślił, że
uczestnicy pleneru podążali śladem Jana
Bułhaka wykonując zdjęcia z samych miejsc.

Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego, Akademia Trzeciego Wieku
przy MOK w Olsztynie, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w
Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie oraz FOTOMAX i ART. PRINT
z Olsztyna.
Tekst i foto: W. Zenderowski

Koncert pieśni
Bułata Okudżawy
w wykonaniu Marka Wąsika
Dzięki temu na wystawie zaprezentowano
fotografie wykonane przez Jana Bałhuka oraz
współcześnie. Podczas ich omawiania pojawiały się wątki historyczne oraz sentyment
do wileńskich zabytków, miejsc i architektury. Uczestnikami pleneru fotograficznego byli: Marek Agopsowicz, Elżbieta
Bielinowicz, Paweł Bielinowicz, Zofia
Karzel, Henryk Kujawa, Tadeusz Skrzypczyk, Anna Szymańska i Zygmunt
Trusewicz.
Po części oficjalnej przyszedł czas na
zwiedzanie wystawy, wspomnienia i rozmowy w kuluarach przy lampce wina.
Współorganizatorami i darczyńcami
finansowymi prezentowanej wystawy byli:

Czytelnicy piszą…

Podziękowanie
Na łamach „Wiadomości
Barczewskich” pragniemy serdecznie podziękować chórowi
„Moderato” i dyrygentce Pani
Danusi Nowakowskiej za zaproszenie i umożliwienie uczestnictwa w wyjeździe do
Wilna. Program przewidywał
trzydniowy pobyt w Wilnie
i okolicy w dniach 22-24 maja
br. Oprócz zwiedzania miałyśmy okazję uczestniczyć w koncertach chóru „Moderato”, który występował wraz z artystami z Olsztyna
Paniami: Ewą Alchimowicz-Wójcik – sopran, Lucyną Żołnierek-Frenszkowską – akompaniament oraz
Panem Jackiem Wójcickim – instrumenty perkusyjne.
Wszystkie koncerty dostarczyły nam oraz rodakom mieszkającym na Litwie niezapomnianych
wrażeń. Niezwykłe było spotkanie w Ostrej Bramie w Wilnie. W trakcie mszy ksiądz Jan Paszukiewicz
przeczytał Inwokację z „Pana Tadeusza” wzruszając wszystkich obecnych do łez.
Równie piękne były występy chóru „Moderato” w kościele polskim wypełnionym po brzegi naszymi
rodakami w Trokach oraz w domu kultury w Kowalczukach.
Pobyt na Litwie był dla nas cudowną lekcją historii, patriotyzmu i przyjaźni.
Z całego serca dziękujemy artystom z chóru za przyjęcie nas do swojego grona i zaproszenie na
śpiewający wieczór, przygotowany dla uczestników wycieczki. Bawiliśmy się wspaniale. Podziwiamy
Wasz talent, pasję oraz przyjazną atmosferę panującą w chórze.
Pani Danusi Nowakowskiej oraz śpiewakom chóru „Moderato” życzymy dalszych sukcesów
artystycznych, osobistych oraz wielu wrażliwych słuchaczy.
Elwira Gutkowska, Ewa Kolczyńska, Jolanta Mierzejewska
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W niedzielę, 31 maja br. Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” w Barczewie zorganizowało wyjątkowy koncert
pieśni i ballad Bułata Okudżawy w wykonaniu Marka Wąsika. Krystyna Szter witając
przybyłych na koncert, przybliżyła postać
Marka Wąsika, wykonawcę pieśni i ballad
Bułata Okudżawy.
Podczas koncertu Marek Wąsik nie
musiał przypominać znanego wszystkim
rosyjskiego barda, poety, prozaika, kompozytora ballad, pieśni lirycznych i satyrycznych. Nie ukrywał, że twórczość Bułata
Okudżawy w Polsce cieszy się dużą popularnością. Dowodem są wydawnictwa płytowe zawierające polskojęzyczną wersję jego
utworów. Podobnie jak śpiewniki. Jego
utwory śpiewali także polscy piosenkarze.
Marek Wąsik przypomniał, że na jego
balladach o miłości, godności i przemijaniu
wychowało się kilka pokoleń Polaków.
Podczas trwającego ponad godzinę
koncertu usłyszeliśmy doskonale wykonane
piosenki i ballady, przeplatane wątkami
z życiorysu Bułata Okudżawy. Na koniec
Krystyna Szter w imieniu wszystkich podziękowała Markowi Wąsikowi za wspaniały
koncert, przy okazji zapraszając go na
kolejne.
Tekst i foto: W. Zenderowski

Informacje
Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie - Barczewo 2015

Z pasji do ratowania życia
Ponad dwustu pasjonatów ratownictwa
spotkało się w ośrodku turystycznym
położonym nad jeziorem Dadaj w gminie
Barczewo, by wziąć udział w trwających od 5
do 7 czerwca Ogólnopolskich Mistrzostwach
w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy. Imprezę od 2006 roku
organizuje OSP Barczewo, wspólnie ze
Stowarzyszeniem Joannici Dzieło Pomocy.
Mistrzostwa przeznaczone są dla różnego
typu jednostek państwowego systemu
ratowniczego. W tym roku w zawodach
wystartowały 32 drużyny z terenu całego
kraju, reprezentujące ochotnicze straże
pożarne, strażników miejskich, policję,
jednostkę ratownictwa górniczo-hutniczego,
wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe,
Polski Czerwony Krzyż i inne służby.
Zawody mają na celu podnoszenie
kwalifikacji uczestników w ramach KPP,
niedopuszczenie rutyny w ich codziennej
działalności i integrację różnego typu służb
ratowniczych, co w konsekwencji prowadzi
do lepszej i bardziej skoordynowanej
współpracy między nimi w sytuacjach, które
tego wymagają. Wiedza jaką nabywają
zawodnicy podczas mistrzostw, to bezcenna
pomoc w ich codziennym działaniu.
Analizując różnego typu wypadki i zdarzenia
zauważyć można, że często jako pierwsze na
miejscu katastrof pojawiają się właśnie
służby ochotnicze i to one jako pierwsze mają
obowiązek podjęcia działań i ratowania
ludzkiego życia, przed dotarciem zawodowych medyków.
Każdy ratownik wie, że tego co
przyniesie kolejna akcja nie jest w stanie
przewidzieć. Pewne jest tylko to, że trzeba
dać z siebie wszystko, ratować ludzkie życie
i dbać o swoje i innych bezpieczeństwo.
Właśnie w takiej atmosferze i z takimi
założeniami realizowane są mistrzostwa.
Uczestnicy, nie wiedząc co przygotowali dla
nich organizatorzy, przechodzili z konkurencji na konkurencję mobilizując wszystkie
swoje siły, ale już po pierwszych wykonanych zadaniach tak jak w życiu, tak i na
zawodach pewne było jedno – łatwo nie
będzie.
Ogólnopolskie mistrzostwa rozpoczęto
od wykładów teoretycznych o tematyce:
„Ocena ABC w KPP” – wyk. Michał
Mysakowski, „RKO dzieci i niemowląt
w ramach KPP” – wyk. Mariusz Grażewicz,
„Alternatywne metody udrażniania GDO
– możliwości i zagrożenia” – wyk. Kamil
Krzyżanowski. Po części teoretycznej
rozpoczęły się cztery konkurencje nocne,
w których zawodnicy oprócz wiedzy
medycznej, musieli wykazać się sprawnością
fizyczną. Należało przystąpić do testu
sprawdzającego rozeznanie z zakresu KPP.
Kolejnym elementem był tor przeszkód, na
który składał się: bieg z deską obciążoną
masą ok. 80 kg, slalom na molo, przetaczanie

opony od Stara 266, czołganie pod zasiekami,
bieg parami z kołem samochodowym, bieg
do wypadku. Po konkurencji sprawnościowej uczestnicy musieli zmierzyć się
z dwiema inscenizacjami katastrof masowych.

Fot. A. Dowgiałło

Piątkowe konkurencje trwały do godziny 24.00, na regenerację sił zawodnicy nie
mieli zbyt wiele czasu, bo w sobotę już od
wczesnych godzin porannych przystąpili do
kolejnych 16 konkurencji rozlokowanych na
terenie gminy i miasta Barczewo. Każde
z zadań było inne, wymagające od zawodników pełnego skupienia, odwagi i wykazania się wiedzą z zakresu KPP. Drużyny
na swej drodze stawiały czoła wypadkom
samochodowym, utonięciom, wybuchom
i innym katastrofalnym zdarzeniom. Z rozmów publiczności przyglądającej się
inscenizacjom dało się słyszeć niedowierzanie i jednocześnie zaskoczenie, że
przygotowane zadania mogą być tak skomplikowane. Jednak jak przekonują organizatorzy i sędziowie tegorocznych mistrzostw będący doświadczonymi ratownikami medycznymi, inspirację do przygotowywania konkurencji czerpali ze swojej
codziennej pracy, w której właśnie z takimi
sytuacjami mają do czynienia. Starano się by
przedstawiane zdarzenia miały charakter
złożony, często w czasie trwania zadania
drużyna zmuszana była do rozdzielania się
i podejmowania jednocześnie kilku interwencji.
Podczas konkurencji ulokowanej koło
barczewskich basenów załoga otrzymywała
wezwanie do kobiety w ciąży. Po przybyciu
na miejsce okazało się, że ciężarna wraz
z agresywnymi znajomymi (tu w roli
pozorantów występowali zawodnicy i instruktorzy z olsztyńskiego klubu Rebel i Taurus
Krav Maga), odbywają właśnie piknik suto
zakrapiany alkoholem. Podczas próby
badania przyszłej mamy wywiązuje się
bójka, pijani piknikowicze napadają na
ratowników, rzucają krzesłami, tłuką szklane
butelki. Skutkiem szarpaniny są kolejne dwie
ciężko ranne osoby potrzebujące natychmiastowej pomocy.
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Starano się, by wszystkie inscenizacje
były przedstawiane jak najbardziej realistycznie, ogromnym profesjonalizmem
wykazali się wszyscy pozoranci pomagający
w mistrzostwach. Oddawali emocje jakie
towarzyszą przedstawianym przez nich sytuacjom. Gdańskie Pogotowie Pozoracyjne
zwracało uwagę również na odpowiednią
charakteryzację ponoszonych przez pozorantów obrażeń, by przytoczyć zawodnikom
jak najbardziej realne warunki, z którymi
mogą mieć do czynienia w późniejszej pracy.
Przy pozoracjach organizatorzy wykorzystywali również różnego typu fantomy.
W zawodach wzięło udział ponad 130
zawodników, razem z organizatorami,
pozorantami i osobami zaangażowanymi
w mistrzostwa, spotkało się tu około 250
osób. Jest to duże przedsięwzięcie organizacyjne i logistyczne. Od 2006 roku
impreza ewoluowała. Na początku organizowana na polu namiotowym, dla kilku
drużyn osiągnęła rangę ogólnopolską, z roku
na rok poprawiającą się bazą sanitarnolokacyjną. Wśród zawodników ma opinię
jednej z lepszych tego typu imprez w kraju,
a nawet Europie. Dodatkowym atutem
organizowania zawodów jest możliwość
poznania przez uczestników z całej Polski
uroków Warmii. Podczas tegorocznej edycji
zawodnicy po raz pierwszy mieli okazję
zapoznać się z samym Barczewem.
Organizatorzy promując naszą gminę lokowali przygotowane konkurencje we wnętrzach albo w obrębie naszych zabytków, jak
np. w kościele św. Anny czy Galerii Sztuki
„Synagoga”.
Zawodnicy nie otrzymują żadnych
nagród oprócz dyplomów i pucharów, tym
bardziej cieszy fakt, że uczestnicy chcą
bezinteresownie podnosić swoje kwalifikacje. Jest wiele drużyn, które co roku
powracają na barczewskie mistrzostwa i co
równie ważne coraz więcej takich, które po
raz pierwszy chcą spróbować w nich swoich
sił.
Tegoroczna klasyfikacja pucharowa
wyglądała następująco: I miejsce – KSRG
OSP Czermin, II miejsce – Rescue PIG
Kraków, III miejsce – WOPR Olsztyn.
Barczewską jednostkę Ochotniczej Straży
Pożarnej reprezentowali: Rafał Stochmal,
Mariusz Paprocki, Karolina Pupek oraz
Agnieszka Nagraba. Nasi zawodnicy zajęli
czternastą pozycję, a wśród biorących udział
w imprezie jednostek OSP uplasowali się na
miejscu czwartym. Mistrzostwa były
imprezą ogólnopolską, w związku z czym
osiągnięcia naszej reprezentacji należy uznać
za duży sukces.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom
i dziękujemy, że ze względu na nasze
bezpieczeństwo oni dają z siebie wszystko.
Patrycja Nowicka
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Informacje
Galeria absolwentów Gimnazjum nr 1 w Barczewie

Róża Derbash-Rybak
Róża Derbash ukończyła Gimnazjum nr 1
w Barczewie w 2004 r. W klasie pierwszej jej
wychowawcą był pan Jerzy Stopa, zaś od
klasy drugiej pani Elżbieta Gawin.
Róża chętnie wspomina czas spędzony
w gimnazjum, zwłaszcza lekcje języka
polskiego, historii i matematyki. Marzyła, by
w przyszłości zostać archeologiem, więc
kontynuowała naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie w klasie o profilu
klasycznym. Uczyła się języka łacińskiego,
starogreckiego, filozofii, kultury antycznej.
W 2007 r. Róża zdała maturę i mimo
zamiłowania do przedmiotów humanistycznych, rozpoczęła studia na kierunku
Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W 2010
r. uzyskała tytuł licencjata, a w 2012 r. została
magistrem Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Róża zawsze była bardzo aktywna, nie
dziwi zatem fakt, że będąc uczennicą liceum,
a później studentką UWM, podejmowała się
wielu zajęć. Pracowała w Gazecie Olsztyńskiej, odbyła staż w olsztyńskim oddziale
Telewizji Polskiej S.A. Przez długi czas
zajmowała się promocją i marketingiem
w wielu firmach.
Obecnie Róża prowadzi swoją własną
agencję reklamową. Tworzy reklamy, układa
kampanie medialne, współpracuje z grafikami. Jest zadowolona i szczęśliwa, bo – jak

„Gdzie srebrzysta Pisa płynie
Wokół las i jezior błękit
Na tej Ziemi, która słynie
Z ludzkich serc gorących, wielkich. [...]
Więc chylimy dzisiaj czoła
Dla przeszłości i przyszłości
Imię weźmie nasza szkoła
Warmia w sercach wszech zagości.”
I. Rudź, „Ziemia warmińska” ( fragment)

twierdzi – robi to, co kocha i nie zamieniłaby
swojej pracy na żadną inną.
Życzymy Róży wielu sukcesów, realizacji wszelkich planów.
Iwona Rudź
Remigiusz Marciniak

Warcaby w przedszkolu

Dzieci z naszego przedszkola rozegrały
turniej warcabowy. Celem turnieju była
popularyzacja gier umysłowych wśród
dzieci, stworzenie atmosfery zdrowej
rywalizacji oraz współzawodnictwa.
W miłej i spokojnej atmosferze, siedząc
przy przygotowanych wcześniej dwuosobowych stanowiskach, dzieci rozegrały
między sobą po kilka bardzo emocjonujących
rund. W zaciekłych rozgrywkach jedni
pokonywali drugich, inni z kolei remisowali
między sobą.
Po raz kolejny przedszkolaki zaprezentowały wspaniałą formę intelektualną.

8

Dzień Ziemi Warmińskiej w gimnazjum
Dla przeszłości i przyszłości…

Pokazały, że potrafią myśleć logicznie
i sprytnie działać. Gra w warcaby ma bardzo
korzystny wpływ na rozwój dzieci, dlatego
promowanie jej wśród najmłodszych sprawia
nam radość i umacnia w przekonaniu, że
dostarczamy dzieciom bodźców do ich
wszechstronnego rozwoju. Warcaby rozwijają koncentrację i cierpliwość, samodzielność w podejmowaniu decyzji. Są
również doskonałym treningiem pamięci, co
więcej – pobudzają i rozwijają u dziecka
myślenie abstrakcyjne. Bardzo ważne jest
również to, że dziecko podczas gry uczy się
uczciwości – fair-play.
Po bardzo emocjonującej walce, można
rzec – trudnych zmaganiach, wyłoniono
wreszcie zwycięzców, których nagrodziliśmy
wspaniałymi upominkami, dyplomami oraz
maskotkami. Nie zabrakło również nagród
i dyplomów dla pozostałych uczestników.
Pierwsze miejsce w naszym turnieju zajęła
Dorota Opas z grupy IV b. Drugie miejsce
należało do Ignacego Kaczyńskiego również
z grupy IV b. Trzecie miejsce zajął Krzysztof
Daniłowski z grupy IV a.
Wszystkim uczestnikom naszego turnieju jeszcze raz gratulujemy, tym wygranym
oraz tym wyróżnionym i zapraszamy do
udziału w kolejnym turnieju.
Karolina Łesyk
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1 czerwca w Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie odbyły się
obchody Dnia Patrona Szkoły. Gimnazjum,
które powstało w 2003 roku co roku świętuje
swój dzień, zwalniając uczniów z lekcji
szkolnych i organizując wydarzenia sportowe oraz integracyjne.
O godzinie 8.30 uczniowie zostali
zaproszeni do hali sportowej na uroczysty
apel, podczas którego nauczyciele przypomnieli im o znaczeniu imienia patrona. Jedna
z uczennic, Iga Sochalewska zaśpiewała
Hymn Warmiński oraz hymn szkoły – napisany przez Iwonę Rudź, do którego melodię
skomponował ks. Krzysztof Bumbul.
Podczas apelu zaprezentowano kilka
prac, stworzonych w ramach projektu
profilaktyki uzależnień. Odbył się również
turniej klas – na wiedzę, szybkość, zwinność.
Zwycięzcą okazała się klasa 1b. W całej
szkole prezentowano również efekty
wspólnej pracy uczniów i nauczycieli nad
projektami edukacyjnymi.

Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski

Najważniejszą częścią dla większości
uczniów była jednak część sportowa. Odbył
się pierwszy bieg pod hasłem „Gimnazjum
Biega”. Nauczyciele i uczniowie mogli się
zmierzyć na dystansie 2 km – pierwsze
miejsca wśród chłopców, dziewcząt i nauczycieli zostały nagrodzone. Na terenie orlika
odbył się również turniej klas w piłkę
siatkową i piłkę nożną.
Bertrand Abramczyk

Informacje
Przedszkole Miejskie w Barczewie

Festyn Rodzinny
Gwarno, wesoło, kolorowo, smacznie
i przyjaźnie, bez wątpienia takimi słowami
można opisać atmosferę panującą na
zorganizowanym 22 maja w Przedszkolu
Miejskim w Barczewie Festynie Rodzinnym.
Tegoroczna edycja tej imprezy odbywała się
pod hasłem „Moja Rodzina w Europie”.
Współorganizatorem festynu był Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct w
Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurska Izba
Rolnicza.
Spotkanie mogło się odbyć dzięki
wspólnej organizacji i zaangażowaniu
przedszkolaków, nauczycieli oraz rodziców.
Najmłodsi mieszkańcy Barczewa przygotowali szereg występów artystycznych,
mogliśmy zobaczyć popisy recytatorskie,
wokalne oraz różnorodne układy taneczne.
Przedszkolna kadra wystawiła inscenizacje
wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”. Po
gromkich brawach i okrzykach radości
wydawanych przez publiczność, występ ten
można było uznać za szczególnie udany.
Najważniejszym elementem festynu jest
to, że przedszkolaki mogą spędzić czas na
wspólnej zabawie ze swoją rodziną, o co
w dzisiejszym, zabieganym świecie coraz
trudniej. By jak najbardziej urozmaicić ten
czas przygotowano szereg atrakcji, były
balony z helem, malowanie twarzy, konkursy

Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski

sprawdzające wiedzę o państwach Unii
Europejskiej, wspólne zdjęcia. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się pokazy
barczewskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Ochotnicy z barczewskiej jednostki instruowali dzieci jak należy udzielać
pierwszej pomocy, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia i jak w razie potrzeby
wezwać pomoc. Oczywiście nie bez
znaczenia dla maluchów pozostał fakt, że w
przedszkolu pojawił się strażacki samochód,
w który można było wsiąść i zobaczyć jakim
sprzętem posługują się na co dzień strażacy.
Rodzice i nauczyciele dołożyli wszelkich
starań, by na imprezie nie zabrakło
przeróżnych smakowitości. Były kiełbaski
i kaszanki z grilla, bigos, domowe wypieki

Dzień Dziecka w amfiteatrze
Wspólne świętowanie
1 czerwca to światowy Dzień Dziecka.
Z tej okazji rodzice często fundują swoim
pociechom prezenty i najróżniejsze atrakcje,
a szkoły, instytucje edukacyjne oraz władze
organizują imprezy skierowane do najmłodszych. Co roku w Barczewie Centrum
Kultury i Promocji Gminy wraz ze Szkołą
Podstawową nr 1 zapraszają na wspólne
świętowanie.

Fot. A. Jędraszek

Tak było i w tym roku. 1 czerwca od
godziny 15.00 na terenie miejskiego
amfiteatru można było skorzystać z atrakcji
przygotowanych specjalnie na tę okazję.
W programie znalazły się występy dzieci
– muzyczne, taneczne, teatralne. Mali artyści
w większości mieli okazję po raz pierwszy

zmierzyć się z dużą sceną.
Frekwencja niezwykle dopisała – amfiteatr pękał w szwach, trudno było znaleźć
miejsce. Każde dziecko mogło skorzystać
z darmowych atrakcji w specjalnie przygotowanym parku zabaw. Publiczność, przede
wszystkim dziecięca, gromkimi brawami
nagradzała każdy z występów. Jeden z ciekawszych pokazów zaprezentowała grupa
taneczna z Barczewa. Wystąpiło również
wielu uczniów szkoły muzycznej.
Gwoździem programu okazał się jednak
występ zaproszonej gwiazdy – Rafała Kabungwe, tancerza i choreografa, uczestnika
i finalisty programu You Can Dance. Była to
wielka niespodzianka, przygotowana specjalnie dla najmłodszych przez organizatorów. Zaprezentował on młodą grupę
taneczną, którą sam kieruje oraz zaproponował kilka wspólnych zabaw tanecznych.
Ponadto przeprowadził krótki kurs Zumby
dla każdego z uczestników imprezy. Na
koniec tancerz zaprosił na zajęcia, które
będzie prowadził w Barczewie.
Zapraszamy na zbliżające się Dni
Barczewa, gdzie również nie zabraknie
atrakcji dla najmłodszych!
Bertrand Abramczyk
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i własnej produkcji lody. Nie było nikogo, kto
by mógł przejść koło tych stoisk obojętnie.
Dochód ze sprzedaży przekąsek przeznaczony zostanie na doposażenie przedszkola.
Zbiórkę na rzecz przedszkola wsparł również
kiermasz rękodzieła i aukcja prowadzona
w przerwach między występami artystycznymi, w której licytowane przedmioty
podarowane zostały przez rodziców i osoby
zaprzyjaźnione z Przedszkolem Miejskim
w Barczewie.
Podczas rozmów z przedszkolakami
usłyszałam: „Jest super”, „To najlepszy dzień
w roku”, co tylko dowodzi jak udane było to
spotkanie, jak bardzo potrzebujemy obecności naszych bliskich i jak bardzo liczymy
na to, że rodzinne spotkania staną się częstą
tradycją naszego przedszkola.
Patrycja Nowicka

Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej
Kochamy
wszystkie mamusie i tatusiów
To jest tak oczywiste, że nawet kiedy
nasze drogi się rozchodzą, bo się usamodzielniamy, a rodzice osiągają słuszny
wiek, tym bardziej należy im się wdzięczność
i pamięć w tym pięknym dniu.
Przedszkolaki nie tylko uroczyście
świętują Dzień Mamy w przedszkolu, ale
również co roku pamiętają o pensjonariuszach z Domu Pomocy Społecznej
w Barczewie. Przecież rodzicem jest się
zawsze. W tym roku zaprezentowaliśmy
piękny program, w przygotowanie którego
dzieci włożyły bardzo dużo pracy. Seniorzy
mieli okazję obejrzeć tańce takie jak:
„Polonez”, „Szot”, „Pofajdok”. Uczestniczyli we wspólnej zabawie przy piosence
„Całuski”. Dzieci recytowały wiersze, a grupa z Ośrodka Muzycznego zaprezentowała
dynamiczny układ taneczny z pomponami,
który wzbudził radość na twarzach pensjonariuszy.
Gościnnie z przedszkolakami wystąpili
absolwenci przedszkola, a obecnie uczniowie
szkoły podstawowej: Kubuś Ziemnicki
– grający na klarnecie i Igorek Majewski
– grający na waltorni. Chłopcy zostali
nagrodzeni gromkimi brawami za piękny
występ, na tak rzadko spotykanych instrumentach. Uroczystość uwieńczyła wiązanka
utworów ludowych grana na akordeonie,
przy której nasi wiekowi rodzice grali na
instrumentach perkusyjnych, a dzieci
tańczyły.
Wszystkim Mamusiom i Tatusiom życzymy wszystkiego najlepszego!
Opracowały:
Joanna Krasowska - Szwarc,
Katarzyna Kowalewska
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Wsie gminy Barczewo
Sołectwo Bogdany

Festyn z okazji 521. rocznicy lokacji miejscowości
Bogdany to niewielka, malownicza
miejscowość położona w naszej gminie
pomiędzy Kaplitynami a Skajbotami. Ich
ciekawą historię w poprzednim numerze
w artykule pt. „Bogdany (niem. Bogdainen)”
przytoczył Państwu Wojciech Zenderowski.
Obecnie wieś zamieszkuje niewiele ponad 50
mieszkańców, którzy stanowią ludność
napływową. Chociaż rdzenni Warmiacy
opuścili już to miejsce, to obecni jej lokatorzy
są bardzo zadowoleni ze swojego miejsca
zamieszkania. „Ja nigdy nie chciałam
mieszkać na wsi, ale teraz nigdzie bym stąd nie
poszła” – powiedziała Marianna Jurczyszyn,
która do Bogdan wprowadziła się w 2003 roku
i obecnie jest najstarszą mieszkanką tej
miejscowości.
Często słyszmy o imprezach dziejących się
w większych miejscowościach naszej gminy,
ale jak rzecz się ma w mniejszych jej
częściach? Czy w małych wsiach organizowane są spotkania okolicznościowe? Czy
mieszkańcom małych miejscowości zależny
na tym, by móc się z sobą zintegrować?
Okazuje się że tak. Doskonałą okazją do
rozeznania się w tej kwestii były obchody 521lecia Bogdan zorganizowane 23 maja.
Rada Sołecka działająca we wsi Bogdany
zorganizowała jubileuszową uroczystość
przede wszystkim po to właśnie, by zintegrować mieszkańców. Chociaż impreza
odbyła się po raz pierwszy, to spotkała się
z dużym zainteresowaniem i uznaniem
bogdaniaków. „Potrzebna jest nam integracja
i poczucie wspólnoty” – powiedział sołtys
Przemysław Bonk.
W sobotę, 23 maja br. Przemysław Bonk,
sołtys wsi Bogdany w imieniu swoim i Rady
Sołeckiej przywitał wszystkich przybyłych na
Święto Bogdan, obchodzone w 521. rocznicę
lokacji. Dodał, że od tej pory każdego roku
wieś będzie organizować swój jubileusz oraz
przedstawił bogaty program związany
z tegorocznymi obchodami.
Pierwszym punktem był wykład na temat
historii Bogdan. Mówiono o powstaniu wsi
i dawnych jej mieszkańcach, którzy żyli
zgodnie, a także o tym, że dawnej we wsi była
karczma. Przypomniano również jubileusz
440 lat, który w 1934 roku świętowały
Bogdany i rodzina Bogdańskich, mieszkająca
we wsi od czasów jej założenia do 1945 roku.
Z ciekawostek podano, iż Kanałem Elżbiety
przy Bogdanach w kierunku Kaplityn wraz
z grupą płynął Karol Wojtyła, który w czasie
spływu kajakowego otrzymał sakrę biskupią.
Z okazji Święta Bogdan przy odnowionej
kapliczce, zbudowanej przez dawnych
mieszkańców w 1910 roku, stojącej pośrodku
czterech wiekowych lip ks. Henryk Błaszczyk
z Parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim odprawił mszę świętą. Podczas
liturgii w słowie do mieszkańców ksiądz
nawiązał do przeszłości, do dawnych
mieszkańców Bogdan, którzy żyli latami,
pracowali, dbali o swoje miejsce zamieszkania
i którzy z czasem odeszli. To piękny ukłon
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Fot. W. Zenderowski

w ich stronę, świadczący o tym, że dzisiejsza
społeczność Bogdan pamięta o nich i narodzinach wsi.
Po mszy świętej, zwracając się do
mieszkańców, burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski podziękował za zaproszenie.
Podziękował organizatorom, którzy postanowili co roku świętować lokację swojej wsi,
przygotowując przy tym liczne atrakcje, które
nie tylko integrują miejscową społeczność, ale
wyzwalają wiele inicjatyw. Podziękował także
sołtysowi za jego aktywność na rzecz Bogdan.
W kolejnej części organizatorzy zaprosili
wszystkich do „Domu Gościnnego Bogdany”,
który po odrestaurowaniu z przedwojennego
gospodarstwa stał się wspaniałym miejscem
wypoczynku dla przyjezdnych.
Na terenie obiektu, zgodnie z programem
obchodów, rozegrane zostały zawody w
dwóch dyscyplinach. Pierwszym był wielobój
dziecięcy oraz rozgrywki o mistrzostwo w
Bulach, gdzie nie zabrakło sportowych
emocji. Zawodnicy, którym kibicowały całe
rodziny, wzięli udział w takich konkurencjach
jak m. in.: bieg w workach czy z jajkami. Tu na
wysokości zadania stanęli organizatorzy. Po
eliminacjach I miejsce w Mistrzostwach
Bogdan w Wieloboju Dziecięcym, zorganizowanym z okazji 521-lecia wsi Bogdany
zdobyła Kornelia Gadomska; II miejsce
– Wojciech Radomski, a III wywalczyła
Dorota Kamińska.
Po przerwie przyszedł czas na kolejne
zawody, w których nie zabrakło ks. Henryka
Błaszczyka. Po wieloetapowych eliminacjach
I miejsce w Mistrzostwach Bogdan w Bule,
zorganizowanych z okazji 521-lecia wsi
Bogdany zdobył Mieczysław Jaskuła, II
miejsce wywalczyła Dominika Tymińska, a III
– Ryszard Szymański. Zwycięzcy obu
konkurencji z rąk organizatorów otrzymali
medale, puchary, dyplomy i upominki,
ufundowane przez burmistrza Barczewa. Nie
zabrakło także nutki patriotyzmu – mieszkańcy Bogdan zaśpiewali „Hymn Warmiński”. Na koniec zawodów burmistrz
Barczewa pogratulował wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom. Podziękował
organizatorom za przeprowadzenie zawodów,
za przygotowanie całej imprezy związanej ze
Świętem Bogdan, życząc kolejnych.
Organizatorzy zadbali również o poczęstunek. Była grochówka oraz chleb
własnego wypieku, wędliny, ciasta, nie
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wymieniając napojów. Potem tradycyjnie,
chlebem i solą gospodarze „Gościnnego
Domu Bogdany” powitali wszystkich w progu, zapraszając na biesiadne spotkanie
z tańcami.
Uroczystość mogła się odbyć dzięki
zaangażowaniu wszystkich mieszkańców,
pozyskano sponsorów, panie gospodynie
zadbały o dostarczenie domowych wypieków,
nie zabrakło też własnej produkcji nalewek
i innych zacnych trunków, podarowanych na
ten cel.
Patrycja Nowicka,
Wojciech Zenderowski

Sołectwo Odryty
Konkursy, zabawy i wóz strażacki

Fot. Archiwum sołectwa

W sobotę 30 maja w Odrytach z inicjatywy
Rady Sołeckiej i mieszkańców odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Dziecka.
Dopisała pogoda i dopisali goście
honorowi imprezy – przybyło czterdzieścioro
dzieci. Uczestniczyły one wspólnie z dziadkami i rodzicami w licznych zabawach i konkursach z nagrodami: malowaniu twarzy,
rysowaniu kredą na chodniku i cieszącym się
największą popularnością wielopokoleniowym przeciąganiu liny. W konkursie
rysunkowym „Odryty moich marzeń” w pracach dzieci najczęściej pojawiało się boisko do
piłki nożnej i siatkówki oraz świetlica.
Atrakcją festynu była wizyta strażaków z OSP
w Barczewie, którzy zaprezentowali nowo
zakupiony wóz bojowy i jego wyposażenie,
każdy mógł przymierzyć hełm strażacki
i wsiąść do kabiny. Nie zabrakło poczęstunku.
Do skosztowania były pieczone kiełbaski,
ciasta przygotowane przez mieszkańców,
napoje oraz cukierki. Na zakończenie
pociechy otrzymały paczki ze słodyczami
i zabawkami.
Organizatorów zabawy wsparli sponsorzy,
którymi byli mieszkańcy miejscowości,
Zakłady Mięsne „Warmia”, „Auto-Gaz”
Wojciech Pyć, „Agri-Mag” oraz „PG
Finanse”. Z pewnością ten wypełniony
atrakcjami dzień na długo pozostanie
w dziecięcej pamięci.
Lidia Szczerbo

Wsie gminy Barczewo
Sołectwo Szynowo
Wycieczka plenerowa do „Zalesia”
Już po raz drugi w sołectwie została
zorganizowana wycieczka dla dzieci.
W okresie ubiegłorocznych wakacji był to
wyjazd do Olsztyna, w trakcie którego
dzieciaki zwiedziły Muzeum Przyrody oraz
były na seansie filmowym pod kopułą
planetarium.
Tym razem postanowiliśmy zorganizować wyjazd plenerowy. Dzięki pozyskaniu dotacji z GKRPA i gościnności pani
Małgorzaty Czeszejko-Sochackiej w niedzielę 14 czerwca pojechaliśmy do Ośrodka

Wypoczynkowego „Zalesie”. W wycieczce
udział wzięło 38 osób.
Wynajętym autokarem dojechaliśmy na
miejsce około południa. Pierwszym punktem

programu było zwiedzanie mini zoo, gdzie
wielką frajdę sprawiła dzieciom możliwość
karmienia zwierząt marchewką. Następnie
wszyscy wycieczkowicze zjedli ciepły
posiłek, po którym rozbrykane i pełne energii
dzieciaki czekały na kolejne atrakcje.
Maluchy z grupą opiekunów wyruszyli do
sali zabaw „Bajkolandia”, gdzie mogli
zjeżdżać ze zjeżdżalni prosto do basenu
z kolorowymi piłeczkami, przeciskać się
przez tunele a także wspinać po specjalnych
ściankach. W tym czasie starsze dzieci były
na plaży miejskiej. Kolejnym
punktem programu były liczne
gry i zabawy przeprowadzone
przez opiekunów: zabawy
z chustą, tunelem, przeciąganie
liny, rzut do kosza, skoki w
workach, slalom pomiędzy
pachołkami z piłeczką i kijem do
hokeja oraz zabawa z kapeluszem
kowbojskim, która polegała na
naśladowaniu w rytm muzyki
ruchów osoby w kapeluszu na
głowie. Było wiele radości
i uśmiechu na twarzach. Dodatkowymi atrakcjami było
malowanie twarzy, bańki mydlane oraz
malowanie kolorową kredą po nawierzchni
placu, na którym przebywaliśmy –
pozostawiliśmy po sobie dużo ciekawych

Świetlica wiejska w Ramsowie
Dzień Rodziny
Konkursie Plastycznym pt. „Przyleciały bociany” są ex aequo
rodziny państwa Cieślak i Pieńkosz. Gratulujemy! Nagrody ufundowała i wręczyła pani Dorota
Kaczorowska.
Konkursy układania puzzli
stały się sprawdzianem rodzinnego porozumienia i współpracy.
Wszystkie rodziny doskonale
poradziły sobie z tym zadaniem.
Ogromnych emocji dostarczyły
zabawy ruchowe w świetlicy i na
boisku szkolnym, gdzie rodziny
Fot. S. Kozłowska zmierzyły się w dwóch konkurencjach: biegi w workach i przeUroczyste wręczenie nagród w Rodzinnym Konkursie Plastycznym pt. „Przy- ciąganie liny. Aby nie zabrakło energii
leciały bociany”, rodzinne rozgrywki w u- wszyscy uczestnicy mogli posilić się
kładaniu puzzli, zabawy ruchowe na wspaniałymi wypiekami pani Magdaleny
świeżym powietrzu oraz słodki poczęstunek. Pieńkosz oraz słodyczami i napojami
Tak bawiliśmy się 15 maja br. w Świetlicy ufundowanymi przez panie Katarzynę
wiejskiej w Ramsowie podczas tegorocznego Ziomek i Sylwię Kozłowską.
Serdecznie dziękuję uczestnikom imDnia Rodziny. Do świetlicy zawitały rodziny
chętne zmierzyć się w rozgrywkach, prezy i zapraszam wszystkich lubiących
wspólnie bawić i spędzić razem piątkowe dobrą zabawę i twórcze spędzanie czasu do
Świetlicy wiejskiej w Ramsowie.
popołudnie.
Sylwia Kozłowska
Zdobywcami I miejsca w Rodzinnym
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malunków. Na zakończenie dnia pełnego
wrażeń zorganizowano ognisko i pieczenie
kiełbasek.
Nawet pogoda tego dnia nam sprzyjała.
Rano było pochmurno i pokropił deszcz,
jednak około południa rozpogodziło się,
zaświeciło słonko i zrobiło się ciepło.
Trochę zmęczeni, jednak cali, zdrowi
i szczęśliwi po godzinie 17.00 wróciliśmy do
domów.
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli
w przygotowaniu i realizacji wycieczki oraz
liczę na dalszą, owocną współpracę.
Barbara Barwińska

Festyn w Jedzbarku
Przy grillu i muzyce
W sobotnie popołudnie 30, maja przy
świetlicy w Jedzbarku odbył się festyn
rodzinny, łączący dwa wspaniałe święta:
Dzień Matki i Dzień Dziecka. Impreza ta na
stałe wpisała się do kalendarza lokalnych
uroczystości.
Rodzice zadbali, aby stoły uginały się od
własnoręcznie wykonanych łakoci, lodów,
owoców i grillowanych kiełbasek. Ucztowanie umilił popis dziewczynek uczących się
w barczewskiej szkole muzycznej – Wiktorii
Chojnackiej, Bianki Żuchowskiej i Kingi
Togaczyńskiej. Mamy obdarowane zostały
różami z bibuły i sercami wyklejanymi
metodą decoupage, wykonanymi w świetlicy,
a dzieci otrzymały drobne upominki.
Atrakcją festynu były konkursy, m.in.
biegi w workach, kręcenie hula-hoop, quiz
wiedzy, rozpoznawanie owoców po dotyku

i węchu, karmienie się nawzajem z zawiązanymi oczami. Wiele emocji wywołał
mecz siatkówki rodzice kontra dzieci,
zakończony remisem oraz zabawy z chustą
animacyjną. Jak co roku spotkanie cieszyło
się dużym zainteresowaniem. Dzieci chętnie
spędziły ten czas na wspólnej zabawie przy
grillu i muzyce.
Serdecznie dziękuję pani Sołtys i Radzie
Sołeckiej wsi Jedzbark oraz wszystkim
uczestnikom festynu za pomoc i uczestnictwo w tym radosnym wydarzeniu.
Teresa Tucka

11

Biedowo wczoraj

Jubileusz 455-lecia Biedowa
(niem. Neu Maraunen)
Wieś leży w dolinie nad rzeką Pisą,
między wzgórzami morenowymi, w pobliżu
Barczewa. Dawniej słabo zaludniona średniowieczna osada założona została na ziemi
Gunelauken. Miała wał obronny, noszący
nazwę „zamek”.
Początkowo wieś nosiła nazwę Nowe
Maruny (niem. Neu Maraunen), zaś
żartobliwie zwano ją Biedowem z uwagi, że
w pierwszym okresie osiedlili się tam
biedniejsi mieszkańcy, dla których zabrakło
miejsca w Marunach. Rzadziej wieś
nazywano Muchorowem. Natomiast w języku niemieckim wymieniana była jako
Ernestinenhöhe. W latach następnych wieś
nazywano Kolonią Marun, a potem przez
krótki czas Małymi Marunami, ponieważ
składało się na nią tylko kilka domostw.
Sprawę miał uporządkować w 1560 roku
biskup warmiński Stanisław Hozjusz,
dokonując lokacji wsi na prawie cheł-

Towarzystwa Czytelni Ludowych, powstała
biblioteczka z polskimi książkami, która
funkcjonowała do 1889 roku. W 1891 roku
prowadził ją Andrzej Langkau – miejscowy
rolnik. We wsi nie było szkoły i świetlicy.
W 1905 roku wieś liczyła 97 mieszkańców,
natomiast w spisie z 1910 roku podano, że
zamieszkują ją 83 osoby, w tym 64
narodowości polskiej, będące jednocześnie
wyznawcami religii katolickiej. W 1910 roku
wieś zajmowała obszar 107 ha, na których
znajdowało się 13 budynków oraz 17
gospodarstw rolnych.
Okres międzywojenny dla mieszkańców
Biedowa nie należał do łatwych, mimo to w
plebiscycie 11 lipca 1920 roku wszyscy
mieszkańcy opowiedzieli się za przynależnością do Niemiec. W latach 1922-1939 na
terenie Biedowa działały polskie organizacje,
w tym: Związek Polaków w Niemczech, do
którego należały 2 osoby, m. in. Augustyn

mińskim. Biedowo stanowiło własność
biskupów warmińskich, a nazwa pochodzi od
nazwiska Biede, którego biskup uczynił
zasadźcą i pierwszym sołtysem. Do jego
obowiązków należało m.in. sprowadzenie
osadników z Mazowsza. Od początku wieś
przypisana była do parafii katolickiej w Barczewku.
Mieszkańcy wsi na co dzień trudnili się
rolnictwem, a z uwagi na bliskość Jeziora
Linowskiego, z łaski biskupa, także rybołówstwem na własne potrzeby. Tylko
dwóch trudniło się rzemiosłem. Wieś była
typowo polska. Jej mieszkańcy, w większości
katolicy, posługiwali się językiem polskim
i warmińską gwarą, rzadko używali języka
niemieckiego. Po rozbiorze Polski w 1772
roku rząd pruski zabrał wieś i wydał ją w ręce
prywatne. Na podstawie spisu ludności
z 1861 roku we wsi nie było ani jednego
mieszkańca mówiącego językiem niemieckim. W roku 1886, w ramach

Tuziński. Wojska radzieckie zajęły wieś 24
stycznia 1945 roku, nie wyrządzając
większych szkód. Po roku 1978 wieś
Biedowo należała do parafii w Barczewie.
W lesie nieopodal Biedowa znajduje się
pruskie grodzisko średniowieczne, półwyspowe, położone na stromym wzgórzu
o wysokości około 10 m. Obok dawnych,
drewnianych zabudowań w XIX wieku
wybudowano dwie warmińskie kapliczki
przydrożne. Pierwsza kapliczka z dzwonniczką znajduje się przy zagrodzie nr 12,
druga z 1868 roku stoi przy zagrodzie nr 8.
W 2014 roku Biedowo liczyło 37
mieszkańców. W skład sołectwa Biedowo
wchodzą: Biedowo, osada Dąbrówka Mała
i osada Żarek.
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Wojciech Zenderowski
Mapa topograficzna, archiwum autora

Barczewskie Kalendarium
Czerwiec
1415.06.04 – w Lidzbarku Warmińskim zmarł
Henryk Vogelsang, w latach 1386-1389
proboszcz barczewskiej parafii.
1675.06.03 – w Barczewie urodził się Andrzej
Jan Dromler, ksiądz, syn burmistrza Stanisława
i Barbary.
1755.06.15 – za złamanie zakazu sprowadzania
do miasta obcej gorzałki, na zamku biskupim
w Barczewie sądzono burmistrza Andrzeja
Berenta.
1765.06.10 – proboszczem parafii w Barczewie
został Michał Łączyński.
1890.06.15 – „Gazeta Olsztyńska” informowała
o sprowadzeniu z Francji na Wawel prochów
Adama Mickiewicza. W skład komitetu weszli:
Jan Liszewski z Olsztyna, Franciszek Szczepański z Lamkowa i Andrzej Samulowski
z Gietrzwałdu.
1910.06.10 – urodził się ks. Władysław Dadas,
w latach 1954-1955 proboszcz parafii św. Anny
w Barczewie.
1920.06.03 – po 22 latach od chwili wyjazdu
Feliks Nowowiejski przybył do Barczewa.
Powitali go poplecznicy sprawy niemieckiej,
którzy demonstracyjnie i prowokująco odśpiewali „Deutschland, Deutschland űber alles”.
1920.06.08 – w „Amtliches Schulblatt”
oficjalnie wydrukowano zezwolenie na otwarcie
polskich szkół prywatnych w Ramsowie (z nauczycielem Karolem Falkowskim), Barczewku
(z nauczycielem Antonim Lobieszczykiem),
Kronowie i Lamkówku (z nauczycielem
Konradem Luknerrem).
1920.06.20 – bojówki niemieckie rozbiły polskie
wiece plebiscytowe w Lamkowie, Ramsowie
i Barczewku.
1925.06.30 – w Barczewie mieszkało 60 osób
narodowości żydowskiej.
1935.06.02 – w Barczewie odbyło się zebranie
członków Towarzystwa Robotniczego.
1935.06.22 – z powodu święta młodzieży
niemieckiej w Barczewie nie odbyły się zajęcia
szkolne.
1935.06.26 – w Barczewie temperatura
osiągnęła 33 stopnie powyżej zera.
1945.06 – Zarząd Miejski Barczewa zorganizował stołówkę dla pracowników Zarządu
Miejskiego, funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i biednej ludności.
1945.06.02 – rozpoczęto naukę w Szkole
Powszechnej w Barczewie.
1945.06.26 – w Barczewie uchylono zakaz
korzystania z radiowych odbiorników lampowych i detektorowych oraz zniesiono cenzurę
korespondencji.
1950.06.01 – z Olsztyna do Barczewa
przeniesiono siedzibę Powiatowej Rady Narodowej.
1950.06.01 – działalność rozpoczęła Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego
„Warmianka” w Barczewie.
1950.06.15 – odbyła się I sesja nowo wybranej
Miejskiej Rady Narodowej w Barczewie,
w skład której weszło 16 radnych.
1955.06.01 – powołane zostało Centralne
Więzienie w Barczewie.
1955.06.05 – zmarł Feliks Wrześniowski, lekarz
w powojennej historii miasta Barczewa.
Ciąg dalszy na str. 13
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Biedowo dziś

Rozmowa z sołtysem - panem Jarosławem Jeżewskim
Sołectwo Biedowo położone jest w pięknej okolicy, wśród lasów, nad rzeką Pisą,
w pobliżu Barczewa przy drodze do Barczewka. W ostatnich latach, dzięki dynamicznej rozbudowie
i atrakcyjnemu położeniu znacznie zwiększyło się zaludnienie miejscowości.
Proszę o kilka słów o sobie.
Od urodzenia mieszkam w Dąbrówce Małej.
Jestem żonaty, mam dorosłego syna, który
studiuje na UWM w Olsztynie. Od 1990 roku
pełniłem służbę w Policji. Pomimo przejścia
na emeryturę pracuję zawodowo. Od
dzieciństwa moją pasją jest motoryzacja,
śledzę wszelkie nowinki i lubię samemu
naprawiać wszelkiego rodzaju pojazdy,
spotykać się z innymi zapaleńcami poznanymi na internetowych forach motoryzacyjnych. Cenię też spotkania z sąsiadami
i mieszkańcami okolicy. Od lat czynnie
uczestniczyłem w życiu wsi, swego czasu
byłem członkiem Rady Sołeckiej.
Od kiedy pełni Pan funkcję sołtysa?
- Funkcję sołtysa pełnię od wyborów
uzupełniających, które odbyły się wiosną
2013 roku po śmierci poprzedniego,
wieloletniego sołtysa, pana Bogusława
Barczyckiego. Kolejne wybory, już w normalnym trybie odbyły się 3 lutego 2015 roku,
mieszkańcy ponownie wybrali mnie na
swojego przedstawiciela. Wybrano także
Radę Sołecką, której zostałem przewodniczącym, w jej skład weszli: Elżbieta
Kutryb, Piotr Barczycki i Marcin Labirowski.
Ponadto w skład sołectwa wchodzą: Biedowo
z 37 mieszkańcami, Dąbrówka Mała licząca
53 osoby i Żarek z 3 osobami zameldowanymi na pobyt stały.
Na terenie sołectwa znajdują się: Ośrodek
Jeździecki „Ekwador” w Dąbrówce Małej
oraz tartak w Biedowie.
Jak czuje się Pan w tej roli ?
- Sam myślę, że dobrze a oceną mojego
działania w tej roli, po krótkim okresie
sprawowani funkcji, było wybranie mnie na
kolejną kadencję. Jestem osobą komunikatywną i kreatywną, potrafię poradzić
sobie w różnych sytuacjach, a z racji miejsca
zamieszkania i poprzedniej pracy posiadam
rozległe znajomości, które kontynuuję dla
rozwoju i integracji mieszkańców sołectwa.
Jak to jest być sołtysem?
- Jest to ciekawe wyzwanie, a zawsze lubiłem
wyzwania. Okazuje się, że wcale nie jest to
proste zadanie. Spotykamy się z innymi
sołtysami, z którymi wymieniamy doświadczenia przy realizacji projektów, korzystamy
z pomocy radnych i pracowników Urzędu
Miejskiego w Barczewie. Najbardziej cieszą
efekty działania, jak np. nowa wiata
przystankowa w Dąbrówce Małej, z której
korzystają mieszkańcy Dąbrówki Małej
i Marun.
Czy pomagać to być bliżej ludzi i służyć im
na co dzień?
- Oczywiście tak, nie jestem urzędnikiem,
który o 15.00 wychodzi z biura i do następnego dnia odcina się od swoich

Fot. Archiwum rodzinne Jarosława Jeżewskiego

obowiązków. Jestem dostępny czy osobiście,
czy pod telefonem całą dobę. Żadna prośba
nie spotkała się z odmową, a jeżeli czegoś nie
wiem sam, to pomogę znaleźć odpowiedź.
Taki jestem z natury, nie tylko przez pełnioną
funkcję i nie pytam, czy mam pomóc jako
sołtys, czy jako sąsiad?
Jakie inwestycje są w sferze planów Pana
i Rady Sołeckiej?
- W funduszu sołeckim na ten rok
zaplanowaliśmy zakup tablicy informacyjnej
o sołectwie, którą posadowimy na terenie
naszej działki z „grzybkiem” a także zakup
namiotu i stołów z ławkami, które będą
mogły służyć naszym mieszkańcom na
imprezach w innych miejscowościach, jak
festyny czy dożynki. Myślę, że to pozwoli na
większe zaangażowanie, integrację i wzajemne poznanie z nowymi mieszkańcami.
Plany na przyszłość? Wszystkim marzy się
wodociąg, każdy ma osobną studnię, a w niej
mniej lub bardziej brudną wodę. Ostatnio
spotkałem się z opinią jednej z mieszkanek,
że nie kupuje już żadnych białych bluzek, bo
i tak po praniu będzie miała kolor ecru.
Jakie ma Pan plany na poprawę wizerunku wsi?
- Wieś położona jest wzdłuż drogi powiatowej, w znacznej większości każdy sam
dba o wygląd otoczenia swojej posesji,
wyręczając w tym służbę drogową. Działka
gminna z „grzybkiem” jest jedyną działką,
gdzie możemy faktycznie zagospodarować
według własnego życzenia, jednak ze
względu na jej niewielką powierzchnię nie
można wyposażyć jej w urządzenia placu
zabaw dla dzieci. Nie posiadamy świetlicy
wiejskiej. W okresie letnim planujemy
organizację imprezy integracyjnej dla
mieszkańców.
Kto wspiera Pana w wykonywaniu
obowiązków sołtysa?
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- Wspiera mnie Rada Sołecka, zarówno
poprzedniej jak i obecnej kadencji. Zawsze
również mogę liczyć na pomoc innych
sołtysów i naszego radnego, pana Krzysztofa
Ludwiniaka.
W jakim stopniu mieszkańcy włączają się
w życie lokalnej społeczności?
- Problemem naszego sołectwa jest niewielka
liczba mieszkańców. Mimo to jest kilka osób,
które chętnie włączają się do prac
społecznych na rzecz sołectwa czy poprzez
doradzanie, czy też pomocą bezpośrednią,
fizyczną. W tym miejscu chciałbym
podziękować najaktywniejszym: Cezaremu
Gembickiemu, Irenie Barczyckiej, Pawłowi
Barczyckiemu, Piotrowi Barczyckiemu,
Zdzisławowi Liberdzie, Elżbiecie i Markowi
Kutryb. Myślę, że przy okazji kolejnego
spotkania z Panem redaktorem lista ta będzie
znacznie obszerniejsza.
Jakie ma Pan plany na przyszłość?
- W sferze marzeń pewnie pozostaną
chodniki dla pieszych wzdłuż drogi,
oświetlenie uliczne w Dąbrówce Małej, czy
doprowadzenie gazu ziemnego i kanalizacji.
Jako bardziej realne mogę wymienić budowę
wodociągu. Czekamy też na generalny
remont drogi do Barczewa, jej obecny stan
jest tragiczny, przez co bardzo niebezpiecznie
jest się nią poruszać, zarówno pieszo, jak
i rowerem czy samochodem. Chciałbym, by
wszyscy mieszkańcy sołectwa czuli się „u
siebie” nie tylko na swojej posesji, ale w całej
naszej wspólnocie.
Co Pan pragnie przekazać mieszkańcom
sołectwa za pośrednictwem „Wiadomości
Barczewskich”?
- Zachęcam wszystkich mieszkańców
sołectwa do aktywności i udziału w działaniach na rzecz sołectwa. Razem możemy
więcej.
Dziękuję za rozmowę.
Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM BARCZEWSKIE
Ciąg dalszy ze str. 12

1955.06.23 – po raz pierwszy w powojennej
historii Szkoły Podstawowej w Wipsowie
dziewięciu absolwentów klasy VII złożyło
podania do szkoły średniej.
1965.06.25 – święcenia kapłańskie przyjął Jan
Krzystek – o. Zbigniew, pierwszy w powojennej
historii barczewskiego klasztoru proboszcz
i gwardian.
1985.06.02 – w Barczewie uroczyście
obchodzono Święto Ludowe, którego organizatorami byli: MGOK, ZSL, ZSMP, OSP.
1985.06.26 – proboszczem parafii św. Anny
w Barczewie został ks. Stanisław Bradtke.
1995.06.16 – minister sprawiedliwości i prokurator generalny Jerzy Jaskiernia wizytował
Zakład Karny w Barczewie.
W. Zenderowski
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X sesja Rady Miejskiej w Barczewie
19 maja odbyła się X sesja Rady
Miejskiej. Do sali widowiskowej Centrum
Kultury zawitali wszyscy radni. Sesję
rozpoczął Andrzej Maciejewski. Na początku
zdjęto z obrad 2 punkty, między innymi plan
uchwały odnośnie utylizacji azbestu. Dodano
punkt odnośnie zmiany statutu i nazwy
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Po zmianach porządek obrad liczył 26
punktów.
W sprawozdaniu burmistrza pojawiło się
wiele spraw – między innymi omówienie
imprez i festynów, zawody KS Egida,
planowanie tegorocznego festynu rodzinnego
w trakcie Łosierów. Burmistrz podziękował
również pracownikom Centrum Kultury za
wyjazd do Gołdapi na Festiwal Miast Cittaslow.
Mimo iż w planie pracy tej sesji ominięto
punkt dotyczący sprawozdań z prac komisji
merytorycznych, radny Rafał Surmański
poprosił o możliwość przedstawienia.
Sprawozdanie dotyczyło przede wszystkim
prac nad powołaniem Zespołu Szkół przy
gimnazjum w Barczewie. Omówił on prace
merytoryczne oraz promocyjne, które zostały
do tej pory wykonane. Na koniec zaprosił
również wszystkich radnych na obchody Dnia
Patrona Szkoły, który wypada 1 czerwca.
W interpelacjach pojawiło się kilka
wartych uwagi kwestii. Bogdan Caruk zapytał
o plany odnośnie spółdzielni socjalnej – co ma
produkować oraz w jaki sposób działać.
Halina Bronka zapytała, z jakich funduszy
kupowane są kosze i ławki w Barczewie.
Kazimierz Kozon zawnioskował o dyskusję
odnośnie podatku od posiadania psa. Anna
Wojszel wystąpiła po raz kolejny w sprawie
drogi powiatowej w Wipsowie – do czego
odniosła się Grażyna Gałęziewska, radna
powiatu. Prosiła o cierpliwość i zapewniła
o prowadzonych pracach w tym kierunku.
Burmistrz sprostował, iż opóźnienie w rea-

lizacji projektu wynika z niespełnienia
warunków przez wykonawcę.
Ważnym punktem była dyskusja odnośnie
ustalenia diet dla sołtysów. Był to wspólny
wniosek grupy sołtysów – prosili o zdjęcie
z nich obowiązku uczestnictwa w sesjach
Rady Miejskiej. Wniosek przedstawił Bogusław Matłoka, poprosił też o przygotowanie
projektu uchwały w tej sprawie na kolejną
sesję.
Krystyna Mańkowska przypomniała
o wniosku w sprawie wiat przystankowych
w Kaplitynach przy drodze nr 16. Andrzej
Maciejewski zapytał o postęp w sprawie
remontów dróg w Wójtowie, Nikielkowie,
Tumianach. W punkcie dotyczącym pytań
sołtysów wystąpił Franciszek Zarzecki, sołtys
Tumian. Zapytał o postęp w sprawie sprzedaży
budynku po szkole w Tumianach.
Podczas sesji przedstawiono kilka sprawozdań z działalności jednostek publicznych.
Tadeusz Plawgo przedstawił sprawozdanie
Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie.
Ujął w nim przede wszystkim ilość pacjentów
oraz bilans finansowy jednostki. Kazimierz
Kozon zapytał o program ochrony kardiologicznej i chorób jelita grubego. Poruszono
również kwestię mammobusu w gminie
Barczewo – zapytano o możliwość dojazdu do
mniejszych miejscowości. Rafał Surmański
zaproponował możliwość dowozu osób
zainteresowanych z terenów wiejskich.
Sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych przedstawiła Beata Szewczyk,
prezesa jednostki. Halina Bronka podziękowała za pracę całego zespołu pracowników
ZUK oraz wykazała uznanie co do własnych
inicjatyw zakładu. Obecna na sali Krystyna
Szter, radna powiatu podziękowała również za
pracę na rzecz “Synagogi”.
W punktach 10-13 dyskutowano nad
wprowadzeniem nowych uchwał. Uchwała
odnośnie ustalenia opłaty adiacenckiej nie

zmieniła stawek, jedynie określiła nową
podstawę prawną. Dużą dyskusję wywołała
sprawa podwyżki opłat za odprowadzanie
ścieków, omawiana w punkcie 13. Jacek
Kasprzak, prezes ZWIK przedstawił wyjaśnienia dotyczące tego problemu. Zaproponowano podniesienie opłaty o 19 groszy za
metr. Wyjaśniono również, że podwyżka jest
narzucona przez gminę Olsztyn.
Punkt 14 dotyczył sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 rok. Przedstawili je
Dorota Kondratowicz, skarbnik miasta oraz
burmistrz Lech Jan Nitkowski. Burmistrz
przedstawił również listę zadań, remontowobudowlanych, które wykonano w poprzednim
roku. W punkcie 15 Paulina Zalewska-Wójcik
przedstawiła informację o stanie mienia
komunalnego. W punktach 16-19 omawiano
sprawozdania za 2014 rok, z realizacji
finansowej i gospodarczej inwestycji gminnych. Ostatecznie, w punkcie 20 zatwierdzono
i uchwalono absolutorium za realizację
budżetu.
Punkty 21-22 dotyczyły Centrum Kultury
i Promocji Gminy. Główna dyskusja dotyczyła
zmiany statutu i nazwy. Adam Dowgiałło,
przewodniczący komisji promocji przekonywał do nowej nazwy – Centrum KulturalnoBiblioteczne. Uzasadniał propozycję koniecznością zwiększenia promocji biblioteki,
która wchodzi w skład Centrum Kultury. Alina
Jakończuk zawnioskowała o wprowadzenie
punktu dotyczącego zachowania dotychczasowego stosunku pracy przez pracowników.
Najważniejszą jednak zmianą jest wyłączenie
ze struktur działu promocji i informacji
turystycznej.
Podczas wolnych wniosków głos zabrała
dyrektor Szpitala Pomocy Maltańskiej.
Podziękowała burmistrzowi za umorzenie
podatku oraz poprosiła radnych o pomoc w
szukaniu wsparcia.
Bertrand Abramczyk

KRONIKA POLICYJNA - MAJ 2015
- 7 maja w Ramsowie, w wyniku konfliktu
sąsiedzkiego, sprawca poprzez wyrwanie
słupków i siatki spowodował ich zniszczenie.
- 9-10 maja w miejscowości Próle z ciągników
rolniczych oraz koparki JCB skradziono ok.
200 litrów oleju napędowego.
- 12 maja sprawca, poprzez wypchnięcie drzwi
balkonowych, włamał się do domu w miejscowości Bark, skąd ukradł: aparat fotograficzny
firmy Canon, biżuterię i pieniądze. Policja za
pośrednictwem naszej gazety apeluje do
Czytelników o pomoc w wykryciu sprawcy.
Jednocześnie policja zapewnia informatorowi
pełną anonimowość.
- 15 maja na terenie Osiedla Słonecznego
w Barczewie doszło do kradzieży saszetki,
w której znajdowały się karty płatnicze oraz 40
złotych. Odnaleziono saszetkę wraz z kartami,
jednak bez gotówki.

14

- W terminie pomiędzy 18 a 20 maja w Wójtowie dokonano kradzieży drzewek i krzewów
(klonów, wierzb i tuj). Straty wyceniono na
1500 złotych.
- Do dnia 20 maja w Kromerowie nieustalony
sprawca ukradł przewody napowietrznej linii
energetycznej na szkodę firmy Energa
Operator.
- 28 maja zgłoszono podejrzenie przywłaszczenia saszetki z dokumentami i pieniędzmi w kwocie 510 zł. Do zdarzenia doszło
na terenie budowy w Barczewie.
- 30 maja na terenie niestrzeżonego parkingu
nad jeziorem Wadąg, nieznany sprawca
ostrym narzędziem uszkodził samochód
osobowy marki Mercedes. Straty oszacowano
na 10 tys. złotych.
W maju barczewscy stróże prawa
zatrzymali pięciu nietrzeźwych kierowców:
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5 maja w Krupolinach zatrzymany został
kierujący samochodem osobowym marki
Mitsubishi, 8 maja w Dąbrówce Małej
zatrzymano kierującego samochodem marki
Peugeot, 16 maja w Kluczniku zatrzymano
kierującego Fordem Mondeo, 17 maja,
również w Kluczniku zatrzymano kierowcę
poruszającego się Oplem Vectrą, natomiast
tego samego dnia przy ul. Wojska Polskiego
w Barczewie zatrzymano kierującego Seatem
Ibizą.
Ponadto w maju zatrzymano cztery dowody
rejestracyjne i jedno prawo jazdy oraz sześć
osób poszukiwanych do odbycia kary
pozbawienia wolności.
Opracowanie Joanna Truszkowska
na podstawie danych z Komisariatu Policji
w Barczewie
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Wiadomości sportowe
Finał Mistrzostw Województwa LZS
w siatkówce halowej mężczyzn
Barczewo najlepsze!
Barczewska hala gościła cztery najlepsze
drużyny województwa w siatkówce halowej
mężczyzn LZS. Drużyna gminy Barczewo
rewelacyjnie spisująca się w turnieju
eliminacyjnym i półfinałowym uzyskała
awans do finału rozgrywek. Do rozgrywek
zgłosiło się 40 drużyn z terenu całego
województwa. Barczewo postanowiło zorganizować turniej finałowy, aby w ten sposób
podziękować siatkarzom za ich świetną grę.
Drużyny, które wystąpiły w turnieju
finałowym:
1. Gmina Barczewo w składzie:
Adrian Rybak – kapitan
Patryk Szwaradzki
Karol Podlecki
Tomasz Godek
Maciej Stuka
Przemysław Asztemborski
Dominik Prażmo
Sebastian Kostrubski
Adrian Adamczyk
Rafał Chmielewski
Łukasz Pucyk
Trener zespołu – Rafał Surmański
2. Rol-Gaz Orneta
3. Gmina Biała Piska
4. Kar-Team Gałdowo – Gmina Iława
Turniej rozegrano systemem pucharowym do dwóch wygranych setów (mecz
finałowy do 3 wygranych), zwycięzcy
pierwszych spotkań awansowali do finału,
przegranym pozostał mecz o 3. miejsce.
Półfinały:
Gmina Biała Piska – Kar-Team Gałdowo –
Gmina Iława (2:0)
Gmina Barczewo – Rol-Gaz Orneta (2:1)
Pierwszy set spotkania półfinałowego
Gmina Barczewo przespała. Brak skuteczności w ataku oraz bardzo proste błędy
spowodowały wyraźną przegraną w
pierwszej odsłonie meczu. Drugi set
wyglądał już zdecydowanie lepiej. Walka
punkt za punkt do końca partii. Ostatecznie
lepsi okazali się barczewianie. W trzecim
secie Barczewo pokazało swoje możliwości
i pewnie zwyciężyło spotkanie. Tym samym
awansowało do finału.
Mecz o III miejsce:
Rol-Gaz Orneta – Kar-Team Gałdowo –
Gmina Iława (0:2)
Mecz finałowy:
Gmina Barczewo – Gmina Biała Piska (3:0)
Drużyna z Barczewa wyszła na to
spotkanie zmotywowana. Skuteczni w ataku
oraz w obronie. Mała ilość błędów. Skuteczne
bloki. Wszystko to złożyło się na pewną
wygraną 3:0. W ataku „szalał” Patryk
Szwaradzki, który został MVP imprezy.
Klasyfikacja końcowa:
1. Gmina Barczewo
2. Gmina Biała Piska

3. Kar-Team Gałdowo – Gmina Iława
4. Rol-Gaz Orneta

Chłopakom należą się słowa uznania za
wynik, który osiągnęli. Jeszcze nigdy
drużyna Gminy Barczewo nie zaszła tak
daleko w zawodach LZS. Szansę na
powtórzenie wyniku mężczyzn będą miały
jeszcze kobiety. Rozgrywki o Mistrzostwo
Województwa LZS w siatkówce halowej
kobiet ruszają 9 maja i w nich również
liczymy na wysokie miejsce.
Organizatorami turnieju finałowego
byli: Rafał Surmański, Bartosz Idzikowski
oraz LZS Olsztyn. Patronat nad imprezą objął
Burmistrz Barczewa pan Lech Jan Nitkowski. Podziękowania należą się Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie, która
zapewniła opiekę medyczną zawodów.
IV Puchar Polski Seniorów w szabli
Konin 2015
18 kwietnia 2015 r. w Koninie odbył się
IV Puchar Polski Seniorów. W turnieju
wystartował mieszkaniec Barczewa Cezary
Białecki, zawodnik MUKS Victor Warszawa.
W poprzednim turnieju seniorskim ósme
miejsce Białeckiego odebrano jako niebywałą sensację i Czarek jadąc do Konina
musiał udowodnić, że ten wynik nie był
przypadkowy.

Po stoczeniu 12. walk grupowych,
Cezaremu udało się wywalczyć awans do
fazy pucharowej. Pierwszym przeciwnikiem
Czarka był zawodnik Fortis Sosnowiec.
Oczywiście Czarek nie był faworytem tego
pojedynku, ale po wyrównanej walce Czarek
pokonał przeciwnika 15/12 i awansował
dalej.
Następnym przeciwnikiem patrząc na
drabinkę turniejową powinien być zawodnik
z Włoch, który gościnnie startował w tym
turnieju. Niespodziewanie jednak przegrał
z zawodnikiem Zagłębiowskiego Klubu
Szermierczego Sosnowiec i to właśnie z nim
przyszło zmierzyć się Białeckiemu. Po
jednostronnej walce Białecki wygrał 15/9
i awansował do najlepszej ósemki turnieju.
O wejście do strefy medalowej spotkał się
z zawodnikiem KKSZ Konin. Niestety
zawodnik miejscowego klubu okazał się
lepszy i Białecki przegrał 10/15 i ostatecznie
zajął 7. miejsce.
Ósme miejsce Czarka z Warszawy było
wielką niespodzianką, ale siódme miejsce
z Konina wprowadziło w osłupienie wielu
obserwatorów szermierki tym bardziej, że
Czarek ma możliwość reprezentowania
Polski w Pucharach Świata Seniorów. Punkty
zdobyte na Pucharach Polski Seniorów dają
możliwość startu w Mistrzostwach Europy
do lat 20.
II runda Coca-Cola CUP 2015 –
Gimnazjum nr 1 zagra w finale
wojewódzkim
Doskonale radzą sobie zawodniczki
z Gimnazjum nr 1 w Barczewie biorące
udział w turnieju piłkarskim Coca-Cola CUP
2015, najstarszym w Polsce piłkarskim
turnieju dla młodzieży. W tym roku będzie to
już 17. edycja tej imprezy. Z roku na rok
cieszy się coraz większą popularnością. Po
wygranej I rundzie eliminacyjnej przyszedł
czas na kolejny etap rozgrywek. W nim
dziewczyny również nie zawiodły i awansowały do finału wojewódzkiego.
II runda rozegrana została w Dobrym
Mieście. Zawodniczki z Barczewa wygrały
wszystkie swoje spotkania.
Skład drużyny Gimnazjum nr 1 w
Barczewie:
1. Emilia Grądzik
2. Paulina Dowgiałło
3. Klaudia Saczuk
4. Aleksandra Kasprzyk
5. Weronika Chojnacka
6. Martyna Caruk
7. Aleksandra Rojek
8. Anna Lutarewicz
9. Weronika Trzcińska
10. Wiktoria Szaj
Trener: Sławomir Długiński
Poziom turnieju był wysoki. Na tym
etapie rozgrywek nie ma już słabych ekip.
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Wiadomości sportowe

Cieszy wysoka forma zawodniczek z Barczewa, ale muszą pamiętać, że poziom
z rundy na rundę jest coraz wyższy. Wierzymy
jednak, że trener drużyny dobrze przygotował
dziewczyny i awansują do finału krajowego.

Otwarty Puchar Warmii i Mazur WKSF
– impreza z dużym rozmachem
W sobotę 16 maja hala przy Gimnazjum
nr 1 w Barczewie pękała w szwach. Wszystko

za sprawą zawodników i kibiców, którzy
licznie przybyli na Otwarty Puchar Warmii
i Mazur WKSF (World Kickboxing & Karate
Sport Federation). Organizatorem zawodów
był Klub Sportowy EGIDA.
Tak zawody relacjonują organizatorzy:
Otwarty Puchar Warmii i Mazur WKSF
(World Kickboxing & Karate Sport
Federation) to zawody sztuk walki i pokazy
umiejętności technicznych zawodników, które
odbyły się 16 maja 2015 roku w hali sportowej
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w
Barczewie. Organizatorem był Klub Sportowy
Egida z Barczewa (http://www.ksegida.pl/), w
którym prowadzone są zajęcia taekwondo i
kickboxingu dla dzieci, młodzieży i dorosłych
z gminy Olsztynek i Barczewo. Klub zrzesza
blisko 70 członków i ma w swoich szeregach
Mistrzów Polski, zdobywców Pucharów
Polski, Pucharów Czech i Pucharów Europy.
Impreza odbyła się pod Honorowym
Patronatem Burmistrza Miasta Barczewo
Lecha Jana Nitkowskiego, a także patronatem
Polskiej Federacji Kickboxingu. Zawody
odbyły się również pod hasłem „Łączy nas
sport – Nie narkotyki”. Jest to autorski projekt
Fundacji Sport Active i Runda Zero
Promotion, który ma głównie charakter
profilaktyczny. Dzięki udziałowi znanych
sportowców, zachęca się dzieci do wszelkiego
rodzaju aktywności, nie tylko ruchowej, która
w przyszłości pozytywnie może wpłynąć na
ich światopogląd i być alternatywą do
zachowań o charakterze patologicznym.
Miłym zaskoczeniem były tłoczone medale w
kształcie ślimaka, zaprojektowane przez Annę
Wojszel – radną Rady Miejskiej w Barczewie a
także członka Klubu Sportowego Egida.
Ślimak to logo Międzynarodowej Sieci Miast
Dobrego Życia Cittaslow (dosłownie:
„powolne miasto”) – powstały w 1999 roku
we Włoszech ruch, a zarazem organizacja,
której celem jest popieranie różnorodności
k u l t u r a l n e j , o c h ro n a ś ro d o w i s k a
naturalnego, promocja tradycyjnych,

l o k a l n y c h p ro d u k t ó w, p o z w o l e n i e
mieszkańcom i gościom po prostu cieszyć się
ich niewielkimi miastami z ogromnym
potencjałem oraz dążenie do poprawy jakości
ich życia.
Właśnie Barczewo i Olsztynek należą do
Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow.
Medalem w kształcie ślimaka chcieliśmy
podkreślić naszą przynależność do Cittaslow
a jednocześnie indywidualność.
Niespodzianką było również zagranie hymnu
Polski na klarnecie przez zawodnika Klubu
Sportowego Egida i jednocześnie ucznia
Szkoły Muzycznej w Barczewie – Marsela
Castelano.
Na Otwarty Puchar Warmii i Mazur
WKSF zagościło 165 zawodników z 15 drużyn
z całej Polski:
– Klub Sportowy Gladius Ostróda – Marcin
Dziliński
– Arachion Mrągowo – Tomasz Kalinowski ,
– Piechotka Team Susz oraz Zalew – Jarosław
Piechotka i Michał Gawliński
– TSD Ronin Stanisławów – Jacek Kesler
– PSMDKTSD Rypin Brodnica i okolice –
Józef Drozdowski
– Maksimus Gdynia – Piotr Kohnke
– Fight Academy Ostrołęka – Arkadiusz
Ludwiczak
– Makarewicz Team – Łukasz Makarewicz
– Husaria Gołdap – Jacek Forsyiak
– ITR Iława – Krzysztof Obrębski
– Start Częstochowa – Dariusz Pleśniak
– Tornado Szczecin – Artur Antkowiak
– TSD Rypin – Marcin Kamiński
– Terlik Team Mikołajki – Marek Terlik
Zawodnicy stoczyli walki na kalaki (piankowe
pałki), walki przerywane i ciągłe
(pointfighting, light contact, light kick) jak i
techniki specjalne (skoki dosiężne). Każdy z
uczestników zawodów otrzymał pamiątkowy
dyplom, a wygrani w swoich kategoriach –
medale i statuetki.
W klasyfikacji medalowej puchary otrzymały
drużyny:
– 1 miejsce Klub Sportowy Egida Barczewo
– 2 miejsce Gladius Ostróda
– 3 miejsce Terlik Team Mikołajki
– 4 miejsce TSD Ronin Stanisławów
Statuetkę Najlepszej Zawodniczki
otrzymała Klaudia Argalska – Klub Sportowy
Egida, a statuetkę Najlepszego Zawodnika
otrzymał Krzesimir Kasza – Klub Sportowy
Gladius Ostróda.
Dziękujemy naszym sponsorom, bez
których Otwarty Puchar Warmii i Mazur
WKSF nie mógłby się odbyć:
– Burmistrz Barczewa
– Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie
– Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w
Barczewie
– Gminna Komisja Rozwiązywania
Ciąg dalszy na str. 17

16

GAZETA SAMORZĄDOWA 6 (256) czerwiec 2015

Informacje
Ciąg dalszy ze str. 16

Wiadomości sportowe

Problemów Alkoholowych w Barczewie
– Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie
– Hurtownia Artykułów Spożywczych
i Przemysłowych WIPSÓR
– Firma Farb Kart w Olsztynie
– Studio Reklamy R w Olsztynie
– Firma BC CUSTOM
– Drukarnia Wielkiego Formatu WIELKIE
RZECZY w Olsztynie
– Zielony Rondel w Olsztynie
– Tymbark
Patronat medialny:
– Telewizja Macrosat w Barczewie
– Telewizja Olsztyn
– Radio Olsztyn
– “Wiadomości Barczewskie”
Organizacja takich zawodów przyczyniła
się do pozytywnego rozpowszechnienia sztuk
walki w naszym rejonie, promocji miasta i
gminy Barczewo, a także promocji ochrony i
zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży
i seniorów.
Dziękujemy wszystkim rodzicom Klubu
Sportowego Egida w organizacji zawodów.

Poznań i tu faworytem był Białecki, niestety
w sporcie zdarzają się niespodzianki. Cezary
Białecki przegrał 15/13 i zajął ostatecznie
tylko 9. miejsce. Była to przykra niespodzianka dla Białeckiego, bo liczył na
medal.
1. Piotr Kurzyna (UKS 13 Białystok)
2. Maurycy Dziublewski (KKSZ Konin)
3. Krystian Borkiewicz (KKSZ Konin)
3. Mateusz Prokopowicz (UKS 13 Białystok)
5. Jan Kruszewski (AZS-AWF Warszawa)
6. Wojciech Korzyński (Dragon Łódź)
7. Łukasz Kupczyński (OŚ AZS Poznań)
8. Szymon Wojtasik (KKSZ Konin)
9. Cezary Białecki (Barczewo, MUKS Victor
Warszawa)
Drugi dzień zawodów to walki drużynowe. Czarek wraz z kolegami z drużyny
nie byli zaliczani do faworytów turnieju ze
względu na młody wiek (drużynę tworzyli
zawodnicy z rocznika niższego).
Pierwszy pojedynek wydawał się łatwy, bo
Zagłębiowski Klub Szermierczy z Sosnowca
był niżej notowany. Drużyna Czarka MUKS
Victor Warszawa udowodniła swoją
wyższość i wygrała 45/23, w następnym
pojedynku MUKS Victor spotkał się
z drużyną Dragon Łódź, tu faworytami byli
zawodnicy z Łodzi. Po niesamowitej walce
ostatnie, decydujące trafienie zadał Czarek
i jego zespół wygrał 45/44. Tym samym
znalazł się w czwórce najlepszych drużyn
w Polsce. W półfinale MUKS Victor
Warszawa spotkał się z faworytem całego
turnieju, zespołem KKSZ Konin, mającym w
składzie dwóch medalistów turnieju indywidualnego. Drużyna z Warszawy sprawiła

olbrzymią niespodziankę, pokonując ich
45/40 i awansując do finału.
W finałowym starciu MUKS Victor
Warszawa zmierzył się z UKS 13 Białystok,
gdzie zespół z Białegostoku miał również
dwóch medalistów z turnieju indywidualnego. Pojedynek układał się po myśli
zawodników z Białegostoku. Przed ostatnią
walką wynik pojedynku wydawał się być już
przesądzony (40/30 dla Białegostoku). Do
ostatniej walki wyszedł Białecki. To co działo
się w ostatniej partii ciężko opisać, ponieważ
Czarek walczył rewelacyjnie. Niestety,
zabrakło odrobiny szczęścia do złotego
medalu w drużynie. Pojedynek zakończył się
ostatecznie wynikiem 45/42 dla Białegostoku.
Zabrakło niewiele do złota, ale srebrny
medal dla MUKS Victor Warszawa to wielki
sukces, a Czarek wraca na Warmię jako
medalista Mistrzostw Polski Juniorów
młodszych. Jest to trzeci medal Mistrzostw
Polski Cezarego Białeckiego. Wcześniej
zdobywał brąz młodzików, srebro juniorów
i teraz srebro juniorów młodszych.
1. UKS 13 Białystok
2.MUKS Victor (Cezary Białecki, Jakub
Broniszewski, Piotr Szczepanik)
3. KKSZ I Konin
4. Zagłębiowski Klub Szermierczy
5. Dragon II Łódź
6. AZS-AWF Warszawa
7. KKSZ II Konin
8. Dragon I Łódź
Bartosz Idzikowski
Fot. Archiwum sportowe www.barczewo.pl,
B. Idzikowski, A. Wojszel

Wiadomości z Ruszajn…
Spotkania mieszkańców z przedstawicielami
Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Państwowych
Srebrny medal Cezarego Białeckiego
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
W czwartek (7 maja) w Obornikach
Śląskich odbyła się Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży w szermierce. W turnieju
wystartował mieszkaniec Barczewa szablista
MUKS Victor Warszawa Cezary Białecki.
Był uznawany za jednego z głównych
faworytów do zdobycia medalu w starcie
indywidualnym.
Turniej rozpoczął fenomenalnie, po
stoczeniu 12 walk grupowych przegrał tylko
jedną i pewnie awansował do fazy pucharowej.
W pierwszej walce pucharowej spotkał
się z zawodnikiem AZS AWF Poznań
i pokonał go pewnie 15/3, w następnej walce
przeciwnikiem Czarka był zawodnik OŚ AZS

Jak niebezpieczna jest droga wojewódzka nr 595 najlepiej wiedzą mieszkańcy i inni
użytkownicy, którzy codziennie z niej korzystają. Natężenie ruchu samochodowego –
szczególnie ciężkich samochodów – jest olbrzymie. Duży ruch, brak zatoczek autobusowych,
brak oznakowania miejscowości Ruszajny, brak chodnika do bezpiecznego poruszania się
pieszych i rowerzystów, powoduje liczne kolizje i wypadki drogowe.
Jest jednak nadzieja, że ta sytuacja może się zmienić na lepsze, bowiem w piątek
12.06.2015 r – po wieloletnich monitach mieszkańców, kolejnych sołtysów, radnych – doszło do
wspólnego spotkania mieszkańców z przedstawicielami Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg
Państwowych i zastępcy burmistrza Barczewa.
Na spotkaniu omówiono nurtujące mieszkańców problemy. Podjęto wstępne ustalenia,
których realizacja w najbliższym czasie, powinna przyczynić się do poprawy aktualnej,
niebezpiecznej sytuacji. Przedstawiciele WDDP zobowiązali się do przedstawienia władzom
gminy oraz mieszkańcom sołectwa protokołu ze spotkania. Protokół uwzględni m.in.
propozycje dalszych działań poprawiających bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej
Barczewo-Jeziorany.
Jolanta Kiluk, Teresa Lutarewicz
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CAŁODOBOWE
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

Zapewniamy o solidności i najwyższej jakości
naszych usług, zachowując delikatność,
szacunek i zrozumienie w obcowaniu ze zmarłym
i rodziną okrytą żałobą

OFERUJEMY USŁUGI W PEŁNYM ZAKRESIE
- całodobowy przewóz zmarłych z kraju i z zagranicy
- przygotowanie zmarłego do pogrzebu
- przygotowanie miejsca pochówku
- wieńce, wiązanki, bukiety
- trumny, urny, krzyże, tabliczki
- odzież żałobna
- kremacje, ekshumacje
- kredytowanie pogrzebu
- załatwianie wszelkich formalności

GODNIE SOLIDNIE Z SZACUNKIEM
11-010 Barczewo, ul. Nowowiejskiego 5
10-343 Olsztyn, ul. Limanowskiego 18/2
11-015 Olsztynek, ul. Świerczewskiego 11
TELEFONY CAŁODOBOWE:

89 67 77 100, 530 308 308
www.sacrum.olsztyn.pl
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