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Gala Sportu 2015
Gala ma na celu promocję sportu i aktywnego stylu życia w gminie Barczewo,
wsparcie młodych sportowców
oraz nagrodzenie wyróżniających się osobowości w tej dziedzinie.
W bieżącym roku odbyła się już IV edycja.
Więcej na str. 3

Uniwersytet Trzeciego Wieku
W środę, 1 kwietnia br. w Skarbcu Kultury Europejskiej przy ul. Grunwaldzkiej 15
(dawny kościół ewangelicki) odbyła się podniosła uroczystość inauguracji
pierwszego roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Barczewie.
Więcej na str. 6

MAJÓWKA ZE STOWARZYSZENIEM INICJATYW OBYWATELSKICH

Informacja!
Zapraszamy na
Otwarty Puchar
Warmii i Mazur
WKSF

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie wraz z Sołectwem Ruszajny

W sobotę, 16 maja
2015 roku, w hali
sportowej Gimnazjum
nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie
przy ul. Północnej 14 odbędzie się Otwarty Puchar
Warmii i Mazur WKSF (World Kickboxing &Karate
Sport Federation).
Są to zawody sztuk walki (kickboxing) i pokazy
umiejętności technicznych zawodników, organizowane
co roku w Gimnazjum nr 1 w Barczewie. Będzie można
zobaczyć walki na kalaki (piankowe pałki), walki
przerywane i ciągłe jak również techniki specjalne m.in.
szybkościowe, skoki dosiężne (pointfighting, light
contact, light kick, kalaki, techniki specjalne). Każdy
z uczestników zawodów otrzyma pamiątkowy dyplom,
a wygrani w swoich kategoriach - medale i statuetki.
Przebieg zawodów:
7:30-8:30 – rejestracja i ważenie zawodników,
8:45 – odprawa trenerów i sędziów,
9:00 – rozpoczęcie zawodów
13:00-13:30 – oficjalne rozpoczęcie „Otwartego Pucharu
Warmii i Mazur”, powitanie klubów i gości, wręczenie
części medali i dyplomów,
13:30-14:00 – pokazy sztuk walki zawodników Kadry
Narodowej,
14:00 – cd. walk zawodników w poszczególnych
kategoriach,
20:00 – zakończenie i podsumowanie osiągnięć
wszystkich zawodników i drużyn.
Zaplanowano przyjazd około 200 zawodników z całej Polski, co przyczyni się do pozytywnego rozpowszechniania sztuk walki w naszym rejonie, promocji miasta
i gminy Barczewo, a także promocji ochrony i zdrowego
stylu życia wśród dzieci, młodzieży i seniorów.
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „KS
EGIDA”/Klub Sportowy.

zapraszają wszystkich na MAJÓWKOWY FESTYN,
który odbędzie się 02.05.2015 r. w Ruszajnach, start godz. 15:00.
Całkowity dochód z imprezy zostanie przeznaczony na renowację
ruszajnowskiej kapliczki.
Nie warto się nudzić w majówkę, więc liczymy na Państwa obecność. Zabierzcie mamy,
dzieci, babcie, dziadków, znajomych i przyjaciół, a o miłą atmosferę
i dobry humor już My się postaramy!!!
Zdradzamy że, będzie muzycznie, pysznie i ciekawie, nie zabraknie rękodzieła
i innych ciekawostek.
ZAPRASZAMY!
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Wydarzenia
IV Gala Sportu – Barczewo 2015

Najlepsi sportowcy nagrodzeni
"Egida" Barczewo;
- MARSEL CASTELANO - trenuje w Klubie Sportowym "Egida" Barczewo;
- OLIWIA PRZYBOREK trenuje w Klubie
Sportowym "Egida" Barczewo;
- SŁAWOMIR ŻAREJKO - kategoria
wiekowa: +36, klasa sportowa: międzynarodowa mistrzowska, trenuje w SKS Start
Olsztyn.

Fot. A. Jędraszek

Barczewo ma dość znaczne i dobrze
prosperujące zaplecze sportowe. Na terenie
miasta i gminy istnieje kilka klubów
sportowych, prowadzących regularne zajęcia
– między innymi Pisa, KS Egida,
Rebel&Taurus. Co roku odbywa się kilka
imprez, mających na celu promocję sportu
i zdrowego stylu życia. Jednym z takich
wydarzeń jest coroczna Gala Sportu.
We wtorek, 14 kwietnia odbyła się
kolejna jej edycja. Tradycyjnie już, wydarzenie miało miejsce w hali sportowej przy
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie.
Gala ma na celu promocję sportu i aktywnego stylu życia w gminie Barczewo,
wsparcie młodych sportowców oraz nagrodzenie wyróżniających się osobowości w tej
dziedzinie. W bieżącym roku odbyła się już
IV edycja.
Organizatorem wydarzenia był Burmistrz z Radą Miejską, przy wsparciu
technicznym i merytorycznym Centrum
Kultury i Promocji Gminy. Imprezę poprowadzili radni, na co dzień związani ze
sportem – Jarosław Bonus, Bogdan Caruk,
Rafał Surmański.
Gala rozpoczęła się o godzinie 17:30. Na
sali, oprócz oficjeli i rodzin nagrodzonych
osób dało się zauważyć sporą liczbę fanów
sportu – głównie młodzieży – co świadczy
o dużym zainteresowaniu sportem wśród
osób młodych.
Na telebimie, umieszczonym pośrodku
sali można było zobaczyć prezentacje
osiągnięć nagrodzonych, zaś po obu stronach
sali wystawione były ich medale i puchary.
Imprezę rozpoczął pokaz w wykonaniu
najmłodszych piłkarzy z barczewskiego
BUKSU – zaprezentował ich Bogdan Caruk.
Pomiędzy ogłoszeniami nagród, widzowie mieli okazję zobaczyć niezwykłe pokazy
sportowe w wykonaniu nagrodzonych osób,
ale nie tylko – swoje umiejętności zaprezentowali młodsi i starsi członkowie KS
Egida, a także klubu Rebel & Taurus
z Barczewa – trenującego sztukę walki
i samoobrony Krav Maga.
Burmistrz, podczas krótkiej przemowy,
podziękował wszystkim sportowcom za ich

sukcesy – których nie brakuje – oraz
“poprosił o więcej”. Podkreślił rolę sportu
w życiu i rozwoju człowieka.
Nagrody zostały podzielone na kategorie:
Sportowcy, Trenerzy oraz Wyróżnienia
Honorowe. Większość wyróżnień została
przyznana, co zrozumiałe, w pierwszej
kategorii. W tym roku postawiono na osoby
bardzo młode, często zaczynające stawiać
poważne kroki w karierze sportowej.
W kategorii „SPORTOWCY”zostali nagrodzeni, według dyscyplin:
Kolarstwo:
- PIOTR SKRZESZEWSKI - kategoria
wiekowa: orlik, klasa sportowa: A, trenuje w
Warmińsko - Mazurskim Klubie Sportowym
w Olsztynie;
- PAWEŁ SKRZESZEWSKI - kategoria
wiekowa: orlik, trenuje w WarmińskoMazurskim Klubie Sportowym w Olsztynie;
- EMILIA GRYGAS - kategoria wiekowa:
młodziczka, trenuje w Olsztyńskim Klubie
Kolarskim Warmia-Mazury.
Szermierka:
- CEZARY BIAŁECKI - kategoria wiekowa:
junior młodszy, trenuje w MUKS Victor
Warszawa.
Szachy:
- KRZYSZTOF CIS - kategoria wiekowa: junior, klasa sportowa: II, kategoria szachowa,
ranking - 1800, trenuje w UKS "Trzydziestka" Olsztyn.
Siatkówka:
- PATRYK SZWARADZKI - kategoria wiekowa: senior, trenuje w AZS UWM Olsztyn II
Liga;
- Mateusz OLBRYŚ - kategoria wiekowa: junior, trenuje w AZS UWM Olsztyn.
Sztuki walki – taekwondo:
- PIOTR PRZYBOREK - trenuje w Klubie
Sportowym "Egida" Barczewo;
- ROZALIA WOJSZEL - kategoria wiekowa:
kadetka, trenuje w Klubie Sportowym
"Egida" Barczewo;
- KACPER OLESZCZAK - kategoria wiekowa: kadet starszy, trenuje Klubie Sportowym

GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (254) kwiecień 2015

W kategorii „TRENERZY”:
- BARTOSZ ZABŁOTNY, prezes KS Egida
w Barczewie.
W kategorii „OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH
SIĘ W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ”:
- ZENON MARKOWICZ - dyscyplina sportowa: biegi długodystansowe, kategoria wiekowa: do 65 lat, trenuje w Gminnym Klubie
Sportowym PISA w Barczewie.
Wyróżnienia honorowe (statuetki) otrzymali:
- Justyna Grzywińska, Dorota Grala za akcję
sportową „Barczewo Biega”.
Bertrand Abramczyk

VI Wojewódzki Przegląd Wokalny
„KOMU PIOSENKĘ”
W dniach 17-18 kwietnia 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach
odbył się VI Wojewódzki Przegląd Wokalny
pod hasłem „KOMU PIOSENKĘ”, w którym
zaprezentowało się 109 uczestników w
czterech kategoriach wiekowych: klasy I –III,
klasy IV – VI, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Organizatorzy oraz komisja od 16 lat (ponieważ pierwsze 10 lat przegląd miał rangę
powiatową, a kolejne 6 wojewódzką) byli
zachwyceni doborem piosenek. W najmłodszej kategorii wg regulaminu preferowana
jest od dawna piosenka dziecięca, jednak
dopiero ta edycja pokazała całą gamę
przepięknie wyśpiewanych, dobranych do
wieku uczestnika, radosnych, bardzo
wdzięcznych piosenek dziecięcych.
Starsze kategorie również udowodniły, że
śpiewanie nie polega na łatwiźnie, czyli na
odśpiewaniu popularnych tzw. „hiciorów”.
Młodzież śpiewała bardzo ambitne i trudne
utwory (G. Łobaszewskiej, J. Kaczmarskiego, G. Turnaua, W. Warskiej, E. Demarczyk, E. Stachur….), dlatego też komisja
miała dużo pracy przy ocenie i wyborze
najlepszych wokalistów. Komisja w składzie:
Cezary Makiewicz – przewodniczący, Sara
Szymczak i Barbara Kryś przyznała nagrody
i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Wśród wyróżnionych znalazła
się mieszkanka naszej gminy ŻANETKA
ŻOKOWSKA, reprezentująca Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy Żanetce
dalszych sukcesów.
Redakcja
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Z żałobnej karty

Wspomnienie o Marianie Mańkowskim
Panuje przekonanie, że tak naprawdę
nikt z nas nie odchodzi całkiem. Każdy
pozostawia po sobie tu w ziemskim życiu
mniejszy lub większy ślad i żyje nadal
w pamięci tych, którzy pozostają. Bywają
jednak tacy, którzy zostawiają po sobie ślad
niezwykle znaczący i żyją nadal nie tylko w
pamięci bliskich, ale pozostawiają po sobie
ogromną rzeszę nieutulonych w żalu
przyjaciół i znajomych.
Takim człowiekiem niewątpliwie był
pan Marian Mańkowski, który zbyt szybko
odszedł od nas 2 kwietnia tego roku.
W pamięci tych wszystkich, którzy go znali
pozostanie na zawsze człowiekiem ciepłym,
pomocnym, uczynnym, niezwykle wrażliwym na potrzeby środowiska, w którym żył i
w którego sprawy ogromnie się angażował.
Pan Marian od samego początku swojego
przybycia do Niedźwiedzia, oprócz działalności rolniczej zajmował się sprawami
społecznymi. To on pierwszy dostrzegł, że
dzieci i młodzież z Niedźwiedzia nie mają
gdzie się podziać i to dzięki jego za-

Ryszard Kulesza
Ryszard Kulesza urodził się 5 listopada 1940
roku w miejscowości Klesów. Ukończył
studia na wydziale rolniczym. Swoje losy
związał z Odrytami, ćwierć wieku temu
przenosząc się tutaj wraz z rodziną, by podjąć
pracę w miejscowym Państwowym
Gospodarstwie Rolnym.

Fot. www.ramsowofestiwal.pl

angażowaniu w porozumienie z CKiPG
w Barczewie powstała w miejscowości
świetlica wiejska i biblioteka, a także
miejsce spotkań dla mieszkańców Niedźwiedzia. Dzięki pisanym przez państwa
Mańkowskich programom o dofinansowanie, świetlica zyskała bardzo dobre jak na
wiejskie warunki wyposażenie. Nie można
też zapomnieć, że to właśnie pan Marian
użyczył i wyremontował pomieszczenia na
potrzeby świetlicy.
Jak już wspomniałam pan Mańkowski
oprócz działalności rolniczej przez długie
lata zajmował się wraz z małżonką również
szeroko pojętą działalnością kulturalnooświatową. Na pewno zapamiętamy go jako
jednego z organizatorów Letnich Koncertów
Muzyki Wokalnej i Kameralnej Varmia

Gaudet et Cantat. To dzięki tym koncertom
mieliśmy rzadką okazję poznać artystów
o światowej sławie i uczestniczyć w kulturze
określanej mianem wysokiej. Gościnność
gospodarzy festiwalu, szczególna opieka
nad artystami i atmosfera z jaką spotykali się
w Ramsowie sprawiła, że chętnie wracają tu
ponownie. To dzięki niemu i innym
współorganizatorom festiwalu udało się
wypromować Ramsowo jako małą miejscowość z dużymi aspiracjami i sprawić, by
wzrosły jej walory turystyczne i stała się
rozpoznawalna nie tylko w skali województwa. Niebagatelne jest również to, że
dzięki koncertom udało się odnowić zabytki
kulturowe naszego pięknego kościoła.
Barokowy ołtarz po odnowieniu figur
nabrał prawdziwego blasku. Dziś mamy
nadzieję, że działania pana Mariana w tym
zakresie znajdą godnych kontynuatorów.
Nie koniec jednak na tym dokonań i rezultatów pasji społecznikowskiej pana
Mariana Mańkowskiego. Do listy tych
dokonań należy też zaliczyć ufundowanie
i postawienie kapliczki przydrożnej w Niedźwiedziu i poprawę drogi dojazdowej w tej
miejscowości. Pozostanie także w naszej
pamięci jako prawdziwy przyjaciel szkoły
w Ramsowie – niezapomniany juror
konkursów „Mały Przyjaciel Przyrody”
i hojny sponsor szkolnych wycieczek,
a także organizator i współprowadzący
festyny rodzinne i gminne dożynki.
Lucyna Suchta

„Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię”
Bp Jan Chrapek
Odszedł od nas wielki społecznik, człowiek dobry i wrażliwy, otwarty na współpracę z ludźmi,
dusza towarzystwa i dobry sąsiad.
Żegnamy Panie Marianie i wierzymy, że tam „z góry” będzie się Pan przyglądał i kibicował tym,
którzy zechcą kontynuować Pańskie dzieło.
Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Śp. Mariana Mańkowskiego
składają przyjaciele

Po zakończeniu pracy zawodowej działał na
rzecz lokalnej społeczności, będąc przez
cztery kolejne kadencje radnym Rady
Miejskiej w Barczewie. Zmarł 11 kwietnia
2015 roku w Odrytach. Trzy dni później
rodzina, przyjaciele i współpracownicy
pożegnali go na Cmentarzu komunalnym w
Barczewie.
Lidia Szczerbo
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Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
i Bliskim z powodu śmierci
Śp. Ryszarda Kuleszy
wieloletniego radnego Gminy Barczewo
składają
Radni Rady Miejskiej
w Barczewie
oraz Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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"Ludzie których kochamy, na zawsze pozostają
w naszych sercach”
W obliczu ogromnej straty, jaką jest śmierć
najbliższej osoby, wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy koleżance
Renacie Fraszek z powodu śmierci Taty
składają
Dyrektor Mariola Łukowska-Juckiewicz
oraz
Pracownicy Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie

Informacje
Informacja o realizacji zadań przewidzianych do wykonania w 2015 roku
Trwają postępowania przetargowe i postępowania zapytań ofertowych na realizację
następujących zadań:
- Opracowanie projektu budowy sieci
wodociągowej Kronowo – Kolonia;
- Opracowanie projektów budowy sieci
wodociągowej: Ramsówko Kolonia,
Lamkowo – Kronowo Kolonia, Jedzbark
Kolonia;
- Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Wójtowo – I etap;
- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad

Barczewo pamięta
Obchody 5 rocznicy
katastrofy smoleńskiej
W piątek, 10 kwietnia br. tegoroczne
uroczystości związane z 5 rocznicą katastrofy smoleńskiej odbyły się na Cmentarzu
komunalnym przy ul. Kościuszki w Barczewie.
Przy obelisku upamiętniającym 96 ofiar
katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku odbyła się
podniosła uroczystość, na którą przybyli:
burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski,
zastępca burmistrza Dariusz Jasiński,
zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej
Halina Bronka, dyrektor Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie Mariola
Łukowska-Juckiewicz, dyrektor Miejskiego
Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie
Hanna Chyżyńska, prezes Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie
Jacek Kasprzak, prezes Zakładu Usług
Komunalnych w Barczewie Beata Szewczyk,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej Jarosław Złotkowski oraz
przedstawiciele służb mundurowych z Zakładu Karnego w Barczewie, Komisariatu
Policji w Barczewie oraz Straży Miejskiej.
W uroczystości uczestniczyli kierownicy
wydziałów Urzędu Miejskiego w Barczewie
i pracownicy.
Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski przywitał wszystkich przybyłych
w rocznicę tragedii, którzy swoją obecnością
dali wyraz pamięci ofiarom smoleńskiej
k a t a s t r o f y. N a s t ę p n i e k s . To m a s z
Mazurowski z parafii św. Anny i św.
Szczepana odmówił modlitwę za zmarłych.
O. Dawid Szulca, proboszcz parafii św.
Andrzeja Apostoła powiedział, że “pięć lat
temu zabrała ich tragedia, która dodała nam
sił, mobilizując do lepszej pracy, dając
przykład życia tych, którzy zginęli”. Dodał,
że jest to dla nas wskazówką, jak żyć dalej,
pracować i budować naszą ukochaną małą
ojczyznę.
Następnie pod obeliskiem zostały
złożone wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
W. Zenderowski

budową odwodnienia wraz z utwardzeniem
terenu przy ul. Malinowej w Łęgajnach
(droga dojazdowa do Orlika);
- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo – I etap;
- Dostawa 2 sztuk toalet przenośnych
wyposażenie plaży w Zalesiu;
- Opracowanie dokumentacji projektowej
oświetlenia ulicznego w Barczewie przy ul.
Północnej.
Rozstrzygnięto przetarg na roboty
budowalne polegające na budowie odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu przy ul.
Malinowej w Łęgajnach (droga dojazdowa
do Orlika). Jako najkorzystniejszą, wybrano
ofertę firmy: PBT Budownictwo Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Fabryczna 6, 11-040 Dobre Miasto, za cenę
brutto: 128 615,90 zł.
Trwa realizacja zadań:
- Opracowanie projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Nikielkowo.
Zostało wszczęte postępowanie w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości
Nikielkowo.
Wszelkich informacji w ww. sprawie uzyskać
można w pok. nr 8 Urzędu Miejskiego w
Barczewie.

- Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy
Barczewo poprzez renowację kluczowych
obiektów dziedzictwa kulturowego (były
kościół ewangelicki, ratusz, muzeum im.
Feliksa Nowowiejskiego).
W II połowie kwietnia wykonawca rozpocznie montaż konstrukcji wieży ratuszowej,
na ratuszowym placu budowy. Termin
montażu wieży na budynku ratusza planowany jest na 15 maja 2015 r. Po wykonaniu
montażu wieży konieczne będzie jeszcze
wykonanie prac wykończeniowych poddasza
wokół konstrukcji wieży, jak i samej wieży,
aby umożliwić wejście turystom na taras
widokowy.
Przygotowywane są materiały do rozpoczęcia następujących zadań:
- Zakup i montaż 5 sztuk wiat przystankowych w Wójtowie, Kaplitynach i Barczewie;
- Budowa miejsc gromadzenia odpadów
komunalnych na terenie Starego Miasta
w Barczewie.
Wstrzymane są prace związane z rozpoczęciem:
- Rozbudowy monitoringu w Barczewie;
- Budowy ścieżki dydaktycznej w Wipsowie;
- Budowy placu rowerowego w Barczewie.
Wyżej wymienione inwestycje uzależnione
są od pozyskania środków zewnętrznych na
ich realizację.
Aleksandra Hodt

Przedszkolacy pomagają dzieciom z Sudanu
Przedszkole Miejskie w Barczewie po raz pierwszy wzięło udział w międzynarodowym
projekcie „Wszystkie Kolory Świata”, organizowanym przez Polski Komitet Narodowy
UNICEF, którego celem było: pokazanie dzieciom, że pomaganie może być przyjemne,
propagowanie wrażliwości społecznej, kształtowanie postawy zaangażowania
społecznego oraz zebranie środków na zakup szczepionek dla dzieci w Sudanie
Południowym.
Ogromne zaangażowanie wykazali zaproszeni do akcji charytatywnej przedszkolacy
i ich rodziny. Dzięki ich wspólnej, wielkiej pracy i cierpliwości powstały małe, szmaciane,
własnoręcznie szyte dzieła sztuki. Łącznie uszyto 6 laleczek z różnych stron świata – każda
z nich wyjątkowa i niepowtarzalna ze swoim paszportem zawierającym krótki jej opis
(imię, wiek, kraj z którego pochodzi, zainteresowania). Wszystkie laleczki zostały
wyeksponowane na przedszkolnym korytarzu. Wystawa wzbudziła podziw i zachwyt
wśród oglądających.
25.02.2015 r. odbyła się licytacja laleczek na rzecz ratowania życia dzieci w Sudanie.
Zebraną kwotę – 385,00 zł wpłacono na konto UNICEF-u. Cieszymy się wspólnie, że chociaż
w ten symboliczny sposób mogliśmy przyczynić się do poprawy życia dzieci, mieszkających
w Sudanie Południowym. Wierzymy, że szczepionki zakupione z zebranych funduszy w
znacznym stopniu poprawią ich sytuację zdrowotną bo wiemy, że nie ma w życiu nic
cenniejszego od uśmiechu i zadowolenia dziecka! W ramach projektu został
przeprowadzony również konkurs na „Najbardziej oryginalną laleczkę”. Na naszą
przedszkolną laleczkę głosowaliśmy, głosowaliśmy, głosowaliśmy... – niestety nie
wygraliśmy konkursu... Wygraliśmy za to radość z pomagania innym!!!
Koordynator projektu
Anna Kadłubowska
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (254) kwiecień 2015
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Barczewie

Inauguracja pierwszego roku
W środę, 1 kwietnia br. w Skarbcu
Kultury Europejskiej przy ul. Grunwaldzkiej 15 (dawny kościół ewangelicki)
odbyła się podniosła uroczystość inauguracji pierwszego roku akademickiego
2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Barczewie. Po odśpiewaniu hymnu
państwowego sekretarz UTW Halina
Bronka, po krótkim wprowadzeniu omówiła
zadania, jakie stoją przed UTW w Barczewie.
Ewa Hopfer przedstawiciel Zarządu
SSK „Pojezierze” w Olsztynie gorąco
przywitała: prof. dr. hab. Stanisława
Achremczyka z Ośrodka Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego, prof. dr. hab.
Ryszarda Góreckiego – rektora UWM i senatora, Marię Skurpską – prezesa SSK
„Pojezierze”, Andrzeja Marcinkiewicza –
dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Sukertowej-Biedrawiny
w Olsztynie, Annę Pawłowską – pełnomocnika prezydenta miasta Białegostoku ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi, dr. hab. Stanisława Czachorowskiego
– prof. UWM, Katedra Ekologii i Ochrony
Środowiska, dr. hab. Tadeusza Brzeskiego –
prof. UWM, dr. hab. Janusza Połoma – prof.
UWM, Wydział Sztuki, dr. Jana Połowianiuka – prodziekana Wydziału Sztuki
UWM, prof. dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego z Instytutu Filologii Polskiej
Zakładu Literatury XX i XXI wieku UWM,
dr. Jacka Szubiakowskiego – dyrektora
Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie, prof. dr. hab.
Henryka Kostyrę – rektora OSW im. Józefa
Rusieckiego, prof. dr. hab. inż. Stefana
Smoczyńskiego – pełnomocnika rektora
UWM ds. UTW.
Przywiała także samorządowców: Małgorzatę Chyziak – starostę olsztyńskiego,
Lecha Jana Nitkowskiego – burmistrza
Barczewa, Mariana Podziewskiego –
wojewodę warmińsko-mazurskiego, Gustawa Marka Brzezina – marszałka
województwa warmińsko-mazurskiego.
Ponadto radnych powiatu olsztyńskiego:
Grażynę Gałęziewską, Krystynę Szter,
Tadeusza Plawgo, radnego Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Marka Sztera oraz obecnych radnych Rady
Miejskiej w Barczewie: Halinę Bronkę,
Jarosława Bonusa, Balbinę Buras, Bogdana
Caruka, Adama Dowgiałło, Alinę Jakończuk, Dorotę Kaczorowską, Rafała
Surmańskiego, Kazimierza Kozona oraz
studentów pierwszego roku Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Barczewie. Przywitała
dyrektorów i prezesów jednostek i instytucji: dyrektora Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie Mariolę ŁukowskąJuckiewicz.
Zapoznała także zebranych ze składem Rady
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Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barczewie na lata 2015-2019, w skład
której wchodzą: dr hab. Tadeusz Brzeski
(UWM), dr hab. Stanisław Czachorowski
(UWM, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska), dr hab. Izabela Lewandowska
(UWM, Instytut Historii i Stosunków
Międzynarodowych), dr Jan Połowianiuk
(UWM, prodziekan Wydziału Sztuki), mgr
Halina Bronka (sekretarz UTW), mgr Ewa
Hopfer (przedstawiciel Zarządu SSK
„Pojezierze” w Olsztynie, sekretarz OSW
im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie), mgr
Mariola Łukowska-Juckiewicz (dyrektor
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie), mgr Anna Rok (prezes UTW),
mgr Krystyna Szter (wiceprezes UTW).
Wymieniła skład Zarządu UTW w Barczewie na lata 2015-2019, w skład którego
wchodzą: Anna Rok – prezes UTW,
Krystyna Szter – wiceprezes UTW, Barbara
Poleszak – skarbnik UTW, Halina Bronka –
sekretarz UTW, Ewa Hopfer – koordynator
UTW w Olsztynie, Marian Sawicki –
członek honorowy zarządu.
Następnie przybliżyła gościom i studentom
historię powstania w Europie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku oraz jego znaczenie
i miejsce w Polsce.
Przed immatrykulacją studentów UTW
przemawiali m.in.: prof. dr hab. Ryszard
Górecki, burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski oraz inni, wręczając na ręce
prezes UTW Anny Rok kwiaty i upominki
wraz z gratulacjami.
Następnie odbył się ceremoniał przyjęcia kandydatów na studentów. Po
ślubowaniu prezes Anna Rok i wiceprezes
Krystyna Szter wręczyły każdemu studentowi legitymację i birety, które wykonała
społecznie Beata Łoposzko z Ruszajn.
Wysłuchano pieśni „Gaudeamus igitur” (łac.
„Radujmy się więc”), w wykonaniu
zaproszonych na uroczystość studentów.
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Prezes UTW Anna Rok wygłosiła formułkę:
„Rok akademicki 2015/2016 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Barczewie
uważam za otwarty”.
Pierwszy inauguracyjny wykład prof.
dr. hab. Henryka Kostyry pt. „Refleksje
akademickie seniorów” oficjalnie rozpoczął
cykl zajęć. Wysłuchano pieśni „Gaude
Mater Polonia”, która to zakończyła
oficjalną część uroczystości. Były gratulacje
i podziękowania, a na koniec okazały tort.
Zanim doszło do uroczystej inauguracji
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barczewie, którego pomysłodawczynią była
kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Barczewie Anna Rok, poczyniono wiele
starań. Jego utworzenie było jednym
z działań strategicznych Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Barczewie, zawartym w Planie
Rozwoju tej instytucji na lata 2012-2015. Od
lipca 2013 roku biblioteka znalazła się
ponownie w strukturach Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie, tracąc
jednocześnie osobowość prawną, co w
konsekwencji spowodowało, że nie mogła
już samodzielnie zrealizować tego działania.
W 2014 roku MBP w Barczewie została
zaproszona do ogólnopolskiego Programu
Wsparcia dla Partnerstw Bibliotek, organizowanego przez Centrum Aktywności
Lokalnej w ramach Programu Rozwoju
Bibliotek, tym samym temat uniwersytetu
powrócił. Przy bibliotece zawiązała się
kilkunastoosobowa grupa inicjatywna do
utworzenia UTW, składająca się z przedstawicieli różnych środowisk i organizacji
działających na terenie gminy Barczewo
i nie tylko. Wspólnie podjęto decyzję
o prowadzeniu uniwersytetu przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” w Olsztynie. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi uruchomione zostały
procedury. Jako jednostka organizacyjna
Ciąg dalszy na str. 13

Informacje
Rozmowa z Alicją Sawicką,
dyrektorem Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie
1 września 2015 r. w budynku gimnazjum mają rozpocząć działalność trzy
szkoły ponadgimnazjalne. O ich powstaniu mówiło się dużo wcześniej, dlaczego
dopiero teraz zapadła decyzja o ich
otwarciu?
- Prace nad utworzeniem szkół ponadgimnazjalnych Komisja Oświaty MZOiZ
rozpoczęła w grudniu 2012 roku. Niestety,
wówczas zbyt mało osób zadeklarowało
chęć nauki w tego typu szkołach i realizacja
pomysłu się nie powiodła. W 2014 r.
dostaliśmy zgodę Starostwa Powiatowego
w Olsztynie na utworzenie szkoły filialnej
w Biskupcu, jednak takie rozwiązanie nas
nie satysfakcjonowało, ponieważ chcieliśmy mieć własną, niezależną placówkę.
Przez cały ten czas specjalnie powołany
Komitet Organizacyjny ds. utworzenia
szkół ponadgimnazjalnych w Barczewie
w składzie: Lech Nitkowski, Hanna Chyżyńska, Teresa Lutarewicz, Mariola
Łukowska-Juckiewicz, Zbigniew Chlubicki, Jarosław Bonus, Alicja Sawicka,
Wioleta Grodzka, pracował nad realizacją
tego projektu. Składaliśmy wizyty w szkołach w Jezioranach i Biskupcu, a także
prowadziliśmy rozmowy w Starostwie
Powiatowym. W efekcie, w tym roku, udało
nam się pozyskać zgodę na otwarcie liceum
ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły
zawodowej i zaocznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
Mając w Olsztynie tak duży wybór liceów
ogólnokształcących, co możemy zaoferować naszym uczniom?
- W roku szkolnym 2015/2016 chcemy zaoferować naukę w liceum ogólnokształcącym
w klasie mundurowej o profilu: służba
penitencjarna. Uczniowie tej klasy realizować będą podstawę programową liceum
ogólnokształcącego, przygotowywani będą
do matury, ale dodatkowo uczęszczać będą
na zajęcia z zakresu służby więziennej,
poznają zasady funkcjonowania służb
więziennych, zdobędą wiedzę z zakresu
działalności resocjalizacyjnej.
Dzięki porozumieniu z panem Markiem
Kulwickim, dyrektorem więzienia w Barczewie uczniowie liceum będą mogli
uczestniczyć w spotkaniach studyjnych na
terenie barczewskiej jednostki, zdobywać
wiedzę teoretyczną, ale również z bliska
obserwować pracę funkcjonariuszy.
Liczymy na duże zainteresowanie naszą
ofertą, bo chociaż powstaje coraz więcej
szkół z klasami mundurowymi, to niewiele
jest klas służby penitencjarnej, a Barczewo
daje możliwości, jakich inne miasta nie
mają (zakład poprawczy, więzienie i placówka w Kikitach).
Nasza oferta jest atrakcyjna również
dlatego, że absolwenci takiej klasy mają

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych, na kierunkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych
i bezpieczeństwa wewnętrznego.
Powstanie także zasadnicza szkoła zawodowa. W jakich kierunkach będzie
kształciła i kto zapewni uczniom
praktyki?
- W planach jest utworzenie klasy, w której
uczniowie będą mogli wybrać dowolny
zawód, a szkoła postara się zapewnić im
praktyki. Prowadzimy rozmowy z zakładami pracy, które przyjęłyby młodocianych
pracowników i mamy już do zaoferowania
praktyki dla stolarzy, szwaczy, tapicerów,
sprzedawców, kelnerów i kucharzy. Podjęliśmy także współpracę z WarmińskoMazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną,
która we współpracy z Kuratorium Oświaty
działa na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w naszym województwie. Dużym
wsparciem są dla nas lokalne zakłady pracy,
takie jak: Primavera Furniture, Dom Weselny i Agroturystyka U Jakuba, POLOmarket i inne, które zdecydowały się
nauczać naszych uczniów zawodu.
Kto będzie mógł podjąć naukę w zaocznym liceum ogólnokształcącym dla
dorosłych?
- Naukę w liceum może podjąć osoba, która
ma ukończone 18 lat (lub ukończy je w danym roku kalendarzowym) i jest absolwentem gimnazjum lub 8-klasowej szkoły
podstawowej.
Zajęcia w tej szkole będą odbywały się
w weekendy, a cały etap kształcenia będzie
trwał trzy lata. Zaoczne liceum to szansa dla
tych osób, które chcą zdobyć średnie
wykształcenie, nie rezygnując z pracy
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i codziennych obowiązków. Dzięki temu
będą mogły podnieść swoje kwalifikacje,
zdać maturę i kontynuować naukę na
wyższych studiach.
Czy budynek gimnazjum będzie w stanie
pomieścić tylu uczniów?
- Sal jest wystarczająco dużo, by wszyscy
uczniowie mieli zapewnione właściwe
warunki do nauki. Uczniowie z „zawodówki” w szkole przebywać będą tylko dwa
dni w tygodniu, resztę czasu spędzą na
praktykach w zakładach pracy, w liceum
zaocznym zajęcia są w soboty i niedziele.
Ponadto planujemy wyodrębnienie części
budynku, z osobnym wejściem od strony
hali sportowej, przeznaczonym tylko dla
młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
Jak duże jest wśród uczniów zainteresowanie kontynuowaniem nauki w Barczewie? Kiedy rozpocznie się i zakończy
rekrutacja?
- W tej chwili przygotowujemy pełną ofertę
dla naszych gimnazjalistów, którą przedstawimy na, organizowanych w gimnazjum,
targach szkół ponadgimnazjalnych. Jednak
już teraz wiemy, że wielu uczniów deklaruje
chęć pozostania z nami. Atrakcyjny profil
liceum ogólnokształcącego i możliwość
odbywania praktyk na terenie miasta, to
tylko niektóre argumenty, przekonujące
naszą młodzież. Istotny jest również czynnik
ekonomiczny. Koszty dojazdu do Olsztyna i
poruszania się komunikacją miejską często
znacznie obciąża budżet rodziny. Liczy się
też czas, który młodzież spędza w autobusach i na przystankach, by dojechać na
zajęcia i praktyki. Tutaj wszystko mają na
miejscu. Ostateczną liczbę uczniów przyjętych do szkół poznamy po zamknięciu
rekrutacji, która będzie trwała od 11.05.2015
r. do 22.06.2015r.
Rozmawiała
Lidia Zelman
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Galeria Sztuki „Synagoga” im. Barbary Hulanickiej w Barczewie

„SYNAGOGA 2015”
W sobotę, 18 kwietnia br. już po raz
dwunasty Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne „Pojezierze” oddział w Barczewie,
w Galerii Sztuki „Synagoga” otwarło nowy
sezon artystyczny „Synagoga 2015”. Krystyna
Szter – prezes stowarzyszenia serdecznie
i gorąco przywitała wszystkich, którzy kochają
sztukę i chcą być pośród prezentowanych
dzieł. Szczególnie przywitała artystów
prezentowanych prac z ziemi barczewskiej
i Olsztyna oraz byłego prezesa Mariana
Sawickiego, członków Stowarzyszenia SSK
„Pojezierze”, bez których trudno byłoby
otworzyć podwoje „Synagogi”.
Tegoroczne uroczystości związane
z otwarciem sezonu artystycznego podzielono
na trzy części. W pierwszej, historię
barczewskiej synagogi przedstawił Wojciech
Zenderowski. W drugiej części Krystyna Szter
przedstawiła wykonawców wystawianych
prac, gdzie każdy wystawiający miał możność
zaprezentować swoje prace, a przy tym w kilku
zdaniach scharakteryzować swą działalność
twórczą. W dniu otwarcia sezonu swoje prace
wystawili: Barbara Bednarska (Stare Włóki) –
haft, Ewa Biel (Ruszajny) – malarstwo,
Agnieszka Bogudał (Barczewo) – florystyka,
Ewa Bucała (Olsztyn) – malarstwo, Tadeusz
Brzeski (Olsztyn) – malarstwo, Stanisław
Czachorowski (Olsztyn) – prace na szkle

„Jestem artystą życia.
Moim dziełem jest moje życie.”
Krystyna Szter
malowane, Alicja Czarnecka-Zyskowska
(Barczewo) – jedwab malowany, Stanisława
Grala (Barczewo) – rękodzieło, Anna KorybutDziemidowicz (Barczewo) – tkanina, Maria
Korybut-Marciniak (Barczewo) – malarstwo,
Anna Krzywoszonek (Barczewo) – malarstwo,
Beata Łoposzko (Ruszajny) – rękodzieło,
Katarzyna Niemczak (Ruszajny) – na drzewie
malowane, Jolanta Piotrowska (Pajtuny)
– rękodzieło i biżuteria, Anna Rok (Kronowo)
– malarstwo, Krystyna Sól (Olsztyn)
– malarstwo, Janina Szneider (Barczewo)
– malarstwo, Anna Wojszel (Wipsowo)
– malarstwo.
Po prezentacji, w podziękowaniu każdy
artysta z rąk prezes stowarzyszenia otrzymał
różę. Wśród wyróżnionych był także fotograf
dokumentujący wszystkie artystyczne
wydarzenia, jakie mają miejsce w Galerii
Sztuki – Włodzimierz Zdaniuk. Pani prezes
podsumowując dodała, że każdy z nas ma
swój, głęboko skryty talent, który drzemie w
nas do czasu. Podkreśliła także, że dzięki takim
spotkaniom poznajemy się wszyscy od strony
twórczej i ludzkiej, a tego w życiu najwięcej
nam potrzeba.

W trzeciej części przed licznie zgromadzonymi artystami, sympatykami sztuki,
mieszkańcami i przyjezdnymi, z koncertem
w „Synagodze”, z rewią przebojów z dawnych
lat wystąpił Mateusz Matlas z Wipsowa.
Wykonawca przywitał się z publicznością jak
najpiękniej, z uśmiechem na twarzy, nie kryjąc,
że ma przed sobą liczną publiczność, życząc
wspaniałych wzruszeń i wspomnień dawnych
lat. Przypomnijmy, że Mateusz Matlas swój
koncert w barczewskiej synagodze miał
w październiku 2014 roku, na zakończenie
sezonu artystycznego. Obecnie koncertem
miał możliwość otworzyć nowy sezon
artystyczny. Z repertuaru Mateusza Matlasa
usłyszeliśmy następujące utwory: „Cafe
Carmela”, „Taka jest prawda”, „O Magdaleno”, „Pina colada”, „Czerwona kredka”, „Na
plaży”, „Ale jeszcze chcę śpiewać”. Na bis
Mateusz Matlas zaśpiewał „Ile wieczorów”.
Na koniec z rąk prezes wykonawca otrzymał
kwiaty i życzenia dalszych sukcesów.
Po koncercie prezes stowarzyszenia
serdecznie podziękowała artystom za przywiezienie wystawy do barczewskiej „Synagogi” i zaprosiła do obejrzenia zaprezentowanych prac oraz na słodki poczęstunek
z lampką wina.
W. Zenderowski

Autorski wieczór Krzysztofa Szatrawskiego

„WIEK NOWY” w Barczewie
Jaki jest wiek nowy? Czy nas cieszy, czy
przeraża? Czy jesteśmy gotowi na wszystkie
zmiany, które ze sobą niesie i jak bardzo
tęsknimy za czasami, które już minęły? Na te
i wiele innych pytań próbował odpowiedzieć
Krzysztof Szatrawski podczas wieczoru
autorskiego, promującego najnowszy tom jego
poezji pt. „Wiek Nowy”. Spotkanie
zorganizowało 16 kwietnia w Skarbcu Kultury
Europejskiej Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie.
Krzysztof Szatrawski to pisarz, poeta,
kulturoznawca, muzykolog, animator kultury,
wykładowca Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, i członek Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich. Rodowity Kętrzynianin,
który aktywnie uczestniczy i współtworzy
życie kulturalne naszego regionu. Od wielu lat
osoba współpracująca z Salonem Muzycznym
im. Feliksa Nowowiejskiego. Jak twierdzi
poeta, Barczewo nie jest dla niego miastem,
obok którego się przejeżdża, a miejscem gdzie
warto tworzyć. Można by rzec, że słowa swe
potwierdza czynami organizując m.in. sesję
naukową podczas Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowoiejskiego. W Barczewie ukazało się też
osiem publikacji naukowych, pod jego
redakcją.
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W pracy twórczej Krzysztofa Szatrawkiego
pisanie i muzyka łączą się ze sobą. Był
nauczycielem muzyki, grywa na różnych
instrumentach, oprócz opracowań naukowych
i recenzji muzycznych, jest autorem tekstów
piosenek dla takich wykonawców jak Norbi
czy Krzysztof Krawczyk. Teksty Szatrawskiego, były z kolei inspiracją do tworzenia
muzyki, dla takich artystów jak: Bernard
Chmielarz, Benedykt Konwalski, czy Marcin
Wawruk. O muzyczną interpretację wierszy
pisarza podczas spotkania pokusili się również
nasi lokalni muzycy. Magdalena ŁowkielKlimek przy akompaniamencie stworzonym
przez Bertranda Abramczyka, zaśpiewała dwa
teksty pochodzące z najnowszej publikacji.
Prowokacją do rozmowy o poezji była wyświetlona przez organizatorów scena z filmu
„Mniejsze zło”, reż. Janusza Morgensterna,
przedstawiająca debiutującego poetę, w której
wykorzystano wiersze graficzne Krzysztofa
Szatrawskiego. Przedstawiona scena, wywołała wiele wspomnień u gościa wieczoru.
Publiczność mogła dowiedzieć się m.in., kiedy
powstał jego pierwszy wiersz, jak doszło do
debiutu poety w nieistniejącym już miesięczniku „Warmia i Mazury”, dlaczego zajął
się tłumaczeniem poezji poetów piszących
w językach: niemieckim, rosyjskim, angiel-
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skim, a nawet hebrajskim. Nie zabrakło też
rozmów, o sensie tworzenia, interpretacji
tekstów i emocjach jakie można dzięki nim
przekazywać.
By wprowadzić publiczność w nastrój i tematykę swych wierszy, autor przedstawił kilka
tekstów pochodzących z nowej publikacji.
„Wiek Nowy” to siódmy tom poezji wydany
przez Szatrawskiego. Bezpośrednią inspiracją
do jego powstania były bolesne odczucia
literata, związane ze zbombardowaniem przez
Nato 21 kwietnia 1999 roku Serbii i Belgradu.
Publikacja to refleksja poety nad dzisiejszym
światem, prowadzoną polityką, nad obyczajowością, nad tym wszystkim w czym
bierzemy udział, choć być może nie do końca
tego chcemy. Pisarz dokonuje dość ciekawego
zestawienia, przedstawiając nowy pędzący
świat, pełen wybuchów, rządzony przez media
w połączeniu z ciszą i samotnością jaka
towarzyszy współczesnemu człowiekowi.
Zbiór wierszy, choć dotyka często trudnej
tematyki, wiąże się z przykrymi emocjami,
dostarcza także czytelnikowi możliwość
kontaktu z inteligentnym humorem i prowokuje do rozmyślań nad dzisiejszą rzeczywistością.
Patrycja Nowicka

Informacje

Międzynarodowy Dzień Teatru w Barczewie
Święto uchwalono w czerwcu 1961 roku
podczas 9 światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (International Theatre Institute – ITI) w Helsinkach
(działającego pod auspicjami UNESCO).
Jego ustanowienie zaproponował Arvi
Kivimaa, prezydent Fińskiego Instytutu ITI.
Dzień obchodów ustalono na 27 marca,
w rocznicę otwarcia Teatru Narodów
(Theatre of Nations) w Paryżu. Od tego czasu
Dzień Teatru jest obchodzony rokrocznie
przez ponad sto narodowych ośrodków ITI na
całym świecie. Tego dnia odbywają się
specjalne spotkania, sympozja, przedstawienia teatralne itp. poświęcone znaczeniu
i problemom teatru. W 2007 roku główne
obchody Światowego Dnia Teatru odbyły się
w paryskiej siedzibie UNESCO. Obchody
w Polsce odbywają się od 1973 r., natomiast
w Barczewie już od kilku lat.
W tym roku na wieczór teatralny Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
zaprosiło mieszkańców Barczewa i gminy 26
marca do Skarbca Kultury Europejskiej
(dawny kościół ewangelicki). Mieliśmy
okazję i przyjemność obejrzeć dwie ciekawe
sztuki teatralne. Najpierw wystąpiła Grupa
Teatralna z Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie. Liczny zespół
początkujących aktorów z klasy Ib pod okiem
wychowawczyni Małgorzaty Korczak we
współpracy z Małgorzatą BronowskąWaliszewską przygotował i przedstawił
fragmenty II części „Dziadów” Adama

Mickiewicza, dotyczącej obrzędu zmarłych
przodków. Grupa powstała z potrzeby chwili
i nie pracują regularnie, lecz zdali ten
egzamin i w dojrzały, odważny sposób
przekazali ten niełatwy tekst.
W drugiej części wieczoru teatralnego
mieliśmy zaszczyt gościć Grupę Teatralną
KOKON, która przedstawiła „Zabawę”
Sławomira Mrożka. W role parobków
chcących się zabawić wcieliło się trzech
aktorów: Mariusz Gadomski, Bartosz
Markowski, Szymon Rogalski, którzy
zawładnęli scenę swoimi emocjami, to
radością, to smutkiem, dzięki czemu i my
oglądaliśmy przedstawienie z głębokim
zainteresowaniem. Reżyserem tego przedstawienia jak i wszystkich, które przygotowuje
Grupa Teatralna KOKON, jest aktorka
Krystyna Jędrys. Grupa działa już od
kilkunastu lat przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Olsztynie, skupia młodzież ze

szkół średnich i studentów. W ciągu swojego
istnienia, zmieniający się z roku na rok zespół
KOKONU, zrealizował kilkanaście teatralnych premier, zagrał kilkadziesiąt
przedstawień, w których wystąpiło niemal stu
młodych aktorów. Pierwsze spektakle
zrealizowano w oparciu o wiersze polskich
autorów. Następne lata zaowocowały
adaptacjami dzieł literatury polskiej
i światowej, a w roku 2003 zespół aktorski
sięgnął po teksty młodych dramatopisarzy.
Każdy kolejny rok pracy przynosi teatrowi
nagrody na festiwalach teatrów młodzieżowych. KOKON wystawia przedstawienia nie tylko w Olsztynie i województwie.
Spektakle grupy można było oglądać m.in.
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki oraz
Akademii Teatralnej w Warszawie. Dla wielu
młodych aktorów teatralna przygoda
rozpoczęta w KOKONIE zaowocowała
potrzebą stałego kontaktu z teatrem, dla
niektórych to początek artystycznej drogi ku
profesjonalnym scenom.
W naszym mieście nie mamy teatru lub
kina, jednak to nie sala sprawia teatralną
atmosferę. Dzięki doświadczonym aktorom
z KOKONU, a także naszym początkującym
aktorom z gimnazjum można było poczuć się
jak w prawdziwym teatrze. Zapraszamy
wszystkich Państwa aby jak najczęściej
korzystać z imprez organizowanych
w Barczewie.
Magdalena Łowkiel-Klimek

Wspomnienie patrona - kościół pw. Dobrego Łotra (św. Dyzmy – patrona więźniów)
W czwartek, 26 marca br. w kościele pw.
Dobrego Łotra (św. Dyzmy – patrona
więźniów) znajdującym się na terenie
Zakładu Karnego w Barczewie Jego
Ekscelencja ksiądz abp dr Edmund Piszcz
przewodniczył mszy świętej. W liturgii
uczestniczył proboszcz ks. dziekan Marek
Paszkowski wraz z duchowieństwem.
W słowie do zgromadzonych Jego Ekscelencja nawiązał do Dobrego Łotra (św.
Dyzmy), patrona więźniów i skazańców,
kapelanów więziennych, umierających,
pokutujących i nawróconych grzeszników
oraz skruszonych złodziei, który stanowi
wzór doskonałego żalu za grzechy. Tenże
Dobry Łotr prawdopodobnie 3 kwietnia 33
roku poniósł śmierć na Golgocie koło
Jerozolimy i był pierwszym świętym
chrześcijańskim. Jego wspomnienie przypada właśnie tego dnia.
W mszy świętej uczestniczyli osadzeni
tutejszego Zakładu Karnego oraz funkcjonariusze Zakładu Karnego w Barczewie.
Oprawę muzyczną podczas liturgii przygotował i wykonał Chór „Moderato” pod
dyrekcją Danuty Nowakowskiej, który to
chór działa przy Centrum Kultury i Promocji

Gminy w Barczewie.
Po liturgii Jego Ekscelencja ks. abp dr
Edmund Piszcz od osadzonych otrzymał
kwiaty i upominek oraz słowa podziękowania i życzenia zdrowia. Potem arcybiskup
przywitał się osobiście z każdym osadzonym,
a następnie podziękował każdemu chórzyście
z osobna za uczestniczenie w mszy świętej,
gdzie wielokrotnie miał przyjemność
słuchania pieśni religijnych w pięknym
wykonaniu chóru.
Krótka historia kościoła
Budowa kościoła w stylu neogotyckim
początkowo z drewnianą wieżą, ukończona
została w roku 1872. W tym samym roku
wieża spłonęła. W jej miejscu wybudowano
nową, z czerwonej cegły, do której
prowadziły kamienne schody. Świątynia
została wyświęcona w roku 1873. Od tej pory
zwana była kaplicą więzienną. Miała
wyposażenie skromne: mały ołtarz, ławki,
konfesjonał, ambona, empora chórowa
i ornamenty polichromii. Nie było chrzcielnicy. W roku 1880 zainstalowano używane
organy. Ściany kościoła ozdabiały malowidła. Jednym z cenniejszych był obraz
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Matki Boskiej z XVII wieku w ciemnej
oprawie, który zaginął w styczniu 1945 roku.
Jesienią 1944 roku w pomieszczeniach
kościoła umieszczono szwalnię niemieckich
mundurów wojskowych. W styczniu 1945
roku, w czasie działań wojennych, kościół
doznał uszkodzeń. W kwietniu 1946 roku w
świątyni nie było już żadnego ruchomego
wyposażenia. W czerwcu 1947 roku
naprawiono uszkodzenia wyrządzone
podczas działań wojennych. Dopiero 27
września 1950 roku kościół trafił pod Zarząd
Więziennictwa, a jego użytkownikiem był
Zakład Karny w Barczewie. Wówczas został
przystosowany na magazyn wyrobów
gotowych dla powstających przywięziennych przedsiębiorstw.
Na początku roku 1989 pomieszczenia
świątyni zostały uprzątnięte, a w roku 1993
wymieniono część konstrukcji dachowej
i pokryto ją dachówką oraz oszklono otwory
okienne. 21 czerwca 1998 roku ksiądz abp
Metropolita Warmiński dr Edmund Piszcz
konsekrował kościół pw. Dobrego Łotra (św.
Dyzmy – patrona więźniów).
W. Zenderowski
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XIII konkurs wielkanocny
Co roku od kilkunastu lat w okresie świąt
Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy mamy
możliwość oglądania pięknych, artystycznych
prac dzieci z przedszkoli i szkół gminy
Barczewo, zgłoszonych na coroczne
świąteczne konkursy plastyczne, organizowane przez Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie.
W tym roku zadaniem małych artystów
było zaprojektowanie kartki wielkanocnej.
Wpłynęło 128 kartek z wielu szkół i placówek:
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach, Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie, Gimnazjum nr 1 im.
Ziemi Warmińskiej w Barczewie, Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie, Przedszkola Miejskiego w Barczewie,
Przedszkola Publicznego w Łęgajnach,
Niepublicznego Przedszkola w Wipsowie,
Przedszkola w Barczewku, Szkoły Filialnej
w Barczewku, Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich oraz świetlic wiejskich w Barczewku, Lamkowie, Ramsowie i Jedzbarku.
W środę, 15 kwietnia w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, wśród wystawy wszystkich przepięknych kartek wielkanocnych, rozstrzygnięto i wręczono laureatom nagrody w postaci
materiałów plastycznych i książek. Nagrody
wręczały panie Mariola Łukowska-Juckiewicz
– przewodnicząca jury, dyrektor Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie oraz
Magdalena Łowkiel-Klimek – instruktor
programowy Salonu Muzycznego im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie. Ponadto
w skład jury weszły panie: Agnieszka
Chojnowska – instruktor CKiPG i Agnieszka
Markowicz – artystka plastyk.

kategoria lat 7-8 lat:
I miejsce – Michał Mikołajczyk, 8 lat, kl. II,
Szkoła Filialna w Barczewku
II miejsce – Weronika Pazera, 7 lat, Ib, Szkoła
Podstawowa w Łęgajnach
III miejsce – Nadia Bukała, 8 lat, Szkoła
Podstawowa w Bartołtach Wielkich

Podczas trudnego wyboru, jury postanowiło wyróżnić następujące osoby:
w kategorii przedszkolnej:
I miejsce – Krzyś Kołakowski, 6 lat,
Przedszkole w Barczewku
II miejsce – Agata Pełka, 4 lata, Przedszkole
w Barczewku
III miejsce – Hania Zalewska, 5 lat,
Przedszkole w Barczewku
wyróżnienie- Dorota Opas, 6 lat, Przedszkole
Barczewo
wyróżnienia dla 4-latków:
Oliwier Wejs, 4 lata, Przedszkole w Wipsowie
Oliwia Wejs, 4 lata, Przedszkole w Wipsowie
Oliwier Pawelczyk, 4 lata, Przedszkole
w Wipsowie
Kamil Roszkowski, 4 lata, Przedszkole w Wipsowie
Dominika Rakwał, 4 lata, Przedszkole w Wipsowie
Magda Gut, 4 lata, Przedszkole w Wipsowie
Hubert Kropidłowski, 4 lata, Przedszkole
w Wipsowie
Mateusz Patoleta, 4 lata, grupa I

kategoria lat 9-10 lat:
Nagroda specjalna – Nataniel Trąbiński, 9 lat,
Szkoła Podstawowa w Barczewie
I miejsce – Maja Niedźwiecka, 10 lat,
Świetlica wiejska Wipsowo
II miejsce – Maksymilian Kacprzak, 9 lat, kl.
II, Szkoła Podstawowa w Łęgajnach
III miejsce – Wiktoria Pieńkosz, 9 lat,
Świetlica wiejska w Ramsowie
kategoria lat 11-12 lat:
I miejsce – Julianna Kosowska, 12 lat,
Świetlica wiejska w Barczewku
II miejsce – Kuba Kopczyński, 11 lat, SP
Łęgajny
III miejsce – Nikola Smolińska, 11 lat, SP
Łęgajny
kategoria gimnazjum:
wyróżnienie – Radek Bartoszek, 14 lat,
Świetlica wiejska Wipsowo
Nagrody specjalne:
Adrian Ficek, 19 lat, Zakład PoprawczyGimnazjum w Barczewie
Mariusz Klementowski, 17 lat, Zakład
Poprawczy-Gimnazjum w Barczewie.
Magda Łowkiel-Klimek

Z dziećmi o teatrze
Z okazji Dnia Teatru zorganizowano lekcję edukacyjną dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
W pierwszej części spotkania odbyła się pogadanka z dziećmi na temat historii teatru oraz jego rozwoju przez wieki. Dzieci poznały m.in.
interesujące pojęcie improwizacji, w której potrzeba niezmiernej ilości wyobraźni. W celu praktycznego poznania tego pojęcia prowadzące
lekcje pracownice Centrum Kultury odegrały improwizowane scenki teatralne, w których ukryto kilka znanych, ulubionych bajek. Dzieci
zagadki odgadywały wyśmienicie. Uczniowie Kamil
Czapiewski i Iza Nadrowska wyrecytowali wiersze,
które różnorodnie próbowali interpretować. Podziwialiśmy dzieci, które pokazały jak trudną sztuką jest
opowiedzenie tekstu w momencie, gdy mamy do
dyspozycji tylko swój głos. Następnie każdy chętny
uczeń mógł spróbować zaimprowizować własną
scenkę teatralną za pomocą kilku rekwizytów: korony,
kapelusza, kamizelki, futra lisa, zająca. Scenki,
w których każdy mógł się poczuć jak prawdziwy aktor,
były dla wszystkich wspaniałą zabawą, a największy
aplauz zebrały panie nauczycielki – Marzena Pawlik
i Ewa Rybczyńska, które wcieliły się w role króla
i królowej.
Lekcje przygotowały pracownice Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie – Agnieszka
Chojnowska i Magdalena Łowkiel-Klimek.
Magdalena Łowkiel-Klimek
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W Świetlicy wiejskiej w Wipsowie - Rodzinny Dzień Gry Planszowej
Czy pamiętacie wspólne wieczory z całą
rodziną przy grach planszowych? Wspólna
zabawa i wspólne spędzenie czasu. Taki czas
chciałam odtworzyć na nowo ale w większym
gronie, wśród mieszkańców Wipsowa
z dziećmi i zaproszonymi gośćmi.
W słoneczną sobotę 11 kwietnia w Świetlicy wiejskiej w Wipsowie odbył się
Rodzinny Dzień Gry Planszowej. Ktoś zada
pytanie: po co taki dzień? Z potrzeby serca
i odpoczynku, a także by dzieci, młodzież
i dorosłych zachęcić do takiego rodzaju
aktywności, by odpocząć od gier komputerowych i telewizora, by spędzić czas ze
swoimi dziećmi i znajomymi. W świetlicy
były dostępne gry planszowe i puzzle, całe
pudło gier przyniosłam również z domu,
a część zakupiłam ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Barczewie. Każdy z uczestników i gości mógł także przynieść
i pochwalić się swoimi „planszówkami”.
Dzięki wspaniałym mieszkańcom Wipsowa,
Ramsowa, Kromerowa i Bartołt Wielkich
mogliśmy skosztować rewelacyjnych,
domowych wypieków (ciasta, ciasteczka
i babeczki). Ten dzień poświęciliśmy w
całości nie tylko swoim rodzinom, ale w taki
sposób mogliśmy pomóc 3,5-letniej Agatce
Jeżowskiej z Wipsowa, która 13 lutego 2015
roku zachorowała na białaczkę. Do specjalnej
skarbonki można było wrzucić symboliczną

„złotówkę” i dobre słowo. Dodatkowo można
było zakupić artystyczne, ręcznie robione
kartki okolicznościowe, a także ręcznie
zdobione świeczniki, gdzie cały dochód ze
sprzedaży przeznaczony będzie na rehabilitację Agatki. W tym dniu nie zabrakło i
niespodzianki w postaci wspaniałego mini
koncertu młodego, ale jakże zdolnego
Marsela Castalano z Barczewa, który
przepięknie zagrał na klarnecie, m.in. hymn
Stanów Zjednoczonych, który dedykował
swoim dziadkom zza oceanu. W ten sposób
dołożył swoją „cegiełkę” w pomoc

charytatywną. Dodatkową niespodzianką
były odwiedziny mamy chorej Agatki, która
ze łzami w oczach dziękowała wszystkim za
pomoc i otuchę.
Dzień Gry Planszowej uważam za udany
i spędzony tak, jak sobie wymarzyłam.
Bardzo się cieszę, że uczestnicy zakończyli
ten dzień z uśmiechem i pozytywną energią.
Bardzo serdecznie chciałabym podziękować:
mieszkańcom Kromerowa, Ramsowa,
Wipsowa, mojej mamie Eli Wojszel, Małgorzacie Kreft, Ewie Matuszak, Krzysztofowi
Oleszczak, Annie Duda-Radziwon, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Wipsowa,
sołtysowi Kazimierzowi Biegackiemu,
Urszuli Mosakowskiej, Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, telewizji Macrosat, radnemu
Adamowi Dowgiałło i zaproszonym
gościom. Dzięki wszystkim uczestnikom
Rodzinnego Dnia Gry Planszowej w Wipsowie zebraliśmy kwotę 1546,53 zł.
Chorej na białaczkę Agatce można pomóc
wpłacając symboliczną złotówkę na nr konta
Fundacji Spełnionych Marzeń 67 1050 1025
1000 0023 5851 4210 z dopiskiem AGATA
JEŻOWSKA WIPSOWO.
Serdecznie dziękuję.
Anna Wojszel

Wielkanocna Zbiórka Żywności - zebrano 1409,12 kg
W dniach 20-21 marca br., jak w poprzednich latach, na terenie miasta i gminy
Barczewo odbyła się Wielkanocna Zbiórka
Żywności. Koordynatorem z ramienia
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich,
które we współpracy z Bankiem Żywności
w Olsztynie zorganizowało tę zbiórkę, była
wiceprezes Danuta Zielonka.
Podobnie jak w latach poprzednich,
artykuły żywnościowe były systematycznie
odbierane ze sklepów z terenu miasta i wsi,
skąd przewożono je do Centrum Kultury
i Promocji Gminy przy ul. Słowackiego 5
w Barczewie. Tam, po ich segregacji
i zewidencjonowaniu, robiono paczki.
Duże słowa uznania należą się organizatorom akcji Wielkanocnej Zbiórki Żywności, członkom Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich oraz tym, którzy wnieśli
ogromny wkład zaangażowania, poświęcając
swój wolny czas dla potrzebujących. Byli to:
Danuta Zielonka, Danuta Łowkiel, Janina
Domurad, Patrycja Nowicka, Krystyna
Kurzac, Zbigniew Stodolnik, Lech
Krawczyk. Przy zbiórce pracowało czterech
osadzonych z Zakładu Karnego w Barczewie,
którymi opiekował się wychowawca Robert
Karabin. Ponadto miejscowe instytucje
udzieliły pomocy w transporcie.

W ramach tegorocznej Wielkanocnej
Zbiórki Żywności Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich współpracowało z Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie, Szkołą Podstawową nr 1 im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie, Szkołą
Podstawową im. Jana Pawła II w Łęgajnach,
Szkołą Podstawową im. Augustyny Wiewiorry w Wipsowie oraz Niepublicznym
Zespołem Szkół w Ramsowie. To uczniowie
tych szkół, pod opieką nauczycieli
i pedagogów, wzięli udział w akcji. Ponadto
w akcję włączyli się także członkowie
Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”. W tym
roku w zbiórce żywności łącznie uczestniczyło 182 wolontariuszy. Dzięki tak dużemu
zaangażowaniu, żywność zbierano w 20
placówkach handlowych na terenie miasta
i gminy Barczewo. W trakcie zbiórki
mieszkańcy przekazali najpotrzebniejsze
artykuły, takie jak: mąkę, cukier, makaron,
kaszę, ryż, konserwy i dużo słodyczy,
w łącznej ilości 1409,12 kg. Z zebranej
żywności wykonano 234 paczki, które
dotarły do rodzin najbardziej potrzebujących.
Ponadto na zajęcia w świetlicy szkolnej
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej,
świetlicy terapeutycznej oraz na potrzeby
stołówki szkolnej w Lamkowie przekazano
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łącznie 119,37 kg zebranej żywności.
Wiadomo, że jest to kropla w morzu potrzeb,
ale jest to także nadzieja na lepsze,
radośniejsze święta w wielu domach.
Gorące słowa podziękowania należą się
wszystkim mieszkańcom miasta i gminy
Barczewo za zakup żywności i przekazanie
jej podczas zbiórki. To świadczy o Państwa
wrażliwości na występujące potrzeby rodzin,
które na co dzień zmagają się z problemami
finansowymi. Gorące podziękowania kierowane są pod adresem pani Marioli Łukowskiej-Juckiewicz za nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń na Wielkanocną
Zbiórkę Żywności. Dodajmy, że wzorem lat
ubiegłych działania organizacyjne przy
Wielkanocnej Zbiórce Żywności wsparł
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku,
który zakupił torebki.
Pani Danuta Zielonka za naszym pośrednictwem, skierowała słowa podziękowania do wszystkich, którzy włączyli się do
akcji na rzecz Wielkanocnej Zbiórki
Żywności, a szczególnie do właścicieli
sklepów za ich życzliwość i przychylność
inicjatywie.
W. Zenderowski
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Sołectwo Leszno

Leszno – 285 lat
(niem. Gross Leschno)

Wieś leży przy południowo-wschodnich
granicach gminy Barczewo, nad jeziorami
Choszczka i Krzywek i jest jedną z najmłodszych wiosek w gminie. W roku 1730

wybuchu pierwszej wojny próbowano
zmienić nazwę wsi na niemiecką. Nie
przeszły nazwy: Wirster Walde ani Leschau.
Później funkcjonowały nazwy: Duże Leszno

biskup warmiński Krzysztof Andrzej Jan
Szembek wydał przywilej lokacyjny,
w którym zapisał wsi 24 włóki ziemi i sześć
okolicznych, małych jezior. Jedno z nich po
odwodnieniu służyło po podziale jako łąka.
W pozostałych mieszkańcy mieli prawo
łowić ryby na własny użytek. Pierwszymi
osadnikami byli ewangeliccy gospodarze,
którzy za prawo wypasu bydła w lasach
stanowiących własność biskupa, po roku
zgodzili się przejść na wiarę katolicką.
Kolejny przywilej miał zostać wydany
w 1755 roku. Wśród pierwszych osadników
była rodzina Wątorów. Po rozbiorze Polski
rząd pruski zabrał wieś i wydał ją Prusowi,
który był namiestnikiem królewskim.
W 1772 roku Leszno liczyło 18 zagród i 82
mieszkańców, z których większość stanowili Polacy. W 1855 roku ziemię należącą
do wsi podzielono pomiędzy sześciu
gospodarzy. Na podstawie spisu wiadomo,
że w 1857 roku Leszno liczyło już 168
mieszkańców i wciąż przybywali nowi.
Wieś należała do parafii w Ramsowie.
Od początku mieszkańców Leszna
cechował głęboki patriotyzm. W grudniu
1863 roku udzielili schronienia powstańcom
styczniowym. Potem, od 1882 do 1891 roku
we wsi działało Towarzystwo Czytelni
Ludowych oraz biblioteczka, licząca 90
polskich woluminów. W 1910 roku Leszno
liczyło 326 Polaków, dzięki czemu mogła
powstać ochronka polska. W latach
późniejszych zawiązała się grupa „Sokoła”,
działało Towarzystwo Polskie 3 Róże
Różańcowe i była świetlica. Odtąd
miejscowych działaczy walczących o sprawy polskie nazwano „Wiarusami”. Po

i Leszno. W roku 1914 Józef Olk wybudował
w środku wsi kapliczkę, którą zaopatrzył
z trzech stron w polski napis „Pod Twoją
obronę”. W 1939 roku nauczyciel Adalbert
Gehrmann domagał się u władz niemieckich
usunięcia polskiego napisu. Zastąpiono go
niemieckim: „Königin des Himmels, bitte
fürs uns”. W 1945 roku Jan Olk przywrócił
kapliczce polski napis.
Podczas plebiscytu w lipcu 1920 roku za
Polską głosowało 57,8% mieszkańców
Leszna. Reaktywowano ochronkę polską
(przedszkole) oraz uruchomiono biblioteczkę, działającą do 1926 roku, która
w latach 1932-1933 funkcjonowała w ramach Towarzystwa Szkolnego, by w latach
1934-1939 stać się oddziałem Centralnej
Biblioteki Polskiej w Niemczech. Wówczas
bibliotekarzami byli: Michał Kiwitt, Józef
Olk, Wiktor Krakor i Maria Krakor. Od 1922
roku działał Związek Polaków w Niemczech, do którego należało 11 osób, a mężem
zaufania był Józef Olk. Działał też Związek
Towarzystw Młodzieżowych oraz Chór
Związku Polskich Kół Śpiewaczych, kierowany przez Jana Lubomirskiego. W tym
czasie za sprawą ludzi walczących o polskość, Leszno zwane było „Małą Warszawą”.
W kronice Leszna jest informacja
o pierwszej polskiej szkole, powstałej
w ostatnim dziesięcioleciu XVIII wieku
i istniejącej do początku XIX wieku,
w której nauczano po polsku i po niemiecku.
31 grudnia 1928 roku założono prywatną
szkołę polską. Mieściła się ona w wynajętej
części domu Augusta Wątory. Powszechną
polską szkołę otwarto w Lesznie 24 lutego

Rok 1932. Widok na Leszno – archiwum autora
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1930, ale jej oficjalne uruchomienie
wyznaczono na 25 kwietnia 1930 roku.
Pierwszym nauczycielem był Stanisław Jan
Nieborak. Z uwagi na fakt, że większość
mieszkańców była zależna od władz
niemieckich, do szkoły uczęszczało niewiele dzieci, najwyżej 14. Szkołę uruchomiono dzięki: Józefowi i Janowi Olkom,
Józefowi Krakorowi, Michałowi Weissnerowi, Janowi Nieborakowi oraz Michałowi Kiwittowi, chałupnikowi. Po
dojściu nazistów do władzy, 15 kwietnia
1935 roku szkołę zamknięto. Od 1930 roku
we wsi działała świetlica polska, którą
zamknięto w 1939 roku. Prowadził ją we
własnym mieszkaniu Józef Krakor, nie
dopuszczając do konfiskaty polskich
książek. Z chwilą wybuchu II wojny
światowej wielu działaczy polskich
i nauczycieli zostało wysiedlonych z Leszna
i Prus Wschodnich. Wielu trafiło do obozu
koncentracyjnego w Hohenbruch. Jednym
z nich był mieszkaniec Leszna Jan Weissner.
W 1908 roku za wsią, pod lasem, rodzina
Olków wybudowała własny tartak,
w którym pracowało kilkunastu mieszkańców wioski.
28 stycznia 1945 roku do Leszna
wkroczyli żołnierze Armii Czerwonej. Po
1945 roku Leszno zostało wsią sołecką. We
wrześniu 1946 roku otwarto przedszkole,
a w 1947 roku ponownie szkołę. Prowadziła
je Małgorzata Olk, córka Jana Olka.
Z Leszna wywodzą się: Małgorzata Golc
(1913-1989) – zasłużona dla sprawy
polskiej, Jan Olk (1880-1949) – działacz
polski i plebiscytowy na Warmii, Józef Olk
(1884-1966) – działacz na rzecz szkoły
polskiej oraz popularyzator literatury
polskiej, gawędziarz i rzeźbiarz ludowy,
Małgorzata Radke (1923-1999) – przedszkolanka, Michał Weissner (Wajsner)
junior (1895-1970) – działacz warmiński,
Michał Weissner (Wajsner) senior (18561930) – działacz warmiński i August Wątora
(1880-?) – działacz warmiński. Z Lesznem
związani byli: Józef Krakor (1881-1961)
– działacz warmiński, bibliofil, propagator
szkolnictwa i czytelnictwa polskiego, Jan
Mazuch (1840-?) – znany jako „Wiarus”,
Michał Flakowski (1891-1975) – gawędziarz ludowy i działacz plebiscytowy.
Za sprawą proboszcza parafii w Bartołtach Wielkich, mieszkańcy umieścili na
swojej kapliczce dwujęzyczny napis: „Pod
Twoją obronę uciekamy się” oraz „Königin
des Himmels, bitte fürs uns”.
W skład sołectwa Leszno wchodzi Małe
Leszno. Tu swoją siedzibę ma leśnictwo
Leszno, wchodzące w skład Nadleśnictwa
Wipsowo. W 2014 roku Leszno liczyło 138
mieszkańców.
Wojciech Zenderowski

Sołectwo Leszno

Rozmowa z sołtysem – Rejnoldem Humanem
Leszno ze swoją kwadratową kapliczką
znajdującą się w środku wsi jest jedną
z najmłodszych miejscowości w gminie
Barczewo. Położone z dala od miejskiej
aglomeracji, jest wsią cichą i spokojną.
Dawniej, w okresie międzywojennym za
sprawą ludzi walczących o polskość, Leszno
zwane było „Małą Warszawą”. Dziś mieszkańcy są dumni ze swego miejsca
zamieszkania, a położenie w malowniczej,
lesistej okolicy napawa ich otuchą.
Proszę o kilka słów o sobie.
- Od 1972 roku, od urodzenia mieszkam
w Lesznie. W latach siedemdziesiątych dużo
osób wyjechało do Niemiec. Ich miejsce
zajęli nowi ludzie. Od 1994 roku prowadzę
Gospodarstwo Agroturystyczne, które
pochłania większość mego czasu. Staram się
włączyć w życie lokalnej społeczności,
pomagać ludziom oraz ich mobilizować do
działań nad poprawą warunków życia i
estetyki naszej wsi.
Od kiedy pełni Pan funkcję sołtysa?
- Obecnie pełnię funkcję sołtysa drugą
kadencję. Tegoroczne wybory odbyły się
w Gospodarstwie Agroturystycznym, gdyż
wieś nie posiada własnej świetlicy. Podczas
wyborów wybrano także Radę Sołecką
w osobach: Jagoda Wyrwas, Tomasz
Leszczak, Rafał Klomfas, Wacław Orzoł,
Patryk Szubryt. W skład sołectwa Leszno
wchodzi Leszno Male. Sołectwo liczy 138
osób. We wsi mamy Biuro Przysięgłego
Tłumacza języka niemieckiego, agroturystykę, stolarnię Meble Golc, leśniczówkę
Leszno oraz kilka gospodarstw rolnych.
Jak czuje się Pan w roli sołtysa?
- Ogólnie w roli sołtysa czuję się dobrze, ale
są momenty że czasami brakuje cierpliwości,
chociaż jestem cierpliwy.
Jak to jest być sołtysem?
- Być sołtysem to nie jest takie przyjemne.
Większość osób myśli, że wystarczy zgłosić

problem, a on natychmiast zostanie zrealizowany. Jednak rzeczywistość jest inna.
Nawet z błahej sprawy, która nic nie kosztuje
czeka się miesiącami, a tak nie powinno być.
Rozumiem, że dużych inwestycji nie da się
zrobić z miesiąca na miesiąc, ale też nie
latami. I co najgorsze, że oprócz funduszu
sołeckiego małe sołectwa są traktowane po
macoszemu.
Czy pomagać to być bliżej ludzi i służyć im
na co dzień ?
- Staram się pomagać każdemu, czy to
w sprawach urzędowych czy też prywatnych.
Jakie inwestycje są w sferze Pana i Rady
Sołeckiej planów?
- Najważniejszymi inwestycjami dla nas,
z którymi borykamy się od kilku lat są: brak
autobusu dla potrzeb mieszkańców, którym
dzieci ponadgimnazjalne mogłyby dojechać
do szkół, a mieszkańcy do pracy, do lekarzy
czy zrobić zakupy. Kolejny problem ciągnie
się od około dwóch lat, a dotyczy
przesunięcia linii energetycznej. Dlatego nie
możemy korzystać z boiska, a także ubiegać
o fundusze unijne na nie. Największym

problemem jest droga powiatowa z dziurawą
nawierzchnią, przez co m.in. żaden przewoźnik nie chce tędy przejeżdżać. Jej
doraźne łatanie wystarcza na krótki czas. I z
roku na rok jej stan jest coraz gorszy.
Jakie ma Pan plany co do poprawy
wizerunku wsi Leszno?
- Doposażenie placu zabaw i co bardzo ważne
dbanie o czystość i zwracanie uwagi innym
na niezaśmiecanie.
Kto wspiera Pana w wykonywaniu obowiązków sołtysa?
- W wykonywaniu obowiązków sołtysa
wspierają mnie moi rodzice i siostra Maria.
Wspiera mnie również Rada Sołecka
i znajomi. Mój tata był długoletnim sołtysem,
także sołtysem była siostra.
W jakim stopniu mieszkańcy włączają się
w życie lokalnej społeczności?
- Z przykrością muszę stwierdzić, że jest to
mała grupka aktywnych osób, ale można na
nich polegać.
Jakie ma Pan plany na przyszłość?
- Pozwolę sobie pomarzyć, chociaż będę się
starał powoli realizować zadania. Oczywiście, by wykonano nową nawierzchnię
drogi powiatowej oraz gminnej wraz
z chodnikiem i ścieżką rowerową biegnącą do
oddalonych, ostatnich budynków. O alejkach
z kostki brukowej przy placu zabaw, przy
jeziorze oraz o plaży z prawdziwego
zdarzenia z pomostem, z oświetleniem
fotowoltaicznym przy jeziorze, boisku, placu
zabaw i drodze. Ponadto o świetlicy wiejskiej
z wyposażeniem i autobusie, który by
kursował wg potrzeb mieszkańców Leszna.
Co Pan pragnie przekazać mieszkańcom
sołectwa za pośrednictwem „Wiadomości
Barczewskich”?
- Pragnę aby więcej osób angażowało się
w prace społeczne, przychodziło na zebrania
oraz zgłaszało jakieś pomysły.
Dziękuję za rozmowę.
Wojciech Zenderowski

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Barczewie
Ciąg dalszy ze str. 6

UTW w Barczewie działa w strukturach
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze” w Olsztynie w oparciu o statut
stowarzyszenia i własny regulamin. Siedzibą władz UTW w Barczewie jest
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” w Olsztynie oddział Barczewie,
Galeria Sztuki „Synagoga” im. Barbary
Hulanickiej w Barczewie, ul. Kopernika 7/9.
Należy podkreślić, że Zarząd UTW w Barczewie działa społecznie.
W ramach działań UTW w Barczewie
planowane są 2 razy w miesiącu wykłady
prowadzone przez wykładowców Uni-

wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyńskiej Wyższej Szkoły im.
Rusieckiego oraz innych zaproszonych
gości, obejmujące szeroki wachlarz tematyczny, w tym m.in.: wykłady o historii
i wielokulturowości regionu Warmii i Mazur, zagadnienia z dziedziny alchemii,
przyrody, ekologii, ochrony środowiska,
zdrowia, prawa, astronomii, sztuki plastycznej i muzyki. Drugą formą podjętych
działań będą zajęcia warsztatowe skupione
w pięciu sekcjach tematycznych.
Uniwersytet Trzeciego Wieku jest
skierowany do osób starszych – emerytów

i rencistów. Ma charakter otwarty. Studentem może zostać mieszkaniec gminy
Barczewo, który ukończył pracę zawodową
i nadal chce być aktywnym i zdobywać
wiedzę, rozwijać swoje zdolności, umiejętności, poszerzać swoje zainteresowania.
Kandydat przyjmowany jest na zasadzie
dobrowolności. Biuro Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które prowadzi Lidia
Szczerbo, mieści się w czytelni Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Barczewie. Tutaj
można otrzymać plan zajęć informujący
o terminach i tematyce zajęć warsztatowych.
W. Zenderowski
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50 lat temu

Tajemnicza panorama Barczewa
W Salonie Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego przy ul. Mickiewicza 13
w Barczewie, w księgach inwentarzowych
pod datą 2 grudnia 1971 roku, pod nr 48 F.
Now., widnieje obrazek o wymiarach 11 na
26,5 cm. Wykonany został w kolorach
czarnym i białym, na papierze drzeworytowym koloru brązowego i przedstawia
panoramę Barczewa z lotu ptaka. Jego
wartość w owych czasach wyceniono na
kwotę 35 zł. Jest to odbitka drzeworytu,
która przedstawia nie widok z lotu ptaka,
lecz średniowieczną panoramę naszego
miasta, którą wyróżniają nie tylko
architektoniczne detale, ale także niejedna
charakterystyczna, jak na dawne czasy
budowla.
Drzeworyt wykonała urodzona w roku
1921, znana olsztyńska plastyczka pani
Zofia Hermanowicz. Autorka w swoim
dorobku wykonała wiele podobnych prac.
Miedzy innymi stworzyła techniką drze-

Panoramę Barczewa wyróżniają cztery
budowle. Wieża kościoła św. Anny i św.
Szczepana – to nie jest dzisiejsza wieża.
Wykonana przez artystkę jest trzystopniowa, ku górze zwężająca się i zakończona podobnie jak dzisiejsza. Sam kształt
wieży nie jest wymysłem artystki. Artystka
szczegóły budowy dla tamtego okresu
czerpała ze starych, średniowiecznych rycin.
Naniosła sylwetkę wieży kościelnej wybudowanej po pożarze jaki miał miejsce w roku
1594, kiedy zniszczeniu uległ kościół.
Podczas odbudowy zbudowano murowaną
wieżę kościelną jaka znajduje się na
drzeworycie. Kościół nie posiadał jeszcze
prezbiterium. Jest natomiast na ścianie
wschodniej wieżyczka, gdzie na sześciu
kolumnach wsparto kopulaste zadaszenie
zwieńczone iglicą z podwójnym krzyżem.
W wieżyczce umieszczono dzwon. Pożar
z 1798 roku dla świątyni okazał się
tragiczny. Przy odbudowie dokonano wielu

worytu serię dzieł przedstawiających panoramy miast dawnego województwa olsztyńskiego, w tym m.in.: Ornety, Ostródy, Mikołajek, gdzie te ostatnie zaliczane są do najpiękniejszych w serii. Pani Zofia w swoim
dorobku posiadała wiele grafik o różnej
tematyce. Wykonane prace w latach 60. i 70.
znalazły się na wielu wystawach krajowych.
Dziś odnaleźć je można w niejednej galerii,
muzeum czy w prywatnych zbiorach. Drzeworyt przedstawiający barczewską panoramę artystka wykonała w 1965 roku.
Henryk Kępka, od 23 stycznia 1963 do
30 stycznia 1973 roku przewodniczący
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Barczewie, w swoich wspomnieniach
napisał, że podczas uroczystości w Olsztynie otrzymał oprawiony w ramkę obraz
przedstawiający panoramę Barczewa – „podarek przekazałem do Muzeum Feliksa Nowowiejskiego uznając, że tam jest jego
miejsce”. Było to na początku 1970 roku.
Pani Leontyna Sawicka nadmieniła, że kiedy objęła placówkę, panoramiczny obrazek
Barczewa autorstwa Zofii Hermanowicz
wisiał już na ścianie. Rok później został
wpisany do księgi inwentarzowej.

zmian. Wówczas przyległa do świątyni
wieża otrzymała kwadratowy kształt i
zwieńczona została blaszanym hełmem oraz
kulą mosiężną z chorągiewką z datą 1800 rokiem odbudowy. Tam też umieszczono
dzwon kościelny, który zastąpił mały
umieszczony w wieżyczce.
Drugą budowlą jest kościół św. Andrzeja
Apostoła z dawniejszą frontową ścianą,
w której widoczny jest okrągły otwór
okienny, dziś nieistniejący. Na drzeworycie
nie ma małej wieżyczki umieszczonej na
dachu przy ścianie prezbiterium. Natomiast
na szczytowej, frontowej ścianie znajduje
się iglica zakończona kulą. Trzecią budowlą
jest ratusz ze swoją gotycką wieżyczką.
Z historii wiemy, że został zbudowany po
1680 a przed 1718. Tu brak szczegółów,
a raczej trudno ich się doszukać z uwagi, że
widzimy tylko samą wieżyczkę. Czwartą
budowlą jest murowany komin należący do
młyna, a przy nim kilkukondygnacyjne
młyńskie zabudowania.
Ciekawostką drzeworytu są ulice miejskie. Dzisiejsza ul. Mickiewicza, Cicha
i Traugutta. Nie ma jeszcze kościoła ewangelickiego, gdyż jego budowę ukończono

14

GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (254) kwiecień 2015

Barczewskie Kalendarium
Kwiecień
1520.04 – w pobliżu Barczewa, liczący
ponad tysiąc ludzi oddział wojsk krzyżackich stoczył bitwę z siłami mazowieckimi; Krzyżacy ponieśli klęskę.
1585.04.01 – zgodnie z decyzją biskupa
Marcina Kromera, nowym właścicielem wsi
Wipsowo został Jakub Worein, kapitan
zamku lidzbarskiego.
1685.04.21 – ks. Piotr Sadowski został
mianowany proboszczem w Barczewie.
1745.04.05 – zmarł Hossius Antoni, imię
zakonne Tadeusz (ur. 29 czerwca 1674 roku
w Barczewie), pijar, pedagog, aptekarz
i muzyk.
1900.04.22 – w miejscowości Bredynki
urodziła się Augustyna Wiewiorra, nauczycielka, zasłużona działaczka warmińska.
1900.04.28 – w kolekturze w Barczewie
padła główna wygrana w pruskiej
loterii.
Na
Ciąg dalszy
na str.
18
ćwiartkę losu wspólnie zagrali fryzjer,
pomocnik zegarmistrza, mistrz malarski
i urzędnik.
1920.04.25 – Feliks Nowowiejski koncertował w Kwidzynie. Dochód z koncertu
przeznaczył na potrzeby akcji plebiscytowej.
1930.04.10 – zapadła decyzja o powstaniu
w Skajbotach polskiej szkoły.
1930.04.25 – w Lesznie w budynku należącym do Augustyna Wontary otwarto polską szkołę; szkołę otworzył Jan Nieborak.
1935.04.06 – w Lesznie została zamknięta
polska szkoła.
1935.04.20 – rocznicę urodzin wodza
Niemiec, kanclerza Hitlera młodzież
szkolna w Barczewie uczciła uroczystością.
1935.04.30 – nocą w Barczewie spadł
wielki, nienotowany o tej porze roku śnieg,
tworząc 2-metrowe zaspy.
1940.04.04 – do Barczewa trafili pierwsi
polscy przymusowi robotnicy.
1945.04.10 – oddziały niemieckie w Prusach Wschodnich złożyły broń.
1945.04.13 – władze miasta Barczewa
przystąpiły do ewidencjonowania polskiej
ludności rodzimej, przyznając zarejestrowanym tymczasowe obywatelstwo
polskie.
Ciąg dalszy na str. 15

w 1871 roku. Nie ma kościoła więziennego
pw. Dobrego Łotra (św. Dyzmy – patrona
więźniów), którego budowę ukończono
w 1873 roku.
Można przypuszczać, że do wykonania
drzeworytu artystka korzystała z dawnych
rycin, wykonanych po 1594, a przed 1871.
Ostatnią ciekawostką jest to, że wszystkie
drzeworyty przedstawiające panoramę
miast województwa olsztyńskiego zostały
w roku 1965 uwiecznione na widokówkach
o wymiarach 21,5 x 7,5 cm.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

Sport

Przedszkole Miejskie w Barczewie
Nasze przedszkole kładzie szczególny
nacisk na promowanie zdrowego odżywiania
i aktywnego spędzania czasu.
Bierzemy udział w wielu programach i projektach, m.in:
- Zielona Flaga (ubiegamy się po raz trzeci
o międzynarodowy certyfikat);
- Kubusiowi Przyjaciele Natury;
- Mamo, Tato, pij wodę!;
- Akademia Zdrowego Przedszkolaka;
- Przedszkole Promujące Zdrowie (ubiegamy
się o certyfikat).
Naszym osiągnięciem są założone
ogródki ziołowe, a zioła używamy w kuchni
przez cały rok. Dzieci znają wykorzystanie

Barczewskie Kalendarium
Kwiecień
Ciąg dalszy ze str. 14

1945.04.27 – pełnomocnik Rządu na Okręg
Mazurski zarządził, aby zgłaszających się
Kaszubów, Pomorzan, Warmiaków, Mazurów rejestrować jako Polaków.
1945.04.30 – do Barczewa na krótko
powrócił pastor Georg Braunschmidt.
1950.04.18 – w Szkole Podstawowej w Barczewie obchodzono uroczyście rocznicę
urodzin Bolesława Bieruta.
1950.04.18 – uchwałą Miejskiej Rady
Narodowej w Barczewie park wypoczynkowy przy ul. Wojska Polskiego (przy
stacji benzynowej) nazwano „Parkiem
1 Maja”.
1955.04.16 – w Barczewie przystąpiono do
składania podpisów pod Apelem Wiedeńskim Światowej Rady Pokoju.
1970.04.01 – Włókiennicza Spółdzielnia
„Warmianka”, w lokalu przy ul. Mickiewicza
otworzyła punkt prania brudnej bielizny.
1985.04.20 – w kinie Legenda w Barczewie
odbyło się spotkanie pokoleń, przebiegające
pod hasłem „Byliśmy, jesteśmy i będziemy”.
1985.04.30 – w kinie „Legenda” w Barczewie odbyła się akademia pierwszomajowa.
1995.04.01 – w Barczewie rozpoczęła
działalność firma „MB” – Meble Barczewo.
1995.04.01 – w stan likwidacji postawiono
Hotel Robotniczy w Łęgajnach.
1995.04.12 – pensjonariuszy z Domu Opieki
Społecznej w Barczewie odwiedził Metropolita Warmiński ksiądz arcybiskup Edmund
Piszcz.
1995.04.12 – Telewizja kablowa „Macrosat”
po raz pierwszy rejestrowała sesję Rady
Miejskiej w Barczewie.
2000.04.01 – Komenda Hufca Warmińskiego
ZHP wspólnie z Miejskim Ośrodkiem
Kultury, Sportu i Turystyki zorganizowali
rajd pieszy „BAM, BAM, RAJ”.
2000.04.11 – Miejski Dom Kultury w Barczewie zorganizował V Gminny Konkurs
Wielkanocny.
W. Zenderowski

niektórych ziół w kuchni i lecznictwie.
Przedszkolny ziołownik cieszy się zainteresowaniem całej społeczności przedszkolnej. Dzieci wiedzą, że sól można
zastąpić naturalnymi ziołami, a wyhodowane
warzywa i zioła na rabatkach i w kącikach
przyrody można wykorzystać podczas zajęć
gospodarczych do przygotowania zdrowych
sałatek i kanapek.
W trosce o zdrowie przeprowadziliśmy
cykl zajęć poświęconych wyrabianiu
nawyków higienicznych. Każdego miesiąca
w planowaniu miesięcznym ujęte są treści
z zakresu promocji zdrowia. Odbyło się
szereg spotkań ze specjalistami: spotkanie
z pielęgniarką, dietetykiem, stomatologiem,
sportowcem, co dało dużo radości dzieciom
i zachęciło do naśladowania dobrych
nawyków i zachowań. Dzieci wiedzą jak
dbać o własne zmysły i higienę układu
nerwowego. Poznały sposoby zabezpieczania się przed nadmiernym hałasem, znają
różne formy i metody relaksacji i wyciszenia:
czytanie bajek terapeutycznych, masażyki,
słuchanie muzyki relaksacyjnej, odprężającej
i odgłosów natury.
Poprzez realizację programu „Mamo,
Tato pij wodę!” udało nam się zachęcić
naszych wychowanków jak również rodziców, aby w codziennym życiu przestrzegali zdrowych nawyków żywieniowych.

Codziennie i systematycznie prowadzimy ćwiczenia gimnastyczne, zabawy
ruchowe, które zachęcają do aktywności
wszystkie dzieci.
Chętnie korzystamy
z orlika, używamy sprzętu sportowego
w terenie, np. tunele, kosze do koszykówki,
siatkówki, piłki nożne, bramki – rzut do celu,
równoważnie. Prowadzimy zajęcia ruchowe
różnymi metodami: C. Orffa, R. Labana,
A.M. Kniessów, Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne, KLANZA, Pedagogiki
Zabawy…

Fot. B. Iwaszko (2)

Dokumentując nasze działania i planując
ich promocję spotykamy się z wielkim
wsparciem i zainteresowaniem ze strony
rodziców. O naszych działaniach informujemy na gazetkach przedszkolnych, w galerii
zdjęć, kronice przedszkolnej oraz na stronie
www przedszkola, Olsztyńskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej, stronie ekoszkoły,
facebook, w lokalnej prasie i telewizji.
Cieszymy się, że w kształtowanie postaw
prozdrowotnych zaangażowało się całe
Grono Pedagogiczne, Personel Przedszkola,
Rodzice, a w szczególności Dzieci.
Wszystkim osobom biorącym udział
w naszych działaniach serdecznie dziękujemy.
Nauczycielki Bożena Iwaszko, Dorota
Sobiechowska, Karolina Łesyk

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie

Wizyta dzieci z Ukrainy
Dzień 26.03.2015 r. zapisał się na długo
w pamięci uczniów i nauczycieli Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek
w Ramsowie. Dwa dni wcześniej dowiedzieliśmy się, że będziemy gościć 37osobową grupę dzieci z Ukrainy wraz z ich
opiekunami. Razem 47 osób. Dzieci ukraińskie od kilku dni przebywały w ośrodku
wypoczynkowym w Dadaju, gdzie stworzono im oazę bezpieczeństwa, spokoju
przywrócono choćby na krótko utracony
świat normalnego dzieciństwa. Dzieci
przyjechały do Polski z okolic dotkniętych
działaniami wojennymi, z obwodu donieckiego.
I właśnie w czwartek 26.03.2015 ocze-
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kiwaliśmy naszych gości bardzo niecierpliwie. Wszyscy uczniowie szkoły
podstawowej, gimnazjum, a nawet najmłodsze przedszkolaki byli zaangażowani
Ciąg dalszy na str. 18

15

Sport

Wydarzenia sportowe
Białecki w czołówce seniorów
21.03.2015 r. w Warszawie odbył się III
Puchar Polski Seniorów w szabli. W turnieju
nie mogło zabraknąć utalentowanego zawodnika Muks Victor Warszawa Cezarego Białeckiego.
Turniej rozpoczął się od walk grupowych,
gdzie po stoczeniu 12 walk Czarek
awansował do fazy pucharowej. Awans do
najlepszej 32 turnieju był już sukcesem,
ponieważ Czarek jako junior młodszy był
jednym z młodszych startujących zawodników. Jak się okazało Białecki nie
spoczął na laurach i udowodnił, że ma
charakter prawdziwego szablisty.
W pierwszej walce pucharowej spotkał się
z zawodnikiem AZS AWF Katowice i chociaż
był o 6 lat młodszy po wyrównanej walce
pokonał go 15/14. Następnym zawodnikiem,
z którym Czarek musiał walczyć był jeden
z faworytów turnieju zawodnik Fortis
Sosnowiec, który również musiał uznać
wyższość zawodnika z Barczewa i uległ
Białeckiemu 12/15. Ta wygrana dała
Czarkowi szansę na walkę o medal. W następnym pojedynku zmierzył się z zawodnikiem KKSZ Konin, po nieprawdopodobnie
wyrównanej walce Czarek uległ mu 14/15 co
dało mu 8 miejsce w stawce najlepszych
seniorów w Polsce.Wynik Cezarego
Białeckiego w tych zawodach okazał się
wielką niespodzianką, w świecie szermierki.
A mogło być jeszcze lepiej. Z wypowiedzi
trenerów i zawodników okazało się, że nie
pamiętają, aby tak młody zawodnik zajął tak
wysoką lokatę wśród seniorów.
I etap turnieju Coca-Cola CUP 2015
Na barczewskich Orlikach 25 marca
rozegrano I etap turnieju Coca-Cola CUP
2015. Obiekt przy Szkole Podstawowej nr 1
był areną zmagań dziewcząt natomiast przy
Gimnazjum nr 1 swoje mecze rozgrywali
chłopcy. Jest to już 17 edycja Coca-Cola Cup,
najstarszego w Polsce piłkarskiego turnieju
dla młodzieży. Wraz z początkiem marca
zakończyła się rekrutacja. W tym roku o
udział w wielkim finale i wyjazd na
międzynarodowy obóz treningowy będzie
rywalizować 3948 drużyn – najwięcej
w historii turnieju w obecnej formule szkół
gimnazjalnych. Najwięcej (408) z województwa mazowieckiego. Już po raz piąty
z rzędu turniej jest wspierany przez Roberta
Lewandowskiego. Do udziału w tegorocznej
edycji turnieju zgłosiło się prawie 25 000
gimnazjalistów i ponad 14 000 gimnazjalistek pragnących podążać drogą Roberta
Lewandowskiego – najlepszego obecnie
polskiego piłkarza, w przeszłości uczestnika
Coca-Cola Cup. To najwyższa frekwencja
Coca-Cola Cup w obecnej formule, czyli od
2010 roku, odkąd turniej jest skierowany
wyłącznie do gimnazjalistów. Najlepsza
drużyna tegorocznej edycji pojedzie

na międzynarodowy obóz treningowy,
na którym pozna rówieśników z innych
krajów i wspólnie z nimi będzie szlifować
piłkarskie umiejętności pod okiem uznanych
trenerów. W kategorii dziewcząt wystąpiły 4
drużyny: Gimnazjum nr 1 w Barczewie,
Publiczne Gimnazjum Dźwierzuty, Gimnazjum Piecki, Zespół Szkół Kolno. Bezkonkurencyjne okazały się zawodniczki
barczewskiego gimnazjum, które wyraźnie
wygrywały wszystkie swoje spotkania. Tym
samym zapewniły sobie awans do kolejnej
rundy turnieju. Opiekunem zespołu jest pan
Sławomir Długiński.
Wyniki: I kolejka - Publiczne Gimnazjum
Dźwierzuty 3-1 Zespół Szkół Kolno, Gimnazjum Piecki 1-4 Gimnazjum nr 1 w Barczewie. II kolejka Publiczne Gimnazjum
Dźwierzuty 4-2 Gimnazjum Piecki, Zespół
Szkół Kolno 0-5 Gimnazjum nr 1 w Barczewie. III kolejka Zespół Szkół Kolno 21 Gimnazjum Piecki, Publiczne Gimnazjum
Dźwierzuty 2-4 Gimnazjum nr 1w Barczewie.
Mniej szczęścia mieli piłkarze z Barczewa.
Wprawdzie wygrali z Kolnem i to wyraźnie,
ale wcześniej z Pieckami tylko zremisowali.
Do awansu potrzebna była im wygrana
z Dźwierzutami. Niestety, zagrali bardzo
nerwowo i nieskutecznie, popełniali proste
błędy, które kończyły się bramkami
przeciwników.Ostatecznie wysoko przegrali
i odpadli z turnieju. Opiekunem zespołu jest
Pan Kazimierz Zera.
Cezary Białecki po Mistrzostwach Świata
w Szabli
W odległym kraju, Uzbekistanie, w jego
stolicy Taszkencie odbyły się Mistrzostwa
Świata w szermierce. W konkurencji szabli
w trzyosobowej reprezentacji Polski kadetów
wystartował mieszkaniec Barczewa Cezary
Białecki. 3 kwietnia 2015 r. spełniły się
marzenia Czarka, po raz pierwszy reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Świata,
gdzie stawili się najlepsi szabliści. Turniej
rozpoczął się od walk grupowych. Po
stoczeniu sześciu walk Białeckiemu udało się
awansować do fazy pucharowej. Pierwszym
przeciwnikiem w fazie pucharowej był
reprezentant Hongkongu. Po wyrównanej
walce Czarek wygrał 15-12 i awansował
dalej. W następnym pojedynku zmierzył się
z reprezentantem Korei Południowej.
Zawodnik z Azji okazał się zdecydowanie
lepszym zawodnikiem, pokonując Białeckiego 15-4. Czarek ostatecznie został
sklasyfikowany na 30 miejscu. Jak się
później okazało zawodnik z Korei został
Misrzem Świata Kadetów. Każdy sportowiec, bez względu na uprawianą dyscyplinę
marzy o udziale w Mistrzostwach
Świata. Również dla Czarka udział w tak
prestiżowym turnieju był wielkim przeżyciem i potwierdzeniem, że warto ciężko

trenować i wierzyć w to, że można osiągnąć
sukces.
UKS GALA Barczewo zakończyła
rozgrywki Olsztyńskiej Ligi Siatkówki
Amatorów
We wtorek 14.04.2015 zakończyły się
rozgrywki 2 Olsztyńskiej Ligi Siatkówki
Amatorów, w których 2 miejsce zajęła
drużyna UKS GALA BARCZEWO. W lidze
brało udział 12 zespołów, a system
rozgrywek polegał na grze każdy z każdym
mecz i rewanż. W sumie każda ekipa
rozegrała 22 spotkania. Barczewscy siatkarze
z dorobkiem 48 punktów uplasowali się
ostatecznie na 2 miejscu, dającym prawo
awansu do 1 ligi. Drużyną, która wygrała
rozgrywki jest MS Projekt z 53 pkt, natomiast
najniższy stopień podium przypadł dla
Banacha Auto Serwis, którzy uzyskali na
przestrzeni sezonu 46 pkt. Tabela rozgrywek:
m-ce zespół
mecze punkty sety
1. MS Projekt
22
53 38 : 13
2. Gala Barczewo
22
48 38 : 17
3. Banach Auto Serwis 22
46 37 : 18
4. AKS Kormoran
22
46 35 : 18
5. All In Boys
22
41 30 : 19
6. Konitec
22
38 32 : 24
7. Wojmex Lamusy
22
37 30 : 25
8. Rącze Strzały
22
26 21 : 32
9. DAP
22
24 20 : 32
10. Odbijacze
22
19 15 : 35
11. SOS Gim. 3
22
18 16 : 36
Pracowity marzec EGIDY Barczewo
Marzec dla zawodników i trenerów EGIDY
Barczewo był pracowitym miesiącem.
Zawodnicy wzięli udział w XXII
Międzynarodowych Mistrzostwach Polski
Taekwondo ZS PUT 14-15.03.2015 r. Jak już
zdążyli nas do tego przyzwyczaić wypadli
bardzo dobrze. Z imprezy wrócili z sześcioma medalami. Tak zawody relacjonuje strona
www.ksegida.pl:
W dniach 14-15.03.2015 r w Wieliczce odbyły
się XXII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Taekwondo ZS PUT. W zawodach wzięło
udział 552 zawodników i zawodniczek z 22
klubów z Polski i 2 ekip zagranicznych.
Skład KS Egida miał być 9 osobowy,miał
być…. jednak sprawy rodzinne trenera oraz
choroba Wiktora Kłosa uniemożliwiły im
wyjazd i udział w zawodach, dlatego pod
kierownictwem Krzysztofa Oleszczaka
i Andrzeja Argalskiego 7 zawodników ruszyła
walczyć o medale. Po przyjeździe na miejsce
zawodnicy mieli dzień wolny, zwiedzili
Kopalnię Soli w Wieliczce, krakowską
Starówkę, byli też na jednym z największych
aquaparków w Polsce. Następnego dnia
najmłodsi walczyli o medale w konkurencjach walk semi contact, walk kalaki
i light contact oraz technik specjalnych
i układów formalnych. Pierwszy dzień
niestety nie przyniósł żadnych medali dla
Ciąg dalszy na str. 17
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klubu, nasi najmłodsi zawodnicy odpadli
w eliminacjach. Najbliżej medalu była
jedynie Maja Staniszewska, przegrywając
walkę o 3 miejsce z zawodniczką z Częstochowy. Drugi dzień to już udział naszych
doświadczonych i starszych zawodników,
którzy regularnie zdobywają medale na
większości imprezach. Tak, też było i tym
razem Kacper Oleszczak wśród kadetów
zajął 2 miejsce w walkach semi contact – 150
cm przegrywając walkę finałową tylko 10:9
oraz 2 miejsce w walkach light contact – 42
kg, również Piotr Przyborek nie zawiódł i w
swojej optymalnej formule walki light contact
juniorów – 72 kg zajął 2 miejsce, wygrywając
4 walki i niestety nieznacznie przegrał
finałową. Na najwyższym stopniu podium
stanęła Klaudia Argalska, w formule light
contact wśród juniorek – 66 kg nie miała
sobie równych i dopiero w walce finałowej
jak mówią zawodnicy ”się spociła” wygrywając walkę pewnie, chodź w pierwszej
rundzie nic nie wskazywało, że będzie to
łatwy pojedynek. Klaudia również zajęła 3
miejsce w walkach semi contact juniorek –
175 cm. Medal brązowy zdobył także nasz
senior Wojciech Jarosz w formule light
contact – 66 kg. W sumie KS Egida BarczewoOlsztynek zdobyła 6 medali (1 złoty, 3 srebra,
2 brązy) wynik mógł być lepszy bo co roku na
Mistrzostwach Polski osiągamy lepsze

rezultaty, jednak większość naszych zawodników poprzechodziła do wyższych kategorii wiekowych wzrostowych i wagowych,
co też tłumaczy po części aktualną sytuację.
Klub KS Egida dziękuje również bardzo za
pomoc w wyjeździe na imprezę Burmistrzowi
gminy Olsztynek oraz MOPS Barczewo,
którzy przyczynili się znacznie do naszego
wyjazdu
.
Skład KS Egida na MP Wieliczka 2015:
Olsztynek: Mikołaj Młodkowski, Kacper
Szczepański, Klaudia Argalska
Barczewo: Maja Staniszewska, Kacper
Oleszczak, Piotr Przyborek, Wojciech Jarosz.
Niewiele czasu na odpoczynek i regenerację
mieli zawodnicy z Barczewa oraz trener
Bartosz Zabłotny. W dniach 20-22.03.2015 r.
odbyła się konsultacja kadry polski pointfightingu, którą prowadzi właśnie Zabłotny.
Czterech zawodników EGIDY otrzymało
powołania na zgrupowanie.
Relacja ze strony www.ksegida.pl:
W dniach 20-22.03.2015 r. w Piasecznie
odbyło się zgrupowanie Kadry Polski
Polskiej Federacji Kick Boxingu, w której
nasz trener Bartosz Zabłotny jest trenerem
pointfightingu. Z naszego klubu powołani
zostali 4 zawodnicy (Wojciech
Jarosz,

Kacper Oleszczak, Piotr Przyborek oraz
Klaudia Argalska) jednak ze względu na
kontuzję i urazy, których nabawili się tydzień
wcześniej na Mistrzostwach Polski Taekwondo w Wieliczce, tylko Wojtek mógł wziąć
udział.
Zawodnicy nocowali w luksusowym hotelu
DeSilva Piaseczno, gdzie również pierwszego
dnia odbyło się spotkanie i rozmowy z motywatorem panem Arturem Sokołowskim.
W kolejnych dniach w Bąkowski Fight Club
w Józefosławiu, zawodnicy pod okiem
trenerów trenowali po 8 godzin, gdzie
odbywały się treningi techniczne, taktyczne,
sparingowe jak i zadaniowe.
Był to fantastycznie spędzony czas pod
względem odpoczynkowym, jak i treningowym.
Marzec zakończył się bardzo miłym akcentem dla zawodniczki EGIDY Barczewo.
W prestiżowej gali Anioły Sukcesu,
cyklicznie organizowanej w gminie Barczewo (nagrody przyznawane osobom
wyróżniającym się w różnych dziedzinach),
Rozalia Wojszel otrzymała honorowy dyplom w dziedzinie Sport i Turystyka.
Nagroda ta jest uhonorowaniem ciężkiej
pracy Rozalii, którą wykonuje na treningach
i zawodach.
Zebrał i opracował Bartosz Idzikowski

Kronika policyjna - marzec 2015
12-15 marca amator cudzej własności
dokonał włamania do pomieszczenia
gospodarczego w miejscowości Ramsowo,
skąd ukradł elektronarzędzia o wartości 4 tys.
zł. Sprawa w toku.
13-14 marca w Barczewie nieznany
sprawca usiłował dokonać kradzieży
samochodu marki Volkswagen Transporter.
Sprawa w toku.
14-15 marca nieznany sprawca dokonał
włamania do pomieszczenia gospodarczego
znajdującego się na jednej z działek w
Barczewie, skąd ukradł: piłę spalinową marki
Husqvarna, akcesoria do piły, kołowrotek
wędkarski i wiatrówkę. Sprawa w toku.
14-15 marca sprawca, poprzez
wyłamanie drzwi wejściowych, włamał się
do jednego z mieszkań przy ul. Wojska
Polskiego w Barczewie, skąd ukradł 10 zł.
Następnie 17 marca ten sam sprawca
ponownie wdarł się do tego mieszkania, za co
został oskarżony o naruszenie miru
domowego. Sprawa w toku.
17 marca w Barczewie sprawca, nie
będąc uprawnionym do rybactwa, za pomocą
narzędzi dopuścił się nielegalnego połowu
szczupaka w rzece Pisie. Sprawca został
zatrzymany na gorącym uczynku. Po

zatrzymaniu okazało się, iż jest to ten sam
sprawca, który wcześniej dokonał kradzieży
z włamaniem do kiosku położonego przy ul.
Wojska Polskiego w Barczewie.
W terminie od lutego do 19 marca dokonano włamania do domu jednorodzinnego
położonego w miejscowości Próle. Z wnętrza
domu skradziono 60 m.b. rur miedzianych
o wartości 1200 zł. Sprawa w toku.
22 marca doszło do zniszczenia mienia
przez spalenie. Zniszczeniu uległa kuźnia,
położona na terenie tartaku EBO w Ramsowie. Straty wstępnie oszacowano na 70 tys.
zł. Bezpośrednią przyczynę pożaru ustali
biegły. Postępowanie w toku.
24-27 marca w Jedzbarku dokonano
kradzieży 400 m.b. linii energetycznej na
szkodę firmy Energa.
Poszkodowany
wycenił straty na 4 tys. złotych. Sprawa
w toku.
27 marca nieznany sprawca próbował
włamać się do domu jednorodzinnego
w Barczewku.
27 marca z niezamkniętego samochodu
marki Renault Scenic, zaparkowanego przy
ul. Kopernika w Barczewie, nieznany
sprawca ukradł saszetkę z kwotą 500 zł.
Sprawa w toku.
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Sprawca, poprzez wprowadzenie w błąd
pracodawcy, doprowadził do niekorzystnego
rozporządzenia własnym mieniem w kwocie
1500 zł, za wykonanie pracy (w terminie od
stycznia do lutego) na rzecz firmy z Gdyni.
Sprawa w toku.
Mieszkaniec Barczewa, chcąc kupić
telefon komórkowy marki LG na portalu
internetowym Tablica, padł ofiarą oszustwa.
Pokrzywdzony zapłacił za zakup telefonu,
jednak go nie otrzymał.
Do Sądu Rodzinnego skierowano sprawę
nieletniego, który w Barczewie dokonał
kradzieży 450 zł.
Policjanci otrzymali dwa zgłoszenia
o znęcaniu się nad członkiem rodziny.
W przypadku jednego z tych zgłoszeń
sprawca, który znęcał się nad matką przez
okres około dwóch lat, został tymczasowo
aresztowany. Sprawy w toku.
Zatrzymano jednego nietrzeźwego kierowcę i jego prawo jazdy. Zatrzymano
również 19 dowodów rejestracyjnych oraz
cztery osoby poszukiwane przez policję.
Opracowanie Joanna Truszkowska
na podstawie danych z Komisariatu Policji
w Barczewie
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VII Sesja Rady Miejskiej
Marcowa sesja Rady Miejskiej w Barczewie
przebiegła pod znakiem wizyt znamienitych
gości. Na sesję, która odbyła się 24 marca
w budynku Centrum Kultury zawitał poseł na
sejm, Tomasz Makowski, barczewscy rajcy
mieli okazję również przywitać znanych
aktorów, Cezarego i Katarzynę Żak, którzy
odwiedzili naszą gminę.
Najważniejszymi sprawami jednak dalej
pozostało, tak jak powinno, życie i funkcjonowanie miasta i gminy Barczewo.
Na początku obrad zastępca burmistrza,
Dariusz Jasiński, zaproponował dodanie punktu
odnośnie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia gminy Barczewo do Stowarzyszenia
„Polskie Miasta Cittaslow”. Po
zmianach porządek obrad liczył 29 punktów.
Sprawozdania z prac komisji merytorycznych
dotyczyły przede wszystkim spraw bieżących –
największą dyskusję wywołała sprawa stanu
dróg i budynków gminnych po zimie oraz
kanalizacji i odprowadzania wód. Elementem,
który wzbudził również zainteresowanie była
kwestia powołania w Barczewie szkoły
ponadgimnazjalnej w Barczewie.
W sprawozdaniu burmistrza najważniejszymi
sprawami okazały się kwestie przetargów na
remonty dróg (Wójtowo, Łęgajny), wodociągu
(Kronowo – kolonia) oraz działania w zakresie
promocji miasta i gminy. Burmistrz opowiedział
nieco szerzej o idei polskiego stowarzyszenia
sieci miast Cittaslow, które ma za zadanie przede
wszystkim kumulację środków wewnątrz polskiego oddziału sieci i wzajemną pomoc w koordynacji działań.
Większość odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji okazała się dla radnych
satysfakcjonująca. W nowych interpelacjach
zwrócili większą uwagę na kolejny wniosek
odnośnie szlaku Warmińska Niteczka – którego
realizacja przystanęła, ze względu na brak chęci
współpracy ze strony innych gmin oraz zarządu
lasów. Zapytanie zgłosił sołtys Nikielkowa,
Edward Maciejewski. Burmistrz odpowiedział,
że głównym problemem w powstaniu szlaku jest
prawo do dysponowania terenami.
Podczas wolnych wniosków głos zabrał
Tomasz Makowski – poseł na sejm, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. Samorządności. Głównym celem wystąpienia było
zaproszenie samorządowców na konferencję
w siedzibie sejmu, która odbędzie się 16
kwietnia – w toku omawiana będzie między
innymi subwencja oświatowa dla gmin.
Podkreślił on, jak ważne jest osobiste
uczestnictwo przedstawicieli gminy na tego typu
posiedzeniach – ze względu na możliwość
dyskusji, wymiany poglądów oraz doprowadzenia do prawdziwego consensusu.
Wystąpienie posła było niezwykle interesujące
– omówił on rolę środków pozabudżetowych w
zarządzaniu finansami gminy – inżynierii
finansowej. Podkreślił również znaczenie nowej
perspektywy środków finansowych na lata 2014
– 2020. Filozofią, która przyświeca dysponowaniu środkami jest przede wszystkim
innowacyjność – i w tą stronę powinny iść
również oddolne działania.
Najważniejsza podczas wystąpienia była
jednak deklaracja chęci współpracy i wspólnego
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lobbingu gmin na rzecz pozyskania dalszych
środków na różnorakie cele. Makowski zapewnił, że Czuje się w pełni samorządowcem
i zadeklarował pełną dyspozycyjność w sprawach pomocy przy gminnych inicjatywach.
W punkcie dziesiątym Mariola Łukowska –
Juckiewicz, dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy zaprezentowała i omówiła sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie za rok 2014.
Sprawozdanie zostało zrobione w formie
multimedialnego fotocastu. Wzbudziło niemały
aplauz ze strony rajców. Adam Dowgiałło,
przewodniczący komisji kultury, sportu i turystyki podziękował zarówno pani dyrektor
Centrum Kultury, jak i pracownikom za niemały
wkład pracy i zaangażowania.
Mirosława Jasińska, dyrektor ZBK w Barczewie zaprezentowała sprawozdanie z działalności również w formie multimedialnej. Bogdan
Caruk i Halina Bronka podziękowali za
merytoryczne wyjaśnienie działań ZBK i pomoc
w planowaniu priorytetów komisji gospodarczej
i mieszkaniowej.
Marta Tomczak w kolejnym punkcie przedstawiła sprawozdanie z pozyskanych środków
w roku 2014 oraz planach na dalsze pozyskiwanie – w nowej perspektywie dysponowania
środkami, od roku 2015. Ważnym punktem
będzie dalsze wprowadzenie projektu "Poprawa
atrakcyjności turystycznej miasta i gminy
Barczewo".
Kolejne punkty dotyczyły uchwał, między

Ciąg dalszy ze str. 15

innymi: zmian w statucie gminy Barczewo,
ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów,
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
pod budowę linii 400 kV (Nikielkowo,
Wójtowo, Skajboty, Jedzbark i Klucznik),
przystąpienia do stowarzyszenia "Polskie
Miasta Cittaslow". Uchwały były już wcześniej
dyskutowane podczas posiedzeń komisji
merytorycznych i większość zostało przegłosowanych jednogłośnie.

Fot. B. Abramczyk

Miłym akcentem pod koniec sesji była wizyta
aktorów serialu "Ranczo" – Cezarego i Katarzyny Żak. Potwierdzili oni przypuszczenia
radnych, że mimo urlopu, poczuli się jak
w Wilkowyjach.
Bertrand Abramczyk

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie
Wizyta dzieci z Ukrainy

w przygotowanie do przyjęcia rówieśników
z Ukrainy.
Przyjechali autokarem. Witaliśmy ich w
udekorowanej sali. Główny akcent dekoracji
stanowił wielki i wymowny napis: ,,Jesteśmy
z Wami” wyrażający naszą solidarność
z przybyszami. Dyrektor szkoły powitał
gości w języku ukraińskim, co zostało
przyjęte z wielkim aplauzem. Nasi uczniowie
wystąpili z piosenkami, tańcami i wierszami.
Goście zaprezentowali hymn Ukrainy i swoje
piosenki. Prawdziwe łzy wzruszenia u dzieci
i dorosłych wywołał 10-letni chłopiec
melodyjną piosenką o mamie. Wiedzieliśmy,
że gościmy wiele sierot, które niedawno
straciły rodziców. Czuło się atmosferę
sympatii i porozumienia miedzy wszystkimi
obecnymi na spotkaniu. Goście otrzymali
upominki w postaci pięknie opakowanych
słodyczy. W zamian pozostawili nam
symboliczne serduszka. I znów wiele
wzruszeń i wzajemnych dowodów serdeczności. Najprzyjemniejsze chwile nastąpiły,
gdy dzieci ukraińskie zostały zaproszone
przez naszych uczniów do klas. Długo trwały
rozmowy, wymiana adresów i telefonów.
Nawiązano znajomości i przyjaźnie. Umówiono się na wspólne oglądanie w sobotę
występów ukraińskiego zespołu „Horpyna”.
Pożegnaliśmy gości, ale nie na długo.
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Już po południu tego samego dnia,
a potem aż do wyjazdu dzieci nasi uczniowie
codziennie spotykali się z ukraińskimi
kolegami w hotelu w Dadaju. Te prywatne,
spontaniczne spotkania i rozmowy pełne
radości i uśmiechu bardzo zbliżyły do siebie
młodzież. Okazały się niezwykle atrakcyjne
dla obu stron. Oto niektóre wypowiedzi
naszych uczniów: Karolina: ,,To było
wzruszające spotkanie, szczególnie popołudniowe, prywatne…”; Diana: ,,Nawet
tamci chłopcy płakali w ostatni dzień przy
pożegnaniu…”; Marta: ,,Wymieniliśmy
telefony. Obiecaliśmy sobie, że będziemy
nadal utrzymywać kontakt!!!”.
W wyniku ogłoszonego apelu zgromadzono mnóstwo odzieży w bardzo dobrym
stanie i gatunku. Do akcji włączyły się
okoliczne szkoły i osoby prywatne. Część
rzeczy zostanie wysłana, ponieważ nie
można było od razu wszystkiego spakować.
Cieszymy się, że pobyt w Polsce i wspólnie
spędzone chwile chociaż na krótko przywróciły dzieciństwo naszym rówieśnikom
z Ukrainy. Życzymy im z całego serca
odzyskania pokoju w ich kraju i odzyskania
wiary w ludzi.
Elżbieta Lewandowska
Artur Malinowski

Samorząd Gminy Barczewo ogłasza konkurs
„Poprawa estetyki miasta i obszarów wiejskich na terenie Gminy Barczewo”
REGULAMIN KONKURSU
I. Cel konkursu
1. Poprawa estetyki miasta i wsi, dbałość o własne posesje, ogrody,
miejsca użyteczności publicznej.
2. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, podejmowanie
wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego.
3. Dbałość o ekologię.
II. Organizator:
Samorząd Gminy Barczewo
III. Przedmiot konkursu:
Współzawodnictwo konkursowe będzie oceniane w następujących
kategoriach:
A - Najładniejszy budynek jednorodzinny, wielorodzinny
B - Najładniejsza zagroda
C - Najładniejszy ogród kwiatowy
D - Najładniejszy balkon
E - Najaktywniejsza społeczność wiejska, wspólnota mieszkaniowa.
IV. Terminarz konkursu
1. Konkurs trwa od 15 maja 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie deklaracji
w terminie do 15 maja 2015 r.
3. Zgłoszenia do udziału w konkursie mogą dokonywać: właściciele
nieruchomości, zarządy wspólnot, sołtysi, właściciele zagród.
4. Pisemne zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 maja 2015 r.,
w sekretariacie Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie,
bądź przesłane pocztą na adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy,
11-010 Barczewo ul. Słowackiego 5.
5. Uczestnicy konkursu będą powiadamiani telefonicznie lub drogą
elektroniczną o planowanym terminie przeglądu.
6. Pierwszy przegląd (wstępny) zgłoszonych do konkursu
podmiotów zostanie przeprowadzony do 31 maja 2015 r.
7. Drugi przegląd (końcowy) zostanie przeprowadzony w terminie
do 20 sierpnia 2015 r.
8. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi
podczas sesji Rady Miejskiej w Barczewie lub na dożynkach
gminnych.
V. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu są: właściciele budynków jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe, właściciele zagród wiejskich,
sołtysi.
2. Przedmiotem oceny są obiekty położone w granicach
administracyjnych gminy Barczewo.
VI. Komisja konkursowa
1. Komisja Konkursowa jest uprawniona do: dokonywania
przeglądów, oceniania oraz podejmowania decyzji o podziale
nagród.
2. W skład Komisji wchodzą:
- 1 pracownik Urzędu Miejskiego w Barczewie,
- 2 osoby z Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy
Rady Miejskiej w Barczewie,
- 1 osoba z Komisji Regulaminowej Rady Miejskiej w Barczewie,
- 1 pracownik Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
3. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
Komisja Konkursowa decyduje w drodze głosowania w sprawach
nieuregulowanych w niniejszym regulaminie.
5. Komisja kończy pracę sporządzeniem protokołu z całości swoich
działań, podpisując pamiątkowe dyplomy.
6. Członkom Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie
za udział w pracach Komisji.

VII. Kategoria oceny.
1. W kategoriach A-E stosuje się punktację w skali od 0-5.
A. Budynek jednorodzinny, wielorodzinny:
- estetyka budynku /elewacja, wejście do budynku, kolorystyka/,
- zagospodarowanie posesji,
- harmonia z otoczeniem,
- sposób utylizacji odpadów, wygląd i zabezpieczenie śmietników,
- zmiany w wyglądzie estetycznym w trakcie trwania konkursu.
B. Zagroda:
- estetyka całej posesji,
- utrzymanie zieleni, trawniki, krzewy,
- architektura ogrodowa,
- sposób utylizacji odpadów,
- zmiany w wyglądzie estetycznym w trakcie trwania konkursu.
C. Ogród kwiatowy:
- ogólny wygląd ogrodu, wrażenie estetyczne,
- stan i wygląd ogrodzenia,
- kompozycje kwiatowe,
- mała architektura ogrodowa,
- sposób utylizacji odpadów,
- zmiany w wyglądzie estetycznym w trakcie trwania konkursu.
D. Balkon, loggia:
- ogólny wygląd, zagospodarowanie,
- roślinność balkonowa, kompozycje kwiatowe,
- zmiany w wyglądzie estetycznym w trakcie trwania konkursu
E. Najaktywniejsza społeczność wiejska, wspólnota mieszkaniowa
- inicjatywy społeczne powodujące zmiany w wyglądzie estetycznym wsi, miasta w trakcie trwania konkursu.
2. W kategoriach A-E istnieje możliwość przyznania
równorzędnych miejsc I,II,III.
3. Zwycięzcy konkursu w kategoriach od A-B nie mogą brać udziału
w konkursach przez kolejne cztery lata.
VIII. Nagrody
1. Na organizację konkursu w 2015 roku przeznacza się kwotę
10 000,00 zł.
2. Komisja Konkursowa może dodatkowo przyznać wyróżnienia,
pamiątkowe dyplomy.
VIII. Postanowienia końcowe
1.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Barczewie, Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie oraz w prasie lokalnej.
Samorząd Gminy Barczewo
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PROMOCJA WĘGLA
od 4 maja
WĘGIEL WYŁĄCZNIE

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

Z POLSKICH KOPALŃ

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

