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7 sierpnia w barczewskim amfiteatrze odbył się Festiwal Rockowy ERROR.
Jest to impreza cykliczna, organizowana co roku jako konkurs dla młodych zespołów
rockowych połączony z koncertem bardziej doświadczonych kapel.
Więcej na str. 8.

Nowe oblicze Barczewa
„Barczewo jest miastem o wysokim potencjale turystycznym, gdzie pamięta się o historii, o ludziach.
Dba o dziedzictwo kulturowe. Miejsce, do którego się wraca”
Więcej na str. 3.

My też mamy miejską plażę
Mieszkańcy gminy Barczewo do tej pory nie mieli bezpiecznego miejsca, które w letnie dni dałoby im orzeźwienie.
Zmieniło się to w tym roku.
Więcej na str. 5.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BARCZEWA
dotyczące konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na 2016 rok.
Na podstawie § 3 Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie
Miasta Barczewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Barczewo na 2016 rok,
podaję do publicznej wiadomości informację o terminie, miejscu
i sposobie konsultacji społecznych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Barczewo na 2016 rok.
Przedmiotem konsultacji społecznych będą projekty inwestycyjne
zgłoszone przez mieszkańców, grupę mieszkańców miasta
Barczewa mających prawo udziału w konsultacjach oraz przez
organizacje społeczne mające siedzibę na terenie miasta Barczewa
– zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XIII/92/15 Rady
Miejskiej w Barczewie z dnia 7 lipca 2015r.
Propozycje projektów – zadań inwestycyjnych do budżetu
Obywatelskiego na 2016 rok można składać w terminie od 12
sierpnia 2015r. do 14 września 2015r. (druki do pobrania w wersji
papierowej w siedzibie Urzędu – pokój nr 1, pokój nr 1A, pokój nr
17 lub na stronie internetowej Urzędu www.bip.barczewo.pl).
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie głosowania przez
uprawnionych mieszkańców miasta Barczewa, przy pomocy kart
do głosowania, w terminie od 26 września 2015r. do 10 października 2015r.
Miejscem wyznaczonym do przeprowadzenia konsultacji, w któ-

rym będzie można pobrać formularze kart do głosowania
i złożyć wypełnione karty do głosowania, jest Urząd Miejski
w Barczewie, pokój nr 1 (Punkt Obsługi Interesanta), pokój nr 1A
(Biuro Informacji Turystycznej) oraz pokój nr 17 (sekretariat).
Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy miasta
Barczewa, którzy w dniu głosowania ukończyli 13 lat.
Szczegółowe informacje o poszczególnych projektach zostaną
udostępnione na stronie internetowej Urzędu: www.barczewo.pl
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu: www.bip.barczewo.pl
W ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane te projekty, które w konsultacjach uzyskają największą liczbę głosów
ważnych i których wartość łącznie nie przekroczy kwoty Budżetu
Obywatelskiego, tj. 200.000zł dla projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Barczewa.
Konsultacje przeprowadzi Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego
powołana Zarządzeniem Burmistrza Barczewa, mająca siedzibę
w Urzędzie Miejskim w Barczewie.
Szczegółowych informacji dotyczących konsultacji udziela Pani
Agnieszka Markowicz i Pani Ewa Reut – Biuro Informacji
Turystycznej Urzędu Miejskiego w Barczewie tel. 5148-439 wew.
78.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Absolwenci rocznika 1986/1987
Spotkanie po latach…
8 maja 2015 roku absolwenci rocznika
1986/1987 Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie zorganizowali spotkanie klasowe w Lesznie
u Rejnolda Humana.
Zjazdy te odbywają się od kilkunastu lat.
W tym roku swoją obecnością zaszczyciły
nas Panie wychowawczynie:
klasy I-III − Pani Helena Szych oraz klasy
IV-VIII − Pani Mirosława Grzywińska.
Bardzo Paniom dziękujemy za przyjęcie
zaproszenia i przybycie. Było nam niezmiernie miło.
Uroczystość trwała do białego rana.
Uczniowie
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Z Urzędu Miejskiego w Barczewie
Otwarcie trzech obiektów po rewitalizacji

Nowe oblicze Barczewa
W zaproszeniu na uroczyste „Otwarcie
trzech obiektów po rewitalizacji”
czytamy: „Barczewo jest miastem o wysokim potencjale turystycznym, gdzie pamięta się o historii, o ludziach. Dba o dziedzictwo kulturowe. Miejsce, do którego się
wraca. Chce się wracać. Istotne jest
otwarcie się Barczewa na nowe możliwości,
zmiany wizualne, które bezpośrednio
wpływają na pozytywne postrzeganie
miasta przez mieszkańców. Doprowadzają
do szerokiej, krajowej promocji Barczewa.
Dążąc do zachowania spuścizny kulturowej, władze Barczewa podjęły się
realizacji niełatwego zadania, jakim jest
rewitalizacja kluczowych trzech obiektów
dziedzictwa kulturowego. Były kościół
ewangelicki stał się znakomitą przestrzenią na niewielką salę koncertową, galerię
kultury. Miejscem, które jednoczy społeczeństwo poprzez sztukę. Nieużytkowe
poddasze ratusza przekształcono na salę
wystawienniczą, wraz z interaktywną
makietą, sztychami i zdjęciami. Zaś wieża
ratuszowa została zmodernizowana na
potrzeby wieży widokowej. Realizacja tych
zadań pozwoliła mieszkańcom oraz
gościom odwiedzającym miasto ujrzeć
nowe oblicze Barczewa, piękniejsze, lecz
wywodzące się z kultury przeszłości.
Z uwagi na zakończone prace budowlane i konserwatorskie trzech zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego
Barczewa, które przyczynią się do wzrostu
atrakcyjności turystycznej miasta przyszedł
czas na ich uroczyste otwarcie. W piątek 21
sierpnia br., w Urzędzie Miejskim w Barczewie, na poddaszu ratusza, w sali
wystawienniczej, burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski rozpoczął uroczystość
„Otwarcie trzech obiektów po rewitalizacji”. Kulminacyjnym momentem było
przecięcie wstęgi w kolorze białoniebieskim, symbolizującym barwy Barczewa - otwarcie sali wystawienniczej wraz
z wieżą ratuszową. Wstęgę przecięli: członek Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie - Anna Wasilewska, starosta Starostwa Powiatu Olsztyńskiego - Małgorzata Chyziak, przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie Andrzej Maciejewski i gospodarz uroczystości, burmistrz Barczewa, Lech Jan
Nitkowski. Po ceremonii przecięcia wstęgi
burmistrz Nitkowski przywitał przybyłych
gości - wyżej wymienioną Anna Wasilewską, Małgorzata Chyziak, Andrzeja
Maciejewskiego, a także Mirosław Pampucha sekretarza Miasta Olsztyn. Ponadto
przywitał radnych Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, radnych Rady
Powiatu Olsztyńskiego, wiceprzewodniczących i radnych Rady Miejskiej w Bar-

czewie, sołtysów Gminy Barczewo, nadleśniczych Nadleśnictwa Wipsowo i Olsztyn, dyrektorów i kierowników miejscowych zakładów pracy. Przywitał także
kierowników jednostek organizacyjnych,
dyrektorów, prezesów firm i instytucji,
prezesów stowarzyszeń. Ponadto dr hab.
Arkadiusza Koperkiewicza i prof. Felixa
Biermanna z Uniwersytetu Jerzego Augusta w Getyndze oraz nie wymienionych
z imienia i nazwiska zaproszonych gości
z miasta i gminy Barczewo, powiatu
Olsztyn i z Olsztyna. Podziękował także za
przybycie mediów: Radia Olsztyn i TVP
Olsztyn.
Kontynuując, burmistrz Lech Jan
Nitkowski nadmienił, że znajdujący się
w Hagen ewangelicki kościół zainspirował
do rewitalizacji własnych zabytków, które
wraz z rewitalizacją miejskiej starówki
zmienią wizerunek miasta. Przypomniał

historię powstania projektu i dalszych
działań w uzyskaniu środków na ich
realizację. Dodał, że w założeniach
dominowało dziedzictwo kulturowe połączone ze wzrostem potencjału turystycznego. Przedstawił wyliczenia i całkowitą
wartość wykonanych prac, która wyniosła
3 mln 48 tysięcy złotych, z czego wkład
Unii Europejskiej wynosił 2 mln 403
tysięcy złotych. To wszystko zostało
zrealizowane w ramach projektu „Wzrost

atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu OperaGAZETA SAMORZĄDOWA 7 (257) lipiec-sierpień 2015

cyjnego Warmia i Mazury na lata 20072013. Prace rozpoczęły się w październiku
2013 roku i dotyczyły kościoła ewangelickiego i ratusza. Natomiast w Salonie
Muzycznym rozpoczęły się w marcu 2014
roku.
Pokrótce zapoznał gości z pracami
renowacyjnymi i remontowymi ratusza,
począwszy od remontu dachu. Opowiadał
o przebiegu prac na dotychczas nieużytkowanym poddaszu, które po remoncie
z zachowaniem wymogów konserwatorskich przekształcono na salę wystawienniczą z funkcją sali obrad Rady
Miejskiej. Więcej poświęcił miejsca wieży
ratuszowej z 1859 roku, która wymagała
pilnej wymiany konstrukcji drewnianej.
Zgodnie z programem została zmodernizowana na potrzeby wieży widokowej
i otrzymała nowe pokrycie. Natomiast
dawniejsza sala obrad Rady Miejskiej
została podzielona na trzy pomieszczenia,
w których po remoncie umieszczono
informację turystyczną. W budynku
Ratusza zlikwidowano bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych i zamontowano windę.
Podziękował wszystkim tym, którzy
brali udział w realizacji projektu. Podziękował projektantom, nadzorowi technicznemu i wykonawcom m.in.: Grzegorzowi Wieczorkowi - dyrektorowi Wydziału Infrastruktury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Olsztynie,
Januszowi Kędzia, inżynierowi Kontraktu,
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług
Inwestycyjnych Sp. z o. o. Olsztyn oraz
firmom biorącym udział w realizacji
projektów. Wysoko ocenił ich profesjonalizm i precyzję wykonania. Przypomniał, że projekt został zrealizowany przy
wsparciu byłej Rady Miejskiej pod
przewodnictwem Zbigniewa Chlubickiego
i obecnej Rady Miasta pod przewodnictwem Andrzeja Maciejewskiego. Dodał,
że poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były
kościół ewangelicki, ratusz i Salon
Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego),
ich otwarcie przełoży się nie tylko na
wzrost atrakcyjności turystycznej gminy
Barczewo.
Z gości zaproszonych głos zabrali:
członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Anna
Wasilewska, która podziękowała za zaproszenie, przekazała gratulacje i życzenia
od marszałka, pogratulowała burmistrzowi
wspaniałych ludzi, radnym przemyślanych
uchwał i wszystkim, którzy przyczynili się
do realizacji projektu. Starosta Powiatu
Olsztyńskiego Małgorzata Chyziak,
dziękując za zaproszenie, złożyła życzenia
Ciąg dalszy na str. 4
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Z Urzędu Miejskiego w Barczewie
Otwarcie trzech obiektów po rewitalizacji
Ciąg dalszy ze str. 3

i gratulowała udanej inwestycji. Natomiast
przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie, Andrzej Maciejewski, podziękował
wszystkim za przybycie i nawiązał do
zabytkowych obiektów, mówiąc o ich znaczeniu dla kultury.
Po informacjach i przemówieniach,
burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski
wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej
Andrzejem Maciejewskim zaprosili gości
na lampkę szampana i do obejrzenia eksponatów w gablotach z wykopalisk „Barczewskie Pompeje” oraz wystawy fotografii pt. „Rewitalizacja poddasza ratuszowego”. Była także możliwość podziwianie panoramy Barczewa z wieży
widokowej.
Drugim obiektem, w którym została
przecięta wstęga w kolorze biało-niebieskim symbolizującym otwarcie, był
Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego. Głównymi pracami konserwatorskimi objęto sale wystawowe. Odkryte
fragmenty pierwotnych wymalowań ścian,
z uwagi na ich bogatą kolorystykę, pozostawiono dla zwiedzających. Zlikwidowano bariery architektoniczne da niepełnosprawnych. Zainstalowano bezpieczne
ogrzewanie pomieszczeń sal wystawowych. Natomiast burmistrz Lech Jan
Nitkowski zapoznał z pracami remontowymi i konserwatorskimi oraz nawiązał do
postaci Feliksa Nowowiejskiego. Do
przecięcia wstęgi przyłączyły się dyrektor
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Mariola Łukowska-Juckiewicz i kustosz Magdalena Łowkiel-Klimek. Następnie
poproszono gości o zwiedzenie sal
wystawowych oraz wystawy fotografii
„Rewitalizacja Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego”. Dla podniesienia
nastroju zwiedzający mogli wysłuchać
koncertu muzycznego w wykonaniu Justyny Liżewskiej i Kingi Mokrzyckiej
(fortepian i saksofon).
Trzecim obiektem był dawny kościół
ewangelicki. Przed przecięciem białoniebieskiej wstęgi symbolizującej otwarcie
Skarbca Kultury Europejskiej, burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski nawiązał do
dawnej jego historii, jego budowy,
pokazując gościom kamień węgielny z datą, znajdujący się w fundamencie kościoła.
Dodał, że kościół ewangelicki zbudowany
został ze składek wszystkich ewangelickich
parafii w Niemczech. Stąd dla upamiętnienia kościół nazwano Thaler. Nadmienił, że
barczewski Skarbiec Kultury Europejskiej
stanowi dziś największą w mieście salę
koncertową, miejsce na galerię sztuki. Jest
to miejsce gdzie odbywają się warsztaty
i seminaria, wernisaże, wykłady i spotkania, przesłuchania chórów w ramach
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Nowe oblicze Barczewa

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego.
Przypomniał, że dawna świątynia ewangelicka od połowy lat 70. popadała w zapomnienie. Pełniła rolę magazynu. W sierpniu 2009 roku właściciel Muzeum Warmii
i Mazur po remoncie dachu przekazał
obiekt miastu. Burmistrz nadmienił, że

wszystkie prace konserwatorskie wymagały szczególnej dbałości wykonania.
Dotyczyło to szczególnie rozbiórki posadzki kościoła, gdzie każda płytka została
odpowiednio opisana. Z założeń konserwatora przy pracach remontowych

zalecono zachowanie pierwotnego wymalowania wnętrza, z zachowaniem odsłoniętych partii ścian, detali architektonicznych i elementów drewnianych. Obiekt
posiada własne ogrzewanie i toalety. Po
jego renowacji pod bacznym okiem
GAZETA SAMORZĄDOWA 7 (257) lipiec-sierpień 2015

konserwatora zabytków obiekt odzyskał
dawną świetność, zachowując wspaniałą
akustykę. Dodał, że wszystkie prace
związane z trzema obiektami prowadzone
były pod nadzorem konserwatora zabytków.
Na koniec z programem artystycznym
wystąpili: Ewa Alchimowicz-Wójcik przy
akompaniamencie Lucyny ŻołnierekFrenszkowskiej, a na instrumentach perkusyjnych - Jacek Wójcik. Na zakończenie
koncertu były kwiaty, bis i owacje na
stojąco.
W drugim programie artystycznym
Aurelia Luśnia wystąpiła wraz ze znakomitym gitarzystą Pawłem Stankiewiczem
i przy akompaniamencie Piotra Banaszaka
na fortepianie. Był to niezwykły koncert
nagodzony brawami i kwiatami.
Ponadto organizatorzy przygotowali wystawę malarstwa artysty Dietera Lubczyka,
Zerbuń-Menden, urodzonego w Głogówku,
obecnie mieszkańca Menden, nazywanego
zerbuńskim Van Goghiem. Także wystawę
lokalnych artystów fotografii pt. „Rewitalizacja dawnego kościoła ewangelickiego”
i wcześniejszych pt. „Rewitalizacja
poddasza ratuszowego” i „Rewitalizacja
Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego”. Organizatorem „Otwarcia
trzech obiektów po rewitalizacji” był Urząd
Miejski w Barczewie.
Na zakończenie uroczystości „Otwarcie trzech obiektów po rewitalizacji”
burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski
i przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej
Maciejewski podziękowali wszystkim za
obecność i zaprosili na poczęstunek, który
został przygotowany przez Stary Folwark
w Tumianach oraz na rozmowy w
kuluarach.
W. Zenderowski
Zdjęcia: archiwum UM w Barczewie,
Adam Jędraszek

Informacje
Jezioro Orzyc – strzeżone miejsce wypoczynku

Barczewo ma miejską plażę…
Nie ma nic przyjemniejszego w upalny
dzień niż kąpiel w jeziorze. Tych w naszym
regionie nie brakuje. Brakuje jednak
strzeżonych, bezpiecznych miejsc, w których można się kąpać.
Mieszkańcy gminy Barczewo do tej
pory nie mieli bezpiecznego miejsca, które
w letnie dni dałoby im orzeźwienie.
Zmieniło się to w tym roku.
Pomysł stworzenia Plaży Miejskiej
w Zalesiu zrodził się w 2012 roku. W ciągu
trzech lat dzika, zarośnięta plaża stała się
miejscem, które odwiedzają całe rodziny.
Teren został ogrodzony, powstał piękny
pływający pomost, zostały usunięte pale po
dawnym pomoście, które stwarzały olbrzymie niebezpieczeństwo dla kąpiących się.
Było ich blisko 70. Na plaży można
rozpalać ogniska w miejscu do tego
przeznaczonym. Cały obiekt jest monitorowany.
Miejsce wykorzystywane do kąpieli
znajduje się nad jeziorem Orzyc. Ma ono
powierzchnię 57,6 ha. Długość zbiornika
wynosi 1,35 km, szerokość natomiast 0,45
km. Głębokość średnia jeziora to 4,6 m,
a maksymalna - 11,5 m. Orzyc jest położony w odległości około 2 km w kierunku
wschodnim od Barczewa. Od strony
południowej do zbiornika wpływa struga
z jeziora Orzyc Mały (Orzyczek), od północy znajduje się ujście wody prowadzące
kanałem do rzeki Pisy. Na północnym
brzegu znajduje się miejscowość turystyczna Zalesie.
Wszystkie prace wykonane w Zalesiu
umożliwiły stworzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli – „Plaży Miejskiej
w Zalesiu”. Organizatorem tego przedsięwzięcia została Gmina Barczewo, a osobą odpowiedzialna za plażę – Bartosz
Idzikowski, koordynator ds. sportu.
— Bardzo się cieszę, że plaża podoba się
mieszkańcom i turystom odwiedzającym

Barczewo. Stworzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli od podstaw wymaga

dużego nakładu pracy, czasu oraz środków,
ale uważam, ze było warto. Najtrudniej było

znaleźć ratowników. W tym roku jest ich
poważny deficyt. Jednak nasz urząd był na
to przygotowany i znaleźliśmy osoby, które
spełniły wymagania — opowiada Bartosz
Idzikowski.
Najważniejsza sprawa nad wodą to
bezpieczeństwo kąpiących się. Dlatego
właśnie zatrudniono ratowników, którzy
przez siedem dni w tygodniu dbają o bezpieczeństwo wypoczywających w Zalesiu.
Wyposażeni są w niezbędny sprzęt, który
pozwala na ratowanie ludzkiego życia
w sytuacji zagrożenia.
Przed otwarciem plaży wykonano badania jakości próbek wody pobranej z jeziora Orzyc Wielki. Wyniki wykazały, że
woda w jeziorze spełnia wszelkie normy
czystości.
Plaża w Zalesiu tętni życiem nie tylko
w upalne dni. Siłownia zewnętrzna, która
została tam zainstalowana, przyciąga
również wtedy, gdy aura nie służy
plażowaniu.
A co o plaży mówią ratownicy?
— Nie spotkaliśmy się jeszcze ze złą opinią
na temat plaży. Wszyscy ją chwalą i cieszą
się, że coś takiego powstało. My jako
ratownicy możemy od siebie dodać, że
plaża jest zabezpieczona w sposób należyty,
a sprzęt, na którym przyszło nam pracować,
jest z najwyższej półki.
Z każdym rokiem plaża będzie coraz
atrakcyjniejsza i bezpieczniejsza.
Wszystko po to, aby mieszkańcy czuli się
dobrze, a turyści chętnie wracali do
Barczewa.
Bartosz Idzikowski
Zdjęcia: archiwum UM w Barczewie
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Niecodzienna wycieczka
W środę 9 lipca została zorganizowana
wycieczka, w której uczestniczyła grupa 25
gości, w większości dyrektorów Szkolnych
Schronisk Młodzieżowych z wielu regionów
Polski.
Program wycieczki został przygotowany
przez pracownice Informacji Turystycznej
Urzędu Miejskiego w Barczewie. Celem wizyty było przybliżenie dziedzictwa kulturowego Barczewa i przedstawienie trzech
kluczowych obiektów po ich rewitalizacji.
Goście zostali przywitani przez Pana
Burmistrza, Lecha Jana Nitkowskiego, oraz
zwiedzili jedne z najważniejszych zabytków
miasta. Odwiedzili neogotycki ratusz z nową
atrakcją - wieżą ratuszową, następnie Pan
Burmistrz zaprosił do Salonu Muzycznego
im. Feliksa Nowowiejskiego, gdzie zaprezentował filmy przedstawiające walory i atrakcje Gminy Barczewo. Później goście
zwiedzili muzeum i usłyszeli kilka ciekawostek z życia Feliksa Nowowiejskiego od
pracownika Magdaleny Łowkiel-Klimek.
Spacer po Barczewie obejmował zwiedzenie
kościoła św. Anny i św. Andrzeja oraz
obejrzenie panoramy stawu więziennego,
zakładu karnego i kościoła pw. św. Dyzmy.
Końcowym, ale bogatym punktem wizyty
było zwiedzanie byłego kościoła ewange-

Fot. Archiwum UM w Barczewie

lickiego, obecnie Skarbca Kultury Europejskiej, w którym odbył się krótki koncert
uczniów olsztyńskich i barczewskich szkół
muzycznych: saksofonistki Kingi Mokrzyckiej, pianistki Basi Pałczyńskiej oraz
rodzeństwa Leili i Marsela Castalano. Na

zakończenie, gości zaproszono na poczęstunek przygotowany imponująco przez
Ewę Reut i Agnieszkę Markowicz z Biura
Informacji Turystycznej Urzędu Miejskiego.
Magdalena Łowkiel-Klimek

Konkurs Panasonic Lumix. Fotospacer po Barczewie
„Fotospacery” to forma spędzania
wolnego czasu przez ogólnopolską grupę
miłośników zwiedzania i pasjonatów fotografii. W ramach Fotospacerów i innych
kreowanych przez nich wydarzeń przekazują
zarówno wiedzę o oglądanych miejscach
i zabytkach, jak i uczą konkretnych technik
fotograficznych. Przede wszystkim jednak
dzielą się swoją pasją do fotografowania
i spacerowania z aparatem w dłoniach - tak
piszą sami o sobie w internecie. W konkursie
Panasonic Lumix: Fotograficzne Perły
Polski, do fotospaceru zostało wytypowane
Barczewo. W wakacyjną niedzielę 19 lipca
nasze miasto odwiedziło ponad 40
uczestników z aparatami fotograficznymi,
którzy przez kilka godzin fotografowali
wszystkie zakątki - uliczki, kapliczki, a także
najważniejsze zabytki. Fotospacerowiczów
przywitał Lech Jan Nitkowski − burmistrz
naszego miasta – po czym wszyscy udali się
na zabytkowy, malowniczy stary cmentarz.
Następnie grupa miłośników fotografii
ruszyła do Salonu Muzycznego im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie, gdzie
poznała koleje losu Feliksa Nowowiejskiego
i Barbary Hulanickiej. Później uczestnicy
wydarzenia wysłuchali recitalu
fortepianowego w wykonaniu Aleksandry Lipińskiej. Nie piękna gra, lecz uroda pianistki
została z miejsca uwieczniona przez
zachwyconych fotografów.

6

Kolejnym punktem odwiedzin była wieża
ratuszowa, z której oszałamiający widok
miasta zapierał dech. Goście zwiedzili
kościoły i zabytki Barczewa. Na naszych
gościach duże wrażenie wywarł Skarbiec
Kultury Europejskiej, w którym na przybyszy
czekał pyszny poczęstunek. Kolejnym
punktem programu była Galeria Sztuki
Synagoga z niesamowitą wystawą malarstwa

GAZETA SAMORZĄDOWA 7 (257) lipiec-sierpień 2015

i ceramiki. Z relacji fotograficznych i wypowiedzi uczestników spotkania wiemy, że
fotospacer był obopólną przyjemnością,
panowała radosna atmosfera i przyjacielski
klimat, powstały wspaniałe fotografie i nowe
sympatyczne znajomości.
Dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania z Barczewem!
Magdalena Łowkiel-Klimek

Informacje
Dni Barczewa - Święto Miasta

Muzyka i dobry humor…
Dni miasta to stały element życia
mniejszych miejscowości takich jak
Barczewo. Występy gwiazd, spotkania oraz
jarmarki skutecznie integrują lokalną społeczność i zapewniają dużą dozę rozrywki.
Dni Barczewa w tym roku odbyły się
w dniach 3–5 lipca – świętowaliśmy 651
urodziny stolicy gminy.
Głównym organizatorem Dni Barczewa
było Centrum Kultury i Promocji Gminy,
przekształcone w tej chwili w Centrum
Kulturalno – Biblioteczne. Partnerami organizacyjnymi byli: Urząd Miasta w Barczewie, Zakład Usług Komunalnych w Barczewie, Powiat Olszyński, ZHP Hufiec
Warmiński, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie. Patronat
medialny został objęty przez Macrosat
Barczewo, Radio Olsztyn, Nasz Olsztyniak,
Wiadomości Barczewskie. Głównymi sponsorami Dni Barczewa 2015 były firmy TechBet, Tewes-Bis, Bezpieczna Droga. Ponadto
sponsorami były firmy: Serwis Nosowicz,
Kamal, Jarmot, Sklep biegowy.com, Agroturystyka “Human” Leszno 2, Bar przy Ratuszu, Gospodarstwo Turystyczne Tumiany,
Gospodarstwo Turystyczne Janczary, Body
Perfect, Sindbad, Zalesie Mazury Active Spa,
TOXIC Tomasz Bieńkowski – obsługa
cateringowa imprezy.
Święto miasta rozpoczęło się już
w piątek 3 lipca od oficjalnego otwarcia obchodów przez Burmistrza Barczewa. Lech
Jan Nitkowski podziękował za organizację
imprezy i życzył wszystkim mieszkańcom
dobrej pogody i świetnej zabawy. Po
wystąpieniu burmistrza mieszkańcy mieli
okazję zabawić się na świeżym powietrzu
przy tanecznych rytmach – dyskotekę
poprowadził DJ Rico Del Sar.
Sobotę rozpoczęto dużo wcześniej. Od
godziny 6 rano na Stawie Młyńskim
odbywały się zawody wędkarskie o Puchar
Burmistrza Barczewa. Na plaży w Zalesiu
o godzinie 12 miał miejsce Turniej Siatkówki
Plażowej. Dzieci miały okazję pobawić się
– na wyspie od godziny 16:30 przeprowadzany był specjalny program.
W amfiteatrze impreza rozpoczęła się
o godzinie 18. Koncert wieczoru otworzył
olsztyński zespół Pająk, prezentując przebojowe dźwięki muzyki pop rock w nowoczesnym wydaniu. Nie zabrakło również
młodzieżowych klimatów. Raperzy MacGregory oraz Esper wraz z producentem
Jacobem Beetsem rozruszali publiczność nie
tylko w młodym wieku. W słoneczne rytmy
jamajskiego grania wprowadził zespół
Sielska. Już po kilku utworach dało się
wyczuć relaks i uśmiech na twarzach
widzów. Publikę z miejsc poruszył zespół
Model MT, prezentujący disco polo. Wieczór
został zakończony dyskoteką, którą poprowadził znany olsztyński DJ, Simon G.

Niedzielne wydarzenia okazały się
punktem kulminacyjnym programu. Druga
edycja biegu ulicznego, Barczewo Biega,
spotkała się z dużym odbiorem. W wydarzeniu uczestniczyło 158 osób z całej Polski.
Start i meta w tym roku były ulokowane przy
ratuszu. Mimo trudnych warunków – upału
i dusznego powietrza − prawie wszystkim
uczestnikom udało się ukończyć bieg. Jedna
z biegaczek nieoczekiwanie zasłabła i została

odwieziona przez karetkę. W klasyfikacji
mężczyzn zwyciężył Marek Kowalski
z Żukowa, zaś wśród kobiet − Natalia Batrak
z Warszawy. Najszybszym mieszkańcem
Barczewa okazał się Krzysztof Sulewski,
natomiast mieszkanką Martyna Warda.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki –
medale oraz pakiety zawodnika. Trasa była
niezwykle trudna, liczyła około 6 kilometrów. Trzeba również pamiętać że tereny
Warmii nie należą do najłatwiejszych dla
biegaczy – cały czas należy spodziewać się
tras z górki i pod górkę. Organizatorem biegu

byli: Justyna Grzywińska, Dorota Grala oraz
Przemysław Menziński przy wsparciu Urzędu Miejskiego, Centrum Kultury i Promocji Gminy, Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz Policji.
Wyspa i amfiteatr już od wczesnych
godzin popołudniowych tętniły życiem.
O godzinie 14 odbyło się rozdanie nagród dla
uczestników Barczewo Biega. Następnie
odbył się pokaz zumby wraz z animacją dla
uczestników imprezy. O godzinie 15
wystąpiły młode wokalistki, kształcące swój
talent przy Domu Kultury – Asia Zychowicz,
Dominika Sielawa, Wiktoria Wywigacz
i Wiktoria Chludzińska. Pokaz magii nie
tylko dla dzieci zaprezentował iluzjonista
Karol Sanetti. Pierwszą część niedzielnego
spotkania zakończyło mocne uderzenie
zespołu NoMakeUp z Olsztyna. O godzinie
19 rozpoczął się wieczór kabaretowy. Ludzi
przybywało coraz więcej, zarówno amfiteatr,
jak i okoliczne tereny wraz z wyspą były
oblegane. W dobry nastrój wprowadziła
widzów grupa improwizacyjna z Lidzbarka
Warmińskiego, H Arcyteatr K. Dobrym
supportem okazała się grupa Weźrzesz, coraz
szerzej znana w całej Polsce. Gwoździem
programu i wisienką na torcie całych
obchodów okazał się jednak występ kabaretu
Smile. Panowie zaprezentowali swój najnowszy program, „Czy jest w domu kakao”.
Dni Barczewa za nami, a przed nami
jeszcze ostatnie imprezy sezonu – 5 września
obędą się Dożynki Powiatowo–Gminne,
które z racji większej rangi będą miały
miejsce w barczewskim amfiteatrze.
Bertrand Abramczyk
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i wideorelacji z Dni Barczewa oraz śledzenia
najnowszych wydarzeń kulturalnych na
stronie Centrum Kulturalno−Bibliotecznego
w Barczewie oraz profilu facebook:
ckb.barczewo.pl
facebook.com/centrumkultury.barczewo

Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski(3)

GAZETA SAMORZĄDOWA 7 (257) lipiec-sierpień 2015

7

Informacje
Ogólnopolski Festiwal Rockowy ERROR

Barczewo na rockowo

7 sierpnia w barczewskim amfiteatrze
odbył się Festiwal Rockowy ERROR. Jest to
impreza cykliczna, organizowana co roku
jako konkurs dla młodych zespołów
rockowych połączony z koncertem bardziej
doświadczonych kapel. W tym roku miała
miejsce już piąta edycja imprezy.
Wydarzenie organizowane jest co roku
przez Centrum Kultury, w tym roku już pod
nowym szyldem − Centrum KulturalnoBiblioteczne. Do konkursu zostało zaproszonych 5 zespołów z całej Polski, wybranych spośród 54 zgłoszeń. Były to zespoły:
Loko z Gdańska, Drunk Riders z Grudziądza,
Hegemony z Zabrza, The Broken Bridges
z Grudziądza oraz Kore z Warszawy. Zespół
Kore zrezygnował jednak w ostatniej chwili
z występu, wobec czego do konkursu stanęły
4 zespoły.
Wieczór został uświetniony przez trzy
zespoły. Hiroshima z Olsztyna - laureat
konkursu w roku ubiegłym. Alone, łódzki
zespół, kilka lat temu gościł już w barczewskim amfiteatrze w nieco innym
składzie. Jako gwiazda festiwalu wystąpił
zespół OCN. Zespół ten jest szeroko znany
już nie tylko w Polsce za sprawa miedzy
innymi płyty „Waterfall”, wyprodukowanej
przez Vance'a Powella. Najnowszy singiel
OCN, „Na zawsze” święci triumfy w wielu
rozgłośniach radiowych.
Do oceny zespołów organizatorzy zaprosili trzech jurorów - Michała Wypija, który
uczestniczy w ERRORze od początku
istnienia konkursu, Jacka Strzelczyka z zespołu Alone oraz Zbigniewa Kozłowskiego,
pracownika Centrum, który również sam
przez wiele lat działał na polu muzycznym −
miedzy innymi w zespole Transkabel.
Koncert konkursowy rozpoczął się z lekkim opóźnieniem o godzinie 15. Pierwszym
zespołem, który się zaprezentował, był
grudziądzki The Broken Bridges. Była to
ciekawa podróż w klimaty rodem z albumów
Pink Floyd. Podstawowe instrumentarium

rockowe uzupełniały syntezatory na przemian z akordeonem. Konkurs został zdominowany jednak przez ciężkie brzmienia.
Dwa kolejne zespoły, Drunk Riders i Loko
pokazały, jak się gra mocna muzykę. Drunk

Riders z Grudziądza, zainspirowani klimatem motocyklowym, wykazali się świetną
techniką gry i dobrym zgraniem zespołu.
Loko z Gdańska, ewidentnie czerpiący z amerykańskich kapel, pokazali, że oprócz
świetnej muzyki na scenie liczy się też styl.

Ostatnim zespołem był zabrzański Hegemony. Piękna wokalistka z iście operowym
głosem zabrała widzów w podróż po
dźwiękach rockowych inspirowanych muzyką klasyczną.
Wszystkie zespoły wykazały się własnym stylem i były na swój sposób interesujące. Jurorzy musieli jednak przyznać
odpowiednie nagrody. I miejsce, 750 złotych
oraz skrzynię transportową od firmy Abra
Cases otrzymał zespół Loko. Drugie miejsce,
jednak − jak podkreślali jurorzy − równorzędne, otrzymał Drunk Riders z Grudziądza.
Odebrali 500 złotych oraz nagrodę specjalną
od Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
w postaci profesjonalnego mikrofonu estradowego.
Wyróżnienie otrzymał zespół Hegemony
− była to rownież skrzynia transportowa.
Zauważona została rownież wokalistka
zespołu Hegemony − otrzymała tytuł najlepszego wokalisty festiwalu i nagrodę
Burmistrza Barczewa, czyli profesjonalny
mikrofon estradowy.
Koncert wieczoru rozpoczął zwycięzca
poprzedniego konkursu, zespół Hiroshima
z Olsztyna. Panowie zaprezentowali ogromną dawkę mocnych, heavymetalowych
dźwięków i pokazali, ze wciąż utrzymują
świetna formę. Alone z Łodzi ożywili
publiczność i dali olbrzymi zastrzyk energii.
Był to doskonały wstęp do żywiołowego
koncertu zespołu OCN.
Kolejna, piąta już edycja festiwalu
pokazała, że muzyka rockowa trzyma się
w Polsce świetnie. Stałe, konkretne grono
odbiorców nigdy nie zawiedzie i aktywnie
uczestniczy w każdym z wydarzeń. Kolejna
odsłona już za rock!
Bertrand Abramczyk
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i wideorelacji na stronie
facebook.com/errorbarczewo oraz na
kanale youtube.com/user/ckipgbarczewo
Zdjęcia: archiwum CK-B
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Polsko-ukraińska wymiana młodzieży

„Łączą nas tańce ludowe”
Od 10 do 19 sierpnia 2015 r. młodzież
z Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie brała udział w projekcie
realizowanym i finansowanym przez
Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.
Celami operacyjnymi programu było:
wzajemne poznanie się młodych Polaków
i Ukraińców, nabycie wiedzy na temat
współczesnej Polski i Ukrainy, pokazanie
podobieństw i odmienności kulturowych
oraz zapoznanie młodzieży z historią
lokalną. Inicjatorami pomysłu była Pani
Alicja Sawicka – dyrektor Gimnazjum nr 1
im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie, pani
Mariola Łukowska-Juckiewicz – dyrektor
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w
Barczewie oraz partner z Ukrainy (obwód
Sumski, wieś Pyrsajiwka). Przez 10 dni 20
dzieci z Polski oraz 20 z Ukrainy spędziło
wspólnie czas w Ośrodku GastronomicznoWypoczynkowym „Baca” w Poroninie.
Uczestnicy wymiany mieli możliwość
poznać podstawy języka swojego sąsiada
oraz nauki tańców ludowych. Zarówno
młodzież polska, jak i ukraińska miała za
zadanie zaprezentowanie swojego regionu
podczas wieczoru polskiego i ukraińskiego.
Pod okiem instruktorki tańca, pani Dominiki Wasiak, uczniowie obu szkół przygotowali układ taneczny wybranego przez
siebie tańca ludowego.
Na zakończenie projektu odbył się
pokaz wywiczonego tańca, w którym pary
tworzyły osoby z obu państw. Odbyły się
również wycieczki krajoznawcze do Zakopanego i nad Morskie Oko. Jedną z atrakcji
była także wizyta w Termach „Górski
Potok” w Szaflarach. Znaleźli się również
i tacy śmiałkowie, którzy poza zdrowotnymi kąpielami pokonali znajdującą się nad
basenami trasę parku linowego. Uczniowie
obejrzeli także przygotowaną przez opiekunów prezentację na temat sytuacji, w jakiej znajduje się Ukraina na przestrzeni
ostatnich 5 lat, oraz o powiązaniach
łączących ją z Polską. Przeprowadzona
została debata: „Ukraina i Polska dziś”.
Wspaniali gospodarze każdego dnia
osobiście pilnowali, aby każdy z uczestni-

ków był najedzony i zadowolony. Posiłki
spożywane były w przepięknej regionalnej
karczmie, znajdującej się na terenie
ośrodka, w której znajdowała się także
przestronna świetlica służąca do zajęć.
Miłym zaskoczeniem był występ na żywo,
kapeli góralskiej. Wieczorami młodzież
spędzała czas przy grillu oraz organizowała
wspólne dyskoteki, gry i zabawy integracyjne. Rozegrany został mecz piłki
nożnej Polska-Ukraina, za co wszyscy
gracze nagrodzeni zostali medalami. Zauważyć się jednak dało, że więcej satysfakcji
sprawiało młodzieży granie w drużynach
mieszanych. W drodze powrotnej młodzież
z Polski odwiedziła dawną stolicę Polski,
Kraków. Pożegnaniom nie było końca. Nie
obyło się również bez łez. Wszyscy jednogłośnie orzekli, że nie chcą wracać do

domu. Do dnia dzisiejszego młodzież i opiekunowie komunikują się przez portale
społecznościowe, wymieniają zdjęciami
i wspominają spędzony wspólnie czas.
Wszystkim zaangażowanym w realizację
projektu, tj. pani Marioli Łukowskiej–
Juckiewicz, pani Alicji Sawickiej, Katarzynie Waszczenko, pani Katarzynie Liberda, pani Renacie Fraszek, pani Alinie
Urbanek, pani Marzenie Sarwa, pani
Elżbiecie Miłaszewskiej, panu Jarosławowi Złotkowskiemu, panu Rafałowi
Surmańskiemu, panu Marcinowi Kondratowicz, pani mecenas - Agnieszce Nowotka
dziękujemy i gratulujemy w imieniu
uczestników projektu
Katarzyna Liberda
Zdjecia: archiwum autora

Międzynarodowy Jarmark Folkloru

Było cymbalistów wielu …
1 sierpnia 2015 roku odbył się XXXVIII
Międzynarodowy Jarmark Folkloru
– Węgorzewo 2015, najważniejsza impreza
promująca dziedzictwo kulturowe
województwa warmińsko-mazurskiego.
Przegląd konkursowy obejmował zespoły
śpiewacze, teatr obrzędowy, zespoły
śpiewaczo-taneczne, solistów-śpiewaków,
solistów-instrumentalistów, kapele i inne.
Przyjmując kryteria merytoryczne,
a także ograniczenia wynikające z regulaminu kazimierskich festiwali - jury na
przyszłoroczny jubileuszowy 50 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą,
który odbędzie się w czerwcu 2016 r.,
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wytypowało z województwa warmińsko
–mazurskiego w kategorii solistów i instrumentalistów MIECZYSŁAWA DZIEMIDOWICZA – cymbalistę z Barczewa.
Kolega Mieczysław Dziemidowicz gra nie
tylko na cymbałach, ale także na
instrumentach klawiszowych. Ponadto jest
aktywnym członkiem chóru „Moderato”,
wykonując często podczas koncertów
partie solowe.
Chórzyści są dumni z osiągnięć kolegi
Mieczysława, serdecznie gratulując mu
sukcesu.
Kronikarz chóru Moderato
Helena Szych
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Informacje
Galeria Sztuki „Synagoga”

Warmia Artystycznie - Pod barczewskim niebem
W czwartek 13 sierpnia br., w Galerii
Sztuki „Synagoga” im. Barbary Hulanickiej
w Barczewie, mieliśmy możność uczestniczyć w podsumowaniu dwóch projektów:
„Warmia Artystyczna” i Senioralnego
Pleneru Artystycznego „Pod barczewskim
niebem”. Nad realizacją i organizacją
pierwszego projektu czuwała Anna Rok
- kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Barczewie, natomiast nad drugim projektem Krystyna Szter - prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” Oddział w Barczewie.
Dorobek artystów prac poplenerowych, który
wyróżniał się bogactwem pomysłów,
różnorodnością, a szczególnie nowatorskim
spojrzeniem na otaczającą nas naturę,
otworzyła Anna Rok. Podziękowała szczególnie za udział artystów w Międzynarodowym Plenerze Malarskim „Warmia
Artystycznie”, który odbył się w dniach 1015 sierpnia 2015 roku.
Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierza” Oddział w Barczewie
Krystyna Szter, jako gospodarz miejsca
wystawy prac poplenerowych, serdecznie
przywitała przybyłych gości: zastępcę
burmistrza Barczewa Dariusza Jasińskiego,
przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja
Maciejewskiego, zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej Halinę Bronkę,
przewodniczącego Komisji Sportu,
Turystyki, Kultury i Promocji Gminy Adama
Dowgiałło i radną Rady Miejskiej Annę
Wojszel. Gorąco przywitała zaproszonych
gości, wszystkich artystów z bliska i daleka,
uczestników obu plenerów oraz przybyłych
przyjaciół, miłośników sztuki.
Po powitaniach Anna Rok nawiązała do
założeń projektu „Warmia Artystycznie”.
Omówiła jego realizację, pracę artystów, oraz
opowiedziała o samym plenerze, który na
stałe wpisał się w życie kulturalne. Nie
zabrakło miłych i ciepłych wspomnień,
przeżyć i osobistych wzruszeń, które mimo
spiekoty towarzyszyły wszystkim podczas
spotkania.
O sztuce, o duszy artysty i emocjach podczas tworzenia dzieła życia przy wybranych
pracach mówił Edward Ratuszyński - kustosz
pleneru. Natomiast prof. Tadeusz Brzeski honorowy kustosz - mówił o wrażeniach
artysty i przeżyciach twórczych. Dodał, że
trudno oceniać prezentowane prace, bo każda
jest innego autora. Jednak wszystkie prace
z pleneru „Warmia Artystycznie” i z pleneru
„Pod barczewskim niebem” nasycone są
wrażliwością, indywidualnością i przedstawiają ogromną wartość twórczą.
O swoim uczestnictwie w plenerze i wrażeniach o ciepłym przyjęciu przez organizatorów wspominały: Irena Sunokiene i Ausrine Dubauskiene - uczestniczki z Litwy.
Przypomnijmy, że już od pięciu lat z inicjatywy Anny Rok, malarki i graficzki, nad

10

Jeziorem Gąsiorowskim, gdzie znajduje się
galeria rzeźby sakralnej ks. Jana Suwały,
rzeźbiarza, związanego z dekanatem barczewskim, odbył się tegoroczny plener
rzeźbiarski pt. „Warmia Artystyczna”.
Artystów biorących udział w tegorocznym plenerze inspirowało nie tylko
piękno krajobrazów o każdej porze dnia.
Przenikali w głąb galerii rzeźby sakralnej
przez lata tworzonej przez ks. Jana Suwałę.
Także na płótnach można było odnaleźć wiele
ciekawie historycznych miejsc wraz z zabytkami Barczewa, jak z odlatującą ratuszową
wieżą, której przyglądają się dwa anioły czy
przelaną na płótno wizję artysty nieistniejącego zamku biskupiego.
W plenerze „Warmia Artystyczna”, który
odbył się w dniach od 10 do 15 sierpnia br.,
uczestniczyli: Aleksandra Mysiorska, Alicja
Czarnecka-Zyskowska, Krystyna Szter,
Iwona Mierzejek, Anna Trzcińska, Elżbieta
Tabaka, Zbigniew "Ramsko" Kozłowski,
Justyna Adamkowska, Marta Mierzejek,
Aušrine Dubauskiene, Irena Šunokiene,
Saulius Juozapas Černevičius – dyrektor
Centrum Kultury w Kybartai, Elvis Černevičius – syn dyrektora Centrum Kultury
w Kybartai oraz Genowefa Trzcińska –
opiekunka Galerii Rzeźby Sakralnej ks. Jana
Suwały w Gąsiorowie. Dodajmy, że kustoszem pleneru był Edward Ratuszyński, od
niedawna mieszkaniec Wójtowa, a honorowym kustoszem pleneru prof. Tadeusz
Brzeski.
Swoimi przeżyciami z warsztatów plenerowych Senioralnego Pleneru Artystycznego
pt. „Pod barczewskim niebem” studentów
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który zorganizowano w barczewskiej synagodze, podzieliła się Krystyna Szter. Uczestniczyli
w nim: Elżbieta Tabaka, Anna Wojszel,
Władysława Wrotek, Halina Bronka, Anna
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Rok, Beata Łoposzko, Joanna Zawadzka,
Helena Koźbiał, Izabela Dzieciuch, Krystyna
Wyrzykowska, Bogumiła Silska, Józefa
Fanselau, Alicja Czarnecka-Zyskowska,
Barbara Poleszak, Jadwiga Bonus, Iwona
Mierzejek, Justyna Adamowska, Ewa Reut,
Elżbieta Jagiełło i Krystyna Szter. W wystawie poplenerowej nie zabrakło prac
artysty Zbigniewa "Ramsko" Kozłowskiego.
Każdy uczestnik pleneru „Warmia Artystycznie” otrzymał dyplom honorowy
z podziękowaniem i upominkiem z rąk
zastępcy burmistrza Barczewa Dariusza
Jasińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Maciejewskiego i radnej Rady
Miejskiej Anny Wojszel .
Projekty „Warmia Artystycznie” i „Pod
barczewskim niebem” zostały zrealizowane
przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta
i Gminy Barczewo, Centrum KulturalnoBiblioteczne i Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne „Pojezierza” Oddział w Barczewie.
Prace poplenerowe można oglądać w Galerii Sztuki „Synagoga” w Barczewie przy ul.
Kościuszki przez miesiąc.
Tekst i foto: W. Zenderowski

WARMIA

ARTYSTYCZNIE

Ludzie Ziemi Barczewskiej

Otwarcie Pracowni Barbary Hulanickiej
Trzy lata temu odeszła od nas wybitna
artystka Barbara Hulanicka, a 3 sierpnia tego
roku opuścił nas Jej mąż, Pan Andrzej
Hulanicki. To artystyczne małżeństwo w olbrzymi sposób wpłynęło na naszą warmińską
kulturę. Byli nie tylko artystami, lecz również
animatorami życia kulturalnego, niesamowicie przyciągającymi ludzi w ich
artystycznej drodze po Warmii i Mazurach.
W Barczewie także potrafili zjednoczyć
środowisko artystyczne i stworzyć azyl
sprzyjający spotkaniom i tworzeniu. Tacy
pozostaną w naszej pamięci.
Barbara Hulanicka (z domu Sierakowska)
to wybitna artystka plastyk, projektantka
tkanin artystycznych, działaczka, animatorka, nietuzinkowa osoba kochająca ludzi.
Urodziła się 23 czerwca 1924 w Warszawie.
Podczas II wojny światowej brała udział
w konspiracji, walczyła w szeregach Armii
Krajowej, brała udział w powstaniu warszawskim. Po zakończeniu wojny rozpoczęła
studia na Wydziale Architektury Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, które ukończyła w 1954, broniąc dyplomu z tkaniny
artystycznej u prof. Eleonory Plutyńskiej.
W czerwcu 1952 r. Pani Barbara poślubiła
pana Andrzeja Hulanickiego. Od tej chwili
działali i tworzyli zawsze razem. Pan Andrzej
był dla Pani Basi wielką podporą we
wszystkich działaniach. Państwo Hulaniccy
przenieśli się do Mikołajek. Barbara Hulanicka była członkinią olsztyńskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. Pracowała w spółdzielni „Tkanina”
podlegającej Cepelii, gdzie koordynowała
odtwarzanie dawnych wzorów tkanin,
kilimów i dywanów. Następnie objęła
stanowisko kustosza na zamku w Reszlu,
równolegle pełniła funkcję kierownika
Galerii Sztuki Współczesnej Warmii i Mazur.
W 1965 została wybrana do rady Miejskiej
Rady Narodowej w Reszlu, a cztery lata
później do Powiatowej Rady Narodowej
w Biskupcu.
W 1969 r. powierzono artystce stanowisko prezesa Stowarzyszenia Twórców
Ludowych w Olsztynie. W 1970r. została
zaangażowana do organizacji 500. rocznicy
urodzin Mikołaja Kopernika, kierowała
Muzeum Mikołaja Kopernika w Fromborku,
a Pan Andrzej był jego administratorem.
Dzięki ich staraniom siedzibę muzeum
przeniesiono z kanonii katedralnej do pałacu
biskupiego. Od 1974 kierowała działem
sztuki współczesnej. W 1980 Hulaniccy
osiedli w Barczewie, gdzie zorganizowali
w dawnej synagodze Centrum Tkactwa
Warmii i Mazur, w którym organizowali
kursy tkackie i jednoczyli środowisko
artystyczne. Synagoga stała się niesamowicie
magicznym miejscem sztuki, przyciągającym wielu wrażliwych ludzi. Barbara
Hulanicka ze wsparciem męża tworzyła
tkactwo artystyczne, była prekursorką tka-

niny podwójnej (dwuosnowowej), projektowała niesamowitej urody tkane obrazy, na
których umieszczała ważne miejsca, wydarzenia m.in. symbole miast, miejsc, tkaniny
muzyczne, astronomiczne oraz jeden z najważniejszych cyklów - religie świata, i wiele
innych. Hulaniccy objechali z wystawami
tkanin niemal cały świat, m.in. Watykan,
Rzym, Francję, Belgię, Niemcy, USA,
Włochy, Węgry i największe galerie polskie.
Barbara Hulanicka została odznaczona
Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis"

i wieloma innymi nagrodami. Nie one jednak
były dla niej najważniejsze. Tworzyła dla
ludzi, wspaniale rozumiała się z młodymi,
skupiała przy sobie wszystkich chętnych do
działania i tworzenia. Miała w sobie tę iskrę
radości, którą - co najważniejsze - potrafiła
zarażać innych.
Jeszcze w czasie choroby Pani Barbary,
a już zdecydowanie po śmierci w 2012 r.,
zrodził się konkretny pomysł, aby stworzyć

miejsce poświęcone artystce. Galeria Sztuki
„Synagoga” otrzymała imię Barbary Hulanickiej oraz stworzono tu kącik Jej
poświęcony. Jednak sama galeria nie posiada
przestrzeni do stworzenia większej ekspozycji, dlatego takie poczynania nastąpiły
w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego. Opinie były różne co do tego, czy
to w domu kompozytora powinny się znaleźć
pamiątki po innym artyście niż kompozytor.
Jednak zważywszy na to, że była w muzeum
ku temu taka możliwość i wystarczająca
przestrzeń by zorganizować to tak aby nawet
minimalnie nie naruszyć wystawy o Feliksie
Nowowiejskim, tak też się stało. Do tej pory
galeria na wystawy czasowe częściowo
została wypełniona pamiątkami Barbary
i Andrzeja Hulanickich. W porozumieniu
z Panem Andrzejem, jeszcze w momencie
choroby artystki, pracownica muzeum
Magdalena Łowkiel-Klimek rozpoczęła
gromadzenie pamiątek. Po śmierci Pani
Barbary mąż przekazał sporą część rzeczy,
natomiast dzięki pomocy finansowej Rady
Miasta Barczewa udało się pozyskać kolejne
cenne zbiory.
23 czerwca 2015 r., w rocznicę urodzin
Barbary Hulanickiej, otwarto Pracownię Jej
imienia. W imieniu Dyrektora Centrum
Kultury głos zabrała Pani Anna Rok.
W powitalnym przemówieniu Pan Lech Jan
Nitkowski Burmistrz Barczewa, powiedział
bardzo ważne słowa, iż tytuł honorowego
obywatela Barczewa mają tylko dwie
najważniejsze osoby - Pan Jan Nowowiejski
-syn kompozytora Feliksa oraz Barbara
Hulanicka. Nie da się ukryć, że są to dwie
nasze najważniejsze, wybitne osobowości,
które osiągnęły wiele i w Polsce, i na świecie.
Są wzorami dla kolejnych pokoleń. Pamiętamy i kultywujemy ich dorobek. Życiorys oraz
koleje losu Barbary i Andrzeja Hulanickich
na ziemi barczewskiej przedstawiły: radna
Halina Bronka i Magdalena Łowkiel-Klimek,
która przedstawiła też plan ekspozycji i zagospodarowanie 3 pomieszczeń galerii na II
piętrze muzeum. Pokój, gdzie odbyło się
otwarcie, jest niejako odtworzeniem pracowni i mieszkania Państwa Hulanickich,
kolejny pokój zawiera medale, wydawnictwa, odznaczenia, zapiski, fotografie,
książki, natomiast pokój na poddaszu
przedstawia nigdy nie eksponowane projekty
tkanin podwójnych i gobelinów, a także
projekty ubrań, zdjęcia prywatne, które po raz
pierwszy ujrzały światło dzienne. Obecnie
znajduje się na wystawie ok 100 pamiątek.
Całość wystawy została przygotowana przez
Magdalenę Łowkiel-Klimek i Agnieszkę
Markowicz, artystkę plastyk i dekoratorkę.
Należą się podziękowania osobom, które
przekazały i dołożyły swoją „cegiełkę”, aby
Pracownia miała niepowtarzalny klimat:
Wiesławie Samsel, Alicji Dąbrowskiej-Koc,
Halinie Bronce, Janinie Sznajder, Anastazji
Ciąg dalszy na str. 12
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Otwarcie Pracowni Barbary Hulanickiej

Ciąg dalszy ze str. 11

Fietisowej, Wiktorowi Zacharewiczowi,
Januszowi Cygańskiemu, Władysławowi
Napierało i Krzysztofowi Dowgiałło.
Na otwarcie pracowni przyjechało wielu
przyjaciół, uczestników kursów, a także
wielbicieli twórczości Pani Barbary Hulanickiej. We wzruszających słowach wspominali artystkę przyjaciele - Pani Elżbieta
Fabisiak, znana olsztyńska animatorka kultury, Helena Piotrowska, autorka książki o pani
Basi pt. „Hulajnitka”, Alicja DąbrowskaKoc, przyjaciółka rodziny. Słowa zachwytu
wyraził również Przewodniczący Rady
Miejskiej, pan Andrzej Maciejewski. Ku czci
Państwa Hulanickich pięknie zagrał zespół
Ojdana z Barczewa - Danuta Nowakowska,
Mieczysław Dziemidowicz i Piotr Szczyglak.
Niestety w okresie najintensywniejszych
prac związanych z wystawą, stan zdrowia
Pana Andrzeja Hulanickiego znacznie się
pogorszył, co uniemożliwiło mu przybycie na
otwarcie Pracowni. Jednak została spełniona
obietnica złożona Panu Andrzejowi, aby
otworzyć Pracownię jeszcze za Jego życia.
Faktem stworzenia Pracowni pan Andrzej nie
mógł się cieszyć zbyt długo. 30 lipca opuścił
nas na zawsze i spoczął razem z Panią
Barbarą w Piasecznie, rodzinnej miejscowości. Kilka dni później zmarła tkaczka Pani
Aurelia Majewska, współpracująca z Państwem Hulanickimi przez 40-lat, wiernie

Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski

podążająca ich ścieżkami.
Dzieło Pani Barbary, mam nadzieję,
będzie kontynuowane, pierwsze kroki ku
temu zostały poczynione już w te wakacje, w
ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci
organizowanych przez Centrum KulturalnoBiblioteczne, odbyły się dziecięce warsztaty
tkackie. Warto odwiedzić Pracownię Barbary

Hulanickiej, która jest czynna w godzinach
pracy Salonu im. Feliksa Nowowiejskiego od
wtorku do piątku w godz. 9:00-17:00 i soboty
od 8:00-16:00.
Zapraszamy.
Magdalena Łowkiel-Klimek

Z żałobnej karty…

Ostatnie pożegnanie śp. Andrzeja HULANICKIEGO
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”.
W poniedziałek, 3 sierpnia 2015 roku,
Mszą św. odprawioną w kościele św.
Andrzeja Apostoła w Barczewie, pożegnaliśmy śp. Andrzeja Hulanickiego, mieszkańca Barczewa. Związanego z Warmią
i Mazurami, wieloletniego działacza barczewskiego oddziału Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. Śp.
Andrzej HULANICKI urodził się 30
września 1926 roku w Bawernicy (gm.
Sulęczyno), w rodzinie Stanisława i Teodory.
Działacz społeczno-kulturalny. W rodzinnej
miejscowości ukończył szkołę podstawową,
a średnią w Piasecznie w 1947 roku. Po
odbyciu służby wojskowej pracował w Zakładach Transportowych, w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia i w Biurze Konstrukcyjnym. Na Warmii i Mazurach zamieszkał
w styczniu 1955 roku. W 1960 roku wstąpił
do miejscowego Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego „Pojezierze” i administrował
Zamkiem w Reszlu. Wcześniej, a także w latach późniejszych, wspomagał żonę Barbarę
w pracach przy wytwarzaniu tkanin artystycznych za pomocą ręcznych, starych
krosien, które później rekonstruował.
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Wspomagał ją w wystawach krajowych i zagranicznych. Od 1970 roku administrował
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. W 1980 roku oboje z żoną zamieszkali
w Barczewie. Andrzej Hulanicki był inicjatorem założenia tzw. „żywego” muzeum
tkactwa i rękodzielnictwa w dawnej synagodze (Centrum Tkactwa Artystycznego),
a od 1982 roku Centrum Tkactwa Warmii
i Mazur.
Powyższe przedsięwzięcie zapoczątkowało
działalność Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego „Pojezierze” Oddział w Barczewie, którego został pierwszym prezesem.
Po przejściu na emeryturę Andrzej Hulanicki
nadal uczestniczył w pracach Stowarzyszenia, szczególnie w pracach Centrum
Tkactwa Warmii i Mazur, będąc jego
administratorem i konserwatorem.
Odznaczony został m.in. złotą odznaką
„Zasłużony Działacz Kultury” i złotą
odznaką „Za opiekę nad zabytkami”.
Andrzej Hulanicki zmarł 30 lipca 2015 roku
w Barczewie. Pochowany został w Piasecznie.
W. Zenderowski

Informacje
Międzynarodowy Plener Malarski

“Śladami Isaaka Levitana”
Plener malarski to czas na artystyczne
tworzenie, którego efektem są wspaniałe,
różnorodne obrazy, ale także czas na
poznanie kultury i obyczajów innych
krajów.
Międzynarodowy plener malarski "Śladami Isaaka Levitana" odbył się w malowniczej miejscowości Bartninkai (Litwa)
w dniach od 27 lipca do 5 sierpnia 2015
roku. Uczestnikami pleneru byli artyści z
Litwy, Rosji i Polski.
Naszą gminę reprezentowała Alicja
Czarnecka-Zyskowska i ja - Anna Wojszel.
Inspiracją do naszych prac był rosyjski
malarz-pejzażysta pochodzenia żydowskiego Isaak Levitan, który malował
przepiękne krajobrazy Litwy.
Ale zanim przystąpiłyśmy do pracy,
poznałyśmy kulturę i zabytkowe obiekty
dzięki historykowi, który przybliżył nam
również postać Isaaka Levitana. Zwiedziliśmy m.in. zabytkowy kopiec grodziska, gdzie poznaliśmy historię pierwszych osadników, stary litewski cmentarz
tatarski, znajdujący się wśród drzew a płyty
nagrobne to kamienie z wyrytymi napisami.
Zniszczony folwark świecił pustkami, ale
klimat tego miejsca był niesamowity.
W Litewskim Muzeum Narodowym
zobaczyliśmy nie tylko dawne przedmioty
codziennego użytku, izby i narzędzia
rolnicze, ale także Krajowy Gaj Pamięci,
gdzie każdy były prezydent Litwy zasadził
pamiątkowy dąb. Zachwyciły nas również
ruiny XIV-wiecznego kościoła w Bartninkai, który stał się m.in. tematem naszych
prac.
Uczestniczyłyśmy również w festynie
w Vistitis, organizowanym przez Centrum
Kultury w Kybartai. Wspaniałe zespoły
muzyczne, wyroby rękodzielnicze i smaczna kuchnia regionalna to urok dobrze
zorganizowanej imprezy.
Miałyśmy okazję poznać różne techniki
malarskie, m. in. malowanie kawą i herbatą,
techniki łączone (relief z piasku).
Plener odbył się w gospodarstwie
agroturystycznym w Bartninkai, gdzie było
bardzo dużo przestrzeni do tworzenia
obrazów. Każdy z uczestników miał do
dyspozycji płótna, farby olejne, pędzle.
Każdego dnia pracowałyśmy niemal od
rana do wieczora, ale była to sama
przyjemność oddać się swojej pasji.
Powstały niesamowite prace. Każda miała
unikalny charakter swojej autorki i inne
spojrzenie na świat. Wspierałyśmy się
nawzajem, a także uczyłyśmy.
Nie tylko płótna stały się mediami do
tworzenia. Litewskie, malowane kamienie,
deski, dachówki to inny sposób wyrażenia
siebie, ale także pokazanie, że z każdego
materiału może powstać, coś co może być

np. pamiątką z niezapomnianego pobytu
wśród wspaniałej kultury i ludzi.
Bardzo gorąco dziękuję: Sauliusowi
Černevičius - dyrektorowi Centrum Kultury w Kybartai (Litwa), Pani Marioli
Łukowskiej-Juckiewicz - dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie, wspaniałym artystkom z Litwy i Rosji:

Ausrine Dubanskiene, Irenie Sunokiene,
Irinie Liarer, Margaricie Batiasowej, Irenie
Abraitiene i Ilonie Mikalainiene.
Teraz z niecierpliwością czekamy na
wystawy prac, które odbędą się na Litwie,
a następnie w Galerii Sztuki “Synagoga”
w Barczewie.
Anna Wojszel

Akcja Wakacje – Gmina Barczewo 2015

Twórcze Myślenie w Centrum Kultury

Wakacje to dla dzieci czas relaksu
i zabawy – ale nie tylko. Podczas wakacji
dzieci nabierają nowych umiejętności,
doskonalą się w relacjach z rówieśnikami.
Doskonałą ku temu okazją są zajęcia w
Domu Kultury. W tym roku „Akcja

Wakacje” została przeprowadzona po raz
kolejny.
W dniach 13 lipca – 7 sierpnia tego roku
w budynku Centrum Kultury w Barczewie
przy ul. Słowackiego 5 oraz w placówkach
świetlicowych w Bartołtach Wielkich,
Ciąg dalszy na str. 23
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„PALINOCKA”
Noc świętojańska to przede wszystkim
tradycja puszczania wianków na wodzie,
tańczenia przy ognisku i szukania kwiatu
paproci – to wszystko można było przeżyć
na łęgajskiej „Palinocce”. W sobotę 20
czerwca w Łęgajnach, nad brzegiem
Jeziora Linowskiego, odbyła się „Palinocka”, święto ognia, wody, słońca
i księżyca, urodzaju, płodności, radości
i miłości, powszechnie od wieków
obchodzone na obszarach zamieszkiwanych przez ludy słowiańskie, germańskie, bałtyckie czy celtyckie. W Polsce,
w zależności od regionu, nazywana jest
nocą kupalną, kupalnocką, kupałą, sobótką,
a na Warmii i Mazurach zwie się Palinocką.
Tegoroczna impreza świętojańska
została zorganizowana przez Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny, które
realizowało projekt wsparcia zadania
publicznego pod nazwą „Wsparcie
realizacji działań w zakresie kultury,
tradycji i zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny
mieszkańców z terenu gminy Barczewo”
i wpisała się w obchody Dni Łęgajn.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie
16:00 przy kamieniu milenijnym w centrum
wsi. Było wszystko, co być powinno. Sołtys
Łęgajn, a zarazem członek stowarzyszenia,
przywitał wszystkich przybyłych gości
i mieszkańców. Szczególnie serdecznie
zostali przywitani p. Irmgarda Muszyńska
i p. Ewald Redbik, najstarsi rodowici

mieszkańcy wsi. Po komendzie „flaga na
maszt” z dumą powędrowała w górę Flaga
Łęgajn, którą w asyście trzech pięknych
łęgajnianek wciągał flagowy Jarosław
Andernajs – Prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego. Po
odczytaniu uchwały okolicznościowej
przez Pawła Siemińskiego, Przewodniczącego Rady Sołeckiej, odśpiewano pieśń
„O Warmio moja miła”, złożono wieniec

świętojański z przepięknych polnych
kwiatów oraz zapalono symboliczny znicz
ku czci wszystkich mieszkańców, którzy od
nas odeszli.
Spod obelisku barwny korowód – panie
i dziewczęta przebrane w przepiękne stroje
regionalne z wiankami na głowach,
panowie ubrani w białe koszule z zawiązanymi pod szyją wstążkami w barwach
Łegajn, tj. zielony, żółty i niebieski
– przemaszerował wesoło, ze śpiewem
i przy akompaniamencie akordeonu, na
plac przy Jeziorze Linowskim na dalszą
część uroczystości. Tam też odbyły się
warsztaty plecenia wianków, koncert piosenki biesiadnej w wykonaniu utalentowanych mieszkanek Łęgajn, po północy
przy pieśniach ludowych puszczanie
płonących wianków na jezioro, a poza tym
było wiele śmiechów, tańca i zabawy.
Organizatorzy zadbali także o właściwą
oprawę artystyczną. O północy z przepięknym spektaklem wystąpił Teatr Ruchu
i Ognia Fuego.
Podsumowując, była to świetna i udana
zabawa do białego rana. Miejmy nadzieję,
że Dni Łęgajn oraz Palinocka w Łęgajnach
wpiszą się w kalendarz corocznych imprez
naszej gminy.
Zdjęcia z imprezy można zobaczyć na
stronie internetowej Sołectwa Łęgajny
www.legajny.wordpress.com
Organizatorzy

Festyn w Radostach

Wakacje to czas zabaw i festynów.
11 lipca 2015 r. odbył się festyn w Radostach. Organizatorami byli Sołtys, Rada
Sołecka i Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Barczewie. Przybyłych gości powitała
sołtys Radost, Pani Balbina Buras. Festyn
rozpoczęto mszą świętą, którą celebrował
ks. Piotr Wiśniewski, Proboszcz Parafii w
Lamkowie. Następnie wszyscy goście
przenieśli się na plac festynowy, gdzie
pracownice Centrum Kulturalno-Biblio-
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tecznego w Barczewie – Agnieszka
Chojnowska i Magdalena Łowkiel- Klimek
przeprowadziły blok konkursów i występów dla dzieci i dorosłych. Bardzo
ważnym wydarzeniem tego popołudnia był
turniej siatkówki między sołectwami
Lamkowo, Radosty, Wójtowo i Kronowo.
Trzeba przyznać, że mecz został rozegrany
na bardzo wysokim poziomie i przyniósł
wszystkim dużo radości i satysfakcji. Przed
publicznością wystąpił również Michał
GAZETA SAMORZĄDOWA 7 (257) lipiec-sierpień 2015

Kobarynko, uczestnik ogólnopolskich
mistrzostw w żonglerce piłką nożną,
którego występy zawsze wzbudzają zachwyt. Mieszkańcy mogli skorzystać ze
stoiska z biżuterią - pani Małgorzaty
Szalpuk i przygotowanych przez mieszkańców sołectwa stoisk kulinarnych. Atrakcją
festynu był pieczony dzik. Wieczorem
odbyła się zabawa taneczna. Za pośrednictwem “Wiadomości Barczewskich” pani
Sołtys pragnie serdecznie podziękować
sponsorom i fundatorom: firmie Jumar za
lody i frytki, Państwu Kamińskim za
podarowanie części nagród na mecz
siatkówki, Panu Zdzisławowi Bartczakowi
za darmowe przejażdżki bryczką, Państwu
Palijczuk za drewno do ogniska, Panu
Bogusławowi Matłoka za ławki, pani
Marioli Łukowskiej-Juckiewicz − Dyrektor
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego i paniom prowadzącym za pomoc w zorganizowaniu festynu, oraz wszystkim mieszkańcom, którzy pomagali przy jego
organizacji .
Magdalena Łowkiel-Klimek

Festyny w Gminie Barczewo

Rodzinny Festyn w Szynowie
18 lipca na boisku sportowym w Szynowie Sołtys i Rada Sołecka, wraz
z Centrum Kulturalno-Bibliotecznym
w Barczewie, zorganizowali dla mieszkańców sołectwa festyn rodzinny.
Przygotowano moc atrakcji. Wszystkich
gości powitała Pani Sołtys, Barbara
Barwińska. Zabawę rozpoczęto blokiem
konkursów i zabaw dziecięcych. w których
dzieci bardzo chętnie brały udział.
Konkursy przeplatane były występami
wokalnymi w wykonaniu duetu Wiktorii
Chludzińskiej i Wiktorii Wywigacz –
uczestniczek zajęć wokalnych prowadzonych przez Agnieszkę Chojnowską
w Domu Kultury w Barczewie. Następnie
odbył się blok konkursów i występów dla
dorosłych, podczas których na scenie
pięknie śpiewała Żaneta Żokowska. Bloki
konkursowe prowadziły i również śpiewały
pracownice Centrum Kultury - Agnieszka
Chojnowska i Magdalena Łowkiel-Klimek.
W czasie zabaw odbył się również mecz
piłki nożnej – młodzież kontra dorośli,
który wygrali dorośli. Przeprowadzono
konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem
„Moje wymarzone wakacje”, który zwyciężyły: Zuzia Miszki, Julia Rozner, i Agata
Luks. Zwyciężczynie odebrały nagrody
z rąk Radnej Balbiny Buras. Następnie
przeprowadzono II Mistrzostwa Sołectwa
Szynowo „Strongman 2015”, w którym I
miejsce zajął Dariusz Romać z Biskupca, II
miejsce – Rafał Maćkowiak z Szynowa,

W niedzielne popołudnie 28 czerwca
2015 roku, na placu zabaw w Nikielkowie,
odbył się Festyn dla dzieci. Organizatorami
imprezy była Rada Sołecka wsi Nikielkowo, Stowarzyszenie „Nasze Nikielkowo” oraz Marlena Kord – instruktor CKiPG
w Barczewie.
Organizatorzy przywitali przybyłych
gości słodkim poczęstunkiem, po którym
rozpoczął się blok gier i zabaw dla dzieci,
zorganizowany przez instruktora Świetlicy
Wiejskiej w Nikielkowie. Dzieci miały
okazję pobawić się chustą animacyjną,
a także rywalizować w zawodach sportowych i sztafetowych, w których można było
zdobyć ciekawe nagrody. Wiele radości
przysporzył również konkurs przeciągania
liny i malowanie twarzy. W trakcie całego
festynu płonęło ognisko, przy którym
zgromadzeni mieszkańcy wsi piekli
kiełbaski i miło spędzali czas w towarzystwie rodzin, znajomych i sąsiadów.
Pogoda i humory wszystkim dopisały!

a III miejsce – Tomasz Sałkiewicz
z Lamkowa. Oprócz atrakcji konkursowych
do dyspozycji uczestników festynu były
stoiska z biżuterią, zabawkami oraz
dmuchańce - zjeżdżalnie, trampolina,
przejażdżki kucykiem, malowanie twarzy,
modelowanie i skręcanie balonów. Przez
całą imprezę czynny był punkt kulinarny,

a w nim: domowe ciasta, kiełbasa i kaszanka z grilla, karkówka, frytki, pajda
chleba ze swojskim smalczykiem i ogórkiem kiszonym oraz inne przysmaki. Od
godz. 20:00 rozpoczęto zabawę, którą
poprowadził DJ Matti Mirson. Zabawa była
świetna, a festyn zdecydowanie udany.
Organizatorzy dziękują wszystkim,
którzy pomogli w przygotowaniu boiska,
wszystkim zaangażowanym w organizację
i przebieg festynu oraz Paniom, które
upiekły pyszne ciasta i przygotowały
smaczne potrawy wystawione w punkcie
kulinarnym.
Za pośrednictwiem “Wiadomości Barczewskich”, Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Szynowo dziękuje: Pani Emilii
Wołonsewicz – Salon Fryzjerski EMILIA,
Pani Dorocie Bernasz - Salon Urody Desire
Beauty, Panu Grzegorzowi Jabłońskiemu SZALONE NOŻYCZKI, właścicielowi
Baru "PRZY RATUSZU", CUKIERNI
DELICJA, Zakładowi Fryzjerskiemu
"JOLA" JOLANTA SZWARC, właścicielowi Baru "POD ŚWIERKAMI", Rodzinnemu Salonowi Fryzjerskiemu, Salonowi Kosmetycznemu "U ADY", AUTONAPRAWA "U LESZKA", FIRMA
"MICHAŁ" ZBIGNIEW MICHALAK
oraz właścicielom sklepu Spożywczoprzemysłowego ANETA WOLICKA.
Magdalena Łowkiel-Klimek

Festyn dla dzieci w Nikielkowie

Marlena Kord
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Kronowo, Kronówko 2015

Festyn Kronelli
W piątek, 31 lipca br., na wiejskim boisku
przy szkole podstawowej w Kronowie odbył
się „Festyn Kronelli”, który dla mieszkańców
sołectwa był wielkim wydarzeniem.
Z tej okazji przy polowym ołtarzu ks. dr
Piotr Wiśniewski z parafii św. Mikołaja
w Lamkowie odprawił Mszę świętą intencyjną. Podczas liturgii ksiądz proboszcz
w słowie do mieszkańców nawiązał do
dobrej, powracającej lokalnej tradycji, do
integracji miejscowej społeczności, o którą
należy dbać i pielęgnować. Dodał, że na
prośbę organizatorów udzielił dyspensy na
dzień festynu od zachowania wstrzemięźliwości od zabaw i potraw mięsnych.
Sołtys Kronowa, Danuta Janikowska,
w imieniu swoim i Rady Sołeckiej bardzo
serdecznie przywitała wszystkich zaproszonych gości na pierwszym po kilkuletniej
przerwie festynie wiejskim w Kronowie.
Przywitała mieszkańców i sołtysów z ościennych sołectw gminy Barczewo, a szczególnie
mieszkańców Kronowa i Kronówka, którzy
swą pracą przyczynili się do zorganizowania
festynu. Witając, pani sołtys dodała, że festyn
mógł się odbyć dzięki zaangażowaniu wielu
osób. Szczególne podziękowania skierowała
do Moniki, Piotra i Mateusza Chwietczuk,
Marioli Chwietczuk i Darka Trzeciakiewicza.
Podziękowała także całej Radzie Sołeckiej:
państwu Zbożnym, Marioli ŁukowskiejJuckiewicz, Małgorzacie Wrońskiej i Grażynie i Darkowi Kostrupskim. Podziękowania przekazała także Krystynie Buholz,
Zofii Styga, Ewie, Piotrowi i Marzenie
Taranowskim, Ani Janikowskiej i Anecie
Janikowskiej-Kiśluk.
„Festyn Kronelli” w Kronowie mógł się
odbyć dzięki wsparciu sponsorów, którym
należą się szczególne podziękowania. Byli to:
Żwirownia ECO-TER, Primavera Furniture
Barczewski Dwór, Marcin Wiśniewski „Nord
Mebel Nidzica”, Poseł na Sejm RP Beata
Bublewicz, Urząd Marszałkowski, Ekwador Hotel i Restauracja w Dąbrówce Małej,
Zakłady Mięsne „Warmia” z Biskupca,
Piekarnia „Tyrolska” z Olsztyna, Hurtownia
„Jumar” z Olsztyna, Ferma Drobiu Tadeusz
Kurek z Kronowa oraz „East-Auto Sergiusz”
Sergiej Gynżu. Swój udział w organizowaniu
festynu mieli także: Aquadiver Klub z Olsztyna, który prowadzi zajęcia z nurkowania,
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Olsztynie, Ochotnicza Straż Pożarna
w Barczewie, Lokalna Grupa Działania
„Południowa Warmia”, Grupa REN Olsztyn,
Bank Spółdzielczy w Giżycku, Oddział
w Barczewie. Obsługę techniczną festynu
zapewniło Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Barczewie. Na koniec sołtys Kronowa,
Danuta Janikowska, poinformowała, że
wszystkie pozyskane środki finansowe ze
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sprzedaży ciast konkursowych zostaną
przeznaczone na leczenie chorej Agatki
Jeżowskiej z Wipsowa.
Na godne podkreślenie zasługiwał wybór
miejsca na festyn oraz pomysłowa scenografia z oryginalną dekoracją platformy
scenicznej, nacechowana elementami wiejskimi, ze starym drewnianym płotem
i dorodnymi kwiatami osadzonymi w starej
bańce do mleka.
Po części oficjalnej Agnieszka Chojnowska i Magdalena Łowkiel-Klimek –
instruktorki Centrum Kultury, poprowadziły
blok rozrywkowy. Były gry i zabawy dla

dzieci i młodzieży, w których udział brały
także całe rodziny. Prowadzące w imieniu
organizatorów festynu serdecznie zapraszały
do konsumpcji domowych wypieków, na
pajdę chleba ze smalcem i przysmaki z grilla.
Była wata z cukru, kolorowe atrakcje dla
najmłodszych, popcorn i malowanie twarzy.
Nie zabrakło przekąsek, napojów, a szczególnie dobrego humoru. Była okazja do
rozmów, odnowienia znajomości czy porozmawiania o sprawach dotyczących sołectwa.
Prowadzące imprezę przypominały, że
delektując się konkursowymi drożdżówkami,
dokładamy swoją cegiełkę, pomagając chorej
Agatce z Wipsowa. Z ciekawą inicjatywą
edukacyjną dla najmłodszych wyszła poseł na
Sejm RP Beata Bublewicz. Była to promocja
książki pt. „Zwierzak na drodze” jej
autorstwa. Biorąc udział w grze planszowej
można było otrzymać publikację napisaną
z myślą o uczniach i przedszkolakach,
najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego. Ogromnym zainteresowaniem cieszył
się tzw. symulator dachowania, zaprezentowany przez Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Olsztynie. Każdy
chętny, na miejscu mógł doświadczyć
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„dachowania”. Zainteresowaniem cieszyły
się pokazy Aikido grupy z Barczewa,
a szczególnie udział najmłodszych. Swoje
stoisko miało także Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Olsztyna
oraz Aquadiver Klub z Olsztyna.
W bloku muzycznym z własnym repertuarem wystąpiły podopieczne Agnieszki
Chojnowskiej: duet Wiktorii Wywigacz
i Wiktorii Chludzińskiej oraz Martynka
Młodawska, a także podopieczna Emilii
Kitłowskiej − Żaneta Żokowska, wszystkie
z Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w Barczewie.
Głównym punktem festynu był konkurs
na „Najlepszą Drożdżówkę Kronelli 2015”.
Wypieki konkursowe oceniała powołana
komisja konkursowa w składzie: Pani Poseł
na Sejm RP Beata Bublewicz, ks. dr Piotr
Wiśniewski, Massimo Carniel, Zbigniew
Wiśniewski, Sergiej Gynżu i Tadeusz Kurek.
Kiedy komisja konkursowa pracowała,
a raczej degustowała domowe wypieki, przed
publicznością swoje umiejętności w żonglowaniu zaprezentował Michał Kobarynko,
uczestnik ogólnopolskich mistrzostw
w żonglerce piłką.
W międzyczasie odbywały się pokazy
sprzętu ratowniczego zaprezentowanego
przez Ochotniczą Straż Pożarna z Barczewa
oraz gry i zawody dla najmłodszych, którym
kibicowały całe rodziny.
Po długim oczekiwaniu ogłoszono
wyniki konkursu na „Najlepszą Drożdżówkę
Kronelli 2015”. W kategorii Sołectwa
i Stowarzyszenia do konkursu zgłoszono 6
wypieków. I tak I miejsce zajęło Sołectwo
Wójtowo ze wspaniałym „Wójtusiem”, II
miejsce − Sołectwo Kronowo z wybornymi
„Kronelkami”, a III miejsce − Sołectwo
Radosty ze smacznym „Radościakiem”.
Ponadto komisja konkursowa wyróżniła
wypieki zgłoszone przez Stowarzyszenie
Przystanek Łęgajny, Stowarzyszenie Wędkarskie Łęgajny i Sołectwo Ruszajny.
W kategorii indywidualnej I miejsce zajęła
Pani Elżbieta Żywicka z Kostrzew, II miejsce
− Pani Eliza Skinder z Łęgajn, a III miejsce
− Pani Aneta Rydel z Kronowa. Ponadto
wyróżnienia otrzymały: Zofia Styga, Irena
Chwietczuk, Marianna Chwietczuk, Teresa
Obiedzińska, Emilia Michacz, Irena Staniaszek, Ewa Wierzbicka, Janina Krawczonek, Iza Młodawska, Teresa Gaweł, Teresa
Luterewicz, Elżbieta Jagiełło, Barbara
Słodkowska i Katarzyna Gębarska. Komisja
Konkursowa gratulując zwycięzcom przyznała, że wybór najlepszej drożdżówki
domowego wypieku nie był łatwy, ale był
sprawiedliwy, a każdy wypiek wyróżniał się
indywidualną recepturą i umiejętnością
wypieku. Dodajmy, że nagrody za zajęcie
czołowych miejsc zostały ufundowane przez:
Primavera Furniture, AquaDiver Pana
Miłosza Dąbrowskiego oraz przez Panią
Ciąg dalszy na str. 17

Festyny w Gminie Barczewo
Rodzinny Festyn Parafialny

W święto Św. Anny

Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski

W niedzielne popołudnie 26 lipca 2015r.,
przy rozpoczynających się upałach, mieszkańców Barczewa drugi rok z kolei zaproszono na Rodzinny Festyn Parafialny. Celem
organizacji festynu było zintegrowanie
mieszkańców Barczewa i okolic, wspólne
grillowanie, zabawa, a także pomoc
w zebraniu środków pieniężnych na remont
dachu plebanii, który został zniszczony
podczas pożaru kilka miesięcy temu.
„Chcieliśmy żeby mieszkańcy, goście
i turyści, którzy w wakacje odwiedzają nasze
miasto i gminę zobaczyli, że warto nas
odwiedzać, że w naszym mieście umiemy się
bawić, ze potrafimy się zjednoczyć w słusznej sprawie”- mówi Irena Szczepańska,
członek Rady Parafialnej. Aby te cele osiągną
zorganizowano mnóstwo atrakcji.
Świąteczny dzień rozpoczęto uroczystą mszą
św. odpustową. Następnie wszystkich przybyłych parafian zaproszono do amfiteatru,
gdzie gości powitał proboszcz parafii pw. Św.

Ciąg dalszy ze str. 16

Anny, ks. Marek Paszkowski. Zaproszono na
rodzinny obiad odpustowy i wspólne
biesiadowanie, konkursy z animacjami dla
dzieci i całych rodzin. Goście obejrzeli
i wysłuchali programu artystycznego w wykonaniu uzdolnionych wokalistek z Centrum
Kulturalno-bibliotecznego w Barczewie.
Odbyła się również loteria fantowa, ponadto
do dyspozycji dzieci był park zabaw. Całość
imprezy poprowadzili członkowie zespołu
„Po bandzie”, który pod wieczór zaprosił do
zabawy tanecznej, zapewniając świetną
atmosferę.
Organizatorami festynu była Rada
Parafialna przy współpracy z proboszczem
Markiem Paszkowskim oraz mieszkańcami
Barczewa, a także Centrum KulturalnoBibliotecznym w Barczewie.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim sponsorom, którymi byli: firma
MARDI Biskupiec, firma meblowa Libro
Lubawa, firma eksportowa Alis Barczewo,
Stary Folwark Tumiany, Zakład optyczny
Danusia Barczewo, firma Gim, Apteka Góra,
Drogeria Szminka, Sklep i myjnia ręczna Pan
Jędrasik, telewizja kablowa „Macrosat” oraz
wielu mieszkańców Barczewa, którzy
przynieśli m.in. domowe ciasta i pierogi.
Podziękowania należą się również mieszkańcom Ruszajn, którzy po raz kolejny
pomogli w organizacji, przynosząc pierogi
oraz pyszne napoje.
Patronat medialny objęła telewizja kablowa
„Macrosat” i „Wiadomości Barczewskie”.
Magdalena Łowkiel-Klimek

Festyn Kronelli

Poseł na Sejm RP Beatę Bublewicz.
Organizatorzy serdecznie podziękowali
sponsorom nagród dodając, że będzie im miło
gościć ich za rok przy kolejnej edycji
konkursu na najlepszą drożdżówkę Kronelli.
Główną atrakcją festynu był występ
zespołu „TOMART” z Olsztyna, a także
Anity Korzenieckiej, uczestniczki V edycji
The Voice of Poland. Mieszkańcy gorąco
przywitali wykonawców, którzy swym
profesjonalnym występem potrafili uświetnić
całą imprezę, otrzymując gromkie brawa.
Ostatnim punktem tegorocznego „Festynu
Kronelli” 2015 była zabawa taneczna.
Sołtys Kronowa, Danuta Janikowska,
w swoim imieniu bardzo serdecznie podziękowała tym wszystkim, dzięki którym
mógł odbyć się tegoroczny festyn, który
przyniósł wiele dobrego i pożytecznego.
Gorące podziękowanie za włożony ogrom
pracy, wiele wysiłku i serca skierowała pod
adresem Rady Sołeckiej, którą tworzą:
Mariola Łukowska-Juckiewicz, Monika

Chwietczuk, Danuta Zbożna, Małgorzata
Wrońska, Dariusz i Grażyna Kostrupscy.
Podziękowania należą się także wszystkim,
którzy brali udział przy organizacji festynu.
Danuta Janikowska nadmieniła, że festyn
zapewnił wiele przeżyć.
Można było uczestniczyć w wielu przygotowanych przez organizatorów atrakcjach,
których cieszył widok bawiących się dzieci
i uśmiech na twarzy rodziców i wszystkich
uczestników festynu. Festyn w Kronowie
pokazał, że przez integrację można zrobić
wiele. Jednak najważniejszy cel, jaki
przyświecał festynowi, a mianowicie pomoc
dla Agatki z Wipsowa, został osiągnięty, za co
z całego serca w imieniu organizatorów
dziękuję. Do zobaczenia za rok!
„Festyn Kronelli 2015” odbył się przy
współpracy Urzedu Miasta w Barczewie
i Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w Barczewie, który zapewnił obsługę
techniczną.
Tekst i foto: W. Zenderowski
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Sołectwo Niedźwiedź
„Zagrajmy dla Wiktorii”

W sobotnie popołudnia 11 lipca 2015 roku
o godzinie 15.00 na boisku wiejskim
w Niedźwiedziu odbył się mecz piłki nożnej,
inaugurujący pierwszy festyn wiejski „Zagrajmy dla Wiktorii”. W meczu zmierzyła się
Ochotnicza Straż Pożarna z Barczewa z kobietami i mężczyznami z Sołectwa Niedźwiedź. Po meczu czas umilał nam występ
zespołu, który jeszcze nie ma nazwy - śpiew
przy akompaniamencie trąbki na wszystkich
gościach zrobił ogromne wrażenie. Imprezę
prowadziła wybitna kobieta, animatorka
i właścicielka charyzmatycznego głosu,
Joanna Łukaszewska.
Najciekawszą konkurencją byli „strongmani
wiejscy”, uczestnicy tej konkurencji musieli
zmierzyć się z piłowaniem drzewa na czas czy
wbijaniem gwoździ przy użyciu jak najmniejszy ilości razy młotka - śmiechu było co
niemiara, a i nagrody usatysfakcjonowały
wygranych. Turniej strzelecki o puchar sołtysa
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem,
jednak zwycięzca mógł być tylko jeden
- Mariusz Bartoszek. W między czasie każdy
mógł skosztować WSIO-wego jedzenia,
przygotowanego przez organizatorów. Było
również mnóstwo atrakcji dla dzieci, m.in.
przejażdżki quadem i motorem, malowanie
buzi, baloniki z helem oraz ogromna
dmuchana zjeżdżalnia, którą mieliśmy dzięki
uprzejmości i wielkiemu sercu Związków
Zawodowych Zakładu Karnego w Barczewie.
Przy tańcach, hulańcach i swawolach, czyli
potańcówce towarzyszył nam DJ Mischa,
puszczając kawałki różne: stare, nowe,
uniwersalne, przy których nóżki same
tańczyły.
Cały dochód z imprezy „Zagrajmy dla
Wiktorii” został przeznaczony na rehabilitację
Wiktorii Bąk z Niedźwiedzia, która walczy
z Zespołem Reta od 11 lat. Tylko dzięki miłości
i determinacji Rodziców oraz ciągłej rehabilitacji Wiktoria może cieszyć się kolejnym
dniem z nami, dlatego zapraszamy wszystkich
na festyn w przyszłym roku. Pogodę też
zapraszamy :-)
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które
zaangażowały się w pomoc przy organizacji
festynu, ale przede wszystkim sponsorom, bo
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II.
Sołtys wsi Niedźwiedź Tomasz Kaczor
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Jan II Stryprock
W listopadzie 1355 roku mija 660 lat,
odkąd papież Innocenty VI powołał na
biskupa warmińskiego Jana II Stryprocka.
Z historii Barczewa wiemy, że biskup
warmiński Jan II Stryprock 6 czerwca 1364
roku wydał na prawie chełmińskim przywilej lokacyjny na założenie w obecnym
miejscu nowego miasta Wartberg. Zgodnie
z przywilejem jego zasiedlenie powierzył
Henrykowi z Łajs, który był synem sołtysa
Gerika z Łajs. Ponadto uczynił go zarządcą
z urzędem sołtysa miejskiego, z prawem
dziedziczenia dla legalnych spadkobierców. Miesiąc później, w dniu 4 lipca
1364 roku biskup
warmiński Jan II
Stryprock nadał dla
Wa r t b e rg p r a w a
miejskie.
Pomimo że urzędowanie Jana II
Stryprocka przypadło na trudny
okres, to potrafił zadbać o dobra biskupstwa warmińskiego.
Już wcześniej, bo 13
kwietnia 1333 roku,
będąc kustoszem
kapitulnym we wsi
Brunsdorf (dzisiejsze Lamkowo), wydał zgodę na wystawienie karczmy. Potem, 4 września
1346 roku, jako wikariusz generalny
diecezji warmińskiej, wydał przywilej założenia wsi
przy jeziorze Dadaj.
Natomiast jako biskup warmiński
podczas swego urzędowania, 13 kwietnia 1363 roku, wydał
przywilej lokacyjny na założenie Lamkowa. 18 marca 1364 roku wydał przywilej
na założenie Kaplityn, 12 lipca 1364 roku
wydał przywilej dla Krupolin, 25 maja
1364 roku wydał przywilej na założenie wsi
Gruenenwald (późniejsze Mokiny), 16
listopada 1367 roku wydał przywilej dla
Sapun. Natomiast 30 listopada 1367 roku
wydał przywilej na jeden z majątków,
późniejsze Tumiany.
Jan II Stryprock urodził się około 1300
roku. W dokumentach wymieniany jest
jako Jan II Stryprock, Striprock i Streifrock.
Był dostojnikiem wyróżniającym się
w gronie fromborskiej kapituły katedralnej.
Od 14 października 1328 roku występuje
w dokumentach jako kustosz kapitulny,
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a od 1343 roku jest już wikariuszem
generalnym diecezji warmińskiej.
Po śmierci biskupa warmińskiego Hermana
z Pragi przez pięć miesięcy Jan II Stryprock
zarządzał Warmią. Był postacią znaną
i cieszył się dużym autorytetem. Kontynuował wiele przedsięwzięć rozpoczętych
przez swego poprzednika.
2 sierpnia 1355 roku, w trzecim dniu po
śmierci biskupa warmińskiego Jana z
Miśni, kapituła warmińska wybrała Jana II
Stryprocka na biskupa warmińskiego.
Dokonując wyboru Kapituła nie wiedziała,
że papież Innocenty VI miał zarezerwować

sobie prawo do obsadzania tronu biskupiego na Warmii. W wyniku braku
zatwierdzenia przez papieża, Jan II
Stryprock udał się do Awinionu. W
Awinionie zdołał przekonać papieża, że nic
nie wiedział o wydanym dekrecie. Ostatecznie Innocenty VI powołał go na biskupa
warmińskiego. W listopadzie 1355 roku
konsekrował go kardynał Taliarand
z Albano.
Będąc biskupem warmińskim Jan II
Stryprock zdołał wyjednać od cesarza
Karola IV tzw. złotą bullę, w której rządca
diecezji warmińskiej był tytularnym
księciem Rzeszy. Od początku dbał
o rozwój religijności w zarządzanej
diecezji. W 1363 roku powiększył liczbę
kanonii w kapitule katedralnej z 16 do 24.
Ciąg dalszy na str. 19
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1355.07.30. – zmarł biskup warmiński Jan
z Miśni.
1455.07.21. – w Barczewie krzyżacki
oddział zaciężny dowodzony przez Jerzego
von Schliebena zajął zamek biskupi i miasto, które utrzymał do końca wojny
trzynastoletniej.
1585.07.12. – w Barczewie wydany został
wilkierz, prawo rzemieślnicze dla kuśnierzy
zawierające 37 artykułów regulujących
życie i pracę tego cechu.
1730.07.09. – biskup warmiński Krzysztof
Andrzej Jan Szembek dokonał konsekracji
nowo wybudowanego kościoła pw. św.
Andrzeja Apostoła i św. Rocha w Ramsowie.
1830.07.04. – w Barczewie zmarł o. Tyburcjusz Bojarzynowski – ostatni gwardian
klasztoru franciszkańskiego.
1910.07.15. – w Krakowie, podczas obchodów 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, odbyło się premierowe wykonanie
„Roty”, skomponowanej przez Feliksa
Nowowiejskiego do słów Marii Konopnickiej.
1920.07.02. – w sali „Schlossgarten” w Olsztynie odbył się koncert, którego dyrygentem był kompozytor Feliks Nowowiejski.
1920.07.11. – odbył się plebiscyt na Warmii
i Mazu-rach.
1920.07.30. – wydrukowano pierwszy
felieton „Kuba spod Wartemborka gada”.
Autorem pierwszych tekstów był Ludwik
Łydko.
1935.07.10. - w Skajbotach powstała
świetlica prowadzona przez członków Koła
Związku Polaków w Niemczech.
1935.07.13-14. – w jubileuszowym Zlocie
Związku Harcerstwa Polskiego w Spale
udział wzięła Maria Kensbock.
1935.07.31. – przy Domu Starców św.
Jerzego oddano do użytku dom pogrzebowy, który zaprojektował architekt August
Wiegand.
1941.07.27. – biskup Maksymilian Kaller,
w parafii św. Anny w Barczewie, udzielił
Sakramentu bierzmowania dla 603 osób.
1942.07.21. – w Brandenburgu został zamordowany urodzony w Łęgajnach Franciszek Nerowski, działacz polskiego ruchu
młodzieżowego.
1945.07.15. – na podstawie spisu, w Barczewie i okolicznych miejscowościach (Ruszajny, Zalesie, Bark, Rejczuchy) mieszkało łącznie 1855 osób, z czego 898 osób
to Warmiacy i Mazurzy, 903 osoby to
osadnicy, a 54 to Niemcy.
1945.07.15. – w Barczewie przebywało około 100 mieszkańców wyznania ewangelickiego.
1945.07.17. – rozpoczęto wysiedlanie
ludności niemieckiej z Barczewa.
Ciąg dalszy na str. 25
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1538.08.20. – w Barczewie przebywał
Mikołaj Kopernik, asystując nowo obranemu biskupowi warmińskiemu Janowi
Dantyszkowi w czasie odbioru przysięgi od
poddanych komornictwa biskupiego.
1575.08.18. – biskup warmiński Stanisław
Hozjusz odnowił przywilej dla sołtysa
Macieja na założenie młyna nad rzeką
Orzechówką.
1630.08.19. – zmarł Łukasz Bratkowski,
właściciel dóbr Nikielkowo, późniejszy
kanonik katedralny.
1842.08.28. – w Lamkowie urodził się
Franciszek Szczepański, warmiński działacz społeczno-narodowy, współzałożyciel
„Gazety Olsztyńskiej”.
1885.08.15. – w Barczewie pod kierownictwem Franciszka Szczepańskiego
z Lamkowa odbył się wiec w sprawie przywrócenia w szkołach warmińskich nauki
języka polskiego.
1901.08.19. – Barczewo otrzymało połączenie telefoniczne z Biskupcem.
1912.08.17. – jak informowała „Gazeta Olsztyńska”, „z Domu Karnego w Barczewie
uciekł w piątek do południa więzień i dotąd
go nie przytrzymano”.
1920.08.05. – „Gazeta Olsztyńska” opublikowała po raz pierwszy pełny tekst „Roty” Marii Konopnickiej, do której muzykę
skomponował Feliks Nowowiejski.
1925.08.16. – podczas obchodów związanych z 600-leciem pierwszego miasta
Wartberg przemawiał ówczesny burmistrz
miasta dr Fligg, a nauczyciel szkoły z Barczewka von Knobelsdorf z tej okazji napisał
wiersz.
1930.08.13. – papież Pius XI w bulli nadał
ostateczny kształt przedwojennych granic
diecezji warmińskiej. Wśród osiemnastu
dekanatów był barczewski dekanat.
1945.08.01. – w Barczewie ukazał się
pierwszy numer „Wiadomości Mazurskich”.
1945.08.06. – pełnomocnik Rządu R.P. na
Okręg Mazurski podpisał zarządzenie dotyczące szarwarku pojazdów mechanicznych.
1945.08.15. – przystąpiono do naprawy
drogi łączącej Olsztyn z Barczewem.
1945.08.19. – w kościele św. Andrzeja w
Barczewie miała miejsce I Komunia Święta.
1945.08.20. – w Barczewie powstała Spółdzielnia Spożywców „Jutrzenka”.
1960.08.10. – w Ostródzie w spotkaniu
młodzieży pracującej miast i wsi uczestniczyły delegacje młodzieżowych organizacji
z Barczewa.
1975.08.15. – ks. Bronisław Kuculis został
nowym dziekanem dekanatu w Barczewie.
1975.08.15. – zmarł w Barczewie Józef Lutrzykowski, muzyk i współzałożyciel Orkiestry Symfonicznej i Orkiestry Kolejowej
w Olsztynie.
Ciąg dalszy na str. 25

Tragiczny lot nad Barczewem
W historii Barczewa zapisano wiele
wojen i zbrojnych potyczek. Jedną z nich
była I wojna światowa, która rozpoczęła się
28 lipca 1914 roku. Dopiero 1 sierpnia 1914
roku w Barczewie przez kilka godzin
rozbrzmiewały kościelne dzwony, oznajmiając, że zarządzona została ogólna
mobilizacja, co podano także do wiadomości przez rozwieszane plakaty. Po
dziesięciu dniach, 10 sierpnia 1914 roku,
zakończono w Prusach Wschodnich
mobilizację. 17 sierpnia 1914 roku nastąpił
atak rosyjskiej armii „Niemen”, dowodzonej przez gen. Pawła Rennenkampfa.
Nieco później na Prusy Wschodnie
uderzyła druga armia rosyjska „Narew”,
dowodzona przez gen. Aleksandra Samsonowa. Przed zbliżającą się armią rosyjską
mieszkańcy Barczewa w pośpiechu opuścili miasto.
Podczas I wojny światowej, podobnie
jak wiele miast na Warmii i Mazurach,
Barczewo było świadkiem wielu wydarzeń
związanych z działaniami wojennymi.
Pomimo że minął wiek, niektóre z nich
warte są przypomnienia. Szczególnie te,
które wydarzyły się na ziemi barczewskiej.
Oprócz wielu walk i potyczek oraz
obecności niemieckich i rosyjskich żołnierzy, sensacyjnym wydarzeniem był jedyny
lot rosyjskiego samolotu nad Barczewem
i jego zestrzelenie. W wyniku ostrzelania,
samolot musiał awaryjnie lądować w okolicach Jedzbarka. Miało to miejsce 27
sierpnia 1914 roku − tego dnia Rosjanie
zajęli Olsztyn, a od miesiąca Barczewo
i okolice były w strefie działań wojennych.
Po wielu latach, na podstawie dokumentów archiwalnych, licznych publikacji oraz materiałów opracowanych przez
olsztyńskiego historyka Rafała Bętkowskiego, można prześledzić tragiczny lot

rosyjskiego samolotu nad Barczewem.
Zebrane materiały oparte zostały na
podstawie relacji naocznych świadków,
którzy opisywali całe wydarzenie. Podsumowując: „27 sierpnia 1914 roku rosyjski
samolot nadleciał z północy, pojawiając się
nad miejskim lasem, dworcem kolejowym,
potem skręcił nad miasto, przeleciał nad
więzieniem, dalej łukiem kierując się na
południe. Dostrzeżony został około godz.
17.00 przez stacjonujących w mieście
żołnierzy 1. Rezerwowego Batalionu
Strzelców, którego dowódcą był Licht. Na
jego rozkaz, ze wszystkich karabinów w
jego stronę otwarto ogień. Strzelały
wszystkie oddziały, także oddział karabinów maszynowych odpoczywający przy
szosie Barczewo - Prejłowo. To właśnie te
pododdziały jako pierwsze spostrzegły
przelatujący nad miastem rosyjski samolot i
otworzyły do niego ogień”.
W wyniku licznych trafień samolot
zaczął kołysać się i w locie ślizgowym
opadać. Widziano go w okolicy Krupolin,
gdzie przelatując nad jeziorem Kiermas
lotnik miał wyrzucić z samolotu coś
błyszczącego (opisywano to jako metalowy
pojemnik). Próba lądowania samolotu
skończyła się jego rozbiciem. Jak ustalono,
w samolocie znajdowało się dwóch
rosyjskich lotników – oficerów. W wyniku
rozbicia samolotu jeden z lotników zginął,
(po stu laty w trakcie eksploracji terenu jego
grób został zlokalizowany), drugiego
rannego w nogę lotnika zabrano do
stojących nieopodal zabudowań folwarcznych. Po oględzinach zestrzelonego
samolotu doliczono się w nim 12 trafień.
Upadek rosyjskiego samolotu miał
miejsce na polu, torfowisku należącym do
rodziny Goerigka, która należała do
zamożniejszych w Jedzbarku. Łącznie ich
Ciąg dalszy na str. 25

Ciąg dalszy ze str. 18

Jan II Stryprock

Przebywał także na zamku biskupim
w Barczewie. Doprowadził do rozkwitu
swoją domenę - jego działalność społeczna,
kulturalna, naukowa i polityczna była
wyjątkowa.
Biskup Jan II Stryprock jawnie występował
przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu.
Wspierała go w tym rodzina Flemingów
i rodzina Stryprocków z Lubeki. Biskup Jan
II Stryprock przed Zakonem Krzyżackim
bronił uposażenia i prerogatyw Kościoła na
Warmii. W tej sprawie spotkał się nawet
z wielkim mistrzem Winrychem von
Kniporde w Podgrodziu. Jak opisują
kronikarze, podczas burzliwej rozmowy
Winrych von Kniprode rzucił się ze
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sztyletem na biskupa Jana II Stryprocka. Po
tym incydencie biskup Jan II Stryprock udał
się do Awinionu i przedstawił zaistniałą
sytuację papieżowi, jednocześnie wytaczając proces Zakonowi Krzyżackiemu.
Grzegorz XI wyznaczył rozjemców sporu –
kanoników wrocławskich, którzy wstrzymali się od ostatecznej decyzji. Biskup
warmiński Jan II Stryprock nie doczekał
rozwiązania sprawy. Zmarł 1 września
1373 roku w Awinionie. Podejrzewano, że
został otruty przez Krzyżaków.
Pochowany został w miejscowym kościele
dominikańskim.
Opr. W. Zenderowski
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Sesje Rady Miejskiej w Barczewie
17 czerwca w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Barczewie w kadencji 2014 - 2018.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad,
rozpoczęto sesję. Porządek obrad po
zmianach liczył 22 punkty. Burmistrz
przeszedł do sprawozdania z prac z całego
miesiąca. Znalazło się w nim wiele spraw,
m.in. budowa wodociągu lamkowo - wybór
firmy - Skanska, budowa oświetlenia
w Wójtowie, projekt budowy kanalizacji
w Nikielkowie, roszczenia właścicieli
gruntów, montaż wieży ratuszowej (w tym
miejscu Burmistrz przedstawił zdjęcia nowej
wieży ratuszowej, w której będzie w niedługim czasie otwarty punkt widokowy).
Omówiono rownież imprezy przeprowadzone przez cały miesiąc - mistrzostwa
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, które
odbywały się w całej gminie Barczewo
w dniach 4 - 6 czerwca, Festiwal Chórów im.
Feliksa Nowowiejskiego mający miejsce 28 30 maja, Łosiery do św. Antoniego z 14
czerwca, podczas których miało miejsce
spotkanie z delegacją niemiecką z miasta
partnerskiego Hagen a.t.w.; Burmistrz
zaznaczył rownież obecność na festynach
wiejskich, w tym Festynie Parafialnym
w Wójtowie oraz Pierwszym Festynie
Rodzinnym w Bogdanach. Opisał spotkanie
w sprawie stowarzyszenia sieci miast
Cittaslow. Rada stowarzyszenia oczekuje od
Barczewa decyzji w sprawie jej przystąpienia. Z tego powodu Burmistrz poprosił
radę o możliwość uchwalenia kolejnej sesji
w trybie nadzwyczajnym.
W punkcie dotyczącym interpelacji,
Jarosław Bonus przeczytał 3 interpelacje
Kazimierza Kozona, dotyczące problemu
ścieków kanalizacyjnych z miejscowości
Odryty, Jedzbark, Krupoliny, Kierźliny i Maruny. Według mieszkańców, zagrażają one
środowisku naturalnemu. Pozostałe interpelacje dotyczyły problemu odbierania dzieci
ze szkół po pracy oraz przedstawienia
kosztów utrzymania straży miejskiej. W zapytaniach pojawiły się głownie sprawy
bieżące, takie jak remont wiaduktu i budowa
drogi w Nikielkowie (Andrzej Maciejewski),
problem z wodą w Barczewskim Dworze
(Bogusław Matloka), bieżące naprawy
chodników - Barczewo, Skajboty.
W zapytaniach sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych pojawiły się takie
kwestie, jak: postęp w sprawie Warmińskiej
Niteczki (Adam Perczynski), drogi powiatowe w całej Gminie Barczewo.
Główna, palącą kwestią okazała się
ostatnia sprawa. Głos zabrała Grażyna
Gałeziewska, radna powiatu olsztyńskiego.
Zaznaczyła ona, ze 10 kwietnia odbył się
objazd radnych powiatu po drogach, podczas
którego zgodnie stwierdzono najgorszy stan
dróg w Gminie Barczewo. Radna zapewniała

Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski

o bieżącym naprawianiu dróg.
W odpowiedziach burmistrz odniósł się
miedzy innymi do sprawy Barczewskiego
Dworu - zapewnił o konieczności stworzenia
dokumentacji w tym kierunku. W sprawie
Warmińskiej Niteczki nie odnotowano
postępów ze względu na brak zainteresowania ze strony innych gmin, przede
wszystkim Gminy Olsztyn.
W punkcie 9 Marek Dumka, komendant
Policji w Barczewie przedstawił stan działań
prewencyjnych i w kierunku poprawy
bezpieczeństwa w trakcie wakacji. Główną
sprawą, która interesowała radnych, okazała
się kwestia sprawdzania środków transportu
do przewozu dzieci. W punkcie 10 Zbigniew
Cipior, komendant Straży Miejskiej, zaprezntował stan porządku i czystości oraz
działań mających je zapewnić. Radnych
interesowała głownie kwestia nadzoru nad
działaniami Straży Miejskiej oraz udokumentowania tych działań.
Punkt 11 dotyczył planowanych zajęć
i działań z młodzieżą w Centrum Kultury oraz
placówkach podległych. Informacje te
przedstawił Adam Jędraszek, pracownik
CKiPG.
Punkty 12 oraz 13 dotyczyły informacji
o remontach w placówkach podległych
gminie Barczewo oraz stanu przygotowań
gospodartw agroturystycznych oraz obiektów turystycznych do sezonu.
Dalsze punkty dotyczyły projektów
bieżących uchwał, miedzy innymi budżetu,
zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Najwiekszą dyskusję wywołał punkt
dotyczący zmiany strategii rozwoju, który
przedstawiła Iwona Ćwiek z barczewskiego
urzędu. Głos w tej sprawie zabrał miedzy
innymi Andrzej Maciejewski: “jest jeden
słaby punkt - kwestia efektywności działania
władz; drugi słaby punkt to niski wskaźnik
pozyskiwania środków zewnętrznych. (...)

Powinniśmy dużo inwestować w turystykę.
Powinniśmy nawiązać w tym kierunku
współpracę z sąsiednimi gminami, między
innymi z gminą Biskupiec (...) “Burmistrz
zaoponował jednak w kwestii efektywności
władz, argumentując to stałą tendencją do
usprawnień oraz wprowadzania zmian,
między innymi w obsłudze interesantów.
Bronił również słuszności wniosków
strategii” (...) Ta strategia opracowana jest
w taki sposób, że pozwala nam dużo zrobić,
a wizję mamy”.
Z dużą aprobatą spotkała się uchwła
dotycząca ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedla. Najważniejszą
zmianą w uchwale okazał się zapis dotyczący
zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w
obradach sesji rady miejskiej. Według
większości osób wpłynie to znacząco na
poprawę jakości pracy sołtysów w kierunku
rozwiązywania bieżących problemów
mieszkańców oraz aktywnego działania
wśród społeczności.
Bertrand Abramczyk
XIII Sesja Rady miejskiej w Barczewie
7 lipca 2015 odbyła się kolejna, XIII sesja
Rady Miejskiej w Barczewie. Na samym
początku Burmistrz zawnioskował o wprowadzenie do porządku sesji dwóch punktów:
1. W sprawie przeprowadzenia na terenie
Miasta Barczewa konsultacji społecznych
w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako
części budżetu Gminy Barczewo na rok 2016;
2. W sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Barczewo. Po
zatwierdzeniu, porządek sesji liczył 21
punktów.
Po stwierdzeniu quorum przez przewodniczącego rady Andrzeja Maciejewskiego, burmistrz przeszedł do sprawozdania.
Sprawy, które poruszył, dotyczyły tematów
Ciąg dalszy na str. 21
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Sesje Rady Miejskiej w Barczewie
Ciąg dalszy ze str. 20

bieżących, takich jak remonty czy sprzątanie
rzeki. Poinformował też o nowym sukcesie
gminy Barczewo – uzyskanie certyfikatu
“Przyjazny Urząd”. Podsumował konkursy
na nowe stanowiska – wybrano osobę do
pozyskiwania środków, zweryfikowano
kandydatki na stanowisko w sekretariacie,
wybrano głównego leśnika gminy, zatrudniono także ratowników na sezon letni do pracy
na plaży w Zalesiu. Burmistrz zestawił
również imprezy kulturalne, które odbyły się
w tym czasie – Dni Barczewa wraz z akcją
Barczewo Biega, otwarcie salonu Barbary
Hulanickiej w Salonie Muzycznym Feliksa
Nowowiejskiego.
Po sprawozdaniu kolejny raz poruszono
sprawę dróg powiatowych w Gminie
Barczewo. Głos zabrał Artur Bal – dyrektor
Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie.
Barczewo jest największym obwodem
w powiecie i z tego powodu ma również
największe problemy. Składa się na nie wiele
elementów, takich jak: brak odpowiedniego
sprzętu, małe możliwości napraw we
własnym zakresie, problemy z wykonawcą
zewnętrznym.
Radni zabrali również głos w tej sprawie,
oceniając stan dróg jako fatalny. Określili
również kwestię dróg jako priorytet
w pracach zarówno rady miejskiej, jak
i gminy. Wnioskowali o zajęcie się
konkretnymi drogami, których stan jest
najgorszy – między innymi drogi do
Wipsowa, Barczewka.
Sprawozdania z komisji prac merytorycznych przedstawili przewodniczący.
Najwięcej problemów poruszył Rafał
Surmański, przewodniczący komisji Oświaty
– ze względu na otwarcie zespołu szkół
w Barczewie. Sprawozdanie dotyczyło
również prac remontowych, prowadzonych
w placówkach oświatowych oraz ewaluacji
szkół podstawowych w Barczewie i Bartołtach Wielkich. Adam Dowgiałło z komisji
kultury i promocji zaznaczył, że komisja
spotykała się 7 – krotnie, poruszając takie
tematy jak: zmiana statutu Centrum Kultury
na Centrum Kulturalno–Biblioteczne, przeniesienie biura promocji do Urzędu Miejskiego, organizację Dni Barczewa.
Dyskusję wywołała sprawa Janiny Orzoł,
która przedstawiała swój problem – sprzedaż
gruntu (na którym mieści się jej nieruchomość) przez Gminę Barczewo. Sprawę
wyjaśnił wiceburmistrz, Dariusz Jasiński
oraz Paulina Zalewska-Wójcik – kierownik
Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego.
Stwierdzono, że w tej sprawie nie popełniono
uchybień i dochowano odpowiednich
procedur, zaś komisje merytoryczne – przede
wszystkim komisja rewizyjna – sprawdziły
sprawę w sposób należyty.
W interpelacjach i zapytaniach radnych
pojawiło się kilka kwestii, między innymi
interwencji w sprawie stanu dróg powia-

towych (Krzysztof Ludwiniak), gospodarki
ściekowej wsi Maruny (Bogusław Matłoka),
oświetlenie tuneli pod drogą krajową 16
(Adam Dowgiałło), możliwość przystąpienia
do programu e-mocni przez uniwersytet
trzeciego wieku (Halina Bronka).
W zapytaniach sołtysów głos zabrała
Alicja Kowalik z Rady Sołeckiej wsi
Wójtowo – poprosiła o działania w sprawie
budowy świetlicy w Wójtowie oraz budowę
progów zwalniających na drodze dojazdowej
do osiedla leśnego. Paulina Zalewska-Wójcik
oraz Dariusz Jasiński sprostowali, że gmina
nie posiada w tamtym miejscu nieruchomości
pod budowę świetlicy, jednak kilka wniosków rady sołeckiej już zostało zweryfikowanych.
W dalszych punktach głosu udzielono
osobom z zewnątrz. Jako pierwszy wystąpił
Romuald Meier – dyrektor zarządzający
Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A.,
który przedstawił plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Barczewo. Następnie
głos zabrał Krzysztof Wołodkiewicz, zajmujący się między innymi audytami dla gmin
w celu pozyskania środków zewnętrznych.
Stwierdził on, że próbuje nakłonić władze

gminy do działań w kierunku pozyskania
środków, jednak bezskutecznie. Opisał ideę
tworzenia nowych inicjatyw z pomocą
partnerstwa publiczno – prywatnego.
Głównym celem pozyskania środków byłaby
termomodernizacja, ale nie tylko.
Kolejnym gościem był Tomasz Piłat –
dyrektor Lokalnej Grupy Działania. Poruszył
on również temat pozyskiwania środków
zewnętrznych. Stwierdził, że fakt położenia
gminy Barczewo blisko większego miasta,
jakim jest Olsztyn, sprawia, że łatwiej będzie
pozyskać środki, które w tym rozdaniu będą
głównie dla aglomeracji.
Dalsze punkty dotyczyły akceptacji
projektów uchwał, między innymi ustalenia
ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczej Straży Pożarnej, nadania nazwy
drogom wewnętrznym w Wójtowie oraz
Nikielkowie, zmian w budżecie na 2015 rok
oraz zmian w procedurze budżetu obywatelskiego.
Bertrand Abramczyk

VII edycja„PISA Oldstars
Nie tylko sport i zabawa
W sobotę 1 sierpnia odbył się turniej piłki
nożnej „PISA Oldstars” organizowany przez
klub GKS PISA Barczewo, a wspierany
przez Urząd Miejski w Barczewie oraz Pana
Pawła Papke. Była to już VII edycja imprezy,
która z roku na rok przyciąga do Barczewa
coraz więc drużyn piłkarskich z całej Polski.
Tegoroczna impreza to nie tylko sport
i zabawa. Zawodnicy zagrali dla Fabiana
Dragiewicza, chłopca chorego na Rdzeniowy
Zanik Mięśni (SMA). Odbyły się licytacje,
z których dochód został przekazany na
leczenie chłopca. Wśród licytowanych
przedmiotów znalazły się:
– złoty medal Mistrzostw Świata 2014
w siatkówce halowej z limitowanej kolekcji
(wyprodukowano zaledwie 50 sztuk),
– koszulka z autografami reprezentacji Polski
w siatkówce z 2014 roku (mistrzów świata),
– koszulka z autografami piłkarzy Stomilu
Olsztyn.
Aukcje poprowadził Pan Paweł Papke,
prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej
oraz Poseł na Sejm RP (przekazał również na
licytację złoty medal oraz koszulkę).
W tym roku wystąpiło 9 ekip:
Oldboys Team Olsztyn, MKS Jeziorany, Płońsk, Polpharma Olsztyn, Pisa
Barczewo, Michelin Olsztyn, Przasnysz, Jonkowo, Baboszewo.
Drużyny rywalizowały w dwóch grupach.
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Spotkania rozgrywano na Stadionie Miejskim.
Najlepszym zespołem okazał się Oldboys
Team Olsztyn przed MKS Jeziorany i Płońskiem. Miejscowa PISA zajęła 5. miejsce.
Organizatorzy przygotowali również nagrody indywidualne:
- najlepszy zawodnik - Daruisz Żońca
z Oldboys Olsztyn,
- najlepszy bramkarz - Mariusz Wojtczak
z MKS Jeziorany
- król strzelców- Jacek Klinger z Przasnysza.
Wręczenie nagród najlepszym drużynom
oraz zawodnikom odbyło się w Amfiteatrze
Miejskim. Po zmaganiach sportowych organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników
zawodów oraz mieszkańców Barczewa na
wspólną imprezę integracyjną.
Klasyfikacja końcowa PISA OLDSTARS
2015:
1. Oldboys Team Olsztyn
2. MKS Jeziorany
3. Płońsk
4. Polpharma Olsztyn
5. Pisa Barczewo
6. Michelin Olsztyn
7. Przasnysz
8. Jonkowo
9. Baboszewo
Bertrand Abramczyk
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BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE, KTÓRE ZGODNIE
Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU MIASTA BARCZEWO PRZEZNACZONE SĄ POD
ZABUDOWĘ MIESZKALNO – USŁUGOWĄ:

Wybudowany ok. 1930 r. jednokondygnacyjny z poddaszem
nieużytkowym budynek mieszkalny, wzniesiony w technologii
tradycyjnej z czerwonej cegły. Budynek jest w złym stanie
technicznym i wymaga gruntownego remontu.

1. obręb ewidencyjny 1 miasta Barczewo, nieruchomość
położona przy ulicy Wojska Polskiego (w sąsiedztwie sklepu
,,Biedronka”).
Działka Nr 99/9, pow.1008 m2, KW Nr OL1O/00036381/8.
Wraz ze sprzedażą działki zbywany jest udział wynoszący 35/100
części w drodze wewnętrznej (działka Nr 100/5).
Cena wywoławcza nieruchomości z udziałem w drodze:
96.000,00 zł (w tym podatek VAT).

2. Barczewo, ul. Warmińska 21 (obręb ewidencyjny 3).
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z
przybudówką i budynkiem gospodarczym oraz gruntem do
obsługi budynków. Łączna powierzchnia użytkowa (mieszkalna)
wynosi 268,37 m2.
Powierzchnia użytkowa przybudówki wynosi 61,87m2.
Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego wynosi 70,3m2.
Łączna powierzchnia piwnic budynku mieszkalnego i
przybudówki wynosi 108,82 m2.
Cena wywoławcza: 110.000,00 zł (zwolniona od podatku VAT).
W skład nieruchomości wchodzą działki: Nr 168/2 i Nr 168/5
o łącznej powierzchni 763m2, KW Nr OL1O/00020059/7.
Wybudowany na początku XX w. dwukondygnacyjny budynek
wzniesiony jest w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej.
Obiekt od wielu lat w znacznej części nie jest użytkowany i jest
w złym stanie technicznym, przeznaczony jest do gruntownego
remontu albo do rozbiórki.

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE, KTÓRE ZGODNIE
Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU MIASTA BARCZEWO, PRZEZNACZONE SĄ POD
ZABUDOWĘ PRZEMYSŁOWO – SKŁADOWĄ:
1. obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo, działki położone
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 595
Barczewo- Jeziorany.
Działka Nr 8/9,pow.5005 m2. KW Nr OL1O/00012166/1.
Cena wywoławcza nieruchomości 160.000,00 zł (w tym podatek
VAT w stawce 23%).
Działka Nr 8/10, pow.10003 m2. KW Nr OL1O/00012166/1.
Cena wywoławcza nieruchomości 300.000,00 zł (w tym podatek
VAT w stawce 23%).
2. obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo, nieruchomość
położona przy ulicy Michała Kajki.
Działka Nr 48/46,pow.1643 m2. KW Nr OL1O/00045285/1.
Cena wywoławcza nieruchomości: 62.730,00 zł (w tym podatek
VAT w stawce 23%).
NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
MISTA BARCZEWO PRZEZNACZONE SĄ POD TEREN
PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY GARAŻOWEJ:
1. obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo, nieruchomość
położona przy ulicy Michała Kajki.
Działka Nr 48/49, pow.22 m2. KW Nr OL1O/00045283/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 4.200,00 zł (w tym podatek
VAT w stawce 23%).
2. obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo, nieruchomość
położona przy ulicy Michała Kajki.
Działka Nr 48/51, pow.22 m2. KW Nr OL1O/00045283/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 4.555,00 zł (w tym podatek
VAT w stawce 23%).
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE
1. Obręb ewidencyjny Kręsk, gmina Stawiguda.
Położona w bliskiej odległości jeziora Wulpińskiego
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym
o powierzchni użytkowej 40,2 m2 oraz gruntem do obsługi
budynku.
Działka Nr 37/9 o powierzchni 1410 m2. KW Nr
OL1O/00088494/2.
Cena wywoławcza: 35.500,00 zł (zwolniona od podatku VAT).
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3.Obręb ewidencyjny 3 miasta Barczewo, ul. Obrońców
Warszawy.
Nieruchomość zabudowana budynkami niemieszkalnymi
dawnego młyna zbożowego. Łączna powierzchnia użytkowa
obiektów wynosi 1108,67 m2.
Cena wywoławcza: 174.000,00 zł (zwolniona od podatku VAT).
Wybudowane na początku XX w. przylegające do siebie
czterokondygnacyjne budynki wzniesione są w technologii
tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej. Do budynków
doprowadzona jest instalacja elektryczna, wodociągowa oraz
sanitarna.
Budynki wymagają gruntownego remontu.
W skład nieruchomości wchodzą działki:
działka Nr 78/1 o powierzchni 122m2, KW Nr
OL1O/00130943/5;
działka Nr 78/3 o powierzchni 218m2, KW Nr
OL1O/00128315/7.
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE PRZEZNACZONE
POD ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ
- Z WARUNKAMI ZABUDOWY.
1. Obręb ewidencyjny Ramsowo.
Działka Nr 148/1, pow.1150 m2.
Cena wywoławcza: 32.000,00 zł (w tym podatek VAT).
Działka objęta jest KW Nr OL1O/00014204/4.
Działka Nr 148/2, pow.115 1m2.
Cena wywoławcza: 32.000,00zł (w tym podatek VAT).
Działka objęta jest KW Nr OL1O/00014204/4.
2. Obręb ewidencyjny Skajboty.
Działka Nr 182/5, pow. 1543 m2.
Cena wywoławcza: 40.000,00 zł (w tym podatek VAT).
Działka objęta jest KW Nr OL1O/00046409/4.
Działka Nr 182/6, pow. 779 m2.
Cena wywoławcza: 21.000,00 zł (w tym podatek VAT).
Działka objęta jest KW Nr OL1O/00046409/4.
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Informacje
Akcja Wakacje – Gmina Barczewo 2015
Ciąg dalszy ze str. 13

Twórcze Myślenie w Centrum Kultury

Barczewku, Niedźwiedziu, Ramsowie,
Nikielkowie, Lamkowie, Wipsowie
odbywały się zajęcia wakacyjne dla dzieci.
Uczestnicy mieli okazję spróbować swoich
sił w dyscyplinach artystycznych i sportowych, uczyć się i bawić.
W ramach zajęć wakacyjnych były
prowadzone zajęcia teatralne oraz manualne dla dzieci młodszych, które
prowadziły Agnieszka Chojnowska i Anna
Rok. Podczas zajęć dzieci przygotowały się
do spektaklu, do którego same wykonywały kukiełki, pacynki oraz scenografię.
Zwieńczeniem zajęć było wykonanie
spektaklu pt. „Spotkanie na podwórku”,
powstałego na podstawie znanych bajek,
w opracowaniu Agnieszki Chojnowskiej
i Anny Rok. Na przedstawienie zostali
zaproszeni rodzice, dziadkowie i znajomi.
Oprócz zajęć prowadzonych w Centrum
Kultury, odbywały się również “Dziecięce

warsztaty tkackie” w Salonie Muzycznym
im. Feliksa Nowowiejskiego - Muzeum
w Barczewie. Zajęcia tkackie zostały
zorganizowane na bazie powstałej w czerwcu Pracowni Barbary Hulanickiej. Zostały
zakupione ramki tkackie, które wykonał
pan Wiktor Zacharewicz. Warsztaty
prowadziła Magdalena Łowkiel-Klimek
i Janina Sznajder, niegdyś uczennica Pani

Barbary Hulanickiej. Dzieci bardzo się
zaangażowały w warsztaty, które były dla
nich czymś nowym, a kilka dziewczynek
nawet załapało bakcyla tkackiego.
Starsze dzieci w Barczewie miały
okazję do uczestnictwa w regularnych
zajęciach – plastycznych, muzycznych,
karaoke, zajęciach w Studio Muzycznym,
grach i zabawach. W bardziej pogodne dni
odbywały się zajęcia sportowe na orliku.
Uczestnicy mieli okazję wziąć udział
w warsztatach artystycznych, prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów
z danej dziedziny. Kilkudniowe warsztaty
perkusyjne poprowadził Piotr Okoczuk
z zespołu Hitano. Rafał Kabungwe, finalista programu You Can Dance poprowadził
warsztaty taneczne. Odbyły się zajęcia
„Twórcze Myślenie” pod kierownictwem
pani psycholog Ewy Karabanowicz, doktoranta Uniwersytetu Gdańskiego. Emilia
Kitłowska, dyplomowana instruktorka
śpiewu, poprowadziła warsztaty wokalne.
W ramach akcji odbyła się również
wycieczka do parku rozrywki aktywnej
Bart – Bo. Dzieci miały okazję pobawić się
w takich atrakcjach jak park linowy lub
labirynt w polu kukurydzy.
Bertrand Abramczyk,
Magda Łowkiel-Klimek
Zdjęcia: archiwum CK-B
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na
profilu
facebook.com/centrumkultury.barczewo
oraz prac uczestników na kanale
https:
//www.youtube.com/user/ckipgbarczewo

Ciąg dalszy ze str. 22

BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

3. Obręb ewidencyjny Kromerowo.
Działka Nr 176/5, pow. 1543 m2.
Cena wywoławcza: 34.000,00 zł (w tym podatek VAT).
Działka objęta jest KW Nr OL1O/00075808/3.
4. Obręb ewidencyjny Barczewko.
Działka Nr 514/2, pow. 1539 m2.
Cena wywoławcza: 46.600,00 zł (w tym podatek VAT).
Działka objęta jest KW Nr OL1O/00011336/7.
Przetarg odbędzie się 2 września 2015 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19.
Otwarcie przetargu o godzinie 9.00. Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek
Urzędu Miejskiego w Barczewie do 28 sierpnia 2015 roku.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży

nieruchomości i podlega zapłacie w gotówce, nie później niż na 3
dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub unieważnić przetarg z
uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz
przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46
w. 53 i 54. Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronach
internetowych Urzędu Miejskiego w Barczewie pod adresem:
www.barczewo.pl i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl oraz na stronach
Monitora Samorządowego pod adresem: www.otoprzetargi.pl
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Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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Z życia wsi
Rozmowa z sotłysem – panem Zdzisławem Nysztalem
Mokiny jest to najpiękniejsze miejsce na tej ziemi

Mokiny leżące na południe od Barczewa
wyróżnia nie tylko malownicza okolica
otaczająca wieś. Otóż jej mieszkańców
cechuje wielki szacunek do otoczenia i dbałość o historię swojego miejsca zamieszkania.
Proszę o kilka słów o sobie.
- W Mokinach, jak część mieszkańców,
zamieszkałem z rodziną z początkiem lat
dziewięćdziesiątych. Tu jest nasz dom. Tu
jako emeryt czynnie odpoczywam, a raczej
spędzam czas z pożytkiem dla domu, rodziny
i miejscowego społeczeństwa. Od lat staram
się włączać w życie wiejskiej społeczności.
Czynnie pomagam i mobilizuję innych do
działań polegających zwłaszcza na integracji
mieszkańców, poprawie warunków życia
i estetyki naszych wsi.
Od kiedy pełni Pan funkcję sołtysa?
- Funkcję sołtysa, podobnie jak większość
nowo wybranych sołtysów gminy Barczewo,
pełnię od początku 2015 roku.
Jak czuje się Pan w roli sołtysa?
- Trochę inaczej niż kiedy byłem blisko pani
Ewy Mrozowskiej, poprzedniej sołtys, i jej
męża Andrzeja. Teraz staram się z pomocą
miejscowych większość swoich pomysłów
wdrażać w życie. Ale z tym wdrażaniem jest
trochę gorzej.
Jak to jest być sołtysem?
- To coś innego. Trzeba dbać o całą wieś
i mieszkańców, żeby żyło nam się lepiej,
znacznie lepiej.
Czy pomagać, to być bliżej ludzi i służyć im
na co dzień?
- Każdego mieszkańca muszę poznać od
podszewki do lepszego wspólnego działania
na rzecz wsi Mokiny.
Jakie inwestycje są w sferze Pana planów
i Rady Sołeckiej?
- Najważniejszym zadaniem jest droga
powiatowa Barczewo – Silice. Podejrzewam,
że to będzie twardy orzech do zgryzienia, ale
już pewne działania zostały podjęte.
Podobnie jak oczyszczalnia ekologiczna
i kanalizacja.
Jakie plany ma Pan nad poprawą
wizerunku wsi Mokiny?
- Chciałbym ten wizerunek trochę zmienić,
przy czynnym współudziale mieszkańców
i władz gminy w pozyskaniu środków z Unii
Europejskiej.
Kto wspiera Pana w wykonywaniu
obowiązków sołtysa?
- Wspiera mnie Rada Sołecka, a mieszkańcy
wahają się, ale myślę, że będzie to kwestia
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czasu, jeżeli będą widzieć, że sprawy idą
w dobrym kierunku.
W jakim stopniu mieszkańcy włączają się
w życie lokalnej społeczności?
- W Mokinach jest inaczej niż w innych
miejscowościach gminy Barczewo. Chwilowo miejscowych opuścił zapał. Być może nie
dysponują wolnym czasem, by go spożytkować dla dobra wsi, a może potrzebna jest
jakaś forma zachęty? Liczę zawsze na
mieszkańców, że znajdą odrobinę czasu
i uczestniczyć będą w pracach na rzecz wsi.
Jakie ma Pan plany na przyszłość?
- Kultywować to co jest i zmieniać wieś ku

Odnowiona kapliczka w Mokinach
Dla kolejnych pokoleń …

lepszemu. Integrować społeczeństwo poprzez imprezy. Jedną z nich organizowaliśmy
21 sierpnia .
Co Pan pragnie przekazać mieszkańcom
Sołectwa za pośrednictwem „Wiadomości
Barczewskich”?
- Wszystkim mieszkańcom chcę podziękować za to, że pracując przy swoich zagrodach
stają się one coraz ładniejsze. Mokiny jest to
najpiękniejsze miejsce na tej ziemi. Życzę
dużo zdrowia i zaangażowania do pracy
społecznej.
Dziękuję za rozmowę.
Wojciech Zenderowski

kapliczka z czerwonej cegły z dużą niszą
i figurką Pana Jezusa długo musiałaby czekać
na swoją drugą młodość.
Po odnowieniu pierwszej kapliczki
Przydrożne kapliczki, zbudowane naj- położonej w Mokinach na wzniesieniu (maj
częściej z czerwonej cegły, to symbol 2014 roku) i jej poświęceniu przez
katolickiej od wieków Warmii. Właśnie one proboszcza ks. Henryka Błaszczyka z parafii
pozwalają najłatwiej odróżnić tę krainę od Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku
Mazur − te były przez wieki protestanckie Wielkim, sołtys Mokin − pan Zdzisław
i kapliczek tam nie stawiano.
Nysztal − podjął inicjatywę wyremontowania
Najstarszą istniejącą kapliczką na kolejnej kapliczki stojącej przy drodze do wsi
Warmii, a dokładniej na terenie gminy od strony Sapun.
Barczewo, jest barokowa kapliczka w DoPo uzgodnieniach z właścicielem
brągu. Powstała ona w 1601 roku. Niewiele gruntów na których stoi kapliczka, panem
od niej młodsza jest kapliczka stojąca przy Januszem Błaszczakiem, oraz przy wsparciu
ulicy Warmińskiej w Barczewie, ta pochodzi pana Władysława Osieckiego, pan Zdzisław
z roku 1607.
Nysztal wziął na siebie prace przy odnowieniu wspomnianej kapliczki,
podejmując się jej gruntownego
odnowienia. Realizacja przedsięwzięcia doszła do skutku dzięki
panu Januszowi Błaszczakowi,
który sfinansował wszelkie materiały budowlane związane z jej
odnowieniem. Największą trudnością w trakcie prac przy kapliczce było usunięcie zacieków,
zbicie wzmocnionego tynku,
uzupełnienie ubytków oraz
przywrócenie każdej cegle
pierwotnego wyglądu, a w końcowym efekcie doprowadzenie
obiektu do dawnej świetności.
Kapliczka rzed remontem i po remoncie Natomiast pani Danuta JurgieWedług danych w roku 1918 na Warmii było lewicz podjęła się odrestaurowania stuletniej
ok. 1350 kapliczek. W XX-leciu mię- (1914 r.), dużej figury Pana Jezusa,
dzywojennym dobudowano kolejne ka- zachowując datę jej powstania. Prace przy
pliczki powiększając ich liczbę do ok. 1600.
odnowieniu kapliczki zostały ukończone
W ostatnim okresie na terenie bar- w lipcu br. Natomiast na 16 sierpnia
czewskiego dekanatu odnowionych zostało zaplanowano mszę polową z jej poświęcekilka kapliczek, które pozbawione opieki niem.
przez lata niszczały i popadały w ruinę. Po
W odnowieniu pięknej przydrożnej
remoncie wróciły do dawnej świetności. Do kapliczki panu Zdzisławowi Nysztalowi
tych kapliczek z okresu międzywojennego przyświecała nie tylko wewnętrzna potrzeba
zaliczana jest wotywna kapliczka przydrożna jej ratowania. To także dbałość o świadectwo
należąca do Mokin przy drodze od strony naszej historii, o której musimy pamiętać, by
Sapun.
przetrwała kolejne pokolenia.
Gdyby nie pan Zdzisław Nysztal, który
sprawę odnowienia kapliczek w Mokinach
Tekst i foto: W. Zenderowski
wziął w swoje ręce, zapomniana czworokątna
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Historia
Barczewskie Kalendarium
Lipiec

Tragiczny lot nad Barczewem

Ciąg dalszy ze str. 18

Ciąg dalszy ze str. 19

1945.07.20. – wiceburmistrz Barczewa
Władysław Naruszewicz nadał nowe nazwy następującym ulicom: Mazurskiej,
Krótkiej, Reymonta. Morskiej, Łąkowej,
Nadrzecznej, Harcerskiej, Mostowej, Kajki, Puławskiego, Kolejowej, Orzeszkowej,
Lipowej i Wiśniowej - niemieckie nazwy
ulic zastąpiono polskimi.
1945.07.22. – w Olsztynie, z okazji Święta
Odrodzenia, odbyła się uroczysta defilada
z udziałem mieszkańców Barczewa.
1955.07.14. – w więzieniu w Barczewie
przebywało 978 więźniów.
1970.07.16. – w Barczewie przy ul. Pomorskiej 1 Gminna Spółdzielnia Samopomocy Chłopskiej otworzyła bar mleczny.
1970.07.18. – odbyła się połączona Sesja
MRN i GRN w Barczewie, którą poświęcono w całości „Świętu Odrodzenia
Polski”.
1980.07.14. – w barczewskim ratuszu wybuchł pożar.
2005.07.26. – Małgorzata Jasińska z Barczewa została mistrzynią Polski w kolarstwie podczas Mistrzostw Polski Młodzieżowców.

majątek liczył 85 ha ziemi. W dniu strącenia
samolotu tylko rodzina Weissów mieszkała
i pracowała w folwarku. Właśnie do tych
zabudowań trafił ranny lotnik, gdzie po
wstępnym przesłuchaniu został przetransportowany do Barczewa, do budynku
Szkoły dla Dziewcząt przy dzisiejszej ul.
Armii Krajowej nr 1. Tam został ponownie
przesłuchany. Przy lotniku nie znaleziono
żadnych rozkazów, a tym samym rozkazu
o podpaleniu Olsztyna. Na drugi dzień
lotnik został przewieziony do lazaretu
w Biskupcu, gdzie na skutek odniesionej
rany zmarł.
W 1932 roku Johann Goerigk przejął
gospodarstwo po ojcu. On też na własną
rękę próbował spisać historie zestrzelonego
rosyjskiego samolotu. Ostatnią rodziną
zamieszkującą na gospodarstwie byli
Liszewscy, którzy po 1945 roku wyjechali
do Niemiec.
Prawdopodobnie rosyjski lotnik miał
otrzymać polecenie rozpoznania, gdzie
znajduje się rosyjski VI Korpus, względnie
gdzie znajdują się niemieckie oddziały.
Wysłany został przez Armię Rennenkampfa, której jednostki stały na wschód od
Barczewa. W czasie dochodzenia nie
interesowano się samym samolotem.
Dopiero niejaki Orlowsky, właściciel

Barczewskie Kalendarium
Sierpień
Ciąg dalszy ze str. 19

1975.08.18. – podwyższono ceny papierosów i innych wyrobów tytoniowych:
paczka Sportów kosztowała 6 zł, Klubowe
– 7,50 zł, Giewont – 9 zł, Carmen – 24 zł.
1985.08.01. – probostwo parafii św. Anny
w Barczewie objął ks. Stanisław Bradtke.
1995.08.28. – w kościele św. Anny w Barczewie odbył się koncert Warszawskiego
Chóru Chłopięcego przy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
2005.08.03. – w kościele św. Anny w Barczewie odsłonięto tablicę pamiątkową ku
czci Sybiraków.
2005.08.04-06. – na X Europejskim Festiwalu Małego Dominika główną nagrodę
GRAND PRIX Bursztynowego Kogucika
zdobył zespół wokalny „Nastyle” z Barczewa, działający pod kierownictwem –
Marioli Łukowskiej – dyrektor Centrum
Kultury w Barczewie.
2005.08.06. – zmarł Antoni Ropelewski,
pierwszy demokratycznie wybrany Burmistrz Barczewa.
2005.08.28. – burmistrzowie: Elżbieta
Wąsowska i Dieter Eickholt oraz Heinz
Niemann i Hans Kasselmann wraz z barczewskimi radnymi posadzili na skwerku
wiśnię - drzewko przyjaźni.
W. Zenderowski

majątku szlacheckiego Podłazy leżącego
koło Bartołt Wielkich, w ostatnim miesiącu
wojny informował miejscowe władze
o zachowanych wciąż resztkach strąconej
maszyny. Niestety bez większego rezultatu.
Podobnie było z miejscem pochówku
rosyjskiego lotnika, który zginął w katastrofie.
Historia lotu rosyjskiego samolotu nad
Barczewem z rozkazem spalenia Olsztyna
urosła do legendy. Dlatego, przed setną
rocznicą od tamtych wydarzeń, podjęto
poszukiwania miejsca rozbicia się samolotu. Mimo że od tamtego czasu krajobraz
zmienił się nie do poznania, zmieniły się
dróżki, którędy chodzili ludzie, znikły
zabudowania, a z folwarku pozostało
niewiele, to po analizach map m.in.
topograficznych i geologicznych, opisów
i badań w terenie udało się ustalić miejsce
pochowania rosyjskiego lotnika oraz z
dużym prawdopodobieństwem miejsce
upadku samolotu lub - jak opisują eksperci
− „jego awaryjnego lądowania”.
Na prośbę osób biorących udział
w poszukiwaniach zestrzelonego samolotu
w okolicach Jedzbarka pominięto wiele
szczegółów topograficznych i nazwisk
związanych tematycznie z opisywaną
historią.
W. Zenderowski

EuroWarsztat
- dbamy o Twoje bezpieczeństwo
- europejski standard
- profesjonalizm
- fachowa obsługa
- jakość

Europejska Sieć Niezależnych Warsztatów Samochodowych

Barczewo, ul. Warmińska 49 tel. 696 485 851
GAZETA SAMORZĄDOWA 7 (257) lipiec-sierpień 2015

25

Informacje

26

