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BARCZEWSKIE PEJZAŻE 2016
Wyniki konkursu fotograficznego.
Więcej na str. 15.

Estetyczne Wójtowo na kwiatowo
Mieszkańcy sołectwa Wójtowo zrealizowali projekt pt. „Estetyczne Wójtowo na kwiatowo”,
w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.
Projekt dofinansowany został ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wigilia Miejska

Więcej na str. 3.

W programie m.in. planowany mini bazar świąteczny, przyjazd św. Mikołaja,
betlejemskie światełko, dzielenie się opłatkiem, wspólny stół wigilijny oraz koncert
kolęd i pastorałek w wykonaniu młodych wokalistów z Centrum KulturalnoBibliotecznego z Barczewa oraz Zespołu Pieśni i Tańca “Warmia”.

20 grudnia

>>>>

SKARBIEC KULTURY EUROPEJSKIEJ - Barczewo, ul. Grunwaldzka
ZAPRASZAMY OD GODZ. 17.00

Książka na grudzień

Biblioteka Miejska w Barczewie

Jolanta Drużyńska „Ostatni tabor”
„Ostatni tabor” to opowieść o polskich Romach, peerelowskim zakazie romskich
wędrówek i końcu ich dawnego świata. W 1996 roku z Tarnowa wyruszył pierwszy
Tabor Pamięci Romów, który miał nie tylko przypomnieć ten zakaz, ale też odwiedzić
największe w Polsce, poza obozami koncentracyjnymi, miejsca kaźni Cyganów
w czasie II wojny światowej. Na kanwie wędrówek z Taborem Pamięci autorka
opowiada o odkrywaniu „cygańskiego świata”. Sięga do wspomnień z dzieciństwa,
odnajduje cygańskie wątki w dawnych lekturach, filmach i obrazach, wykorzystuje
relacje świadków ostatnich lat taborowego życia polskich Romów, a także dokumenty
peerelowskich urzędów i jednostek MSW zgromadzone w archiwum Instytutu Pamięci
Narodowej.
„Ostatni tabor” to opowieść o romantycznym świecie taborów i o brutalnej
ingerencji władz państwowych w tradycyjny styl życia Romów, która zepchnęła ich na
margines życia społeczno-ekonomicznego.
Źródło: https://ksiazkiprzyherbacie.pl/pl/p/Ostatni-tabor.-Jak-wladza-ludowa-zakazalaCyganom-wedrowania-Jolanta-Druzynska/4151

KRONIKA POLICYJNA
Godziny pracy Urzędu Miejskiego
w Barczewie:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:00 - 15:00
Aktualne godziny pracy
Informacji Turystycznej:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Między 24 września a 5 października- w Barczewie przy ul. Kościuszki
skradziono papę o wartości 840 zł. Sprawca nieznany.
9 października- w miejscowości Wójtowo zatrzymano nietrzeźwego kierowcę.
11 października- w miejscowości Łęgajny zatrzymano nietrzeźwego kierowcę.
Między 14 a 17 października w miejscowości Łęgajny kradziono akumulatory
z maszyn budowlanych i instalację elektryczną. Wartość kradzieży to 2000 zł.
Sprawca pozostaje nieznany.
Między 16 a 17 października w miejscowości Szynowo włamano się do
pomieszczenia gospodarczego typu ziemianka, skąd skradziono słoiki
z przetworami.
Między 22 a 23 października - w Barczewie nieznany sprawca uszkodził
samochód marki fiat. Sprawca poszukiwany.
24 października- w miejscowości Kromerowo zatrzymano nietrzeźwego kierowcę.
W omawianym miesiącu barczewscy funkcjonariusze zatrzymali 14 dowodów
rejestracyjnych, 8 praw jazdy i 7 osób poszukiwanych.
Na podstawi danych Komisariatu Policji w Barczewie opracowała
Patrycja Nowicka.
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Z Urzędu Miejskiego

Estetyczne Wójtowo na kwiatowo
Mieszkańcy sołectwa Wójtowo zrealizowali projekt pt. „Estetyczne Wójtowo na
kwiatowo”, w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Projekt
dofinansowany został ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pomysł na realizację projektu narodził
się podczas zebrań z mieszkańcami
Wójtowa. To mieszkańcy zdecydowali,
jakie elementy zostaną wykonane w ramach
przedsięwzięcia: witacze, tablice informacyjne, nowe kosze na śmieci.
Zagospodarowano także skarpę w centralnej części wsi, na której pojawił się ułożony
z roślin napis „Wójtowo”.
Główną ideą projektu była potrzeba
odnowy wizerunkowej miejscowości i konsekwentne dążenie do zmiany postaw jej
mieszkańców. Pomysłodawcy chcieli, aby
mieszkańcy, zarówno ci zamieszkujący
Wójtowo od pokoleń, jak i ci, którzy
osiedlili się tu w ostatnich latach, zaczęli się
z nim utożsamiać, traktować je jako
najważniejsze i najlepsze miejsce do życia,
a jednocześnie aby mieli jak najlepsze
warunki rozwoju.
Sołectwo Wójtowo to jedno z 32
sołectw gminy Barczewo, liczące ok. 1500
mieszkańców. To jedna z najliczniej
zamieszkałych i największych miejscowości gminy i pierwsza, jaka znajduje się na

szlaku z Olsztyna do Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich. Jeszcze parę lat temu
Wójtowo było niewielką osadą, niemal
niewidoczną dla przejezdnych. W związku
z dynamicznym rozwojem wsi, ostatnie lata
przyniosły jednak lawinowy wręcz wysyp
nowych firm i budynków mieszkalnych.
Miejscowość położona jest w malowniczej,
atrakcyjnej okolicy, wśród lasów, i mieszkańcy chcieliby zachować urok i niepowtarzalność tej miejscowości. Podejmowanie
wspólnych działań ma służyć także
integracji mieszkańców.
Ciekawostką jest fakt, iż Wójtowo
nawiązało współpracę z Wydziałem
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
olsztyńskiego Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego. To właśnie studenci tego
wydziału opracowali koncepcję systemu
identyfikacji wsi. Elementy tej koncepcji
wykorzystane zostały podczas realizacji
projektu.
W realizację działań byli bezpośrednio
zaangażowani mieszkańcy. Prace rozpoczęto w czerwcu, od uporządkowania
przystanków. Uprzątnięto tereny wokół
nich, określono dokładnie lokalizacje tablic
oraz śmietników. W następnym etapie
mieszkańcy pomalowali przystanki, aby
nawiązywały do hasła Wójtowa, tj.
"Wójtowo na kwiatowo". Wolontariusze
przygotowali także podłoże pod wykonanie
zagospodarowania skarpy: pod okiem
wyspecjalizowanej firmy przekopywali
skarpę, odchwaszczali ja ręcznie. W lipcu
nadszedł czas na wykonanie niektórych
nasadzeń kwiatów na terenie wsi oraz
pielęgnację terenów zielonych. W sierpniu
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mieszkańcy wykonywali niektóre elementy
tablic i witaczy, a w kolejnych miesiącach
także pracowali nad zainstalowaniem ich.
Inwestycja miała charakter nowatorski, w Wójtowie bowiem nigdy nie było
centralnego, zadbanego miejsca, reprezentującego nasze sołectwo. Witacze
i tablice nadały naszej miejscowości
charakteru. Stworzenie na skarpie napisu
także uatrakcyjniło nasze sołectwo na tle
innych wsi gminy Barczewo.
Wspólna praca niewątpliwie przełożyła się na zwiększenie odpowiedzialności
mieszkańców za swoją małą ojczyznę, a co
za tym idzie, stopnia przywiązania do niej
i zminimalizowania traktowania Wójtowa
jedynie jako „sypialni”. Praca na rzecz wsi,
wykonana przez część mieszkańców,
stanowi też zachętę dla innych osób.
W miejscowości powstało bowiem wiele
ładnych, estetycznych elementów,
z których skorzystać może każdy obywatel
Wójtowa.
Oprac. Wydział Informacji Turystycznej
Urząd Miejski w Barczewie

Fot. Archiwum Sołectwa Wójtowo (3)
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Informacje
Nowości w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie
Jedną z największych bolączek bibliotek
– zarówno tych szkolnych, jak i publicznych
– jest pozyskiwanie funduszy na zakup
nowości. Pod tym względem rok 2016
możemy uznać za wyjątkowo udany dla
biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie,
bowiem dzięki realizacji dwóch ogólnopolskich programów udało się znacząco
wzbogacić nasz księgozbiór.
Pierwszy pakiet nowości pojawił się na
naszych półkach dzięki realizacji zakończonego wiosną programu Ministerstwa
Edukacji Narodowej „Książki Moich
Marzeń”, w ramach którego zakupiono 150
nowych książek na łączną kwotę 3 tys. zł.
Drugi z projektów jest związany z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa.
Nasza biblioteka już 29 października 2015 r.
złożyła wniosek do organu prowadzącego
o wsparcie finansowe w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet
3, by móc realizować go już w bieżącym roku
szkolnym. Nasz projekt przedstawiony we
wniosku został przyjęty w całości, tzn.
otrzymaliśmy z Ministerstwa maksymalną
kwotę – 15000 zł, z czego 3000 zł to wkład
własny. Dziś jesteśmy na półmetku realizacji
naszego projektu. Po konsultacjach z nauczycielami, rodzicami, uczniami i środowiskiem
lokalnym zakupiliśmy ponad 500 nowych
pozycji książkowych, w tym nowości
wydawniczych, lektur, słowników, encyklopedii. Do końca roku kalendarzowego
biblioteka zakupi jeszcze książki za ponad
7000 zł. Realizacja projektu zakończy się
w maju 2017 r., a do tego czasu czeka nas
wiele działań promujących rozwój

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Już
dziś zapraszamy wszystkich sympatyków
naszej biblioteki na stronę internetową
Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie, zakładka „PRACA SZKOŁY – BIBLIOTEKA”, gdzie można zapoznać się między
innymi z nowościami wydawniczymi,
zakupionymi z pozyskanych funduszy oraz
informacjami o realizowanych przez
bibliotekę projektach edukacyjnych w roku
szkolnym 2016/2017.
Od października 2016 r. również
uczestniczyliśmy w projekcie wspierającym
biblioteki szkolne, zorganizowanym przez
spółkę Empik – „Książki są fajne i kropka”.
Projekt ten realizowaliśmy z udziałem
wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli
poprzez konkursy plastyczne i czytelniczoliterackie, takie jak: „Królewna na ziarnku
grochu nie zdała testu na królewnę. Co

wydarzyło się
dalej?”, „Calineczka
w telewizji śniadaniowej – wywiad”,
„Moja mama czyta
poezję – moje pierwsze wiersze”.
Zorganizowaliśmy
również Dzień Głośnego Czytania, podczas którego czytała
cała szkoła: starsi
uczniowie młodszym, nauczyciele
uczniom (także po
angielsku).
Uczniowie opracowali kolaż zdjęć ze
Fot. Archiwum SP 1
swojej pracy wraz ze zdjęciem, na którym
utworzyli napis „CZYTAM…” z samych
siebie. Głosowanie trwało do 6 listopada. Jak
dotychczas zagłosowało na naszą bibliotekę
ponad 700 osób, za co bardzo dziękujemy.
Na wyniki będziemy musieli jeszcze trochę
poczekać, mamy nadzieję, że ta akcja
również zakończy się sukcesem. Już dziś
możemy stwierdzić, że realizacja wszystkich
naszych działań promujących rozwój
czytelnictwa skutecznie podniosła wzrost
zainteresowań uczniów książkami, jak i chęć
uczestnictwa we wszelkich projektach
edukacyjnych i konkursach realizowanych
przez bibliotekę.
Nauczyciele biblioteki szkolnej SP nr 1
w Barczewie:
I. Tereszko, J.Koc, E. Liżewska, J.
Gwiazda-Szmit

Wieczór andrzejkowy
dla dzieci i dorosłych w Łęgajnach
W piątek, 25 listopada w Szkole Podstawowej w Łęgajnach
odbyło się klimatyczne spotkanie dla szerokiej rzeszy odbiorców
– przedszkolaków, młodzieży szkolnej, rodziców i dorosłych.
Atrakcji było niemało: występ chóru Szkoły Muzycznej w
Barczewie (filia PSM w Dywitach), salon wróżb czy kiermasz
ozdób świątecznych, specjalnie przygotowanych na tę okazję
przez dzieci, rodziców i przyjaciół szkoły.
Wiele radości sprawiła najmłodszym dyskoteka połączona
z zabawami
i malowanie twarzy. Kapryśny jesienny wieczór uprzyjemniało spotkanie w kawiarence ze
słodkościami i gorącymi napojami. Tu można było znaleźć chwilę wytchnienia po całym
zabieganym tygodniu. Tego typu wieczór andrzejkowy organizowany był po raz drugi
i, miejmy nadzieję, nie ostatni, tym bardziej, że do wspólnej do zabawy włączył się cały
Zespół Szkolno-Przedszkolny.
Atmosfera była magiczna, wcale nie za sprawą wróżb – stworzyli ją gospodarze
tego wieczoru oraz niezawodni, licznie przybyli goście.
Małgorzata Dawidson
SP Łęgajny

4

GAZETA SAMORZĄDOWA 11 (269) listopad 2016

Fot. Arch. autora (2)

Informacje
Koncert z okazji 13-lecie chóru „MODERATO”
W piątek, 25 listopada br., w Skarbcu
Kultury Europejskiej w Barczewie przy ul.
Grunwaldzkiej 15, odbył się jubileuszowy
koncert z okazji 13-lecia chóru „Moderato”.
Prowadząca spotkanie Wiesława Zdaniuk,
w imieniu dyrygent Danuty Nowakowskiej
i chórzystów, serdecznie przywitała władze
miasta i gminy, prezesów stowarzyszeń,
dyrektorów jednostek samorządowych,
duchownych, przybyłych gości i wiernych
sympatyków chóru „Moderato”.
Przypomnijmy, że chór „Moderato”
powstał 22 listopada 2003 roku przy parafii św.
Anny i św. Szczepana w Barczewie. Wówczas
dyrygent Danuta Nowakowska przyjmowała
wszystkich chętnych lubiących śpiewać.
Początkowo repertuar ograniczał się do kolęd
i pieśni religijnych. Dopiero po roku chór
przyjął nazwę „Moderato”. W tym czasie
chórzyści zostali członkami Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” Oddział
w Barczewie i dzięki temu w Galerii Sztuki
„Synagoga” mogli prowadzić próby
i koncertować. Chór systematycznie rozszerzał
swój repertuar o pieśni patriotyczne, ludowe
i popularne. Potem działał przy Miejskim
Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Barczewie. Był inicjatorem „Regionalnego
Spotkania z Kolędą”, którego celem było
rozpowszechnianie muzyki Feliksa Nowowiejskiego. Przez trzynaście lat chórzyści dali
niezliczoną ilość koncertów w kraju i za
granicą. Tu należy szczególnie podkreślić, że
koncertując w kraju czy poza granicami,
zawsze i wszędzie, chór „Moderato” promuje
nasze Barczewo. Natomiast liczne pieśni,
opracowane przez dyrygent Danutę Nowakowską, pozwalają na prezentowanie bogatego, różnorodnego programu stosownie do
każdej uroczystości.
Przed jubileuszowym koncertem Wiesława Zdaniuk nadmieniła, że chór
„Moderato” działa przy Centrum KulturalnoBibliotecznym w Barczewie i obecnie liczy 26
członków śpiewających i jednego honorowego, w osobie fotografa Włodzimierza
Zdaniuka, który prowadzi dokumentację
fotograficzną. Natomiast jedna z członkiń
chóru, Helena Szych, prowadzi kronikę. Pani
Zdaniuk nadmieniła, że od listopada 2015 roku
chór wykonał 27 koncertów, i że poprzednie
lata także obfitowały w liczne występy.
Obecnie w repertuarze chór posiada ponad 360
pieśni o różnorodnej tematyce, w tym również
pieśni i kolędy Feliksa Nowowiejskiego.
Bogatym w koncerty z ostatniego okresu był
czerwiec tego roku, gdzie chór „Moderato”
wziął udział w XV Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie. W czerwcu
także chórzyści pod opieką ks. Jana
Paszulewicza pielgrzymowali Szlakiem
Papieskim, odwiedzając: Częstochowę,
Kalwarię Zebrzydowską, Tyniec, Kraków,
Łagiewniki, Wadowice, Czerne z klasztorem
Karmelitów Bosych oraz Wieliczkę. Dali

oprawę muzyczną podczas Mszy św.:
w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Łagiewnikach
w Centrum Jana Pawła II, w Wadowicach oraz
w kaplicy św. Kingi w Wieliczce. Ostatnim
występem chóru była oprawa muzyczna Mszy
św. pogrzebowej w Klebarku Wielkim.
Swój jubileuszowy koncert chórzyści

o Barczewie”. Utwór ten chór „Moderato”
wykonał podczas XV edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, gdzie
otrzymał podziękowanie od autora słów, pana
dr. Krzysztofa Szatrawskiego.

rozpoczęli pieśniami nawiązującymi do
obchodów odzyskania niepodległości.
W ich wykonaniu usłyszeliśmy: „Pieśń
Konfederatów Barskich” – do słów Juliusza
Słowackiego; „Modlitwa za Ojczyznę” – z
muzyką Giuseppe de Marziego, autor
polskiego tekstu nieznany; „Cześć polskiej
ziemi” – z muzyka Stanisława Surzyńskiego,
do słów Franciszka Frankowskiego. W dalszej
kolejności usłyszeliśmy: „Gaude Mater
Polonia” – autor tekstu i muzyki Wincenty
z Kielczy, a opracowanie Teofil Klonowski;
„Stabat Mater” – pieśń religijna; „Modlitwa
o pokój” – z muzyką Norberta Blacha
i słowami Mirosława Hanusiewicza. Z uwagi,
że Rok 2016 to Rok Feliksa Nowowiejskiego,
na jubileuszowym koncercie nie zabrakło jego
utworów. Chór wykonał dwie pieśni: „Polski
królowo” i „Hymn do Bałtyku” – słowa
Stanisław Rybka-Marius. Z katalogu piosenek
wojskowych usłyszeliśmy: „Tam na błoniu
błyszczy kwiecie” – słowa Franciszek Kowalski, z muzyką Roberta Grallenberga,
„Wyjrzyj córuś za Nowy Dwór” oraz „Tacy
sami jak my” – słowa Maria Terlikowska,
muzyka Mirosław Banach. Za każdym razem
podczas koncertów chórzyści pamiętają, że
mieszkamy na pięknej Warmii, a piosenki
warmińskie, czyli kurlantki, są chętnie śpiewane przez nasze chóry. Podczas koncertu
chór „Moderato” wykonał wiązankę pieśni
z okolic Klebarka Wielkiego, składającą się
z dwóch utworów: „Ach mój jenu” i „A u mojej
mamy”. Natomiast wykonany trzeci utwór
„Szła dziewczyna koło młyna” stanowi
ludową melodię pochodzącą z Kresów. Był
jeszcze jeden utwór wykonany przez
chórzystów, a mianowicie „Piosenka

Na zakończenie Chór „Moderato”
wykonał piosenkę Leonarda Cohena – zmarłego 10 listopada br. – ze słowami Macieja
Zębatego pt. „Tańcz mnie po miłości kres”.
W podzięce za wspaniały koncert były owacje
na stojąco i niemilknące brawa. Na bis
usłyszeliśmy: „Siyahamba” – psalm plemienia
Zulusów z Afryki oraz pieśń „Kroczymy
w światłość Pana”.
Dyrygent Danuta Nowakowska podziękowała publiczności przybyłej na
jubileuszowy koncert. Szczególne podziękowania przekazała władzom miasta, delegacjom zaprzyjaźnionych chórów, a także
chórzystom kochającym śpiew za 13 lat
wspólnej pracy – pełnej wyrzeczeń, ale
twórczej i owocnej. Podziękowania od chórzystów otrzymał ks. prałat Jan Paszulewicz.
Z okazji 13-lecia chóru „Moderato” na
ręce pani dyrygent, w imieniu władz
samorządowych, bukiet kwiatów oraz
serdeczne podziękowania złożył zastępca
burmistrza Barczewa Dariusz Jasiński.
Chórzystom za ich trud i wytrwałość
podziękował ks. prałat Jan Paszulewicz.
Swojej dyrygent za trzynaście lat wspólnej
pracy wręczył bukiet z mnóstwa czerwonych
róż wraz z życzeniami. Został odczytany list
gratulacyjny od Roberta Tokarskiego
– dyrektora Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie.
Były kwiaty od prezesów miejscowych
Stowarzyszeń, kierowników jednostek
organizacyjnych, od zaprzyjaźnionych chórów
oraz od miłośników i sympatyków chóru
„Moderato”, wraz z życzeniami dalszych lat
koncertowania.
Tekst i foto: W. Zenderowski
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Jubileuszowe spotkanie dyrygentów i specjalny koncert
W ramach Jubileuszowego XV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie,
19 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie
dyrygentów chórów, które w ciągu piętnastu
edycji zdobyły nagrodę Grand Prix oraz
nagrodę za najlepsze wykonanie utworu
Feliksa Nowowiejskiego.
Spotkanie odbyło się w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie, gdzie czuć ducha kompozytora
i jest możliwość zapoznania się z pamiątkami. Dyrygenci przyjechali z całej
Polski, m.in. z Bielska-Białej, Gdańska,
Szczecina, Wrocławia, Bydgoszczy, Cieszyna, Legnicy, Białegostoku czy Iławy.
Gości powitała Danuta Zielonka, dyrektor
organizacyjny Festiwalu oraz prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich
w Barczewie, które jest organizatorem tego
wydarzenia. Burmistrz Barczewa, pan Lech

Jan Nitkowski, z dumą pogratulował
organizatorom podejmowanych inicjatyw,
a także podkreślił ważność postaci Feliksa
Nowowiejskiego w naszej regionalnej
kulturze. Spotkanie rozpoczęli prof. Benedykt Błoński, dyrektor artystyczny Festiwalu, prof. Krzysztof Szatrawski, dyrektor
Konferencji Naukowej, oraz dr Janusz
Lewandowski, którzy są jednocześnie
członkami Rady Artystycznej Festiwalu.
Prowadzący przekazali gościom, ile rzeczy
już zostało zrobionych w kwestii upowszechniania muzyki i postaci Feliksa Nowowiejskiego, jakie korzyści płynął z tej idei,
z ogłoszonego Roku Feliksa Nowowiejskiego. Spotkanie było także zachętą do
konstruktywnej dyskusji nad tym, co można
jeszcze wspólnie uczynić, aby powiększyć
zbiór nut, z których muzycy mogliby
korzystać i propagować tę jakże wartościową
twórczość Feliksa Nowowiejskiego. Goście
odsłuchali z płyty CD utworu „Hymn
Barczewa” skomponowanego przez Marcina
Wawruka do tekstu prof. Krzysztofa
Szatrawskiego, w wykonaniu koncertowym
chóru Moderato z Barczewa.
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Fot. Archiwum autora

Dyrygenci byli zgodni w stwierdzeniu,
że trzeba opracować jak najwięcej nut
kompozytora i żeby były one powszechnie
dostępne. Uczestnicy spotkania to wielcy
pasjonaci, ceniący twórczość Nowowiejskiego, dlatego dyskusja toczyła się do
późnych godzin wieczornych.
Artystycznym akcentem był występ
dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Feliksa

Nowowiejskiego w Barczewie, które
zaprezentowały inscenizację pt. „Mały Feluś
wyrusza w świat”, na podstawie książeczki
pod tym samym tytułem, która wydana
została również przed Stowarzyszenie.
Dyrygenci obejrzeli film o „Rocie” stworzony przez Towarzystwo Muzyczne im.
Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu.
Finalnym elementem wydarzenia był
specjalny wieczorny koncert w Skarbcu
Kultury Europejskiej, przygotowany dla
uczczenia Roku Feliksa Nowowiejskiego,
550 Rocznicy Powrotu Warmii do Macierzy,
oraz 1050 Rocznicy Chrztu Polski. Wykonawcami był Chór Cantores Varmienses,
Szymon Rona – tenor, Agnieszka Panasiuk
– fortepian, Irena Telesz – recytacje,
Benedykt Błoński – dyrygent.
W programie koncertu były pieśni
Feliksa Nowowiejskiego skomponowane
w różnych okresach życia, wyrażające
patriotyczne wartości, miłość do ojczyzny
i Warmii, czyli m.in. „Rota”, „Hymn
Warmiński”, pieśni warmińskie i inne.
Punktem kulminacyjnym koncertu było
historyczne wykonanie Kantaty „Testament
Bolesława Chrobrego”, która jest jednym
z wielu przykładów patriotycznej twórczości
Feliksa Nowowiejskiego.
Wydarzenia zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, we współpracy z Instytutem Muzyki
i Tańca, ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Roku
Feliksa Nowowiejskiego, oraz przy wsparciu
finansowym Województwa WarmińskoMazurskiego, Powiatu Olsztyńskiego
i Gminy Barczewo.
M. Łowkiel-Klimek

Spotkanie Klubu Poetów
22 listopada 2016 r., po kilkumiesięcznej przerwie, odbyło się spotkanie Klubu Poetów Ziemi
Barczewskiej, na którym zostały omówione plany na nadchodzący rok. Poeci podzielili się swoją
twórczością, nowymi wierszami, tekstami, przemyśleniami. Jeden z poetów, Jan Zieliński z Łęgajn,
zaprezentował na telebimie i na wystawie niesamowitą kolekcję zdjęć motyli. Prezentacja była
przepełniona niezliczoną ilością tych niewiarygodnie barwnych stworzeń, które zachwycają
kształtami i kolorami. Klub Poetów działa pod Centrum Kulturalno-Bibliotecznym, a spotkania
z poezją odbywają się cyklicznie już
od pięciu lat w Salonie Muzycznym
im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie. W gronie poetyckim
działa kilkanaście osób i w dalszym
ciągu zapraszamy tych z Państwa,
którzy być może piszą do przysłowiowej szuflady, a chcieliby się
podzielić swoimi spisanymi wierszami, lub może tylko chcieliby
posłuchać wierszy innych osób.
Zapraszamy serdecznie.
Informacje o spotkaniach
zamieszczamy na plakatach,
w telewizji kablowej Macrosat oraz
internecie.
M. Łowkiel-Klimek
Fot. Archiwum autora
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Niezwykła wystawa instrumentów muzycznych

28 października w Salonie Muzycznym
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
otwarto wystawę instrumentów muzycznych, na którą składa się kilkadziesiąt
przeróżnych instrumentów klasycznych
i ludowych z różnych zakątków świata
i epok. Ciekawe eksponaty muzyczne
pochodzą ze zbiorów prywatnych: Wojciecha
Sobieskiego, Andrzeja Florkowskiego,
Mariusza Kola Kolaczka, Roberta
Tokarskiego, Mirosława Kwaśniewskiego,

Michała Godlewskiego, Moniki Jurczak
i Agnieszki Łoposzko.
Wystawcy tego wydarzenia to osoby
pasjonujące się muzyką, zbieraniem, wyszukiwaniem, a nierzadko też wykonywaniem
lub renowacją niesamowitych instrumentów.
Osoby z różnych światów, różnych zawodów,
różnych zainteresowań, które łączy jedno
– pasja. Oprócz klasycznych instrumentów,
jak gitary czy skrzypce, można podziwiać
również takie ludowe, wymyślne np. banjo,

rbaba, drumla, czuringa, ale także mandoliny,
cytry i wiele innych.
Wystawa jest inicjatywą barczewskiego
Stowarzyszenia Artystycznego BAROCK.
Organizatorzy dziękują wszystkim osobom
zaangażowanym w stworzenie tego wydarzenia. Podczas otwarcia wystawy
właściciele instrumentów z dumą je
prezentowali i opowiadali o ciekawych
okolicznościach ich nabycia. Następnie
odbył się jam session, czyli improwizowany
koncert, w który każdy mógł się włączyć.
Wystawę obejrzało już kilka klas szkół
podstawowych, gimnazjum i szkół muzycznych. Wystawa będzie czynna do 28
grudnia 2016 r., więc nadal serdecznie
zapraszamy do zwiedzania.
Organizatorem wydarzenia było
Centrum Kulturalno-Biblioteczne wraz
z Salonem Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego.
Magda Łowkiel-Klimek

Świecowisko, czyli Poezja Śpiewana w Skarbcu
W piątek 18 listopada, w Skarbcu Kultury
Europejskiej, odbyło się niecodzienne
wydarzenie. W ramach Świecowiska, czyli
Koncertu Poezji Śpiewanej, wystąpił znany
i ceniony piosenkarz, kompozytor i bard,
Jarosław Chojnacki.
Świecowisko ma w Barczewie już wieloletnią tradycję. Co roku w listopadzie
zapraszani są artyści z kręgu piosenki
poetyckiej i aktorskiej. Zazwyczaj zapraszano artystów wykonujących utwory Marka
Grechuty, w tym roku zadecydowano jednak
o doborze artysty wykonującego piosenki
autorskie.
Jarosław Chojnacki, jak sam o sobie
mówi – Pieśniarz Dramatyczny, zaczął swoją
karierę już na przełomie lat 80. i 90. XX
wieku. Od roku 1998 zaczął odnosić większe
sukcesy na festiwalach – między innymi
Grand Prix na festiwalach „Kuźnia”
w Rybniku, festiwalu „Poetyckie Okruchy
Lata” w Grudziądzu czy Ogólnopolskim
Festiwalu Laureatów „Trampolina” w Krakowie. W 2003 roku wydał płytę pt.
„Zabijanie czasu” z piosenkami do słów

Fot. Archiwum CK-B (3)

Krzysztofa Cezarego Buszmana. Pisze
piosenki do słów między innymi Adama
Asnyka, Stanisława Grochowiaka, Tadeusza
Micińskiego.
Wykonawca zaprezentował barczewskiej
publiczności szereg pieśni i piosenek
z różnych okresów swojej twórczości. Był to
przekrój niezwykle poruszających i pełnych
emocji utworów, które poruszyły całą
widownię. Artysta, wykorzystując jedynie
gitarę, swój głos oraz momentami podkłady
muzyczne udowodnił, że w temacie piosenki
poetyckiej jest jeszcze wiele do powiedzenia
i zaśpiewania. Charakterystycznym elementem jego twórczości jest niezwykła
dramaturgia utworów, dynamika od piano do
fortissimo oraz rozpoznawalne prowadzenie
długich fraz z ciekawym vibrato w wybrzmieniu głosu, kojarzącym się z muzyką
słowiańskiego, ale nie tylko, wschodu. Cały
ten kunszt artystyczny i niezwykłą świadomość muzyczną można było usłuszeć
w trakcie koncertu.
Dodatkowych wrażeń artystycznych
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dostarczyło widzom profesjonalne oświetlenie koncertowe, które dobrze uzupełniło
wizualną koncepcję imprezy. Różnorakie
kolory pięknie wypełniły całą salę, zaś na
całej szerokości kościoła wyświetlono
wizualizacje i zdjęcia artysty.
Barczewska publiczność licznie przybyła
na koncert. Po całej imprezie artysta zebrał
gromkie brawa i owacje na stojąco – z
nieodzownym bisem. Przybyli również fani
twórczości artysty, którzy mieli okazję
zebrać jego autograf.
Jesień często kojarzy się z melancholią
i zadumą – szczególnie listopad. Świecowisko w listopadzie w Barczewie idealnie
wpisuję się w tą atmosferę. W tym roku było
to wydarzenie niezwykłe, z równie niezwykłą postacią artystyczną.
Bertrand Abramczyk
Zapraszamy do obejrzenia pełnej
fotorelacji i śledzenia kolejnych wydarzeń na
stronie ckb.barczewo.pl oraz na proflu
facebook.com/centrumkulturybarczewo
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Powiatowa Biblioteka Publiczna w Barczewie

Rok 1945 dla polskiej administracji
w Wartemborku nie był łatwy. 19 maja 1945
roku powstał Zarząd Miejski. Z tą datą
powstawały pierwsze instytucje państwowe. Zarządzono inwentaryzację poniemieckiego majątku znajdującego się na
terenie miasta. Ponadto przystąpiono do
prac remontowych młyna, zaopatrzenia
miasta w energię elektryczną, uruchomienia wodociągów i udrożnienia sieci
kanalizacyjnej. Mimo, że lista spraw do
wykonania była długa, starosta powiatu
olsztyńskiego wciąż wysyłał pisma do
burmistrza. W jednym z pism czytamy
o poleceniu zabezpieczenia znajdujących
się na terenie miasta m.in. dzieł sztuki,
obrazów oraz księgozbioru.
Z polecenia burmistrza Wartemborka
zabezpieczone zostały co wartościowsze
niemieckie książki z poniemieckich szkół,
instytucji i plebanii. Po pierwszej
segregacji, książki niemieckie nacechowane nazizmem i o treści propagandowej zmagazynowano w oddzielnym
pomieszczeniu, pozostawiając do dyspozycji burmistrza. Pozostałe książki trafiły
do pokoju w ratuszu, w którym w czasach
niemieckich znajdowała się Miejska
Biblioteka Ludowa. Były to w większości
polskie książki, przeważnie o treści
historycznej i przyrodnicze. Dopiero
w październiku 1946 roku olsztyński
inspektor szkolny polecił kierownikowi
Szkoły Podstawowej w Barczewie wytypowanie z grona nauczycielskiego chętnego
do zorganizowania w mieście pierwszej
Powiatowej Biblioteki Publicznej. Wybór
padł na Franciszka Iwanowskiego.
Polecono mu dalsze gromadzenie polskich
książek znajdujących się w mieście i po
okolicznych wioskach.
Franciszek Iwanowski rozpoczął
starania od przydział budynku przy ul.
Grunwaldzkiej 13 na potrzeby przyszłej
powiatowej biblioteki. Planował w nim
także urządzić prawdziwą instytucję
kulturalno-oświatową z czytelnią na
parterze wraz z wykorzystaniem sali
teatralnej dla potrzeb miejscowej społeczności. Pomysł zyskał nawet pozytywną
akceptację miejscowych władz. Brak
środków finansowych pozwolił mu jedynie
na doprowadzenie budynku ledwo do stanu
używalności, a znajdujące się w nim meble
musiały wystarczyć na urządzenie jednego
pokoju na piętrze, który służył za pracownię i magazyn biblioteki powiatowej.
W listopadzie 1946 roku powstająca
biblioteka otrzymała z Kuratorium Okręgu
Szkolnego w Olsztynie 200 książek, które
znacznie powiększyły księgozbiór.
16 listopada 1946 roku Franciszek
Iwanowski, nie czekając na odzew ze
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strony ówczesnych władz miasta, które
najwidoczniej nie były zainteresowane
sprawą biblioteki, w obecności kilku
zaproszonych gości dokonał otwarcia
urządzonej wielkim wysiłkiem Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Barczewie. Była to
pierwsza w mieście biblioteka, z której
mogli korzystać mieszkańcy Barczewa.
Uroczystość otwarcia miała skromny
charakter. Franciszek Iwanowski, będąc
kierownikiem Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Barczewie, ponadto opiekował się 11 punktami bibliotecznymi
w terenie i 12 punktami w mieście.
Otrzymane pieniądze o łącznej kwocie 30
tysięcy zł. z urzędu miejskiego i z wydziału
powiatowego przeznaczył na wyposażenie
biblioteki powiatowej w sprzęt oraz na
zakup książek dla przyszłego oddziału
Biblioteki Miejskiej w Barczewie. Potem

władze miasta niechętnie przychyliły się do
jego prośby, aby z zasobów Powiatowej
Biblioteki Publicznej część księgozbioru
przesunąć dla urządzanej Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
Franciszek Iwanowski do 1949 roku
kierował Powiatową Biblioteką Publiczną
w Barczewie i Miejską Biblioteką
Publiczną w Barczewie (która to powstała
w marcu 1947 roku). Wraz z nim w bibliotece krótko pracowała pani (?) Naninewicz,
a dłużej nauczycielka Marta Indrunas oraz
żona Iwanowskiego – Janina. Pierwszą
pracownicą-bibliotekarką, po otwarciu
Powiatowej Biblioteki Publicznej, była
Tacjana Kasatkin. Pomimo protestu
Franciszka Iwanowskiego, 15 lutego 1951
roku księgozbiór Powiatowej Biblioteki
Publicznej przeniesiono do Domu Starców
św. Jerzego (Dom Pomocy Społecznej przy
ul. Kraszewskiego 17), w którym mieściła
się już Powiatowa Rada Narodowa
w Olsztynie z siedzibą w Barczewie.
W lutym 1957 roku, wraz z przeniesioną do Olsztyna Powiatową Radą
Narodową, przeniesiono także Powiatową
Bibliotekę Publiczną. Tym sposobem wiele
cennych woluminów, tak pieczołowicie
gromadzonych, na zawsze opuściło
Barczewo. Powiatową Biblioteką Publiczną w Barczewie w kolejności
kierowali: Franciszek Iwanowski (19461949), Władysław Naruszewicz (19491953) i Marian Nikadem (1953-1957).
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski
Fot. Budynek, w którym mieściła się
Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Barczewie

50 lat temu

Sztandar dla Szkoły Podstawowej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
Na ten dzień, który zapisał się złotymi
zgłoskami w historii szkoły podstawowej,
czekali wszyscy. 20 listopada 1966 roku,
w barczewskim kinie „Legenda”, odbyła się
podniosła uroczystość przekazania Szkole
Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego
sztandaru. Uroczystość zbiegła się z Millenium Państwa Polskiego oraz przypadającą
20. rocznicą szkoły podstawowej.
Tego dnia sala kinowa wypełniła się
młodzieżą szkolną, przedstawicielami
zakładów pracy i instytucji państwowych
oraz mieszkańcami Barczewa. Zebranych
witało umieszczony centralnie na kotarze
kinowej hasło: „TO NASZE ZIEMIE
MAZURY I WARMIA TĘ PRAWDĘ MUSI
ZNAĆ CAŁY ŚWIAT”, a po lewej stronie
portret Feliksa Nowowiejskiego. Za stołem
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prezydialnym zasiedli: kierownik Szkoły
Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego
Henryk Dobkowski oraz przedstawiciele
władz administracyjnych i politycznych.
W uroczystościach uczestniczyli: Juliusz
Malewski – poseł na Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Tadeusz Ulatowski
– przewodniczący Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Olsztynie, Włodzimierz
Inkiewicz – I sekretarz Komitetu Miejskiego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
Stanisław Staszczak – zastępca przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Alojzy Indrunas – sekretarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Józef
Woźniak i Maria Zdaniuk – członkowie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Feliks
Janiewicz – przewodniczący Miejskiego
Ciąg dalszy na str. 10

Historia
30 lat temu

Barczewskie Kalendarium

Ostatni „cichy” pochówek
W środę, 12 listopada 1986 roku,
o świcie w świat poszedł komunikat: „12
listopada 1986 roku o godz. 3.50 w Szpitalu
Zakładu Karnego w Barczewie zmarł były
gauleiter, nadprezydent Prus Wschodnich,
Komisarz Rzeszy na Ukrainę, namiestnik
führera – Erich Koch”. Kilka dni później –
jak pisała prasa – „Koch spoczął w swojej
dawnej prowincji”. Dodajmy, że był to
ostatni tzw. utajniony pochówek, dokonany
w piątek, 14 listopada wieczorem, na
cmentarzu komunalnym przy ul. Kościuszki w Barczewie, bez pastora.
Drugiego dnia grób wyróżniał krzyż bez
tabliczki.
Życiorys urodzonego 19 czerwca 1896
roku Ericha Kocha, jego dojście do władzy,
zbrodnicza działalność, majątek, ucieczka
z b. Prus Wschodnich, Bursztynowa

Listopad

Kocha, wobec obłożnej choroby skazanego”. Dopiero 13 marca 1965 roku Erich
Koch z mokotowskiego więzienia przewieziony został do Zakładu Karnego
w Barczewie. Postanowieniem ówczesnego
wymiaru sprawiedliwości osadzony został
w pojedynczej celi. Przed osadzeniem
w celi, więźnia przeszukano. Pozostawiono
przy nim jedynie artykuły żywnościowe,
urzędową i osobistą korespondencję,
wycinki prasowe oraz kilka ostatnich gazet.
Zmienił odzież cywilną na więzienną.
Wyposażony w należny zestaw trafił do celi
pawilonu oddziału XIV. Cela liczyła ok. 8
metrów kwadratowych, z jednym małym
oknem wysoko umieszczonym, okratowanym i z tzw. „blendą” – (szare,
zbrojone szkło), która zasłaniała widok na
dziedziniec więzienny. Wyposażenie celi

Fot. Pawilon Szpitalny Zakładu Karnego w Barczewie - W. Zenderowski

Komnata, schwytanie i osądzenie – to
wszystko opisano w wielu publikacjach.
Także miejscowy „Wartenburger Zeitung”
(Barczewska Gazeta) dwukrotnie pisał
o jego obecności w Barczewie. Podczas
pobytu w naszym mieście Erich Koch tylko
raz wizytował Strafanstalt (Zakład Karny).
Zapewne wówczas nie przypuszczał, że
spędzi w nim jako więzień resztę swego
życia.
Przypomnimy, że 9 marca 1959 roku
Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał
Ericha Kocha na karę śmierci. Ponadto
orzekł utratę praw publicznych, obywatelskich, praw honorowych oraz
przepadek całego mienia. 10 listopada 1959
roku Sąd Najwyższy w Warszawie utrzymał
w mocy zaskarżony wyrok. 4 września
1960 roku Rada Państwa nie skorzystała
z prawa łaski. Natomiast 19 czerwca 1960
roku, Sąd Wojewódzki w Warszawie
postanowił „odroczyć wykonanie kary
śmierci orzeczonej względem Ericha

było typowe, zgodne z obowiązującymi na
oddziale XIV standardami. Erich Koch
tylko raz opuścił barczewskie wiezienie. Po
rozpoznaniu nowotworu pęcherza moczowego 5 października 1967 roku został
przewieziony do łódzkiego więzienia. Po
zabiegu, 5 marca 1968 roku wrócił do
barczewskiego więzienia.
W historii barczewskiego więzienia
Erich Koch zapisał się trwale, pozostawiając po sobie wiele wspomnień,
niejeden wywiad czy zarejestrowany
dokument filmowy. W październiku 1983
roku stan zdrowia Ericha Kocha znacznie
się pogorszył. Na początku listopada 1983
roku z pawilonu oddziału XIV trafił do
izolatki oddziału wewnętrznego więziennego szpitala. Jeszcze w pierwszym okresie
korzystał ze spacerów. Zmarł w szpitalu
Zakładu Karnego w Barczewie w wieku 90
lat, 12 listopada 1986 roku.
W. Zenderowski
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1366.11.12 – przywilej lokacyjny dla
Nikielkowa wystawiła kapituła
warmińska, reprezentowana przez
kanoników: Henryka, Hermanna, Jana
i Tylo.
1385.11.05 – biskup warmiński Henryk III
Sorbom wydał przywilej na założenie
młyna nad rzeką Orzechówka.
1516.11.08 – Mikołaj Kopernik objął
urząd administratora komornictwa
olsztyńskiego i pieniężeńskiego.
1597.11.27 – biskup warmiński Andrzej
Batory ustalił stawkę za uwolnienie chłopa
z poddaństwa w wysokości 40-50
grzywien.
1808.11.19 – w Barczewie ustanowiono
ordynację miejską, w myśl której
wybierano 24 radnych miejskich i 8
zastępców.
1810.11.05 – król Fryderyk Wilhelm III
podpisał edykt znoszący poddaństwo
chłopów w państwie pruskim.
1886.11.15 – w Barczewie założono
polską księgarnię, jej właścicielami byli
Adam Napieralski i Bogdan Kwaśniewski.
1893.11.29 – w Łodzi urodził się Czesław
Lisiak, nauczyciel, pedagog i współtwórca
prężnej drużyny harcerskiej na terenie
Szkoły Podstawowej w Barczewie.
1924.11.28 – odbyło się w Operze
Poznańskiej prawykonanie opery
„Legenda Bałtyku” Feliksa
Nowowiejskiego.
1936.11.29 – zmarł ks. Jan Heller, były
proboszcz parafii w Barczewie.
1946.11.15 – w Barczewie przy ul.
Niepodległości 2 otwarto pierwsze
Przedszkole Miejskie.
1946.11.22 – z dworca kolejowego
w Olsztynie odjechał do Niemiec ostatni
transport ludności niemieckiej.
1946.11.23 – rozpoczął się kurs
dokształcający dla funkcjonariuszy
więzienia w Barczewie.
1948.11.03 – Zarząd Miejski w Olsztynie
przekazał majątek Łęgajny Państwowym
Nieruchomościom Ziemskim.
1956.11.01 – Spółdzielnia „Mewa”
w Barczewie, po uruchomieniu produkcji
konserw mięsnych, zatrudniała blisko 50
kobiet.
1956.11.29 – przewodniczącym Miejskiej
Rady Narodowej w Barczewie został
Henryk Cyfus.
1966.11.20 – w barczewskim kinie
„Legenda”, odbyła się uroczystość
przekazania sztandaru Szkole
Podstawowej im. Feliksa
Nowowiejskiego.
1986.11.07 – w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Barczewie odbyła się
akademia poświęcona Rewolucji
Ciąg dalszy na str. 10
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Historia
50 lat temu
Sztandar dla Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
Komitetu Frontu Jedności Narodu,
członkowie Komisji Oświaty i Kultury przy
Miejskiej Radzie Narodowej w Barczewie,
delegacje Komitetów Rodzicielskich
i szkolny aktyw partyjny.
Na uroczystość zaproszono żonę patrona
szkoły, Elżbietę Nowowiejską wraz z synem.
Z uwagi na stan zdrowia nie mogła jednak
przybyć. Ceremonii związanej z przekazaniem sztandaru przewodniczył przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Barczewie, Henryk Kępka.
W przemówieniach zaproszeni goście
nawiązywali do obchodów Tysiąclecia
Państwa Polskiego, do historii miasta
i dwudziestolecia Szkoły Podstawowej, która
w 1964 roku otrzymała imię Feliksa
Nowowiejskiego. Punktem kulminacyjnym
uroczystości był moment przekazania
sztandaru. W imieniu wszystkich organizacji,
instytucji państwowych, zakładów pracy
i całej miejscowej społeczności przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Olsztynie, Tadeusz Ulatowski,
przekazał sztandar na ręce kierownika,
Henryka Dobkowskiego. Po jego przyjęciu,
przekazał on sztandar dla pierwszego
uczniowskiego pocztu sztandarowego. Z rąk
kierownika sztandar odebrał Andrzej
Cichocki – przewodniczący samorządu
uczniowskiego, który stanowił pierwszy
uczniowski poczet sztandarowy. Podczas
ceremonii szkoła otrzymała sztandarową
odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego, którą
przypięto do sztandaru. Kolejnym podniosłym momentem było złożenie ślubowania na
sztandar przez młodzież szkolną i odśpiewanie „Roty” Feliksa Nowowiejskiego.
Na koniec części oficjalnej kierownik
szkoły podstawowej Henryk Dobkowski
w przemówieniu do zebranych podkreślił
ogromne znaczenie i powagę aktu, jakim było
przekazanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego.
Przypomnijmy, że pomysł ufundowania
sztandaru pojawił się 7 lutego 1966 roku,
w rocznicę śmierci kompozytora, i wyszedł
od Henryka Dobkowskiego. Pod jego
kierownictwem powstał Komitet Organizacyjny, składający się z Rady Pedagogicznej i pracowników administracji szkoły.
Sztandar ufundowała społeczność
lokalna Miasta i Gminy Barczewo,
w szczególności: Komitet Obchodów 600lecia nadania miastu Barczewo praw
miejskich, który nadwyżkę środków finansowych z obchodów przekazał na sztandar
szkolny. Pozostałą kwotę zebrały: Front
Jedności Narodu, Komitety Rodzicielskie
i miejscowe zakłady pracy.
Projekt sztandaru powstał w Pracowni
Sztuk Pięknych w Olsztynie. Jego wykonania
podjęły się trzy hafciarki – siostry zakonne
z Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr św.
Katarzyny Dziewicy i Męczennicy
z Lidzbarku Warmińskim. Złote frędzle
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Fot. Barczewo. Rok 1966. Szkolny poczet sztandarowy. Archiwum.

wykonała pracownia Stanisława Wojciechowskiego, a drzewce sztandaru z głowicą
pracownia Mieczysława Miecznika z Warszawy. Płatem sztandaru jest tkanina
w kształcie kwadratu. Na stronie głównej
znajdowało się godło Rzeczypospolitej
Polski Ludowej – Orzeł Biały haftowany
srebrnym szychem na polu o barwie
czerwieni. Nad godłem umieszczony jest
napis „Szkoła Podstawowa”, poniżej – „im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie”. Na
stronie odwrotnej, w środku, znajduje się
haftowana lira, wyżej napis „Nie rzucim
Ziemi skąd nasz ród”, z lewej strony element
„grunwaldzki” oraz w dolnym rogu
wyhaftowany element, data „20. XI. 1966”,
po prawej stronie zaś informacja, że sztandar
ufundowało społeczeństwo Barczewa.
Po przemianach ustrojowych w Polsce,
do godła widniejącego na płacie głównym
dohaftowano koronę. W 1999 roku sztandar
poddano renowacji w barczewskiej pracowni
artystycznej Anny Korybut-Dziemidowicz.
Wróćmy do sali kinowej kina „Legenda”. W drugiej części uroczystości,
związanej z przekazaniem szkole sztandaru,
odbyła się część artystyczna. Wystąpił m.in.
w pełnym składzie szkolny zespół chóralny
i muzyczny pod dyrekcją nauczycielki
śpiewu – Niny Okularczyk. Zespół liczył
sześciu akordeonistów i pięćdziesięciu
czterech chórzystów. Drugim zespołem był
zespół recytatorski.
Na koniec, na trasie od kina „Legenda”,
ulicą Wojska Polskiego aż do szkoły
podstawowej, nastąpił uroczysty przemarsz
pocztu sztandarowego, który poprzedzała
orkiestra Wojska Polskiego. Za pocztem
sztandarowym kroczyła młodzież szkolna
wraz z nauczycielami.
Podsumowując, ufundowany przez
społeczność barczewską dla Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego w BarGAZETA SAMORZĄDOWA 11 (269) listopad 2016

czewie sztandar był pierwszym sztandarem
w powojennej historii miasta. Od jego
przekazania minęło 50 lat. Przez pół wieku
poczet sztandarowy, który od początku
tworzą uczniowie najstarszej klasy, dumnie
uczestniczy we wszystkich uroczystościach
szkolnych, podczas rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, w Dni Patrona Szkoły.
Wraz z innymi pocztami sztandarowymi
widoczny jest podczas świąt państwowych
i okolicznościowych. Od piętnastu lat jest
obecny w pierwszym dniu Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im.
Feliksa Nowowiejskiego. Po pół wieku czas
najwyższy, aby sztandar szkolny zasłużył na
zaszczytne miejsce w Szkolnej Izbie Pamięci.
W. Zenderowski

Kalendarium
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Październikowej.
1986.11.12 – w Zakładzie Karnym
w Barczewie zmarł Erich Koch, gauleiter
i nadprezydent Prus Wschodnich.
1996.11.09 – do składnicy Muzeum
Warmii i Mazur w Barczewie trafiły
kamienne muzy Bolesława Marshalla,
które zdobiły fronton dawnej siedziby
Domu Środowisk Twórczych w Olsztynie.
1996.11.24 – brat Salezym (Jarosław
Siemiński) jako pierwszy od czasu
reaktywowania przyklasztornego kościoła
pw. św. Andrzeja Apostoła odbył
w naszym mieście nowicjat.
2006.11.19 – ks. abp Wojciech Ziemba,
Metropolita Warmiński, dokonał
uroczystej konsekracji kościoła
w Łęgajnach.
W. Zenderowski

Wydarzenia

20 lat chóru „Bel Canto”
W tym roku koncert z okazji święta 11
listopada oraz Roku Feliksa Nowowiejskiego
wykonał olsztyński chór Bel Canto, który
jednocześnie obchodzi w tym roku jubileusz
20 lat istnienia. Założycielem i dyrygentem
zespołu jest dr Jan Połowianiuk, dyrygent,
chórmistrz, adiunkt, prodziekan Wydziału
Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Najważniejsze kierunki
jego badań to twórczość Feliksa Nowowiejskiego, muzyka cerkiewna oraz problemy wykonawcze dzieł wokalno-instrumentalnych. Repertuar chóru Bel Canto
stanowi typowa literatura chóralna – od
średniowiecznego chorału gregoriańskiego,
przez renesansowe motety i madrygały,
pieśni wybitnych kompozytorów epoki
baroku, klasycyzmu i romantyzmu, aż po
kompozycje współczesne. Jest to muzyka
zarówno religijna, jak i świecka kompozytorów polskich i obcych. Większość
repertuaru stanowią pieśni a cappella,
których wykonał 195. W programach
koncertowych zespołu znalazły się również
wielkie dzieła muzyki wokalno-instrumentalnej. Ważną część repertuarową chóru
stanowią utwory Feliksa Nowowiejskiego.
Chór ma duże zasługi w upowszechnianiu
twórczości i postaci tego wybitnego
kompozytora. Przez lata wielokrotnie sięgał
po jego nuty i wykonał m.in. oratorium
„Znalezienie św. Krzyża” Feliksa Nowowiejskiego oraz pieśni patriotyczne ze
śpiewnika „Zjednoczona Polska” op. 38 oraz
wiele innych. W ramach współpracy
z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie chór
wykonał: IX Symfonię Ludwiga van
Beethovena, „Stabat Mater” oraz balet
„Harnasie” Karola Szymanowskiego, operę
„Tosca” G. Pucciniego oraz „Traviatę”
Giuseppe Verdiego, musicale „West Side
Story” Leonarda Bernsteina i „My Fair Lady”
Fredericka Loewego. Chór „Bel Canto”
dotychczas wystąpił na 357 koncertach
w kraju i za granicą m.in. na Litwie, w Białorusi, Czechach, Watykanie, Włochach.
Najważniejsze z nich to: wykonanie na Jasnej
Górze w Częstochowie razem z Orkiestrą
Symfoniczną Filharmonii WarmińskoMazurskiej oratorium Feliksa Nowowiejskiego „Znalezienie św. Krzyża”, występ
w sali koncertowej Akademii Muzycznej im.
F. Chopina w Warszawie w cyklu „Interpretacje muzyki chóralnej”, światowe prawykonanie „Stabat Mater” Miłosza
Bembinowa.
W maju 2005 r., w sali koncertowej
Filharmonii Białostockiej, chór dokonał
polskiego prawykonania „Liturgii św. Jana
Złotoustego op. 41” Piotra Czajkowskiego
w trakcie koncertu inaugurującego Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej
Hajnówka 2005. W maju 2006 roku, na
dziedzińcu zamku w Nidzicy, chór dokonał

Fot. Archiwum autora

polskiego prawykonania „Requiem gotyckiego” Philipa de Canca. Wspólnie
z olsztyńskim zespołem „Czerwony Tulipan”
wydał płytę pt. „Kolędy”. Nagrania chóru
znalazły się również na 4 płytach wydawanych przez Fundację „Muzyka Cerkiewna”. W 2007 roku ukazała się kolejna
płyta zespołu pt. „Kyrie Eleison”.W roku
2011 chór wziął udział w uroczystościach
beatyfikacyjnych Jana Pawła II w Rzymie,
śpiewając podczas Mszy Dziękczynnej na
Placu Świętego Piotra. Brał również udział
w światowym prawykonaniu kompozycji
Michała Lorenca pt. „Missa Magna Beatificationis” w rzymskiej bazylice św. Ignacego Loyoli pod dyrekcją Tadeusza Karolaka.
Koncerty chóru są zawsze dużym wydarzeniem, nie tylko ze względu na repertuar,
lecz także na bogate i porywające prowadzenie koncertów przez samego dyrygenta.

W jubileuszowym roku Chór występował
na dwóch specjalnych koncertach w Olsztynie. 13 listopada, w olsztyńskiej katedrze
św. Jakuba, chór wykonał specjalnie dla nich
napisaną kompozycję pt. „Missa Jubilata”
autorstwa Krzysztofa Poręby, następnie
koncert 18 listopada w Państwowej Szkole
Muzycznej im. F. Chopina w Olsztynie.
Obecnie chór działa jako Stowarzyszenie
Muzyki Chóralnej Bel Canto, ma się
doskonale, wciąż zachwyca i wzrusza swoim
śpiewem.
Z okazji Jubileuszu życzymy wspaniałych koncertów, wdzięcznych utworów do
śpiewania i wiernych słuchaczy!
Na podstawie materiałów źródłowych
M. Łowkiel-Klimek

11 LISTOPADA
Data 11 listopada 1918 r. jest
niewątpliwie jedną z najważniejszych,
symbolicznych dat w polskiej historii. Tego
dnia, po 123 latach niewoli,
Rzeczypospolita znów pojawiła się na
mapach Europy.
Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę
odbyła się w kościele św. Andrzeja
Apostoła, gdzie oprawą muzyczną
zaopiekował się chór Moderato. Druga
część uroczystości odbyła się w Skarbcu
Kultury Europejskiej i tam mogliśmy
posłuchać chóru Bel Canto.
Tradycyjnie nastąpiło również złożenie
kwiatów pod tablicą pamiątkową.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo
w tak ważnym dla Polski dniu.
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Wydział Informacji Turystycznej
Urząd Miejski w Barczewie
Fot. ArchIWUM UMB/IT
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Informacje

Konkurs wiedzy o Feliksie Nowowiejskim
Jednym z elementów tegorocznego
jubileuszowego XV Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F.
Nowowiejskiego w Barczewie był gminny
konkurs wiedzy o życiu i twórczości
Feliksa Nowowiejskiego, który odbył się
7 listopada 2016 r. Pierwszy etap konkursu
odbył się w szkołach. Tym sposobem
zostały wyłonione najlepsze prace
plastyczne oraz uczniowie z największą
wiedzą o Feliksie. W II etapie wyłonione
dzieci przyjechały do Barczewa i wzięły
udział w konkursie wiedzy. Uczestnicy ze
szkół podstawowych z Barczewa, Łęgajn,
Wipsowa i Lamkowa odpowiedziały na 20
pytań testowych, natomiast gimnazjaliści
z Wipsowa, Barczewa i Lamkowa odpowiadali na 30 pytań. Następnie uczniowie
otrzymali zagadki muzyczne oraz
zdjęciowe. Wszyscy byli świetnie przygotowani, jednak pomiędzy szkołą w Barczewie i Wipsowie nastąpiła emocjonująca
dogrywka. W finale zostali wyłonieni
zwycięzcy. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem burmistrza Barczewa,
pana Lecha Jana Nitkowskiego. Konkurs
oceniało jury w składzie: Danuta Zielonka,

Fot. Archiwum CK-B (2)

Krystyna Żygadło, Magdalena ŁowkielKlimek, Adam Dowgiałło oraz Wojciech
Zenderowski, natomiast prace plastyczne:
Marta Sadowska, Iwona Mierzejek i Magda
Łowkiel-Klimek. Konkurs główny odbył
się we wnętrzach Skarbca Kultury Europejskiej, natomiast uroczyste wręczenie nagród w Salonie Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie. W konkursie plastycznym wzięło udział dwunastu
uczniów ze szkół podstawowych z Łęgajn,
Wipsowa, Kronowa i Barczewka.
Zwyciężyli natomiast następujący
uczniowie:
I miejsce – Sebastian Szczerbiński, Szkoła
Filialna w Barczewku,

II miejsce – Andżela Duda, Szkoła
Filialna w Barczewku,
III miejsce – Jakub Bączek, Niepubliczny
Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie.
Do konkursu wiedzy zakwalifikowało się
12 uczniów ze szkół podstawowych klas
IV-VI oraz 9 uczniów gimnazjów z gminy
Barczewo. Ostatecznie najlepsi okazali się
przedstawiciele następujących szkół:
W kategorii „Szkoła Podstawowa”:
I miejsce – Szkoła Podstawowa
w Barczewie,
II miejsce – Szkoła Podstawowa
w Wipsowie,
III miejsce – Szkoła Podstawowa
w Ramsowie.
W kategorii „Gimnazjum”:
I miejsce – Gimnazjum w Wipsowie,
II miejsce – Gimnazjum w Barczewie,
III miejsce – Gimnazjum w Lamkowie.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy
dużej wiedzy o naszym wspaniałym
kompozytorze!
Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie przy wsparciu Centrum KulturalnoBibliotecznego w Barczewie.
Magda Łowkiel-Klimek

Koncert Celfie i Adam Starowicz Duo
4 listopada 2016 r. w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego odbył
się niezwykły jesienny koncert Celfie i Adam
Starowicz duo. Artyści tworzą lekki, nieco
melancholijny instrumentalny odpowiednik
dzisiejszej popularnej muzyki rozrywkowej.
Muzycy grają na wiolonczeli, kontrabasie,
fortepianie oraz wykorzystują urządzenia
elektroniczne. W repertuarze znajdują się ich
autorskie kompozycje oraz kilka coverów
bardziej znanych piosenek. Duet zaistniał
spontanicznie wiosną tego roku. Gdy
powstały ich pierwsze kompozycje, rozpoczęli działalność koncertową. Artyści
posiadają niespotykaną wrażliwość i niebywałą wyobraźnię, dzięki czemu tak
niesamowicie przestawili utwory, że przenieśli nas w zupełnie inny, nieopisany,
bajkowy wymiar. O tej nieocenionej
wartości artystów, oprócz bogatych biogramów, najwięcej powiedziała nam właśnie
muzyka własna oraz innych twórców. Jednak
warto podkreślić, że Celfie, czyli Monika
Wielochowska, ukończyła prestiżową
Akademię Muzyczna w Poznaniu. W trakcie
studiów współpracowała z licznymi
orkiestrami i zespołami kameralnymi
zarówno w Polsce, jak i za granicą, a w
ramach stypendium w Wielkiej Brytanii
miała możliwość doskonalenia swoich
umiejętności pod okiem zagranicznych
profesorów. Od 2015 r. Celfie prowadzi
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swoją własną działalność koncertową na
terenie Olsztyna ze swoim programem
„Wiolonczela Niebanalna”. Jest to repertuar
jej autorskich opracowań popularnych
piosenek na wiolonczelę i looper – czyli
urządzenie zapętlające nagrywaną na żywo
muzykę. Artystka prowadzi również aktywną działalność pedagogiczną, ucząc gry na
wiolonczeli w szkołach muzycznych. Adam
Starowicz to kontrabasista, pianista i kompozytor. Ukończył Akademię Muzyczną we
Wrocławiu w Zakładzie Muzyki Jazzowej.
Na swoim koncie ma występy z wieloma
artystami polskiej sceny muzycznej, grał na
licznych festiwalach i konkursach, np. Jazz
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nad Odrą, Tarnów Jazz Contest, brał udział
w podkładzie muzycznym do spektakli
teatralnych, a także jednego z telewizyjnych
programów w telewizji Polsat. Oprócz
aktywnej działalności muzycznej prowadzi
również działalność pedagogiczną. Ten
koncert dostarczył wielu radości i wzruszeń
publiczności, za co jesteśmy wdzięczni
wykonawcom, których mamy nadzieję
jeszcze usłyszeć w Barczewie.
Organizatorem wydarzenia było
Centrum Kulturalno-Biblioteczne wraz
z Salonem Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego.
M. Łowkiel-Klimek

Z żałobnej karty

Henryk Kopecki
W dniu płaczącego deszczu, przeplatanego rozświetleniami ciepłych promieni
słońca, wśród najbliższej rodziny, ukochanych Hani i Ewy, wśród przyjaciół, wśród
koleżanek i kolegów z lat dawnych i teraźniejszych, wśród pacjentów i mieszkańców
Barczewa, w ogromnym bólu żegnaliśmy
doktora Henryka Stanisława Kopeckiego.
Wszyscy z nisko pochylonymi głowami,
z grymasem bólu niedowierzania na
twarzach, z ciężkimi łzami, z wewnętrzną
rozpaczą, przeszyci smutkiem i okrutną ciszą.
Zasłużony dla społeczności barczewskiej,
nagrodzony tytułem Barczewianina Roku,
był także radnym gminy Barczewo.
Urodził się w Kielcach, Jego rodzinnym
miastem jest Skarżysko-Kamienna. Dyplom
lekarza medycyny uzyskał w 1973 roku,
studiując na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej w Białymstoku.
Tam też, w Szpitalu Klinicznym, rozpoczął
swoją pierwszą pracę. Od 1978 do 1994 roku
pracował w Służbie Więziennej na kierowniczych stanowiskach, co miało bezpośredni związek z zamieszkaniem w Bar-

Fot. Arch. autora

czewie. Kilka lat był także lekarzem
barczewskiej Spółdzielni Metalowej, zaś od
15.04.1997 roku, do chwil swych ostatnich,
blisko 20 lat, lekarzem rodzinnym w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie.
Właściwie należałoby powiedzieć – leka-

Ostatnie pożegnanie śp. Anny Wagner-Rybińskiej
„Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby niech złagodzi prawda,
że nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich”.
Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie
umiera dla siebie, a wiadomość o śmierci śp.
Anny Wagner-Rybińskiej była dla nas
wielkim zaskoczeniem. Już nie zasiądzie
z nami przy stole, bo któż inny jak Ona
potrafił skupić wokół siebie życie kulturalne
i towarzyskie. Była lubiana, kochająca,
niestrudzona. Cieszyła się wielkim szacunkiem, służąc na co dzień pomocą tym,
którzy jej potrzebowali. Potrafiła dostrzec
wokół piękno, dobro i drugiego człowieka.
Jako oddany samorządowiec służyła
mieszkańcom Gminy Barczewo i mieszkańcom Powiatu Olsztyńskiego. Swoją pracą
i oddaniem zapisała się złotymi zgłoskami
w kronikach naszego miasta. Taką śp. Annę
zapamiętaliśmy. Odeszła, pozostawiając
w smutku Rodzinę, przyjaciół i znajomych.
Anna WAGNER-RYBIŃSKA urodziła
się 6 lutego 1954 roku w Mokinach (gm.
Barczewo), w rodzinie Medarda i Anny
Wagnerów. W Olsztynie ukończyła III
Liceum Ogólnokształcące. W 1978 roku
ukończyła Wydział Filologii Germańskiej na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie dwuletnie podyplomowe
studia obsługi ruchu turystycznego. Od roku
1978 pracowała jako nauczyciel w Liceum
Ekonomicznym w Toruniu. W roku 1982
przejęła gospodarstwo rolne po rodzicach
i zamieszkała w rodzinnym domu w Mokinach. W latach 1993-1994 pracowała
w Przedszkolu w Barczewie. Potem jako
nauczyciel w Szkole Podstawowej im.

Fot. Arch. autora

Feliksa Nowowiejskiego, a od 1999 roku jako
nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum Nr 1 im. „Ziemi Warmińskiej”
w Barczewie. Od 1982 roku pełniła funkcję
sołtysa wsi Mokiny i przewodniczącej
Stowarzyszenia „Przyjaciół Mokin”. W 1995
roku założyła Warmińsko-Mazurski Związek
Kobiet Wiejskich Niemieckiego Pochodzenia, stając się jego przewodniczącą.
Poczyniła starania o poprawę statusu kobiet
zatrudnionych w rolnictwie oraz o rozwój
gospodarstw rolnych i ich ochronę prawną.
W latach 1998-2002 pełniła funkcję radnej
Rady Powiatu Olsztyńskiego. Od 1994 roku
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rzem kilku setek rodzin, tysięcy pacjentów.
Tutaj, na Ziemi Barczewskiej, w Kierzlinach
nad Arem, wybudował dom z wypielęgnowanym ogrodem, zasadzonymi przez siebie
drzewami, z żaglówką cumująca przy molo.
Wspominam wspólne pływanie po jeziorze,
przy bardzo silnym wietrze, gdy pewnie
dzierżył ster, obierając właściwy kurs i nie
groźne Jemu były wysokie, spienione fale.
My, lekarze i pielęgniarki przychodni,
codziennie spotykamy się z doktorem
Heniem, kiedy trzymamy w rękach historie
chorób Jego pacjentów, patrząc na charakterystyczne pismo – dynamiczne, zamaszyste, z dużymi literami. I taki był Jego
obraz, charakter, codzienność – zawsze
pędzący, szybki, uśmiechnięty.
Był silnym, dobrym, szlachetnym,
uczynnym człowiekiem.
Zasłużył sobie na nieprzemijającą
pamięć nas wszystkich – pacjentów,
przyjaciół, znajomych.
Tadeusz Plawgo

współtworzyła partnerstwo polsko-niemieckie w Gminie Barczewo. Za cel nadrzędny
przyjęła budowanie i kształtowanie przyjacielskich relacji pomiędzy mieszkańcami
Powiatu Olsztyńskiego i Osnabrück. Przez
wiele lat związana była z Powiatem
Olsztyńskim poprzez pracę w Starostwie
Powiatowym, w którym pracowała do końca.
W 1999 roku współzakładała Stowarzyszenie
Pomocy Humanitarnej w Klebarku Wielkim,
będąc od początku w jego zarządzie. Została
wyróżniona tytułem Kobieta Sukcesu Warmii
i Mazur, statuetką Królewny Warmińskiej
Łyny oraz wpisem do Honorowej Księgi
Dokonań Barczewa za 2004 rok.
Zmarła 13 listopada 2016 roku w Barczewie.
Pochowana została na cmentarzu rodzinnym
w Mokinach.
W dniu pogrzebu, w sobotę, 19 listopada
2016 roku, pożegnaliśmy śp. Annę WagnerRybińską. W Mszy św. pogrzebowej
w Sanktuarium św. Krzyża w Klebarku
Wielkim, obok pogrążonej w smutku
Rodziny, uczestniczyli parlamentarzyści RP
i z Niemiec, delegat Kurii Biskupiej, władze
administracyjne i samorządowe województwa i powiatu olsztyńskiego, burmistrzowie i wójtowie, samorządowcy, delegacje Mniejszości Niemieckiej, mieszkańcy
z Osnabrück i Hagen w a. T.W. w Niemczech,
mieszkańcy Mokin, znajomi i przyjaciele.
W mowach pożegnalnych nie zabrakło
podziękowań, za otwarte serce, za działalność społeczną, słów o wzniosłych, wciąż
żywych dokonaniach Jej życia. Jej mogiłę
pokryły liczne wieńce i wiązanki kwiatów.
W. Zenderowski
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Informacje
W TROSCE O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO
Już po raz drugi, 12 listopada,
członkowie Klubu Krav Maga Rebel Team
Olsztyn zorganizowali w Barczewie
specjalistyczne szkolenie z zakresu
samoobrony. Dzięki współpracy klubu
z Zespołem Szkół w Barczewie, Seminarium Defendo Duellum Step 2 odbyło się
w tamtejszej hali sportowej. Uczestnikami
spotkania byli nie tylko mieszkańcy
z Barczewa, ale i kursanci z całego regionu.
Defendo to system samoobrony stworzony przez Fina, Jyrkiego Saario.
Uczestnicy barczewskiego seminarium
mieli okazję zgłębiać tajniki defendo pod
okiem krajowego szefa wyszkolenia,
Istvana Nagy. Zagadnienia poruszane na
szkoleniu to m in.: obchwyt czoła,
duszenia, chwyty głowy czy obrona przed
uzbrojonym napastnikiem. Zwyczajowy
trening trwa około godziny, a podczas
seminarium nauka trwa 5 godzin. Jest to
wyczerpujące wyzwanie, ale ćwiczenia
przygotowane są tak, by uczestnicy mogli
dotrwać do ich końca i wynieść z nich jak
najwięcej. – W tegorocznym spotkaniu
brali udział już doświadczeni zawodnicy,
co pozwoliło na przeprowadzenie bardziej
zaawansowanego toku ćwiczeń – powiedział Krzysztof Lewicki, założyciel
i trener klubu.
Bezpieczeństwo nie oznacza dbania
tylko o siebie, ale i o osoby w najbliższym
otoczeniu, dlatego lekcje z zakresu
pierwszej pomocy poprowadzili dla seminarzystów strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Barczewie.
Jak twierdzi Istvan Nagy, na naukę

Fot. Z archiwum organizatorów - Przemysław Getka

samoobrony nigdy nie jest ani za wcześnie,
ani za późno, a szkoleniowcy potrafią
wypracować formę u każdej osoby,
zaczynając od przysłowiowego zera. Nie
należy się bać, tylko zawalczyć o własne
poczucie bezpieczeństwa.
We wrześniu powstała w Barczewie
również sekcja dziecięca „Safe Kid
Barczewo”, którą tworzą uczniowie szkoły
podstawowej. Podczas seminarium zaprezentowali nabyte dotąd umiejętności
w przygotowanym na tę okazję występie.
Po rozmowie z małymi pasjonatami krav
magi można wywnioskować, że pomimo
młodego wieku dzieci doskonale zdają

Plebiscyt na Najpopularniejszych Sportowców

sobie sprawę z zagrożeń, jakie mogą je
spotkać, i co najważniejsze, potrafią
wskazać, w jaki sposób do nich nie
dopuszczać. – Uczymy dzieci naturalnych
obronnych odruchów, tego, jak unikać
sytuacji zagrożenia i co zrobić, kiedy grozi
im niebezpieczeństwo. Dodatkowym
atutem uczestnictwa w zajęciach jest na
pewno poprawa ich kondycji fizycznej
i nauka dyscypliny” – powiedział Jarosław
Łada, opiekun dziecięcej grupy.
Oprócz wiedzy praktycznej, każdy
z uczestników seminarium otrzymał od
organizatorów pamiątkowy upominek.
Patrycja Nowicka

Młodzi zawodnicy z naszego klubu
MARSEL CASTALANO
SMS o treści GO.SPO.3 pod numer
7248

KACPER OLESZCZAK
SMS o treści GO.SPO.10 pod numer
7248

WIKTOR AUGUSTOWSKI
SMS o treści GO.SPO.12 pod numer
7248

Ruszył plebiscyt na najpopularniejszego sportowca powiatu olsztyńskiego.
Zachęcamy do głosowania na trzech zawodników barczewskiego Klubu Sportowego EGIDA.
Trenerem chłopców i znakomitym zawodnikiem jest Bartosz Zabłotny.
Każdy z was może im pomóc oddając głos poprzez SMS (cena 2,44 zł).
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Fot. Arch. zawodników i trenera

KONKURS FOTOGRAFICZNY „BARCZEWSKIE PEJZAŻE 2016”
WYNIKI KONKURSU "BARCZEWSKIE PEJZAŻE 2016"
Konkurs fotograficzny "Barczewskie pejzaże", którego pierwsza edycja odbyła
się w 2009 roku, ma na celu ukazanie miasta i gminy Barczewo z róznych punktów
widzenia. Artystycznie spojrzenie miesza się z codziennością. Stwarza okazję do
konfrontacji młodych fotografów z bardziej doświadczonymi na polu poszukiwań
tematów, kadrów, chwytania ulotnych chwil. Ludzie, pejzaż, architektura,
powszechnie znane widoki potrafią zaskoczyć na zdjęciach swoim wyrazem.
Fotografie konkursowe są również dokumentacją zmian zachodzacych w naszej
gminie i społeczeństwie.
W tegorocznej edycji, organizowanej przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Barczewie, wzięło udział dziewięciu uczestników, którzy nadesłali 66 fotografii.
Jury w składzie:
Przewodniczący - Zbigniew Kozłowski - CK-B - plastyk, fotograf
Anna Wojszel - laureatka wielu konkursów fotograficznych, członek Komisji Sportu,
Turystyki, Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Barczewie
Adam Dowgiałło - przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Rady
Miejskiej w Barczewie
Włodzimierz Zdaniuk - fotograf, wieloletni dokumentator wydarzeń w gminie
Barczewo
postanowiło przyznać następujące nagrody główne:
I miejsce - Marek Sowa z Barczewa - "W pracy" - 500 zł
II miejsce - Marek Kojro z Olsztyna - "Świt" - 300 zł
III miejsce - Mirosław Turek z Olsztyna - cykl "Morsy" - 200 zł
Wyróżnienie specjalne - Patryk Krupa z Lamkowa - indywidalne warsztaty
z fotografii studyjnej i obróbki zdjęć w FOTOGRAFIA Michał Ciucias w Olsztynie.
Głosowanie internetowe:
I miejsce - Marek Sowa "W pracy" - karnet na wydruk 4 zdjęć 30 x 45 cm na papierze
barytowym w BERTRAND.PDF Pracownia Druku Fotograficznego z Olsztyna.
Dodatkowo zostaną wręczone inne wyróżnienia od instytucji i prywatnych
fundatorów, a także przekazane upominki dla wszystkich biorących udział w
konkursie "Barczewskie pejzaże 2016".
Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród odbędzie się 9 grudnia 2016 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie, o godz. 17.00.
Gratulujemy i zapraszamy na wystawę i do udziału w kolejnej edycji.
Zbigniew Kozłowski

CENTRUM KULTURALNO
-BIBLIOTECZNE
w Barczewie

FOTOGRAFIA
Michał Ciucias

Wszechstronne kształtowanie ciała to właśnie gimnastyka, z którą rozpoczyna się
kontakt w wieku dziecięcym i która całkiem słusznie uważana jest za fundament
sprawności fizycznej.
W wieku dziecięcym ciało nabiera
prawidłowych nawyków ruchowych, zyskuje
je niemal w sposób naturalny, co jest
ogromną korzyścią dla mającego nastąpić
w przyszłości wyboru ulubionej aktywności
fizycznej tudzież wybranej dyscypliny
sportowej.
Centrum Zajęć Ogólnorozwojowych
jest firmą działającą na olsztyńskim rynku od
2001 r. pod nadzorem wykwalifikowanej
i certyfikowanej kadry trenerskiej z odpowiednim podejściem pedagogicznym, której
priorytetem jest zadbanie o wszechstronny
rozwój fizyczny i psychiczny Państwa dzieci.

DLACZEGO GIMNASTYKA?
Zajęcia gimnastyczne dostarczą Państwa
dziecku liczne korzyści fizyczne: zwiększą
siłę, gibkość, wytrzymałość, poprawią koordynację ruchową, nauczą pracy w grupie,
rywalizacji w przyjaznej zespołowej atmosferze oraz nauczą dyscypliny i szacunku
względem siebie.
Osoby uczęszczające na zajęcia nauczą
się podstawowych elementów gimnastycznych takich jak: stanie na rękach,
przewroty w przód i w tył, gwiazdy, mostki
i wiele innych.
ZAPRASZAMY

GRAFIK ZAJĘĆ
CENTRUM ZAJĘĆ OGÓLNOROZWOJOWYCH
ANETA RYMIAN, tel.508594644,
email: biuro@gimnastyka.eu
www.gimnastyka.eu, fb.com/GimnastykaOlsztyn

TOTU

ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO

BARCZEWO, UL. SŁOWACKIEGO 2k
TEL. 504 692 193

BARCZEWO, GIMNAZJUM NR 1 ul. Północna 14
(sala korekcyjna)
WTOREK / CZWARTEK
16:15-16:45 -> grupa 3-4 latków (TRWA NABÓR)
17:00-17:45 -> grupa starsza 5+

