Książka na marzec

Biblioteka Miejska w Barczewie

„AMON” MÓJ DZIADEK BY MNIE ZASTRZELIŁ
Jennifer Teege, Nikola Sellmair
Prawdziwa historia wnuczki jednego z największych
zbrodniarzy hitlerowskich. To jedno zdarzenie
zachwiało całym jej życiem: Jennifer Teege, mając 38
lat, dowiedziała się, kim jest naprawdę. Przez
przypadek znalazła w bibliotece książkę o swojej
matce i dziadku, Amonie Göcie. Miliony ludzi znają
historię Götha. W „Liście Schindlera” Stevena
Spielberga jest brutalnym komendantem obozu
koncentracyjnego oraz kompanem „od kieliszka”
i rywalem wybawcy Żydów, Oskara Schindlera. Göth
był odpowiedzialny za śmierć tysięcy osób i został
powieszony w 1946 roku. Jego życiowa towarzyszka
i ukochana babcia Jennifer Teege, Ruth Irene, w 1983
roku popełniła samobójstwo. Jennifer jest córką
Niemki i Nigeryjczyka. Wychowywała się w rodzinie
zastępczej, studiowała w Izraelu. Po swoim odkryciu
musiała stawić czoło historii rodzinnej, od której już
nigdy nie zdoła uciec. Jak jeszcze kiedyś ma spojrzeć
w oczy swoim żydowskim przyjaciołom? Co powinna
powiedzieć własnym dzieciom?
Jennifer Teege postanawia zmierzyć się z przeszłością.
Spotyka się z matką, której nie widziała od wielu lat,
razem z dziennikarką Nikolą Sellmair bada historię
swojej rodziny, odwiedza miejsca związane z tą
przeszłością: wyjeżdża do Polski i raz jeszcze do
Izraela. Krok po kroku, z przerażenia mrocznymi
losami rodziny, tworzy historię własnego wyzwolenia.
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Z Urzędu Miejskiego

O co chodzi z Cittaslow?
Sieć Cittaslow to sieć miast zrzeszonych na całym świecie. Idea ta zrodziła
się we Włoszech, aby pozwolić mieszkańcom i gościom cieszyć się ich miastami.
W roku 2013 do sieci Cittaslow
dołączyło Barczewo. Warto wymienić trzy
najważniejsze korzyści płynące dla miast
z członkostwa w stowarzyszeniu Cittaslow.
Po pierwsze, sieciowanie, czyli zaistnienie
w sieci zarówno na poziomie lokalnym, jak
i międzynarodowym. Miasta ze sobą ściśle
współpracują, organizują wspólne festyny,
działania promocyjne. Posiadają spójną
koncepcję rozwoju i są aktywne w poszukiwaniu możliwości promocji i rozwoju. Po drugie, kierunkowskaz rozwoju,
czyli w którą stronę powinno rozwijać się
miasto, aby znaleźć równowagę. Koncentrowanie się na autentyczności, tradycji,
stawianie na lokalności, aktywizację
mieszkańców. A po trzecie, promocja
miasta, bardzo kluczowy aspekt, który
udowadnia, że doskonale żyje się w małych
miasteczkach, ze względu na bliskość
natury, dostępność dobrej jakości produktów.
Czy Barczewo, mieszkańcy Barczewa
cieszą się swoim miastem? Są dumni, że tu
żyją? Czy dbają o dziedzictwo kulturowe?
Idea miast Cittaslow to celebrowanie życia
codziennego. Kiedy miasto staje się
miastem Slow City, staje się częścią
dziedzictwa, które należy chronić.

Spróbujmy zrozumieć życie codzienne, cieszyć się każdą chwilą, docenić
najmniejsze elementy tego świata. Przecież
potrzebujemy żyć mniej gwałtownie,
stabilnie i nie być ciągle nastawionym na
wydajność. Potrzebujemy najróżniejszych
spotkań, czerpania radości z bycia z rodziną, przyjaciółmi. Dopiero wtedy
jesteśmy w stanie stawić czoła przyszłości.
I taka jest idea Cittaslow: obowiązek
chronienia burzliwej przeszłości, której nie
da się zapomnieć, szanowanie tego, co
lokalne, w świecie coraz bardziej globalnym i wewnętrznie skomplikowanym.
Życie w jednym z miast Cittaslow to
uznanie całości lokalnych zasobów
materialnych i niematerialnych, środo-

WSTĘPNY PLAN IMPREZ
NA ROK FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
2016 GMINA BARCZEWO
LUTY/MARZEC

„Tropiciele Feliksa” - II gra miejska
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Fot.Arch. UM w Barczewie (2)

wiska przyrodniczego, krajobrazu naturalnego i miejskiego, dóbr historycznych,
artystycznych i kulturalnych. Wszystko po
to, aby odbudować tożsamość, która była
naruszana przez zmiany w ostatnich
dziesięcioleciach.
Będąc w sieci Cittaslow, Barczewo
rozwija się każdego dnia i gotowe jest na
kolejne zmiany wizualne, które bezpośrednio wpływają na pozytywne postrzeganie miasta przez turystów. Zmiany te
doprowadzają do szerokiej, krajowej
promocji Barczewa.
Nie sposób zbudować silnych wspólnot lokalnych bez inicjatyw oddolnych, a te
nie pojawią się, dopóki ludzie nie ujrzą
efektów i korzyści wynikających z przynależności ich miasta do stowarzyszenia.
Na wszytko potrzeba czasu, doświadczeń, jak do wszystkiego podchodzić
z dystansem. Przyzwyczaić się do
wolniejszego tempa życia, rozkoszować się
pięknem i dobrem dnia.
Uzmysłowić sobie teraz i na zawsze
smak życia. Jak mówią Włosi: dolce far
niente, czyli słodkość nierobienia niczego,
świętowania wolnego czasu.
Zapraszamy do śledzenia wydarzeń
oraz informacji o sieci Cittaslow, zrzeszonych miastach na stronie internetowej:
www.cittaslowpolska.pl
oraz na Facebooku:
www.facebook.com/cittaslowpolska
Agnieszka Markowicz
Informacja Turystyczna Urzędu
Miejskiego w Barczewie
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XV Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego;
Koncert organowy w wykonaniu
Bogny Nowowiejskiej

3 lub 4.06.2016 Bicie Rekordu Guinnessa w śpiewaniu Hymnu Warmii
LIPIEC
„Graj z Feliksem Nowowiejskim”:
Turniej piłkarski o puchar Feliksa
Nowowiejskiego
Święto Mostów:
Nazwanie mostu imieniem Rodziny
Nowowiejskich
16.07.2016

55 rocznica powstania Salonu
Muzycznego im. Feliksa
Nowowiejskiego oraz 106 rocznica
skomponowania muzyki do wiersza
Marii Konopnickiej pt. „Rota”
„Feliksjada” - Rodzinna Gra Miejska

PAŹDZIERNIK
1.10.2016

LISTOPAD
11.11.2016

GRUDZIEŃ
10.12.2016

Międzynarodowy Dzień Muzyki:
Koncert “Feliks Nowowiejski i jego
inspiracje”

Koncert pieśni patriotycznych Feliksa
Nowowiejskiego

„Choinka z Rodziną Nowowiejskich”,
Zlot Feliksów Nowowiejskich.
Feliks na wybiegu.
Świąteczny Jarmark Feliksowy

Głównym imprezom towarzyszyć będą liczne
konkursy oraz wydarzenia cykliczne, o czym będziemy
Państwa na bieżąco informować.
Oprac. Informacja Turystyczna Urzędu Miejskiego
w Barczewie, Centrum Kulturalno-Biblioteczne,
Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego,
Szkoła Podstawowa nr 1
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139 rocznica urodzin Feliksa Nowowiejskiego
Obchody 139 rocznicy urodzin Feliksa
Nowowiejskiego w tym roku zorganizowano w Skarbcu Kultury Europejskiej
w Barczewie. Uroczystość rozpoczęto
„Hymnem warmińskim” Feliksa Nowowiejskiego, który zagrał na trąbce Daniel
Rupiński, olsztyński hejnalista i trębacz.
Utwór jest hymnem i hejnałem Olsztyna, od
tego roku także i Barczewa, co stało się za
sprawą uchwały, podjętej przez radnych
Rady Miejskiej w Barczewie 18 stycznia
2016 r.
Imprezę rozpoczął burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski, który mówiąc
o ogłoszonym Roku Feliksa Nowowiejskiego, podkreślił m.in., że jest to też dla
naszego miasta duże wyróżnienie. Genezę
powstania największych dzieł Feliksa
poznaliśmy podczas emisji filmu pt. „Willa
wśród róż. Poznańskie lata Feliksa
Nowowiejskiego”, zrealizowanego przez
TVP Poznań. Film zawierał ciekawe
archiwalne nagrania, dokumenty, zdjęcia,
wypowiedzi żony, syna i wielu innych osób
związanych z kompozytorem. Po filmie
wysłuchaliśmy przepięknego koncertu
w wykonaniu pianistki Agnieszki Panasiuk
i wiolonczelisty Pawła Panasiuka, utytułowanych artystów, którzy obecnie
współpracują z Filharmonią WarmińskoMazurską w Olsztynie i olsztyńskimi szkołami muzycznymi. Artyści zaprezentowali
przekrój jego najpiękniejszej twórczości.
Wśród utworów znalazły się, m.in. Walc,
Mazur, Polonez, Kartka z albumu, Legenda,
Fantazja oraz Koncert wiolonczelowy we
fragmentach. Artyści doskonale dobrali
repertuar koncertu. Należy przyznać, że
w obliczu powszechnej opinii, iż muzyka

Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski(2)

Feliksa Nowowiejskiego jest trudna w odbiorze i tylko dla prawdziwych znawców,
udowodnili, że twórczość kompozytora
w dużej mierze chwyta za serce. Tego
wieczoru zaprezentowano też wystawę
biograficzną, której autorką jest pani Iwona
Fokt z Akademii Muzycznej im. J. I.
Paderewskiego w Poznaniu, a którą pozyskano w ramach współpracy z Salonem
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego
w Poznaniu. Na zakończenie goście częstowali się urodzinowym tortem. Uroczystość
prowadziła Magdalena Łowkiel-Klimek
- pracownik Salonu Muzycznego im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

Salon dodatkowo w dzień uroczystości
można było zwiedzać. Organizatorami
uroczystości było Centrum KulturalnoBiblioteczne oraz Salon Muzyczny im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie we
współpracy z Urzędem Miejskim w Barczewie.
Agnieszka Panasiuk jest absolwentką
Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki
w Gdańsku z klasy fortepianu prof. K.
Popowej-Zydroń. Studia kontynuowała
w Royal Academy of Music w Londynie.
Finalistka konkursu Delius Prize 2005,
debiutowała w londyńskich St.Martin-inthe-Fields, St.John´s Smith Square London
oraz Senat House Bloomsbury. Brała także
udział w wielu kursach mistrzowskich, jest
laureatką wielu nagród na festiwalach
i konkursach.
Paweł Panasiuk jest absolwentem
warszawskiej Akademii Muzycznej (obecnie Uniwersytet Fryderyka Chopina)
z klasy wiolonczeli prof. Andrzeja Zielińskiego, oraz absolwentem Trinity College
of Music w Londynie, które ukończył pod
kierunkiem prof. Natalii Pawluckiej.
Ma w swoim dorobku współpracę z wieloma orkiestrami i zespołami na świecie,
m.in. Trinity Symphony Orchestra, St.Paul
Sinfonia Orchestra w Londynie, North
Iceland Symphony Orchestra, Jon Leifs
Camerata, Orkiestra Polskiego Radia,
Orkiestra Straussowska, Mała Filharmonia,
Landtvig String Quartett i Kwartet
Radomiensis.
Magda Łowkiel-Klimek
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70 Jubileusz Szkoły Podstawowej w Barczewie
12 lutego 2016 roku w sali sportowej
barczewskiej podstawówki odbyła się Wieczornica o charakterze historycznowspomnieniowym z okazji siedemdziesiątych urodzin Szkoły Podstawowej nr 1
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
Po uroczystym otwarciu i powitaniu
gości wprowadzono sztandar szkoły,
a następnie głos zabrała dyrektor Jolanta
Pastuszenko, która przypomniała, że przez
ostatnie 70 lat mury tej szkoły opuściło
tysiące absolwentów. Część z nich dziś
przyprowadza tu swoje dzieci, wnuki,
a nawet prawnuki. Absolwentami szkoły są
w większości mieszkańcy Barczewa.
Ludzie dobrzy, serdeczni i mili. Ludzie
wielkiego serca, którzy tworzą wspólnotę
naszego miasta. Dyrektor Pastuszenko
podkreśliła znaczenie dorobku minionych
pokoleń i odczytała nazwiska swoich
poprzedników – dyrektorów szkoły
podstawowej w Barczewie.
Część artystyczną rozpoczął występ
barczewskiego chóru Moderato, który
tworzą m.in. absolwenci, byli i obecni
nauczyciele naszej szkoły. Następnym
punktem programu była prezentacja
multimedialna dorobku szkoły na przestrzeni lat, począwszy od czerwca 1945
roku aż do chwili obecnej, przygotowana

Fot. Archiwum autora

i zaprezentowana przez uczniów szkoły.
Była to wzruszająca podróż sentymentalna.
Po rysie historycznym prezentowali się
drugoklasiści w przedstawieniu o życiu
Feliksa Nowowiejskiego oraz laureaci III
Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej. Uroczystość zamknął
występ chóru Bel Canto, prowadzonego
przez barczewianina, dr. Jana Połowianiuka.
W przygotowanie Wieczornicy z dużym zaangażowaniem włączyli się wszyscy

nauczyciele i pracownicy szkoły. Szczególne podziękowania składamy chórowi
Moderato i pani Danucie Nowakowskiej,
chórowi Bel Canto i panu Janowi
Połowianiukowi, a także pani Jadwidze
Gwieździe-Szmit, Izabeli Tereszko, Annie
Jakończuk, prowadzącym wieczornicę:
pani Lilianie Połowianiuk i panu Januszowi
Kocowi oraz rodzicom uczniów, którzy
przygotowali poczęstunek.
Danuta Gnatowska

„Biblioteka w plecaku” Feliksa Walichnowskiego
– dar autora dla Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
Od października 2015 r. w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego
– muzeum w Barczewie odbywają się
spotkania z cyklu „Kawiarnia naukowa”
pod patronatem Centrum Badań nad
Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM w Olsztynie oraz Nieformalnego Klubu Profesorów Collegium
Copernicanum. Gościem specjalnym
jednej z odsłon kawiarni był dr Feliks
Walichnowski – olsztyński socjolog,
dziennikarz i nauczyciel akademicki, pisarz
i wydawca, regionalista. Do zbiorów
Salonu Muzycznego autor przekazał cały
swój piśmienny dorobek – 50 książek, tzw.
„Bibliotekę w plecaku” którą w latach
2004-2012 opracował i wydał. Są to małe
formy edytorskie z własnymi wierszami,
fotografiami Elżbiety Walichnowskiej
i własnego autorstwa. W piśmie przekazującym autora czytamy: „Z okazji 70-lecia
przybycia na Warmię pierwszych powojennych osadników z Warszawy i innych
miejscowości, jako jeden z nich, ofiarowuję
do celów naukowych i muzealnych moje
książki dotyczące przeważnie życia
społecznego Warmii i Mazur, socjotechniki

Fot. Archiwum autora

mediów oraz tomiki moich wierszy i inne
małe formy edytorskie”. Zbiór dotychczas
eksponowano na zamku w Ostródzie,
w Powiatowej Bibliotece w Łowiczu,
„Książnicy Polskiej” w Olsztynie. Teraz
będą zaś na stałe eksponowane w zbiorach
biblioteki muzealnej domu kompozytora
GAZETA SAMORZĄDOWA 2 (260) luty 2016

Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie,
czyli Salonu Muzycznego. Bardzo
dziękujemy Panu Feliksowi
Walichnowskiemu i zapraszamy do
korzystania z muzealnej biblioteki.
Magdalena Łowkiel-Klimek
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Ferie z Domem Kultury
Ferie zimowe, jak co roku, przypadły
na Warmii i Mazurach na przełomie stycznia i lutego – w tym roku od 25 stycznia do 5
lutego. Dzieci i młodzież z Barczewa miały
możliwość uczestniczenia w specjalnej
akcji Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
– „Ferie z Domem Kultury”.
Zajęcia odbywały się od poniedziałku
do piątku, od 10 do 14. Oprócz zajęć w Barczewie, akcję przeprowadzono również
w placówkach świetlicowych na terenie
całej gminy. Instruktorzy mieli pełne ręce
roboty – frekwencja w tym roku wyjątkowo
dopisała. W samym Barczewie w zajęciach
uczestniczyło łącznie około 70 osób.
Uczestnicy nie narzekali na nudę – mogli spróbować swoich sił na zajęciach plastycznych, muzycznych, karaoke, „Laboratorium Dźwięku” – czyli zajęciach w studio
muzycznym, na zajęciach teatralnych,
a także w bibliotece i świetlicy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się sekcje układania puzzli – ułożono kilka dużych obra-

Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski

zków po 1000 – 1500 sztuk. Powstała również grupa gier planszowych. Codziennie
wyświetlano na dużym ekranie film lub
kreskówkę. Przeprowadzono spotkanie pt.
„Bezpieczne Ferie” z policjantami z komisariatu w Barczewie.
Dwutygodniowa praca zaoowocowała
wieloma pięknymi dziełami. Powstały obrazy na płótnie, utwory muzyczne, animacje poklatkowe, filmy. Najmłodsi przygotowali i zaprezentowali krótki spektakl
teatralny pt. „Zimowa chatka”, według
scenariusza Anny Rok. Ferie zakończyły
się spotkaniem, na które zaproszono
również rodziców i opiekunów.
Bertrand Abramczyk
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji,
zdjęć prac oraz utworów multimedialnych
pod adresami internetowymi:
https://www.facebook.com/centrumkultury.
barczewo
https://www.youtube.com/user/ckipgbarcz
ewo

III Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
Dnia 11.02.2016 r. w naszej szkole
odbył się już III Gminny Festiwal Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej. Dodatkowym
wyzwaniem dla uczestników konkursu
wokalnego w tegorocznej edycji festiwalu
było wprowadzenie do regulaminu drugiego obowiązkowego utworu, którym była
dowolna pieśń Feliksa Nowowiejskiego
wykonana a cappella.
W Festiwalu wzięło udział 20 wykonawców ze szkół podstawowych z Łęgajn,
Ramsowa, Barczewa oraz z gimnazjum
w Barczewie.
Jury przyznało następujace nagrody
i wyróżnienia:
Kategoria: szkoła podstawowa kl. I-III
I miejsce Ania Łukasik - Szkoła
Podstawowa Barczewo
II miejsce Julia Cholewa - Szkoła
Podstawowa Łęgajny
III miejsce Zuzia Szewczyk - Szkoła
Podstawowa Barczewo
Wyróżnienia: Zuzia Fyda - Szkoła
Podstawowa Barczewo
Ola Michalska - Szkoła Podstawowa
Łęgajny
Kategoria: szkoła podstawowa kl. IV-VI
I miejsce Martyna Młodawska - Szkoła
Podstawowa Barczewo
II miejsce Joanna Zychowicz - Szkoła
Podstawowa Barczewo
III miejsce Urszula Gnatowska - Szkoła
Podstawowa Barczewo
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Wyróżnienia: Bianka Żuchowska - Szkoła
Podstawowa Barczewo
Daria Zawistowska - Szkoła Podstawowa
Barczewo
Kategoria: gimnazjum
Wyróżnienie: Żaneta Żokowska
- Gimnazjum Barczewo.
Jury przyznało również dwie pozaregulaminowe nagrody specjalne:
Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie pieśni Feliksa Nowowiejskiego:
Oliwia Andernajs
Nagroda specjalna za wykonanie pieśni
Feliksa Nowowiejskiego "Rota":
Dzieci z Przedszkola Miejskiego
GAZETA SAMORZĄDOWA 2 (260) luty 2016

w Barczewie.
Laureatom konkursku wręczono
dyplomy i nagrody ufundowane przez:
- Urząd Miasta i Gminy w Barczewie
- Telewizję Kablową “MACROSAT”
w Barczewie
- Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
w Barczewie
- Martę Sadowską
- Alinę Jakończuk
- Lilianę Połowianiuk
- Annę Jakończuk
- Janusza Klonowskiego
GRATULUJEMY
Anna Jakończuk

Informacje

Bal “Od serca”
Sympatycy Galerii Sztuki Synagoga
oraz członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego „Pojezierze”, oddział w Barczewie, spotkali się
6.02.2016 r. w ośrodku turystycznym
„Stary Folwark” w Tumianach, na balu
charytatywnym „Od serca”.
Stowarzyszenie organizowało imprezę
już po raz piąty. Podczas balu zbierano
pieniądze na działalność stowarzyszenia
i warsztaty z dziećmi niepełnosprawnymi
i potrzebującymi z Gminy Barczewo,
prowadzone dzięki współpracy „Pojezierza” z wolontariatem działającym przy
Zespole Szkół w Barczewie. Dzięki ubiegłorocznej zbiórce udało się zorganizować
między innymi wyjazd nad morze
młodzieży biorącej udział w zajęciach.
– To wspaniale, że pomimo tak wielu
organizowanych akcji charytatywnych,
mamy ciągle osoby chętne do udziału
w naszej zabawie. Jeszcze przed ogłoszeniem daty imprezy odbierałam telefony
z zapytaniem o bal – powiedziała Krystyna
Szter, prezes stowarzyszenia.
Zabawa ma już swoich stałych
wielbicieli, ale bardzo cieszy fakt, że z roku
na rok przybywa jej nowych zwolenników.
W tegorocznej edycji udział wzięło
siedemdziesiąt osób. Organizatorzy na
zbiórkę przeznaczyli część kwoty, jaką
uzbierano przy sprzedaży biletów wstępu.
Oprócz wejściówek przygotowano loterię
fantową, w której każdy los wygrywał
drobny upominek. – Poszukujemy
i pozyskujemy sponsorów na ten cel, wiele
przedmiotów i prac plastycznych otrzymujemy od artystów będących naszymi
członkami bądź współpracujących z na-

Fot. Archiwum autora

szym stowarzyszeniem – powiedziała Alicja Zyskowska-Czarnecka, współorganizator balu.
Przedmioty czy prace artystyczne,
a nawet markowe alkohole o większej
wartości wystawiono na aukcji, którą
w trakcie trwania balu poprowadził Tomasz
Michałowski. Dochód z licytacji jednego
z przedmiotów organizatorzy postanowili
przeznaczyć na rzecz Kacpra Hajduka,
mieszkańca Gminy Barczewo, który
walczy z nowotworem. Sprzedaż pluszowego misia, którego cena w licytacji
osiągnęła 300 zł, wspomoże rehabilitację
chłopca.

Organizacja balu to duże przedsięwzięcie i nie tylko zbiórka pieniędzy jest
w nim istotna. Dołożono wszelkich starań,
by zaproszeni goście czuli się jak najlepiej,
a atmosferę tego wieczoru zapamiętali na
długo. Na stołach nie zabrakło przepysznych regionalnych dań, a o oprawę
muzyczną spotkania zadbał zespół Po
Bandzie.
Podczas imprezy udało się zebrać 7360
zł, za co w imieniu organizatorów
serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom.
Organizatorzy

Spotkanie z Poezją wokół Feliksa Nowowiejskiego
Wokół Feliksa Nowowiejskiego toczą się również
„Spotkania z poezją” Klubu Poetów Ziemi Barczewskiej. Podczas naszych spotkań często poznajemy życiorysy znanych pisarzy, ale teraz, 18
lutego, postanowiliśmy pisać o naszym wspaniałym
kompozytorze. Powstało kilkanaście pięknych
tekstów oddających hołd Feliksowi Nowowiejskiemu.
Możecie Państwo poznać naszą „feliksową”
twórczość w kolejnych numerach „Wiadomości
Barczewskich”, począwszy od najnowszego. Grupa
poetycka liczy kilkanaście osób i działa już piąty rok.
Jeśli ktoś z Państwa chciałby do nas dołączyć lub
chociażby tylko posłuchać naszej twórczości, to
serdecznie zapraszamy. Spotkania poetyckie
odbywają się raz w miesiącu w Salonie Muzycznym
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
Magdalena Łowkiel-Klimek
Fot. Archiwum autora
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Kawiarnia naukowa u Feliksa
Od jesieni ubiegłego roku w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie działa Kawiarnia naukowa
pod patronatem Centrum Badań nad
Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM w Olsztynie oraz nieformalnego klubu profesorów Collegium
Copernicanum, we współpracy z prof.
Stanisławem Czachorowskim. Ideą jest
przedstawianie w sposób przystępny
tematów dotyczących kultury, historii lub
przyrody oraz innych dziedzin naukowych,
które na co dzień są dostępne tylko na
uniwersytetach, w środowiskach naukowców i profesorów. W trzech odcinkach
naszej kawiarni odbyło się kilka ciekawych
spotkań, m. in. z Wojciechem Zenderowskim, prof. Stanisławem Czachorowskim i Feliksem Walichnowskim. Od
stycznia, z okazji Roku Feliksa Nowowiejskiego, kawiarnia naukowa w dużej
mierze będzie poświęcona muzyce i życiu
Feliksa Nowowiejskiego. Pierwszym
gościem kawiarni naukowej w tym roku był
prof. Krzysztof Dariusz Szatrawski, zaś
temat spotkania brzmiał „Feliks Nowowiejski – twórca oratoriów”. Na początku
profesor opowiedział w bardzo zajmujący
i ciekawy sposób o początkach artystycznej
i życiowej drogi Feliksa Nowowiejskiego
oraz okolicznościach powstania oratoriów
„Powrót syna marnotrawnego”, „Znalezienie św. Krzyża” oraz najsłynniejszego
– „Quo vadis”. Dowiedzieliśmy się na
temat utworów wielu zaskakujących
faktów, o których nie przeczytamy
w książkach. Opowieść i analiza utworów
była poparta przykładami muzycznymi, co
było wyjątkową okazją do wysłuchania
chociaż fragmentów tych wielkich dzieł.
Spotkanie było bardzo merytoryczne,
nasycone głęboką, fachową wiedzą
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muzyczną o twórczości kompozytora.
Wszyscy goście byli zasłuchani i wdzięczni, że profesor podzielił się szczerze
wiedzą na temat Feliksa, bo dzięki temu
zobaczyli różne sposoby odbioru jego
twórczości wśród słuchaczy i krytyków
muzycznych. Profesora Krzysztofa D.
Szatrawskiego nie trzeba mieszkańcom
Barczewa przedstawiać, ale warto przypomnieć, że jest znawcą, badaczem
i propagatorem twórczości Feliksa Nowowiejskiego, a jego prace naukowe
o Nowowiejskim były publikowane
w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech
i USA. Jest członkiem Rady Artystyczno-

Programowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie oraz organizatorem i kierownikiem konferencji
naukowej odbywającej się podczas
festiwalu. Ponadto to poeta, prozaik, krytyk
muzyczny i literacki, profesor, wykładowca
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie, członek Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich, Wspólnoty Kulturowej
„Borussia”, Stowarzyszenia na Rzecz
Kultury Żydowskiej oraz Komisji Badań
nad Kulturą Warmii i Mazur Towarzystwa
Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
Za osiągnięcia w dziedzinie promocji
kultury muzycznej otrzymał w 1997 r.
odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”.
Jest też laureatem licznych konkursów oraz
Dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Dziedzinie Kultury w 2012 roku i Nagrody
Prezydenta Olsztyna w 2013 roku. Profesor
w czasie Roku Feliksa Nowowiejskiego
w odcinkach będzie omawiał twórczość
kompozytora, co jest bezcenną możliwością poznania bliżej muzyki kompozytora. Bardzo serdecznie polecamy więc te
spotkania.
Fundatorem poczęstunku każdego
odcinka kawiarni jest Sklep SpożywczoPrzemysłowy „Pszczółka” Sylwii Wojtach,
za co serdecznie dziękujemy. Kolejne
cykliczne spotkanie kawiarniane odbędzie
się 17 marca, zapraszamy!
Magda Łowkiel-Klimek
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Historia
70. rocznica Barczewa
Barczewskie Kalendarium
160. rocznica urodzin ks. Walentego Barczewskiego Luty
W roku 2016 przypadają dwie rocznice
związane z Barczewem. 4 grudnia 1946 roku Zarząd Miejski podjął uchwałę o zmianie nazwy „Nowowiejsk” na „Barczewo”.
Współczesną nazwę nadano dla uczczenia
pamięci księdza Walentego Barczewskiego, zasłużonego działacza warmińskiego i niestrudzonego rzecznika polskości Warmii, etnografa, pisarza i bojownika
o polskość Warmii.
Ks. Walenty Barczewski urodził się 10
lutego 1856 roku w podolsztyńskiej wsi
Jaroty, w rodzinie Jakuba i Barbary, którzy
zasłużyli się w krzewieniu polskości na
Warmii. Jego przodkowie gospodarowali

niewskim gimnazjum. W maju 1876 roku
rozpoczął naukę w Liceum Hosianum
w Braniewie. Zgodnie z prawem musiał
najpierw studiować trzy lata i dopiero po
zdaniu egzaminu państwowego mógł wstąpić do seminarium. Okres studiów teologicznych w Braniewie przypada na lata
1879-1882. W czasie ostatniego roku studiów odsłużył wojsko. W roku 1883 studiował w bawarskim Eichstädt. Święcenia
kapłańskie przyjął 8 grudnia 1883 roku. Był
wikarym parafii w: Pastolinie (1883 r.),
Butrynach (1883-1884), Świętej Lipce
(1884-1885), Biskupcu (1885-1889), natomiast w latach 1889-1894 proboszczem

w tej miejscowości już od kilku stuleci.
Postać księdza Walentego Barczewskiego,
sztandarowego działacza na Warmii
przełomu XIX i XX w., jest bardzo często
wymieniana przez pamiętnikarzy i historyków. W jego biografii czytamy m.in., że
był nie tylko działaczem narodowym, historykiem, pisarzem, folklorystą, redaktorem
i wydawcą, ale także zasłużonym proboszczem parafii w Brąswałdzie. Do szkoły ludowej najprawdopodobniej uczęszczał
w Olsztynie. Następnie uczył się w bra-

parafii w Wielbarku i organizatorem
miejscowej szkoły. W 1894 roku objął
probostwo parafii w Brąswałdzie. Tam
przyczynił się do powołania Katolickiej
Szkoły Polskiej. Włączył się w walkę
o powszechne wprowadzenie języka
polskiego w kościołach i szkołach. Był
także członkiem Towarzystwa Czytelni
Ludowych na Warmię. Szczególnie
zasłynął głoszeniem polskich kazań.
W Brąswałdzie przyczynił się do wybu-

1519.02.28 – Mikołaj Kopernik, jako
administrator kapituły warmińskiej, nadał
prawo lokacyjne osadnikowi nazwiskiem
Matz Slander ze Skajbot.
1551.02.28 – biskupem warmińskim
został Stanisław Hozjusz.
1570.02.22 – biskup warmiński Marcin
Kromer wydał ustawę o obowiązku
uczęszczania wiernych do kościoła.
1856.02.10 – urodził się w Jarotach
Walenty Barczewski, ksiądz katolicki,
pisarz religijny, historyk, folklorysta,
etnograf, działacz ruchu polskiego na
Warmii.
1856 – w Barczewie utworzono Katolicką
Szkołę dla Dziewcząt, powierzając pieczę
siostrom Katarzynkom.
1896.02.18 – nauczyciel z Brąswałdu,
Rudolf Strach, zeznał pod przysięgą
w obronie ks. W. Barczewskiego, że jako
proboszcz nigdy nie polecał mu, by
śpiewał w kościele po polsku.
1906.02.11 – święcenia kapłańskie z rąk
bpa Andrzeja Thiela przyjął ks.
Maksymilian Tarnowski, późniejszy
proboszcz parafii św. Anny w Barczewie.
1936 – w Barczewie mieszkało 5109
osób.
1936.02.06 – w Barczewie, w kościele
św. Anny odbyło się zebranie
Stowarzyszenia Pań i Matek.
1946 – w księgach parafii św. Anny
w Barczewie odnotowano 96 zgonów, 64
osób przystąpiło do Sakramentu chrztu,
zawarto 43 związki małżeńskie.
1946.02.01 – w Barczewie personel
więzienny liczył 9 strażników.
1946.02.03 – Barczewo zadeklarowało,
że włączy się w uliczną kwestę datków
i ofiar pieniężnych na pomnik Grobu
Nieznanego Żołnierza w Olsztynie.
1946.02.07 – pomiędzy Barczewem
a Warszawą uruchomiono łączność
telegraficzną.
1946.02.14 – na podstawie spisu
Barczewo liczyło 1782 mieszkańców.
1946.02.22 – w Ruszajnach otwarto
świetlicę wiejską.
1956 – w księgach parafii św. Anny
w Barczewie odnotowano 54 zgonów, 235
osób przystąpiło do Sakramentu chrztu,
zawarto 55 związków małżeńskich.
1986 – w księgach parafii św. Anny
w Barczewie odnotowano 64 zgonów, do
Sakramentu chrztu przystąpiło 197 osób,
zawarto 64 związków małżeńskich.
1986.02.01 – nowym dyrektorem
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Barczewie została Marianna Olszewska.
1986.02.12 – prezesem Ochotniczej
Straży Pożarnej w Barczewie został dh
Albin Zawadzki.

Ciąg dalszy na str. 10

Ciąg dalszy na str. 10
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70. rocznica Barczewa
160. rocznica urodzin ks. Walentego Barczewskiego

dowania nowego kościoła w miejsce
starego, umieszczając w nim obrazy o tematyce polskiej, za co władze pruskie
oskarżały go o szerzenie polskiej propagandy.
Począwszy od stycznia 1907 roku był
współpracownikiem „Gazety Olsztyńskiej”
i członkiem Komitetu Wyborczego na
Prusy Wschodnie, Warmię, Mazury i Pomorze. Podjął z większym zaangażowaniem działania na rzecz wprowadzenia języka polskiego w szkołach
i kościołach. Współpracował z pismami:
„Nowiny Warmińskie” i „Warmiak”, które
reprezentowały Partię Centrum. W latach
1914-1916 był prezesem Towarzystwa
Czytelni Ludowych. Po 1918 roku ks.
Walenty Barczewski z energią uczestniczył
w nowym życiu politycznym Prus
Wschodnich. Brał udział w organizacji
tajnych Komitetów Obywatelskich, został
prezesem utworzonej 18 listopada 1918
roku Polskiej Rady Ludowej. W Poznaniu
wszedł w skład Naczelnej Rady Ludowej.
Był współzałożycielem Związku Polaków
w Prusach Wschodnich. W okresie
plebiscytu wchodził w skład Warmińskiego
Komitetu Plebiscytowego. Przewodniczył
polskim organizacjom, m.in. stał na czele
Warmińskiej Rady Ludowej, był członkiem
sejmiku powiatowego w Olsztynie,
delegatem na sejmik dzielnicowy do
Poznania i jego wicemarszałkiem (1918 r.),
marszałkiem Związku Polaków w Prusach
Wschodnich, a także dwukrotnym członkiem sejmiku prowincjonalnego w Królewcu (1921 r. i 1924 r.).
Na koniec wypada zacytować słowa
księdza Walentego Barczewskiego, wydrukowane w „Gazecie Olsztyńskiej” w 1919
roku na temat metod nauczania języka
ojczystego. Ks. W. Barczewski pisze, że
„do zwyczajnego czytania i pisania wystarczy każda polska książka lub gazeta,
którą masz w ręku. A mianowicie
katechizm, modlitewnik, zwłaszcza
tłustym drukiem. Najłatwiej można uczyć
dzieci, a dorośli mogą sami siebie nauczyć
czytania na «Ojcze nasz» już w ogóle na
całym pacierzu, który się umie na pamięć,
jeżeli się powoli wpatrzy w litery, sylaby
i słowa, powtarzając je z cicha lub głośno.
Ułożono nawet taki katechizm w Poznaniu
za staraniem ks. dr. A. Kanteckiego, który
się w czasach zakazujących wielce
przysłużył dla znajomości języka polskiego
u ludu”.
W 1922 roku na synodzie diecezjalnym
w Barczewie, będąc członkiem komisji ds.
liturgii Synodu Diecezji Warmińskiej, ks.
Walenty Barczewski zgłosił projekt
powołania komisji ds. uregulowania praw
polskich katolików w Prusach Wschodnich.
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Barczewo, lata pięćdziesiąte XX wieku.

Ks. Walenty Barczewski, oprócz posługi duszpasterskiej, zapamiętany został
jako niestrudzony nauczyciel, wychowawca młodzieży i pedagog. Przez całe
swoje pracowite życie walczył o naukę
języka polskiego. Jako historyk, zajmujący
się regionem warmińskim, wielokrotnie
bywał w naszej parafii, zbierając materiały.
Jest autorem książek o tematyce religijnej
(żywoty świętych, moralitety, zbiory modlitw i pieśni), historycznej i etnograficznej. Wśród bogatego zbioru znajdują
się, m.in. „Kiermasy na Warmii”,
„Geografia polskiej Warmii”, „Gwary ludu
na Warmii i Mazurach”, „Kościoły
katolickie na Mazurach”, „Źródła naszej
Łyny”, „Piśmiennictwo polskie na Warmii
w XIX i XX stuleciu”. Odznaczony był
między innymi Krzyżem Kawalerskim
Polonia Restituta. Ks. Walenty Barczewski
zmarł 28 maja 1928 roku w Brąswałdzie,
gdzie spoczął na miejscowym cmentarzu.
Społeczeństwo Barczewa nie zapomniało o swoim patronie, ks. Walentym
Barczewskim, od którego nazwiska pochodzi nazwa naszego miasta. Z okazji zbliżającej się 150-tej rocznicy jego urodzin
postanowiono m.in. ufundować tablicę
pamiątkową. Z taką inicjatywą wystąpiło
w lutym 2006 roku Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie.
Staraniem Danuty Zielonki, prezes SIO
w Barczewie, w Salonie Muzycznym im.
Feliksa Nowowiejskiego powstał kącik poświęcony księdzu Walentemu Barczewskiemu z jego popiersiem, pod którym widnieje tabliczka „Ks. Walenty Barczewski,
1856-1928, Patron Barczewa”. W gablotach umieszczono materiały biograficzne
oraz liczne publikacje jego autorstwa.
GAZETA SAMORZĄDOWA 2 (260) luty 2016

19 lutego 2007 roku Rada Miejska
w Barczewie ogłosiła rok 2007 Rokiem
Księdza Walentego Barczewskiego. Z uwagi na przeciągające się procedury dopiero
28 kwietnia 2007 roku na północnej ścianie
ratusza w Barczewie została odsłonięta
tablica upamiętniającą postać księdza
Walentego Barczewskiego. W uroczystościach odsłonięcia tablicy uczestniczyły
władze samorządowe i społeczeństwo.
Podczas uroczystości wystąpił chór
młodzieżowy Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Feliksa Nowowiejskiego.
W. Zenderowski
Zdjęcia z archiwum autora

Barczewskie Kalendarium
Ciąg dalszy ze str. 9

1986.02.28 – w sali widowiskowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Barczewie zorganizowano olimpiadę
wiedzy społeczno-politycznej.
1996.02.18 – wg danych Komisariatu
Policji w Barczewie, w 1995 roku
popełniono 225 przestępstw.
2006.02.08 – w kościele św. Anny
w Barczewie odbyły się uroczystości
związane z poświęceniem i wręczeniem
sztandaru dla Zakładu Karnego w Barczewie.
2006.02.22 – w Miejskim Domu Kultury
odbyło się podsumowanie IV edycji
Honorowej Księgi Dokonań – Barczewo
2006.
W. Zenderowski

Informacje

OCALONA KAPLICZKA
Kapliczki wyznaczały granicę pomiędzy dawną, katolicką Warmią a ewangelickimi Mazurami. Stawiane z różnych
przyczyn – chwalebnych czy dziękczynnych – były dowodem religijności mieszkających tu ludzi. Często to właśnie wokół
kapliczek koncentrowało się życie danej
społeczności. Niestety, dziś wiele z nich
przegrywa walkę z czasem i niszczeje na
naszych oczach. Na szczęście jedna
z przydrożnych kapliczek w Ruszajnach nie
podzieli tego losu.
Odrestaurowana neogotycka kapliczka
usytuowana jest po prawej stronie lokalnej
drogi prowadzącej z Barczewa i sąsiaduje
z domostwami opatrzonymi numerami 46
i 47. Wymurowana z czerwonej cegły,
posiada dwie kondygnacje z dzwonnicą
w górnej części. Zbudowana została
prawdopodobnie w 1916 r. – a przynajmniej
taka data widnieje na chorągiewce
umieszczonej na jej dachu.
Dzięki współpracy Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie oraz
Sołectwa Ruszajny, kapliczka przeszła
gruntowną renowację, której koszt wyniósł
22 tys. zł. W ramach projektu pt. „Ocalić
kapliczkę warmińską w Ruszajnach dla
potomnych”, Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich pozyskało 4 tys zł. z budżetu Gminy Barczewo, a Grupa Odnowy
Wsi Ruszajny – 8,5 tys. zł. z Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie. Pierwotnie w planach była renowacja obiektu
w 30%, jednak dzięki zebraniu większej
kwoty udało się w pełni odrestaurować
kapliczkę. By zdobyć resztę brakujących
pieniędzy, zorganizowano aukcję charytatywną dzieł sztuki, która odbyła się
12.06.2015 r. w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie, oraz majówkowy
festyn, który miał miejsce 02.05.2015 r.
w Ruszajnach.
Prace konserwatorskie zaczęły się we
wrześniu 2015 r. Ich wykonawcą była
wyłoniona w wyniku przetargu Firma AG
Granitech sp z o.o. z siedzibą w Olsztynie.
W zakres prac wchodziły m. in.: dezynfekcja i mechaniczne usunięcie obumarłych drobnoustrojów, wzmocnienie
struktur cegieł, oczyszczanie powierzchni
muru, usunięcie przemalowań z powierzchni cegieł i tynków, sprawdzenie stanu
pokrycia dachu i jego odrestaurowanie,
wzmocnienie struktur muru oraz tynków,
zmniejszenie ilości soli w strukturze cegieł
i zapraw, wykonanie odkrywek w celu
ustalenia pierwotnej kolorystyki, uzupełnienie ubytków cegieł, konserwacja
elementów drewnianych i metalowych,
wykonanie izolacji fundamentów.

Fot. Patrycja Nowicka

Dodatkowym atutem prowadzonego
projektu była integracja lokalnej społeczności. Mieszkańcy Ruszajn zaangażowali się zarówno w zbieranie środków na

sfinansowanie renowacji, jak i pomoc
w pracach remontowych i porządkowych.
Uczestnictwo tak wielu wolontariuszy jest
dowodem na to, że kapliczka jest ciągle
ważnym obiektem dla osób z tej miejscowości. Czynny udział w projekcie wzięli:
Danuta Zielonka, Teresa Gaweł, Teresa
Lutarewicz, Katarzyna Matyjas, Jolanta
Kiluk, Izabela Młodawska, Teresa Gaweł,
Eugeniusz Buliński, Karina WięsykGaweł, Tomasz Matyjas, Małgorzata
Przyborowska, Andrzej Przyborowski,
Adam Bala, Barbara Słodkowska,
Wojciech Łowicki, Elżbieta Jagiełło, Katarzyna Kupala, Stanisław Cząstkewicz,
Emilia Lindemann, Agnieszka Łowicka
i Maciej Mękal.
Bicie kaplicznego dzwonu od zawsze
informowało mieszkańców o ważnych dla
wsi wydarzeniach. Tak też było 28.10.2015
r. Wtedy na prośbę proboszcza parafii św.
Anny w Barczewie, ks. kan. Marka Paszkowskiego, który dokonał poświęcenia
kapliczki, to właśnie bicie dzwonu
oznajmiło wszystkim zakończenie renowacji. Po wspólnej modlitwie, mieszkańcy
i zaproszeni goście przeszli do miejscowej
świetlicy, gdzie odbyło się przyjęcie
kończące projekt.
Patrycja Nowicka

Mieszkańcy piszą....
Z Nowowiejskim
Po Barczewie spaceruję
z melodią Nowowiejskiego,
wirtuoza byt ten czuje
to rodzinne miasto jego.
Nad Pisą się zatrzymałem,
czy za dziecka On tu bywał?
W młodości tu sie kąpałem,
zapewne On też tu pływał.
Pisa szemrze sobie cicho,
wiele by nam powiedziała
o Barczewskiej naszej gminie,
bo wiele wody przelała.
Być może tu pod ratuszem
z dzieciarnią też kiedyś ganiał

i jak oni z animuszem
tychże zabaw się nie wzbraniał.
Dumni dziś są Barczewianie
i szczyci się Polska cała,
pamięć o nim wciąż zostanie,
bo Warmia go wychowała.
W tym domu, gdzie się urodził,
z poezją spotkania mamy,
Feliks chyba by się zgodził,
że my tu się spotykamy.
Ślad po sobie pozostawił
i zapisał się na wieki,
kompozytor ten to sprawił,
słyszy o nim świat daleki.
Bolesław Pączyński
Barczewo, 10.02.2016 r.
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RAZEM DLA KACPRA
Mieszkańcy Gminy Barczewo udowodnili, że razem można osiągnąć wiele.
Chyba jeszcze nigdy nie wzięli udziału
w organizowanych wydarzeniach tak
tłumnie i tak solidarnie, jak w koncercie
charytatywnym wraz z aukcją dla Kacpra
Hajduka, który odbył się 20.02.2016 r.
w hali sportowej przy Barczewskim
Zespole Szkół.
Kacper to mieszkaniec Wrócikowa,
absolwent barczewskiej szkoły podstawowej i gimnazjum. Niestety, parę miesięcy temu okazało się, że ten młody, pełen
planów na przyszłość chłopiec choruje na
genetyczny zanik mięśni, a dodatkowo
wykryto złośliwy nowotwór. Koszty leczenia i rehabilitacji nie są małe, a na walkę
z chorobą nie ma czasu – trzeba ją
podejmować już teraz. Małgorzata Hajduk,
mama Kacpra, umieściła na jednym
z portali społecznościowych wpis,
w którym poprosiła o pomoc, a na który nie
pozostały obojętne inicjatorki koncertu
– Ewelina Dagiel-Surmańska oraz Bogumiła Silska.
Przygotowania do tego wydarzenia
trwały ponad dwa miesiące. W tym czasie
organizatorki angażowały w przedsięwzięcie coraz więcej instytucji i osób
chcących pomóc. Organizatorem głównym
koncertu została Rada Rodziców przy
Zespole Szkół w Barczewie, a wszelkie
związane z nim działania zostały objęte
honorowym patronatem Burmistrza
Barczewa, Lecha Jana Nitkowskiego.
Głównym celem koncertu było zebranie
jak największej kwoty na leczenie Kacpra,
w czym pomóc miała aukcja prowadzona
przez Danutę oraz Grzegorza Dziekanów.

Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski(2)

Na aukcji pojawiło się mnóstwo fantów. Jak
zawsze nie zawiedli lokalni artyści – na
licytacji pojawiło się wiele obrazów i dzieł
plastycznych. Część hali wyglądała jak
salon meblowy, a to wszystko za sprawą
firmy produkującej meble, Primavera
Furniture z Barczewskiego Dworu. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się piłka do gry
w nogę podpisana przez samego Roberta
Lewandowskiego, podarowana na licytację
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Barczewie. Było też wiele innych cennych
sportowych gadżetów, jak np. koszulka z
podpisem Marcina Możdżonka, reprezentanta Polski w piłce siatkowej. Na
koncert przybył też osobiście Przemysław
Opalach, bokser i Mistrz Polski wagi

średniej, by wziąć udział w akcji
i przekazać na licytację prowadzony przez
siebie trening. Dużą niespodziankę zrobili
również członkowie zespołu Enej, przekazując na licytację swoją gitarę opatrzoną
autografami. Pośród licznych przedmiotów
można było znaleźć ogrom różnego typu
voucherów przekazanych przez ośrodki
turystyczne i zakłady usługowe czy
gastronomiczne zarówno z Gminy Barczewo jak i Olsztyna.
Aukcję prowadzono pomiędzy licznymi
występami artystów dla publiczności.
Wystąpili m.in. Dj Kriss & Disco Kwiatki,
Patryk Ester Skibko, Trinitaz, Remi
Lehnardt, Barbara Jakubiak czy Magdalena
Łowkiel-Klimek.
Zainteresowaniem cieszył się też pokaz
Olsztyńskiej Grupy Barmańskiej ENDIBAR, nie obyło się nawet bez żonglowania
płonącymi butelkami, a wszystkie wykonane w misterny sposób drinki wspomogły
zbiórkę pieniędzy.
Podsumowaniem koncertu był występ
Katarzyny Stockiej, tancerki, która jako
jedyna Polka wystąpiła jako główna
tancerka na karnawale w Rio de Janeiro
w 2016 r. Jak powiedziała nasza mistrzyni
samby, przyjechała do Barczewa, by
wesprzeć Kacpra i przekazać mu, że
najważniejsze to się nie poddawać
i walczyć o swoje marzenia.
Organizatorzy przygotowali również
stoisko z ciastami i napojami, jak
i dodatkowy kiermasz z ofiarowanych
fantów. Współorganizator koncertu, Policealna Szkoła dla Dorosłych COSINUS,
stworzyła specjalną strefę urody i relaksu.
Podczas koncertu można było zasięgnąć
porad uczniów, jak i skorzystać z masaży,
Ciąg dalszy na str. 13
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usług wizażystek czy kosmetyczek. W międzyczasie na wszystkich chętnych czekała
fotobudka i możliwość przejażdżki quadem, zorganizowana dzięki uprzejmości
MOTOBRACI, a dla najmłodszych
uczestników zabawy firma What’s up
przygotowała szereg animacji i gier.
Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia wielu osób i instytucji.
W imieniu organizatorów oprócz wspomnianych już uczestników pragniemy
podziękować: Joannie Bonus, Prezydentowi Miasta Olsztyna – Piotrowi Grzymowiczowi, Szkole Podstawowej w Barczewie, Centrum Kulturalno-Bibliotecznemu w Barczewie, Alicji Sawickiej,
Wiesławowi i Elwirze Czapiewskim,
Sołectwu Rzeck, Kołu Forum Kobiet
w Rzecku, Sołectwu Kromerowo, Marzenie i Dariuszowi Figurom, Sylwii
Ćwiek, Aldonie Klimowicz, Zofii Gorczyńskiej, Sabinie Ździebłowskiej, Teresie
Puczel, Tomaszowi Michałowskiemu, Beacie Wiśniewskiej, Jarosławowi Chrzon,
Annie Tołoczko, Urszuli Geszczyńskiej,
Piotrowi Silskiemu, Ewie Bagińskiej,
Katarzynie Liberdzie, Iwonie Rudź, Lidii
Zelman, Idze Socholewskiej, Katarzynie
Jakubiak, Żanecie Żokowskiej, ZHP
w Barczewie, Crazy Shot Fotobudka, Rafałowi Zdźiebłowskiemu, Zbigniewowi
“Ramsko” Kozłowskiemu, Joannie Step-

RAZEM DLA KACPRA

Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski

kowskiej, Joannie Bentkowskiej-Chlebowicz, Annie Hrykowskiej, Uczennicom
Szkoły Cosinus, Salonowi Urody Desire
Beauty, Fotografii Anka Szklanka, Artistince, Halinie Bronce, Annie Atałap, Izabeli
Żala, Katarzynie Dowgiałło, Firmie Agraf
Rafał Sadowski, Damianowi Ratajczyk,
Agnieszce Jastrzębskiej, Klaudii Wojas,
Jakubowi Jakubiak, Annie Zdanowicz,
Wiolecie Jakubaszek-Betkowskiej, Annie
Wojszel, Hotelowi Azzun Orient Spa,
Miroławowi Małkowskiemu, Beacie Bublewicz, EMKA Studio Magdalena Ro-

gowska, Mar Meble Marcin Michalski,
Mamedowi Khalidovowi, Pink Studio
Anna Tomaszewicz, PPHU Artex Beata
Uminowicz, Nails Perfect Studio Stylizacji
Paznokci, Printomania, Annie Nowotce,
GMJA Barczewo, Krzysztofowi Rechulowi, Bar Ratuszowy w Barczewie, Paulinie
Zalawskiej, Alicji Żmijewskiej, Barbarze
Najmowicz, Izabeli Młodawskiej, Annie
Duda-Radziwon, Ewie Reut, Szkatułce
Ami, Małgorzacie Kolender, Annie Snochowskiej, Agnieszce Markowicz, Rejnoldowi Humanowi, Enjoy It, Body
Perfect, Agnieszce Szymańskiej, Dariuszowi Zdanowicz, Sołectwu Ruszajny,
Robertowi Hestkowskiemu, Ewelinie
Wróblewskiej, Zalesie Mazury Activ Spa,
Hotelowi Star Dadaj, Tomaszowi Kowalskiemu, Aptece Góra, JDG-Barczewko,
Liliowemu Atelier Fotografia, BTB Dance
Agency, UTW w Barczewie, Annie Rok,
Beacie Łoposzko, Janinie Domurad,
Sołectwu Łapka, Rafałowi Surmańskiemu,
Helenie Piotrowskiej, Beacie Jakubiak,
Beacie Kondrat, Renacie Dziubczyk,
Jolancie Jakończuk, Polskiej Młodzieży ze
Sztokholmu, Markowi i Annie Silskim,
Aleksandrze Grabowskiej, Nikoli Silskiej,
Joannie Szatkowskiej, Adamowi Dowgiałło, Aleksandrze CiechanowiczOsieckiej, Alinie Urbanek, Telewizji Macrosat, Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie.
Podczas koncertu udało się zebrać 19
945 zł, za co serdecznie dziękujemy.
Kacpra można wspomagać cały czas, m.in.
wpłacając pieniądze na numer konta: 76
1050 1807 1000 0091 1158 9074.
Dwa dni przed koncertem Kacper skończył
18 lat. Z tej okazji życzymy ogromnej siły
i jeszcze więcej zdrowia.
Patrycja Nowicka

Fot. P. Silski
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WIADOMOŚCI SPORTOWE
Szachy
Szachy to genialna planszowa gra strategiczna, która rozwija
logiczne myślenie. Zapraszamy dzieci, które chciałyby spróbować
swoich sił w tym sporcie na zajęcia do Centrum KulturalnoBibliotecznego w Barczewie przy ul. Słowackiego 5. Zajęcia
odbywają się w każdą sobotę w godzinach 10.00-12.00.
Instruktorem jest Krzysztof Cis, który ma na swoim koncie liczne
sukcesy, a teraz postanowił zarażać swoją pasją do tego sportu
najmłodszych. W planach jest Gminny Turniej Szachowy,
w którym dzieci i młodzież będą mogły zademonstrować swoje
umiejętności.

Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych
3 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli klubów
sportowych oraz animatorów sportu na orlikach z zastępcą burmistrza Panem Jasińskim i przedstawicielami Urzędu Miejskiego.
Zostały przedstawione wyniki osiągane w 2015 roku oraz
sprawozdania animatorów z pracy na orlikach. Omawiano sprawy
bieżące, ale również poruszano kwestie związane z rozwojem
sportu lokalnego oraz infrastruktury sportowej.
Halowy Turniej Mistrzostw Województwa Młodzików
w Piłce Nożnej
Hala przy Zespole Szkół w Barczewie będzie areną
tegorocznych mistrzostw województwa młodzików w halowej
piłce nożnej. W niedzielę 13 marca do Barczewa zawitają
najlepsze ekipy z całego województwa. Wystąpi 16 drużyn.
Organizatorem imprezy jest Warmińsko-Mazurski Związek Piłki
Nożnej, natomiast gospodarzem BUKS Barczewo.

Fot.Archiwum UM w Barczewie

Fot. Archiwum internetowe K. Cisa

Harmonogram turnieju:
9:00 – Rejestracja drużyn, 9:15 – Losowanie grup,
9:20 – Odprawa z trenerami i sędziami, 9:30-14:30 – Mecze
fazy grupowej, 14:45 – Pierwszy półfinał, 15:00 – Drugi
półfinał, 15:20 – Mecz o 3. miejsce, 15:40 – Finał.
Opracowanie
Informacja Turystyczna
Urzędu Miejskiego w Barczewie

Wipsowo – pierwsze rozdanie medali dla zwycięzców
W piątek 05.02.2016 r., na zakończenie ferii zimowych, w Świetlicy Wiejskiej w Wipsowie odbył się
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Barczewa.
Głównym pomysłodawcą i organizatorem zawodów
była pani Urszula Mosakowska.
Zwycięzcą turnieju został Arkadiusz Dzieciuch, który
w nagrodę otrzymał Puchar, zaś pozostali uczestnicy – 22
osoby – otrzymali medale.
Po zawodach wszyscy gracze zostali poczęstowani
ogromną pizzą ufundowaną przez naszą radną Rady
Miejskiej Barczewa, Annę Wojszel.
Zorganizowana impreza była rozrywką dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Mamy pomysły na dalsze zawody,
zarówno w różnych kategoriach wiekowych, jak
i różnych dyscyplinach sportu.
Kazimierz Biegacki
Sołtys Sołectwa Wipsowo
Fot. A. Wojszel
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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 przyszłoścu 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. Ponadto 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

BARCZEWO, GIMNAZJUM NR. 1 ul. Północna 14
(sala korekcyjna)
WTOREK / CZWARTEK
16:30-17:00 -> grupa 3-4 latków (TRWA NABÓR)
17:00-17:45 -> grupa starsza 5+

POMÓŻMY MAŁEJ LENCE !!!
Lenka Jaremek to 6-letnia dziewczynka z miejscowości Szynowo (tuż za miedzą Tuławek), która
choruje na nowotwór mózgu. Wspólnie z Małgorzatą Głodkowską oraz Katarzyną Murawską
założyłyśmy komitet społeczny ,,Promyk Słońca dla Lenki”, dzięki któremu przy WASZYM
wsparciu chcemy pomóc w zgromadzeniu środków na dalsze leczenie i rehabilitację
dziewczynki .
20 marca 2016 r. (niedziela), w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tuławkach, w godz 13.0016.00 odbędzie się uroczystość, na której przewidziane będą licytacje, kramik z ciastami
i innymi pysznościami, stoisko z drobiazgami, występy artystycznie, pokaz i nauka pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Bardzo prosimy o włączenie się do naszej akcji i o pomoc dla Lenki. Jeśli ktoś ma ,,coś” co
mogłoby być zlicytowane (przedmioty, usługi itp.), bądź drobiazgi na stoisko, serdecznie proszę
o kontakt. Każdy WASZ ciepły gest skierowany w kierunku Lenki będzie dla niej jak promyk
słońca.
W imieniu komitetu ,,Promyk Słońca dla Lenki” - DZIĘKUJĘ!!!
Mój mail: agasak7@wp.pl i tel. 661 072 545.
Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Walentynki dla Seniorów
W piątek 12 lutego 2016 r. uczniowie klasy Ia odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Barczewie, gdzie
zaprezentowali program „Walentynki dla Seniorów”.

Dzieci recytowały z przejęciem wiersze i śpiewały piosenki. Zachęcały Seniorów do wspólnej zabawy.
Po występach, dzieci z wychowawczynią Marzeną Pawlik wręczały samodzielnie wykonane czerwone serduszka.
Postaraliśmy się, by wszyscy uczestnicy „Walentynek dla Seniora” otrzymali serduszka.

Wizyta u Seniorów przyniosła nam wiele wzruszeń i satysfakcję z ciepłego przyjęcia.
To spotkanie wzbogaciło uczniów i odbiorców o nowe doświadczenie.
Żegnamy się z Seniorami. Do zobaczenia wiosną! Zostaliśmy zachęceni do powtórnej wizyty.
Dziękujemy pani Marcie Jabłonowskiej-Plucińskiej
za sfotografowanie naszych działań.
Marzenna Pawlik

