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SIĘGNIJ PO DOTACJE
Przedstawiamy kolejne konkursy dotacyjne, w których organizacje pozarządowe,
sołectwa, szkoły oraz grupy nieformalne z terenu naszej gminy
mogą pozyskać pieniądze na różnorodne działania.
Więcej na str. 3.

Bo straż to nie tylko mężczyźni!
Sprzedawczyni i opiekunka medyczna, matka trzech chłopców i kobieta,
która dopiero planuje założenie rodziny. Co je łączy?
Więcej na str. 14.

Książka na czerwiec

Biblioteka Miejska w Barczewie

„Metro 2033”
Dmitry Glukhovsky
Czy kiedykolwiek przyszło ci do głowy, że ostatni epizod historii
cywilizacji człowieka rozegra się w przejmującej atmosferze
moskiewskiego metra? Czy człowiek, który w marzeniach sięgał
gwiazd, godzien jest skończyć jak szczur, sto metrów pod ziemią?
Mało prawdopodobne?
Po przeczytaniu Metra 2033 – rosyjskiego, kultowego już
bestsellera, który zawładnął wyobraźnią ponad
dwuipółmilionowej rzeszy czytelników – na pewno zmienisz
zdanie. Ten thriller SF, którego wartka akcja i niezwykle
sugestywnie przedstawiony świat nie pozwolą ci się od niego
oderwać aż do ostatniej strony, to nie tylko wspaniała rozrywka i
uczta dla czytelnika. To także portret człowieka u schyłku
cywilizacji, to przejmująca analiza jego niezmiennej natury. To
obraz świata po końcu świata.
Rok 2033. W wyniku konfliktu atomowego świat uległ zagładzie.
Ocaleli tylko nieliczni, chroniący się w moskiewskim metrze, które
dzięki unikalnej konstrukcji stało się najprawdopodobniej ostatnim
przyczółkiem ludzkości. Na mrocznych stacjach, rozświetlanych
światłami awaryjnymi i blaskiem ognisk, ludzie ci próbują wieść
życie zbliżone do tego sprzed katastrofy. Tworzą mikropaństwa
spajane ideologią, religią czy po prostu ochroną filtrów wodnych…
Zawierają sojusze, toczą wojny.
WOGN to wysunięta najbardziej na północ zamieszkała stacja
metra. Kiedyś była jedną z najpiękniejszych, a po zagładzie przez
długi czas pozostawała bezpieczna. Teraz pojawiło się na niej
śmiertelne niebezpieczeństwo.
Artem, młody mężczyzna z WOGN-u, otrzymuje zadanie: musi
przedostać się do legendarnej stacji Polis, serca moskiewskiego
metra, aby przekazać ostrzeżenie o nowym niebezpieczeństwie.
Od powodzenia jego misji zależy przyszłość nie tylko peryferyjnej
stacji, ale być może całej ocalałej w metrze ludzkości.
źródło http://www.insignis.pl/ksiazki/metro-2033/
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Z Urzędu Miejskiego

Sięgnij po dotacje
Przedstawiamy kolejne konkursy dotacyjne, w których organizacje pozarządowe,
sołectwa, szkoły oraz grupy nieformalne
z terenu naszej gminy mogą pozyskać
pieniądze na różnorodne działania.
Fundacja BGK „Na dobry początek"
Celem konkursu grantowego „Na dobry początek” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości. O dotacje mogą ubiegać się fundacje,
stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki
publiczne z siedzibą na terenach wiejskich
lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys.
zł można przeznaczyć na przygotowanie
i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-8
lat, zakup pomocy dydaktycznych, zakup
sprzętu lub wyposażenia oraz porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców.
Autorzy nagrodzonych projektów biorą
udział w szkoleniu w zakresie nowatorskich
metod pracy z dziećmi.
Harmonogram:
czerwiec 2016 r. – rozpoczęcie naboru
wniosków,
10 września 2016 – zakończenie naboru
wniosków,
31 października 2016 – ogłoszenie
wyników konkursu,
grudzień 2016 r. – szkolenie dla
grantobiorców,
1 stycznia -30 czerwca 2017 r. – realizacja
nagrodzonych projektów.

Więcej informacji:
http://www.rownacszanse.pl/sp7
Europejska Fundacja Młodzieży międzynarodowe działania młodzieżowe
Europejska Fundacja Młodzieży wspiera
międzynarodowe działania realizowane
przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Celem programu jest
dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy
w duchu poszanowania praw człowieka,
demokracji, tolerancji i solidarności.
Terminy przesyłania wniosków:
1 października 2016 r. dla:
międzynarodowych działań mających
miejsce pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia
2017 r.;
planów pracy na 2017 r.;
jednorazowych grantów strukturalnych na
2017 r. (sieci regionalne);
grantów strukturalnych na lata 2016–2017
(międzynarodowe organizacje pozarządowe/
sieci).
Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/granty/europejskafundacja-mlodziezy-granty-namiedzynarodowe-dzialania-mlodziezowe
Bieżące informacje na temat grantów
znajdują się także na stronie:
www.facebook.com/gminabarczewo
Oprac. Katarzyna Kozera
Informacja Turystyczna Urzędu Miejskiego
w Barczewie
na podstawie regulaminów i informacji ze
stron organizatorów

Głosujmy na Barczewo w konkursie Nestlé poRusza Polskę!
Można już oddawać głosy w konkursie, w którym
nagrodą jest siłownia zewnętrzna we wskazanej przez gminę
lokalizacji. Serdecznie zachęcamy do codziennego głosowania, tylko dzięki Państwa zaangażowaniu Barczewo ma
szansę na atrakcyjną nagrodę.
Jak głosować?
Należy wejść na stronę www.nestleporusza.pl/ i kliknąć
w napis „zagłosuj”. Po kliknięciu ukaże się pole, w którym
należy wpisać „Barczewo”.
Po wpisaniu nazwy miasta klikamy „szukaj”.
Pojawi się panel głosowania.
Po kliknięciu „głosuj” przechodzimy do
potwierdzenia adresu e-mail.

WSTĘPNY PLAN IMPREZ
NA ROK FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
2016 GMINA BARCZEWO
CZERWIEC
2-4.06.2016

XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego;
Koncert organowy w wykonaniu
Bogny Nowowiejskiej

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

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

LISTOPAD
11.11.2016

Koncert pieśni patriotycznych Feliksa
Nowowiejskiego

GRUDZIEŃ
10.12.2016

„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

Głosowanie odbywa się poprzez wpisanie
adresu e-mail, na który przysyłany jest link
potwierdzający oddanie głosu. Glosować
można codziennie, ze wszystkich posiadanych
adresów e-mail.
K. Kozera
Informacja Turystyczna
Urzędu Miejskiego w Barczewie
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Informacje

NOC MUZEÓW - DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Noc Muzeów to inicjatywa z każdym
rokiem coraz bardziej popularna i coraz
więcej miast się do niej dołącza. Celem jest
ułatwienie dostępu oraz przyciągnięcie
większej ilości osób do muzeów i miejsc
kultury, zazwyczaj nieodpłatnie. Dla niektórych muzea to „martwe” budynki z eksponatami, a w rzeczywistości są to bardzo
interesujące instytucje, w których ciekawie
można spędzić czas.
Pierwsza Noc miała miejsce w 1997 r.
w Berlinie, a w Polsce w 2003 r. w Poznaniu.
Barczewo po raz kolejny włączyło się w tę

interesującą akcję. 13 maja 2016 do późnych
godzin wieczornych zostały udostępnione dla
mieszkańców zabytkowe obiekty naszego
miasta: Salon Muzyczny im. F Nowowiejskiego, Skarbiec Kultury Europejskiej,
Ratusz i Galeria Sztuki „Synagoga”. Dodatkowo przygotowano ciekawe wydarzenia
kulturalne. W Salonie Muzycznym im. F.
Nowowiejskiego gości przywitał pan Robert
Tokarski, dyrektor Centrum KulturalnoBibliotecznego w Barczewie i zaprosił na
projekcję filmu o Feliksie Nowowiejskim pt.
„Willa wśród róż”. Następnie odbyło się
spotkanie autorskie z pisarką Renatą Kosin.
Autorka pochodzi z Podlasia, ale od lat
mieszka w Barczewie, odniosła niebywały

nowych historii – opartych w dużej mierze na
prawdziwych historycznych zdarzeniach.
Pisarka opowiedziała również, jaka była jej
droga zawodowa, jak to się stało, że zaczęła
pisać powieści. Renata Kosin jest wszechstronnie utalentowaną osobą i niezwykle
barwną osobowością, dzięki czemu wspaniale się słuchało jej opowieści. Również
obecny na spotkaniu burmistrz Barczewa,
pan Lech Jan Nitkowski przypomniał, jak
wspaniałym była niegdyś pedagogiem. Na
zakończenie spotkania specjalnie dla pani
Renaty zaśpiewała Żaneta Żokowska, młoda
wokalistka, która pięknie wykonała dwie
ballady.

W tym czasie wiele się również działo
w Skarbcu Kultury Europejskiej (dawny
kościół ewangelicki). Wszyscy chętni mogli
zobaczyć wybrane eksponaty pochodzące
z wykopalisk, prowadzonych we wschodniej
części Barczewa. Miniwystawa pod nazwą
„Archeologia w kawałkach” wzbogacona
opowieściami przyciągnęła do Skarbca
Kultury Europejskiej wielu zwiedzających.
Zwłaszcza dzieci zainteresowane były m.in.
dawnymi monetami, fragmentami wyposażenia domowego, a także kośćmi.
Na zakończenie barczewskiej Nocy
Muzeów odbył się wspaniały koncert Basi

Raduszkiewicz z towarzyszeniem Jarka
Kodaczuka – niezwykłego duetu, który
niesamowicie się uzupełniał. Delikatny
i piękny głos Basi, który raz wzruszał, raz
inspirował do refleksji, by za chwile rozbawić, był niezwykle bogato ubarwiony przez
Jarka Kordaczuka, multiinstrumentalistę,
który wydaje się, że potrafiłby zagrać na
wszystkim. Wokalistka zaprezentowała
recital złożony z najpiękniejszych piosenek
z gatunku piosenki poetyckiej i literackiej
oraz utworów autorskich napisanych specjalnie dla niej m.in. przez właśnie Jarka
Kordaczuka. Koncert artystów był niejako
podróżą muzyczną i został przyjęty
owacyjnie.
Tymczasem w Galerii Sztuki „Synagoga”, prezentowano wystawę malarstwa
Ewy Kuczewskiej, a w Ratuszu była
możliwość wejścia na wieżę ratuszową
i podziwiania pięknej panoramy Barczewa.
Noc Muzeów w Barczewie była
zorganizowana przez Centrum KulturalnoBiblioteczne w Barczewie, Salon Muzyczny
im. F. Nowowiejskiego, Urząd Miejski –
Informację Turystyczną i Galerię Sztuki
„Synagoga”.
M. Łowkiel-Klimek
Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski (4)

Barczewo bije Rekord Polski

sukces literacki powieściami z motywami
„barczewskimi” i w ten sposób rozsławia
nasze miasto. Ma na swoim koncie już 5
wydanych powieści, a spotkanie tej nocy było
również promocją jej najnowszej publikacji
pt. „Sekret zegarmistrza”. W niezwykle ciekawy sposób opowiadała o swoich książkach,
o tym jak powstają, i o niesamowitych
przygodach związanych z bohaterami oraz
przedmiotami, które inspirują do tworzenia
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W sobotę, 4 czerwca 2016 r. o godz. 11.00, mieszkańcy Barczewa oraz zaproszeni goście
podejmą próbę bicia rekordu Polski w śpiewie chóralnym. Do tej pory nikt w Polsce nie
ustanowił rekordu w tej kategorii. Wydarzenie będzie elementem obchodów Roku
Feliksa Nowowiejskiego, kompozytora urodzonego w Barczewie.
Próba bicia rekordu jest nietypowym sposobem na uhonorowanie urodzonego w
Barczewie Feliksa Nowowiejskiego, w ustanowionym przez Sejm RP roku poświęconym
kompozytorowi. Ponadto, nawiązuje do wydarzeń z 1910 roku, gdy Feliks Nowowiejski
dyrygował połączonymi chórami, przybyłymi na uroczystość odsłonięcia ufundowanego
przez Ignacego Paderewskiego Pomnika Grunwaldzkiego. Około 2000 wykonawców
zaśpiewało wówczas po raz pierwszy Rotę.
W barczewskiej próbie bicia rekordu udział wezmą mieszkańcy oraz zaproszeni goście,
m.in. uczestnicy Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego, który odbywać się będzie w naszym mieście już po raz 15.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w tym
wydarzeniu!
Katarzyna Kozera
Informacja Turystyczna Urzędu Miejskiego w Barczewie
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Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej
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KRONIKA POLICYJNA
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Informacje

Złota Kaczka 2016
Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Barczewie dnia 13 maja 2016 r. było
organizatorem XVIII Rejonowego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Złota Kaczka” – eliminacji do
XXXVI Wojewódzkiego Konkursu
Zespołów Teatralnych „O Laur Złotej
Rybki”.

W przeglądzie udział wzięły grupy
teatralne z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lamkowie, Szkoły Podstawowej
w Barczewie kl. I c, Szkoły Podstawowej
w Barczewie kl. I b i I d, Społecznej Szkoły
Podstawowej w Borkach Wielkich,
Przedszkola Miejskiego w Barczewie,
Szkoły Podstawowej w Szczęsnem,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim i Szkoły Podstawowej nr 33
w Olsztynie.
Komisja w składzie: Leszek Grad,
Krystyna Jędrys, Anna Rok i Władysław
Katarzyński, biorąc pod uwagę: dobór
repertuaru, formy wyrazu artystycznego,
wykonawstwo i ogólny wyraz artystyczny,
postanowiła przyznać następujące miejsca:
I - Szkoła Podstawowa nr 33 w Olsztynie
za przedstawienie „Kot w butach”,
II - Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie,
klasa I c, za przedstawienie „Kopciuszek”
przygotowane przez Panią Grażynę
Szabelską,
III - Szkoła Podstawowa w Szczęsnem za
przedstawienie „Rytm Miasta”.
Wyróżnienie za indywidualność aktorską przyznano Annie Łukasik z kl. I c ze
Szkoły Podstawowej Barczewie za rolę
Kopciuszka.
Redakcja

Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski

Rejonowe
„Spotkania z Poezją”

Koncert duetu fortepianowego

Fot. W. Zdaniuk

W słoneczny i ciepły czwartek, 19 maja
2016 r., w Salonie Muzycznym im. F.
Nowowiejskiego w Barczewie była
niebywała okazja do wysłuchania koncertu
w wykonaniu duetu fortepianowego
- Marka Saleja i Jana Strzałkowskiego.
Niezwykle zdolni pianiści brawurowo
zagrali utwory Mozarta, Rachmaninowa
oraz Chopina. Koncert był wspaniałą ucztą
dla ducha i zmysłów. Piękne i wzruszające
dźwięki wypływały z fortepianu Feliksa
Nowowiejskiego, który, choć wiekowy
i zabytkowy, ukazał swą siłę dzięki dobrym
muzykom. Duet fortepianowy istnieje od
ubiegłego roku. Muzycy są studentami
Akademii Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki w Gdańsku, w klasie fortepianu
dr Kordiana Góry i kameralistyki dr hab.
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Elżbiety Pasierowskiej-Kołodziej oraz mgr
Bożeny Szull-Talar. W zakresie kameralistyki swoje umiejętności rozwijali pod
okiem wybitnych światowych profesorów
z Finlandii, Niemiec, Włoch i Izraela. Duet
właśnie przygotowuje się do Międzynarodowego Konkursu im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach. W związku z tym
koncert w barczewskim Salonie Muzycznym był też sprawdzianem przed
publicznością, który muzycy zdali doskonale, co udowodnił aplauz i wzruszenie
zachwyconych słuchaczy. Trzymamy
kciuki za konkurs i za rozwój kariery, która
niewątpliwie otwiera przed nimi swoje
drzwi. Mamy nadzieję, że to nie był ostatni
ich koncert w domu kompozytora.
M.Łowkiel-Klimek

Informacje

„W cieniu menory. Synagoga w Barczewie”
Synagoga w Barczewie to jedyny ocalały po wojnie tego typu budynek, który jest
obecnie ważnym miejscem kulturalnym
i zabytkowym naszego miasta. W sobotę 21
maja 2016 r. odbyło się spotkanie autorskie
z historykiem Wojciechem Zenderowskim,
który zaprezentował swoją najnowszą
książkę pt. „W cieniu menory. Synagoga w
Barczewie”. Publikacja ujawnia losy
Żydów mieszkających na naszym terenie,
historię gminy żydowskiej w Barczewie,
okoliczności powstania samego budynku
Synagogi, a także dzieje różnorodnych w
nim działalności. Najważniejszy element
tej opowieści to ludzie, którzy przez lata, do
chwili obecnej dbają o to ważne miejsce
dziedzictwa kulturowego, czyli prezesi
i członkowie Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego „Pojezierze”, oddział w
Barczewie. Autor podkreślił na spotkaniu,
że książka nie jest pozycją naukową,
jednakże powstała na podstawie ważnych
dokumentów archiwalnych. Publikacja ma
na celu promocję Synagogi, a dla

Fot. W. Zdaniuk

mieszkańców Gminy Barczewo oraz dla
turystów jest to możliwość poznania tej
ciekawej historii. Wojciech Zenderowski

Muzyka sceniczna Feliksa Nowowiejskiego
w Kawiarni naukowej

serdecznie podziękował i wręczył pierwsze
egzemplarze książki Annie Rok, która jest
redaktorem i autorem okładki książki,
Marianowi Sawickiemu – wieloletniemu
dawnemu prezesowi Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” oraz
Krystynie Szter, obecnej prezes Stowarzyszenia, zarządzającej Synagogą. I to
właśnie na ręce pani prezes autor
podarował do zbiorów Galerii medalik
żydowski z XIX wieku.
Spotkanie uświetnił recital kapeli
„Ojdana” w składzie: Danuta Nowakowska
– akordeon, Mieczysław Dziemidowicz –
cymbały, Piotr Szczyglak – gitara. Artyści
fenomenalnie zagrali motywy muzyki
żydowskiej, znane melodie ludowe i polskie klasyczne przeboje, świetnie przez
nich zaaranżowane.
Książkę „W cieniu menory. Synagoga
w Barczewie”, możecie państwo nabyć
w Galerii Sztuki „Synagoga”. Serdecznie
polecam.
M. Łowkiel-Klimek

XV Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Chóralnej
im. F. Nowowiejskiego

Fot. Archiwum autora

W roku Feliksa Nowowiejskiego organizowane są cykliczne spotkania poświęcone kompozytorowi pod nazwą „Kawiarnia naukowa”. Aby wszystkim
Państwu przybliżyć postać i twórczość
kompozytora, cykl wykładów prowadzi
prof. Krzysztof Dariusz Szatrawski z UWM
w Olsztynie, wieloletni badacz i propagator
twórczości Feliksa Nowowiejskiego. 28
kwietnia odbył się kolejny wykład, tym
razem pod nazwą „Muzyka sceniczna
Feliksa Nowowiejskiego”. Prof. Krzysztof
Szatrawski opowiedział o utworach
scenicznych kompozytora, głównie na
przykładzie opery „Legenda Bałtyku”,
która lśni najjaśniej pośród tego rodzaju
twórczości Nowowiejskiego. Profesor

w pasjonujący sposób maluje słowem
bogaty i wnikliwy obraz Feliksa Nowowiejskiego, który zarysowuje się coraz
widoczniej. Na pewno warto poznawać
bliżej kompozytora z Barczewa, który jest
patronem Roku 2016! Ogromne podziękowanie ślemy panu profesorowi za możliwość czerpania wiedzy o tak ważnej dla
nas postaci. Te wykłady są historycznym
i bardzo istotnym momentem w Roku
Feliksa Nowowiejskiego. Dziękujemy
również serdecznie pani Sylwii Wojtach
– właścicielce Sklepu Spożywczo-Przemysłowego „Pszczółka” w Barczewie za
ufundowanie poczęstunku na wszystkich
spotkaniach w ramach Kawiarni naukowej.
M. Łowkiel-Klimek
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Rozmowa z Alicją Sawicką, dyrektorem Zespołu Szkół w Barczewie
Kończy się rok szkolny i tym samym
pierwszy rok funkcjonowania Zespołu
Szkół w Barczewie. Czy udało się
zrealizować założone cele?
W znacznej mierze tak. Utworzyliśmy
Liceum Ogólnokształcące o profilu służba
penitencjarna oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Oferta szkoły
okazała się na tyle atrakcyjna, że wśród
naszych licealistów znalazły się osoby
spoza Barczewa. Dlatego też w tym roku
rozszerzyliśmy zakres promocji.
Nie powstała jednak planowana szkoła
zawodowa. Dlaczego?
Było zbyt mało chętnych do kontynuowania nauki w „zawodówce”. Uczniowie częściej wybierają licea ogólnokształcące i profilowane oraz technika, by
mieć średnie wykształcenie.
Zespół Szkół w Barczewie podpisał
porozumienie o współpracy z Zakładem
Karnym w Barczewie. Jak przebiegała ta
współpraca?
Bardzo sprawnie. Klasa I Liceum Ogólnokształcącego już 14 września 2015 r.
wyjechała na dwudniowy obóz do Ośrodka
Zewnętrznego w Kikitach, gdzie uczniowie
zostali zapoznani przez pracowników z codzienną pracą strażników i wychowawców.
W trakcie trwania roku szkolnego młodzież
odbywała wycieczki zawodoznawcze na
teren Zakładu Karnego w Barczewie.
Uczniowie zaznajamiali się ze specyfiką
funkcjonowania placówki, służbą więzienną i historią więzienia. Duże zaangażowanie i profesjonalizm pracowników ZK
zrobiły wrażenie na młodzieży, która
chętnie bierze udział w tych nietypowych
lekcjach.
1 września 2016 r. podpisano także porozumienie z Olsztyńską Szkołą Wyższą.
Tak. Dzięki temu licealiści, na zaproszenie
Pani Heleny Rusieckiej, uczestniczyli
w inauguracji roku akademickiego
2015/2016. Uczniowie brali udział w zajęciach pokazowych na OSW, giełdzie
pracy, gdzie mieli doskonałą okazję do
zapoznania się z ofertami pracy lokalnych
pracodawców, a także uczestniczyli
w warsztatach zawodoznawczych.
To chyba nie jedyne innowacje, które
zostały wprowadzone w szkole?
Wciąż poszerzamy naszą ofertę i staramy
się ją uatrakcyjnić. Uczniowie ćwiczą
musztrę pod czujnym okiem mjra Bogdana
Trzeciakiewicza, trenują sztuki walki na
zajęciach prowadzonych przez instruktora
taekwondo, wyjeżdżają na strzelnicę.
Dzięki uprzejmości Pani Ireny Mysakowskiej, dyrektorowi Zakładu Poprawczego w Barczewie, nasi licealiści mogli
również odwiedzić Zakład Poprawczy,
poznać specyfikę pracy w placówce i formy
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Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski

oddziaływań resocjalizacyjnych, jakie
stosuje się wobec młodzieży.
Ważne dla nas było też utworzenie w tym
roku szkolnym klasy sportowej w gimnazjum. Uczniowie podczas dziesięciu
godzin zajęć wychowania fizycznego
w tygodniu trenują piłkę nożną i piłkę
siatkową. W tym miejscu należałoby
wspomnieć o sukcesach naszych uczennic
w piłce nożnej. Dziewczęta pod opieką
Sławomira Długińskiego wywalczyły
awans do ósemki najlepszych drużyn
w województwie w Turnieju Coca Cola
Cup 2016 oraz zajęły 4. miejsce w finale
województwa warmińsko-mazurskiego
ZLZS.
Od września 2016r. Zespół Szkół w Barczewie (pod patronatem Kuratorium
Oświaty) podejmie współpracę z Izbą
Adwokacką w Olsztynie. Co zakłada ten
projekt?
Będzie to cykl spotkań z radcami prawnymi
z Olsztyna. Obejmować będzie zagadnienia
z zakresu mediacji, przemocy, cyberprzestępczości, stalkingu i praw autorskich.
Planowane są też praktyczne zajęcia
umożliwiające poznanie procedur oraz
tego, jak napisać pozew, gdzie szukać
pomocy prawnej. Staramy się, aby nasi
uczniowie mieli możliwie jak najlepsze
perspektywy rozwoju, dlatego jeszcze
w tym roku chcemy rozpocząć kolejny cykl
ciekawych spotkań, tym razem z filozofią.
Dzięki współpracy z Uniwersytetem
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie młodzież będzie mogła uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez wykładowców uniwersyteckich.
Kiedy ruszy nabór do liceów na kolejny
rok szkolny 2016/2017?
Rekrutacja rozpoczęła się 5 maja i potrwa
do 22 czerwca 2016 r. W tym roku
zamierzamy utworzyć kolejną klasę
pierwszą LO o profilu służba penitencjarna.
Odbywa się także nabór do gimnazjum oraz
GAZETA SAMORZĄDOWA 5 (263) maj 2016

na I i III semestr do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
Dziękuję za rozmowę.
Lidia Zelman

Mieszkańcy piszą...
Barczewo – moja gmina

Historia

Kalendarium
O karczmach i o „Ciemnym Wartemborskim” Barczewskie
Maj
Z historii wiemy, że dawniej na Warmii
karczmy istniały w większych wsiach lub
przy szlakach handlowych. Ich początek
datuje się z lokacją wsi lub z budową kościoła. Tam, gdzie wieś była uboga w mieszkańców, zazwyczaj nie było karczm.
Warto w tym miejscu zacytować biskupa
Ignacego Krasickiego, który pisał: „Gdzie
jest wieś bez karczmy? Byłoby to
stworzenie bez głowy. Karczma jest
bowiem miejscem schadzek, rady i wesela,
w niej się wszystko nawiązuje i zawiązuje,
w niej żal jeden drugiemu wylewa, w niej
się kłócą i biją, i swarzą, i godzą i kochają.
Karczma to serce wsi”.
W dokumencie lokacyjnym Barczewa
Henryk z Łajs otrzymał pół budynku na
urządzenie słodowni. Potem, wraz z rozwojem przemysłu browarniczego, przywilej słodowania oraz warzenia i wyszynku
piwa został rozdzielony. W mieście było
kilka karczm. O jednej w historii klasztoru
oo. Franciszkanów czytamy, że biskup Piotr
Tylicki wykupił stojącą w pobliżu klasztoru
karczmę (dom nad stawem) i włączył ją bez
prawa propinacji do terenu klasztornego.
Natomiast karczmy wiejskie służyły
miejscowym nie tylko do konsumpcji
trunków czy zakupów. W karczmie
obradował sąd, naradzała się starszyzna
w sprawach ważnych. Niekiedy w soboty
przy dźwiękach kapeli urządzano tańce.
W monografii wiosek Gminy Barczewo
czytamy, że w Barczewku były dwie
karczmy. W Bartołtach Wielkich, kiedy
stawiano kościół we wsi, była już karczma,
podobnie jak w Ramsowie. W Lamkowie
jedna karczma stała w sąsiedztwie kościoła,
a druga we wsi. W Ruszajnach obok kuźni
znajdowała się karczma, tak samo jak
w Jedzbarku. W Mokinach Piotr Syndel
i jego syn Jan mieli wspólną karczmę.
Swoje karczmy miały wsie: Kierzliny,
Radosty, Szynowo, Sapuny, Mokiny,
Łęgajny, Wójtowo, Krupoliny, Kronówko,
a w Kronowie były nawet dwie karczmy.
W roku 1656 w Kaplitynach była karczma
i w tym roku została postawiona także
w Wójtowie, Bogdanach i Krupolinach.
W Skajbotach jedna karczma należała do
Nikielkowa i był to najstarszy taki przybytek w dekanacie wartemborskim (1500
r.), a drugą zbudowano później i należała do
wsi. Mówiono, że Wipsowo także miało
swoją karczmę.
Z uwagi na fakt, że sprzedaż trunków
przynosiła zyski dla producentów
i karczmarzy, każdy karczmarz bronił
swych praw, a także pilnował, aby pod jego
nosem nie wyrosła nowa karczma, co
gorsze z tańszym trunkiem. Innym
przykładem jest sytuacja, kiedy w 1582
roku proboszcz z Lamkowa, ks. Łukasz

Kaszyński, karczmę we wsi wydzierżawił
nie komu innemu, jak burmistrzowi z Barczewa, który czerpał z niej niemałe
dochody.
W Barczewie oprócz karczm była
gorzelnia i browar. Kiedy biskup Wacław
Leszczyński został prymasem, miał wciąż
przypominać swemu sekretarzowi Stanisławowi Bużeńskiemu, aby słał na
Warmię wciąż nowe ponaglenia i by pamiętano o dostarczeniu na dwór prymasowski piwa „Ciemne Wartemborskie”. Po
to znakomite piwo do Barczewa przyjeżdżali kupcy. W XVIII wieku Jędrzej
Kitowicz w „Opisie obyczajów za
panowania Augusta III” pisze o cenionym
piwie warmińskim produkowanym w
Wartemborku, które miało swoje nazwy,
takie jak „Roześmiana gęba”.
Dopiero biskup Teodor Potocki, dbając
o rodzimy interes, 26 lipca 1717 roku wydał
zakaz sprowadzania do karczm poza własną
produkcją obcej gorzałki spoza swego
biskupstwa. Wiązały się z tym sankcję
w postaci kary grzywny sięgającej nawet
100 talarów. Mimo surowych przepisów
wprowadzonych przez urzędujących
biskupów warmińskich, przemytem alkoholu trudnili się nawet wysocy urzędnicy.
Przykładem jest zapis w kronice miasta pod
datą 15 czerwca 1755 roku, kiedy to na
zamku biskupim w Wartemborku za
przemyt trunków z Prus do miejscowych
karczm sądzono samego burmistrza miasta
Andrzeja Berenta.
A jak było w Wartemborku na czas
łosierów? Z opisów wiemy, że gwarno było
do późna. Po nabożeństwie wierni
opuszczali mury kościelne i tłumnie
otaczali liczne stragany, które rozstawione
były na rynku i w pobliżu kościoła. Wielki
gwar i ruch panował również we wszystkich
szynkach i karczmach na terenie miasta,
gdzie przemęczeni pielgrzymi zajadali
cółty (warmińskie bułki), oraz inne
specjalne przysmaki odpustowe. Starsi
popijali przeważnie słynne tutejsze „psiwo”
brunatne, a przy tym rozbrzmiewał
wszędzie gwara warmińska.
Cofnijmy się do roku 1494, kiedy
w mieście obowiązywało prawo propinacyjne, zastrzegające wyłączność sprzedaży
trunków dla właścicieli wiosek. Od tego
czasu wina i miody były z karczm
systematycznie wypierane przez wódkę.
Natomiast z ciekawostek przytoczmy fakt,
że W XVIII wieku w jednej z parafii
dekanatu wartemborskiego powzięto
postanowienie, że nikomu, kto w karczmie
zapił się wódką na śmierć, nie należy się
uczciwy pochówek. Kroniki milczą, czy to
Ciąg dalszy na str. 10
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Otwarcie sezonu artystycznego „SYNAGOGA 2016”
We wtorek, 3 maja br., Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne w Barczewie „Pojezierze” oddział w Barczewie, w Galerii
Sztuki „Synagoga” im. Barbary Hulanickiej otwarło nowy sezon artystyczne. Z
uwagi, że dzień ten jest Świętem
Narodowym, które obchodzimy w rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wszyscy
obecni odśpiewali hymn państwowy.
Krystyna Szter, prezes Stowarzyszenia

Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski

Społeczno-Kulturalnego w Barczewie
„Pojezierze”, a zarazem radna Powiatu
Olsztyńskiego, serdecznie i gorąco przywitała: posła na Sejm RP Mirosława
Pampucha, przewodniczącego Rady
Miejskiej w Barczewie Andrzeja Maciejewskiego, zastępca burmistrza Barczewa
Dariusza Jasińskiego, zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie
Halinę Bronkę, radnego Sejmiku Woje-

O karczmach...
Ciąg dalszy ze str. 9

pohamowało pociąg mieszkańców do
wódeczki. Później, biskup warmiński
Ignacy Krasicki, 9 grudnia 1768 roku,
dbając o rodzimy interes wydał zakaz
sprowadzania wódki zagranicznej. Potem
w jednej z gazet z oburzeniem pisano, jak to
rodziny, zamiast przyjemnie, a zwłaszcza
pożytecznie spędzić czas na lekturze gazet
czy nad katechizmem, idą do karczmy
w sobotę i niedzielę grać w karty przy
piwie. Szczególnie w zapusty, w karnawale,
zapełniały się karczmy.
Do dziś, oprócz wspomnień z tamtego
okresu spisanych w starych kronikach, nie
zachowała się żadna wiejska karczma
z tamtego okresu. Nawet przyśpiewki przy
dzbanie piwa uleciały w zapomnienie. Za
wyjątkiem jednej z dekanatu wartemborskiego, nie wiadomo na jaką nutę. „Idzie
flaska piersa, idzie flaska sersa, idzie flaska
druga, idzie flaska długa, idzie flaska
trzecia, idzie flaska świeża. Wiwat nam.
Toto pan. Bo gorzauki dau!”.
Wojciech Zenderowski
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wództwa Warmińsko-Mazurskiego Marka
Sztera, b. prezesa Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”
oddział w Barczewie Mariana Sawickiego,
radnych Miejskiej Rady, sołtysów,
kierowników i prezesów miejscowych
jednostek oraz wszystkich, którzy kochają
sztukę. Przywitała członków Stowarzyszenia SSK „Pojezierze”, bez których
trudno byłoby otworzyć nowy sezon
artystyczny.
Sezon artystyczny „Synagoga 2016”
pieśniami patriotycznymi z bogatego
repertuaru otworzył Chór „Moderato” pod
dyrekcją Danuty Nowakowskiej, działający przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie. Chórzyści zaśpiewali następujące utwory pt: „Gaude Mater
Polonia”, „Pieśń Konfederatów Barskich”,
„Modlitwa za Ojczyznę”, „Moja Ojczyzna”, „Hymn do Bałtyku” (Feliksa
Nowowiejskiego), „Modlitwa o Pokój”,
„Piękna nasza Polska” oraz „Leć głosie po
rosie”.
W drugiej części z koncertem instrumentalnym wystąpili uczniowie Powiatowej Szkoły Muzycznej Filia w Barczewie: Bartosz Moszczyński – gitara, Julian
Rokicki – akordeon, Wiktoria Sikorska –
gitara, Julia Michalska – wiolonczela
i Aleksandra Michalska – wiolonczela.
Wykonawców, którzy zaprezentowali
swoje umiejętności gry na instrumentach
zapowiedziała Alicja Czarnecka-Zyskowska.
Wernisaż Ewy Kuczewskiej z Olsztyna
zainaugurował nowy sezonu artystyczny
„SYNAGOGA 2016”. Prezes Stowarzyszenia, Krystyna Szter, przedstawiając
autorkę prezentowanych obrazów dodała,
że pani Ewa swoją przygodę z malarstwem
rozpoczęła dopiero po przejściu na
emeryturę, a jej prace cechuje wysoki
poziom artystyczny.
Ewa Kuczewska dodała, że od siedmiu
lat wiedzę teoretyczną zdobywała, studiując samodzielnie dostępną literaturę.
Aby udoskonalić swój warsztat w 2006
roku uczęszczała do pracowni plastycznej
w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie prowadzonej przez
Renatę Pługowską i Wiesława Wachowskiego. Następnie w 2012 roku
rozpoczęła naukę pod okiem Miry SmerekBieleckiej, gdzie kształci się do dziś.
Preferuje malarstwo olejne, ale uprawia
także malarstwo akwarelowe, batik,
malarstwo na jedwabiu.
Tworzy z potrzeby serca i miłości do świata
i ludzi. Ponadto nadmieniła, że do chwili
obecnej zorganizowała kilka wystaw
indywidualnych oraz uczestniczyła
w wystawach zbiorowych, za co otrzymała
GAZETA SAMORZĄDOWA 5 (263) maj 2016

Fot. W. Zenderowski

wiele nagród.
Na koniec Krystyna Szter serdecznie
podziękowała Alicji CzarneckiejZyskowskiej za udział w przygotowaniu
wernisażu, a także chórzystom z Chóru
„Moderato” i uczniom z Powiatowej
Szkoły Muzycznej. Podziękowała też Ewie
Kuczewskiej, której wernisażem otwarty
został nowy sezon artystyczny. Były także
podziękowania i kwiaty od posła na Sejm
RP, Mirosława Pampucha.
Na koniec prezes Stowarzyszenia
zaprosiła wszystkich do obejrzenia
prezentowanych prac artystki oraz na słodki
poczęstunek i rozmowy w kuluarach.
W. Zenderowski
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IV POTYCZKI SĄSIEDZKIE
Już po raz czwarty, 7 maja, odbyła się
wójtowsko-kaplityńska impreza pod nazwą
„Potyczki Sąsiedzkie”, polegająca na
przebyciu położonej między Wójtowem
a Kaplitynami „PZU Trasy Zdrowia”,
propagującej aktywny wypoczynek.
Trasę trzy lata temu pozyskało Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo w ramach
konkursu ogłoszonego przez Fundację
PZU. W pierwszym naborze o budowę trasy
starało się 370 gmin – nasza znalazła się
w pierwszej trzydziestce, która taką ścieżkę
pozyskała. Obecnie jest ich około 60 na
terenie całego kraju. Przy współpracy
z mieszkańcami Kaplityn i Nikielkowa
wytyczono trasę w lesie znajdującym się
pomiędzy Wójtowem a Kaplitynami.
Ścieżka ma długość około 4 km. Na tym
dystansie znajduje się 9 przygotowanych do
ćwiczeń stacji. Każda z nich posiada tablice
informacyjne, na których przedstawione są
przykładowe rodzaje ćwiczeń z rozróżnieniem na juniorów, seniorów i osoby
aktywne sportowo.
Udział w imprezie należało rozpocząć
od pobrania z punktu startowego karty
uczestnika, a następnie ruszyć na szlak
rozpoczynający się na Osiedlu Leśnym
w Wójtowie. Impreza skierowana była do
wszystkich mieszkańców. Zarówno dzieci,
jak i dorośli radzili sobie znakomicie.
Najważniejsza była dobra zabawa,
aktywność i integracja, a jak zapewne łatwo
się domyślić, akurat tego w Wójtowie nie
brakowało.
W przebyciu trasy pomagali uczestnikom wolontariusze, którzy służyli pomocą
przy wykonywaniu ćwiczeń, a także
przyznawali pieczątki na kartach zawodników za każdą poprawnie zaliczoną
stację.
W roli wolontariuszy, oprócz członków
Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo,
doskonale sprawdzili się uczniowie
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Spo
żywczych w Olsztynie oraz Gimnazjum nr
67 w Olsztynie. Obecność olsztyńskiej
młodzieży to efekt współpracy stowa
rzyszenia ze szkołami, w których się uczą.
– Z gastronomikiem współpracujemy już
od trzech lat, z gimnazjum w tym roku po
raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni.
Młodzież spisuje się rewelacyjnie, ma
okazję do pracy społecznej, będącej
jednocześnie wspaniałą zabawą. Wiemy, że
z chęcią bierze udział w naszej imprezie
i dobrze wspomina pobyt w Wójtowie
– mówi Beata Jakubiak, prezes Stowarzyszenia Wspólne Wójtowo.
Dwie z dziewięciu stacji mieszczą się na
terenie Kaplityn, gdzie na uczestników
czekali mieszkańcy tej miejscowości z

przygotowanym poczęstunkiem i specjalną
atrakcją, którą był pokaz tańczącego psa.
PZU Trasa Zdrowia ma kształt pętli, więc
uczestnicy kończyli wyprawę wracając do
Wójtowa, gdzie na Boisku Leśnym czekał
specjalnie przygotowany na tą okazję
i kończący potyczki tor przeszkód.
Każda z osób biorąca udział w zabawie
otrzymała pamiątkowy dyplom i upominek.

Dodatkowo spośród wszystkich uczestników rozlosowano atrakcyjne nagrody.
Przejście trasy nie kończyło imprezy
członkowie stowarzyszenia przygotowali
szereg dodatkowych atrakcji. Wolonta-

Patrycja Nowicka
Fot. Archiwum autora (3)
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riusze prowadzili animacje dla najmłodszych, gry, zabawy, malowanie
twarzy. Zainstalowano dmuchany plac
zabaw, specjalnie na tą okazję przygotowano także Wójtowski Ocean, gdzie
najmłodsi mogli spróbować swoich sił
w wędkowaniu.
Na specjalnych dmuchanych matach
rozegrano mecze piłki nożnej w sześciu
osobowych drużynach. Przy współpracy
z Olsztyńską Szkołą Cosinus stworzono
strefę urody i zdrowia, można było
skorzystać z masażu czy porad kosmetyczki, a mieszkający w Wójtowie fani
motoryzacji przygotowali pokaz klasycznych motocykli.
Dla zregenerowania sił po przebyciu
trasy można było posilić się kiełbaskami
z ogniska oraz smakołykami przygotowanymi przez wójtowskie gospodynie,
a na nadmiar kalorii nikt nie zwracał uwagi,
gdyż na wszystkich czekała kończąca
imprezę zabawa taneczna.
Z trasy zdrowia można korzystać przez
cały rok, a tworzona była z myślą
o wszystkich mieszkańcach. Jest dostosowana zarówno dla osób czynnie uprawiających sport, jak i chcących miło
spędzić czas amatorów.
– To miejsce naprawdę tętni życiem,
spotykamy tu całe rodziny seniorów,
sportowców czy przedszkolaki z Łęgajn.
Zapraszamy do nas wszystkich i zawsze.
Aktywne podziwianie wójtowskiej przyrody to doskonała alternatywa dla domowej
nudy – powiedział Adam Perczyński,
Sołtys Wójtowa.
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Sport

WIADOMOŚCI SPORTOWE

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
w szabli
W Olsztynie 6 maja odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w szabli.
Świetny występ zanotował Cezary Białecki, mieszkaniec Barczewa, zawodnik
MUKS Victor Warszawa.
Na Białeckim ciążyła duża presja. Zaliczany do faworytów nie zawiódł i zdobył
srebrny medal, ulegając tylko jednym
trafieniem koledze z reprezentacji Polski.
Dla Cezarego jest to ważny medal,
zdobył go w Olsztynie, w którym stawiał
pierwsze kroki szermiercze w UKS
Hajduczek Olsztyn.

Wizyta młodych piłkarzy z Spvg.
Niedermark
Piłkarze BUKS-u Barczewo w piątek
i sobotę (6-7 maja) rozegrali mecze z
młodzieżą z Niemiec.
W piątek rywalizowano na Stadionie
Miejskim w Barczewie, gdzie na co dzień
swoje mecze rozgrywa PISA Barczewo.
Chłopcy z kategorii U-13 przegrali 1:2
ze swoimi rówieśnikami, natomiast ich
klubowi koledzy ze starszej grupy
wiekowej U-15 wygrali 5:3.
W sobotę na Orliku przy ul. Wojska
Polskiego rozegrano spotkania rewanżowe.
Piłkarze BUKS-u U-13 oraz U-15 nie mieli
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problemów z rywalami z Niedermark
i odnieśli pewne zwycięstwa.
Dodatkową atrakcją był mecz w kategorii Old Boys pomiędzy reprezentacją
gminy Barczewo a trenerami i opiekunami
niemieckiej ekipy. Lepsi okazali się nasi
reprezentanci, pokonując swoich przeciwników 7:3.
Bartosz Idzikowski
Informacja Turystyczna Urzędu
Miejskiego w Barczewie
Fot. Bartosz Idzikowski
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Społeczeństwo

Bo straż to nie tylko mężczyźni!
Sprzedawczyni i opiekunka medyczna,
matka trzech chłopców i kobieta, która dopiero
planuje założenie rodziny. Co je łączy? Chęć
niesienia pomocy drugiemu człowiekowi
i walka z własnymi słabościami. Karolina Pupek
i Agnieszka Nagraba, moje rozmówczynie, to
członkinie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Barczewie, która po kilkunastu latach
ponownie może szczycić się tym, że w swoich
szeregach ma także aktywnie działające kobiety.
Co skłoniło was do wstąpienia w szeregi
Ochotniczej Straży Pożarnej?
K.P. – Chciałyśmy pokazać że straż to nie tylko
mężczyźni, zainspirowały nas koleżanki
z innych oddziałów OSP.
A.N. – W Dobrym Mieście, Wójtówku,
Jezioranach również są strażaczki, OSP
Miłakowo tworzą praktycznie same kobiety, to
żeńska drużyna.
Kiedy zaczęłyście myśleć, że straż to miejsce
dla was?
A.N. – U mnie można powiedzieć, że to rodzinna
pasja. Mój tata, brat, dziadek, wujek – wszyscy
związani byli z naszą jednostką, zresztą teraz też
jest tu mój mąż.
K.P. – Mieszkając w Piszu należałam do
tamtejszego oddziału ratunkowego, który z kolei
współpracował z barczewską strażą. Kiedy się tu
przeniosłam było dla mnie naturalne, że chcę
dalej działać.
Co musiałyście zrobić, by zostać strażaczkami?
K.P. – Skończyłyśmy kurs kwalifikowanej
pierwszej pomocy i wystosowałyśmy prośbę do
zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Barytywnie.
A.N. – Oczywiście samo to nie wystarczyło,
abyśmy mogły brać udział w akcjach
musiałyśmy przejść specjalny czterotygodniowy weekendowy kurs prowadzony
przez Państwową Straż Pożarną w Olsztynie,
który kończył się egzaminem.
Jak wygląda taki egzamin?
A.N. – Najpierw jest część teoretyczna. Po jej
zdaniu przystępuje się do części praktycznej,
gdzie poradzić sobie trzeba min. z rozwinięciem
liny, wejściem w aparaturze do zadymionego
pomieszczenia, zlokalizowaniem pożaru,
odszukaniem osoby poszkodowanej i jej
ewakuacją, wejściem na drabinę, czy sprawnym
przekazywaniem informacji.
Jak odnajdujecie się w tym jednak męskim
świecie, patrząc przynajmniej na naszą
jednostkę zdecydowaną przewagę liczebną
mają panowie?
K.P. – Oprócz nas są jeszcze dwie koleżanki –
Hanna Gołębiewska i Elwira Czyżko,
w drużynie młodzieżowej również mamy chyba
dwie czy trzy ochotniczki, ale faktycznie na
początku było ciężko, weszłyśmy w ich świat.
A.N. – Można powiedzieć, że zaburzyłyśmy ich
dotychczasowy spokój, tym bardziej, że obie
raczej nie należymy do cichych i spokojnych
osób, do tego od razu mówimy co myślimy.
K.P. – Teraz jest już dużo lepiej, choć być może
jeszcze nie wszyscy nas zaakceptowali, jednak
słyszymy też pozytywne opinie o naszej
obecności, staramy się też zadbać o kolegów jak
umiemy, chociażby szykować herbatę czy kawę
kiedy wracają z akcji, wiemy że będą zmęczeni.

14

Fot. Archiwum autora

Czyli po prostu opiekujecie się nimi?
K.P. – Tak samo jak oni nami. Kiedy jedziemy
na akcję musimy pokazać, że nie jesteśmy tam
na darmo, ale wiemy, że uważają na nas
i opiekują się nami.
Czy mam przez to rozumieć, że jednak
inaczej was traktują w czasie pracy, macie
tzw. fory?
A.N. – Nie to nie tak, na akcji nie ma różnicy czy
to mężczyzna czy kobieta, dadzą pilarkę to lecisz
z pilarką, miotłę – to zamiatasz. My po prostu
wiemy, że co by się nie działo, możemy na nich
liczyć. Na niektóre sprzęty nie mamy jeszcze
uprawnień, więc z tej przyczyny nie możemy
podjąć się niektórych zadań.
K.P. – Możemy wzajemnie na sobie polegać,
nawet kiedy ktoś prywatnie nie darzy kogoś
jakąś wielką sympatią, to na akcji nie ma to
najmniejszego znaczenia, tu obowiązuje zasada
jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
To ile macie już zaliczonych wyjazdów?
A.N. – Ja wyjeżdżam od stycznia, naliczyłam
około 30.
K. P. – Ja od zeszłego marca, w sumie to
liczyłam do 50, potem już przestałam.
Skąd wiecie że właśnie teraz należy stawić się
na akcje?
A.N. – Kiedy ktoś zgłasza jakieś zdarzenie,
przyjmuje je Olsztyn i przekierowuje je do
odpowiednio przypasowanej do danego terenu
jednostki, kiedy jest to Barczewo, włącza się
syrena którą słyszą wszyscy, a dodatkowo
strażacy mają także alarmowanie telefoniczne.
Kiedy coś się dzieje, system alarmowy
automatycznie wybiera nasze numery i dzwonią
nasze telefony. Wtedy, jeśli tylko możemy, to
biegniemy do straży.
Kiedy dowiadujecie się, z jakim zdarzeniem
będziecie mieć do czynienia na akcji?
K.P. – Na miejscu w straży, choć tak naprawdę to
dopiero na miejscu zdarzenia. Nigdy nie
wiadomo, co może nas spotkać, jedziemy do
pomiaru tlenku, a na miejscu okazuje się, że
trzeba natychmiast wykonać reanimację.
Czyli to zaskakująca robota?
A.N. – Tak, i to bardzo, nie ma dwóch takich
samych akcji, jeżeli jedziemy piąty raz do
palącej się trawy, to każdy z tych pożarów jest
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inny, do każdej sytuacji musimy podejść
zupełnie inaczej.
K.P. – Czasami ludzie tego nie rozumieją.
Powiedzmy np. że wyje syrena, zbiega się 6 osób
i okazuje się że mamy wezwanie do palącego się
śmietnika. Jedziemy więc wszyscy, bo w tym
momencie nie wiemy dokładnie, co to za
śmietnik, jaki jest zasięg tego pożaru, co się
w tym śmietniku pali i koło czego stoi. Na
miejscu okazuje się, że sytuacja nie jest
wyjątkowo skomplikowana i nie ma jednocześnie zajęcia dla wszystkich osób. My
oczywiście wymieniamy się między sobą
czynnościami, ale niestety potrafimy też
usłyszeć „o, przyjechali i stoją”.
Oprócz udziału w akcjach, jesteście też
częścią drużyny reprezentującej nas na
organizowanych przez OSP w Barczewie
Ogólnopolskich Mistrzostwach w Ramach
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy?
K.P. – Tak, nasza drużyna jest mieszana. My
dwie oraz dwaj koledzy strażacy – Rafał
Stochmal i Mariusz Paprocki. W takim składezie
startowaliśmy w tamtym roku po raz pierwszy.
Jak poszło?
A.N. – Zajęliśmy 14 miejsce na 32 drużyny.
Patrząc na ogromny poziom tej imprezy i fakt, że
spotykają się tu najlepsze drużyny różnych
jednostek ratowniczych z kraju, jesteśmy bardzo
zadowoleni z tego wyniku. Nasz cel, który
chcieliśmy osiągnąć, to pierwsza 15, więc się
udało.
K.P. – Te mistrzostwa to ogromna dawka nowej
wiedzy, mamy okazję szkolić się praktycznie,
dodatkowo poznając wiele wspaniałych ludzi.
Przygotowania do tegorocznej edycji już
rozpoczęte?
K.P. – Tak, w miarę możliwości spotykamy się.
Każdy z nas pracuje, więc czasem ciężko się
zgrać, ale im bliżej zawodów, tym częstsze
planujemy ćwiczenia.
Czy wy wyobrażacie sobie teraz życie bez
straży?
A.N. – Raczej nie, dopóki tylko zdrowie
pozwoli, myślę że będę aktywnie działać.
K.P. – Myślę, że być może przyjdzie taki czas,
by się troszkę usunąć, jestem kobietą i planuję
założyć rodzinę, ale nie wyobrażam sobie
przestać być strażakiem.
Wolałybyście, aby w naszej jednostce było
więcej kobiet, czy jednak chciałybyście
pozostać takimi przysłowiowymi „rodzynkami”?
K.P. – Oczywiście że dobrze jest być
rodzynkiem, ale chcemy walczyć ze stereotypem kobiety zamkniętej w domu, mamy pasje,
i chcemy je rozwijać, do czego też bardzo
zachęcamy jeśli tylko ktoś ma ochotę się
przyłączyć. Satysfakcji, jaką daje praca w straży,
nie da się opisać.
A.N. – Nie ma się czego bać. Jeśli nawet ktoś się
zastanawia, a ma jakieś słabości czy lęki, to
trzeba je przełamywać. Tu nie ma bohaterów,
każda akcja niesie ze sobą jakiś strach, ale
wiemy, że możemy na siebie liczyć, mamy
w sobie oparcie, znajdzie je też każda osoba
która będzie chciała się do nas przyłączyć.
Rozmawiała Patrycja Nowicka

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+

PROFESJONALNA
OBSŁUGA
wesela
poprawiny
studniówki
dyskoteki
urodziny

www.bertmusic.pl

BERTRAND
Music

DJ&OBSŁUGA IMPREZ

festyny
eventy
bale sylwestrowe
andrzejkowe
karnawałowe...

tel. 513126505

www.facebook.pl/bertmusicdj

Z nami cieplej!

PROMOCJA WĘGLA
od 9 maja

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

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ
DODATKOWE KUPONY RABATOWE PRZY KOLEJNYCH ZAKUPACH!
BARCZEWO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 50 D

pon. - pt. 8.00 - 16.00, sob. 9.00 - 13.00

tel. 89 532 00 66, 601 252 013

