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Wesołych Świąt
i szczęśliwego
Nowego Roku!

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia
życzą Dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
wraz z pracownikami oraz redakcja Wiadomości Barczewskich

Książka na styczeń

Biblioteka Miejska w Barczewie

„Sekretne życie drzew” – Peter Wohlleben
W lesie dzieją się zdumiewające rzeczy. Są tam drzewa, które porozumiewają się ze
sobą, drzewa, które z oddaniem troszczą się o swe potomstwo oraz pielęgnują starych
i chorych sąsiadów, drzewa, które doświadczają wrażeń, mają uczucia i pamięć.
Niewiarygodne?
Ale prawdziwe! Leśniczy Peter Wohlleben snuje fascynujące historie o zdumiewających
zdolnościach drzew. Przytacza wyniki najnowszych badań naukowych i dzieli się swoimi
obserwacjami z codziennej pracy w lesie. Otwiera przed nami sekretny świat, jakiego nie
znamy.
Peter Wohlleben – leśnik z ponaddwudziestoletnim stażem w Zarządzie Lasów
Państwowych w Niemczech. Zrezygnował z posady urzędniczej, aby swoją wizję ochrony
przyrody wcielać w życie. Obecnie opiekuje się lasami w Reńskich Górach Łupkowych.
Tam z powodzeniem praktykuje leśnictwo oparte na ekologicznych i ekonomicznych
podstawach. Jest częstym gościem w programach telewizyjnych. Swoją wiedzą chętnie
dzieli się w licznych publikacjach i podczas seminariów.
Źródło: http://zielski.osdw.pl/ksiazka/Wohlleben-Peter/Sekretne-zyciedrzew,80405100149KS

Najserdeczniejsze życzenia spokojnych, zdrowych,
radosnych świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku 2018
składa w imieniu całej społeczności szkolnej
Alicja Sawicka
dyrektor Zespołu Szkół
w Barczewie

WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE
Redaktor naczelny
Robert Tokarski
e-mail:
gazeta@barczewo.pl

Redaktor
Patrycja Nowicka

Redaktor
Wojciech Zenderowski
e-mail:
zenderowski@wp.pl

Redaktor
Lidia Zelman

Redaktor
Magdalena Łowkiel

Redaktor
Bertrand Abramczyk

2

Wydanie bieżące i numery archiwalne dostępne są w Biurze Informacji w Barczewie, Pl. Ratuszowy 1, CK-B, ul. Słowackiego 5, u sołtysów oraz na www.wb.barczewo.pl
Współpraca: A. Ciechanowicz-Osiecka, A. Hodt, K. Łesyk, A. Markowicz,
L. Siemianowska, D. Sobiechowska, K. Stasiewicz, A. Turek, A. Wojczys,
W. Zdaniuk.
Oprac. graf. okładki:
Zbigniew “Ramsko” Kozłowski

Wydawca:
Centrum Kulturalno-Biblioteczne
Adres: Barczewo, ul. Słowackiego 5
Tel. / fax. 89 514 82 81
e-mail: gazeta@barczewo.pl

Redaktor, korekta
Natalia Semeniuk

Redaktor, skład DTP:
Zbigniew Kozłowski
e-mail:
zbigniew.kozlowski@barczewo.pl

Druk: Zakład Poligraficzny U-H J. Skrajnowski
11-300 Biskupiec, ul. Krótka 1, tel. 89 715 34 58
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam,
nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania
i opracowywania tekstów, nie odpowiada i nie zamieszcza tekstów anonimowych.
Redakcja informuje o możliwości zamieszczenia reklam.

GAZETA SAMORZĄDOWA 10 (280) listopad-grudzień 2017

www.wb.barczewo.pl

Z Urzędu Miejskiego
Inwestycje w ramach wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Barczewo
objętego Ponadlokalnym Programem Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego
część II

„Utworzenie Centrum Aktywizacji”

Planowane lata realizacji: 2017-2020
Planowana wartość inwestycji:
6.490.000,00 zł, w tym dofinansowanie na
poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych,
tj. 5.516.500,00 zł (środki własne
973.500,00 zł)

Fot. Archiwum UM

Budynek dawnego spichlerza usytuowany przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie zostanie dostosowany do nowej
funkcji, bieżnia przy stadionie na ul. Wojska Polskiego zyska nową nawierzchnię,
w części miasta zostanie rozbudowany
monitoring i oświetlenie oraz zostaną
wymienione chodniki, a przy ul. Północnej
powstaną nowe miejsca rekreacji. Tak
w dużym skrócie można opisać inwestycję
pod nazwą „Utworzenie Centrum Aktywizacji”.
Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje
znaczną cześć miasta, nie jest skupiona na
jednym obiekcie. Głównym jej założeniem
jest stworzenie miejsc w Barczewie do
prowadzenia działań aktywizujących i
integrujących mieszkańców Gminy
Barczewo.
W 2017 roku rozpoczęto prace nad
opracowaniem dokumentacji projektowo
kosztorysowej na „Utworzenie Centrum
Aktywizacji”. Jej zakończenie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę planowane jest na grudzień 2017 r. Obecnie
projekt jest już opracowany i trwają jego
uzgodnienia z różnymi instytucjami,
których opinie są niezbędne do uzyskania
pozwolenia na budowę.
W 2018 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych, a ich zakończenie nastąpi w 2020 roku.
Inwestycję można podzielić na 5 części.

zmieniony sposób użytkowania spichlerza
zbożowego wraz z zagospodarowaniem
i infrastrukturą towarzyszącą. W obiekcie
odbywać się będą zajęcia dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
w tym między innymi warsztaty motywująco-aktywizujące (warsztaty motywacyjne, warsztaty psychoedukacyjne,
warsztaty rozwoju kreatywności i aktywnego spędzania czasu wolnego, warsztaty
z trenerem pracy). W obiekcie będą również
realizowane usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny, środowiskowe formy wsparcia (między innymi
opieka asystenta rodziny), usługi wzmacniające więzi rodzinne i kształtujące
właściwe postawy oraz wsparcie umiejętności społecznych. W budynku będą
odbywać się spotkania i integracje międzypokoleniowe w celu przeciwdziałania
powielaniu negatywnych wzorców a także
ograniczenia zjawiska powielania biedy.
Do obiektu zaprojektowano przyłącze
gazowe, hydrant p.poż, nowe oświetlenie
zewnętrzne oraz monitoring. Zaprojektowano nowe przykrycie dachowe oraz
nowe stropy międzykondygnacyjne.
Obiekt został przystosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie windy oraz zaprojektowanie
wejścia do obiektu bezpośrednio z terenu.
Na terenie zaprojektowano miejsce
integracyjne do spotkań: wiata, parkingi dla
obsługi użytkowników budynku, miejsca
na rowery, oświetlenie i monitoring terenu,
małą architekturę ( ławki, kosze na śmieci),
ogrodzenie terenu i nasadzenia.
2. Rewitalizacja zdegradowanego boiska
lekkoatletycznego przy ul. Wojska
Polskiego w Barczewie.

Zakres inwestycji w tej części zadania
obejmuje: powiększenie bieżni lekkoatletycznej – czterotorowej, wykonanie
skoczni do skoku w dal, wykonanie rzutni
do pchnięcia kulą, montaż piłkochwytów,
budowa oświetlenia bieżni i boiska,
urządzenie siłowni zewnętrznej, montaż
piłkarzyków i stołu do tenisa stołowego.
Projekt zakłada zmianę lokalizacji istniejących wiat.
Remont i rozbudowa budynku szatniowosocjalnego polega na zmianie układu
funkcjonalnego budynku, wykonanie
elewacji i nowego pokrycia dachowego,
zaprojektowanie wentylacji mechanicznej
obiektu.
3. Adaptacja istniejącego boiska Orlik do
funkcji lodowiska w okresie zimowym.
Zaprojektowano lodowisko sezonowe
montowane na zewnątrz, odkryte, bez
ochrony przed promieniowaniem słonecznym, o wymiarach 20x30 metrów na
istniejącym boisku Orlik przy ul. Północnej
wBarczewie.
4. Budowa skateparku i street workoutu
przy nowo projektowanej bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie.
5. Modernizacja ciągów pieszych na
obszarze rewitalizowanym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących obiekty kubaturowe: Centrum Aktywizacji,
boisko lekkoatletyczne, boisko orlik oraz
skatepark, street workout, a także infrastrukturę nad rzeką Pisą i budynek Centrum
Wielu Kultur. Na obszarze zaprojektowano
oświetlenie, monitoring oraz ławki i kosze
na śmieci.
Aleksandra Hodt

Stypendium Rady Ministra
Miło nam poinformować, że
uczennica Zespołu Szkół w Barczewie, Klaudia Makowska,
otrzymała Stypendium Rady
Ministra. Gala Stypendialna
odbyła się 15 listopada 2017 r.
w Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie.
Podczas uroczystości zostało
nagrodzonych 156 uczniów
z całego województwa.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Agata Wojczys

1. Adaptacja budynku byłego spichlerza
zbożowego na potrzeby tworzonego
Centrum Aktywizacji wraz z terenami
bezpośrednio przyległymi.
W ramach tej części inwestycji, zostanie

Zdjęcia: archiwum UM/IT
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Z Urzędu Miejskiego

WARMIO, QUO VADIS?
...”Chodzi bowiem o dziedzictwo niematerialne, duchowe, to, co zaliczyć możemy do kulturowej
tradycji tej ziemi. O zamkach, kościołach i kapliczkach, czyli o zabytkach materialnych Warmii,
powstało już wiele prac, natomiast kultura duchowa jest wciąż nieznana, ale prze to urzekająca.”
Jest to fragment recenzji naukowej dr hab. Izabeli Lewandowskiej, prof. UWM w Olsztynie,
która zakończyła trzydniową konferencję warsztatami w Skarbcu.

Trzy dni, kilkanaście godzin o Warmii
na Warmii. Wykłady, pytania, dyskusje
z udziałem ekspertów miały miejsce
w Skarbcu Kultury Europejskiej w dniach
25-27 października. Wszystko po to, by
wzbogacić się o wieczne zadawane pytania:
skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy i po co?
Zwrócenie uwagi na to w jakim miejscu
jesteśmy tu i teraz. Dalej, przekazanie
wiadomości, doświadczeń dla przyszłych

pokoleń. I dlatego są takie konferencje,
i dlatego należy poruszać tematy o dziedzictwie kulturowym o tożsamości. Bo
naszym obowiązkiem jest chronienie
burzliwej przeszłości, której nie da się
zapomnieć, szanowanie tego, co lokalne
w świecie coraz bardziej globalnym
i wewnętrznie skomplikowanym. Życie
w miejscu, gdzie jesteśmy, to uznanie
całości lokalnych zasobów materialnych

Fot. A. Wojczys

Anielski Plac Zabaw
Po długich oczekiwaniach,
w dniu 22 listopada, burmistrz Barczewa podpisał umowę pomiędzy
gminą Barczewo a Lokalną Grupą
Działania – Stowarzyszeniem „Południowa Warmia” na rozbudowę
placu zabaw w Kaplitynach.
Wniosek został napisany przez
pracowników Wydziału Informacji
Turystycznej w Barczewie, po konsultacjach z mieszkańcami wsi Kaplityny.
Na obecnym placu zabaw znajduje się jedynie piaskownica, metaFot. Archiwum LGD Południowa Warmia
lowa huśtawka oraz drewniana wiata.
Plac zabaw zostanie doposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej, przystosowane
dla osób w różnym wieku i z różną aktywnością fizyczną (orbitrek, twister, wioślarz).
Dodatkowo zakupiony zostanie sprzęt do zabaw dla dzieci (karuzela integracyjna,
huśtawka na słupach, bocianie gniazdo). Dostosowany będzie również do potrzeb dzieci
niepełnosprawnych oraz z ograniczoną mobilnością ruchową.
Sadzimy, że zaplanowane do zakupu urządzenia zintegrują społeczność lokalną, jak
również zwiększą atrakcyjność turystyczną Kaplityn.
Pracownicy Wydziału Informacji Turystycznej już planują kolejne projekty, które
Gmina mogłaby zrealizować przy współpracy z LGD Południowa Warmia.
Katarzyna Stasiewicz
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i niematerialnych, środowiska przyrodniczego, krajobrazu naturalnego i miejskiego,
dóbr historycznych, artystycznych i kulturalnych. Wszystko po to, aby odbudować
tożsamość, która była naruszana przez
zmiany w ostatnich dziesięcioleciach.
Projekt „Warmio, Quo Vadis”, jak
piszą organizatorzy, powstał z wielu
potrzeb. I są ludzie, którym się chce, którzy
poświęcają swój cenny czas na odkrywanie
tego, co zostało zapomniane, oraz na
zwracanie uwagi o niematerialnym dziedzictwie kulturowym na Warmii.
Konferencja rozpoczęła się w środę,
tuż po 9:00 rano, mini koncertem naszych
najmniejszych – największych muzyków:
Leili i Marsela Castalano. Wykonali utwory
Feliksa Nowowiejskiego. Ich gra to szczyt
dojrzałości i kultury grania. Następnie była
przemowa pana burmistrza Barczewa,
Lecha Jana Nitkowskiego, o zrewitalizowanym obiekcie (Skarbiec Kultury
Europejskiej), który był nagrodzony dwa
razy w ciągu 3 miesięcy. Pan burmistrz
mówił o tym, że warto inwestować, że
jesteśmy zobowiązani dbać o zabytki.
I niewątpliwie jest to nasze dziedzictwo,
nasza tożsamość, która stanowi dorobek
materialny i duchowy poprzednich pokoleń
i określa naszą kulturę. A przede wszystkim
jesteśmy odpowiedzialni za otrzymanie
skarbów z przeszłości i za przekazanie
skarbów w idealnym stanie dla przyszłości.
Trzydniową konferencję poprowadziła
pani Hanna Laska-Kleinszmidt, kierownik
działu Wirtualne Centrum Kultury.
Pierwszego dnia odbył się wykład pani
dr Iwony Liżewskiej (kierownik Oddziału
Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa) pt. „Warmia pełna zabytków?
O tym jak je chronić, dostrzegać i opiekować się nimi.” Kolejnym zagadnieniem
pt. „Rola zaleceń konserwatorskich w procesie inwestycyjnym. Podstawy prawne
i dobre praktyki.” zajął się pan Dariusz
Barton (Warmińsko-Mazurski Wojewódzki
Konserwator Zabytków).
W czwartek konferencję rozpoczęła
ponownie pani dr Iwona Liżewska wykładem pt. „Zabytek – szansa czy
obowiązek?”. A po przerwie kawowej,
dzięki uprzejmości pani Krystyny Szter,
uczestnicy udali się do Galerii Synagoga,
w której zostali ugoszczeni koszernym
winem. Miło było powrócić na kolejny
wykład, który poprowadziła pani Marzena
Zwierowicz (główny specjalista ds.
zabytków nieruchomych w zakresie
zabytkowej zieleni, Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków) pt. „Historyczna
zieleń – cenna, unikatowa, kształtowana
przez wieki przestrzeń kulturowa Warmii”.
Ciąg dalszy na str. 5

Z Urzędu Miejskiego

11 listopada - Święto Niepodległości
Barczewskie obchody 99. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości
rozpoczęły się mszą św. w kościele św.
Anny i św. Szczepana w Barczewie.
W uroczystości z pocztem sztandarowym
udział wzięła Służba Więzienna, Straż
Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna, Zespół
Szkół oraz Szkoła Podstawowa nr 1, obecni
byli także harcerze oraz Ochotnicza Straż
Pożarna.
Po wstąpieniu pocztu sztandarowego,
Marsel Castalano wykonał hymn na
klarnecie, po którym rozpoczęto mszę za

Ojczyznę. Druga część uroczystości odbyła
się w Skarbcu Kultury Europejskiej.
Po przemówieniu burmistrza Lecha Jana
Niktowskiego, dyrektor Zakładu Karnego
w Barczewie, ppłk Marek Kulwicki,
wręczył obraz Józefa Piłsudskiego. W programie było wystąpienie dr Ilony Dulisz,
a także koncert Ewy Alchimowicz-Wójcik
z towarzyszeniem Lucyny ŻołnierekFrenszkowskiej i Jacka Wójcika. Koncert

Ciąg dalszy ze str. 4

Fot. A. Markowicz (2)

Camping
w Tumianach

WARMIO, QUO VADIS?

Dzień zakończył pan Dariusz Barton wykładem pt. „Jak prawidłowo przeprowadzić
renowację zabytku?”.
Ostatniego dnia konferencję rozpoczęła tym razem pani Joanna Piotrowska
(starszy specjalista w Oddziale Terenowym
Narodowego Instytutu Dziedzictwa)
z wykładem „Definicje i działania. Czy i jak
można nauczyć dziedzictwa?”. Trzydniową
konferencję zakończyły warsztaty dr hab.
Izabeli Lewandowskiej, prof. UWM
(kierownik Pracowni Badań nad Historią
Mówioną i Dydaktyką Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) pt.
„Warmia w edukacji regionalnej”. Jeden
z wykładów pani dr Iwony Liżewskiej
odbył się w Zespole Szkół w Barczewie.
Tłum wspaniałych uczniów i tożsamość...
I choć w Skarbcu, który może
pomieścić ok. 400 osób, była nas garstka, to
okazała się być cenną garstką ludzi
zainteresowanych. Bo to była trzydniowa
konferencja naukowa i kulturowa, skierowana przede wszystkim do samorządowców, nauczycieli, przedstawicieli
instytucji kultury i organizacji pozarządowych, depozytariuszy, właścicieli
i opiekunów historycznych warmińskich

odbył się w ramach programu „Nowowiejski 2017”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca i dofinansowanego ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Po części oficjalnej burmistrz
zaprosił wszystkich na mały poczęstunek.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w uroczystości.
Agata Wojczys

po raz kolejny
na podium!

Fot. A. Markowicz

budynków i zabudowań oraz wszystkich
osób zainteresowanych dziedzictwem
materialnym i niematerialnym. Organizatorem konferencji było Centrum
Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Projekt był dofinansowany ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
Dziękujemy za przybycie.
Agnieszka Markowicz
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Miło nam poinformować, że Camping
w Tumianach zdobył I miejsce i tytuł
„Mister Camping 2017” w tegorocznej
edycji konkursu na najlepszy camping
w Polsce, organizowanego przez PFCC we
współpracy z Departamentem Turystyki
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
Polską Organizacją Turystyczną. Do
konkursu były zakwalifikowane wszystkie
campingi zrzeszone w Polskiej Federacji
Campingu i Caravaningu. Głównym celem
konkursu jest podwyższenie standardu i jakości usług bazy campingowej oraz
promocja polskich campingów w kraju i za
granicą.
Najlepsze campingi są rekomendowane i promowane przez PFCC w informatorach i na mapach campingowych, na
międzynarodowych imprezach campingowych, a także na stronie internetowej
Federacji.
Agata Wojczys

5

Informacje
REALIZACJA I FINANSOWANIE PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH W ŁĘGAJNACH
Pozyskiwanie funduszy na realizację
przedsięwzięć poprawiających estetykę
i funkcjonalność oraz integrację społeczności
Łęgajn to stałe zadanie Stowarzyszenia
Wędkarskiego Jeziora Linowskiego, Stowarzyszenia Przystanek Łęgajny oraz grup
nieformalnych. Pozyskiwane fundusze w postaci dotacji i mikrograntów pozwalają na
realizację zadań statutowych oraz zobowiązań
przyjętych w planach działania stowarzyszeń
na 2017 rok. W bieżącym roku złożono 4
wnioski do samorządów na realizację zadania
publicznego, w tym trzy do gminy Barczewo
i jeden do Starostwa Powiatowego, jeden
wniosek do programu mikrodotacji Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury
Lokalnie 2, oraz jeden wniosek o dotację
w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie
2017”. Wszystkie złożone wnioski otrzymały
dofinansowanie i zostały zrealizowane.
Projekt „Palinocka – święto ognia i wody”
był realizowany w czerwcu w ramach Dni
Łęgajn przez Stowarzyszenie Przystanek
Łegajny. Projekt ten był wykonaniem zadania
publicznego gminy Barczewo w temacie
„Wsparcie realizacji działań w zakresie
kultury, tradycji, zwyczajów ludowych oraz
wystaw ukazujących dorobek artystyczny
mieszkańców z terenu gminy Barczewo”.
Projekt „Łęgajnowskie klimaty” był
realizowany w sierpniu przez Stowarzyszenie
Wędkarskie Jeziora Linowskiego w ramach
wykonania zadania publicznego powiatu
olsztyńskiego. Była to promocja działalności
organizacji pozarządowych z terenu,
utrzymanie i rodzaj współpracy pomiędzy
Powiatem Olsztyńskim a organizacjami
pozarządowymi.
W ramach projektu zrealizowano trzecią
edycję „Łęgajnowskich kulinariów”, które na
stałe wpisały się w krajobraz Łęgajn.
Kolejny projekt „Edukacja ekologiczna
dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych”, realizowany przez Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego, to
zadanie publiczne gminy Barczewo pt.
„Wsparcie realizacji działań w zakresie
ochrony środowiska”. Zadanie to realizowane
było od maja do września br. i wzięło w nim
udział siedemnaścioro dzieci z Łęgajn
i Barczewa.
Projekt „Aktywne Łęgajny” realizowany
był przez Stowarzyszenie Przystanek Łegajny,
w ramach wykonania zadania publicznego
gminy Barczewo w zakresie „Organizacji
integracyjnych imprez sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu
lokalnym lub ponadlokalnym promujących
gminę Barczewo i jej walory turystyczne”.
W ramach projektu w miesiącach majwrzesień zrealizowano 18 przedsięwzięć
rekreacyjnych, min.: wielobój rodzinny, rajdy
rowerowe, wycieczki piesze, nordic walking,
spływ kajakowy, Tai Chi, w których czynny
udział wzięło 334 uczestników. W ramach
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„Programu Mikrodotacji Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie”
Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek
Dobre Miasto oraz zawiązana przez
mieszkańców grupa nieformalna „Nasze
Łęgajny”, po udzieleniu osobowości prawnej
przez Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny,
zrealizowała projekt zatytułowany „Historycznie po Łęgajnach”. W ramach projektu
postawione zostały cztery stanowiska,
opisujące najważniejsze wydarzenia w historii
Łęgajn. Dzięki temu projektowi rozbudowana
została ścieżka edukacyjno-historyczna, która
w połączeniu z wybudowaną wcześniej
ścieżką przyrodniczą i powstającym Centrum
Integracji Społecznej nad Jeziorem Linowskim tworzyć będzie szlak turystyczny
Łęgajn.
Następnym projektem, który został
zrealizowany przez Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny, był projekt zatytułowany
„Roztańczone Łęgajny”. Dotacje na ten cel
zostały pozyskane w konkursie grantowym
„Działaj Lokalnie 2016” w ramach „Programu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”
realizowanego przez „Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce” i Lokalną Grupę
Działania „Południowa Warmia”.
Roztańczone Łęgajny to projekt
realizowany na zapotrzebowanie mieszkańców, od których wypłynął pomysł. Projekt
polega na powołaniu do życia zespołu
artystycznego pod roboczą nazwą „Łęgajniacy”, który będzie krzewił i kultywował
muzykę, taniec i zwyczaje ludowe, ze
szczególnym uwzględnieniem kultury
Warmii, Mazur i Powiśla. Projekt w ramach
Działaj Lokalnie jest początkiem ambitnego
planu utworzenia profesjonalnego między-

pokoleniowego zespołu artystycznego
w Łęgajnach.
Reasumując, w bieżącym roku wartość
ogólna wykonanych 6 projektów wyniosła
33577,38 zł, z czego wartość pozyskanych
dotacji to 22370 zł, wkład własny finansowy
wyniósł 1200 zł, a wkład niefinansowy to
kolejne 10007,38 zł.
To jednak nie koniec realizacji projektów
w Łęgajnach. Rozstrzygnięty został pozytywnie konkurs grantowy na operację
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”.
W ramach projektu zatytułowanego: „Mała
infrastruktura jeziorowa”, którego realizacja
rozpocznie się jeszcze w tym roku, wybudowany zostanie pomost widokowo-spacerowy i dwie kładki wędkarskie na Jeziorze
Linowskim. Wartość projektu wynosi 49706
zł.
Drugim ważnym przedsięwzięciem, które
czeka na realizację, jest projekt pt.
„Wielofunkcyjna wiata biesiadna”. Będzie
realizowany w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”, przedsięwzięcie „Budowa
i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej”
i będzie finansowany ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”. W ramach tego projektu wybudowana
zostanie 206 m2 wiata biesiadna. Wartość
projektu to 124340 zł, z czego dotacja wyniesie
111674 zł.
Andrzej Turek – sołtys Łęgajn

Mikołajki z Radą Osiedla Stare Miasto
Mikołajkowy czas to czas radości i uśmiechów. Przekonać się o tym mogły dzieci z Osiedla
Stare Miasto w Barczewie podczas imprezy
mikołajkowej, zorganizowanej w dniu 3 grudnia
2017 r. przez Radę Osiedla Stare Miasto. Na
mikołajkowe spotkanie najmłodsi przygotowali
świąteczne ozdoby z krajów europejskich oraz
przebrali się w stroje europejskie. tworząc
niezwykłą atmosferę świątecznej Europy. Za
piękne stroje i ozdoby dzieci otrzymały atrakcyjne
nagrody. Podczas spotkania dzieci brały udział
w konkursach oraz zabawach prowadzonych
Fot. Archiwum internetowe Rady Osiedla Stare Miasto
przez barczewskich harcerzy. Na milusińskich
czekał też poczęstunek oraz kącik kreatywny, w którym wspólnie z rodzicami dzieci wykonały kartki
bożonarodzeniowe.
Do wszystkich dzieci przybył święty Mikołaj, który wręczył każdemu dziecku drobny upominek.
Warto podkreślić, ze udział w zabawie wzięło ponad 100 osób.
Impreza mogła się odbyć dzięki ludziom wielkiego serca, którzy wsparli działanie rady osiedla
oraz współorganizatorom: Punktowi Informacji Europejskiej Europe Direct, Warmińsko- Mazurskiej
Izbie Rolniczej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Atmosfera panująca w czasie imprezy mikołajkowej potwierdza celowość organizacji takich
imprez integracyjnych.
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
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FESTYN MIKOŁAJKOWY W ZESPOLE SZKÓŁ W BARCZEWIE
6 grudnia, w dniu świętego Mikołaja,
w Zespole Szkół w Barczewie odbył się
Festyn Mikołajkowy pod hasłem „Coraz
bliżej święta”.
Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum wspólnymi siłami stworzyli niepowtarzalny nastrój, który wprowadził obecnych w klimat nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia. Najmłodsi
uczniowie pod kierunkiem wychowawców
przygotowali jasełka. Było wspólne
śpiewanie kolęd, występy młodych talentów z barczewskiej filii Powiatowej
Szkoły Muzycznej w Dywitach oraz
pokazy sztuk walki w wykonaniu sekcji
taekwondo. Atrakcją spotkania były także
występy tancerzy ze Szkółki Tańca Wasilewski & Felska i odwiedziny prawdziwego Mikołaja.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył
się kiermasz. Każda klasa przygotowała
własne stoisko, na którym można było
znaleźć mnóstwo pięknych prac rękodzielniczych, stroików, bombek, choinek,
maskotek oraz własnoręcznie przygotowanych przetworów. Zadbano również
o podniebienia smakoszy. Podczas festynu
serwowano ciepłe pierogi, gorącą kawę

i czekoladę, pyszne ciasta, ciasteczka
i pierniki.
Klasa, która wykazała się największym
zaangażowaniem i pomysłowością w tworzeniu produktów do swojego kramiku,
została nagrodzona biletami do kina. W tym
roku zwycięzcami zostali uczniowie klasy
Ib z wychowawczynią Karoliną Zimmermann.
Gratulacje należą się jednak wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom,

których entuzjazm i wkład pracy sprawił, że
udało się Radzie Rodziców zgromadzić
pieniądze na budowę placu integracyjnego
na terenie placówki. Mamy nadzieję, że
Festyn Mikołajkowy na stałe zapisze się
w tradycjach Zespołu Szkół w Barczewie.
Koordynatorem całego przedsięwzięcia
była pani Beata Sierpińska.
Lidia Zelman

Teraz są już prawdziwymi przedszkolakami
W piątek 24 listopada 2017 r.,
w Przedszkolu Miejskim w Barczewie,
w grupie „Żabek” I B, odbyło się uroczyste
pasowanie na przedszkolaka. To pierwsza
wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci,
które we wrześniu tego roku rozpoczęły
swoją przygodę z przedszkolem.
Odświętnie ubrane maluchy zaprezentowały program artystyczny: recytując
wiersze i śpiewając piosenki udowodniły
wszystkim, że zasługują na miano
przedszkolaka. Później uroczyście ślubowały być dobrymi i grzecznymi
przedszkolakami. Po części artystycznej
nastał czas na uroczyste pasowanie
magiczną kredką. Aktu „pasowania na
przedszkolaka” dokonała Dorota Mikołajczuk – dyrektor Przedszkola Miejskiego
w Barczewie. Na pamiątkę tej wyjątkowej
chwili przedszkolaki otrzymały dyplomy.
Uroczystość pasowania połączona była
z Dniem Misia i do dzieci zawitał miś,
którego z czułością powitały.
Wydarzenie zakończyło się słodkim
poczęstunkiem przygotowanym przez
Rodziców.
Był to pamiętny dzień pełen miłych
wrażeń. Niezapomniane emocje będą
mogły powrócić dzięki nagranemu

www.radio.warmia.pl
Telewizja kablowa Macrosat: kanał 910

filmikowi i zdjęciom wykonywanym
podczas uroczystości.
Gratulujemy wszystkim pasowanym
na przedszkolaka dzieciom przyjęcia do
grona społeczności przedszkolnej oraz
życzymy sukcesów i wspaniałych zabaw
w gronie rówieśników.
Nauczycielki:
Dorota Sobiechowska,
Lidia Siemianowska
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Emisja: każdy czwartek, godz. 6:00-21:00
Powtórki: niedziele i wtorki
Aktualna ramówka:
6:00 - Pobudka z Radiem Warmia Barczewo
8:00 - Dzień Dobry Warmio! Program na
żywo. Aktualne tematy i goście
12:00 - Radio Warmia Przedstawia –
Bertrand Abramczyk
13:00 - Trzeci Wiek – aktualności z
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barczewie
14:00 - Babster – o kobietach i dla kobiet
– Patrycja Nowicka
15:00 - Studio Wrzuta, czyli jak robić muzę
– Remi Lehnardt
16:00 - Pasjonaci – ludzie i ich
zainteresowania
17:00 - KultTuba – kultura i gośćniespodzianka – Robert Tokarski
18:00 - Salonik Kulturalny – wieści z Salonu
Muzycznego i nie tylko – Magdalena
Łowkiel
19:00 - Winyl, czyli gramy z czarnych płyt
– Krzysztof Koźmiński
20:00 - Retransmisje koncertów, które
odbyły się w Barczewie
kontakt: tel. 89 514 82 81
mail: radiowarmiabarczewo@gmail.com
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Historia
145 lat temu

Otwarcie kolei żelaznej w Barczewie

W porównaniu do Barczewa, Olsztyn
długo przygotowywał się do uroczystego
otwarcia kolei żelaznej na trasie OlsztynCzerwonka. Związany z otwarciem kolei
program obchodów w dniu 1 grudnia 1872
roku miał charakter wręcz świąteczny.
Główne uroczystości rozpoczęły się o godz.
7:00. Oddano sześć salw armatnich. Na
budynkach państwowych wywieszone
zostały flagi. Następnie uczestnicy zebrali
się na Rynku, gdzie uformował się pochód
z pocztami sztandarowymi, który wyruszył
w kierunku dworca głównego. Tam przyjazd
pociągu zapowiedziały salwy armatnie
i trzykrotny wiwat. Ubrane na biało dziewczęta zawiesiły na lokomotywie i wagonach
barwne wieńce. Orkiestra odegrała marsz.
Potem były śpiewy i krótka przemowa. Po nich śniadanie w budynku
dworcowym, podczas którego odbył
się koncert. Dopiero o godz. 11:00
kanonadą armatnią pożegnano
pociąg odjeżdżający w kierunku
Barczewa. Program obchodów
zawierał imienny skład Komitetu
Organizacyjnego oraz kolejność
uczestniczenia w pochodzie.
Otwierała go orkiestra, za nią szli
zamiejscowi, dziewczęta w bieli,
członkowie komitetu organizacyjnego, sztandar miasta, bractwo
strzeleckie, urzędnicy ratusza
i radni, pozostali uczestnicy, cechy
ze sztandarami i miejscowa ludność.
A jak przebiegały w Barczewie
uroczystości otwarcia dworca i stacji
kolejowej z przywitaniem pierwszego
pociągu osobowego relacji OlsztynCzerwonka? Z historii wiemy, że 1 grudnia
1872 roku wjazd pierwszego pociągu
zgromadzeni przywitali oklaskami. Na ten
czas burmistrzem był Maußa, który wraz
z miejskimi radnymi, z przewodniczącym
i sekretarzem gospodarzył uroczystościom.
Były przemówienia oraz przecięcie wstęgi
przy dźwiękach marsza granego przez
miejscową orkiestrę. Mówcy podkreślali, że
otwarcie kolei żelaznej i połączenie z dużymi
miastami przyczyni się do ożywienia
miejscowej gospodarki.
Wydarzenie przyciągnęło całą rzeszę
mieszkańców z Barczewa i z Ruszajn. Każdy
chciał uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu, być naocznym świadkiem wjazdu
pierwszego pociągu. Nie było salw
armatnich, jak to miało miejsce w Olsztynie.
Za to, pomimo mrozu, na peronie było
gwarnie. Po godzinnej uroczystości pociąg
ruszył w kierunku Czerwonki przez
Wipsowo, tym samym otwierając połączenie
relacji Toruń-Olsztyn-Korsze-Wystruć
(obecnie Czerniachowsk w obwodzie
kaliningradzkim). Dodajmy, że szlak żelazny
– jak go miejscowi nazywali – od początku
był dwutorowym szlakiem kolejowym.
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Z ciekawostek z tamtego okresu wypada
dodać, że cegła do budowy dworca
kolejowego pochodziła z cegielni należącej
do Królewskiego Zakładu Karnego w Barczewie, a z chwilą rozpoczęcia jego budowy
nazwę ulicy Seeburgstrasse (ul. Jeziorańska)
zmieniono na Bahnhofstrasse (ul. Dworcowa).
Po oddaniu do użytku piętrowy budynek
dworca kolejowego w Barczewie od strony
peronów wyróżniał szyld z nazwą stacji
„WARTENBURG”. Pod szyldem, na ścianie
budynku, zamontowany został dwustronny
kolejowy zegar, a po bokach dwie latarnie.
Niżej nad drzwiami widniał napis „Ausgang” (wyjście). Natomiast na dachu, pod

półokrągłym zadaszeniem, znajdował się
pruski orzeł w plafonie, podobnie jak na
olsztyńskim dworcu kolejowym. Pod
piętrem i linią dachu znalazły się ornamenty,
w tym m.in. w formie liścia klonu, oraz
gzyms zdobiony architektonicznie, a kolejne
ornamenty były pod oknami. W głównym
budynku dworca, na piętrze, znajdowało się
mieszkanie naczelnika stacji. Na parterze
pomieszczenie dyżurnego ruchu, obsługi
kolei i kasa biletowa. W bocznym budynku
dworca kolejowego z prawej strony była
poczekalnia i restauracja, przy której od
strony peronu znajdowało się zadaszenie,
pod którym w okresie letnim czynna była
kawiarnia. Natomiast w mniejszym
budynku, po lewej stronie dworca kolejowego, znajdowały się pomieszczenia dla
obsługi towarowej i pocztowej. Wodę do
kolejowej wieży ciśnień czerpano ze studni
położonej obok za pomocą maszyny
parowej, którą wyróżniał ceglany komin
przyległy do budynku dworca. Od strony
peronu znajdowała się latarnia karbidowa,
później zasilana elektrycznie, oraz maszt. Od
strony miasta, przed budynkiem, urządzono
utwardzony plac dla dorożek i automobili,
które podjeżdżały pod sam budynek dworca
kolejowego. Na wyjazd podróżny kupował
bilet kolejowy, natomiast osoba odprowadzająca wykupywała tzw. peronówkę.
Przyjeżdżające osoby opuszczając peron
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oddawały bilety kolejowe kolejarzowi. Od
początku dworzec ze stacją kolejową
podlegał pod Główną Dyrekcję, mieszczącą
się w Königsbergu (Królewiec). Dopiero w
roku 1932 tereny, na których znajdował się
dworzec kolejowy, włączone zostały do
Barczewa. W latach dwudziestych XX wieku
budynek dworca kolejowego został częściowo przebudowany. Czterospadowy dach
wraz z półkolistym elementem z pruskim
herbem umieszczonym w owalnym plafonie
zastąpił dach płaski. Natomiast parterowy
budynek, przyległy z lewej strony do
głównego budynku dworca, został rozbudowany. Przypomnijmy, że w bliskim
sąsiedztwie dworca kolejowego, przy
dzisiejszej ul. Pułaskiego, znajdowały
się dwie gospody. Jedna należała do
V. Kucharzewskiego. Była tam duża
waga do ważenia świń i krów przed
załadunkiem do wagonów. Drugą
gospodę posiadał Dietrichsdorf. Obie
gospody służyły podróżującym i nie
dotrwały do naszych czasów. Natomiast na północ od dworca powstał
tartak Berliner Holzkontor, który miał
własną bocznicę kolejową.
Od początku dworzec kolejowy,
obok tartaku, był największym pracodawcą dla mieszkańców Ruszajn,
zatrudniając 22 osoby, a przy naprawie
torów i więcej. W latach dwudziestych
i na początku lat trzydziestych
naczelnikiem stacji był Herrmann.
Co wiemy na temat kolejnictwa z tamtego okresu? A mianowicie, w tamtych latach
pociągi dzieliły się na: kurierskie, które
zatrzymywały się na stacjach kolejowych
ważnych dla ruchu dalekobieżnego, pociągi
pospieszne, które zatrzymywały się na
wyznaczonych stacjach, pociągi osobowe
i pociągi osobowo-towarowe. Pod koniec lat
70. XIX wieku pociągi kurierskie i pospieszne rozwijały szybkość do 55 km/godz.,
natomiast pociągi osobowe do 39 km/godz.
Pociągi kurierskie i pospieszne prowadziły
wagony klasy I i II, zaś pociągi osobowe
– wagony wszystkich klas. I tak: wagony klas
I i II dzieliły się na przedziały, w których
każdy miał własne drzwi na zewnątrz,
a siedzenia były wyścielone pluszem.
W klasie III brak było podziału na przedziały,
a ławki były drewniane. W kl. IV nie było
ławek.
Na koniec dodajmy, że na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX
wieku dworzec kolejowy w Barczewie wraz
ze spedycją towarową zamknął swoje
podwoje.
Wojciech Zenderowski
Fot. Pocztówka z dworcem kolejowym z
1914 roku. Wydawcą pocztówki był H.
Raddatz z Wartenburga.
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Barczewskie Kalendarium
Listopad
1337 – w monografii parafii pw. św. Anny
w Barczewie wymieniony został ksiądz
Henryk jako pierwszy proboszcz.
1367.11.16 – biskup Jan II Stryprock wydał
przywilej lokacyjny na założenie wsi
Sapuny.
1367.11.30 – biskup Jan II Stryprock wydał
przywilej lokacyjny na założenie Tumian.
1385.11.05 – biskup warmiński Henryk III
Sorbom wydał przywilej na założenie
młyna nad rzeką Orzechówka.
1521.11.15 – zmarł Baltazar Stockfisch,
(ur. ok.1450 r. w Barczewie), kanonik
warmiński, administrator dóbr kapituły.
Fundator srebrnych kielichów dla kościoła
św. Anny w Barczewie w 1488 r.
1597.11.27 – biskup warmiński Andrzej
Batory ustalił stawkę za uwolnienie chłopa
z poddaństwa w wysokości 40-50
grzywien.
1787.11.14 – w Barczewku urodził się
Mateusz Grunenberg – nauczyciel,
stosujący nowoczesne wówczas poglądowe
metody nauczania: wykształcił wielu
nauczycieli dla szkół parafialnych na
Warmii, a zebrane przez niego pieśni są
najstarszymi polskimi utworami ludowymi
z Warmii.
1817.11.26 – w klasztorze bernardynów
w Barczewie zmarł Wawrzyniec Sadrynna
(Sadrina), w latach 1799-1814 proboszcz
w Ramsowie.
1883.11.30 – ukończono budowę drogi
bitej łączącej Olsztyn z Barczewem.
1897.11.04 – proboszczem parafii w
Klebarku został ks. Karol Neumann.
1921.11.11 – ukonstytuowało się w
Olsztynie Polsko-Katolickie Towarzystwo
Szkolne na Warmii pod prezesurą ks.
Karola Langwalda juniora z Barczewka.
1937.11.21 – w uroczystości św. Andrzeja,
patrona diecezji, w kościele farnym w
Barczewie zorganizowano
trzynastogodzinne nabożeństwo.
1947.11.06 – kierownik Szkoły
Podstawowej w Wipsowie, Bernard Szulc,
rozpoczął pierwszy na terenie wsi kurs
repolonizacyjny dla ludności wiejskiej.
Kurs, w którym uczestniczyło 48
słuchaczy, trwał do 15 kwietnia 1948 roku.
1967.11.02 – przy ul. Wojska Polskiego
2 otwarto Schronisko dla Nieletnich.
Pierwszym dyrektorem został Bolesław
Karasiński.
1967.11.02 – przy Miejskim Domu Kultury
w Barczewie utworzono Koło
Młodzieżowe Polskiego Związku
Filatelistycznego.
1967.11.06 – z okazji 50 rocznicy rewolucji
październikowej w Miejskim Domu
Kultury w Barczewie wystawiono
inscenizacje poetycką pt. „Droga życia”,
opracowaną przez Mariana Nikadema.
1967.11.26 – weszła w życie drastyczna
Ciąg dalszy na str. 10

Barbara Hulanicka. Zapomniane wiersze
W powojennej historii Barczewa
zaistniało wiele wyjątkowych osobowości,
które poza pracą zawodową pokochały
poezję. Jedną z tych osób była Barbara
Hulanicka. W bogatej biografii możemy
przeczytać, że w swojej artystycznej pracy
posługiwała się m.in. starą techniką
tkactwa regionalnego, dwuosnowowego.
Jej liczne prace związane były tematycznie
z przeszłością regionu i jego zabytkami.

Barbary Hulanickiej. Nadmienia także, że
jej wiersze wykorzystane zostały w prasie
przy okazji wystawy pod nawą „Gwiazdy
2000 Roku”. Niestety, nie zachowało się
wiele z jej poetyckiej twórczości, szczególnie z okresu panieństwa, jak też lat
późniejszych.
Barbara Hulanicka zmarła 23 lipca
2012 roku w Barczewie, jednak duchem
jest wciąż wśród nas. Jej imię nosi Galeria
Sztuki „Synagoga” w Barczewie, a w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego na piętrze urządzono poświęconą jej
Izbę Pamięci. Tam właśnie, oprócz krosien,
gobelin, zdjęć rodzinnych, odznaczeń
państwowych, dokumentów czy pamiątek
z jej życia, znajdują się rysunki, szkice
i rękopisy, w tym z jej poezją.
Na szczególną uwagę zasługuje jeden
wiersz: „Trzy wiatry” podpisany przez
autorkę inicjałami „BS.47.” (Barbara
Sierakowska, 1947 r.). Zamieszczamy go
poniżej.
Wojciech Zenderowski
Trzy wiatry

Wykorzystywała dawną technikę, nawiązując do ludowego ornamentu i kolorystyki, a także do lokalnego krajobrazu
i zdarzeń historycznych. Barbara Hulanicka z Barczewem związała się od 1980
roku. Tu żyła, pracowała i tworzyła do
końca. Urodziła się 23 czerwca 1924 roku
w Warszawie, w rodzinie Sierakowskich.
O jej artystycznej pracy i działalności,
zaangażowaniu m.in. w urządzeniu
Centrum Tkactwa Warmii i Mazur w Barczewie w dawnej żydowskiej bożnicy
pisało wielu. Wydano foldery, noty
biograficzne i publikacje. W 2010 roku
spod pióra Heleny Piotrowskiej wyszła
książka pt. „Hulajnitka. Barbara Hulanicka: życie i twórczość”, która zawiera
wiele przeżyć, wspomnień artystki, w tym
z lat panieńskich. Autorka książki m.in.
pisze: „Małą maturę zrobiła po wojnie
w Gimnazjum Zana w Pruszkowie. Potem
zapisała się jako wolny słuchacz do
Akademii Sztuk Pięknych i jednocześnie
zaczęła pracę w Związkach Zawodowych,
skąd przeszła do Ministerstwa Kultury
i Sztuki. Była lubiana, bo jak twierdzi, na
prośbę współpracowników malowała
laurki i pisała okolicznościowe dowcipne
wierszyki”. W innym miejscu, w tej samej
książce autorka cytuje piękne strofy pióra
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Czy słyszysz, jak wyją wiatry
Łomocząc drzew konarami Jak jęczy
w polu, bolesne echo
Ziemię zraszając łzami.
Jeden wiatr szarpie się w liściach,
Rozrzuca nimi i miota,
Drugi zawodzi pieśni żałosne
A trzeci z nich to tęsknota.
On to z wieczora, szarości godzinie
Gdy do snu świat się układa Pełza po
ziemi, to wznosi się w górę,
J… w sercu głęboko się wkrada.
Osiada na nich wirem jasnych
wspomnień, Potem, największe tajemnice
goni
Wciska się w duszę do głębin jestestwa,
I tępym bólem łomoce ci w skroni.
Chwytasz za głowę w przeczuciu
szaleństwa
Zagryzasz wargi, rwiesz włosy,
Jakieś ci ognie chodzą po twarzy
Na czole masz krople rosy…
Czy widzisz tę noc za oknami
Odzianą w czarną opończę
Owianą całą trzema wiatrami.
… Pozwól, że na tym zakończę.
BS.47.
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Historia
Jubileusz 650 – lecia
Sapuny (niem. Sapuhnen)
Biskup Jan II Stryprock 16 listopada
1367 roku w Lidzbarku wydał przywilej
lokacyjny na prawie chełmińskim na
założenie wsi Sapuny. W dokumencie
wymieniono 10 włók ziemi, leżących nad
jeziorem Kiermas i nad rzeką łączącą jeziora
Umląg i Kiermas, przy trakcie handlowym
Mokiny–Barczewo, które otrzymał Prus
Henneko Stapon. Przez Sapuny biegł trakt
biskupi, którym nowo wybrani biskupi
z Warszawy kierowali się do Lidzbarka,
stolicy diecezjalnej Warmii. We wsi była
kuźnia i karczma.
Założycielami Sapun byli pruscy bracia
Koytite i Bute. W 1381 roku biskup
warmiński przyznał im 40 włók ziemi,
należącej do dawnego grodu w Jedzbarku,
znajdującej się między jeziorami Umląg
i Kiermas. Oprócz wymienionego areału
bracia dodatkowo otrzymali 4 wolne włóki za
służbę konną przez 15 lat. Kolejny biskup
warmiński Henryk III Sorbom zapisał
w dokumencie lokacyjnym dla Henneko
7 łanów ziemi, leżącej na równinie Kirsyn,
z prawem zabudowy. 9 grudnia 1394 roku
biskup Henryk III Sorbom podwyższył areał
Sapun do 60 włók, zapisując ziemie leżące
blisko dwóch wymienionych jezior dla
burmistrza Wartenburga Petera Sydela i jego
syna Johannesa. W 1568 roku biskup
warmiński Hozjusz przepisał wszystkie
włóki dla Gregorego Supone. 17 maja 1611
roku do Sapun zostało przypisane kolejne 2,5
włóki przynależne wcześniej do Kaplityn,
z których powstał majątek Sapuny. Nazwa
miejscowości wywodzi się od Prusa
Henneko Stapona.
W 1615 roku dobra
szlacheckie nosiły
nazwę Sapun
(niem. Sappuhnen),
w 1656 roku – Zupuhnen (niem. Sapuhnen), w 1790
roku – Duże Sapuny oraz Wielkie
Sapuny (niem.
Gross Sapuhnen),
natomiast od 1947
roku – Sapuny.
Po rozbiorze
Polski w 1772 roku,
rząd pruski zabrał majątek i wydał na
własność prywatną. W roku 1861 majątek
w Sapunach obejmował 92 ha ziemi i wciąż
się rozrastał. W 1820 roku miejscowość
liczyła 4 budynki i 20 mieszkańców.
Wówczas właścicielem dóbr był Steffen.
Zamożni mieszkańcy Sapun w 1845 roku
wspomagali finansowo naprawę kościoła
w Barczewie i usuwanie skutków pożaru,
a następnie budowę mostu, który w połowie
należał do Sapun.
W 1928 roku Sapuny stanowiły największy majątek w pobliżu Olsztyna.
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Należały do niego: Sapunki, wymieniane
jako Małe Sapuny (niem. Klein Saphunen),
które dawniej należały do Kaplityn, oraz
folwark Terka. W 1817 roku majątek
przyłączono do nowej dzielnicy Olsztyna.
W 1857 roku Sapuny łącznie liczyły 549
mieszkańców. W 1879 roku właścicielem
majątku liczącego 269 ha był Herrm Kickton,
natomiast w 1907 roku majątkiem
o powierzchni 121 ha zarządzał Richard
Kickton. Na podstawie spisu wiadomo, że
w 1929 roku Kurt Kickton był ostatnim
właścicielem dawnej posiadłości rycerskiej.
Na terenie tegoż majątku, bliżej miasta,
znajduje się wzniesienie Heiliger Berg,
nazywane przez miejscowych Świętą Górą.
W plebiscycie z 11 lipca 1920 roku żaden
z mieszkańców nie oddał głosu za Polską,
a 40 mieszkańców oddało głos za Niemcami.
Po 1929 roku większość majątku Sapun
została przyłączona do Mokin, a folwark
w Terkach – do Barczewa. Do ciekawych
odkryć w Sapunach należy znajdujące się
nieopodal cmentarzysko ciałopalne kultury
wielbarskiej. Zachował się zabytkowy
dworek z drugiej połowy XIX wieku, będący
posiadaniu szlachty polskiej aż do początków
XX wieku, kiedy przeszedł na własność rodu
Kicktonów. Budynek jest neoklasycystyczny, parterowy, murowany, przykryty
wysokim dachem typu mansardowego. Przy
wsi znajdują się również pozostałości
cmentarza, na którym pochowano ostatnich
właścicieli – Kicktonów.

Fot. Sapuny. Rok 1924. W zbiorach autora

Od 1729 roku Sapuny należały do parafii
św. Anny w Barczewie. Począwszy od 1935
roku wierni uczęszczali na nabożeństwa do
kaplicy w Mokinach. Od 1959 roku Sapuny
ponownie przypisane zostały do parafii św.
Anny, a od 1982 roku – do nowo utworzonej
parafii św. Andrzeja Apostoła w Barczewie.
25 stycznia 1945 roku do Sapun wkroczyli
żołnierze Armii Czerwonej.
Obecnie Sapuny wchodzą w skład
sołectwa Mokiny i liczą 13 mieszkańców.
Wojciech Zenderowski
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podwyżka cen mięsa i przetworów
mięsnych.
1977.11.23 – koło filatelistyczne przy
Miejskim Domu Kultury w Barczewie
zorganizowało wystawę filatelistyczną
z okazji rewolucji październikowej.
1997.11.10 – „Nowiny Barczewskie”
w numerze październik-listopad 1997
zamieściły pierwszy numer gminnej
gazetki młodych pt. „Nowinki
Nastolatków”, którą redagowali: Krystyna
Piórkowska, Łukasz Szramowski, Iwona
Borawska, Marta Włostowska, Justyna
Zacharewicz, Agnieszka Zarzycka, Marta
Szyperska i Sylwia Borkowska.
1997.11.14 – Rada Miejska w Barczewie
odwołała Antoniego Ropelewskiego ze
stanowiska burmistrza Barczewa.
1997.11.14 – Mirosław Kuliś został
wybrany burmistrzem miasta Barczewa.
1997.11.25 – Starszo-harcerski zespół
„Agrat” z Barczewa uczestniczył w X
Jubileuszowym Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki Harcerskiej w Toruniu, gdzie
zdobył festiwalowe Grand Prix.

Grudzień
1394.12.09 – biskup warmiński Henryk
III Sorbom wystawił nowy przywilej
lokacyjny dla Mokin.
1516.12.11 – Mikołaj Kopernik jako
administrator kapituły warmińskiej nadał
prawo lokacyjne osadnikowi Hansowi
Bodnerowi z Wójtowa.
1594.12.25 – podczas pożaru spłonęły
zabudowania mieszczan, zamek biskupi
i kościół parafialny, zachował się tylko
klasztor.
1837.12.30 – według statystyk w Barczewie zamieszkiwało 2559 osób.
1817 – na trasie z Olsztyna do Barczewa
przez Nikielkowo została uruchomiona
tzw. poczta kariolkowa do przewozu
przesyłek.
1857 – Bartołty Małe liczyły 92
mieszkańców.
1857 – majątek w Niedźwiedziu liczył 34
mieszkańców.
1857 – na podstawie „Adress-Handbuch
von Ostpreußen”Barczewo z 658
budynkami liczyło 3655 mieszkańców.
1887.12.03 – w Botowie w gm. Barczewo
urodził się Wojciech Mondry – ks. katolicki, działacz warmiński, redaktor działu
religijnego „Dziennika
Gdańskiego”.Będąc wikarym w
Barczewku opowiadał się za polskością
tych terenów. Po wojnie był dziekanem
i honorowym kanonikiem kapituły
częstochowskiej.
1893.12.22 – pod redakcją księdza
Walentego Barczewskiego ukazał się
„Warmiak”, katolickie pismo polskie.

Ciąg dalszy na str. 11

Informacje
Rozstrzygnięcie konkursu artystycznego „Inspiracje muzyką Feliksa Nowowiejskiego”
Z okazji Roku Feliksa Nowowiejskiego ogłoszono konkurs artystyczny pt.
„Inspiracje muzyką Feliksa Nowowiejskiego” dla dzieci, młodzieży i dorosłych
z gminy Barczewo. Na konkurs wpłynęło
łącznie 112 prac plastycznych, wysłanych
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1899.12.07-09 – jak donosiła lokalna
gazeta, „w Barczewie zima zwaliła się na
dobre. Była wielka zamieć i chwycił
mróz”.
1907.12.23 – w Toruniu zmarł Ignacy
Danielewski, działacz narodowy i oświatowy. W 1885 roku organizator wiecu
w Barczewie w obronie języka polskiego.
1927.12.18 – Koło Młodzieży w Barczewie
liczyło 30 członków.
1937.12.07 – tego dnia wszyscy żydowscy
kupcy w Barczewie zobowiązani zostali do
składania oświadczeń na policji o dobrowolnym oznakowaniu swoich sklepów jako
żydowskie (Gwiazdą Dawida).
1947.12.01 – naczelnikiem więzienia
w Barczewie został por. Sewer Rozen.
1947.12.01 – w więzieniu w Barczewie
przebywało 1726 więźniów.
1947.12.14 – w Barczewie odbyła się
specjalna akademia poświęcona
profilaktyce przeciw gruźlicy, poprzedzona
nabożeństwem.
1947.12.15 – władze miasta Barczewa
przekazały do Archiwum Państwowego
w Olsztynie poniemieckie akta.
1967 – w księgach barczewskiej parafii pw.
św. Anny i św. Szczepana odnotowano 82
zgonów, do Sakramentu chrztu przystąpiło
148 osób i zawarto 49 związków
małżeńskich.
1967.12.31 – w Barczewie oficjalnie
zamknięto dla pochówków cmentarz
katolicki przy ul. Armii Krajowej i cmentarz ewangelicki przy ul. Niepodległości.
1987.12.01 – dla wychowanków
Schroniska dla Nieletnich w Barczewie
zapewniono udział w niedzielnej Mszy św.
1997.12.03 – Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Turystyki w Barczewie ogłosił
I Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy.
1997.12.10 – z Barczewa na
Wileńszczyznę wyjechał transport książek
i odzieży. Pomysłodawcami tego
przedsięwzięcia byli nauczyciele biblioteki
szkolnej i szkolne koło PCK w Barczewie.
2007.12.24 – w Barczewie, w południe, po
dwunastu uderzeniach zegara, mieszkańcy
usłyszeli hejnał „O Warmio moja miła”
z wieży ratuszowej.
Wojciech Zenderowski

z przedszkoli: w Barczewie, Barczewku
i Łęgajnach, ze szkół: SP nr 1, nr 2 i nr 3, ze
Szkoły Filialnej w Barczewku, z Zespołu
Szkół w Barczewie, z barczewskiej filii
Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach, ze Świetlicy Wiejskiej w Wipsowie,
jak również prace osób dorosłych z Barczewa i Bartołt Wielkich. Podejmowane
przez wykonawców techniki to m.in.:
rysunek, malarstwo, kolaże, rzeźba,
decoupage, gobelin.
Prace oceniało jury w składzie: Anna
Korybut-Dziemidowicz – artystka plastyk,
twórczyni obrazów i sztandarów, Anna
Wojszel – artystka plastyk, fotografka,
Zbigniew Kozłowski – artysta plastyk,
grafik, pracownik CK-B, Magdalena
Łowkiel – pracownik CK-B – Salonu
Muzycznego im. F. Nowowiejskiego,
koordynatorka konkursu
Jury konkursowe i organizatorzy, czyli
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie, są pod wrażeniem inwencji
twórczej oraz pomysłowości wszystkich
uczestników i składają ogromne gratulacje
i podziękowania za tak duże zainteresowanie konkursem. Poziom prac jest
bardzo wysoki. Z tak dużej ilości prac, po
długiej naradzie, jury postanowiło wyróżnić następujące osoby:

Kategoria przedszkolna
I miejsce – Joanna Łukasik, Przedszkole
Miejskie w Barczewie
II miejsce – Nadia Nowak, Przedszkole
Publiczne w Łęgajnach, wych. E.
Moszczyńska, B. Szwarc
III miejsce ex equo – Łukasz
Gołębiowski, Przedszkole Miejskie
w Barczewie oraz Adrian Taradejna, PM
w Barczewie
Kategoria kl. I-III
I miejsce – Konstanty Kwiatkowski, kl.
III, SP 3 w Barczewie, wych. B.
Sierpińska
II miejsce – Sebastian Szczerbiński, kl.
III, Szkoła Filialna w Barczewku, op. R.
Szczepańska
III miejsce – Zuzia Kuklińska, kl. III a,
SP 1 w Barczewie, wych. M. Pawlik
Wyróżnienie – Natalia Żbikowska, kl. III
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a, PSM w Dywitach, filia w Barczewie
Kategoria kl. IV-VI
I miejsce – Maja Niedźwiedzka, Świetlica
Wiejska w Wipsowie, op. U. Mosakowska
II miejsce – Maja Suraj, kl. VI c, SP 1
Barczewo
III miejsce – Aleksandra Michalska,
kl. IV b, Zespół Szkół w Barczewie
wyróżnienia: Oliwia Pietraś, kl. IV c, SP
1 w Barczewie, nauczyciel: J. Kacprowicz
oraz Aleksandra Filipek, kl. V b, SP 1
w Barczewie, nauczyciel: J. Kacprowicz
Kategoria gimnazjum
I miejsce – Weronika Domańska, kl.II b,
Zespół Szkół w Barczewie,
nauczyciel: A. Czarecka-Zyskowska
wyróżnienia – Alicja Plachimowicz, kl.
VII, SP nr 3 Zespół Szkół w Barczewie,
Maciej Klinkosz, SP nr 2, Zakład
Poprawczy w Barczewie, op. M.
Wnukiewicz, K. Sosiński
Osoby dorosłe:
I miejsce – Katarzyna Suraj „Lisanka”
II miejsce – Krzysztof Trąbiński
III miejsce – Dominik Urban, Branżowa
Szkoła I st., ZP w Barczewie, op. K.
Sosiński

Nagroda specjalna – Janina Szneider za
gobelin
Wyróżnienia: Helena Koźbiał,
Władysława Wrotek, Grzegorz Małkowski
– ZP w Barczewie, op. T. Michałowski.
Dziękujemy fundatorom nagród, którymi byli: TVP3 Olsztyn, Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie, Miejska
Informacja Turystyczna w Olsztynie i Barczewie oraz p. Bognie NowowiejskiejBielawskiej.
Jury serdecznie gratuluje nagrodzonym i uczestnikom. Kierujemy również podziękowania w stronę szkół i przedszkoli, a
także wszystkich osób indywidualnych za
zaangażowanie.
Magdalena Łowkiel
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Informacje
Vanesa Harbek – rasowy blues w Barczewie
W połowie miesiąca, 16 listopada 2017
r., Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie zorganizowało koncert jedyny w swoim rodzaju. W Skarbcu Kultury Europejskiej
po raz pierwszy zabrzmiała muzyka
bluesowo-rockowa w najlepszym światowym wydaniu. Na scenie wystąpiła Vanesa
Harbek, niezwykle utalentowana gitarzystka,
wokalistka, trębaczka i showmanka pochodząca z Argentyny. Ognista muzyka z pogranicza bluesa, jazzu, rocka i soulu, czerpiąca
z tradycji południowoamerykańskiej i karaibskiej, budzi zachwyt w większości krajów
Europy, Ameryki Północnej i Południowej
– jak czytamy w recenzjach – ale o tym
mogliśmy się również przekonać podczas
koncertu w Barczewie. W swojej karierze
Vanesa dzieliła scenę z takimi artystami jak:
Igor Prado, Decio Caetano, Big Gilson,
David Tanganelli, Omar Coleman, Sugar
Blue, Dave Riley, Linsey Alexander y Vino
Louden (USA), Antonio Vergara, Kenny

Blues Boss Wayne, Marcos Coll, Daryl
Taylor, Rico MacClarrin czy Vargas Blues
Band. Koncert w Barczewie był częścią
pierwszej „polskiej” trasy koncertowej,
w czasie której artystka wystąpiła ze wspaniałym zespołem, który tworzą znakomici
znani polscy muzycy: Krzysztof Puma
Piasecki – gitara, Łukasz Gorczyca – gitara
basowa, Tomasz Dominik – perkusja.
Muzycy na co dzień grają solowo i w znanych
polskich zespołach. Tego wieczoru zespół dał
niesamowity koncert, przepełniony przepięknymi utworami bluesowo-rockowymi
i brawurowymi solówkami, natomiast głos
wokalistki również brzmiał rasowo i charyzmatycznie.
Koncert był też ciekawy wizualne i zapewne był jednym z bardziej interesujących
wydarzeń w kalendarzu imprez kulturalnych
kończącego się już roku.
Magdalena Łowkiel
Fot. W. Zdaniuk

Barczewskie Wieczory Akordeonowe
9 listopada 2017, w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie, Powiatowa
Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach rozpoczęła cykl koncertów akordeonowych.
Pomysłodawczynią koncertu, a zarazem nauczycielką klasy akordeonu w Dywitach i dwóch filiach: w Barczewie i Biskupcu, była pani Edyta Skulska,
jednocześnie prowadząca koncert. Serdecznie powitano wszystkich oraz szczególnych gości, m.in. Krystynę Szter – radną powiatu olsztyńskiego i Janusza
Cieplińskiego – dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach .
Na scenie zaprezentowali się uczniowie filii w Barczewie: Krzyś Oboński,
Antoś Pacholec, Wojtek Chmarycz, Wojtek Korona i Julek Rokicki. Z filii
w Olsztynku wystąpili uczniowie Rafała Górczyńskiego: Czarek Orent
i Szymon Wilk. Ze szkoły w Dywitach: Michał Tunkiewicz i Wiktor
Jastrzębowski. Z fili w Biskupcu zagrali: Franek Łach i Christian Spicer.
W wykonaniu uczniów zabrzmiały m.in. Taniec Leopolda Mozarta i Etiuda
Feliksa Fugazzy, Walc Arama Chaczaturiana, Polka Ukraińska – melodia
ludowa, Kalinka – melodia rosyjska i wiele innych. Młodzi muzycy zagrali
Ciąg dalszy na str. 13

Ostatnie pożegnanie

Fot. Archiwum autora

5 grudnia 2017 roku zmarł śp. ks. prałat
dr Stanisław BRADTKE, w latach 1985-1995
proboszcz parafii pw. św. Anny i św.
Szczepana. Ks. Stanisław Bradtke urodził się
23 kwietnia 1936 roku w Gdyni. W 1955 roku
w Wyższym Seminarium Misyjnym w Pieniężnie zdał maturę, w 1958 roku ukończył
studia filozoficzne, a w 1962 roku studia
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teologiczne. 18 stycznia 1962 roku w Pieniężnie otrzymał święcenia kapłańskie. W międzyczasie studiował w Państwowej Wyższej
Szkole Muzycznej w Katowicach. W latach
1968-1972 studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie otrzymał
magisterium. W 1973 roku odbył studia
licencjackie z teologii pastoralnej. Po
napisaniu pracy doktorskiej z zakresu
pedagogiki specjalnej wykładał u Werbistów
w Pieniężnie i w „Hosianum” w Olsztynie.
W 1981 roku mianowany został proboszczem
parafii w Kochanówce. W 1983 roku został
członkiem Diecezjalnej Komisji Sztuki, a w
1984 roku członkiem Komisji Episkopatu ds.
Sztuki Kościelnej. 26 czerwca 1985 roku
został ustanowiony proboszczem parafii pw.
św, Anny i św. Szczepana w Barczewie, a 4
sierpnia dziekanem barczewskiego dekanatu.
W tym czasie wykładał Teologię Przepowiadania Słowa Bożego w Instytucie Kultury
GAZETA SAMORZĄDOWA 10 (280) listopad-grudzień 2017

Chrześcijańskiej w Olsztynie. Jego życie
i praca duszpasterska w Barczewie przypadała na czas przemian ustrojowych w kraju,
które wspierał. 13 listopada 1991 roku
otrzymał godność prałata. Oprócz posługi
duszpasterskiej był jednym z inicjatorów
umieszczenia na cmentarzu komunalnym
krzyża, który 1 listopada 1992 roku poświęcił,
podobnie jak krzyż upamiętniający ofiary
okresu stalinowskiego. Wspierał zawarcie
partnerskiego układu między miastami
Barczewo a Hagen a T.W. Kontynuował prace
związane z odrestaurowaniem wielu dzieł
sztuki i remontem wnętrza świątyni.
1 września 1995 roku przeszedł na
emeryturę i zamieszkał w Gdyni. W ostatnim
okresie pełnił funkcje rezydenta w parafii bł.
Edmunda Bojanowskiego i św. Antoniego
Padewskiego w Rumii.
Zmarł 5 grudnia 2017 roku.
Wojciech Zenderowski

Informacje

Światowe prawykonanie MISSA DE LOURDES op. 49 nr 5
Wyjątkowe, historyczne wydarzenie z okazji
Roku Feliksa Nowowiejskiego przygotował
olsztyński chór „Bel Canto” pod dyrekcją maestro
dr Jana Połowianiuka. Missa de Lourdes op. 49 nr
5 to sześcioczęściowa msza w języku łacińskim,
napisana przez Feliksa Nowowiejskiego prawdopodobnie w 1933 roku, tradycyjnie złożona
z sześciu części: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,
Benedictus, Agnus Dei. To ukazanie ciekawej
techniki imitacyjnej z cytatami chorałowymi
w połączeniu z typową dla Nowowiejskiego
harmoniką początku XX-wieku. Dyrygent wraz ze
swoimi chórzystami podjął trud przygotowania
i pokazania światu tego pięknego i wartościowego
dzieła. Odczytana po ponad 80 latach z rękopisu
jedna z dziewięciu mszy kompozytora została
zaprezentowana w dniach 18, 19 i 23 listopada
2017 r. w trzech wyjątkowych miejscach.
Pierwsze z nich to Poznań, miejsce, gdzie
kompozytor żył i tworzył, a ściślej kościół św.
Wojciecha, w którego kryptach dla zasłużonych
jest pochowany. Kolejne miejsce to olsztyńska
katedra św. Jakuba, gdzie był organistą, a trzecie z nich to olsztyński ratusz, gdzie mszę
wykonano w ramach cyklu „Czwartkowych koncertów u Prezydenta”, w dużej mierze
poświęconych Nowowiejskiemu. Dzieło zabrzmiało wspaniale, poszczególne części to jakby
osobne utwory, które zostały przyjęte przez publiczność z zachwytem. Przepiękny,
przejmujący koncert opatrzony był emocjonalnymi zapowiedziami i komentarzami dyrygenta
Jana Połowianiuka, który od lat propaguje twórczość i postać Feliksa Nowowiejskiego.
Zrealizowanie tego wyjątkowego przedsięwzięcia wsparły finansowo władze Olsztyna.
Wydarzenie dostarczyło we wszystkich trzech miejscach wiele wzruszeń i radości, nie tylko
słuchaczom, ale i samym wykonawcom. Gratulujemy!

Święto Niepodległości w Przedszkolu

Barczewskie
Wieczory Akordeonowe

Ciąg dalszy ze str. 12

„Dzisiaj wielka jest rocznica –
Jedenasty listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa.
Im to bowiem zawdzięczamy
Wolność – polską mowę w szkole,
To, że tylko z ksiąg historii
Poznajemy dziś niewolę.
Uroczyście biją dzwony,
W mieście flagi rozwinięto...
I me serce się raduje,
Że obchodzę Polskie Święto.”
L. Wiszniewski

Fot. M. Łowkiel

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy
z dr Janem Połowianiukiem, a także fragmentów koncertu, na falach internetowych
Radia Warmia Barczewo oraz na kanale 910
telewizji kablowej Macrosat w czwartek, 30
listopada, w specjalnym odcinku „Saloniku
Kulturalnego”.
Magdalena Łowkiel

Fot. Archiwum przedszkola

Eleganckie stroje, flagi, kotyliony. Każdy spokojny, skupiony, dumny – tak wyglądała
uroczystość Święta Niepodległości w Przedszkolu Miejskim w Barczewie. Dzieci ze
starszych grup zebrały się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas, Polaków,
dzień. Wspólnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, a starszaki prezentowały wiersze.
Uroczystość przedszkolna wzmocniła poczucie narodowe i patriotyczne przedszkolaków.
Każda z grup biorących udział w uroczystości przygotowała flagi w barwach ojczystych,
a także plakaty przedstawiające treści prezentowanych wierszy lub pieśni. Przedszkolaki
wspólnie odśpiewały hymn Polski. Na zakończenie uroczystości dzieci obejrzały film
edukacyjny pt. „Polak Mały”, przypominający poznane symbole narodowe.
Głównym celem uroczystości było rozwijanie poczucia przynależności narodowej
oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Dzięki udziałowi w tego typu
uroczystościach przedszkolaki od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu, kształtują
pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.
Karolina Łesyk, Lidia Siemianowska
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wspaniale, z pasja i przejęciem, i zostali przez
wszystkich nagrodzeni brawami. Gościnnie
na scenie Skarbca Kultury wystąpiło
prowadzone przez p. Tomasza Michalaka trio
w składzie: Nina Raukuć – skrzypce, Julia
Kucińska – flet i Julian Wilk – akordeon,
uczniowie szkół PSM w Dywitach i PSM
w Olsztynie. Młodzi muzycy fenomenalnie
wykonali utwory: Girolamo Frescobaldiego,
Witolda Lutosławskiego, Bogdana Dowlasza
i Astora Piazzolli. Muzycy są tegorocznymi
laureatami I miejsca na XIV Festiwalu
zespołów kameralnych Szkół Muzycznych I
i II stopnia w Sierpcu. Prowadząca podkreśliła, że poprzez koncert chciałaby
zjednoczyć środowisko młodych akordeonistów, oswajając uczniów ze sceną i publicznością, aby pokonywali słabości i tremę.
Po koncercie podziękowano wszystkim
młodym akordeonistom, którzy otrzymali
pamiątkowe dyplomy od p. Janusza Cieplińskiego i p. Krystyny Szter. Złożono
również podziękowanie rodzicom i pedagogom oraz przybyłym gościom, a także
Radzie Rodziców z Dywit, Barczewa,
Biskupca i Olsztynka. Gratulujemy pomysłu
i czekamy na kolejne akordeonowe wieczory.
Magdalena Łowkiel
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Sport

SPORTTELEGRAM
Ruszył 57 plebiscyt na najpopularniejszych sportowców
województwa warmińsko-mazurskiego.
Po raz kolejny nominowany jest nasz mały wojownik z Barczewa,
Marsel Castalano.
Marsel został nominowany aż w trzech kategoriach:
NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC WARMII I MAZUR
- SMS o treści GO.NS.13 na numer 72051
NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC POWIATU
OLSZTYŃSKIEGO - SMS o treści GO.NSP.3 na numer 72051
SPORTOWY TALENT ROKU - SMS o treści GO.STR.6 na numer
72051
Głosujemy poprzez wysyłanie SMS (koszt 2,46 zł brutto) lub
wypełnienie kuponów, które znajdują się w Gazecie Olsztyńskiej.
Katarzyna Stasiewicz

Sołtys Wójtowa na podium
Pucharu Polski klasy Omega

18 listopada w Łodzi podczas walnego
zgromadzenia członków Polskiego Związku
Klasy Omega odbyło się podsumowanie
Pucharu Polski klasy Omega w sezonie 2017.
Klasa Omega jest jedną z najpopularniejszych klas jachtowych w Polsce.
Nie ma żeglarza w Polsce, który w trakcie
swojej żeglarskiej kariery nie spotkałby się
z tą klasą żaglówki, uważana jest ona za klasę
narodową. To na niej wychowywały się całe
pokolenia żeglarzy. Grupa HM w składzie:
sternik – sołtys Wójtowa Adam Perczyński,
załoga – Wojciech Perczyński, Grzegorz
Perczyński, na głównej scenie targów
BoatShow (Hala Expo) 3, odebrała statuetkę
za zajęcie trzeciego miejsca w generalnej
klasyfikacji Pucharu Polski klasy Omega.Aby
wywalczyć podium, załoga pana Adama
Perczyńskiego musiała pokonać 71 załóg w 7
startach eliminacyjnych.
Katarzyna Stasiewicz
Fot. Archiwum A. Perczyńskiego
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Makroregionalny Sportowy Turniej Miast i Gmin 2017 r.
577 gmin przystąpiło do Makroregionalnego Turnieju Miast
i Gmin. Organizatorzy podzielili turniej na sześć grup.
Gmina Barczewo została zakwalifikowana do IV grupy (15-40
tysięcy mieszkańców), w której uczestniczyło 90 gmin, w tym 15
z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Gmina Barczewo zajęła 32 miejsce w klasyfikacji generalnej
(ogólnokrajowej) oraz czwarte miejsce w województwie. Pierwsze
miejsce w województwie zajęło Olecko, drugie miejsce Mrągowo, zaś
trzecie miejsce Ostróda. Za Barczewem znalazły się: Dobre Miasto,
Iława, Morąg, Gołdap, Braniewo, Działdowo, Pisz, Giżycko, Szczytno,
Kętrzyn, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński.
Gmina Barczewo w Międzyzdrojach 8 grudnia 2017 r. otrzyma
wyróżnienie podczas Uroczystej Gali Makroregionalnego Turnieju
Miast i Gmin.
Katarzyna Stasiewicz

Puchar Polski Taekwondo
w Opolu
W dniach 17-18.11.2017 w Opolu
odbył się Puchar Polski
Taekwondo w Opolu – Polish
Open. W zawodach brało udział
510 zawodników z 27 klubów z
Polski oraz z 2 ekip zagranicznych
(Czechy, Mołdawia). Oczywiście
na turnieju nie mogło zabraknąć
naszego Klubu Sportowego Egida,
który reprezentowało 9
zawodników. Zdobyli oni łącznie
13 medali( 6 złotych, 4 srebrne i 3
brązowe).
Poniżej wyniki naszych zawodników:

Fot. Archiwum KS Egida

Egida, sekcja Barczewo:
- Leila Castalano – 1 miejsce układy tradycyjne w kategorii Dzieci – dziewczęta 8 lat.
- Marsel Castalano – 1 miejsce układy tradycyjne, 3 miejsce techniki szybkościowe
w kategoriach dzieci + 9 lat.
- Maja Staniszewska – 1 miejsce walki semi contact, 2 miejsce techniki specjalne
w kategorii młodzik – dziewczynki 150 cm.
Poza podium, lecz po bardzo dobrych i wielu wygranych starciach, w walce o 3 miejsce
w kategorii młodzicy przegrał Kacper Szczepański oraz w ćwierćfinale Mikołaj
Młodkowski (obaj chłopcy z Egidy Olsztynek)
Podsumowując krótko, nasz klub w klasyfikacji generalnej zajął wysokie, 9 miejsce na 29
ekip startujących. Zawodnicy wspięli się na wyżyny swoich umiejętności. Szkoda jedynie
Kacpra i Mikołaja, którzy wrócili bez medalu, a naprawdę na niego zasługiwali, bo walki
semi contact w ich wykonaniu wyglądały bardzo dobrze.
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Wigilia miejska z rodziną Nowowiejskich

15 grudnia w Barczewie odbyła się
wigilia miejska. W południe na placu przy
ratuszu przywitał wszystkich burmistrz
Barczewa, pan Lech Jan Nitkowski. Dzieci
z barczewskich szkół i przedszkoli wzięły
udział w zabawach i konkursach, ale
najważniejsze było spotkanie ze św. Mikołajem, który przyjechał białą limuzyną,
rozdał mnóstwo słodyczy i chętnie
pozował z dziećmi do zdjęć.
Rozstrzygnięto i wręczono nagrody
w konkursie m.in. na świąteczną kartkę,
organizowanym przez Urząd Miejski.
W części muzycznej wystąpił zespół
Tomasza Kluza, który wykonał polskie
kolędy i inne utwory w rockowej wersji.
Następnie w Skarbcu Kultury Europejskiej odbyła się druga część spotkania.
Gościem specjalnym uroczystości
była p. Bogna Nowowiejska-Bielawska,
wnuczka kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Utytułowana artystka muzyk,
organistka, pianistka i klawesynistka
wystąpiła z recitalem utworów Feliksa

Nowowiejskiego m.in. Prelude, Marche
Solennelle, IV Koncert organowy op. 56
(cz. III), Menuet z cyklu „Tańce klasyczne
i polskie” w aranżacji na organy i preludium „Adoremus” op. 31 nr 1. Artystka
zagrała również kilka utworów na
fortepianie, opowiadając wiele o muzyce
swojego dziadka, jednocześnie kierując
w stronę burmistrza, a także dyrektora
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
i pracowników słowa uznania za duży
udział Barczewa w obchodach Roku
Feliksa Nowowiejskiego.
Bogna Nowowiejska-Bielawska jest
na co dzień prezesem Towarzystwa
Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu,
które kieruje Salonem Muzycznym
F. Nowowiejskiego „Willa Wśród Róż”,
a także jest dyrektorem szkoły muzycznej
NowMusic. Następnie ogłoszono wyniki
konkursu artystycznego „Inspiracje muzyką Feliksa Nowowiejskiego” organizowanym przez Centrum KulturalnoBiblioteczne. Pani Bogna zaprezentowała
książeczkę o Feliksie swojego autorstwa.
Tego wieczoru zaprezentowano
również wystawę i nową publikację pt.
„Przewodnik Feliksa Nowowiejskiego.
Pamiątki i rękopisy w zbiorach Salonu
Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie”. O tym projekcie opowiedzieli Robert Tokarski, dyrektor
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
i Magda Łowkiel. Koncert i publikację
zrealizowano w ramach projektów „Feliks

Słuchaj
wszędzie

Nowowiejski z bliska. Cykl koncertów
w Barczewie, rodzinnym mieście kompozytora w 140 rocznicę urodzin” dofinansowanego ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017”
realizowanego przez Instytut Muzyki
i Tańca.
Na zakończenie odbył się koncert
kolęd w wykonaniu zespołu „Barczewianie”. Grupa wprowadziła w świąteczny klimat i wszyscy podzieliliśmy się
opłatkiem składając sobie nawzajem
serdeczne i ciepłe życzenia. Pięknego
wieczoru dopełniły nastrojowe animacje
wykonane przez Zbigniewa Kozłowskiego z Centrum Kultury.
Organizatorami wydarzenia było
Centrum Kulturalno-Biblioteczne oraz
Urząd Miejski w Barczewie.
Magdalena Łowkiel
Fot. Archiwum CK-B (4)

RADIO WARMIA BARCZEWO
Emisja w każdy czwartek na żywo
od godz. 8.00.
Powtórki w niedziele i wtorki

gdzie jesteś!
www.radiobarczewo.pl oraz TVK Macrosat - kanał 910

ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy
w godz. 12:00 - 18:00 w grupach - zapisy.
Pojedyncze zajęcia trwają ok. 1 godziny.
- Laboratorium dźwięku - dla dzieci w wieku szkolnym
- Podstawy gry na gitarze elektrycznej, basowej, perkusji
i keyboardzie
- Produkcja Muzyczna - dla dorosłych i młodzieży od 13 roku
życia
- Zajęcia radiowe - grupy: dziecięca, młodzieżowa, seniorów
- W-Koło Piosenki “Śpiewać Każdy Może” dla seniorów UTW
WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE
ZAPISY:
Telefonicznie - 89 514 82 81
Przez wiadomość na facebook - facebook.com/studiocentrumbarczewo
Osobiście - CK-B w Barczewie, ul. Słowackiego 5, pok. 13, 14.

XVIII Plebiscyt „Barczewianin Roku” 2017
Kapituła „Barczewianin Roku”, działająca przy
Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie,
ogłasza kolejną, osiemnastą edycję konkursu.
Przypominamy, że w konkursie wybierać będziemy
najbardziej zasłużonego i godnego tego zaszczytu
mieszkańca ziemi barczewskiej.
Prosimy o zgłaszanie osób (z uzasadnieniem)
w sekretariacie Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w Barczewie lub przesłanie zgłoszenia na adres:
Centrum Kulturalno-Biblioteczne, 11-010 Barczewo, ul.
Słowackiego 5,
z dopiskiem „Barczewianin Roku”, w terminie do 31
grudnia 2017 roku.
Zasady wyboru laureata „Barczewianin Roku”
§9
Osobę do nominacji, z uzasadnieniem uwzględniającym
całokształt pracy, z podkreśleniem pracy społecznej na
rzecz środowiska lokalnego, do Kapituły może zgłaszać
osoba fizyczna lub prawna, w tym organizacje
pozarządowe w terminie do ostatniego dnia grudnia
każdego roku. Zgłoszenie osoby do nominacji przysługuje
także członkowi Kapituły „Barczewianin Roku” podczas
posiedzenia Kapituły.
Nie mogą być zgłaszane osoby:
radni, z nominacji, urzędnicy państwowi i samorządowcy
oraz parlamentarzyści.

§ 10
Nominację na laureata „Barczewianin Roku” może
otrzymać osoba zamieszkała
nie mniej jak 20 lat i na stałe zameldowana na terenie
miasta lub gminy Barczewa, zasłużona
i godna tego zaszczytu.
§ 11
Wybór laureata do tytułu „Barczewianin Roku” jest
dwustopniowy.
Ze zgłoszonych do nominacji, Kapituła wybiera laureata
większością głosów.
§ 12
Laureat „Barczewianin Roku” jest wybierany za życia
i tylko raz.
§ 13
Ogłoszenie wyników konkursu na laureata „Barczewianin
Roku” nastąpi do końca lutego następnego roku za
pośrednictwem prasy lokalnej lub innych środków
przekazu.
§ 14
Wręczenie honorowego tytułu „Barczewianin Roku” w
imieniu Kapituły dokonuje członek Kapituły – Burmistrz.
Kapituła „Barczewianin Roku”
Barczewo, wrzesień 2017 roku

