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70 lat powojennej historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie
Więcej na str. 9.

PERŁY BARCZEWA
Architekt włożył sporo pracy w to, by kościół ewangelicki w Barczewie
miał piękne wymiary i proporcje.
Więcej na str. 3.

Macewy powróciły do Barczewa
Więcej na str. 8.

120 lat temu Pocztówka z 1897 roku
Z chwilą pojawienia się na rynku wydawniczym kart
pocztowych, zwanych popularnie pocztówkami, nie mogło
zabraknąć na nich Barczewa. Prezentowana pocztówka zapewne
należy do pierwszych poświęconych naszemu miastu. Wydrukowana została w 1897 roku w miejscowej drukarni przy ulicy
Smętka, należącej do Richarda Reinke i Emila Ehrnigkeita. Autorem
pocztówki jest współwłaściciel zakładu, z zawodu fotograf, Emil
Ehrnigkeit. Na pocztówce umieścił wybrane stare ryciny
ważniejszych miejscowych obiektów. Tym samym, na ich rzecz
zrezygnował z fotografii. Stare ryciny ozdobił ornamentami
roślinnymi.

Na prezentowanej pocztówce, na pierwszym planie, w jej górnej
części widoczna jest panorama miasta. Przedstawia dawną miejską
zabudowę z kościołem ewangelickim, wieżą ratusza, klasztorem
z kościołem pw. św. Andrzeja Apostoła i więzieniem królewskim,
kościołem pw. św. Anny i św. Szczepana bez prezbiterium, które
zostało dobudowano do świątyni dopiero w roku 1894 r. Proszę
zwrócić uwagę, że więzienie nie ma jeszcze muru ochronnego czy
ogrodzenia, a to wskazuje, że rycinę wykonano po 1808 roku. Pod
panoramą miasta umieszczony został napis: „Wartenburg Ostpr.”.
Niżej, na kolejnej rycinie, od strony Stawu Młyńskiego widoczne
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jest więzienie królewskie z pawilonem mieszkalnym (oddział XIV),
a w głębi widać główny pawilon mieszkalny, przed rozbudową. Nie
ma jeszcze budynku administracyjnego. Widoczny jest barak,
a wyżej z 1872 roku kościół pw. Dobrego Łotra (św. Dyzma – patron
więźniów). Po lewej stronie świątyni widać zbudowaną w 1851 roku
cegielnię z kominem należącą do więzienia. Podobnie jak wcześniej,
nie widać ceglanego muru ochronnego. Pod ryciną, w półkolu,
znajduje się napis: „Kol. (Königliche) Strafanstalt” – Królewski Zakład
Karny.
Niżej, widoczny jest kościół pw. św. Anny i św. Szczepana, bez
prezbiterium. Pod ryciną napis: „Kat. Kirche” (kościół katolicki). Obok
fragment ulicy Grunwaldzkiej,
wówczas Breite Strasse, z kościołem
ewangelickim zbudowanym w 1871
roku. Napis pod ryciną w półkolu:
„Evangel Kirche”.
W lewym dolnym rogu autor
przedstawił dawny Miejski Szpital św.
Antoniego, który rozpoczął działalność w 1875 roku. Niestety, tego
budynku już nie ma. Szpital pełnił
swoją funkcję do czasu wybudowania nowego. Obok budynek – to
jedyne zachowane skrzydło zamku
biskupiego, w którym od 1826 roku
mieściła się szkoła ewangelicka, a w
powojennym okresie mieściła się
spółdzielnia „Warmianka”. Po prawej
stronie pocztówki widoczny jest
ratusz, jeszcze sprzed 1798 roku.
Wskazuje na to brak balkonu. Balkon
wraz z wieżyczkami na węgłach
dodano po pożarze ratusza, jaki miał
miejsce w 1798 roku. Napis pod
ramką: „Rathaus” (ratusz).
Wszystkie ryciny zajmują
większą część pocztówki. Pozostała
część przeznaczona była na korespondencję. Nie mniej ciekawe są
pytania znajdujące się na pocztówce dla nadawcy, co skracało treść
korespondencji. Na karcie pocztowej widnieje data 7 września 1899
roku. Druga strona karty zawiera jedynie miejsce na adres.
Przypomnijmy, że fotograf Emil Ehrnigkeit jest autorem
kilkunastu pocztówek, na których przedstawił najważniejsze
miejskie obiekty z różnych okresów. Dzięki niemu możemy poznać
fragment przeszłości naszego miasta.
Wojciech Zenderowski
Pocztówka w zbiorach autora
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Z Urzędu Miejskiego
„Perły Barczewa”

SKARBIEC KULTURY EUROPEJSKIEJ - były kościół ewangelicki
Architekt włożył sporo pracy w to, by
kościół ewangelicki w Barczewie miał
piękne wymiary i proporcje. Leży on
w południowo-wschodnim narożniku
Starego Miasta i stanowi zwieńczenie ulicy
Grunwaldzkiej. W sylwetce miasta dominuje strzelistą wieżą, wyłaniającą się zza
drzew. Od południa i wschodu obiekt
otoczony jest obronnymi murami miasta
z widoczną basztą narożną. Opływa je
rzeka Pisa, pełniąca na tym odcinku rolę
kanału młyńskiego.
Dawny kościół ewangelicki jest w stylu neogotyckim, orientowany, jednonawowy, halowy, wzniesiony w 1871 roku
na miejscu ogrodu franciszkanów. Jasna
cegła, witraże oraz wysmukła wieża nadają
mu lekkości i elegancji. Założony jest na
rzucie prostokątnym z wydzielonym
trójbocznie prezbiterium, zamkniętym od
strony wschodniej. Do bocznych ścian
prezbiterium przylegają dwie zakrystie
– obie na rzucie kwadratu. Dach główny
świątyni jest dwuspadowy, wysoki. Od
frontu znajduje się wejście, które prowadzi
kwadratową kruchtą sklepioną prostym
gwiaździstym sklepieniem. Nad kruchtą
znajduje się wieża zwieńczona krzyżem.
Symetrycznie po obu stronach wieży
znajdują się trójboczne wieżyczki kryjące
schody – jedna na chór, druga na wieżę.
Przy zachodniej ścianie drewniany chór
podtrzymywany jest przez dwa drewniane
słupy z prostymi głowicami. Ściany są

Fot. M. Wójcicka

tynkowane, malowane a posadzka w nawie
ceramiczna. Natomiast środkowy i poprzeczny pas przed prezbiterium wykonany jest
z płytek: ośmiokątnych w jasnym kolorze
i małych ciemnych, w kształcie rombu.
Łuk tęczowy nad prezbiterium był
zdobiony pierwotnie napisem „Jezus
Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także i na
wieki”.
Obecnie budynek nie pełni już funkcji
sakralnych, jak również nie jest magazynem do przechowywania zbiorów
muzealnych. Stał się za to „świątynią
sztuki”. Od listopada 2014 roku, po
renowacji, zamieniony został na Skarbiec
Kultury Europejskiej.
Dzięki rewitalizacji Barczewo zyskało
nową przestrzeń dla działań kulturalnych,
spotkań, koncertów, wystaw. Jest to miejsce
na każdy rodzaj twórczości: od teatru
począwszy, poprzez sztuki wizualne, na
muzyce skończywszy. Doskonała akustyka, piękne wnętrze oraz niepowtarzalny
charakter Skarbca powodują, że jest

miejscem chętnie odwiedzanym nie tylko
przez barczewian, ale także gości z całej
Polski, a nawet świata.
Skarbiec Kultury Europejskiej otrzymał dwie nagrody w 2017 r. – wyróżnienie
w kategorii „Adaptacja obiektów zabytkowych” w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora
Zabytków „Zabytek Zadbany”. Drugim
sukcesem było otrzymanie nagrody w międzynarodowym konkursie „Chiocciola
Orange” na najlepsze praktyki w miastach
Cittaslow 2017.
Niewątpliwie jest to nasze dziedzictwo
kulturowe, nasza tożsamość, która stanowi
dorobek materialny i duchowy poprzednich
pokoleń i określa naszą kulturę. Wzbogaca
ofertę turystyczną związaną z pielęgnowaniem historii regionu.
Agnieszka Markowicz
Archiwum UM Barczewo
Fot. Archiwum UM/IT

Fot. Archiwum UM/IT

"Złote Gody" w Barczewie
„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie
unosi się pychą(…). Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada
nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.” – Pierwszy list do Koryntian.
„Złote Gody” to niezwykłe przeżycie nie tylko dla samych Jubilatów, ale również
dla ich bliskich i przyjaciół. W Barczewie, 30 czerwca 2017 r., cztery pary świętowały
pięćdziesiątą rocznicę pożycia małżeńskiego, a jedna para sześćdziesiątą rocznicę.
Z tej okazji w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barczewie odbyło się uroczyste spotkanie
z Jubilatami. Burmistrz Barczewa, pan Lech Jan Nitkowski, pogratulował parom
wytrwałości w związku oraz nadał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: Jadwiga i Wojciech
Zenderowscy, Maria i Marian Daniluk, Danuta i Michał Zięba oraz Romualda i Kazimierz
Wardach.
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Marianna i Ludwik
Przyborowscy.
Wszystkim jubilatom życzymy dalszej wytrwałości, szczęścia oraz dużo zdrowia Fot. E. Dębek
i miłości.
Urząd
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Z Urzędu Miejskiego

Co produkuje barczewski KAMAL?
Przedsiębiorstwo BudowlanoMontażowe i Prefabrykacji Betonów
KAMAL Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jest jedną z największych i najprężniej działających firm produkujących
wyroby betonowe w Polsce. W Barczewie,
przy ul. Przemysłowej 1, znajduje się
oddział spółki – Zakład Produkcji
Prefabrykatów Nr 3. O działalności firmy
w Barczewie opowiedział nam przedstawiciel przedsiębiorstwa, kierownik ds.
handlowych, pan Adam Szczegodziński.
Od jakiego czasu firma KAMAL
prowadzi działalność w Barczewie?
Budowę zakładu w Barczewie rozpoczęto
w 2007 roku, a w 2008 roku uruchomiona
została produkcja.
Z jakich powodów właśnie w Barczewie
powstał oddział firmy?
O budowie oddziału w Barczewie zadecydowało kilka powodów. Otóż w tym regionie Polski firma nie miała zakładów produkcyjnych, a potencjał rynku warmińskomazurskiego wskazywał, że będzie on
rozwojowy dla tej gałęzi przemysłu. Poza
tym trzeba wziąć pod uwagę, że działalność
zakładu opiera się na dostępie do kruszyw
wykorzystywanych w produkcji elementów betonowych. W związku z tym
bliska odległość kopalń surowców
mineralnych w Łapce i Kronowie była
dodatkowym argumentem dla tej lokalizacji.
Trzeba też podkreślić dobrą atmosferę ze
strony władz miasta, która od początku
towarzyszyła staraniom KAMALA przy
wyborze miejsca dla nowego zakładu oraz
szczególnie przyjazne podejście burmistrza
Lecha Jana Nitkowskiego.
Ile osób zatrudnia firma?
Produkcja w zakładzie jest wysoce zautomatyzowana i mimo, iż pracujemy w systemie trzyzmianowym, to ilość zatrudnionych nie jest zbyt duża. Na obecną chwilę
w barczewskim zakładzie pracują 32 osoby.
Trzeba przy tym wspomnieć, że działalność
firmy KAMAL generuje zatrudnienie
w przedsiębiorstwach kooperujących,
świadczących usługi na rzecz naszego
zakładu. Są to m.in. firmy transportowe,
ślusarskie, handlowe, ochroniarskie i inne.
Jakie produkty znajdują się w Państwa
asortymencie?
Do niedawna produkcja wyrobów w zakładzie w Barczewie była ukierunkowana na
budownictwo drogowe i przemysłowe.
Nasze wyroby znajdują się na większości
dróg i chodników w województwie
warmińsko-mazurskim. Natomiast od kilku
lat firma reorientuje profil produkcji.
Zaczynamy koncentrować się na wytwarzaniu wyrobów wysokoprzetworzonych.
W tym celu w zakładzie zostały zainstalo-
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Fot. Archiwum CK-B

wane linie technologiczne, które umożliwiają nam produkcję wyrobów płukanych,
postarzanych oraz innych, należących do
grupy elementów małej architektury.
Oprócz tego cały czas znaczącym elementem oferty są wyroby z przeznaczeniem
na budowę dróg, chodników, parkingów
i innych obiektów użyteczności publicznej.
Każdy z zakładów KAMALA wytwarza
elementy tzw. podstawowe – kostkę
brukową, krawężniki, obrzeża, ale poszczególne zakłady są wyposażone w różne linie
technologiczne umożliwiające poszerzenie
asortymentu produkowanych wyrobów np.
o wyroby śrutowane, łupane (elementy
budowy ogrodzeń) i lakierowane.
Jeśli chodzi o wielkość produkcji zakładu
w Barczewie, to bez wchodzenia w szczegóły, mogę powiedzieć, że w ubiegłym roku
na wytworzenie wyrobów zużyto 56 tys.
metrów sześciennych betonu. Jest to
wielkość, którą obrazowo można przedstawić jako stojące jedna za drugą 8 tysięcy
tzw. samochodów „gruszek” do przewozu
betonu. Kolejka samochodów miałaby
długość 80 km.
W jaki sposób dbają Państwo o jakość
produktów?
Zakład Produkcji Prefabrykatów nr 3
w Barczewie jest jednym z pięciu zakładów
produkcyjnych KAMALA. Na potrzeby
działalności tych zakładów w naszej
centrali w Bydgoszczy znajduje się
laboratorium, w którym prowadzone są
badania każdej partii produkowanych
wyrobów, tak więc Dział Technologii
i Jakości sprawuje stały nadzór nad
wyrobami produkowanymi we wszystkich
zakładach firmy KAMAL. Nasze wyroby
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wytwarzane są zgodnie z normami lub
technicznymi, obowiązującymi w Polsce
i na terenie Unii Europejskiej. Oprócz
wyrobów typowych zakład w Barczewie
wytwarza produkty o podwyższonych
parametrach, które znajdują zastosowanie
m.in. przy budowie dróg krajowych
i autostrad.
Jakie firma ma plany na najbliższą
przyszłość?
Firma cały czas podąża za trendami na
rynku krajowym i europejskim. Wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom rynku, dlatego
też są już poważne plany rozbudowy
zakładu i uruchomienia produkcji nowych
elementów. Jakie to będą produkty? Jak
zwykle zadecyduje rynek, czyli nasi drodzy
Klienci.
Ewa Dębek
Urząd Miejski w Barczewie
Informacja Turystyczna

Informacje

Dni Barczewa 2017
Gwiazdy muzyki, najlepsze kabarety
i wspaniała, sielankowa atmosfera. Tego
i jeszcze więcej mogli doświadczyć mieszkańcy gminy Barczewo i nie tylko podczas
tegorocznych Dni Barczewa.
Co roku dni miasta to centralne
wydarzenie w kalendarzu imprez takiej
miejscowości jak Barczewo. Dni Barczewa
co roku organizowane są w pierwszy
weekend lipca, na który wypada rocznica
nadania praw miejskich naszemu miastu.
Miało to miejsce 4 lipca 1364 roku. W tym
roku Dni Barczewa przypadły na weekend
8-9 lipca.
W tym roku organizatorzy nie mogli
narzekać na brak publiczności. Największą
publikę przyciągnął koncert zespołu Akcent
i Zenka Martyniuka, czyli sławnego „króla
disco polo”. Artysta wykonał swoje największe przeboje, „Przez twe oczy zielone”,
„Kochana wierzę w miłość” czy „Gwiazda”,
które zaśpiewała i zatańczyła z nim
publiczność, nie tylko z Barczewa i Olsztyna, ale także z dalszych części województwa.
Głównym punktem niedzielnego programu był występ Grupy Rafała Kmity, czyli
sławnej grupy kabaretowej, w której karierę
zaczynało wielu artystów polskiej sceny
kabaretowej i muzycznej. Grupa, znana
przede wszystkim z występów w czołowych
teatrach polskich, zaprezentowała specjalny
program, który skutecznie rozbawił
barczewską publiczność.

Pierwszy dzień obchodów święta
miasta rozpoczął się turniejem szachowym.
Pierwszy Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Barczewa, bo o nim
mowa, okazał się strzałem w dziesiątkę.
Organizatorzy, pasjonaci królewskiej gry
z Barczewa, z Pawłem Orłowskim
i Krzysztofem Cisem na czele, zdołali zgromadzić około 120 osób rozgrywających.
Turniej przebiegał na zasadach szachów
szybkich, czyli do 30 minut gry. Uczestnicy
startowali w kategorii Open – każdy
z każdym. Dzięki temu doszło do ciekawych
sytuacji – najmłodsi uczestnicy spotykali się
z zawodnikami najstarszymi, nawet 80letnimi. W rywalizacji uczestniczyło około
20 zawodników, którzy nie ukończyli
jeszcze 12 roku życia. I miejsce i puchar

z Andrzejem Brzozowskim na czele. Był to
pierwszy występ zespołu, który wykonał
zarówno autorskie kompozycje, jak i nowe
wersje znanych utworów kabaretowych,
między innymi zespołu Kaczki z Nowej
Paczki. Całość okraszona została rubasznym
humorem i dobrze rozgrzała publiczność
przed kolejnymi występami. Kolejnym

zdobył pochodzący z Białorusi zawodnik,
Sergiej Zhuck.
W sobotę wieczorem rozpoczęły się
koncerty. Na scenie wystąpiły zespoły
Fajters, wspomniany wcześniej Akcent,
NaPlus oraz Bartek Zdanowicz Band.
Imprezę zakończyła dyskoteka z DJem.
zespołem była Kapela Czerniakowska
– słynny warszawski zespół, który ma już na
scenie kilkadziesiąt lat stażu. Jest z pewnością jednym z najdłużej występujących,
aktywnych zespołów w Polsce. Kabaret
Rewers, czyli aktorzy z serialu „Spadkobiercy” zaprezentowali program o przysłowiach – czyli, cytując, mądry Polak po…
Rusku i Niemcu. Albo po szkole. Na koniec
wystąpiła Grupa Rafała Kmity.

Niedziela zaczęła się kolejną edycją
biegu ulicznego „Barczewo Biega”.
Wydarzenie jest cyklicznie organizowane
przez stowarzyszenie o takiej samej nazwie,
które aktywnie działa i wspiera działania na
rzecz sportu w naszej gminie. Na uwagę
zasługuje postać Przemysława Menzińskiego, który jest głównym organizatorem
imprezy. W całym wydarzeniu wzięło udział
230 biegaczy w różnych kategoriach
wiekowych. W tym roku po raz pierwszy
odbył się bieg najmłodszych – w
kategoriach 1 - 4 lata, 5 - 8 oraz 9 - 12 lat.
Bieg główny, czyli dystans 10 km, rozpoczął
się o godzinie 12:00. Najszybszym
zawodnikiem okazał się Wojciech Kopeć ze
Szwaderek, który znacznie wyprzedził cały
peleton.
W amfiteatrze od godziny 17:00 czas
umilały zespoły – Brzoza Kabaret Band

Po godzinie 22:00, na koniec obchodów
święta miasta, odbył się piękny pokaz
fajerwerków.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji
z Dni Barczewa:
ckb.barczewo.pl oraz
facebook.com/centrumkultury.barczewo
Bertrand Abramczyk
Fot. Archiwum CK-B (5)

Podziękowanie od Michała
Pragniemy z całego serca podziękować pani sołtys Marzenie Reinert-Tarnowskiej, organizatorom,
sponsorom oraz wszystkim uczestnikom, którzy swoją bezinteresowną pomocą, poświęceniem czasu
i energii przyczynili się do zorganizowania Festynu Kronelli w Kronowie, podczas którego
przeprowadzono zbiórkę pieniędzy dla Michała. Dzięki Wam jesteśmy pewni, że istnieją dobrzy ludzie,
którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Otrzymana od Państwa kwota pieniędzy ułatwi nam
dalsze kosztowne leczenie oraz rehabilitację.
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, wsparcie, szczodry gest, okazane serce
i wrażliwość.
Z wyrazami szacunku
Rodzice Michała
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Bookcrossing w Wójtowie!
Bookcrossing to niekonwencjonalna
forma popularyzowania książki i czytelnictwa – ruchoma, wirtualna biblioteka bez
siedziby, regałów czy kart bibliotecznych.
To nieodpłatne przekazywanie książek
poprzez pozostawianie ich w miejscach
publicznych, jak również w miejscach
specjalnie do tego utworzonych, tzw.
półkach bookcrossingowych (stoliki, regały,
gabloty), po to, by znalazca mógł je
przeczytać i przekazać dalej. Ideę krążącej
książki wymyślił w 2001 r. amerykański
informatyk Ron Hornbaker. Opatrzył ją
chwytliwym hasłem „If you love your
books, let them go” co oznacza „Jeśli
kochasz swoje książki, puść je wolno”.
W Polsce zaczęto rozpowszechniać ten
pomysł w 2003 r.
W naszej gminie 24 czerwca 2017 r.
w Wójtowie uroczyście otwarto punkt
wymiany książek, który stanowi budka
telefoniczna! Na ten nietypowy pomysł
wpadła już kilka lat temu Beata Jakubiak,
prezes Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”, podczas podróży po Wiedniu. Pomysł
stopniowo kiełkował, a u pani Beaty od
pomysłu do realizacji nie jest długa droga.
Idealnym miejscem ustawienia punktu
bibliotecznego wydawały się przystanki,
jednak okazały się zbyt małe. Wtedy jeden
z członków Stowarzyszenia, Wojciech
Kowalik, pomógł odkupić na ten cel dwie
budki telefoniczne. Jedna z nich stanęła na
terenie bogato zagospodarowanego placu
zabaw. Druga budka z książkami stanęła na
boisku leśnym, a jej otwarcia dokonano 25
czerwca.
W zorganizowaniu półek na książki
pomogła Hanna Baszyńska, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 6 w Olsztynie. Idealnym
dopasowaniem półek zajęli się panowie
Sylwester i Rafał Peczyńscy oraz Dariusz
Czyż i Dariusz Wasilewski. Profesjonalne
oznakowanie wykonała Urszula Geszczyńska według pomysłu artystki Anny
Wojszel. W planach jest jeszcze ustawienie
biblioteczki parafialnej z książkami
religijnymi. Książek już teraz jest mnóstwo
i zapowiada się, że zbiór będzie obfitował w
bardzo ciekawe i wartościowe pozycje dla
każdego. Prezes Stowarzyszenia ma
nadzieję, że ta inicjatywa będzie kolejną
okazją do sąsiedzkich miłych spotkań
i pogawędek.
Na uroczystą inaugurację bookcrossingu w Wójtowie przybyli zachwyceni
nie tylko mieszkańcy miejscowości, ale
i władze powiatu olsztyńskiego i gminy
Barczewo, jak również społeczność
Olsztyna i okolic. Wśród nich zjawił się
profesor UWM Stanisław Czachorowski,
popularyzator nauki, który od paru lat
promuje w regionie ideę bookcrossingu.
Twierdzi on, że inicjatywa w Wójtowie jest
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Fot. Archiwum organizatorów

przykładem prawdziwej rewitalizacji obszarów wiejskich. Sołtys Wójtowa, Adam
Perczyński, cieszy się kolejną wspaniałą
inicjatywą, a najbardziej tym, że „mieszkańcy jego wsi biorą sprawy w swoje ręce
i wspólnie decydują o sprawach swojego
miejsca na ziemi”. Wójtowianie zachęcają
do wykorzystania tego pożytecznego
pomysłu w swoich miejscowościach.
Uroczyste otwarcie punktów biblio-

tecznych było połączone z uczczeniem
dziesięciolecia działalności Stowarzyszenia
„Wspólne Wójtowo”, które od lat wspaniale
ożywia lokalną społeczność i posiada miano
najaktywniejszego w naszej gminie, czego
serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych
owocnych lat wspólnego życzliwego
działania.
Na podstawie relacji,
Magdalena Łowkiel-Klimek

Uczniowie z Bydgoszczy
uczcili Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
Obchody Roku Feliksa Nowowiejskiego odbywają się w okresie
dwuletnim, w związku z tym wiele
instytucji w całej Polsce organizuje ciekawe
inicjatywy związane z kompozytorem

setkę gości powitał burmistrz Barczewa,
pan Lech Jan Nitkowski. W godzinach od
11:00 do 14:00 odbyło się forum, które
zainaugurowała dr Ilona Dulisz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) interesu-

z Barczewa. 8 czerwca odbyła się
konferencja – forum młodych pt. „Quo
Vadis artysto?” z udziałem uczniów
Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych
w Bydgoszczy oraz zaproszonych
prelegentów. Miejscem wydarzenia był
Skarbiec Kultury Europejskiej, gdzie ok.

jącym wykładem pt. „Feliks Nowowiejski
– od niemieckiego romantyzmu do polskiej
tradycji narodowej”. Następnie uczniowie:
Maria Peplińska, Edyta Chmielewicz,
Michał Dzięcioł oraz Michał Goliński
niezwykle pasjonująco zaprezentowali tło

Fot. Archiwum CK-B
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II BARCZEWSKI EKO-FESTYN PARAFIALNY
Deszczowa pogoda w dniu 23 lipca
2017 r. nie rozpieszczała. Mimo to rada
parafialna przy Parafii św. Anny w Barczewie, organizatorzy II Barczewskiego
Eko-Festynu Parafialnego, bez wątpienia
odnieśli sukces. Celem przedsięwzięcia było
promowanie proekologicznych zachowań
społeczności lokalnej, zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zagadnień
ekologicznych, jak również integracja
środowiska lokalnego. Do redakcji wpłynęło sprawozdanie z eko-festynu. Uraczeni
słowami uznania za organizację pierwszej
edycji postanowiliśmy, aby w tym roku
program eko-festynu był jeszcze ciekawszy.
Bez wątpienia było to możliwe dzięki
wzorowej współpracy z wieloma instytucjami, a zwłaszcza z Centrum KulturalnoBibliotecznym w Barczewie. Najpierw
skupiliśmy się na pozyskaniu patronatów
honorowych i medialnych, dzięki którym
łatwiej było nam pozyskać więcej cennych
przedmiotów na nagrody, które rozlosowaliśmy wśród uczestników posiadających cegiełki – dukaty św. Anny. Warto
w tym miejscu wymienić te nagrody i ich
ofiarodawców: rower miejski – Salon
Rowerowy Czesław Ciućkowski; kuchenka
mikrofalowa – Janmar Sp. z o.o.; ekspres do
kawy – Kancelaria Adwokacka mec. Michał

Pietkiewicz; robot kuchenny – Mazurski
Bank Spółdzielczy w Giżycku; voucher na
weekend oraz filiżanki Rosenthal – Stary
Folwark Tumiany; vouchery na rodzinną
niedzielę w Zalesiu Mazury Active Spa;
bieżnia stacjonarna i 3 duże maskotki

Uczniowie z Bydgoszczy uczcili Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
Ciąg dalszy ze str. 8

historyczne stosunków polsko-niemieckich
na Warmii, w Wielkopolsce i na Pomorzu,
które miało wpływ na życie i twórczość
kompozytora. „Literaturę w twórczości
Feliksa Nowowiejskiego” przedstawili:
Julia Bojarowicz, Małgorzata Ciastoń,

Fot. Archiwum CK-B

Edyta Chmielewicz, Natalia Rogalska oraz
Paulina Szews. Omawiano tu m.in. „Quo
Vadis” i „Śmierć Ellenai”. Dr Anna Szarapka
wygłosiła referat zamykający konferencję
pt. „Feliks Nowowiejski – artysta i wychowawca w refleksji Jana Boehma”.Po
niezwykle zajmującej części teoretycznej
przyszedł czas na koncert utworów Feliksa
Nowowiejskiego w wykonaniu Chóru

Mieszanego Państwowego Zespołu Szkół
Muzycznych w Bydgoszczy pod dyrekcją dr
hab. Aleksandry Grucza-Rogalskiej, prof.
Akademii Muzycznej w Gdańsku, oraz
Matyldy Cierzniakowskiej - fortepian,
Aleksandra Misiaka - fortepian. Kierownictwo naukowe nad konferencją objęła dr
Anna Szarapka, natomiast koordynatorami
pracy z młodzieżą byli: Joanna Tokarewicz,
Zbigniew Kruszyński, Małgorzata Kamrowska. Po obiedzie goście z Bydgoszczy
zwiedzili Salon Muzyczny im. Feliksa
Nowowiejskiego oraz obejrzeli panoramę
Barczewa z wieży ratuszowej. Wspólne
oddanie hołdu Feliksowi Nowowiejskiemu
połączyło Barczewo i Bydgoszcz w wymiarze symbolicznym.To dowód na to, iż
twórczość Feliksa Nowowiejskiego jest
również dobrze odbierana i doceniana przez
młodego słuchacza, co muzycy udowodnili
w pomysłowych prezentacjach i pięknych
interpretacjach utworów kompozytora.
Słuchaczami konferencji byli m.in.
uczniowie Szkoły Podstawowej w Barczewie. Dziękujemy gościom z Bydgoszczy
za to niecodzienne spotkanie, które dało
możliwość spojrzenia na kompozytora
oczami młodego odbiorcy.
Magdalena Łowkiel-Klimek
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– p. Jędrasik; vouchery upominkowe do
Parku Rozrywki Aktywnej Bartbo
w Butrynach; bony do salonu fryzjerskiego
Emilii Wołonsewicz oraz do salonu Wioletty
Betkowskiej; obraz z wizerunkiem św.
Szymona z Lipnicy; wielofunkcyjny minirobot; vouchery na konsultację żywieniową
- Gabinet Zdrowia i Urody Wellness
w Olsztynie; roczne abonamenty – Telewizja Kablowa Macrosat; bony na zakupy
lub usługę w salonie optycznym Danuty
i Aleksandry Biaduń; parasole – p. Wiśniewscy. Ponadto od czerwca parafianie
przynosili na plebanię różne fanty na
nagrody – rekordzistka, Iwona Mierzejek,
przekazała ich prawie 600. Po raz kolejny
w rolę koordynatora wcielił się ks.
proboszcz Marek Paszkowski, który umiejętnie przydzielał obowiązki nie tylko
członkom naszej rady parafialnej, ale też
wolontariuszom spoza rady.
Eko-festyn o godz. 11:30 rozpoczęła
msza odpustowa w kościele parafialnym
p.w. św. Anny i św. Szczepana w Barczewie.
Kazanie wygłosił ks. Grzegorz Kunko
z parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła
w Węgorzewie. We mszy św., oprócz
parafian, władz miasta i zaproszonych gości,
uczestniczyły reprezentacje pięciu zespołów
folklorystycznych („Brestchanka” z Białorusi, „Szamotuły” z Polski, „Branko
Krsmanovic” z Serbii, „Aegan Folk Dance
Group” z Turcji oraz „Arte y Folklor”
z Meksyku, którzy przekazali sombrero
miejscowym księżom). Od godz. 13:00
w miejskim amfiteatrze rozpoczęła się druga
część festynu. W rolę konferansjerów
wcielili się: p. Justyna Krzywkowska,
adiunkt z Wydziału Prawa i Administracji
UWM oraz ks. Marcin Brzostek, wikariusz
parafii św. Anny. Jako pierwszy z autorskim
programem artystycznym wystąpił ks.
Grzegorz Kunko z diecezji ełckiej, który
doskonale połączył rozważanie słowa
Bożego ze śpiewem i grą na gitarze.
W ramach uroczystego otwarcia eko-festynu
głos zabrały następujące osoby: wicemarszałek województwa Wioletta ŚląskaZyśk, doradca wojewody Marcin Domian,
rektor UWM prof. Ryszard Górecki,
wiceburmistrz Barczewa Dariusz Jasiński,
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej
Maciejewski oraz przewodnicząca rady
parafialnej Irena Szczepańska. Wszyscy
podkreślali, jak ważne jest w dzisiejszym
świecie promowanie działań ekologicznych,
wyrażano też uznanie dla ks. proboszcza
oraz rady parafialnej za tak wzorowe
połączenie spraw duchowych z ekologią.
Wielką atrakcją eko-festynu były 2,5godzinne występy artystyczne zespołów
folklorystycznych z różnych stron świata.
Było to możliwe dzięki wsparciu Centrum
Kulturalno-Bibliotecznego, które zapewniło
Ciąg dalszy na str. 11
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Macewy powróciły do Barczewa
19 czerwca br., dzięki usilnym
staraniom prezes barczewskiego oddziału
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze”, Krystyny Szter, macewy –
nagrobki z dawnego cmentarza żydowskiego – po wielu latach powróciły do
miejsca kultu, jakim jest barczewska
Synagoga.
Od początku inicjatorką powrotu
macew była Krystyna Szter. Od marca br.
prowadziła rozmowy i starania w ich
odzyskaniu, gdyż stanowią świadectwo
dziejów i wielokulturowości Ziemi Barczewskiej. Przypomnijmy, że przez ostatnie
lata znajdowały się w magazynie Muzeum
Warmii i Mazur w Stębarku. Po pomyślnym
nawiązaniu kontaktu z głównym inwentaryzatorem zbiorów Muzeum Warmii
i Mazur, dr Kingą Raińską, zwrot macew
stał się możliwy. Protokół przekazania
w darze z 19 czerwca 2017 roku, spisany
w Olsztynie, oznajmia, że stroną przekazującą jest Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie reprezentowane przez Piotra
Żuchowskiego – dyrektora, a stroną
przyjmującą Stowarzyszenie Społeczno-

Fot. W. Zenderowski (2)

Kulturalne „Pojezierze” w Olsztynie,
Oddział w Barczewie, Galeria Sztuki
Synagoga reprezentowana przez prezes
Krystynę Szter. Przywiezione macewy ze
Stębarka ostatecznie znalazły swoje miejsce, jakim jest Synagoga – dawna żydowska bożnica, gdzie będą godnie
eksponowane. W tym miejscu należą się
duże słowa uznania i podziękowania dla
Krystyny Szter za jej zaangażowanie i starania w ich sprowadzeniu. Podziękowania
należą się panu Piotrowi Czajkowskiemu,
który był głównym organizatorem transportu z miejscowości Stębark do Barczewa

8
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z załadunkiem i rozładunkiem.
Przypomnijmy, że cmentarz żydowski
założony został w 1862 roku przy
dzisiejszej ul. Warmińskiej. Działkę pod
cmentarz Gmina Żydowska wykupiła od
miasta. Teren cmentarza został ogrodzony
wysokim, szczelnym drewnianym płotem,
za którym wybudowano drewnianą
kostnicę, tzw. dom przedpogrzebowy – Bet
Tahara. W latach następnych kwatera
cmentarza wypełniła się grobami, później
groby oznaczały kamienne macewy z hebrajskimi hieroglifami. Ostatni pochówek
na cmentarzu żydowskim miał miejsce w
1940 roku. W okresie Trzeciej Rzeszy, po
opuszczeniu miasta przez Żydów, mało kto
interesował się ich cmentarzem. Zachowało
się jednak ponad sto nagrobków z lat 18731938. Były to tzw. stele, zaliczane do
typowej dla żydowskiej sztuki sepulkralnej
formy. To proste, pionowe płyty z kamienia
naturalnego lub sztucznego, zakończone
najczęściej prostokątnie lub w kształcie
łuku. Dekorowano i wzbogacano je elementami architektonicznymi – klasycystycznymi lub neogotyckimi. Pokryte
były inskrypcjami w języku hebrajskim.
Na przełomie XIX i XX wieku obok

napisów w języku hebrajskim pojawiły się
napisy w języku niemieckim albo tylko
w niemieckim.
Po wkroczeniu wojsk radzieckich do
Barczewa (styczeń 1945 roku) żołnierze
Armii Czerwonej nie byli zainteresowani
cmentarzem żydowskim, dzięki temu
przetrwało tam blisko sto dobrze zachowanych nagrobków. Wydawało się, że to,
co jest zapisane w kamieniu, będzie trwało
wiecznie pod niebem, w cieniu drzew. Były
to jedyne świadectwa, które mówiły o tym,
że na tych ziemiach żyła społeczność
żydowska. Mimo że cmentarz żydowski
przetrwał okres nazizmu i obecność
w mieście stacjonujących radzieckich
żołnierzy, nie oparł się jednak komunistycznej władzy. Niestety, mimo sprzeciwu miejscowego społeczeństwa, cmentarz
żydowski zlikwidowany został w 1976
roku. Potem zabytkowe żydowskie nagrobki przekazano Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, gdzie przetransportowane
zostały na plac i oparte o mur przy kościele
ewangelickim w Barczewie przy ul.
Grunwaldzkiej, który służył jako składnica
zabytków ruchomych. Następnie trafiły do
Stębarka. Dopiero 19 czerwca br.
przywiezione zostały do Barczewa, do
miejsca kultu, jakim jest barczewska
Synagoga.
Wojciech Zenderowski
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Barczewskie Kalendarium
Lipiec
1364.07.04 – biskup warmiński Jan II
Stryprock nadał prawa miejskie miastu
Wartberg.
1517.07.12 – Mikołaj Kopernik dokonał
lokacji sprzedaży 2 łanów Lorenzowi,
bratu sołtysa z Wójtowa.
1572.07.20 – w Barczewie odnotowano
pierwsze oznaki zachorowań na „zarazę”.
1585.07.12 – w Barczewie wydany został
wilkierz, prawo rzemieślnicze dla
kuśnierzy, zawierający 37 artykułów
regulujących życie i pracę tego cechu.
1601.07.01 – biskup Piotr Tylicki zarządził, by do pokrywania dachów w Barczewie używano wypalanej dachówki.
1847.07.13 – w Raszągu urodził się Jakub
Mazuch, rolnik, działacz oświatowy
i polityczny.
1847.07.23 – w Barczewie powstała
gmina żydowska. Liczyła 24 członków.
1854.07.26 – pastor dr Carl Zimmermann
otrzymał zezwolenie na budowę
ewangelickiego domu sierot „Emahus”
w Barczewie.
1864.07.08 – Barczewo uroczyście
obchodziło jubileusz 500-lecia nadania
praw miejskich. Uroczystościom
przewodniczył burmistrz Gajewski.
1900.07.12 – spod barczewskiego kościoła
pw. św. Anny i św. Szczepana do Świętej
Lipki wyruszyła pielgrzymka.
1907.07.04 – w Lamkowie zmarł
Franciszek Szczepański, działacz na rzecz
obrony polskości na Warmii.
1912.07.13 – Jak donosiła „Gazeta
Olsztyńska”, „pozasłużbowy radca
sądowy śp. Piotr Mazuth z Wartemborka,
zmarł w tych dniach u wód Nauheim”.
1935.07.31 – przy Domu Starców św.
Jerzego w Barczewie do użytku oddano
dom pogrzebowy, który zaprojektował
architekt August Wiegand.
1937.07.25 – w barczewskim kościele pw.
św. Anny i św. Szczepana odbył się odpust
patronki kościoła.
1945.07.15 – w Barczewie przebywało
około 100 mieszkańców wyznania
ewangelickiego.
1947.07.07 – zmarł biskup Maksymilian
Kaller.
1947.07.15 – z Bieszczad do Barczewa
skierowano pierwszą grupę
przesiedleńców z tzw. „Akcji Wisła”.
1947.07.19 – w Barczewie
zarejestrowanych było 136 rowerów.
1947.07.19 – w Barczewie na terenie
miasta wprowadzono szarwark związany
z remontem i naprawą dróg.
1957.07.13-14 – barczewską parafię pw.
św. Anny i św. Szczepana wizytował bp.
Tomasz Wilczyński.
1967 – w księgach barczewskiej parafii
pw. św. Anny i św. Szczepana odnotowano
Ciąg dalszy na str. 10

70 lat powojennej historii
Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie
12 sierpnia br. strażacy obchodzić będą
jubileusz 70-lecia powojennej działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie.
Z tej okazji, w przeddzień tego święta,
przypomnijmy jej powojenną historię.
Wówczas, na początku maja 1945 roku,
w budynku przy ul. Nowowiejskiego,
w którym w czasach niemieckich mieściła
się remiza strażacka, miejscowi zastali
sprzęt: ręczną pompę gaśniczą, węże strażackie, toporki, drabiny, hełmy skórzane
itp. Wśród pierwszych osób, które w maju
1945 roku samorzutnie przyczyniły się do
powstania straży pożarnej w Barczewie,
był Robert Kamionka, późniejszy strażak

została zarejestrowana w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Jak odnotowano:
„12 sierpnia 1947 roku wyjazdem do
pierwszego pożaru rozpoczyna działalność
w powojennej historii miasta Barczewa”
– taki zapis widniał na jednej ze stron
olsztyńskiej kroniki. W 1948 roku do straży
pożarnej wstąpili Mieczysław i Henryk
Łada ze szwagrami (bliźniakami) Gerke.
W 1949 roku kroniki odnotowały, że
komendantem OSP w Barczewie był
Stanisław Gliszczyński, jak również, że
jednostka otrzymała z demobilu trzyosiowy wóz strażacki typu Dodge i motopompę firmy Harley. Dopiero od września

i kierowca pierwszego wozu gaśniczego.
Kolejni to: Otto Teszner, (?) Białojan, (?)
Bogdziun – rdzenni mieszkańcy Barczewa.
Brak dokumentacji nie pozwala na ustalenie nazwiska pierwszego komendanta
(naczelnika). Wymienia się jednego
z trzech braci Hermańskich. Potem do
organizowanej drużyny strażaków dołączali nowi ochotnicy, wśród nich Marian
Moniewski, z zawodu fryzjer, który na
początku lat pięćdziesiątych zastąpił
pierwszego komendanta. Dopiero w sierpniu 1947 roku, po opublikowaniu Ustawy
o Zgromadzeniach i Stowarzyszeniach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie

1949 roku w działalność miejscowych
strażaków włączył się dowódca sekcji
pożarniczej, Tadeusz Dorożyński.
Z chwilą, kiedy Barczewo było
siedzibą olsztyńskiej Powiatowej Rady
Narodowej, funkcję komendanta Zarządu
Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
w Barczewie pełnił Tadeusz Malinowski.
Po przeniesieniu Powiatowej Rady
Narodowej do Olsztyna, od 15 lutego 1957
roku komendantem Zarządu Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Barczewie został Tadeusz Dorożyński.
W 1969 roku OSP w Barczewie
otrzymała nowy samochód: Star 25 GBAM
Ciąg dalszy na str. 10
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Ciąg dalszy ze str. 9

2/8+8. Wówczas grono ochotników strażaków m.in. stanowili: Henryk Zimnik,
Wiktor Wojtkiewicz, Otto Teszner, Damazy
Kazimierczak, Konrad Sznajder, Stanisław
Arciszewski, Wolfgang i Ewald Rojter,
Kazimierz Dejniak, Stanisław Szota,
Mieczysław Łada, Robert Kamionka,
bracia Gerke, Ryszard Michalak, Marian
Nigurski, Andrzej Marcinowski, Roman
Mysakowski, Stanisław Chomenda i jego
brat Józef. Wymienieni przyczyniali się do
rozwoju barczewskiej jednostki. W ramach
urządzenia pomieszczenia socjalnego,
znajdującego się w remizie, strażacy otrzymali: stół bilardowy, szachy i warcaby.
Zakupiono także wyposażenie i umundurowanie wyjściowe, ćwiczebne i płaszcze.
Powstały grupy młodego strażaka, żeńska
i męska, a młodzież szkolna wraz ze
starszymi strażakami pełniła dyżury
w punkcie dowodzenia.
Od początku barczewscy strażacy
obok gaszenia pożarów postawili na
profilaktykę przeciwpożarową w zakładach
pracy i instytucjach na terenie miasta oraz
na terenie gminy. Zapoczątkowali organizowanie imprez pokazowych oraz współzawodniczyli w dyscyplinach sprawnościowych. W 1975 roku, po wprowadzeniu
reform administracyjnych w kraju, powstał
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych,
Zarząd Miejsko-Gminny w Barczewie,
który to z inicjatywy Tadeusza Dorożyńskiego otrzymał sztandar. W 1977 roku
strażacy otrzymali bojowy samochód
gaśniczy. Od roku 1982 nastąpił rozwój
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którą
prowadził Bolesław Domin. W 1984 roku
OSP w Barczewie liczyła 30 członków
czynnych, 1 wspierającego oraz 3 członkinie drużyny kobiecej oraz 24 członków
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
W 1986 roku przy ul. Olsztyńskiej 5
został wmurowany kamień węgielny pod
budowę nowej remizy strażackiej, którą
oddano do użytku 4 maja 1987 roku. Był to
z nazwy „Dom Strażaka” z boksami na
samochody, świetlicą i pomieszczeniami
socjalnymi, a także z dużym placem
ćwiczeń. Z czasem zakupiono i zamontowano suszarnię węży gaśniczych. W grudniu 1988 roku strażacy otrzymali ciężki
wóz bojowy GCBA. 7 kwietnia 1989 roku
OSP w Barczewie złożyła wniosek o wpisanie do sądowego rejestru jako stowarzyszenie. Tego samego roku strażacy
otrzymali samochód Żuk typu GLM.
W 1993 roku OSP w Barczewie została
włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego. W 1994 roku OSP
była jednostką typu S-4, którą wspomagała
Drużyna Młodzieżowa. Wówczas jednostka na wyposażeniu posiadała: ciężki
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wóz bojowy GCBA „Jelcz”, średni wóz
bojowy GBA i lekki GLM „Żuk”
z motopompą oraz Tarpan Honker,
specjalistyczny samochód do ratownictwa
drogowego.
W 1997 roku OSP w Barczewie
włączono w strukturę Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. 30 sierpnia 1997
roku jednostka obchodziła 50-lecie
powstania i podczas uroczystości jubileuszowych otrzymała od społeczeństwa
sztandar. W 2000 roku OSP w Barczewie
posiadała samochody GBA 2,5/16, GCBA
6/32, GLM 8 i SLRt. W 2002 roku
otrzymała samochód gaśniczy GLAM
16+8 z wyposażeniem od partnerskiego
miasta Hagen w Niemczech. Potem,
w 2005 roku wycofano z eksploatacji
samochód pożarniczy GBA 2,5/16. W 2006
roku jednostka otrzymała nowy samochód
gaśniczy na podwoziu Stara 266. 2 grudnia
2006 roku Zarząd OSP w Barczewie podjął
uchwałę o utworzeniu w ramach OSP
Barczewo Jednostki Technicznej JOT-1.
Na przestrzeni lat, obok wielu nagród
i wyróżnień, jedno zasługuje na podkreślenie – w 2013 roku OSP w Barczewie
wyróżniona została przez Ministra Spraw
Wewnętrznych, Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej, Prezesa
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP oraz przez Poselski Zespół Strażaków
jako najlepsza jednostka województwa
warmińsko-mazurskiego.
W roku 2015 OSP w Barczewie liczyło
57 strażaków, w tym 35 członków zwyczajnych, 7 honorowych, 6 wspierających
i 9 młodzieżowych. Na co dzień członkowie OSP w Barczewie stale podnoszą swoje
kwalifikacje, uczestniczą w szkoleniach
i kursach specjalistycznych. Poszerzają
działalność profilaktyczną, organizują
m.in. coroczny punkt Honorowego Oddawania Krwi, a także pokazy współzawodnictwa pomiędzy Ochotniczymi
Strażami Przeciwpożarowymi z gmin
i powiatu. Każdorazowo zakupiony nowy
sprzęt podnosi zaś gotowość bojową
jednostki, zapewniając bezpieczeństwo
ratowników.
Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna
w Barczewie posiada m.in.: samochód
ciężki na podwoziu SCANIA z 2014 roku,
wyposażony w najnowszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wody na
8000 litrów i 800 litrów środka pianotwórczego. Ponadto samochód średni GBA
z wodą na podwoziu Mercedesa Atego
i kolejny samochód średni terenowy z wodą
na podwoziu STAR 266, używany głównie
do usuwania drzew, pompowania wody, do
gaszenia pożarów lasów i pożarów
GAZETA SAMORZĄDOWA 6 (276) lipiec 2017

w trudnodostępnym terenie. Jednostka ma
także na stanie samochód ratowniczy lekki
na podwoziu Mitsubishi PAJERO, używany do ratownictwa wodnego, do którego
doczepiana jest łódź ratownicza z silnikiem
40KM z echosondą, noktowizorem i sprzętem ratownictwa wodnego.
Na obecną chwilę funkcję prezesa
Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczej
Straży Pożarnej w Barczewie pełni Adam
Dowgiałło, a funkcję komendanta Piotr
Mostek. Funkcję prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie pełni
Piotr Mostek, a funkcję naczelnika
Ochotniczej Straży Pożarnej Roman
Nagraba, zastępca naczelnika jest Marcin
Majewski. Dodajmy, że obecnie pod Zarząd
Miejsko-Gminny Ochotniczej Straży
Pożarnej w Barczewie podlegają: OSP
w Barczewie, OSP w Bartołtach Wielkich,
OSP w Ramsowie i OSP w Barczewku.
Tekst i foto Wojciech Zenderowski
Fot. Tadeusz Dorożyński wraz z grupą
strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej
w Barczewie

Barczewskie Kalendarium
Ciąg dalszy ze str. 9

82 zgonów, do sakramentu chrztu
przystąpiło 148 osób, a związków
małżeńskich zawarto 49.
1967.07.20 – na scenie Miejskiego Domu
Kultury w Barczewie wystawiono
inscenizację pt. „Droga do Polski”
w reżyserii Mariana Nikadema.
1987.07.21 – w Barczewie otwarto Dom
Strażaka.
1987.07.21 – w barczewskim kinie
„Legenda” odbyła się uroczysta sesja
z okazji Święta Odrodzenia Polski.
2007.07.14 – w Ramsowie odbył się
festyn strażacki z okazji 60. rocznicy
istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej.
2007.07.19 – w Kybartai na Litwie
podpisane zostało porozumienie
o współpracy miedzy samorządem
Barczewo a Kybartai. Dokument
podpisali wójt Kybartai Kęstulis
Rakauskas i burmistrz Lech Jan
Nitkowski.
Wojciech Zenderowski
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II BARCZEWSKI EKO-FESTYN PARAFIALNY

profesjonalną oprawę na scenie miejskiego
amfiteatru. W strefie dziecięcej odbywały
się liczne konkursy i zabawy, jak również
malowanie twarzy. Ok. godz. 17:00
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów ekologicznych, takich jak konkurs na jak
największą ilość nakrętek plastikowych.
Nagrody rzeczowe w imieniu marszałka
Gustawa Marka Brzezina wręczyła Małgorzata Domurad, wicedyrektor Departamentu
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. W sumie zebrano
446,15 kg nakrętek plastikowych. Równie
dużą popularnością cieszył się zorganizowany dla dzieci konkurs plastyczny
„Sposoby dbania o środowisko” oraz
konkurs wiedzy ekologicznej „Z ekologią za
pan brat”. Nagrody w tych konkursach
wręczył Marcin Domian, reprezentujący
wojewodę Artura Chojeckiego. Nie zabrakło
chętnych do skorzystania z programu
edukacyjnego przygotowanego przez Grupę
Pomocy Humanitarnej PCK z Olsztyna.
Instruktaż udzielania pierwszej pomocy
stanowił ważny element eko-festynu. Tak
jak w zeszłym roku, sporym powodzeniem
cieszył się konkurs wokalny z upominkami
ufundowanymi przez ks. proboszcza Marka
Paszkowskiego. W międzyczasie, dzięki
obecności przedstawicielek Gabinetu
Zdrowia i Urody Wellness w Olsztynie,
można było bezpłatnie skorzystać ze
sprawdzenia trzech parametrów organizmu.
Ciekawą ofertę edukacyjną i promocyjną

parafian (w tym od mieszkańców Ruszajn
– 2290 zł) i zaprzyjaźnionych instytucji
i firm (m.in. mikrodotacja z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 800 zł), jak
również dzięki wszelkim atrakcjom,
odbywającym się w ramach eko-festynu,
Parafia św. Anny pozyskała na malowanie
zabytkowego kościoła kwotę ok. 20 000 zł.
Zamierzamy kontynuować tę pożyteczną
inicjatywę społeczną w kolejnych latach.

przygotowało Nadleśnictwo Wipsowo oraz
Wojskowa Komenda Uzupełnień z Olsztyna. Niewątpliwie gości przyciągnęły na
eko-festyn także smaczne potrawy warmińskie, ekologiczna żywność i napoje
własnego wyrobu, dania z grilla, różnego
rodzaju pierogi domowe, chleb ze smalcem
swojskim i ogórkami, ciasta domowego
wypieku. Konsumpcję umilał recital p. Anny
Jakończuk. Swój wkład w organizację ekofestynu wniósł także Wydział Prawa i Administracji UWM, który oferował nieodpłatną
pomoc prawną. Punktem kulminacyjnym
drugiej części eko-festynu było losowanie
nagród głównych, które wzbudziło dużo
emocji.
II Barczewski Eko-Festyn Parafialny
zakończył się późnym wieczorem fenomenalnym występem „Gajewski Band”
z Olsztyna. Dzięki finansowemu wsparciu

Natalia Semeniuk
na podstawie sprawozdania rady
parafialnej
Patronat medialny nad wydarzeniem
sprawowali: TV Macrosat, TVP 3 Olsztyn,
TV Kopernik, TV Mazurska, TV Olsztyn,
Wiadomości Barczewskie, Gość Niedzielny,
Gazeta Olsztyńska, Nasz Olsztyniak, Radio
Warmia Barczewo oraz Radio Plus Olsztyn.
Fot. Archiwum CK-B (3)

PARAFIALNY
PIKNIK RODZINNY

Charytatywne szycie poduszek
15 lipca w Galerii Sztuki „Synagoga”
odbyła się niezwykła akcja charytatywna.
Każda chętna osoba mogła uszyć poduszkęjaśka dla potrzebujących i chorych
podopiecznych Powiatowego Szpitala Braci
Maltańskich w Barczewie oraz Domu
Pomocy Społecznej w Barczewie. Maszyny
do szycia i wszystkie materiały były
zapewnione przez panią Irenę Gadomską,
zawodową krawcową, która opowiedziała
o niezwykłej idei szycia poduszek dla
małych i dużych ludzi chorych. Poduszki są
symbolem, który niesie nową nadzieję
i wiarę w wyzdrowienie. Akcja ta odbyła się
również w Olsztynie. Inicjatorką akcji
szycia poduszek właśnie w barczewskiej
Synagodze jest aktywna mieszkanka
Kaplityn, Bogumiła Warcaba. Inicjatywa
przyciągnęła ludzi o dobrych sercach m.in.
z Barczewa, Kromerowa, Olsztyna i okolic.
Z wielkiej chęci i radości powstały piękne
poduszki. Wydarzeniem zainteresował się
sam wicestarosta olsztyński Andrzej Abako,
który również uszył kilka poduszek.
Krystyna Szter, prezes barczewskiego
oddziału Stowarzyszenia Społeczno-

Fot. Archiwum organizatorów

Fot. K. Szter

Kulturalnego „Pojezierze”, jest otwarta na
wszystkie ciekawe akcje płynące z dobrego
serca, a ta faktycznie przerosła oczekiwania,
dlatego będzie zapewne nieraz powtórzona.
Te i podobne inicjatywy przywracają
wiarę w dobro ludzkich serc, ukazują, że
cierpienie innych ludzi nie jest nam
obojętne. Fachowo niewiele możemy
pomóc potrzebującym, ale tym drobnym
gestem dajemy im wiele nadziei i ukojenia.
I za to należą się organizatorom wielkie
brawa.
Magda Łowkiel-Klimek
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W niedzielę 30 lipca 2017 r. w barczewskim amfiteatrze odbył się PIKNIK
RODZINNY. Rada działająca przy parafii św.
Anny, wraz z ks. proboszczem Markiem
Paszkowskim, zorganizowała kolejne spotkanie integracyjne. W słoneczny dzień rodziny
mogły pobyć ze sobą na świeżym powietrzu,
posłuchać muzyki, zakosztować smacznych
potraw. Przewidziano liczne atrakcje, np.
malowanie dachówek, zumba. Dużym
powodzeniem cieszył się kącik dla dzieci,
w którym odbywały się konkursy plastyczne.
Każdy mały uczestnik otrzymywał nagrodęniespodziankę. Nie zabrakło też występów
artystycznych. Na scenie wystąpili: Anna
Jakończuk, ks. Marcin Brzostek, ks. Grzegorz
Kunko, Łukasz Szpara, Żaneta Pajewska, panie
z Domu Dziennego Pobytu oraz p. Kasia
z Barczewa. Wspólna zabawa trwała do godz.
21:00. Wiadomości Barczewskie oraz Telewizja
Macrosat patronowały medialnie wydarzeniu.
Justyna Krzywkowska
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„Zagrajmy dla Wiktorii i Niedźwiedzia”
Festyn „Zagrajmy dla Wiktorii
i Niedźwiedzia”, który odbył się 22 lipca
2017 roku, możemy uznać za bardzo udany
dzięki zaangażowaniu i wielkim sercom
ludzi, którzy poświęcili swój czas, aby
pomóc przy przygotowaniach. Jak zwykle
pogoda nas rozpieszczała. Był piękny,
słoneczny dzień. O godzinie 15:00 cały plac
zapełniony był ludźmi z wielkimi sercami.
Wtedy wiedzieliśmy już, że nasze wielotygodniowe starania nie pójdą na marne jak
deszczowe chmury, które bardzo szybko
wiatr przepędził znad „naszego” lądowiska.
I wtedy się zaczęło: tańce, hulanki
i swawola. Były występy artystów, takich
jak Mateusz Matlas, Kamila Matjasik,
Mejdż & Mekson, o.S.B. oraz DJ Mischa.
Pracownia tańca i ognia Transfuzja umiliła
nam czas, tym razem nie tylko pokazem
tańca z ogniem, ale i tańcem z szarfami
i pokazem baniek mydlanych – z czego, jak
można szybko się domyślić, najbardziej
szczęśliwi byli najmłodsi uczestniczy
naszego festynu. Kącik dla dzieci prowadzony przez panią Agatę cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem, bo właśnie tam
rodzice mogli pozostawić swoje pociechy
i obserwować, z jaką pasją łowią rybki oraz
podziwiać piękne malunki na ich twarzach.
Jak co roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się dmuchana zjeżdżalnia,
którą tym razem dzieciaki uroczyście
otworzyły w nagrodę za uczestnictwo
w bloku dla najmłodszych.
Wojowie, którzy są z nami już drugi

Aktywnie w gminie

W dniu 18.06.2017 r. odbył się I Rodzinny Rajd Rowerowo-Spacerowy. Trasa dla
rowerzystów liczyła około 10 km, a dla spacerowiczek około 4 km. Było ciężko i upalnie, na
szczęście obyło się bez poważniejszych upadków. Po zakończonym rajdzie każdy
z uczestników otrzymał element odblaskowy oraz medal za uczestnictwo w rajdzie. Czekał na
nich również ciepły posiłek i coś słodkiego na uzupełnienie kalorii. W rajdzie uczestniczyli
mieszkańcy wsi Niedźwiedź, Ramsowo i miasta Olsztyn. Dziękujemy za przybycie i składamy
wielkie podziękowania dla anonimowych sponsorów za poczęstunek i zimne napoje.
Do zobaczenia na kolejnym rajdzie!
Sołectwo Niedźwiedź
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rok, jak zwykle dali pokaz sztuk walecznych na bardzo wysokim poziomie.
Zarówno dorośli, jak i dzieci odchodzili od
nich z pewnym niedosytem i zafascynowani ich pasją. Swoją obecnością zaszczycili nas również Motobracia. Na twarzach
najmłodszych, którzy odważyli się na
przejażdżkę ich super sprzętami, pojawiły
się uśmiechy szczęścia. A w tak zwanym
międzyczasie odbywał się turniej w strzelaniu oraz FIFA 2017 na konsolę Xbox One.
Ale czymże byłby ten festyn bez pana
Mateusza? Poprowadził całą imprezę,
dodał jej harmonii oraz zapewnił atrakcje
dla uczestników w każdym wieku. Dawno
nie spotkaliśmy osoby, która by z taką
lekkością i kunsztem zgarnęła wszystkich
do zabawy. W tym miejscu należy
wspomnieć również o panu Michale
Kobarynko, który zaprezentował football
freestyle. Co prawda trwało to kilka minut,
ale na takie „cuda piłką”, które on
wyczynia, moglibyśmy patrzeć godzinami,
więc nasz niedosyt jest jak najbardziej
zrozumiały.
Nie zabrakło pysznego jedzonka,
wykonanego przez nasze mieszkanki, oraz
tradycyjnego grillowanego mięska.
Zapewniam że każdy mógł znaleźć coś dla
siebie.
Wszystkim, którzy zaangażowali się
w pomoc w organizacji oraz czynnie
uczestniczyli w festynie, bardzo serdecznie
dziękujemy. Tych, którzy z nami nie mogli
być w tym roku, serdecznie zapraszamy na
przyszły. Bo tylko pomoc wypływająca
z miłości może przynieść prawdziwe
i szczere owoce…
Jeszcze raz bardzo dziękujemy!
Sołectwo Niedźwiedź
Fot. Archiwum Sołectwa Niedźwiedź (3)

Informacje

RECITAL FORTEPIANOWY KU CZCI NOWOWIEJSKIEGO
Do końca roku 2017 trwają obchody
Roku Feliksa Nowowiejskiego, odbywające się w okresie dwuletnim. Tej okazji
poświęcone są m.in. koncerty. W piątek 30
czerwca 2017 r. zorganizowano recital
fortepianowy Magdaleny Adamek, doskonałej polskiej pianistki, absolwentki Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina
w Warszawie w klasie prof. Barbary HesseBukowskiej. Obroniła doktorat w zakresie
pianistyki (projekt: muzyka na fortepian
solo Feliksa Nowowiejskiego) na Uniwersytecie Alberty w Edmonton (Kanada)
pod kierunkiem prof. Jacquesa Desprésa.
Współpracowała podczas kursów mistrzowskich z wybitnymi artystami, jak
m.in. H. Czerny-Stefańska, A. Jasiński.
W latach 2006-2015 była wykładowcą na
University of Alberta oraz Grant MacEwan
University w Edmonton w Kanadzie.
Obecnie zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie pełni funkcję profesora
kontraktowego w specjalności kameralistyka fortepianowa na Virginia Commonwealth University w Richmond w stanie
Virginia.
Pianistka od wielu lat prowadzi
aktywną działalność pedagogiczną i koncertową. Jej recitale spotkały się
dotychczas z dużym uznaniem w Polsce,
Niemczech, Austrii, Francji, Kanadzie,
USA i Chinach. Ogromnym zainteresowaniem pianistki cieszy się muzyka
kompozytorów polskich, szczególnie
Feliksa Nowowiejskiego, którą aktywnie
promuje poprzez koncerty, wykłady
i nagrania. Jednym z ważniejszych
osiągnięć artystki jest publikacja książki na
temat utworów na fortepian solo tego
kompozytora. Książka ta, zatytułowana
„The Unknown Face of Feliks Nowowiejski: The Piano Works” została wydana
przez wydawnictwo Verlag Dr. Müller
w Niemczech.
Magdalena Adamek jest laureatką
wielu prestiżowych nagród w Polsce i zagranicą oraz dwukrotną laureatką stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, laureatką drugiej nagrody
oraz wyróżnienia na Międzynarodowym
Konkursie im. Miłosza Magina w Paryżu,
trzeciej nagrody na III Międzynarodowym
Konkursie Muzyki Kameralnej im.
Kiejstuta Bacewicza w Łodzi oraz trzeciej
nagrody na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Młodych Pianistów w Warszawie.
Reprezentowała Polskę na Europejskim
Forum Pianistycznym w Berlinie. Nagrała
też sześć płyt z utworami m.in. Feliksa
Nowowiejskiego. Były one prezentowane
w Programie II Polskiego Radia, polskich
lokalnych rozgłośniach radiowych, Radio
France, CBC Radio 2, oraz ABC Radio

Fot. Archiwum CK-B

Classic FM.
Podczas koncertu w Barczewie, który
odbył się w Skarbcu Kultury Europejskiej,
pianistka zaprezentowała utwory F. Nowowiejskiego, ukazując jego mało znaną
twórczość fortepianową, a także utwory
F. Chopina, I. J. Paderewskiego i M.
Szymanowskiej. Artystka przyjechała do
Polski tylko na dwa koncerty: w Poznaniu
i Barczewie. Recital był niepowtarzalnym
wydarzeniem i pomimo niesprzyjającej
pogody przyciągnął sporo melomanów
z Barczewa i okolic.
Koncert odbył się w ramach projektu

„Feliks Nowowiejski z bliska. Cykl koncertów w Barczewie, rodzinnym mieście
kompozytora w 140 rocznicę urodzin”
i dofinansowano go ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Nowowiejski 2017”,
realizowanego przez Instytut Muzyki
i Tańca, którego beneficjentem jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne z podległym
Salonem Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego.
Na kolejne wydarzenie z projektu
zapraszamy już 11 sierpnia.
Magda Łowkiel-Klimek

PALINOCKA W ŁĘGAJNACH
Letni sezon imprez w Łegajnach
rozpoczęto 24 czerwca 2017 r. taneczną zabawą pod nawą „Palinocka,
święto ognia i wody”. Zabawę zaczęto
barwnym przemarszem od jubileuszowego kamienia przez wieś nad
jezioro. Zorganizowano otwarte
przedszkole, czyli zabawy i konkursy
dla dzieci z animatorami, m.in.
warsztaty szczudlarskie, puszczano
wielkie bańki mydlane. Była nauka
chodzeni po linie i kącik kuglarski.
Przeprowadzono rozmaite kiermasze
i warsztaty rzeźbiarskie z plenerem,
Fot. Archiwum Sołectwa Łęgajny
puszczano wianki, odbyły się konkursy i zabawy przy ognisku. Atrakcją wieczoru był koncert Kapeli Jakubowej. W ramach
współpracy z PCK przekazano 3-kołowy rower dla niepełnosprawnego mieszkańca
Dąbrówki Małej. Palinocka odbyła się w ramach realizacji zadania publicznego Gminy
Barczewo, zrealizowanego przez Stowarzyszenie „Przystanek Łęgajny”. Imprezę
zakończyła zabawa taneczna do późnych godzin nocnych przy dźwiękach zespołu Ares.
Organizatorami było Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny, a partnerami byli: Sołtys i Rada
Sołecka, Gmina Barczewo, Firma Jumar, Sklep Lewiatan, KS Łęgajny, Kosmetyczka
Monika Obrębska, Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach.
Polecamy kolejne wydarzenie w Łęgajnach! 26 sierpnia odbędą się „Łęgajnowskie
kulinaria” !
Magda Łowkiel-Klimek
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Sport
SPORTTELEGRAM
IV BARCZEWO BIEGA

:

Podczas Dni Barczewa, 9 lipca, odbyła się kolejna edycja BARCZEWO
BIEGA. W tym roku oprócz głównego biegu wystartował I Bieg Dzieci, który
cieszył się dużym zainteresowaniem.Organizator przygotował 100 pakietów
startowych, które zostały rozdane w trzech kategoriach wiekowych:
K-1 (1-4 lat) 100 m
K-2 (5-8 lat) 300 m
K-3 (9-12 lat) 800 m
Pakiet Startowy w I Biegu Dla Dzieci kosztował 1zł. Wpłaty przekazano dla
Fundacji Przyszłość dla Dzieci.
Dodatkowo osoby biorące udział w „Barczewo Biega” mogły wesprzeć st. asp.
Jacka Kurzeję, funkcjonariusza Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy
Głównej Policji. Kilka miesięcy temu dowiedział się, że zachorował na
nowotwór żołądka, którego następstwem są bardzo rozległe przerzuty.
Możliwością pomocy dla policjanta było zapisanie się na bieg i wpłacenie
darowizny w biurze zawodów. Do akcji przystąpiły również służby
mundurowe. Najlepszy policjant i policjantka zostali nagrodzeni
okolicznościowymi pucharami.

I MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR BURMISTRZA BARCZEWA
W Skarbcu Kultury Europejskiej zakończył się I Międzynarodowy Turniej
Szachowy o Puchar Burmistrza Barczewa. O miano najlepszego zawodnika
turnieju oraz nagrody pieniężne walczyło 93 zawodników i zawodniczek
z trzech federacji: Polski, Białorusi oraz Czech. Najmłodsi zawodnicy mieli
niespełna 8 lat, najstarszym zawodnikiem turnieju był 82-letni pan Bohdan
Daniszkowicz pochodzący z Pasłęka. Ze względu na to, że turniej wpisuje się
w ranking światowy, do Barczewa zjechali zawodnicy, którzyzdobywają liczne
medale na arenie krajowej i międzynarodowej. Wśród nich byli m.in.
wicemistrz Europy juniorów – Igor Janik oraz brązowa medalistka Mistrzostw
Słowacji juniorów – Magdalena Filipiak.
W zawodach nie mogło zabraknąć młodych zawodników. Start w tym
turnieju był dla nich przygotowaniem do Mistrzostw Polski juniorów w
szachach szybkich i błyskawicznych, które odbędą się 5-9 sierpnia we
Wrocławiu.Jedną z takich osób była Magdalena Filipiak z Olsztyna, która mimo
młodego wieku jest brązową medalistką Mistrzostw Słowacji do lat 10,
a dodatkowo gra w dwóch federacjach: polskiej i słowackiej.
Wyniki turnieju:
I miejsce zajął zawodnik pochodzący z Grodna (Białoruś), pan Sergei Zhuck.
II miejsce wywalczył pan Igor Janik, niespełna 17-letni zawodnik, który
również został najlepszym zawodnikiem do lat 18. Na co dzień pan Igor
reprezentuje UKS HETMAN Elbląg.
III miejsce powędrowało do pana Aleksandra Kumala z MKSz GRYF Dębica
Wyniki w poszczególnych kategoriach:
- Najlepszą kobietą turnieju została Anita Daliga, reprezentująca klub UKS
Trzydziestka Olsztyn
- Najlepszym zawodnikiem do lat 14 został Szymon Kraśniewski
z miejscowości Uzdowo
- Najlepszym zawodnikiem do lat 10 został Wojciech Grabowski,
reprezentujący klub UKS Trzydziestka Olsztyn.
- Najlepszym weteranem + 60 lat został pan Zbigniew Szymczak, 65-letni
zawodnik z SSz BDK Biskupiec.
- Najlepszym Barczewianinem został Krzysztof Cis.
Zwycięzcom gratulujemy, uczestnikom dziękujemy i zapraszamy na kolejny
turniej w Barczewie.

Opracowanie informacji sportowych: Katarzyna Stasiewicz
Urząd Miejski w Barczewie, Informacja Turystyczna
zdjęcia: archiwum UM/IT (4).

ORLIK Z OPIEKĄ ANIMATORA
GODZINY OTWARCIA: PON. – PT. 11:00 – 16:00, SOB. – NDZ . 10:00 – 16:00
Ze względu na rozpoczęcie treningów przez klub UKS BUKS Barczewo przy ul. Wojska Polskiego, od 1 sierpnia do 31sierpnia ORLIK otwarty będzie
dodatkowo w godzinach popołudniowych. Do dyspozycji mieszkańców będzie boisko wielofunkcyjne.
Dodatkowo informujemy, że w godzinach popołudniowych nie będzie Animatorów! Klub UKS BUKS Barczewo nie ponosi odpowiedzialności.
Wejście na Orlik będzie na własną odpowiedzialność.
GODZINY OTWARCIA: WTOREK 16:00 – 20:30, ŚRODA 16:00 – 19:00. CZWARTEK 16:00 – 20:30, PIĄTEK 16:00 – 19:00
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Tomasz Szewczak
ze złotym medalem
X Światowych Igrzysk
Sportów Nieolimpijskich
The World Games 2017
29 lipca na kompleksie sportowym GEM we Wrocławiu odbyła
się konkurencja ju-jitsu. Jednym z reprezentantów Polski był Tomasz
Szewczak, który na co dzień pracuje w zakładzie karnym w
Barczewie. Mimo odpowiedzialnej pracy znajduje czas na
trenowanie sztuk walki. Pan Tomasz został uznany za króla kategorii
fighting w wadze 94 kg. Na finałowy pojedynek z Irańczykiem
Mohsenem Hamidem Aghchayem wchodził już wiedząc, że jest
złotym medalistą The World Games 2017. Chwilę przed walką obóz
Irańczyka zasygnalizował bowiem jego kontuzję. Wcześniej pan
Tomasz stoczył ciężką walkę w półfinale ze Słoweńcem Benjaminem
Lahem, wygrywając 11:9.
W klasyfikacji drużynowej reprezentacja Polski w składzie:
Maciej KOZAK, Jędrzej LOSKA, Emilia MAĆKOWIAK, Tomasz
SZEWCZAK i Marta WALOTEK pokonała Holendrów i sięgnęła po
brąz.
Gratulujemy panu Tomaszowi i życzymy dalszej motywacji i sił
do treningów i walki o najwyższe cele.
Możemy dodać, że Tomasz Szewczak ma na swoim koncie wszystkie
najważniejsze trofea w ju-jitsu.
Katarzyna Stasiewicz
Informacja Turystyczna
Urząd Miejski w Barczewie
Fot. Bartosz Mokrzycki

Książka na sierpień

Biblioteka Miejska w Barczewie

Opowieść o zaletach posiadania wielu żon w Kenii, sposobach
polowania na lwy i o legendarnym pogromcy lwów ludojadów,
o tym, jak dzieci stały się żołnierzami w czasie wojny w Kongu i
Ruandzie. Poznacie Kindu, małego chłopca, który wszystko
stracił, a jednak potrafił się cieszyć i Tuarega, który wolał
samochody terenowe od wielbłądów. Dowiecie się, dlaczego
warto zabrać gogle na pustynię i jak przetrwać burzę piaskową.
Afryka – okrutna, piękna i radosna, ale zawsze fascynująca.
„Świat według reportera” jest serią książek z zapisem podróży
znanego dziennikarza Piotra Kraśko.
Źródło http://lubimyczytac.pl/ksiazka/93034/afryka

