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DYWICKIE IMPRESJE
W piątek, 6 października br.,
w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie
miało miejsce otwarcie wystawy malarstwa
pt.„Dywickie Impresje”
grupy plastycznej „Paleta”
Więcej na str. 12.

ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW RZEKI PISA
Gmina Barczewo sukcesywnie prowadzi działania zmierzające do poprawy infrastruktury
i jakości życia mieszkańców Barczewa oraz gminy Barczewo.
Więcej na str. 3.

JUBILEUSZ 50-LECIA ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE
Budynek, w którym obecnie mieści się Zakład Poprawczy przy ul. Wojska Polskiego 2,
oddany został do użytku w 1900 roku z przeznaczeniem na Amtsgericht (Sąd Rejonowy).
Więcej na str. 9-10.

O zaduszkowych zwyczajach
Na Warmii i Mazurach obrzędy i zwyczaje ku czci zmarłych są bardzo odległe. Dawniej,
z uwagi na ewangelików i katolików, obowiązywały dwa terminy Zaduszek – w pierwszą
i ostatnią niedzielę listopada. Odrębność tych dat podkreślano bardzo silnie. Ujednolicenie
nastąpiło, kiedy liczba wyznawców Kościoła ewangelickiego znacznie się zmniejszyła.
Dodatkowo duży wpływ na proces przemian mieli też osadnicy. Stąd na Warmii dzień ten
nazywany jest już ogólnopolskimi nazwami: Zaduszki czy Dzień Zaduszny, a także Święto
Zmarłych. W publikacjach możemy spotkać się z terminem „Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych”, a rzadziej z „umarłą niedzielą”. Wymieniana jest jeszcze dawna nazwa
„popielnik”.
Jeszcze tylko w literaturze możemy przeczytać o wierzeniach i obyczajach związanych
z kultem zmarłych, jakie miały miejsce na Warmii i Mazurach. Na przykład istniało
przekonanie, że w noc poprzedzającą święto chodzą po świecie dusze zmarłych. Dlatego
pozostawiono na tą noc zapalone światło w izbie, a nawet jedzenie na stole. W wielu
miejscowościach istniał zakaz wylewania wody na zewnątrz domostwa, aby nie oblać ducha.
Chcąc się ustrzec, wypowiadano ostrzeżenie przed wylaniem wody: „Uciekajcie wszystkie
dusze, bo ja wodę wylać muszę”. Był jeszcze zanikający zwyczaj noszenia jedzenia na groby,
ale pod naciskiem Kościoła katolickiego z czasem zrezygnowano z tego. W zamian pieczono
specjalne bułeczki i dawano biedakom przed kościołem (tyle chlebowych bułeczek, ile
w rodzinie dusz zmarłych). Ten zwyczaj był praktykowany tylko na Warmii.
W przededniu Święta Zmarłych doprowadzamy do porządku miejsca wiecznego
spoczynku naszych bliskich. Na mogiłach stawiamy kwiaty, zapalamy symboliczne znicze,
które po zmierzchu rozjaśnią barczewskie cmentarze. Oprócz zadbanych grobów na starym
katolickim cmentarzu widnieją i te opuszczone, zarośnięte zielskiem, czasem już bez tabliczek,
których nie ma już kto uporządkować.
Tekst i foto. Wojciech Zenderowski

Godz. 10.00
UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA ZA OJCZYZNĘ
W KOŚCIELE ŚW. ANNY W BARCZEWIE

Godz. 11.30
- WYSTĄPIENIE DR ILONY DULISZ O TWÓRCZOŚCI
PATRIOTYCZNO-NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ F.NOWOWIEJSKIEGO
- KONCERT " O POLSKI KRAJU ŚWIĘTY..." W WYKONANIU:
EWA ALCHIMOWICZ-WÓJCIK - SOPRAN
LUCYNA ŻOŁNIEREK-FRENSZKOWSKA - FORTEPIAN
JACEK WÓJCIK - INSTRUMENTY PERKUSYJNE
SKARBIEC KULTURY EUROPEJSKIEJ W BARCZEWIE,
UL. GRUNWALDZKA 15

CENTRUM KULTURALNO
-BIBLIOTECZNE
w Barczewie
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Z Urzędu Miejskiego
Inwestycje w ramach wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Barczewo
objętego Ponadlokalnym Programem Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego
część I

„Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisa – w liczbach”

Planowane lata realizacji: 2017-2019
Planowana wartość inwestycji: 3 000 000
zł, w tym dofinansowanie w na poziomie
85% kosztów kwalifikowalnych, tj. 2 550
000zł (środki własne 450 000 zł).
Tereny nieużytków w centrum Barczewa, porośnięte wysoką trawą i chwastami z licznymi samosiewami, zostaną
zastąpione przyjaznym miejscem wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania
czasu dla mieszkańców miasta i gminy
Barczewo oraz tak chętnie odwiedzających
nasze miasto turystów.
W 2017 roku rozpoczęto prace nad
opracowaniem dokumentacji projektowo
kosztorysowej na „Zagospodarowanie
brzegów rzeki Pisa”. 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 2019 roku. W ramach
inwestycji powstanie park miejski w Barczewie pomiędzy ulicami Armii Krajowej,
Mickiewicza, Nowowiejskiego i Niepodległości. Będzie to miejsce, gdzie
mieszkańcy całej gminy będą mogli
wspólnie spędzać czas na otwartym terenie
zielonym. Przewiduje się urządzenie parku
wpisanego w istniejącą rzeźbę terenu
z niewielkimi niwelacjami. W nowym
parku będzie można skorzystać m.in.
z takich atrakcji, jak:
- Miejsce wypoczynku „Fala” z ławkami
w kształcie fali oraz widokiem na park;
- Plac ze ślimakiem – symbolem miast
Cittaslow;
- Plac zabaw dla dzieci starszych, w tym:
6 trampolin i 5 urządzeń rekreacyjnych,
takich jak: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, domkiem, ścianką wspinaczkową
i drabinką, piramida wspinaczkowa linowa
(linarium), karuzela, bujak, huśtawka
podwójna w zestawie z siedziskiem
zwykłym i bocianim gniazdem.
- Rynny do zjeżdżania oraz ścianka
wspinaczkowa. Zostaną one wykonane
w rzadko spotykany sposób, tj. będą
zamontowane na istniejącej skarpie,
poprzez wykorzystanie istniejącego ukształtowania terenu;
- Drewniany taras wypoczynkowy o wymiarach 5x10 m z ławkami ustawionymi
frontem w kierunku rzeki;
- Tyrolka, tj. urządzenie do pokonywania

Plan zagospodarowania parku miejskiego

odcinków terenu za pomocą siedziska
podczepionego do napiętej liny rozpiętej
między dwoma stanowiskami
- Plac zabaw dla dzieci najmłodszych, dla
bezpieczeństwa „maluchów” ten plac
zabaw planuje się ogrodzić niskim
metalowym płotkiem o wys. 0,6 m
z dwiema furtkami. Na placu planowanych
jest aż 11 nowoczesnych urządzeń
przystosowanych dla najmłodszych użytkowników placu tj.: pojedyncza zjeżdżalnia, karuzela w kształcie miski, bujak
sprężynowy z wizerunkiem owieczki,
domek, bujak sprężynowy w kształcie
statku kosmicznego, huśtawka łańcuchowa
z siedziskiem koszykowym, bujak sprężynowy podłużny dla 2 osób, urządzenie
zintegrowane z dwoma domkami, mini
ścianka wspinaczkowa, piaskownica
kwadratowa, mini tor przeszkód.
- Siłownia zewnętrzna z 8 różnymi urządzeniami;
- Stoliki do gier, tj.: chińczyk, szachy i młynek;
- Ścieżka edukacyjna;
- Zieleń urządzona, zestaw roślin z tabliczkami gatunkowymi;
- Łąka kwietna i łąka piknikowa;
- Przystań kajakowa z zapleczem sanitarnym.
W ramach zagospodarowania parku
przewidziano również utwardzenie głównej ścieżki parku z kostki brukowej
bezfazowej – szerokość tego ciągu wynosić

będzie 4 m. Pozostałe ścieżki wykonane
zostaną z glinożwiru. Na terenie objętym
inwestycją powstaną również 63 wygodne
ławki. Ustawione będą również 53 kosze na
śmieci. Wykonany zostanie mostek przez
rzekę dla pieszych, a brzegi rzeki zostaną
wzmocnione faszyną. W parku przewiduje

Przystań kajakowa

się montaż ok. 30 lamp parkowych oraz
monitoring wizyjny. Lampy zlokalizowane
poza głównym ciągiem pieszo-rowerowym
zostaną wyposażone w czujki ruchu. Teren
parku będzie wyłączony dla ruchu
samochodowego, ale na obrzeżach parku
planowane są dwa miejsca parkingowe dla
matek z dziećmi oraz dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Główne
wejścia do parku będą przystosowane dla
matek spacerujących z wózkami oraz dla
Ciąg dalszy na str. 4
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Z Urzędu Miejskiego
„Idźmy naprzód z nadzieją!” Dzień Edukacji Narodowej w Łęgajnach

Fot. K. Stasiewicz

13 października w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach odbył
się Dzień Edukacji Narodowej, który
połączony został z Dniem Szkoły oraz
Świętem Patrona Szkoły. Hasłem przewodnim dla wszystkich uroczystości było
wezwanie świętego Patrona na XVII Dzień
Papieski „Idźmy naprzód z nadzieją!”.
W programie artystycznym u boku
uczniów wystąpili również zaproszeni
goście: burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Maciejewski, radny miasta
Barczewa Rafał Surmański, radna powiatu
olsztyńskiego Krystyna Szter, radny
Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego Marek Szter, Prezes Koła
Łowieckiego ŻUBR Mieczysław Zając
wraz z kolegami myśliwymi Tadeuszem
Osmendą, ks. Hubertem Trykiem, a także
ks. prałat Ryszard Andrukiewicz z parafialnego kościoła w Łęgajnach i sołtys wsi
Łęgajny Andrzej Turek.
Uczniowie z poszczególnych klas zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne. Były śpiewy i gra na instrumentach
z utworami przez siebie przygotowanymi,
dedykowane pracownikom oświaty, szkoły,
nauczycielom, rodzicom i gościom.
Dla wszystkich zebranych na sali
zagrali: Antoni Pacholec z kl. I na
akordeonie, Marysia Żuber z kl. IIIa na
gitarze, Bartek Bułakowski z kl. IIIb na

LISTY GRATULACYJNE

Fot. A. Markowicz
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skrzypcach, Przemek Oboński z kl. IIIb na
gitarze, Weronika Pazera z kl. IVb na
skrzypcach, Marta Symerewicz z kl. IVb na
gitarze, Dorotka Zielińska z kl. Vb na flecie
poprzecznym i Emilka Zielińska z kl. VI na
skrzypcach.
Przybyli goście poddani zostali
różnym zadaniom do wykonania: pani
Krystyna Szter wcieliła się w rolę
profesorki i wraz z panem Rafałem
Surmańskim w roli ucznia odegrali
kabaretową scenkę szkolną. Pan burmistrz
wraz z panią dyrektor Elżbietą Kozłowską
i ks. Ryszardem Andrukiewiczem odczytywali trudne do wymówienia dykcyjne
wierszyki, panowie z Koła Łowieckiego
ŻUBR popisowo wykonali wraz z uczennicami taniec polowaniec.
Panowie Andrzej Maciejewski, Marek
Szter oraz pani Eliza Skindel, emerytowany
nauczyciel religii i wicedyrektor Beata
Gołębiewska brali udział w quizie „Jaka to
melodia?” nadając tytuły filmowe usłyszanym fragmentom muzycznym, pochodzącym z tych filmów.
Podczas uroczystości pan Lech Jan
Nitkowski wręczył Nagrodę Burmistrza
Barczewa nauczycielowi matematyki
i informatyki – Tomaszowi Sołowiejowi za
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i duże zaangażowanie w życie
szkoły.

16 października w Urzędzie Miejskim
w Barczewie odbyło się uroczyste spotkanie
nauczycieli. Burmistrz Barczewa, pan Lech Jan
Nitkowski, wraz z dyrektor MZOIZ, panią Hanną Chyżyńską i radnym, panem Rafałem Surmańskim wręczyli listy gratulacyjne.
Były podziękowania za zasługi i osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Ogromne gratulacje za szczególne zasługi dla
oświaty, wychowania i zdobycie Medalu
Komisji Edukacji Narodowej 2017 złożyli
paniom Jolancie Bielewicz i Małgorzacie
Korczak.
Gratulujemy wszystkim
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Nauczycieli i pracowników szkoły
nagrodziła również pani Elżbieta Kozłowska. Dyrektor szkoły wręczyła nagrody dla nauczycieli i pracowników. Nagrody
otrzymały panie nauczycielki: Iwona
Sosnowska, Renata Szczepańska, Iwona
Sankowska, pani pedagog Katarzyna
Kamińska i oddane swojej pracy
pracownice: panie Beata Magda i Maria
Sobocińska.
Pod koniec uroczystości uczniowie
szkoły zaśpiewali piosenkę przez siebie
stworzoną. W słowach piosenki był apel
o rozbudowę szkoły i wyposażenie jej w
przestronną salę gimnastyczną, dzięki
której uczniowie szkoły będą mogli
rozwijać sportowe umiejętności w warunkach przystosowanej do tego sali.
Piosenka kończyła się słowami: „Apel nasz
władze spełnić umieją. Idziemy naprzód
z nadzieją!”
Katarzyna Stasiewicz

„Zagospodarowanie
brzegów rzeki Pisa”

Ciąg dalszy ze str. 3

osób niepełnosprawnych
W ramach inwestycji planowana jest
również przebudowa muru oporowego przy
ul. Armii Krajowej 1 i 1a, która będzie
wykonana w oparciu o opracowaną już
dokumentację projektową.
Dzięki zagospodarowaniu brzegów
rzeki Pisa, Barczewo zyska kolejne miejsce
przyjazne lokalnej społeczności. Doskonała
lokalizacja inwestycji, przy estetycznie
zagospodarowanym stawie młyńskim oraz
przy dużym parkingu na zrewitalizowanej
wschodniej części Starego Miasta z pewnością przyczyni się do tego, że park będzie
chętnie odwiedzany.
Różnorodne urządzenie parku spowoduje, że zarówno spacerujące mamy
z dziećmi, seniorzy, młodzież, dorośli, jak
i całe rodziny znajdą w nim dla siebie
odpowiednie miejsce.
Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisa
to jedna z trzech inwestycji dofinansowanych w 85% w ramach wdrażania
Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy
Barczewo, objętego Ponadlokalnym Programem Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pozostałe inwestycje to: „Utworzenie Centrum Wielu Kultur” oraz
„Utworzenie Centrum Aktywizacji”.
Zostaną one Czytelnikom przybliżone
w dwóch kolejnych numerach Wiadomości
Barczewskich.
Aleksandra Hodt
Fot. Archiwum UM

Z Urzędu Miejskiego
VII EDYCJA FESTIWALU ROZWOJU I INSPIRACJI BABAFEST W OLSZTYNIE
15 października, podczas Gali Inauguracyjnej siódmej edycji Olsztyńskiego
Festiwalu Rozwoju i Inspiracji BabaFest –
festiwalu tworzonego przez kobiety i dla
kobiet, poznaliśmy laureatkę konkursu.
W tym roku tytuł BabaFest 2017 otrzymała
Agnieszka Kupper, od 5 lat działaczka
katolickiej wspólnoty Wiara i Światło
„Mała ojczyzna”, która skupia ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny oraz wolontariuszy. Wraz z niepełnosprawnymi organizuje kiermasze świąteczne, przedstawienia teatralne i małe
formy muzyczne.
Wśród nagrodzonych znalazły się
również trzy wspaniałe osoby z gminy
Barczewo:
Anna Wojszel to na co dzień grafik
komputerowy w firmie reklamowej, a po

pracy wulkan energii. Poprzez prace
artystyczne pomaga w różnych akcjach
charytatywnych. Jest radną gminy
Barczewo. Angażuje się w niebanalną,
artystyczną promocję swojej malowniczej
miejscowości i gminy.
Beata Jakubiak to społecznik pełną parą.
Dzięki ogromnemu darowi potrafi zarazić
pasją społeczną innych. Jest inicjatorką
wielu akcji charytatywnych, podnoszących
prestiż Wójtowa i gminy Barczewo.
Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo, w
którym aktywnie uczestniczy, zdobywa
liczne nagrody. Swój wolny czas poświęca
również na szkolenia, pisanie projektów
oraz aktywnie uczestniczy we wszelkich
organizowanych akcjach społecznych na
terenie Wójtowa.

Danuta Dziekan ma 55 lat i jest żoną,
mamą i babcią mieszkającą w niewielkiej
warmińskiej wsi Kromerowo w gminie
Barczewo. Pracuje jako pielęgniarka
Oddziału Chemioterapii olsztyńskiej
Polikliniki. Jest to niełatwa praca, lecz pani
Danusia nie przechodzi nad pacjentami
obojętnie. Wraz z koleżankami wieczorami
i w weekendy planują, realizują i dyskutują,
co można zrobić, żeby wokoło było choć
odrobinę lepiej, jaśniej, łatwiej. Okazało
się, że pasja do szydełkowania, hafciarstwa
i decoupage’u może przynosić radość
innym. Dzięki temu hobby, w Święta
Bożego Narodzenia, Wielkanoc czy na
nadejście wiosny oddział chemioterapii
przywita pacjentów cudownymi ozdobami,
które pozwolą chociaż na chwilę przenieść
się do beztroskich czasów.

Panie Anię, Beatę i Danusię do sesji zdjęciowej przygotowali Agata Bałdyga – Doradca Stylu, Agata Sawicka – Make up Artist,
Dariusz Chłodnicki – Atelier Fryzjerskie. Zdjęcia wykonał Piotr Ratuszyński – Ratuszyński Fotografia

MEDALE I LISTY GRATULACYJNE
6 października w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barczewie odbyło się uroczyste odznaczenie. Osoby, które
przeżyły w jednym związku 50 lat, są nagradzane w naszym
kraju, na mocy ustawy, specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on
kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej
strony widniej napis „Za długoletnie pożycie małżeńskie”,
a z drugiej widnieją dwie srebrne róże. Na żaden medal nie
pracuje się tak długo. Ponad 18 tysięcy dni i nocy. I tylko
najważniejsza osoba w naszym mieście może go wręczyć
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. „Takiego
stażu małżeńskiego można tylko pozazdrościć” – mówił
burmistrz Barczewa. Pięć wspaniałych, szczęśliwych par
małżeńskich odebrało w urzędzie stanu cywilnego
uroczyste odznaczenia za 50 i 60 lat wspólnego życia. Były łzy, wzruszenie i toasty na cześć szacownych jubilatów. Gratulujemy parom.
Pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego: Apolonia i Marian Gadomscy, Władysława i Stanisław Nalewajek, Halina i Władysław
Oleszczak, Wanda i Stanisław Romanowscy.
Tekst i foto: Agnieszka Markowicz
Sześćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego: Zofia i Tadeusz Kucińscy.
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MAZEL TOV – EWA POHLKE
Oczekiwanie na słońce. Czy promienie słońca pokryją mokre chodniki? Osuszą złote liście?
Tak, stało się… Synagoga została oświetlona przez samo słońce. Bo gościem był człowiek. Gośćmi byli
ludzie. A to wszystko zaplanowała sama pani Krystyna Szter, zapraszając na wystawę malarstwa
TEHILIM Ewy Pohlke, która podkreśla, że „najpierw jest człowiekiem, a potem malarzem” i że „nie
wolno zostawiać świata, jakim jest” (motto artystki, słowa Janusza Korczaka).
Jakże w niej jest wielka wiara – wiara w życie, ludzi, dobro, miłość. Słuchając Ewy, wpatrując się
w obrazy, odczuwamy nieskończoność nieba i światło. Nie trzeba słów, widać, jak artysta cieszy się
życiem, dniem dzisiejszym, dobrem jakie otrzymuje, które jest błogosławieństwem. Jak artysta pamięta
i jak jest wrażliwy na kulturę żydowską, ale nie tylko. Nosi w sobie tożsamość wielokulturową. Czy nie
jest tak, że czasami zapominamy, jak żyć? Co jest ważniejsze niż oddech życia? „Nie można tworzyć,
będąc oderwanym od życia i ludzi” – to słowa Ewy Pohlke.
Było widać wzruszenie, mokre oczy artystki. Malując ziemią, piaskiem pustynnym, morskim,
popiołem z Polski, Litwy i Izraela przemawia do widza, przemawia do świata. Wyraża emocje przy
abstrakcyjnych reliefach. Wyraża siebie.
I niech odbiorca nie szuka, co artysta chciał przez to powiedzieć. Niech każdy, kto ogląda, czyta
obraz utożsami się, poszuka siebie. Czy można chcieć więcej? Tak – przyjść do Galerii Synagoga,
pooddychać sztuką, znaleźć serce.

Tekst i foto: Agnieszka Markowicz

OTWARCIE LAPIDARIUM MACEW Z BARCZEWSKIEGO KIRKUTU
W sobotę 30 września br., w Galerii
Sztuki „Synagoga” im. Barbary Hulanickiej przy ul. Kościuszki 7/9, odbyła się
uroczystość otwarcia lapidarium macew
(nagrobków żydowskich), pochodzących
z cmentarza żydowskiego, dawnego
kirkutu w Barczewie przy ul. Warmińskiej.
Pierwsza część uroczystości, przy udziale
miejscowych władz i zaproszonych gości,
odbyła się przed żydowskimi macewami.
To dzięki wielkiemu wysiłkowi Krystyny
Szter, prezes barczewskiego oddziału
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze” i zaangażowaniu wielu osób
udało się urządzić pod barczewskim
niebem, naprzeciw absydy dawnej żydowskiej bożnicy, „LAPIDARIUM MACEW
Z BARCZEWSKIEGO KIRKUTU”.
Większość zachowanych macew
opatrzonych zostało tabliczką z tekstem
w języku polskim z informacją o zmarłym.
Obok napisu umieszczona została tablica
z „Historią barczewskich Żydów”. Wykonana została według projektu Anny Wojszel
na podstawie informacji pozyskanych od
Izabeli Lewandowskiej i Wojciecha
Zenderowskiego, które opracowała Krystyna Szter.
Dodajmy, że tablice informacyjne sfinansowano z budżetu Powiatu Olsztyńskiego.
Krystyna Szter przypomniała koleje losu
macew żydowskich, ich poniewierkę, a z
drugiej strony wyraziła troskę o nie, gdyż są
one naszą historią, nierozerwalnie złączoną
z miejscową wielokulturowością.
Dwujęzyczne napisy świadczą o tym,
że miejscowi Żydzi byli zżyci ze
społecznością lokalną. To wyjątkowa
historia macew, które po latach wróciły do
Barczewa. W drugiej części uroczystości,
w Galerii Sztuki „Synagoga”, na tle
prac Evy Pohlke z Kowna, prezes Sto-
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„Jeden z największych sukcesów życia
polega na tym, że tylko wszystko
co robimy dla innych jest tym,
co naprawdę warto robić”
Lewis Caroll

warzyszenia
Jana Lecha
Barczewa,
ambasador

Krystyna Szter przywitała:
Nitkowskiego – burmistrza
Joannę Mieszczyńską –
Muzeum Historii Żydów

Polskich POLIN w Warszawie, Bożenę
Dąbrowską – zastępczynię dyrektora
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Ewę
Hopfer – prezes I Oddziału SSK „Pojezierze” w Olsztynie, Marka Sztera – radnego Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, Andrzeja
GAZETA SAMORZĄDOWA 9 (279) październik 2017

Maciejewskiego – przewodniczącego Rady
Miejskiej w Barczewie, Irenę Szczepańską
– właścicielkę „Starego Folwarku” w Tumianach, oraz wszystkich zaangażowanych
w otwarcie lapidarium, w tym członków
stowarzyszenia, przyjaciół i mieszkańców
Barczewa przybyłych na wyjątkową
uroczystość. Witając Krystyna Szter
nadmieniła, że dzisiejsza uroczystość
przypadła w święto Jom Kippur (Dzień
Pojednania) 5778 roku w kalendarzu
żydowskim i równo w 170. rocznicę

założenia gminy żydowskiej w Barczewie.
Przypomniała pokrótce historię barczewskich Żydów, ich obecność w naszej
społeczności. Dyplomy z wyrazami
podziękowania otrzymali: Piotr Żukowski
– dyrektor Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie, dr Kinga Raińska – główny
Ciąg dalszy na str. 11

Informacje
Dotacja w Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2017”
Stowarzyszenie „Dwa Jeziora” w Tumianach już po raz drugi otrzymało dotację
na realizację projektu „Dalsze zagospodarowanie działki wiejskiej jako
miejsca rekreacji, promowania aktywności
fizycznej” w Konkursie Grantowym
„Działaj Lokalnie 2017” w ramach
Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnej
Grupy Działania Stowarzyszenia „Południowa Warmia”.
W tym roku pozyskane środki pozwoliły nam na zakup i montaż grilla i nowej
tablicy informacyjnej, ułożenie polbruku
i obsadzenie zielenią terenu działki nad
Jeziorem Tumiańskim, przekazanej nieodpłatnie w użytkowanie przez Urząd
Gminy w Barczewie. Mieszkańcy sołectwa
Tumiany czynnie uczestniczą w pracach
związanych z realizacją projektu, pracami
porządkowymi, koszeniem terenu.
Działka rekreacyjna położona centralnie we wsi Tumiany z dostępem do
jeziora jest miejscem wypoczynku, kąpieli,
uprawiania sportów wodnych i wędkowania dla coraz szerszej rzeszy osób.
Korzystają z tego urokliwego miejsca nie
tylko mieszkańcy sołectwa, ale również
goście z Barczewa i okolic oraz turyści.

Fot. A. Zwierzchowska (2)

Odpoczywają tu goście z zagranicy,
urzeczeni pięknym widokiem i kontaktem
z przyrodą. W tym roku gościliśmy zespół
muzyczny Wolfy z Niemiec. Przyjechali
kamperami. Niestety nasz obiekt nie jest
dostosowany do biwakowania, nie posiadamy sanitariatów, stałego odbioru śmieci.
Kampery posiadały swój węzeł sanitarny,
a w ramach podziękowania za przychylność
i zgodę na 2-dniowy pobyt muzycy
urządzili koncert dla mieszkańców. Po ich
wyjeździe nie było żadnych śmieci, teren

został posprzątany. Potraktowaliśmy ich
pobyt jako reklamę, promocję naszego
regionu. Przekazaliśmy im informację, że
teren został zagospodarowany przez społeczeństwo sołectwa ze środków pozyskanych z Funduszu Sołeckiego i grantu
„Działaj Lokalnie 2017” Chcielibyśmy, aby
nasi goście zawsze zostawiali po sobie taki
porządek, a nie sterty śmieci i porzuconych
butelek.
W czasie wakacji wielu mieszkańców,
gości i turystów korzystało z kąpieli
wodnych i słonecznych, grało w piłkę,
dzieci stawiały różne budowle z piasku.
Zapraszamy mieszkańców i gości do
Tumian. Nawet mimo zimna i jesiennej
pogody można rozpalić ognisko, grilla,
poobserwować przyrodę, wybrać się na
spacer.
Na zakończenie chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się i przyczyniają do zagospodarowania
działki, pielęgnacji, sprzątania, a przede
wszystkim sołtysowi – panu Franciszkowi
Zarzeckiemu za systematyczne koszenie
terenu, nadzór i prace związane i z
realizacją projektu i panu Mariuszowi
Szczepańskiemu ze Starego Folwarku .
Alina Zwierzchowska

NARADA DYREKTORÓW

26 września 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie odbyła się Narada Dyrektorów Szkół i Placówek Powiatu Olsztyńskiego. Pan Lech Jan Nitkowski,
burmistrz Barczewa oraz pani Monika
Hemmerling, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie, powitali wszystkich gości
przybyłych na spotkanie.
Po krótkim przemówieniu pana
Krzysztofa Nowackiego, WarmińskoMazurskiego Kuratora Oświaty, pani
Barbara Antczak – dyrektor Wydziału
Kształcenia, Wychowania i Opieki wraz

z wizytatorami: panią Jolantą Marcinkiewicz i panią Jolantą Wasilewską, kolejno
przedstawiły prezentację dotyczącą zmian
w przepisach prawa oświatowego.
Zaprezentowane zmiany dotyczyły
sposobu uchwalania nowych statutów oraz
terminów ich wejścia w życie w szkołach
i placówkach oświatowych.
W związku z tym, że reforma zakłada
zmiany w obszarze działań profilaktycznowychowawczych, przedstawiono sposób
i tryb uchwalania programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zasadnicze
zmiany w pomocy psychologicznopedagogicznej, m.in. w nauczaniu indyGAZETA SAMORZĄDOWA 9 (279) październik 2017

widualnym, wczesnym wspomaganiu,
odraczaniu obowiązku szkolnego dzieci
z niepełnosprawnością oraz trybie wydawania orzeczeń i opinii. Przedstawiono
nową strukturę szkolnictwa zawodowego
oraz prowadzenie doradztwa zawodowego.
W ramach nadzoru pedagogicznego
zaprezentowano zmiany w formach
nadzoru, zadania dyrektora, zakres planu
nadzoru pedagogicznego oraz zmian
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
Na zakończenie narady pani wizytator
podała komunikat, iż w związku ze
zbliżającą się setną rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości, obecny rok
szkolny 2017/2018 będzie przebiegał pod
hasłem: „Rok Niepodległej”. Cieszymy się,
że nasza szkoła została wybrana na
gospodarza tak prestiżowego spotkania,
a kierując się regułą staropolskiej gościnności zapewniamy, że drzwi Szkoły
Podstawowej nr 1 im. F. Nowowiejskiego
są dla wszystkich zawsze szeroko otwarte.
J. Niedźwiecka
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
Fot. Archiwum autora
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35 lat temu. O barczewskim ojcu Zbigniewie OFM
W tym roku mija 35 lat od chwili
przybycia o. Zbigniewa do przyklasztornego kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła
w Barczewie. Było to 2 października 1982
roku. O. Zbigniew OFM (Jan Walenty
Krzystek), po stu siedemdziesięciu latach
był pierwszym nowo mianowanym rektorem tegoż kościoła filialnego, któremu
w podróży do Barczewa towarzyszył o.
prowincjał z Kalwarii Zebrzydowskiej.
Problemem, jaki stanął przed o. Zbigniewem, było znalezienie dachu nad głową.
Wówczas ówczesny dyrektor Miejskiego
Domu Kultury w Barczewie zaproponował
franciszkanom, aby spróbowali u państwa
Hincman, na co wyrazili zgodę.
Z chwilą zamieszkania w Barczewie o.
Zbigniew roztoczył, w szerokim tego słowa
znaczeniu, opiekę nad świątynią, poprzez
prace remontowe i konserwatorskie. Na
początku 1983 roku do o. Zbigniewa
dołączył o. Adam (Romuald Miller), potem
o. Włodzimierz (Włodzimierz Szklarski)
i o. Ernest (Ernest Paradyż). Tak przedstawiał się pierwszy skład osobowy barczewskich zakonników, a od początku ich
mottem była modlitwa i praca. Ich apel
skierowany do mieszkańców o wsparcie
materialne w ratowaniu zabytkowej świątyni i znajdującego się w niej wyposażenia
niespodziewanie odniósł pożądany efekt.
Mieszkańcy zadeklarowali również pomoc
przy budowie domu mieszkalnego dla
zakonników.
Dla o. Zbigniewa rozpoczął się trudny
okres wytężonej pracy przy ratowaniu
zabytkowej świątyni. Prace wraz z przybyłymi zakonnikami o. Zbigniew rozpoczął
od remontu i renowacji ołtarzy. Drugim
zadaniem były prace związane z reaktywowaniem działalności zakonu.
Mieszkańcy Barczewa nie ukrywali, że
wraz z pojawieniem się zakonników
powróciła nadzieja na uratowanie dawnego
sanktuarium św. Antoniego, wyjątkowego
na Warmii, gdzie z czasem do Barczewa
powrócą łosiery. 20 czerwca 1987 roku o.
Zbigniew mianowany został przełożonym
(gwardianem) i ekonomem klasztoru, a od 2
października 1987 roku ojcem duchownym
barczewskiego dekanatu. To za jego
bytności wybudowano dom mieszkalny dla
zakonników i kontynuowano remont
świątyni. O. Zbigniew fundusze na remont
zdobywał m.in. poprzez prace misyjnorekolekcyjne. Od początku pracami o.
Zbigniewa interesował się Prymas Polski,
kard. Józef Glemp, który w jednym z listów
tak pisał: „Dziękując za dotychczasowe
i prosząc o dalsze modlitwy, w zabytkowym kościele klasztornym w Barczewie,
przed cudownym obrazem św. Antoniego,
wyrażam radość, że Drogi Ojciec zbiera
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materiały, aby tej zabytkowej świątyni,
która jest dziedzictwem kultury religijnej
i śladem polskości Świętej Warmii, przywrócić dawną świetność i blask”.
Wróćmy do poczynań o. Zbigniewa
i przybyłych zakonników. Głównym ich
zadaniem było, począwszy od 1982 roku,
przystąpienie do remontu i zabezpieczania
świątyni. Także za urzędowania o. Zbigniewa wybudowano dom mieszkalny dla
zakonników, a związku z tym kapliczkę
z św. Franciszkiem przeniesiono bliżej
kaplicy św. Antoniego.
Należy przypomnieć, że w momencie
ogłoszenia stanu wojennego o. Zbigniew
prowadził w kościele św. Anny rekolekcje
bożonarodzeniowe. Przeżył tę tragedię
wspólnie z wiernymi i wtedy w jego sercu
odezwała się jakaś dziwna potrzeba
zrobienia czegoś dla naszego miasta.
Obok obowiązków gwardiana i ekonoma klasztoru, 1 października 1987 roku
o. Zbigniew został ustanowiony kapelanem
więziennym w Zakładzie Karnym w Barczewie. Tę funkcję przejął od ks. Bronisława Kuculisa. Przyszło mu otoczyć
opieką duszpasterską także osadzonych
tam więźniów politycznych. „Spotkałem
wiele postaci szlachetnych i ofiarnych, ale
jednej nie zapomnę. Odwiedził nas kiedyś
zakonnik w brązowym habicie, nie wiem,
z jakiego zgromadzenia. Kontakt z nim był
głębokim przeżyciem. Mądry, gruntownie
przygotowany do spotkania z nami,
oczytany – a może po prostu pod
natchnieniem Ducha Świętego – mówił
fantastycznie. Dał nam potężny zastrzyk
siły...”. tak o ojcu Zbigniewie w rozmowie
z red. Halszką Szczerską z „Tygodnika
Powszechnego” mówił Władysław Frasyniuk, wspominając okres swojego internowania. Po latach więźniowie polityczni,
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wówczas przebywający w Zakładzie
Karnym w Barczewie, wspominali ciepło o.
Zbigniewa mówiąc, że był dla nich
„kapelanem internowanych”.
Jedną z ciekawostek z posługi duszpasterskiej o. Zbigniewa (w tym czasie nie
była jeszcze ustanowiona parafia pw św.
Andrzeja Apostoła) było udzielenie sakramentu małżeństwa. Miało to miejsce 18
lipca 1987 roku. Tego dnia, za zgodą
biskupa diecezji warmińskiej Jana Obłąka,
o. Zbigniew udzielił sakramentu małżeństwa Marioli Wesołowskiej i Klaudiuszowi Żukowskiemu.
Przełomową datą był dzień 1 lipca
1989 roku, kiedy to Metropolita Warmiński, abp Edmund Piszcz, dekretem
powołał nową parafię pw. św. Andrzeja
Apostoła. Z tą datą o. Zbigniew został jej
proboszczem. Potem, 19 marca 1991 roku,
generał zakonu franciszkańskiego o. John
Vaught utworzył nową prowincję tego
zakonu z siedzibą w Poznaniu. Od tej daty
parafia pw. św. Andrzeja Apostoła
w Barczewie zmieniła swe zwierzchnictwo
z dotychczasowego, mieszczącego się
w Kalwarii Zebrzydowskiej, na Poznań.
W związku z tymi zmianami nastąpiły
również zmiany wśród franciszkanów
znajdujących się dotychczas w Barczewie.
Z dniem 22 lipca 1991 roku odeszli
z parafii św. Andrzeja Apostoła o. Zbigniew
oraz o. Włodzimierz i o. Ernest. Na ich
miejsce przybyli: o. Brunon (Bogdan Kasperski), któremu powierzono obowiązki
proboszcza, oraz o. Florencjan. Dodajmy,
że o. Zbigniew i o. Włodzimierz udali się do
Ciechocinka, a o. Ernest do Radomia.
O. Zbigniewowi mieszkańcy zawdzięczają wiele. To właśnie dzięki niemu
reaktywowano działalność franciszkanów
w Barczewie. Jego osiem lat pobytu to
okres wytężonej pracy. Został wybudowany nowy dom zakonny, odrestaurowano kilka bocznych ołtarzy, pieczołowicie
odnowiono kaplicę św. Antoniego z nagrobkiem Batorych oraz zainstalowano trzy
dzwony kościelne. Po tylu latach parafianie
wciąż ciepło wspominali o. Zbigniewa,
jego zaangażowanie na rzecz dzisiejszej
parafii pw. św. Andrzeja Apostoła.
O. Zbigniew urodził się 14 lutego 1940
roku w Bugaju (Kalwaria Zebrzydowska),
w rodzinie stolarza Wiktora oraz nauczycielki Wandy z domu Plewy. W 1958
roku kończył Liceum Ogólnokształcące
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Nowicjat
odbył w latach 1958-1959 w Leżajsku.
Profesję wieczystą złożył 10 marca 1963
roku. W 1965 roku ukończył Wyższe
Seminarium Duchowne oo. Bernardynów
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Święcenia
Ciąg dalszy na str. 11
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Barczewskie Kalendarium
Październik
1466.10.19 – na mocy Traktatu
Toruńskiego Warmia, na której obszarze
leży Barczewo, została wcielona do
Królestwa Polskiego.
1474.10.14 – biskup Mikołaj Tungen
odnowił przywilej lokacyjny dla miasta
Barczewa.
1585.10.12 – władze miasta Barczewa
wydały wilkierz (kodeks) cechu garncarzy
składający się z 29 artykułów.
1599.10.22 – kardynał Andrzej Batory
sporządził testament, w którym zapisał
znaczne sumy na rzecz klasztoru
w Barczewie.
1770.10.22 – w Szynowie urodził się
Kajetan Joachim Łączyński, ksiądz
katolicki, matematyk, fizyk, prof. Liceum
Hozjanum w Braniewie. Był synem
polskiego szlachcica, właściciela dóbr
w Szynowie.
1810.10.30 – rząd pruski wydał dekret
znoszący wszystkie klasztory i religijne
fundacje, łącznie z konfiskatą kościelnych
beneficjów.
1830.10.04 – w Barczewie urodził się
Franciszek Nowowiejski, ojciec Feliksa
Nowowiejskiego, znany działacz
oświatowy na Warmii.
1837.10.06 – w diecezji warmińskiej
powstało, pierwsze w Prusach Wschodnich,
Towarzystwo Trzeźwości, którego
inicjatorami byli właściciele restauracji
i wyszynków.
1847.10.05 – w Butrynach urodziła się
Katarzyna Falk – matka Feliksa
Nowowiejskiego.
1847 – w Barczewie powstała Gmina
Żydowska.
1857.10 – w Barczewie odbyły się
kilkudniowe misje jezuickie. Głównym
wątkiem kazań podczas tych misji była
walka z pijaństwem.
1865.10.01 – uruchomiono telegraf łączący
Biskupiec z Barczewem.
1890.10.03 – w Barczewie ukazał się
pierwszy numer „Nowin Warmińskich”
redagowanych przez Eugeniusza
Buchholza.
1890.10 – w tym roku Barczewo liczyło
4910 mieszkańców.
1905.10.05 – w Barczewku urodził się
Franciszek Schnarbach, nauczyciel
i działacz oświatowy. Był więźniem obozu
koncentracyjnego w Hohennbruch.
1927.10.23 – w Barczewie wyświetlony
został pierwszy film dźwiękowy.
1933.10.15 – w barczewskim kościele
parafialnym odbyło się zebranie
Stowarzyszenia Sodalicji Mariańskiej.
1937.10.04 – w kościele poklasztornym
w Barczewie w święto św. Franciszka
z Asyżu odprawiono Mszę świętą.
1937.10.-1945.01.25 – burmistrzem
Barczewa był Herbert Beyersdorf.
Ciąg dalszy na str. 10

Jubileusz 50-lecia Zakładu Poprawczego w Barczewie
Budynek, w którym obecnie mieści się
Zakład Poprawczy przy ul. Wojska Polskiego 2, oddany został do użytku w 1900
roku z przeznaczeniem na Amtsgericht (Sąd
Rejonowy). Całość stanowiły skrzydła:
zachodnie, południowe i wschodnie.
W skrzydle wschodnim mieściło się
Ge-richtsgefängnis (więzienie sądowe),
w tym dla kobiet skazanych na krótkie kary
więzienia. Natomiast na parterze tego
skrzydła mieścił się policyjny areszt z pojedynczymi celami. Pozostałe pomieszczenia
służyły dla potrzeb sądu i administracji.
Jedynie pod koniec drugiej wojny światowej
pomieszczenie synagogi przy ul. Kościuszki
7/9 było wykorzystywane na więzienie dla
kobiet, które podlegało pod miejscowy
Amtsgericht (Sąd Rejonowy).
Wejście do budynku sądowego wyróżniały duże murowane schody z wysoką
balustradą. U zbiegu ulic stała lampa elektryczna i dla potrzeb sądu słup reklamowy.
Zachował się architektoniczny wystrój pomieszczeń oraz korytarzy o ceglanym łukowatym sklepieniu z posadzką. Przetrwało
także zabytkowe pianino sprzed 1890 roku –
własność prezesa sądu, wykonane przez
Josepha i syna Maksymiliana Lipczinsky
w Lauenburgu (Niemcy). W styczniu 1945
roku budynek cudem oparł się działaniom
wojennym. Jednak większość zabytkowych
mebli padła łupem radzieckich żołnierzy
w czasie ich pobytu w mieście.
W maju 1945 roku budynek dawnego
sądu zajął Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. 15 czerwca 1950 roku, kiedy
Barczewo stało się siedzibą władz powiatu
olsztyńskiego, parter budynku zajęła
Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej
w Olsztynie, jednostka topograficzna Wojska Polskiego oraz miejscowa Powszechna
Organizacja „Służba Polsce”. Natomiast
dawne pomieszczenia niemieckiego aresztu
i więzienie sądowe zostało zagospodarowane dla potrzeb Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej.
Po 15 lutego 1957 roku, z chwilą, kiedy
władze powiatu olsztyńskiego swoje urzędy
z Barczewa przeniosły do Olsztyna, budynek przy ul. Wojska Polskiego 2 przejęło
Ministerstwo Sprawiedliwości. O wydarzeniu z tego okresu Alojzy Indrunas pisał
w „Kronice miasta Barczewa”, „że 31 lipca
1958 roku nieruchomość położoną przy ul.
Wojska Polskiego 2 przekazano Państwowemu Zakładowi Specjalnemu dla Dorosłych”.
Nadmieńmy, że pierwsze Schronisko
dla Nieletnich w Barczewie zostało założone w 1947 roku i mieściło się w budynku
przy ul. Warmińskiej 46, którego opiekunem
był Edward Orzech. Dla potrzeb wychowanków została założona szkoła podstaGAZETA SAMORZĄDOWA 9 (279) październik 2017

wowa, a jej wychowawcą został Bolesław
Karasiński. W 1962 roku Schronisko dla
Nieletnich, którym kierował już Bolesław
Karasiński, zostało przeniesione do budynku przy ul. Wojska Polskiego 2. W 1964
roku dla budynku, w którym mieściło się już
Schronisko, wykonano ekspertyzę techniczną.
Nowy rozdział historii Zakładu Poprawczego przy ul. Wojska Polskiego 2 w Barczewie rozpoczął się 1967 roku. Wówczas,
Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr
145/67, 2 listopada 1967 roku zostało
utworzone Schronisko dla Nieletnich z przeznaczeniem dla chłopców. Schronisko
bezpośrednio podlegało pod Sąd Wojewódzki w Olsztynie, a nadzór sprawował
sędzia Szczepan Styranowski. Pierwszym
kierownikiem Schroniska dla Nieletnich był
Bolesław Karasiński, a w czasie jego
nieobecności zastępował go odpowiedzialny za internat Wojciech d’Obryn. Wraz
z utworzeniem Schroniska założona została
szkoła podstawowa, która zapewniała
kontynuowanie przerwanej nauki przez
wychowanków. W grudniu 1967 roku
w Schronisku było siedmiu wychowanków.
26 listopada 1970 roku przy szkole
podstawowej utworzono warsztaty szkolne.
Koordynatorem działu ds. metalowoślusarskich był Władysław Kmiciński, a ds.
stolarskich Roman Brzeziański. W 1968
roku kierownictwo nad warsztatami objął
Władysław Kmiciński. Później kierownictwo przejął Roman Brzeziański.
W warsztatach powstały pracownie o kierunkach: ręczna i mechaniczna obróbka
drewna, ślusarstwo, obróbka metalu –
tokarstwo oraz kierunek elektryczny. W tym
czasie nauczyciele szkoły, nauczyciele
zawodu i wychowawcy podlegali pod
kierownika Schroniska dla Nieletnich.
Od 1970 roku przy Schronisku dla
Nieletnich działała starszo-harcerska Drużyna Wodna im. Leonida Teligi. Większość
wychowanków uczestniczyło w obozach
harcerskich, w Harcerskich Akcjach Letnich
oraz w spływach kajakowych. Dopiero
w 1978 roku na terenie jednostki rozpoczęto
budowę nowych pomieszczeń dla warsztatów szkolnych. W 1994 roku Schronisko dla
Nieletnich zostało przekształcone w Zakład
Poprawczy o wzmożonym nadzorze wychowawczym. W następstwie zmian 1 września
1995 roku powołano Szkołę Podstawową nr
2, która od 1 września 1999 roku była szkołą
publiczną, przekształconą z ośmioletniej na
sześcioletnią. 1 września 1999 roku powstało Gimnazjum nr 2. Wcześniej, bo 1 września 1998 roku, przy Szkole Podstawowej nr
2 utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową,
która z dniem 1 grudnia 1998 roku stała się
publiczną szkołą ponadpodstawową o dwuCiąg dalszy na str. 10
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letnim profilu kształcenia w zawodach
stolarz i ślusarz oraz prowadziła zajęcia
przysposobienia m.in. w zawodzie: montera,
malarza, tapicera oraz kursy na kierowanie
wózkiem widłowym czy na prawo jazdy kat.
B. Każda ze szkół posiadała statut, który
określał cele i zadania szkoły, zasady
szkolnego systemu oceniania, zadania i obowiązki ucznia i nauczycieli, w tym nauki
zawodu. Statut zawierał także szkolny
program wychowawczy. Obecnie szkoła
posiada trzy pracownie: polonistyczną,
biologiczno-matematyczną i historyczną
oraz salę informatyczną i bibliotekę szkolną.
Uczniowie mają możliwość udziału w kołach zainteresowań, w tym turystycznosportowym, plastycznym, mają siłownię
i uczestniczą w terapii zajęciowej.
1 września 2017 roku, zgodnie z wprowadzoną reformą systemu oświaty, nastąpiło
przekształcenie szkół na terenie jednostki.
W skład Zakładu Poprawczego wchodzi internat – miejsce, gdzie jego wychowankowie spędzają większość czasu.
Ponadto każda grupa dysponuje świetlicą,
a dla całego stanu służy sala gimnastyczna,
bilardowa i muzyczna. Wychowankowie
uczestniczą w zajęciach, w tym w treningu
zastępowania agresji i w zajęciach programowych oraz w cyklicznych, ogólnopolskich programach i konkursach, m.in.
w Przeglądzie Sztuki Wychowanków
Schronisk dla Nieletnich i Zakładów
Poprawczych. Dorobkiem są wystawy
pokonkursowe: w konkursie plastycznym na
najładniejszą kartę bożonarodzeniową,
w konkursie plastycznym „Człowiek przyjacielem swojego otoczenia”, w konkursie
„Pisanka Wielkanocna”, w konkursie
„Dźwięki mojej ulicy”, w konkursie
literackim „Ścieżki mojego świata”,
w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
w Dobrym Mieście i w cyklicznych
Festiwalach Poezji i Piosenki im. Jacka
Kaczmarskiego.
Wychowankowie są organizatorami
akademii związanymi m.in.: ze Świętem
Wojska Polskiego, z Dniem Nauczyciela,
z okazji Dnia Kobiet, z Dniem Zwycięstwa
czy z Międzynarodowym Dniem Dziecka.
Organizują wystawy okolicznościowe, jak:
Miesiąc Pamięci Narodowej, z okazji Konstytucji 3 Maja czy Edukacji Narodowej.
Uczestniczą w zajęciach sportowych
i rekreacyjnych. Na terenie zakładu działa 8
kół zainteresowań, w tym koło turystycznosportowe i siłowo-sprawnościowe. Wychowankowie uczestniczą w Ogólnopolskim
Turnieju Piłki Nożnej drużyn sześcioosobowych, a także w Warmińskich Biegach
Przełajowych, w zawodach sportowych
w ramach programu „Przeciwdziałanie
poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci
i młodzieży”, w Mistrzostwach Woje-
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wódzkich Juniorów w zapasach w stylu
wolnym, w Turniejach Dziewięciobojowych im. Haliny Konopackiej,
w Otwartych Mistrzostwach Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w zapasach
w stylu wolnym, w Mistrzostwach Polski
w Piłce Siatkowej oraz w zawodach w pingponga o Puchar Gazety Olsztyńskiej.
Ponadto uczestniczą w wycieczkach. Do tej
pory zwiedzili m.in. Skansen w Olsztynku,
Pola Grunwaldzkie, Wilczy Szaniec, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum
Techniki. Rywalizują w zawodach rowerowych o puchar dyrektora Zakładu Poprawczego. Są także organizowane przez nich
Andrzejki, Wigilia czy Święta Bożego
Narodzenia.
Dodajmy, że w warsztatach szkolnych
wychowankowie w ramach koła plastycznego oraz w ramach terapii zajęciowej
wykonują świeczniki, ozdoby wielkanocne,
ozdoby bożonarodzeniowe, rzeźby, meble
ogrodowe, karmniki dla ptaków i inne
przedmioty. Uczestniczą w konkursach BHP
i ergonomii. Biorą udział w programach
cyklicznych jak w Świątecznej Zbiórce
Żywności. Organizowane są „Dni rodziny”
na rzecz integracji środowiska rodzinnego
z kadrą zakładu.
Ważne jest uczestnictwo wychowanków w pracach społecznych na rzecz
miasta, instytucji, w tym instytucji kulturalnej oraz dla organizacji pozarządowych.
Wcześniej wspomagali przy wykopkach
w miejscowych Państwowych Gospodarstwach Rolnych czy przy budowie hali
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1.
Puchary i statuetki, które zdobią gabloty, czy
dyplomy i listy gratulacyjne są dowodem
zaangażowania i za zdobyte miejsca na
podium w różnych konkurencjach.
Od 2004 roku placówka funkcjonuje
jako zakład półotwarty z limitem miejsc 30
osób. Zakład Poprawczy wizytowali przedstawiciele władz m.in.: sędziowie i prezesi
sądów, inspektorzy oświaty i wychowania,
miejscowy aktyw partyjny, władze miasta,
profesorowie i dziekani wraz ze studentami
Wyższej Szkoły Pedagogiki i słuchaczami
Szkoły Policealnej Pracowników Szkół
GAZETA SAMORZĄDOWA 9 (279) październik 2017

Społecznych, aplikanci Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie, a także delegacje
z innych Zakładów Poprawczych na terenie
kraju. W 1995 roku zakład gościł Ministra
Sprawiedliwości – Jerzego Jaskiernię, a w
kolejnych latach m.in. podsekretarza stanu
Stanisława Chmielewskiego. Na przestrzeni
dziesięcioleci jednostka od 1967 roku nosiła
nazwę „Schronisko dla Nieletnich”, od 19
maja 1971 roku było to „Schronisko dla
Nieletnich i Zakład Poprawczy”, a od 1994
roku jednostka nosi nazwę „Zakład Poprawczy w Barczewie”.
Od początku Zakład Poprawczy otwarty jest na współpracę z organizacjami,
instytucjami i stowarzyszeniami, fundacjami działającymi na terenie miasta i gminy
Barczewo i poza jej granicami. Współpracuje z Zakładami Poprawczymi i Schroniskami dla Nieletnich w Polsce. Jednostką
nadzorującą Zakład Poprawczy jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Wychowankowie mają zagwarantowaną opiekę lekarską,
a od 1987 roku prawo do wykonywania
praktyk religijnych i uczestnictwa w nabożeństwach na terenie zakładu. Obecnie na
terenie Zakładu Poprawczego mieści się
Szkoła Podstawowa nr 2, warsztaty szkolne,
Gimnazjum nr 2, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa i internat. Od 1992 roku, po
nowym podziale organizacyjnym, obok
dyrektora Zakładu Poprawczego powołano
dyrektorów szkół (Szkoła Podstawowa nr 2,
Gimnazjum nr 2, Szkoła Zawodowa),
którymi byli: Janina Lutrzykowska od 1
września 1967 do 31 sierpnia 1992 roku,
Stanisław Pawlaszek od 1 sierpnia 1975 do
31 sierpnia 1995 roku oraz Irena Mysakowska. Obecnie dyrektorem szkoły jest
Jacek Goworek. Od 2 listopada 1967 roku
pierwszym kierownikiem Schroniska dla
Nieletnich i jednocześnie kierownikiem
Szkoły Podstawowej był Bolesław Karasiński. Pierwszym kierownikiem warsztatów szkolnych był Władysław Kmieciński.
Dyrektorami Zakładu Poprawczego
w Barczewie byli: wcześniej wymieniony
kierownik, później dyrektor Bolesław
Karasiński od 2.11.1967 do 30.08.1984
roku, Lucjan Szych od 1.09.1984 do
28.11.1990 roku, Jacek Majchrzak od
1.12.1990 do 30.04.2001 roku. Od
1.05.2001 roku do chwili obecnej
dyrektorem jest Irena Mysakowska.
Wojciech Zenderowski
Fot. Z archiwum Krzysztofa Trąbińskiego
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inwentaryzator Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie, Małgorzata Chyzik – starosta
olsztyński, Anna Wojszel – radna Rady
Miejskiej w Barczewie, ppłk Marek
Kulwicki – dyrektor Zakładu Karnego
w Barczewie, Robert Karabin – wychowawca Zakładu Karnego w Barczewie,
Mirosława Jasieńska – prezes Zakładu
Budynków Komunalnych w Barczewie,
Krystyna Jurczyk – P.Z. MAZUR-TOM
Wójtowo, Wojciech Zenderowski, Teresa
i Jan Bergolc oraz Piotr Czajkowski.
Na zakończenie części oficjalnej,
zaproszeni goście: Jan Lech Nitkowski,
Joanna Mieszczyńska, Ewa Hopfer, Bożena
Dąbrowska i Marek Szter złożyli podziękowania dla prezes Krystyny Szter i dla
tych, którzy przyczynili się w urządzaniu
lapidarium pod warmińskim niebem,
a także mówili o dalszych planach.
Krystyna Szter z wielką radością
podziękowała w imieniu członków barczewskiego Stowarzyszenia ,,Pojezierze”
za wyjątkowo cenny dokument w języku
hebrajskim, który barczewskiej synagodze
podarowała Ewa Hopfer – prezes
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego

„Pojezierze” w Olsztynie. Jest to ponad
stuletni fragment Tory odnaleziony gdzieś
na strychu przez Hieronima Skurpskiego.
Ewa Hopfer przypomniała, że Hieronim
Skurpski m.in. był jednym z założycieli
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze” i jego wieloletnim prezesem.
Był członkiem-założycielem Ośrodka
Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.
W części artystycznej wystąpiła
barczewska Kapela „Ojdana” z Barczewa
w składzie: Danuta Nowakowska – akordeon, Mieczysław Dziemidowicz – cymbały, Piotr Szczyglak – gitara. Kapela
swoim występem nie tylko uświetniła
uroczystość, ale także przygotowała i wykonała kilka utworów muzyki żydowskiej.
Drugim zespołem, który wystąpił przed
publicznością, był „Kabaret History”, który
powstał przy Centrum KulturalnoBibliotecznym w Barczewie. Wykonawcy:
Agnieszka Chojnowska i Włodzimierz

Zdaniuk w magiczny sposób, z dużą dawką
żydowskiego humoru, z rozmowy pomiędzy sprzedawcą a kupującym akcję
umiejscowili w sklepie tekstylnym
u przedwojennego żydowskiego kupca
Maxa Kronfelda przy Luisenstrasse.
Występ w ubiorach z tamtego okresu
przeniósł słuchaczy w realistyczny nastrój,
a artykułowany żydowski akcent nagradzany był śmiechem i gromkimi oklaskami.
Było to premierowe wykonanie „Kabaretu
History”.
W rozmowach w kuluarach dowiedzieliśmy się, że przygotowywany jest
kolejny skecz z humorem żydowskim,
którego akcja również rozgrywać się będzie
w naszym mieście.
Na koniec Krystyna Szter – prezes
Stowarzyszenia podziękowała wszystkim
za przybycie i zaprosiła na słodki poczęstunek oraz na specjalnie przyrządzone
koszerne potrawy.
Tekst i foto. Wojciech Zenderowski

35 lat temu. O barczewskim ojcu Zbigniewie OFM
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1945.10.18 – pojawiły się obwieszczenia
wzywające ludność niemiecką do
dobrowolnego wyjazdu do Niemiec.
1957.10.01 – w Barczewie
zakomunikowano, że ostatecznie
zlikwidowane zostały „gruzy powojenne”.
1957.10.06 – przewodniczącym Miejskiej
Rady Narodowej w Barczewie został
Włodzimierz Inkiewicz.
1977.10.22 – w Miejskim Domu Kultury
w Barczewie uroczyście obchodzono
Dzień Seniora.
1987.10.02 – Ojcem Duchownym
Dekanatu Barczewo został o. Zbigniew
(Jan Krzystek).
1987.10.20 – Miejski Komitet Stronnictwa
Demokratycznego otrzymał sztandar.
1997.10.06 – wieża ciśnień w Barczewie
została wpisana do rejestru zabytków.
1997.10.15 – w Miejskim Ośrodku
Kultury, Sportu i Turystyki przy ul.
Grunwaldzkiej otwarto Klub
Młodzieżowy.
2007.10.02 – z wizytą do Barczewa
przyjechał premier RP Jarosław
Kaczyński.
2007.10.03 – redakcja więziennej gazetki
„Aby do Wokandy” na przeglądzie prasygazetek więziennych „PENPRESS”
zdobyła nagrodę główną – „Złotego
Żubra”.
Wojciech Zenderowski

kapłańskie przyjął 25 czerwca 1965 roku
w Krakowie. W 1979 roku ukończył
Wydział Teologiczny na Katolickiem
Uniwersytecie Lubelskim. Po święceniach
pracował kolejno w Krakowie (19651966), Rzeszowie (1966-1967), ponownie
w Krakowie (1967-1968), Radomiu (19681971), Łęczycy (1971-1974), jako przełożony w Skępem (1974-1981), w Olsztynie (1981-1982), w Barczewie (19821991), w Ciechocinku (1991-1999)
i wreszcie w Alwerni w powiecie chrzanowskim, od 1999 roku do dnia dzisiejszego.
Był opiekunem parafialnego zespołu
Akcji Katolickiej i Wspólnoty Żywego
Różańca, odpowiadał za duszpasterstwo
osób chorych, prowadził liczne rekolekcje
na terenie całego kraju. Należy do grona
najbardziej doświadczonych zakonników.
Obecnie o. Zbigniew pełni różne
funkcje, w tym powiatowego kapelana
Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie chrzanowskim, jest asystentem

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy
tutejszej parafii, opiekunem Akcji Katolickiej, kapelanem Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego w Chrzanowie, a także
organizatorem pielgrzymek do Kalwarii
Zebrzydowskiej. W niedzielę 28 czerwca
2015 roku o. Zbigniew obchodził złoty
jubileusz święceń kapłańskich w Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego „Ecce
Homo” w Alwerni.
Minęło 35 lat od przybycia o. Zbigniewa – pierwszego zakonnika w powojennej historii parafii pw. św. Andrzeja
Apostoła w Barczewie, który swoją
postawą, zaangażowaniem i duszpasterską
działalnością, wraz z innymi zakonnikami
zapoczątkował prace w ratowaniu świątyni
oraz przy powstaniu nowej parafii. Nie
mniejszą zasługę mają wierni, którzy
w trudnym okresie stanowili swoisty krąg
parafian zdatnych w każdej chwili służyć
swemu Kościołowi całym sercem.
Wojciech Zenderowski
Fot. Archiwum autora

Sprostowanie
W numerze wrześniowym „Wiadomości Barczewskich”, na stronie 8, w artykule pt. „Barczewscy
strażacy”, przy opisie fotografii błędnie wymieniono nazwisko pana Włodzimierza Tuora i pań Janiny i
Beaty. Błąd w pisowni nazwiska nie był zamierzony, tym bardziej, że artykuł opisywał powojenną
działalność i duże zaangażowanie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie. Za zaistniałą
sytuację serdecznie przepraszamy.
Redakcja
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Kultura
Skarbiec Kultury Europejskiej
Wernisaż „Dywickie Impresje” grupy plastycznej ,,Paleta” z Dywit
W piątek, 6 października br., w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie miało
miejsce otwarcie wystawy malarstwa pt.
„Dywickie Impresje” grupy plastycznej
„Paleta” z VI Oddziału Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”,
które działa przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Dywitach. Otwarcia wernisażu
dokonała Krystyna Szter – prezes barczewskiego oddziału Stowarzyszenia,
wspólnie z komisarzem wystawy Krystyną
Kucewicz – prezes VI Oddziału Stowarzyszenia, a także z Agnieszką Markowicz
– projektantką, rysownikiem i malarką
z Wydziału Informacji Turystycznej
Urzędu Miejskiego w Barczewie. Krystyna
Szter gorąco i serdecznie przywitała
zaproszonych gości i miłośników sztuki
oraz członkinie grupy plastycznej „Paleta”
z prezes Krystyną Kucewicz. Przywitała
także gorąco chór „Moderato” pod dyrekcją
Danuty Nowakowskiej.
Prezes Krystyna Szter witając nadmieniła, że każde spotkanie nazywa pożyteczną
integracją. Jesteśmy zawsze razem, a to
łączy nas i wzmacnia. Wystawa prac
malarek, która wypełniła przestrzeń
Skarbca Kultury Europejskiej, powstała
dzięki pomocy ze strony Agnieszki Markowicz, która przygotowała plakaty i pomysłową scenografię.
Wernisaż uświetnił chór „Moderato”
pod dyrekcją Danuty Nowakowskiej.
Wiesława Zdaniuk, w imieniu dyrygent
i wszystkich chórzystów, serdecznie przywitała miłośników śpiewu chóralnego,
a szczególnie przybyłych gości z Dywit.
Nadmieniła, że chór „Moderato” obecnie
działa przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie. Przedstawiła
historię chóru, udział w prestiżowych
konkursach i występach dodając, że
ostatnio chór w XVI edycji Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
w kategorii Chórów Seniorów zdobył
srebrny dyplom. W wykonaniu chórzystów
usłyszeliśmy: „Panie miłosierny” F.
Schuberta, „O Matko Miłościwa” z p. XVI
wieku, „Błogosławcie Pana” z muzyką P.
Bębenka i tekstem E. Siewak, „Veni Jezu”
L. Cherubiniego, „Tacy sami jak my”
z muzyką M. Banacha do słów M.Terlikowskiej, „Cichy wieczór” M. Kotarbińskiego. Na bis chórzyści zaśpiewali
pieśni: „Szła dzieweczka do laseczka”,
„Aleluja” oraz „Siyahamba”. Na koniec
były podziękowania od miłośników
chóralnego śpiewu z Dywit dla dyrygent
Danuty Nowakowskiej i całego chóru za
występ, który uświetnił otwarcie wystawy.
Swoje prace wystawiły: Urszula
Czernikiewicz, Jadwiga Żemło, Joanna
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Kitkowska, Regina Bałon, Alicja Miazga,
Bożena Sobierajska, Krystyna Kucewicz,
Mariola Hegier, Teresa Suwiniarska,
Regina Lemiszewska, Barbara Zysman,
Jolanta Jasiulewicz, Krystyna Leszczyńska, Anna Arciszewska, Jolanta Jabłońska
i Agnieszka Nakonieczna.

Prezes Krystyna Kucewicz nadmieniła, że większość członkiń należy do chóru
Collegium Baccalarum w Olsztynie, które
jest także oddziałem ,,Pojezierza”. W tym
roku obchodziło 30 lat swojej działalności.
Na marginesie, grupa plastyczna ,,Paleta”
powstała w 2003 roku. Jej założycielką była
Urszula Popławska. Obecnie kierownikiem
artystycznym jest Danuta Krajewska, która
zastępuje Joannę Kitkowską, instruktorkę
i opiekunkę grupy przebywającą na urlopie

wychowawczym. Malarki realizują swoje
pasje artystyczne, tworząc niepowtarzalną
atmosferę podczas wspólnego malowania.
Pani Krystyna Kucewicz w kilku zdaniach
odniosła się do wystawy „XIV DYWICKIE
KLIMATY”, która stanowi podsumowanie
pracy malarek w roku artystycznym 20162017. Ponadto wspomniała o realizowanych projektach wspierających aktywność artystyczną kobiet, seniorów, dzieci,
osób niepełnosprawnych. Członkinie grupy
zaangażowały się na rzecz integracji
międzypokoleniowej, uczestniczą w zajęciach i przeglądach sztuki, zdobywają
nagrody, a dwa razy w roku organizowane
są wyjazdy w plener, wernisaże, wystawy
grupowe i indywidualne.
Krystyna Kucewicz podkreśliła, że
wystawione w Skarbcu Kultury Europejskiej prace malarki wykonały różnymi
technikami, od szkiców poprzez akwarele,
pastele, akryle, oleje, aż po techniki własne,
mieszane – np. wyszywanie metodą
wstążeczkową na podmalówce. Tematyka
obrazów jest różnorodna, niektóre prace
powstały podczas plenerów malarskich na
Warmii i Mazurach, inspiracją innych
obrazów były podróże, osobiste przeżycia,
postać ludzka lub zwierzęta. Zobaczyć
można również abstrakcje i prace na
pograniczu abstrakcji.
Przed zwiedzaniem wystawy pani
Kucewicz podziękowała serdecznie organizatorom za ciepłe przyjęcie, za możliwość uczestnictwa i zaprezentowania
dorobku grupy plastycznej „Paleta”.
Partnerami wystawy byli: Galeria
Sztuki „Synagoga”, Skarbiec Kultury
Europejskiej w Barczewie i kurator
wystawy, Krystyna Kucewicz.
Wojciech Zenderowski
Fot. A. Markowicz (2)

Spotkanie Klubu Poetów Ziemi Barczewskiej
W piątek 29 września br. w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym odbyło się kolejne
spotkanie Klubu Poetów Ziemi Barczewskiej. Spotkanie prowadziła przewodnicząca,
Agnieszka Chojnowska. W pierwszej części spotkania omówiono sprawy organizacyjne oraz
ustalono terminarz na kolejne spotkania. Uczestnicy przyjęli, że stałym miejscem spotkań
będzie Centrum Kulturalno-Biblioteczne. Ponadto przewodnicząca zakomunikowała, że na
łamach „Wiadomości Barczewskich” od listopadowego numeru członkowie Klubu będą
prezentować swoją twórczość w „Kąciku Poetyckim”. W drugiej części rodzimi poeci podzielili
się swoją twórczością przygotowaną na spotkanie.
Kolejne spotkanie miało miejsce 11 października. Przypomnijmy, że Klub Poetów Ziemi
Barczewskiej od początku istnieje przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie.
Najbliższe spotkanie zaplonowano na czwartek 9 listopada na godz. 16:00. Serdecznie
zapraszamy chętnych piszących oraz miłośników poezji.
Wojciech Zenderowski
GAZETA SAMORZĄDOWA 9 (279) październik 2017
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Stegozaur w naszym przedszkolu!
W naszym przedszkolu priorytetem
jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków. Od
wielu lat realizujemy projekty edukacyjne
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przy współpracy z Olsztyńskim Centrum
Edukacji Ekologicznej.
W tym roku podjęliśmy się zadania pt:
„Odkrywamy, badamy i eksperymentujemy
w piaskownicy paleontologicznej”, na
które otrzymaliśmy dofinansowanie w
kwocie 2000 zł.
Dlaczego piaskownica paleontologiczna? Stworzone dotychczas lapidarium
rozbudziło jeszcze bardziej dotychczasowe
zainteresowanie archeologią i paleontologią. Zaobserwowałyśmy, że dzieci
wykazują bardzo duże zainteresowanie
dinozaurami i prehistorią. Przez lata
w różnych grupach wiekowych odbywały
się zajęcia na temat paleontologii, przystosowania dinozaurów, ich wyginięcia.
Dzięki pogadankom i zabawom dzieci
poszerzały dotychczasową wiedzę, tworzyły dinozaury z kartonów, lepiły z plasteliny, rysowały książeczki o dinozaurach,
bawiły się tworząc Park Jurajski.
Piaskownica paleontologiczna sprawi,
że otoczenie przedszkola stanie się
niezwykle ciekawym miejscem, pełnym

tajemnic i badawczych odkryć. Placówka
jest edukacyjnym miejscem dla wielu
pokoleń, a dzięki „zakopanemu dinozaurowi”, przez wiele lat zapewni dzieciom
fantastyczne doświadczenia i uatrakcyjni
pobyt w ogrodzie przedszkolnym o każdej
porze roku.
Na początku czerwca, w naszym
ogrodzie przedszkolnym, pan konserwator
wraz z pomocnikiem i zaangażowanym

rodzicem przygotowali podłoże pod
dinozaura. Za pomocą koparki wybrali
ziemię, wyrównali podłoże oraz wkopali
krawężniki, które będą tworzyły obrzeże
wokół piaskownicy paleontologicznej.
Następnie całość powierzchni wyłożyli
płytami, na których ułożony miał zostać
szkielet stegozaura. W kolejnym etapie prac
szkielet miał zostać zasypany żwirem.
Dzięki dofinansowaniu z OCEE
i wsparciu rodziców mogliśmy zakupić
szkielet dinozaura, z którego skorzysta cała
społeczność przedszkolna.
Cieszy nas fakt, że piaskownica budzi
tak wielkie emocje, które towarzyszą nam
wszystkim. Przedszkolaki nie mogą się już
doczekać zabawy w archeologów w nowej
piaskownicy, gdzie będą mogli rozwijać
swoje zainteresowania prehistorią. Bardzo
dziękujemy za wsparcie finansowe, dzięki
któremu mogliśmy wzbogacić naszą ofertę
edukacyjną.
W myśl Konfucjusza „Powiedz mi, a
zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól
mi działać, a zrozumiem”, dzieci eksperymentując przeniosą się w odległe
prehistoryczne czasy, w których żyły
dinozaury.
Bożena Iwaszko, Karolina Łesyk,
Dagmara Czajkowska
Fot. Archiwum przedszkola

NASZE LOGO - RYCERZ BALTAZAR ZE SKAJBOT
W słoneczną niedzielę 24.09 2017
w Skajbotach miało miejsce niezwykle
wydarzenie. Rozpoczęła je msza święta,
koncelebrowana przez ks. prałata H.
Błaszczyka i nowego klebarskiego proboszcza ks. Wojsława Czupryńskiego. Była
to uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświeconej naszemu ziomkowi, rycerzowi Baltazarowi. Ksiądz Henryk
przybliżył nam jego postać – niezłomnego
komendanta obrony zamku olsztyńskiego
w czasie buntu przeciw uciskowi krzyżackiemu, po zdelegalizowaniu Związku
Pruskiego w 1454 roku. W kazaniu
nawiązał również do etosu rycerskiego jako
wzorca męskości – dzielnego obrońcy
i opiekuna.
Po mszy, spod naszej kaplicy wyruszyła procesja do kamienia, który już
poprzedniego dnia z niemałym trudem
został umiejscowiony na skwerku przy
przystanku autobusowym przez dzielną
grupę skajbocian, kierowaną przez pana
Krzysztofa Kosowskiego. Odsłonięcia
monumentu i przecięcia wstęgi dokonali:
fundator pomnika – pan Jerzy Polakowski,
ks. Henryk Błaszczak, burmistrz Barczewa

– Lech Jan Nitkowski i pani Barbara
Kosowska – sołtys Skajbot.
Po przemówieniach i podziękowaniach przystąpiliśmy do małej biesiady,
gdzie konkurowały ze sobą zupa porowa
i gulaszowa, a rozmaitość i smakowitość
ciast przygotowanych przez panie ze
Skajbot zachwyciła wszystkich smakoszy.
Całość sfilmował i zmontował pan
Tomasz Hałuszczek, operator w telewizji
olsztyńskiej, a prywatnie mieszkaniec
Skajbot. Już tego samego wieczoru
mogliśmy z radością obejrzeć w lokalnych
wiadomościach krótki reportaż z wydarzenia.
Najserdeczniej dziękujemy fundatorom – państwu Polakowskim, pomysłodawcy i koordynatorowi przedsięwzięcia – ks. H. Błaszczykowi i wszystkim
skajbocianom, którzy pomogli ideę
zrealizować.
Niech postać Baltazara jednoczy nas
we wszystkich działaniach dla dobra
wspólnego.
Ewa Legeżyńska,
sołectwo Skajboty
Fot. Archiwum sołectwa
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Ślubujemy...
13 października 2017 r. w Zespole
Szkół w Barczewie odbyła się niezwykle
ważna uroczystość – ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych Szkoły
Podstawowej nr 3 i Liceum Ogólnokształcącego. Poprowadzili ją nauczyciele
ZS: pani Klaudia Ruta i pan Czesław
Żukowski.
O godzinie 10:00 widownię w hali
sportowej wypełnili po brzegi goście,
społeczność uczniowska, rodzice, dziadkowie, nauczyciele. Wtedy dumnie wkroczyli, trzymając się za ręce, nasi licealiści
i najmłodsi uczniowie. Część oficjalną
uświetnił swym występem Marsel Castalano, uczeń klasy IV SP 3, wykonując
hymn państwowy na klarnecie. Wszyscy
pierwszoklasiści ślubowali być dobrym
Polakiem, dbać o dobre imię szkoły i klasy,
uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę
i jak dla niej pracować, być dobrym kolegą,
swym zachowaniem i nauką sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom. Uczniowie klas pierwszych SP 3 zaprezentowali
także program artystyczny, przygotowany
wraz z wychowawczyniami: panią Małgorzatą Mielniczuk i panią Karoliną Zimmermann. Natomiast uczniowie klasy I LO
(wych. pani Małgorzata Korczak) wystąpili
w pokazie prawdziwej musztry, którą
przygotowali z panem Mateuszem Paczkowskim.
Po ślubowaniu i występach, pani Alicja
Sawicka, dyrektor Zespołu Szkół, pasowała
uczniów symboliczną kredką przez ramię,
a pan Zbigniew Podlaski, wicedyrektor
szkoły – poprzez „razy” miotełką, które w
tradycji warmińskiej symbolizowały
szczęście i powodzenie.

Fot. A. Markowicz

Na uroczystości obecnością zaszczycili nas: Lech Jan Nitkowski – burmistrz
Barczewa, Dorota Mikołajczuk – dyrektor
Przedszkola Miejskiego i wychowawczynie naszych pierwszoklasistów
z przedszkola: Elżbieta Dąbrowska, Dorota
Sobiechowska, Lidia Siemianowska oraz
przedstawiciele Rady Rodziców naszej
szkoły. Wszyscy złożyli uczniom i rodzicom gratulacje z okazji wstąpienia na
kolejny etap edukacyjny oraz wręczyli
ślubującym prezenty.
Drugą część spotkania poświęciliśmy
Dniu Edukacji Narodowej. Jak co roku
w takim dniu, pani dyrektor i pan burmistrz
wręczyli stypendia uczniowskie za poprzednie półrocze. Osobom, które szkoliły
się, tj. gimnazjalistom – wręczono certyfikaty E-Citizen i E-CDL, zaś nauczycielom – certyfikaty e-Nauczyciel
„Pobudzeni do działania poprzez TIK”.
Pani Alicja Sawicka wraz z panem
burmistrzem złożyli gratulacje naszym
dwóm nauczycielkom, pani Jolancie
Bielewicz i pani Małgorzacie Korczak,
które, za szczególne zasługi dla oświaty,
otrzymały z MEN Medale Komisji

Oświaty. Wszystkie te wyróżnienia to
kolejny dla nas powód do dumy.
Z okazji DEN, p. Tomasz Michałowski, przewodniczący Rady Rodziców,
w imieniu całej rady złożył życzenia
wszystkim pracownikom szkoły, a licealiści wręczyli kwiaty.Uczniowie SP 3 pod
kierunkiem pani Małgorzaty Korczak
przygotowali program artystyczny. Było
wesoło!
Po uroczystości pierwszoklasiści udali
się do swych sal na słodki poczęstunek
i otrzymali kolejne prezenty przygotowane
przez rodziców. Było to przedpołudnie
pełne wrażeń, emocji i radości! Wszystkim
gratulujemy. Witajcie w szkole, nasi
najmłodsi!
Serdecznie dziękujemy pracownikom
szkoły, którzy zaangażowali się w
przygotowanie tego spotkania, a wszystkim
przybyłym za udział i dobre słowo.
Opracowały:
Alicja Czarnecka -Zyskowska
– koordynator uroczystości
i Karolina Zimmermann – wych. kl. Ia
SP3

Synagoga w Barczewie z nowymi oknami
W poniedziałek 25 września br. w Galerii Sztuki „Synagoga” im. Barbary Hulanickiej przy ul. Kościuszki w Barczewie
zostały ukończone prace przy wymianie
okien. Prezes Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego „Pojezierze” nie kryła zadowolenia, gdyż jedno z wielu przedsięwzięć
zostało zrealizowane. Dodajmy, że pieniądze na wymianę okien pochodzą z programu dotyczącego renowacji zabytków
będących pod opieką stowarzyszeń. Cała
inwestycja dofinansowana została z budżetu
Powiatu Olsztyńskiego. Jak we wniosku
podkreślano, wymiana okien była koniecznością z uwagi na ich stan, gdyż były nieszczelne i stwarzały wiele zagrożeń. Sama
renowacja okien odbywała się już pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a remont był możliwy dopiero po
dokonanej ekspertyzie technicznej starych
okien, w tym dobraniu odpowiedniego
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koloru i drewna z którego zostaną wykonane.
Przypomnijmy, że pierwsza partia okien
w barczewskiej Synagodze od ulicy Kościuszki została wymieniona w ubiegłym
roku. Produkcję i montaż wszystkich okien
powierzono firmie Mazur Kolor z Dźwierzut, która wymieniła okna po drugiej stronie
budynku. Prezes Krystyna Szter podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do
zrealizowania projektu wymiany okien na
nowe. Podziękowania złożyła na ręce
Starosty Powiatu Olsztyńskiego, władzom
Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego
„Pojezierze” w Olsztynie, władzom
samorządowym Barczewa, a także
członkom stowarzyszenia, którzy opiekują
się synagogą i starają się w miarę swoich
możliwości utrzymać obiekt w jak
najlepszym porządku.
Tekst i foto. Wojciech Zenderowski

Informacje
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
W środę, 11 października br.,
w Skarbcu Kultury Europejskiej przy ul.
Grunwaldzkiej 15 w Barczewie, pieśnią
„Gaudeamus igitur” studenci Uniwersytetu
Trzeciego Wieku zainaugurowali nowy rok
akademicki 2017/2018.
Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Anna Rok, serdecznie przywitała przybyłych gości: prof. dr hab. Stanisława
Achremczyka, dr hab. Izabelę Lewandowską, dr Jana Połowianiuka, Krystynę Szter – radną powiatu olsztyńskiego,
Lecha Jana Nitkowskiego – burmistrza
Barczewa, Andrzeja Maciejewskiego –
przewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie, radnego Rafała Surmańskiego,
Roberta Tokarskiego – dyrektora Centrum
Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie
oraz przedstawicieli organizacji samorządowych, instytucji, a szczególnie licznie
przybyłych studentów.
W swoich przemówieniach burmistrz
Lech Jan Nitkowski i przewodniczący Rady
Miejskiej Andrzej Maciejewski podkreślili
edukacyjne znaczenie dla miejscowego
społeczeństwa, jakie ma Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Po wystąpieniach,
wiceprezes UTW Krystyna Szter odczytała
list rektora Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab.
Ryszarda Góreckiego, skierowany do
barczewskich władz UTW i studentów
w związku z inauguracją nowego roku
akademickiego. Głównym punktem był
wykład inauguracyjny pt. „Ignacy Krasicki
nie tylko literat – 250. rocznica objęcia
biskupstwa na Warmii”. Wykładowcą był
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk,
którego z wielkim zainteresowaniem

wysłuchali studenci i wszyscy obecni. Po
wykładzie od studentów profesor otrzymał
upominek.
Kolejnym punktem była immatrykulacja studentów, czyli akt przyjęcia
nowych studentów w poczet UTW przez
ślubowanie. Po ślubowaniu studenci
otrzymali legitymacje.
Dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie, Robert Tokarski,
przemawiając do studentów i zaproszonych
gości zapewnił, że na takich samych
warunkach jak w roku ubiegłym z Centrum
będą mogli korzystać studenci UTW.
Na zakończenie prezes Anna Rok
przedstawiła studentom skład Zarządu
UTW: Anna Rok – prezes, Krystyna Szter –
wiceprezes, Barbara Poleszak – skarbnik,
Ewa Hopfer – członek i Marian Sawicki –
członek honorowy. Przedstawiła również
skład Samorządu Studenckiego: Małgorzata Kozłowska – przewodnicząca,
Jadwiga Zielska – z-ca przewodniczącego,
Krystyna Zyskowska – skarbnik, Danuta
Dobkowska – sekretarz, Iwonna SkibińskaCzechowicz – członek oraz skład Rady
Programowej UTW w osobach: dr hab.

Tadeusz Brzeski – UWM, dr hab. Stanisław
Czachorowski –Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UWM, dr hab. Izabela
Lewandowska –Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, dr Jan
Połowianiuk, prodziekan Wydziału Sztuki
UWM, mgr Ewa Hopfer – prezes Zarządu
SSK „Pojezierze” w Olsztynie, mgr Robert
Tokarski – dyrektor CK-B w Barczewie,
mgr Anna Rok – prezes UTW, mgr
Krystyna Szter – wiceprezes UTW, Iwonna
Skibińska-Czechowicz – członek Samorządu Studenckiego.
Prezes Anna Rok poinformowała
studentów, że na nowy rok akademicki
zaplanowane zostały różne formy zajęć
edukacyjnych, w tym wykłady, które
prowadzić będą wykładowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
im. Rusieckiego oraz prelegenci z innych
szkół, instytucji i stowarzyszeń. Wstęp na
wykłady jest wolny, bez konieczności
wcześniejszych zapisów. Prowadzone będą
także zajęcia warsztatowe z instruktorami,
w tym z Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie.
Żeby wziąć udział w warsztatach,
należy zapisać się w Biurze UTW, gdzie
ilość miejsc jest ograniczona i decyduje
kolejność zapisów. Biuro UTW, które
mieści się w czytelni Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Barczewie, prowadzi Lidia
Szczerbo.
Tel. 89 674 04-73,
e-mail: utwbarczewo@wp.pl
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski
Na zdjęciu: Prof. dr hab. Stanisław
Achremczyk

Młodzi muzycy grają dla Nowowiejskiego

Koncert w ramach projektu: “Feliks Nowowiejski z bliska. Cykl koncertów w Barczewie, rodzinnym mieście kompozytora w 140 rocznicę urodzin".

W październiku 2017 r. odbyły się dwa
koncerty poświęcone Feliksowi Nowowiejskiemu w wykonaniu uczniów Szkoły
Muzycznej I st. w Dywitach. Pierwszy z nich
miał miejsce 24 pażdziernika w Skarbcu
Kultury Europejskiej w Barczewie.
Wspaniale zaprezentowali się uczniowie
z Dywit, Olsztyna, Barczewa, Lidzbarka
Warmińskiego: Gerhard Klifeld – fortepian
(n. Marcin Kucharzewski), Malwina
Cetnarowicz – fortepian (n. Jolanta
Cieplińska), Marta Dziekanowska – gitara
(n. Konrad Ingielewicz), Oskar Pędziak –
fortepian (n. Olena Prodan-Rostkowska),
Zofia Woźniak – trąbka (n. Andrzej Regiec),
Magdalena Żiółkowska – gitara (Stanisław
Małachowski), Miłosz Grzywiński –
fortepian (n. Liudmila Sivaronava), Jan
Hestkowski – fortepian (n. Liudmila

Sivaronava), Igor Majewski – waltornia
(róg), (n. Andrzej Regiec), Wiktoria Marel –
fortepian (n. Liudmila Sivaronava), Oliwia
Mackiewicz – fortepian (n. Izabella Pietrukaniec).

Zabrzmiały utwory F. Nowowiejskiego, F.
Chopina, W. Lutosławskiego, P. Czajkowskiego i innych mistrzów. Było pięknie! Po
koncercie chętne osoby miały możliwość
zwiedzenia Salonu Muzycznego im. Feliksa
Nowowiejskiego. Koncertu wysłuchali
uczniowie szkół podstawowych w Barczewie i Dywitach oraz uczestnicy Domu
Dziennego Pobytu.
Ideą całorocznych koncertów poświęconych Feliksowi Nowowiejskiemu jest
osłuchanie z muzyką kompozytora różnych
odbiorców, także tych którzy przez rozmaite
bariery często zdrowotne nie mogą uczestniczyć w kulturze naszego miasta. 26
października uczniowie Powiatowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Dywitach wystąpili
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Barczewie.
Ciąg dalszy na str. 16
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Święto Muzyki z Nowowiejskim
Piękniejszego Dnia Muzyki, który
przypadł na 1 października 2017, nie można
było sobie wymarzyć. Wybitny głos
sopranistki Nadine Nassar, przybyłej
z dalekiego Libanu, nieraz tego popołudnia
nas wzruszył, a niosące nasze dusze ponad
chmury cudowne dźwięki harfy spod ręki
Anny Sikorzak-Olek to było wydarzenie
raz na wiele lat. Obie wykonawczynie są
utytułowanymi artystkami koncertującymi
w Polsce i na świecie, o czym dowiedzieliśmy się podczas koncertu. Wysłuchaliśmy utworów instrumentalnych
i wokalnych Feliksa Nowowiejskiego,
które zabrzmiały niebywale i przepięknie,
również po polsku zaśpiewane przez
Nadine, natomiast harfa rozbrzmiewała
oszałamiająco. Koncert pozwolił spojrzeć
inaczej na muzykę Feliksa Nowowiejskiego i uświadomić, iż brzmi ona
w wielu momentach na poziomie światowym. Artystki wykonały również utwory
F. Chopina, G. Fauré, E. Dell' Acqua, F. von
Flotowa, G. Gershwina oraz arie libańskich
kompozytorów. Tego niezwykłego koncertu dopełniał jak zawsze pełen pasji
komentarz prof. Krzysztofa Dariusza
Szatrawskiego, którego nie trzeba Państwu
przedstawiać, bo przecież jest jednym ze
znawców twórczości naszego kompozytora. Koncert był magiczny i pełen
wzruszeń, wszyscy mogliśmy się przenieść
do innej przestrzeni – tej piękniejszej,
pełniejszej i oczyszczającej nasze serca.
Wielkie podziękowania przesyłamy
wszystkim Państwu – naszym wspaniałym
mieszkańcom oraz przybyłym gościom
spoza Barczewa, za to, że mogliśmy
wspólnie przeżyć tak piękne wydarzenie
i za tak owacyjne Państwa reakcje. Profesor

Fot.W. Zdaniuk

nieraz mówił „Jak tu przemawiać po tak
pięknej muzyce?...” i to jest puenta. Wiele
słów nie jest potrzebnych, gdy gra muzyka
prosto z serca wykonawców, którzy znają
biografię i patriotyczną twórczość Nowowiejskiego. Ze wzruszeniem przemawiał
pan burmistrz Lech Jan Nitkowski oraz
posłanka Anna Wasilewska. Obecny był
również przewodniczący Rady Miejskiej,
Andrzej Maciejewski. Koncert odbył się
w Skarbcu Kultury Europejskiej, a prowadziła Magdalena Łowkiel. Dziękujemy
również panu Włodzimierzowi Zdaniukowi za piękne zdjęcia i Telewizji
Kablowej Macrosat za uwiecznienie tego
i innych wydarzeń, które już się odbyły
w roku Feliksa Nowowiejskiego.

Wszystkie wydarzenia koncertowe
roku jubileuszowego są przepełnione
artystami prezentującymi najwyższy poziom wykonawczy i są unikatowymi
w kalendarzu wydarzeń kulturalnych
związanych z kompozytorem. Wydarzenia
organizowane są przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie w ramach
projektu „Feliks 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. Już niebawem zapraszamy
na kolejne!
Magdalena Łowkiel

Młodzi muzycy grają dla Nowowiejskiego
Koncert w ramach projektu: "Feliks Nowowiejski z bliska. Cykl koncertów w Barczewie, rodzinnym mieście kompozytora w 140 rocznicę urodzin".
Ciąg dalszy ze str. 15

Na obu koncertach opowiedzieliśmy o życiu
i twórczości Feliksa i zaśpiewaliśmy Rotę i Hymn
Warmiński. Wzruszającym okazał się fakt, iż
mieszkańcy znali te pieśni i chętnie je zaśpiewali.
Dziękujemy za wspaniały odbiór słuchaczy, a wielkie
gratulacje i podziękowania należą się wspaniałym
młodym muzykom i Dyrektorom Powiatowej Szkoły
Muzycznej w Dywitach p. Januszowi Cieplińskiemu i p.
Jackowi Michalskiemu za współpracę.
Organizatorem wydarzenia było Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie.
Magdalena Łowkiel
Fot. M. Łowkiel

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca”
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Sport
SPORTTELEGRAM
Puchar Świata Juniorów
W dniu 22 października w Sosnowcu odbył się Puchar Świata
Juniorów w szabli. W reprezentacji Polski wystąpił mieszkaniec
Barczewa, Cezary Białecki. W Sosnowcu pojawili się zawodnicy
reprezentujący wszystkie kontynenty, co stawia ten turniej w gronie
prestiżowych turniejów. Czarek ten turniej rozpoczął od 5 walk
grupowych. Każda walka była bardzo istotna, decydowało o wejściu
do fazy pucharowej.
Czarek walczył dobrze, ale ze zmiennym szczęściem.
Trzy walki wygrał
pewnie i niestety 2
przegrał minimalnie
jednym trafieniem.
Ten bilans dał mu
awans, ale drabina
pucharowa była
trudniejsza.
Pierwszym przeciwnikiem Czarka w fazie pucharowej był reprezentant Niemiec, którego
Czarek po zaciętej walce pokonał 15-13. Niestety, następny przeciwnik był to wielokrotny
medalista Mistrzostw Świata i Europy, reprezentant Rosji. Bardziej doświadczony
zawodnik z Rosji pokonał Czarka, co poskutkowało zakończeniem turnieju na 48 miejscu
w gronie 150 zawodników. Pozostał niedosyt, ale Czarek potwierdził, że wraca do dobrej
formy po kontuzji i przy odrobinie szczęścia mógł zakończyć turniej na wyższym miejscu.

VI Turniej Piłki Nożnej „Barczewski Orlik”
o Puchar Dyrektora
Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie
30 września na boiskach „Orlik” w Barczewie odbył się VI
Turniej Piłki Nożnej „Barczewski Orlik” o Puchar Dyrektora
Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie. Organizatorem był
Zakład Karny w Barczewie. Do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn,
w tym trzy z gminy Barczewo (ZK Barczewo, ZK Kikity oraz Policja
Barczewo). Turniej podzielony został na dwie grupy. Po losowaniu
w grupie A znalazły się zespoły: AŚ Działdowo, Ostróda, Iława,
Policja Barczewo. W grupie B do rywalizacji przystąpiły zespoły:
Barczewo, Kikity, Olsztyn, Szczytno. Do półfinałów z grupy A z I
miejsca awansował AŚ Działdowo, z II miejsca ZK Iława. Z zespołu
B do półfinału z I miejsca awansował ZK Barczewo, a z II miejsca AŚ
Olsztyn.
W I półfinale pomiędzy AŚ Działdowo a AŚ Olsztyn, lepszym
zespołem okazał się AŚ Działdowo. Natomiast w II półfinale
pomiędzy ZK Barczewo a ZK Iława bezkonkurencyjnie wygrała
drużyna z ZK Iława.
W walce o III miejsce ZK Barczewo wygrał z AŚ Olsztyn, a w I
miejsce wywalczył AŚ Działdowo.
GAZETA SAMORZĄDOWA 9 (279) październik 2017
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SPORTTELEGRAM
W sobotę 14.10.2017 w CSiR w Ostródzie odbyły się Otwarte
:
Mistrzostwa Polski Północnej w taekwondo. W zawodach wzięło
udział blisko 160 zawodników z 14 klubów.
Klub Sportowy Egida reprezentowała grupa 37 zawodników,
którzy rywalizowali w konkurencjach walk touch contact, soft stick
dla najmłodszych oraz walk semi contact i light contact dla starszych.
Dodatkowo odbyły się konkurencje sprawnościowe, takie jak techniki
specjalne (skok dosiężny – trzeba trafić w ustawiony wysoko cel) oraz
techniki szybkościowe (kopanie w tarczę na czas). Sukcesy naszych
zawodników:
Kadra – Trenerzy:
- Bartosz Zabłotny – 1 miejsce walki semi contact seniorzy – 180 cm,
2 miejsce Grand Champion kategoria OPEN.
- Wojciech Jarosz – 1 miejsce układy tradycyjne, 1 miejsce walki light
contact – 66 kg, 3 miejsce walki semi contact seniorzy – 175 cm.
Sekcja Barczewo – 13 zawodników:
Dzieci:
- Marsel Castalano – 1 miejsce układy tradycyjne, 1 miejsce techniki
szybkościowe, 2 miejsce walki soft stick - kategoria DZIECI + 9 lat.
- Wiktor Stańczak – 1 miejsce techniki specjalne, 1 miejsce walki soft stick, 3 miejsce układy tradycyjne - kategoria DZIECI 2009.
- Borys Zienkiewicz – 1 miejsce techniki szybkościowe, 1 miejsce techniki specjalne - kategoria DZIECI 6 LAT.
- Leila Castalano – 2 miejsce układy tradycyjne – kategoria DZIECI 2009.
- Wiktor Gulbiński – 3 miejsce walki touch contact, 3 miejsce walki soft stick - kategoria DZIECI +9 LAT.
- Kacper Kręciewski – 3 miejsce techniki szybkościowe - kategoria DZIECI.
Młodzicy:
- Maja Staniszewska – 2 miejsce techniki specjalne, 3 miejsce techniki szybkościowe, 3 miejsce walki semi contact – kategoria młodzicy
dziewczynki – 150 cm.
- Dominik Gręda – 2 miejsce techniki szybkościowe, 2 miejsce walki semi contact – 150 cm.
Juniorzy:
- Julia Bazylewicz – 3 miejsce walki light contact - kategoria juniorki - 65 kg.
Zawodnicy, którzy byli poza podium, a reprezentowali Klub: Tymon Krawczyk, Bartosz Dubielecki, Szymon Gręda, Adam Bulik.
W sumie Klub Sportowy Egida zdobył 50 medali (14 złotych, 13 srebrnych oraz 23 brązowe), co dało nam w klasyfikacji generalnej 2
miejsce.

Turniej Szkolny Skills Challenge „Mierz Wysoko” 2017
W Zespole Szkół w Barczewie 26 października 2017 r. odbył się
Turniej Szkolny Skills Challenge „Mierz Wysoko” 2017 organizowany
przez Fundację MG13 przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do turnieju zgłosiło się ponad 300 szkół podstawowych z całej
Polski, a zakwalifikowało się pięćdziesiąt. Uczniowie mieli do
pokonania tor sprawnościowy, którego poszczególnymi elementami były zadania związane z dyscyplinami sportowymi
najczęściej uprawianymi w szkole (koszykówka, p. nożna, p. ręczna,
lekkoatletyka. W każdej ze szkół na podstawie czasu wyłoniony
zostanie zwycięzca, który zdobędzie tytuł mistrza. Dziesięciu
mistrzów zostanie zakwalifikowanych do Ogólnopolskiego finału
Szkolnego Skills Challenge Mierz Wysoko 2017, który odbędzie się
w Łodzi - rodzinnym mieście Marcina Gortata. Nagrodą dla
zwycięzcy, ale również dla nauczyciela wychowania fizycznego
będzie wyjazd do USA na mecz ligi NBA.
Przed pokonaniem toru sprawnościowego trenerzy MG13
rozmawiali z uczniami (motywując dzieci do aktywnego spędzania
czasu wolnego) oraz poprowadzili rozgrzewkę. Uczniem, który najszybciej pokonał tor sprawnościowy, był Budziszewski Jakub, drugie
miejsce zajął Urban Hubert, a trzecie Łukaszewicz Olaf.
Opracowanie informacji sportowych: Katarzyna Stasiewicz
Urząd Miejski w Barczewie, Informacja Turystyczna
zdjęcia: K. Stasiewicz, archiwum UM/IT , KS Egida.
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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 KulturalnoBibliotecznego 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

Słuchaj
wszędzie

gdzie jesteś!
www.radiobarczewo.pl

RADIO WARMIA BARCZEWO
Emisja pierwszej audycji
już 9 listopada od godz. 6.00

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.

Książka na listopad

Ewa Nowak „Drzazga”
Ewa Nowak kolejny raz udowadnia, że jest autorem
i psychologiem z prawdziwego zdarzenia. Jej najnowsza
powieść „Drzazga” porusza rzadki w polskiej literaturze
problem faworyzowania dzieci w rodzinie. Samotna matka,
stojący biernie z boku ojciec, dwie córki i niesprawiedliwie
rozdzielona matczyna miłość sprawiają, że dom rodzinny
zamienia się w piekło. Widzimy cierpienie obu dziewczynek.
I choć nienawiść, która je łączy, wydaje się wieczna, autorka bez
ckliwych rozwiązań i bez nachalności wskazuje drogę wyjścia
z tego błędnego koła. Powieść stawia przed młodym
czytelnikiem wiele pytań: Czy motywy usprawiedliwiają
działanie? Na czym, poza zapewnieniem dzieciom opieki,
polegają obowiązki rodzicielskie? Czy jest możliwe kochać
dzieci jednakowo? Jak rzutuje na nasze życie rodzina, jeśli
jedno z dzieci jest faworyzowane? Główną bohaterką powieści
nie jest córka odtrącona, niekochana, ale właśnie odwrotnie.
Dzięki temu „Drzazga” odkrywa przed czytelnikiem zawiłości
psychologii – subtelnie sączonej przemocy psychicznej, jakiej
doświadcza ulubione dziecko. I – paradoksalnie – „Drzazga” to
lektura pozytywna, budująca. Ewa Nowak ma tę rzadką
umiejętność, że potrafi, pokazując brutalną rzeczywistość, wlać
w nią prawdziwy, równie rzeczywisty optymizm. Lektura
obowiązkowa dla każdej nastolatki.
Źródło: http://zielski.osdw.pl/ksiazka/NowakEwa/Drzazga,58839901075KS

Biblioteka Miejska w Barczewie

