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INWESTYCJE W GMINIE BARCZEWO

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

Barczewskie szkoły w nowym roku szkolnym
W okresie wakacyjnym, w związku z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym
oraz zmianami wynikającymi z reformy oświaty, w szkołach w Barczewie odbyły się
remonty oraz przygotowania do przyjęcia uczniów.
Więcej na str. 5.

VII Festiwal rockowy
ERROR Barczewo 2017!

W pierwszy weekend sierpnia odbyła się siódma edycja
Festiwalu Rockowego Error – Barczewo 2017. Już w południe w
amfiteatrze miejskim odbyły się przesłuchania konkursowe.
Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń z całej Polski komisja wybrała
następujące zespoły: Kino z Olsztyna, EMTES Live Band z Giżycka,
Strażacy z Warszawy, Atria Mortis z Dobrego Miasta, Clumsy
Warlocks z Tarnowskich Gór oraz dwa zespoły z głosowania
internetowego, czyli Mean Thai z Olsztyna i The Dmoks ze Szczytna.
Jury w składzie: Mariusz Dyba, Michał Wypij, Mariusz Kwas,
miało bardzo trudne zadanie, ponieważ poziom wykonawczy był
bardzo wysoki, jednak po burzliwych obradach zostały wybrane

najlepsze kapele. I miejsce zajęła grupa Clumsy Warlocks z
Tarnowskich Gór, która oprócz głównej nagrody otrzymała również
nagrodę dla najlepszego wokalisty od burmistrza Barczewa, Lecha
Jana Nitkowskiego. Na II miejscu znaleźli się Strażacy z Warszawy,
zaś grupa Mean Thai z Olsztyna została nagrodzona III miejscem i
nagrodą od Telewizji Kablowej Macrosat za wygraną w konkursie
internetowym. Tytuł najlepszego gitarzysty i case od Abra Cases
otrzymał Oskar Guziak z zespołu The Dmoks. Laureat głównej
nagrody dodatkowo będzie gwiazdą kolejnej edycji festiwalu.
Wieczorem, po emocjach związanych z ogłoszeniem wyników,
rozpoczęły się koncerty. Na scenie amfiteatru miejskiego
zaprezentował się lokalny zespół Obsess, a także Koios – zwycięzca
zeszłorocznej edycji. Zespoły dały czadu, a przecież była to dopiero
rozgrzewka przed gwiazdą wieczoru, czyli zespołem TSA, który
swoim pełnym energii, ale i wzruszeń występem potwierdził swoją
klasę oraz niesłabnącą opinię legendy polskiego rocka.
W tym roku pogoda dopisała, co również między innymi
wpłynęło na znakomity przebieg imprezy. Dyrektor Centrum
Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie wraz z całą ekipą
organizacyjną serdecznie dziękują wszystkim zespołom, które brały
udział w przesłuchaniach. Szczególne podziękowania składają
sponsorom, partnerom i patronom medialnym, doskonale
współdziałającym przy organizacji wydarzenia: Starostwu
Powiatowemu w Olsztynie, Urzędowi Miejskiemu w Barczewie,
Telewizji Kablowej Macrosat w Barczewie, Stowarzyszeniu Barock,
Abra Cases i UpStar; patronom medialnym: „Gazecie Olsztyńskiej” i
„Naszemu Olsztyniakowi”, portalowi Orientacja.pl, Radiu UWM FM,
Radiu Warmia Barczewo, Wiadomościom Barczewskim.
Gratulujemy laureatom, a wszystkim Państwu dziękujemy za
liczne przybycie, świetną zabawę i ciepłe przyjęcie wszystkich
artystów. Do zobaczenia za rok!
Magdalena Łowkiel
Fot. A. Rudaś (2)
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Z Urzędu Miejskiego

Inwestycje w Gminie Barczewo
Gmina Barczewo sukcesywnie prowadzi działania zmierzające do poprawy
infrastruktury i jakości życia mieszkańców
Barczewa oraz gminy Barczewo. W tym
wydaniu Wiadomości Barczewskich przedstawiamy bieżące postępy wykonywanych
zadań.
Utworzenie Centrum Aktywizacji
Trwają prace projektowe.
W dniu 16.08.2017 r. odbyło się kolejne
spotkanie w sprawie koncepcji projektowej. Planowany termin opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej
to 31.10.2017 r. (bez uzyskania pozwolenia
na budowę).
Zostały złożone wnioski o wydanie
warunków w PSG, Energa Operator.
Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy
Trwają prace projektowe.
W dniu 13.07.2017 r. odbyło się spotkanie z
projektantem w celu omówienia koncepcji
projektowej. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej to 31.10.2017 r. (bez uzyskania
pozwolenia na budowę).
Zostały złożone wnioski o warunki
w Energa Operator, ZWiK oraz wniosek
o zalecenia konserwatorskie w WUOZ.
Utworzenie Centrum Wielu Kultur
W dniu 13.07.2017 r. została podpisana
umowa z projektantem na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Trwają prace projektowe.
Opracowanie projektu technicznego
termomodernizacji budynku Ratusza
Wykonawca wielokrotnie poprawiał
dokumentację projektową, został złożony

wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej
w Barczewie – budżet obywatelski
Inwestycja zakończona w dniu
24.07.2017 r.

nę zapisu zadania na zaprojektowanie kilku
lamp oświetlenia ulicznego ze zmienioną
trasą przebiegu w celu doświetlenia rejonu
wskazanego przez Radę Sołecką.

Budowa Jarzębinowego placu rekreacji
i sportu przy ul. Targowej w Barczewie
– budżet obywatelski
Instalacja oświetlenia placu wybudowana.
Czekamy na podłączenie instalacji do sieci
energetycznej przez Energa Operator.
Została podpisana umowa na dostawę
i wbudowanie jednego urządzenia zabawowego na ww. placu zabaw.
Termin realizacji to 07.09.2017 r.
Budowa placu zabaw przy ul. Miłej
w Barczewie – budżet obywatelski
Wykonano projekt i zgłoszono w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, zamiar
budowy w dniu 18.08.2017 r.
Opracowanie dokumentacji projektowo
– kosztorysowej rozbiórki budynku
przy ul. Grunwaldzkiej 12 w Barczewie
Trwają prace projektowe.
Zainstalowanie lampy oświetlenia
ulicznego – fundusz sołecki Wipsowo
Nie ma ekonomicznego uzasadnienia na
zainstalowanie jednej lampy w wskazanej
lokalizacji. Zbyt duża jest odległość od
sieci energetycznej, byłaby także konieczność wykonania przejścia pod drogą
powiatową i przez grunty prywatne.
Rozważano postawienie lampy solarnej, ale
ze względu na małe doświetlenie terenu jest
to nieuzasadnione (teren leśny). Rada
Sołecka rozważa złożenie wniosku o zmia-

Fot. Lampy solarne. Archiwum UM/IT

Opracowanie projektu budowy świetlicy
w miejscowości Wójtowo
W dniu 20.07.2017 r. zostało wydane
pozwolenie na budowę.
Sporządzenie projektu oświetlenia
ulicznego wraz z częściowym
wykonaniem – fundusz sołecki Tumiany,
budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Kierzbuń
W dniu 24.07.2017 r. zostało wydane
pozwolenie na budowę. Przygotowywane
jest postępowanie na zamówienie publiczne
na roboty budowlane.
Ciąg dalszy na str. 4

„Perły Barczewa”
Cenotaf Batorych, koszulka z obrazu św. Franciszka
Niezwykłe renesansowe dzieło – nagrobek bratanka króla Polski, Andrzeja Batorego
i jego brata Baltazara – jest prawdziwą perłą, która znajduje się w kościele św. Andrzeja
Apostoła w Barczewie. Batory w 1584 roku został biskupem i władcą księstwa
warmińskiego, a Barczewo stało się jego ulubionym miejscem. Przyczynił się do odbudowy
franciszkańskiego klasztoru opustoszałego na skutek reformacji. Do kościoła dobudował
kaplicę oraz zapoczątkował na Warmii kult św. Antoniego oraz „łosiery”, czyli pielgrzymki
piesze, które przybywały do Barczewa ze wszystkich stron. Kolejną perłą znajdującą się
w kościele jest koszulka św. Franciszka, pochodząca z obrazu z 1651 roku
przedstawiającego stygmatyzację świętego. Kościół posiada bogaty wystrój wnętrza z XVII
i XVIII w., w tym ołtarz z około 1730 roku autorstwa Jana Chrystiana Schmidta, rzeźbiarza,
który wykonał figurę Matki Boskiej w bazylice w Świętej Lipce.
Do dziś w Barczewie odbywają się zapoczątkowane przez Andrzeja Batorego łosiery,
które w tym roku miały miejsce 17 czerwca. Są one powrotem do warmińskich tradycji
sprzed lat.
Ewa Dębek
Fot. Archiwum CK-B
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Z Urzędu Miejskiego
Ciąg dalszy ze str. 3

Inwestycje w Gminie Barczewo

Sporządzenie dokumentacji technicznej
budowy kolektora sanitarnego
Barczewo- Krupoliny
Wniosek o pozwolenie na budowę jest
w trakcie przygotowywania. Projektant
zapewnił, że do 30.08.2017 r. złoży
wniosek o pozwolenie na budowę. Termin
realizacji opracowania dokumentacji
przedmiotowej inwestycji do 30.09.2017 r.
Budowa odwodnienia ul. Lipowej
w Łęgajnach
W dniu 27.06.2017 r. decyzja pozwolenia
na budowę stała się ostateczna. Ogłoszono
przetarg na wykonanie robót.
Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
w miejscowości Kaplityny (Kaplityny
Górne)
W dniu 27.04.2017 r. została wydana decyzja pozwolenia na budowę. Decyzja jest
ostateczna.
Opracowanie projektu budowy
odcinka odwodnienia ul. Modrzewiowej
w Wójtowie
Trwają prace projektowe.
Termin uzyskania pozwolenia na budowę
do dnia 15.12.2017 r., projektant zaproponował rozszerzenie zakresu wykonania
dokumentacji projektowej.

Opracowanie projektu budowy
kanalizacji sanitarnej – Odryty
Trwają prace projektowe.
Termin uzyskania pozwolenia na budowę
do dnia 15.12.2017 r.
Termin realizacji zagrożony ze względu na
konieczność uzyskania decyzji administracyjnych (środowiskowej, celu publicznego
uzgodnienia ZUD, pozwolenia na budowę)
oraz zgody właścicieli.
Budowa drogi gminnej Wójtowo –
Nikielkowo
Trwa budowa drogi gminnej, prowadzącej
od drogi powiatowej 1448N przez
Nikielkowo i Wójtowo do drogi krajowej nr
16.
Po zakończeniu robót nowo wybudowana
droga gminna będzie stanowić wręcz
komfortowe połączenie z drogami wyższych kategorii. Droga powstaje dzięki
środkom Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020.
Obecnie prowadzone są roboty ziemne
w celu wbudowania sieci kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej. Wartość
inwestycji wynosi 11 910 296,85 zł z czego
wkład własny gminy stanowi 15%.
Zakończenie inwestycji planowane jest na
30.11.2018 r.

Wykonanie monitoringu – fundusz
sołecki Łęgajny
Zakres zaproponowany przez Radę Sołecką
i zapisany w PFU przekracza środki
zabezpieczone w budżecie.
Na spotkaniu w dniu 21.08.2017 r.
uzgodniono zmniejszenie zakresu planowanego obszaru monitorowania w celu
zmniejszenia szacunkowych kosztów
inwestycji. Przystąpiono do przygotowania
procedur przetargowych w celu opracowania projektu i wykonania robót.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Maruny
W dniu 28.06.2017 r. została podpisana
umowa z Pracownią Projektową Zbigniew
Duchliński, Wójtowo , ul. Brzozowa 5, 11010 Barczewo, na realizację powyższego
zadania.
Trwają prace projektowe.
Termin uzyskania pozwolenia na budowę
do dnia 30.11.2017 r.
Fot. Archiwum UM/IT (2)

Remont murawy boiska trawiastego
przy ul. Północnej w Barczewie
W dniu 10.08.2017r. remont murawy
boiska trawiastego został zakończony.
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Budowa wiaduktu w Nikielkowie
Wraz z budową drogi planowana jest
rozbiórka i budowa nowego wiaduktu nad
linią kolejową. Inwestycja ta jest konieczna
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ze względu na bardzo zły stan techniczny
obiektu.
W bieżącym roku planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy robót. Środki finansowe
na realizację ww. inwestycji pochodzą
z funduszy unijnych oraz budżetu gminy.
Pozostałe inwestycje drogowe
Na terenie Barczewa wykonano
remont ulic: Mickiewicza, Armii Krajowej,
Warmińskiej i Wojska Polskiego. Ułożono
ponad 4 000 m2 nowej nawierzchni
bitumicznej. Wykonane roboty podniosły
estetykę miasta, a przede wszystkim
komfort jazdy.

Fot. Archiwum CK-B

Wartość robót wyniosła około 320 000
zł. W kolejnym etapie zasadnym jest
wyremontowanie pozostałych odcinków
ulic: Wojska Polskiego, Obrońców
Warszawy, Warmińskiej oraz Kościuszki.
W sierpniu br. zakończono przebudowę
ciągu pieszego, łączącego Osiedle Słoneczne z pętlą autobusową przy ul.
Warmińskiej w Barczewie. Chodnik oraz
schody wykonano z kostki betonowej.
W trakcie budowy jest chodnik przy ul.
Kajki w Barczewie, który połączy ul. Miłą
z ul. Prostą. Planowany termin zakończenia
robót: 20.10.2017 r.
W chwili obecnej prowadzona jest
ocena złożonych ofert na budowę chodnika
przy ul. Kościuszki oraz przebudowę ciągu
pieszo-jezdnego do „Sójczego Wzgórza”.
Planowany termin wykonania: do dnia
30.11.2017 r.
W bieżącym roku zaplanowana jest
przebudowa ul. Orzeszkowej. Po ogłoszeniu 3 przetargów nie wyłoniono
wykonawcy. Oferty przekraczały zabezpieczone środki w budżecie.
W najbliższym czasie ogłoszony będzie
kolejny. Pod koniec września br. planowane
jest rozpoczęcie budowy chodników przy
ul. Traugutta w Barczewie.
Urząd Miejski w Barczewie

Z Urzędu Miejskiego

Barczewskie szkoły w nowym roku szkolnym
W okresie wakacyjnym, w związku
z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym
oraz zmianami wynikającymi z reformy
oświaty, w szkołach w Barczewie odbyły
się remonty oraz przygotowania do
przyjęcia uczniów.
W Szkole Podstawowej nr 1 im.
Feliksa Nowowiejskiego przy ul. Wojska
Polskiego od września funkcjonuje jeden
oddział zerowy, dwie klasy pierwsze, dwie
klasy drugie, pięć klas trzecich, cztery klasy
czwarte, trzy klasy piąte, trzy klasy szóste
oraz cztery klasy siódme. W związku
z przygotowaniami do nowego roku
szkolnego, w budynku szkoły przeprowadzono remont oraz zakupiono meble
i wyposażenie. Wyremontowano pracownie chemiczno-fizyczną oraz biologiczną, do których zamówiono krzesła,
ławeczki, meble. Odświeżona została sala
do geografii (wykonano m.in. prace
malarskie). W czterech salach lekcyjnych
położone zostały podłogi. Przygotowano
salę dla oddziału zerowego (położono nową
wykładzinę, wykonano prace malarskie
i remontowe).

Całkowity koszt prac remontowych
wyniósł około 40 000 zł. Na zakup mebli
i ławek do sal chemiczno-fizycznej
i biologicznej wydano 13 300 zł. Doposażona została siłownia zewnętrzna za
pieniądze pozyskane przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie. Łączny koszt doposażenia wyniósł
7 600 zł. Za kwotę 6 800 zł zakupiono
pomoce dydaktyczne w postaci robotów.
Środki pozyskało Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie.
W budynku B wykonano remont schodów
wewnętrznych (kontynuacja, koszt wyniósł
7 380 zł).
Przy ul. Północnej od września
funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Ziemi Warmińskiej z oddziałami gimnazjalnymi. Bez zmian pozostało liceum
ogólnokształcące i liceum ogólnokształcące dla dorosłych. W szkole
podstawowej utworzone zostały: dwie
klasy pierwsze, jedna klasa druga, jedna
klasa trzecia, dwie klasy czwarte, jedna

klasa piąta, jedna klasa siódma.
W gimnazjum funkcjonują cztery klasy
drugie i cztery klasy trzecie o profilach:
ogólnych, sportowych oraz informatycznych. W liceum ogólnokształcącym
klasy posiadają profil mundurowy.
W związku z reformą oświaty nikt nie
został zwolniony z pracy. Ze Szkoły
Podstawowej nr 1 przeniesionych zostało
trzech nauczycieli oraz zatrudniono 7
nowych nauczycieli. Aby dostosować
budynek do obecnych potrzeb, wykonano
remonty oraz zakupiono nowe materiały,
meble, sprzęty. Piętro na górze dostosowano do nauczania wczesnego. Sale są
wyposażone w rzutniki, tablice multimedialne, pomoce dydaktyczne, szafki.
Powstały dwie nowe sale lekcyjne, szatnia
i świetlica, które utworzono z innych
pomieszczeń – byłego pokoju nauczycielskiego, z szatni oraz pomieszczenia
administracyjno-gospodarczego. Wykonano remont bieżący sanitariatów –
dostosowano pomieszczenia do przyjęcia
młodszych dzieci (dostosowane zostały
z rezerwy 0,4% MEN – koszt 3 880 zł).
Dodatkowo na korytarzach pojawiły się
kanapy dla liceum ogólnokształcącego.
Szkoła posiada również dwie siłownie.
Jedna z nich wyposażona jest w standardowy sprzęt siłowy, druga natomiast
w nowe rowerki, stół do tenisa stołowego
oraz dwie bieżnie. Doposażenie placówki
w zakresie świetlicy, sprzętu szkolnego
i pomocy dydaktycznych wyniosło 35 363
zł (rezerwa 0,4% MEN), ponadto 69 204 zł
(rezerwa 0,4% MEN) zostanie przeznaczone na doposażenie pomieszczeń do
nauki w gimnazjum przekształconym
w szkołę podstawową. Tylko szkoły, które
zostały przekształcone z gimnazjum
w szkoły podstawowe, mogą występować
do MEN o środki z rezerwy 0,4%.
Całkowita kwota dofinansowania z MEN
wyniosła 108 447 zł.
Realizacja programu „Maluch Plus
2017” w Przedszkolu Miejskim
w Barczewie
W ramach projektu „Maluch plus
2017” przeprowadzony został remont
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w budynku Przedszkola Miejskiego
w Barczewie przy ul. Słowackiego 7.
Gruntowne remonty oraz zakup nowych
mebli i wyposażenia były niezbędne
w związku z utworzeniem nowych miejsc
w przedszkolu oraz żłobku. Do trzech grup
żłobkowych od września uczęszcza 24
dzieci, czyli o 8 dzieci więcej niż do tej
pory. Opiekę nad dziećmi sprawują trzy
opiekunki, a dodatkowo zatrudniona
została pielęgniarka. Obowiązek zatrudnienia pielęgniarki wynika z ustawy
żłobkowej, jeśli liczba dzieci wynosi
powyżej 20. W grupach przedszkolnych
utworzono 18 nowych miejsc. W związku
z tym powstała nowa sala dla dzieci 5letnich.
W budynku Przedszkola Miejskiego
kompleksowy remont objął także łazienkę,
pomieszczenie gospodarcze, zmywalnię
oraz część korytarza głównego. Łazienka
została zaopatrzona w nową armaturę,
a zmywalnia w nowe zlewozmywaki,
armaturę i meble. Zakupiono nowe meble,
leżaki, pościel, dywany, zabawki.

Fot. E. Dębek(3)

Całkowity koszt remontów wyniósł
166 068 zł. W tym środki z budżetu państwa
wyniosły 102 368 na inwestycje i remonty
oraz 3 200 zł na utrzymanie ośmiorga dzieci
przez okres wrzesień-grudzień 2017 r.
Wysokość wkładu własnego wyniosła 60
500 zł. Na uwagę zasługuje także estetyka
budynku. Na ścianach widnieją wesołe
malunki. Kolorystyka pomieszczeń jest
bardzo optymistyczna. Wszystko po to, aby
najmłodsi czuli się w przedszkolu lub
żłobku bezpiecznie i radośnie.
Złożony został wniosek w ramach EFS
„Zdrowo i wesoło przez Warmię” na
dofinansowanie w kwocie 103 395 zł bez
wkładu własnego na doposażenie nowej
sali, zajęć dodatkowych, wyjazdów do
teatru, wycieczek, szkoleń dla nauczycieli
i rodziców, doposażenia placu zabaw.
Wniosek uzyskał pozytywny wynik oceny
formalnej i został skierowany do etapu
oceny merytorycznej.
Ewa Dębek
Fot. E. Dębek(3)
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Feliks Nowowiejski – człowiek i dzieło
Pod hasłem „Feliks Nowowiejski
– człowiek i dzieło” odbyło się 11 sierpnia
2017 roku wyjątkowe spotkanie w Salonie
Muzycznym im. F. Nowowiejskiego. Była to
niepowtarzalna okazja, by porozmawiać z dr
Iwoną Fokt, niezaprzeczalną znawczynią,
wieloletnią badaczką życia i twórczości
Feliksa Nowowiejskiego, autorką wystaw
i wielu artykułów poświęconych kompozytorowi, pracownicy archiwum Akademii
Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W 2016 r. wydała „Tekę kompozytorską
Feliksa Nowowiejskiego” – pierwsze kompendium dzieł. Podczas spotkania w Barczewie autorka zaprezentowała najnowszą
książkę pt. „Feliks Nowowiejski”. Kilka osób
spośród przybyłych gości w ramach nagrody
w konkursie otrzymało jej egzemplarz
z autografem autorki.
Kulminacyjnym punktem wieczoru był
przepiękny koncert w wykonaniu Duo Jan
Czaja i Yang Xu na fortepian i wiolonczelę,
utytułowanego duetu międzynarodowego.
Wiolonczelista Jan Czaja swoją edukację
muzyczną związał z kilkoma ośrodkami.
Ukończył studia Master of Music w klasie
profesora Markusa Nyikosa na Uniwersytecie Sztuk (Universität der Künste)
w Berlinie. Wcześniej kształcił się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu oraz ukończył Poznańską
Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie doktora Tomasza Lisieckiego.
Jest laureatem wielu nagród w konkursach
wiolonczelowych, m.in. IX Ogólnopolskiego
Konkursu Wiolonczelowego im. Dezyderiusza Danczowskiego czy Międzynarodowego Konkursu im. Antonio Janigro
w chorwackim Poreču. Był także stypendystą
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Prezydenta Miasta Wrocławia, Rektora AM
we Wrocławiu, laureatem Programu Stypendialnego "Młoda Polska" oraz Nagród Miasta
Poznania. Pianistka Yang Xu pochodzi
z Chin. Po ukończeniu Konserwatorium
Muzycznego Xing Hai w Guangzhou
przyjechała do Polski, by studiować na
Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie
prof. Alicji Kledzik i dr. Piotra Żukowskiego.
W roku 2015 uzyskała dyplom magistra
z wyróżnieniem, a także wykonała 1. Koncert
Fortepianowy Johannesa Brahmsa z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej.
Brała udział w wielu kursach mistrzowskich oraz festiwalach w Polsce, Austrii oraz
Chinach. Obecnie kontynuuje naukę na
poznańskiej uczelni, jako pierwsza w historii
studentka roku podyplomowego.
W programie koncertu artyści zaprezentowali następujące utwory: „Treny” op.20
nr 3 Feliksa Nowowiejskiego, które było
prawykonaniem tego znakomitego utworu,
następnie usłyszeliśmy Fantazję na temat
Opery „Legenda Bałtyku”, a także 4 części

Fot. W. Zdaniuk

“Sonaty F-dur op.99” Johannesa Brahmsa i 2
części “Sonaty g-moll op.5”, nr 2 Ludwiga
van Beethovena.
Utwory Feliksa Nowowiejskiego zabrzmiały
zachwycająco, co wzbudziło owację publiczności i pomimo że tego dnia było
naprawdę bardzo, bardzo gorąco, to nie obyło
się bez bisów.

Recital lutniowy Klaudyny Żołnierek
Niektóre instrumenty słyszymy często.
Jednak z pewnością koncert, jaki odbył się 10
sierpnia 2017 r. w Skarbcu Kultury
Europejskiej w Barczewie, był wydarzeniem
nietuzinkowym. Z recitalem lutniowym
wystąpiła Klaudyna Żołnierek, absolwentka
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Olsztynie, która w 2010 roku ukończyła
studia I stopnia w Akademii Muzycznej im.
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
w klasie gitary K. Pełecha. Wówczas zaczęła
interesować się muzyką lutniową i dawnymi
instrumentami i tu rozpoczęła naukę gry na
lutni pod kierunkiem A. Biruli i A.
Kowalskiej, kończąc studia magisterskie

Fot. Archiwum autora
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To był niezwykły, historyczny dzień
z wielu względów, m.in. dlatego, że byliśmy
świadkami ukazania się na polskim rynku po
wielu latach ważnej książki o kompozytorze.
Dowiadujemy się z niej coraz więcej
potwierdzonych informacji, ale także ukazuje
nam się różnorodność twórczości Feliksa
Nowowiejskiego.
Dziękujemy za dokumentację fotograficzną jak zawsze niezawodnemu panu
Włodzimierzowi Zdaniukowi, Telewizji
Macrosat za dokumentację video, a także
wszystkim licznie przybyłym za wspólne
stworzenie rodzinnej atmosfery.
Wydarzenie zorganizowane zostało
przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Barczewie wraz z Salonem Muzycznym
im. Feliksa Nowowiejskiego i odbyło się
w ramach projektu: „Feliks Nowowiejski
z bliska. Cykl koncertów w Barczewie,
rodzinnym mieście kompozytora, w 140
rocznicę urodzin”, który dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017”, realizowanego przez Instytut
Muzyki i Tańca.
Na kolejne wydarzenie z tego cyklu
zapraszamy już 17 września!
Magdalena Łowkiel
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w 2015 r. W kolejnym roku zdobyła II
miejsce na VI Międzynarodowym Konkursie
Muzyki Dawnej Maurizio Pratola w L'Aquili.
W 2017 r. artystka otrzymała stypendium
artystyczne Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Umiejętności gry
doskonali podczas kursów mistrzowskich,
a także poprzez współpracę z wybitnymi
specjalistami w zakresie wykonawstwa
muzyki dawnej. Prowadzi bogatą działalność
koncertową jako solistka, a także w duecie
AbsoLutes z Marią Wilgos oraz w zespołach
kameralnych i orkiestrach. Wykonywany
przez artystkę repertuar obejmuje muzykę od
renesansu do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji na
lutnię barokową i teorbę. Podczas koncertu
usłyszeliśmy właśnie lutnię barokową, gitarę
barokową i teorbę – instrumenty, które
łączyła ogromna popularność w czasach
baroku, ale różnią się niezwykle odrębnym
brzmieniem, historią i repertuarem, o czym
lutnistka opowiedziała w czasie koncertu.
W programie koncertowym usłyszeliśmy
kompozycje E. Gaultiera, S. L. Weissa, R. de
Visée, J. H. Kapsbergera i G. Sanza. Koncert
był prawdziwą lekcją muzyki. Bardzo cieszy
fakt, że to właśnie Barczewo artystka wybrała
na prezentację swojej pięknej gry i mamy
nadzieję, że to nie będzie ostatni występ
w naszym mieście!
Magdalena Łowkiel

Informacje

VI Biesiada z Karasiem
29.07.2017 r. odbyła się w Kromerowie „VI Biesiada z Karasiem”, która
obfitowała w wiele atrakcji. Spotkanie ze
znaną pisarką Heleną Piotrowską zaciekawiło wiele osób. Dzięki Uli KrawczykMakowskiej zaprzyjaźniona z nami Szkoła
COSINUS Olsztyn zaprezentowała masaż
klasyczny, powięziowy, masaż twarzy,
który zrelaksował wiele naszych gości.
Dużym powodzeniem cieszyły się
makijaże i zabiegi na dłonie w wykonaniu
Agnieszki Czaplińskiej. Niezawodna
w bawieniu gości była Ewa Bagińska, a nad
nad całością czuwała szefowa Anna
Wielowiejska-Tołoczko. Dziękujemy, że
kolejny rok jesteście z nami. Z wami świat
jest piękniejszy.
Odwiedzili nas motocykliści z Klubu
„Jurand” z Biskupca. Przejażdżki super
maszynami robiły wielkie wrażenie.
Gościliśmy również przedstawicieli
Fundacji Na Rzecz Obronności Kraju
i Integracji Społecznej „VIS”. Strzelnica
okazała się strzałem w dziesiątkę. Nasze
kochane, radosne i pełne pomysłów
animatorki zabaw z dziećmi: Sylwia
Kozłowska i Wiesława Iwanowicz stanęły
na wysokości zadania. Dzieciaczki były
zadowolone i szczęśliwe. Dziękujemy za

Fot. Sołectwo Kromerowo (2)

poświęcony bezinteresownie czas i za
Wasze wielkie serducha.
Wiele pięknych wzruszeń i radości
dostarczył uczestnikom VI Biesiady
z Karasiem recital Magdaleny Łowkiel.

Dawką dobrej muzyki obdarzył nas DJ
Przemek Grudziński, który porwał do tańca
naszych gości i spełniał wszystkie
muzyczne życzenia. Odbył się również II
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa
Kromerowa. Zwycięstwo przypadło drużynie z Barczewa. Pogoda i humory dopisały.
Przepyszne jedzonko, zupa kurkowa,
swojska wędzona kiełbasa, ciasta i wiele
innych pyszności zaspokoiły kulinarne
gusta najbardziej wybrednych smakoszy.
Jak co roku mogliśmy rozlosować nagrody
ufundowane przez naszych sponsorów.
Wasze podarunki sprawiły wiele radości
gościom naszego festynu.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego wydarzenia.
Włożyliście w nie wiele serca i pracy.
Piękna pogoda, pyszne jedzonko, moc
atrakcji i dobra muzyka przyczyniły się do
tego, że naszą Biesiadę możemy uznać za
udaną.
Dziękujemy mieszkańcom Kromerowa, przyjaciołom naszej wsi oraz
sponsorom, którzy wspierają nas przez te
wszystkie lata. Dziękujemy naszym
gościom i zapraszamy do Kromerowa!
Sołectwo Kromerowo

Aktywne Łęgajny
Łęgajny to jedna z tych wsi w naszej
gminie, która nie śpi. Przez cały okres
wiosenno-letni sołtys, Rada Sołecka, Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego i Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny oraz społeczność Łęgajn jednoczą się,
aby uaktywniać lokalną społeczność i uprzyjemnić im mieszkanie w małej
miejscowości, co nie musi wiązać się
z nudą. Z inicjatywy Stowarzyszenia
Przystanek Łęgajny zorganizowano już po
raz drugi cykl zajęć rekreacyjnosportowych w ramach projektu „Aktywne
Łęgajny”. Tegoroczną akcję rozpoczęto 9
maja wielobojem rodzinnym, w którym w 8
konkurencjach wzięło udział 64 zawodników. W ramach projektu każdy może się
sprawdzić i wziąć udział w sportowych
dyscyplinach, m.in. w tai chi, jodze, nordic
walking, rajdach rowerowych, spływach
kajakowych. Zajęcia są skierowane do
wszystkich grup wiekowych, co z pewnością niesamowicie integruje. Łącznie
mieszkańcy całej gminy, ale także turyści,
mieli i mają możliwość (gdyż projekt trwa
do końca września) skorzystania z kilkunastu ciekawie zorganizowanych, aktywnych i różnorodnych spotkań w niezwykle malowniczych okolicach jeziora Linowskiego i gminy Barczewo. Spotkania

Fot. A. Turek

prowadzą renomowani instruktorzy, specjaliści w danej dyscyplinie.
Sportowy cykl jest organizowany
przez społeczność Łęgajn w ramach realizacji zadania publicznego gminy Barczewo i zrealizowane przez Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny, Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego
w Łęgajnach i Klub Sportowy Łęgajny.
„Aktywne Łęgajny” zapraszają na zajęcia
również we wrześniu. Natomiast już 26
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sierpnia odbyła się impreza z cyklu „Łęgajnowskie kulinaria”, o czym napiszemy
w osobnym artykule. Brawo Łęgajny!
Informacje o wydarzeniach w Łęgajnach znajdziecie Państwo w internecie,
m.in na facebooku oraz na stronie:
www.legajny.wordpress.com, telewizji
kablowej Macrosat i oczywiście w „Wiadomościach Barczewskich”.
Magdalena Łowkiel
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Historia
50 lat temu
O barczewskim poecie. Tadeusz Rynkiewicz
Pięćdziesiąt lat temu, po dłuższej
przerwie, na rynku wydawniczym ukazał się
biuletyn „Przemiany” Klubu Literackiego
ZMS w Olsztynie (nr 1/1967). Była to
antologia, w której Tadeusz Rynkiewicz
zadebiutował dwoma wierszami pt. „Zejście
do siebie” i „Drwale”. Po przychylnej
recenzji Teresy Brzeskiej-Smerkowej – jak
wspomniał Tadeusz Rynkiewicz – wzbudził
w sobie potrzebę pisania wierszy, nie tylko
o rodzinnym Barczewie. Zaczął tworzyć
poezję nową, a z upływającym czasem
tematyka stawała się coraz bardziej różnorodna. Od tej pory jedne wiersze ukazywały
się w lokalnej prasie, inne pozostały
w rękopisach i czekały w szufladzie na swoją
kolej.
W 1976 roku Swietłana Kruk w „Mutacjach. Antologii młodych poetów olsztyńskich”, obok innych autorów, zamieściła trzy
wiersze Tadeusza Rynkiewicza. Były to:
„Gdy gasną światła”, „Mijanie” i „Patrząc
w twoje milczenie”. Później napisała o swym
spostrzeżeniu, że wszystkie zamieszczone
wiersze są dokumentem społecznym,
potwierdzeniem dotychczasowych dokonań
literackich i szansą dla wielu początkujących
poetów, a dla czytelników – możliwością
zapoznania się z propozycjami i efektami
tego, co młoda poezja do naszego życia
wnosi. Udany debiut Tadeusza Rynkiewicza
w „Przemianach” i w „Mutacjach” był
początkiem jego dojrzałej twórczości.
Z bogatej biografii Tadeusza Rynkiewicza przypomnijmy, że urodził się 21
grudnia 1946 roku w Barczewie, w rodzinie
Kazimierza i Jadwigi. W latach 1954-1960
uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Barczewie, a potem do Liceum Pedagogicznego
nr 1 w Bartoszycach, które ukończył w roku
1966. Jako licealista, z początkiem roku
szkolnego 1964/65 był inicjatorem założenia
Klubu Młodego Poety. Potem, podczas
służby wojskowej, współpracował z miesięcznikiem „Fakty Wydarzenia”, gdzie
w poetyckim okienku zamieszczał swoje
wiersze. Pierwszy wiersz, „Noc dowódcy
baterii”, ukazał się w lipcowym numerze
z 1967 roku.
Po służbie wojskowej Tadeusz Rynkiewicz wrócił do zawodu nauczyciela. Będąc
członkiem Koła Młodych Pisarzy, uczestniczył w życiu literackim. Swoje wiersze
zamieszczał w prasie olsztyńskiej, w kalendarzach oraz prezentował w radiu. Potem
pracował w różnych instytucjach. Od 1981
roku był dyrektorem Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Barczewie. W 1983 roku
powrócił do zawodu nauczyciela w Szkole
Podstawowej w Barczewie, gdzie pracował
do sierpnia 2001 roku.
W roku 1986 ukończył Wyższą Szkołę
Pedagogiczną w Olsztynie. W latach 19861995 śpiewał w olsztyńskim chórze
„Collegium Musicum”. Śpiewał także
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w miejscowych chórach. W roku 1991
z grupą działaczy społecznych wydał
pierwszy numer gazety samorządowej
„Nowiny Barczewskie”, której do końca był
naczelnym redaktorem. Po roku 1991 na
nowo podjął współpracę z „Gazetą Olsztyńską” i „Dziennikiem Pojezierza”.
W 1998 roku wraz z innymi założył Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ziemia
Barczewska”. Potem, w 2001 roku, nawiązał
współpracę z miesięcznikiem „Warmia
i Mazury”. Zmarł 4 stycznia 2002 roku
w Barczewie.
Kiedy w roku 1970 powstał olsztyński
ośrodek Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy z przewodniczącym Erwinem
Krukiem, Tadeusz Rynkiewicz od początku
był jego członkiem i jak zwykle klub
traktował na swój sposób. Potem o klubie
i twórczości jego członków na łamach
olsztyńskich gazet wówczas pisali: Anna
Złotkowska, Władysław Katarzyński, Jerzy
Sałata, Marek Książek i Paweł Jakowicz.
Do poezji Tadeusz Rynkiewicz ponownie wrócił z początkiem 1975 roku.
Odnowił kontakty z dawnymi członkami
Korespondencyjnego Klubu Młodych
Pisarzy. W 1979 roku Leonard Turkowski,
prezes olsztyńskiego oddziału ZLP, wiedząc
o dojrzałej twórczości Tadeusza Rynkiewicza, namawiał go do wydania własnego

tomiku poezji. Bezskutecznie. Młody poeta
nigdy nie nosił się z zamiarem wydania
zbioru swoich wierszy. Natomiast widział ich
miejsce w „Nowinach Barczewskich”, gdzie
zamieszczał je pod nazwiskiem „Konstanty
Tomaszewski”. Czytelnicy długo nie utożsamiali Tadeusza Rynkiewicza z Konstantym
Tomaszewskim – jego dziadkiem ze strony
matki. Zabawne z tego wszystkiego było to,
że na jednej ze stron internetowych można
było przeczytać: „Piękno naszego miasta
i Ziemi Warmińskiej opisywał w swoich
wierszach i opowieściach nieprofesjonalny
poeta rodem z Barczewa – Konstanty
Tomaszewski”. Pierwszy swój wiersz pt.
„Zaduszki” Tadeusz Rynkiewicz zamieścił
w piątym numerze „Nowin Barczewskich”
z roku 1991. Potem systematycznie publikował następne. Uznał, że to odpowiednie
miejsce na ich prezentację. Miał pełną
świadomość, że może w poezji uchwycić
zastaną rzeczywistość, która z dnia na dzień
staje się miejscową historią i której raczej nie
tworzył do szuflady. Przy tym starał się
ukazać Barczewo barwniejszym, niż
w istocie ono było. Trudno się temu dziwić,
ponieważ w jego poezji wyraźnie przebijało
umiłowanie tego, co najbliższe, a więc
najdroższe. Było to także wyrażenie tęsknoty
za życiem prostym i uduchowionym. A i jego
poezji nie można odmówić szczerości uczuć,
jeśli chodzi o umiłowanie domu i rodzinnego
miasta.
Wiadomo, że życie układa się bardzo
dziwnie i często nie ma nic wspólnego
z marzeniami z młodości. Jednak zawsze coś
pozostaje w każdym człowieku do końca.
Tadeusz Rynkiewicz w 1998 roku tak siebie
wspominał: „Pisywałem wiersze wtedy,
kiedy pisują je wszyscy. Potem zrezygnowałem z ich publikowania. Nigdy na
serio nie myślałem, aby zostać pisarzem,
poetą czy malarzem. Więcej myślałem
o dziennikarstwie”.
Wojciech Zenderowski
Źródło: Przemiany. Biuletyn Klubu Literackiego ZMS w Olsztynie, nr 1/1967, s. 37
Fot. Tadeusz Rynkiewicz.
W zbiorach autora

Zejście do siebie
gniazda wracają do macierzyństwa jaj
gdy do liści rozkwita gałąź
chciałbym być skrzydłem
które dziobem wraca do siebie
noc i dzień
to wielka powódź
osuszająca legowiska tajemnic
których ślady gubimy na zakrętach prostych linii
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Historia

Barczewskie Kalendarium
Sierpień
1567.08.18 – w Lidzbarku kardynał
Stanisław Hozjusz odnowił przywilej na
młyn we wsi Orzechówko dla Stanisława
Stilmanna.
1767 – pojawili się w Barczewie pierwsi
konni gońcy wyznaczeni do obsługi trasy
Barczewo-Jeziorany.
1772.08.05 – w wyniku rozbioru Polski,
Barczewo wraz z Warmią znalazło się pod
całkowitym panowaniem Królestwa
Pruskiego.
1802.08.02 – na ten dzień w okręgu
barczewskim, jeziorańskim i reszelskim
istniało 30 szkół elementarnych, w tym
dwie ewangelickie.
1842.08.28 – w Lamkowie urodził się
Franciszek Szczepański, warmiński
działacz społeczno-narodowy,
współzałożyciel „Gazety Olsztyńskiej”.
1852.08.25 – w Barczewie zmarła Anna
Behrendt, babka Feliksa Nowowiejskiego.
1857.08.09 – biskup Antoni Frenzl
ponownie konsekrował kościół ku czci św.
Andrzeja Apostoła i św. Rocha
w Ramsowie.
1901.08.06 – jak pisała „Gazeta
Olsztyńska”, w Barczewie, przy ulicy
Ludwiki 99, Hermann Kahlan otworzył
zakład prac technicznych zębowych,
uśmierzania bólu nerwowego, czyszczenia
zębów, wstawiania plomb i sztyftów.
1907.08.29 –w Wilnie urodził się
Franciszek Iwanowski, założyciel
Miejskiej Biblioteki w Barczewie.
1912.08.20 – jak donosi „Gazeta
Olsztyńska”, w Barczewie „w miejscu
zmarłego sędziego Masutha obrano kupca,
p. Koslowskiego”.
1912.08.20 – na cmentarzu katolickim
przy ul. Armii Krajowej zbudowana
została kapliczka dwukondygnacyjna,
tynkowana z dwiema kolumnami
i dwiema niszami.
1912.08.22 – ksiądz dziekan Neumann
z Barczewa zwolniony został z urzędu
lokalnego inspektora szkolnego.
1922.08.27 – utworzono Związek Polskich
Towarzystw Szkolnych w Niemczech.
1937.08.13 – władze niemieckie dokonały
rewizji w polskiej bibliotece
w Skajbotach.
1947.08.12 – wyjazdem do pożaru
rozpoczęła działalność Ochotnicza Straż
Pożarna w Barczewie.
1952.08.12 – na ten dzień punkty
biblioteczne mieściły się w Domu
Wypoczynkowym Funduszu Wczasów
Pracowniczych, przy Powiatowej
Komendzie Milicji Obywatelskiej,
w Wydziale Finansowym Prezydium PRN,
w Tartaku Państwowym w Barczewie oraz
w świetlicy gminnej w Lamkowie.
Ciąg dalszy na str. 10

250 lat temu
O pocztowych gońcach, kariolce i dyliżansach
Już przed wiekami poczta konna
pełniła rolę podstawowego środka komunikacji i przewozu korespondencji
pomiędzy instytucjami państwowymi,
fabrykantami i osobami prywatnymi.
Przewóz korespondencji pocztowej
odbywał się nieregularnie, w zależności od
potrzeb i ilości przesyłek. Dopiero 250 lat
temu, w 1766 roku, biskup warmiński
Stanisław Grabowski w ordynacji zawarł
nowe regulacje, organizując ruch pocztowy
na podległym mu terenie. Stąd wiemy, że
w 1767 roku pojawili się w Barczewie
pierwsi konni gońcy wyznaczeni do obsługi
trasy Barczewo-Jeziorany, zwani później
„pocztylionami”. Wyruszali spod ratusza,
przez „Zielony Most” i dalej przedmieściem jeziorańskim w kierunku
Jezioran. Z powodu kiepskiego stanu dróg
(wówczas były one piaszczyste), ich kursy
nigdy nie były punktualne.

200 lat temu w olsztyńskiej kronice,
pod datą 1817 roku, znajduje się pierwsza
pisana informacja mówiąca o tym, że na
trasie z Olsztyna do Barczewa przez
Nikielkowo została uruchomiona tzw.
poczta kariolkowa do przewozu przesyłek.
„Kariolka” to nazwa prostego, jednoosiowego, nieresorowanego pojazdu zaprzęgowego w jednego konia. Pojazd ten
mógł zabrać dwie osoby, tj. pocztyliona
i pasażera, o ile ten drugi nie był… zbyt
gruby. Pojazd w pierwszej kolejności służył
do transportu listów i małych pakietów
(paczek) na krótkich trasach, czyli do
następnej miejscowości, skąd kolejny
pocztylion przesyłki przewoził dalej.
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W niedługim czasie, bo w 1824 roku, stacja
pocztowa w Olsztynie przekształcona
została w urząd pocztowy. W tym samym
czasie stacja pocztowa znajdująca się
w ratuszu miejskim w Barczewie także
została przekształcona w urząd pocztowy.
Stąd miejscy pocztylioni (listonosze)
roznosili korespondencję pod wskazany
adres, a w latach następnych pojawili się
pocztylioni wiejscy.
Przypomnijmy, że po raz pierwszy,
przy okazji nowego podziału Prus
Wschodnich na powiaty w 1818 roku,
o tzw. szosach – drogach pocztowych
(Poststraßen) wspomniał Hugo Bonk
w książce „Darstellung der Geschichte
Allensteins” z 1930 roku. Do tych dróg,
prowadzących do Olsztyna, wówczas
należały drogi z Dobrego Miasta,
Olsztynka i dzisiejszego Barczewa.
W niedługim czasie, bo jesienią 1839
roku, poczta kariolkowa na trasie OlsztynBarczewo otrzymała trzeci kurs w tygodniu. Potem, w 1841 roku, jej trasę
przedłużono do Biskupca. Jednak na mapie
Prus Wschodnich z 1841 roku nie pokazano
żadnej wylotowej drogi bitej (utwardzonej)
z Barczewa do Olsztyna, Jezioran,
Pasymia, Dobrego Miasta czy Biskupca.
Pomimo dróg piaszczystych, od
połowy XVIII wieku pojazdy jednoosiowe
systematycznie zaczęły wypierać małe
dyliżanse pocztowe o dwóch osiach,
zaprzęgnięte z początku w dwa konie, a w
okresie późniejszym już w cztery konie,
gdyż były większe i zabierały więcej
pasażerów. Stało się to dlatego, że
Barczewo uzyskało dogodne połączenie
z Królewcem. Dodajmy, że przejazd
z Olsztyna do Biskupca przez Barczewo
trwał 6-7 godzin i z uwagi na złe drogi
odbywał się w niezbyt komfortowych
warunkach. Taki przejazd kosztował 4
srebrne grosze za milę (7,5 km) za osobę. Z
chwilą, kiedy w II ćwierci XIX wieku trakt
z Królewca do Warszawy został przebudowany, rozpoczęły się modernizacja i utwardzanie większoci dróg, co finansowano z kasy państwowej. Poprawił się
komfort podróży i znaczenie gospodarcze,
w szczególnie na trasie łączącej Barczewo
z Jezioranami, którą w 1868 roku zmodernizowano. Jeszcze w latach dwudziestych
i na początku trzydziestych XX wieku
większość dróg była do połowy szerokości
wyłożona kamieniami, a druga strona była
tzw. piaszczysta. Tak wyglądała szosa
z Barczewa do Jezioran, podobnie w kierunku Biskupca przez Ruszajny i w
kierunku Pasymia. W tym czasie wszystkie
ulice w Barczewie zaczęto brukować.
Ciąg dalszy na str. 10
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Na posesji Galerii Sztuki „Synagoga” będzie lapidarium
Staraniem Krystyny Szter, prezes
barczewskiego oddziału Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, na
posesji Galerii Sztuki „Synagoga” przy ul.
Tadeusza Kościuszki 9 powstaje lapidarium z przywiezionych wcześniej macew
– nagrobków pochodzących z dawnego
barczewskiego cmentarza żydowskiego.
Płyty nagrobne, które z inicjatywy
Krystyny Szter po latach powróciły do
miejsca kultu, jakim jest barczewska
Synagoga, stanowić będą stałą ekspozycję
dla odwiedzających Synagogę i turystów.
Lapidarium, miejsce ekspozycji, zaplanowano tak, aby można było pokazać
zwiedzającym umieszczone na płytach
nagrobnych napisy po hebrajsku i z drugiej
płyty w języku niemieckim. Tym samym
zostanie stworzona możliwość do dalszych
badań związanych z historią miejscowych
Żydów zapisaną w kamieniu nagrobnym,
czy z miejscową żydowską kulturą.
Przypomnijmy, że na łamach „Wiadomości Barczewskich” wielokrotnie pisaliśmy o starych zabytkowych płytach

nagrobnych. Pisaliśmy, że z chwilą
zlikwidowania cmentarza żydowskiego
przy ul. Warmińskiej płyty nagrobne
przetransportowane zostały na plac przy

kościele ewangelickim w Barczewie przy
ul. Grunwaldzkiej, który służył jako
składnica zabytków ruchomych. Następnie
trafiły do Stębarka. Dopiero za sprawą
Krystyny Szter powróciły do Barczewa,
gdzie stanowić będą świadectwo dziejów
i wielokulturowości Ziemi Barczewskiej,
bo tu jest ich miejsce.
20 lipca br. w pracach przy urządzaniu
lapidarium udział brało sześciu osadzonych
z miejscowego Zakładu Karnego w Barczewie, pracujących pod opieką wychowawcy, Roberta Kartabina. Za naszym
pośrednictwem prezes Krystyna Szter
składa serdeczne podziękowania za tę
pomoc ppłk. Markowi Kulwickiemu
– dyrektorowi Zakładu Karnego. Dziękuje
także strażakom z OSP w Barczewie,
a także Teresie Bergolc i jej mężowi Janowi
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do
urządzenia lapidarium, które będzie
unikatowym miejscem dawnej tożsamości
kulturowej.
Tekst i fot. Wojciech Zenderowski

O pocztowych gońcach, kariolce i dyliżansach
Ciąg dalszy ze str. 9

W 1874 roku otwarto nowa drogę łącząca
Jeziorany z Wipsowem.
Dopiero na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku
z Olsztyna do Barczewa przez Nikielkowo
oraz na trasie z Barczewa do Biskupca
pojawiły się pierwsze dyliżanse pocztowe,
które kursowały już regularnie. Początkowo zabierały, oprócz przesyłek pocztowych, 4 osoby. Później, większe już
dyliżanse zabierały do 6 osób. Przejeżdżały
one codziennie w obie strony trzy razy
w tygodniu (niedziela, wtorek, czwartek).
Był to jedyny transport publiczny, z którego
często korzystali nie tylko zamożniejsi
mieszkańcy Barczewa.
Wróćmy do Barczewa. Z historii
miasta wiemy, że przed 1851 rokiem obok
stajni dla pocztylionów zbudowany został
budynek z przeznaczeniem na potrzeby
poczty. Po oddaniu budynku do użytku,
w latach następnych na frontowej ścianie
umieszczono napis „Postamt” i zmieniono
nazwę ulicy na Poststrasse (ul. Pocztowa).
Potem z ratusza przeniesiono do niego
urząd pocztyliona. Od tej pory, spod tegoż
budynku, specjalny posłaniec pocztowy
trzy razy w tygodniu kursował na trasie
Barczewo-Biskupiec i Barczewo-Olsztyn.
Wpływ na częstotliwość i terminy
przejazdów dyliżansów pocztowych
zaczęła wywierać rozbudowująca się kolej.
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Z chwilą, kiedy 1 grudnia 1872 roku
w Barczewie otwarto połączenie kolejowe
na trasie Olsztyn-Biskupiec, a na dworcu
kolejowym spedycję pocztową, pocztę
konną i przewóz pasażerów, na trasie
uruchomionej kolei w niedługim czasie
zawieszono przejazdy dyliżansów. Jednakże pojazdy konne nadal przewoziły
pasażerów i pocztę poza szlakami
kolejowymi. Od tej pory stojące przed
ratuszem bryczki i dorożki służyły jedynie
do dowozu osób na dworzec kolejowy
w Barczewie. Tylko Urząd Pocztowy
w Barczewie dysponował jednym pojazdem konnym, którym dostarczał i odbierał przesyłki pocztowe z dworca kolejowego w Barczewie. Z czasem funkcję przewoźnika pasażerów przejął wieloosobowy,
kryty konny omnibus. W początkach XX
wieku zastąpił go autobus. Po otwarciu
połączenia kolejowego Olsztyn-Biskupiec
nadal trwały prace przy modernizacji dróg.
I tak 30 listopada 1883 roku ukończono
budowę drogi bitej łączącej Barczewo
z Olsztynem. Było to duże udogodnienie
dla pojazdów zaprzęgowych i pierwszych
pojazdów samochodowych.
Wojciech Zenderowski
Fot. Konny pojazd pocztowy, jaki
kursował na trasie Olsztyn-Barczewo,
przed budynkiem pocztowym
w Olsztynie (1901-1914)
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1957.08.01 – wieś Tęguty przyłączono do
parafii św. Wawrzyńca w Barczewku.
1967.08.01 – w Barczewie przy ul.
Kościuszki otwarto cmentarz komunalny.
1967.08.18 – Miejska Rada Narodowa
w Barczewie uchwałą nadała nazwy
ulicom: Marii Konopnickiej
i Wschodniej.
1997.08.20 – w Barczewie powstało Koło
Centrum Ochrony Praw Kobiet i Rodzin.
1997.08.30 – w Barczewie podczas
obchodów 50-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej jednostka otrzymała
sztandar.
1997.08.31 –w Wójtowie zlikwidowano
Szkołę Podstawową.
2007.08.10 –w Barczewie odbyły się II
Regionalne Mistrzostwa w Ratownictwie
Medycznym i Drogowym.
2007.08.25-26 –na terenie miasta i gminy
Barczewo zorganizowano trzyetapowy
Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar
Warmii.
Wojciech Zenderowski

W piątek, 4 sierpnia br., Krystyna Szter, prezes barczewskiego
oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”,
gorąco i serdecznie przywitała Artura Sobieszka, autora wystawy
oraz wszystkich z bliska i daleka oraz licznie przybyłych miłośników
sztuki. Witając, wręczyła upominek autorowi, którego prace
wypełniły całą powierzchnię wystawy. Otwierając wystawę
malarstwa, rysunku i grafiki Krystyna Szter nadmieniła, że jest ona
wyjątkowa. Przedstawiając Artura Sobieszka warto nadmienić, że
autor wystawianych prac urodził się w 1970 roku i ukończył
Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi w 2006 roku. Studiował na
Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w
pracowni malarstwa prof. Mariana Kępińskiego oraz adiunkta
Gabriela Kołata. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką.
Inspiracją dla jego twórczości stał się człowiek, którego przedstawił
poprzez portrety, akty i obrazy symboliczne. Swoje prace wystawiał
w Młodzieżowym Centrum Kultury w Skierniewicach, Muzeum

Książka na wrzesień

Biblioteka Miejska w Barczewie

Kiedy jest się małym szczeniakiem w prestiżowej hodowli,
słowa „pieskie życie” nabierają całkiem nowego znaczenia. Fela
i Mela spędzają całe beztroskie dnie w ogródku z mamą i z
zamiłowaniem kradną właścicielom buty. Gdyby tylko udało się
jeszcze dorwać te złośliwe wiewiórki, byłoby idealnie…
Niestety, wkrótce życie jednej z rodowodowych sznaucerek
obróci się o 180 stopni. Zostanie porwana… Opowieść o tym, że
dla każdego psa wcześniej czy później znajdzie się dom, a w
nim kochający właściciel.
Źródło: http://www.wyd-literatura.com.pl/waldemarwolanski/szara-mysza.html

Galeria Sztuki „Synagoga”

Wernisaż Artura Sobieszka
Regionalnym w Brzezinach, Miejskim Ośrodku Kultury w
Sochaczewie, Muzeum w Łowiczu, Stołecznym Centrum Edukacji i
Kultury w Warszawie, Miejskim Domu Kultury w Lidzbarku
Warmińskim, w Galerii Art Nova w Ornecie oraz w licznych
wystawach zbiorowych, w tym dwukrotnie na Olsztyńskim Biennale
Plastyki oraz Samsung Art Master. Jest to ogólnopolski konkurs
artystyczny, skierowany do studentów i absolwentów kierunków
artystyczno-plastycznych polskich uczelni wyższych. Jak sam autor
powiedział, dzisiejsza wystawa to nie przypadek, gdyż on sam ma
wielki sentyment do kultury żydowskiej. Stąd prezentowane jego
prace zdobią Galerię Sztuki „Synagoga” w Barczewie. Nawiązał także
do wystawianych prac, które podzielił na dwie formy tematyczne.
Mówił nie tylko o sobie i o swojej twórczości, o głębokim sensie, jaki
inspiruje artystę. Dodał, że dzisiejszą wystawą zamyka pewien etap
jego tematycznej twórczości i otwiera nowy. Na koniec prezes
Krystyna Szter zaprosiła wszystkich przybyłych do obejrzenia
wystawy Artura Sobieszka i do rozmów przy lampce wina.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

Wszechstronne kształtowanie ciała to właśnie gimnastyka, z którą rozpoczyna się
kontakt w wieku dziecięcym i która całkiem słusznie uważana jest za fundament
sprawności fizycznej.
W wieku dziecięcym ciało nabiera
prawidłowych nawyków ruchowych, zyskuje
je niemal w sposób naturalny, co jest
ogromną korzyścią dla mającego nastąpić
w przyszłości wyboru ulubionej aktywności
fizycznej tudzież wybranej dyscypliny
sportowej.
Centrum Zajęć Ogólnorozwojowych
jest firmą działającą na olsztyńskim rynku od
2001 r. pod nadzorem wykwalifikowanej
i certyfikowanej kadry trenerskiej z odpowiednim podejściem pedagogicznym, której
priorytetem jest zadbanie o wszechstronny
rozwój fizyczny i psychiczny Państwa dzieci.

DLACZEGO GIMNASTYKA?
Zajęcia gimnastyczne dostarczą Państwa
dziecku liczne korzyści fizyczne: zwiększą
siłę, gibkość, wytrzymałość, poprawią koordynację ruchową, nauczą pracy w grupie,
rywalizacji w przyjaznej zespołowej atmosferze oraz nauczą dyscypliny i szacunku
względem siebie.
Osoby uczęszczające na zajęcia nauczą
się podstawowych elementów gimnastycznych takich jak: stanie na rękach,
przewroty w przód i w tył, gwiazdy, mostki
i wiele innych.
ZAPRASZAMY

GRAFIK ZAJĘĆ
CENTRUM ZAJĘĆ OGÓLNOROZWOJOWYCH
ANETA RYMIAN, tel.508594644,
email: biuro@gimnastyka.eu
www.gimnastyka.eu, fb.com/GimnastykaOlsztyn

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BARCZEWIE (Gimnazjum), ul. Północna 14
(sala korekcyjna)
WTOREK / CZWARTEK
16:30 - 17:00 -> grupa 3-4 latków (TRWA NABÓR)
17:00 - 17:45 -> grupa starsza 5+

