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III BIEG DEFENDER
Pot, łzy, zmęczenie, błoto i wysiłek – jak się okazuje,
to właśnie może być recepta na szczęście.
Już po raz trzeci 19 czerwca odbył się ekstremalny Bieg Defender dla dzieci.

JUBILEUSZ 50-LECIA ISTNIENIA
ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE

Więcej na str. 6.

JUBILEUSZ 50-LECIA ISTNIENIA
ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE

W dniu 21 czerwca br., w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 50-lecia
istnienia placówki.

Więcej na str. 9.
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Zdjęcie na okładce:
„Zakład Poprawczy w Barczewie”
Zbigniew „Ramsko” Kozłowski

G. Białecki, D. Czajkowska, A. Czarnecka-Zyskowska, K. Cis,
I. Duchniewicz, B. Iwaszko, A. Maciejewski, A. Markowicz, I. Rudź,
T. Sołowiej, K. Stasiewicz, K. Wawrzyniak.

Książka na lipiec
Biblioteka CK-B

 Saga o członkach niemieckiego rodu, na którą składają 
się powieści: tom I – „Dziedzictwo” i tom II – „Piętno”. 
Część pierwsza to poruszająca opowieść o zawiłych losach 
polskiej nauczycielki i niemieckiego oficera SS oraz ich 
potomków. Pełna dramatycznych momentów historia 
rozgrywa się na przestrzeni niemal osiemdziesięciu lat, 
przenosząc czytelnika z przedwojennego Wolnego Miasta 
Gdańsk i pruskiej arystokratycznej posiadłości w Szlezwiku-
Holsztynie do wojennego Krakowa i Olkusza, powojennego 
Berlina Wschodniego i Warszawy, następnie do 
prowansalskiej wsi i Paryża lat sześćdziesiątych, aż wreszcie 
do Polski po roku 1989. Bohaterką drugiej części jest 
prawnuczka Wernera von Becka, która postanawia 
prześledzić dzieje swoich przodków. Odkrywając historię 
swojej rodziny i osób z nią związanych, Julia wkracza na 
niebezpieczną ścieżkę, która może zakończyć się dla niej 
tragicznie.

Źródło https://videograf.pl/pl/p/Saga-von-Beckow/2265

Joanna Jax
„Saga von Becków”

Informacje, materiały do gazety prosimy przesyłać
na adres e-mail: gazeta@barczewo.pl

Zapraszamy na wieżę widokową !

 8 czerwca w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie odbył się wernisaż 
artystów Agnieszki Markowicz i Dietera Lubczyka pt. „INSTRUKCJA”. Wydarzenie 
pokazujące, jak sztuka może oddziaływać na ludzkie emocje. Jak można odnaleźć 
instrukcję w kamieniu, cegle, kości? Można... Kto chce widzieć… widzi.
 „Między dziś a jutro jest życie. Należy pamiętać, że tylko «dziś jestem, jutro mnie 
nie ma» (Talmud). I otrzymuję «mandat od tych wszystkich, którzy umilkli na zawsze» 
(Czesław Miłosz)” – tymi słowami rozpoczęła artystka Agnieszka Markowicz. Temat 
zawierający słowa – aż słowa, kluczowe, do Pięcioksiągu Mojżesza. Artyści poprosili 
o obserwację, gdyż zbędne są komentarze. Komentarze o przeszłości, komentarze o człowieku, który wg 
instrukcji drugiego człowieka nie zasługuje na życie. Poprosili o szukanie, zwrócenie uwagi na symbole, 
których nie braknie w „INSTRUKCJI”.
 Sztuka, którą można było obejrzeć w Skarbcu, była doskonałą okazją do zadumy, pamięci nad 
przeszłością i teraźniejszością. Bo świat jest niepewny i nikt nie powiedział, że nie wrócą „demony”. 
Przedstawiona instalacja zawiera symbole z kultury judaizmu, przywołuje 49 nazwisk związanych 
z miastem Barczewo – ofiar Holokaustu.
 Wystawa Markowicz & Lubczyk jest wzruszającą wystawą. Poprzez sztukę zwracają uwagę… 
Byśmy zaczęli doceniać życie, siebie nawzajem.
Wernisażowi towarzyszył koncert Weroniki Kryczki przy akompaniamencie Jacka Kryczki. Weronika to 
olsztyńska wokalistka, laureatka I miejsca na 22 Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej 
w Rybniku 2018 r. Dziękujemy za emocje.
Krótki opis z folderu:

INSTRUKCJA
Ustal, w którym miejscu jest Ci wygodnie stać.

Upewnij się, że nic Ci nie przeszkadza w obserwacji.
Mniej oczy szeroko otwarte, a mózg wypełnij ciszą.

Postaraj się obracać we wszystkich kierunkach.
Patrz na słowa ksiąg spisanych.

Nie uciekaj, jeśli zapali się czerwona lampka w Twojej głowie.
To sygnał pracy Twojej wyobraźni.

A nie alarm.
Gdy lampka zgaśnie, sprawdź, czy oddychasz tym samym powietrzem, co przed wernisażem.

Agnieszka Markowicz
Artystka, malarka. Studia ukończyła na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM w Olsztynie. 
W 2004 r. obroniła dyplom w pracowni projektowania artystycznego prof. Stanisława Trzeszczkowskiego. 
Uprawia rysunek, malarstwo sztalugowe, ilustracje do książek.
Ostatnie malarstwo artystki jest porównywane do sztuki surrealistycznej, operuje symboliką i odwołuje się 
do ludzkich emocji. Poddaje się wyobraźni, jak również do niekontrowanego doznania, ulotnych stanów 
emocjonalnych, które głęboko są ukryte w podświadomości artysty. Duży wpływ wywierają na nią tacy 
artyści jak Michał Anioł, Salvador Dali, Frida Kahlo.
Artystka mówi, że „w życiu jest pełno surrealizmu – wystarczy pamiętać sny”.
Dieter Lubczyk
Artysta – Zerbuński van Gogh, bo tak go nazywają – prezentował prace na różnych wystawach, min.: 
w Jedlinie-Zdroju, we Wrocławiu, w Essen.
Artysta stosuje w swojej pracy różne techniki malarskie, jak np. akwarela, akryl, olej, pastel. Malarstwo 
Dietera Lubczyka charakteryzuje się intensywną kolorystyką. Najczęściej maluje krajobrazy i abstrakcje.

MARKOWICZ & LUBCZYK
WERNISAŻ INSTALACJA

 Pocztówka z pięcioma starannie wykonanymi rycinami 
miejscowych obiektów wydana została w 1898 roku na jubileusz 
miasta. W lewym górnym rogu widnieje herb miasta z dwoma nagimi 
aniołkami, siedzącymi w chmurach i trzymającymi biskupią infułę 
z długimi wstążkami. Jest to jedyna pocztówka, na której wydawca 
umieścił herb miasta. Taki sam herb znajdował się na szczytowych 
ścianach ratusza. Podobny miał w swojej winiecie miejscowy 
„Wartenburger Zeitung”. Herb otoczony jest ozdobnym motywem 
kwiatowym. Nad nim znajduje się napis Stadtwappen (herb miasta). 
 Po lewej stronie w ozdobnej ramce widoczny jest ratusz 
(Rathaus). W drugiej ramce kościół ewangelicki (Evangelische Kirche), 
a po jego lewej stronie plebania pastora przed jej przebudową. 
W trzeciej ramce Królewski Sąd Rejonowy (Königliche Amtsgericht). 
W czwartej kościół katolicki (Katholische Kirche).W ostatniej, piątej, 
jest Dom Miłosierdzia (Evangelisches Knaben Waisenhaus), który 
znajdował się przy dzisiejszej ul. Olsztyńskiej. Pod spodem rycin 
widoczny jest napis: Gross aus Wartenburg Ospr. Miejsce na 
korespondencję znajdowało się w dolnym prawym rogu pocztówki. 
Odwrotna strona pocztówki przeznaczona była wyłącznie na adres. 
 Pocztówka na jubileusz miasta została wydana w Wartenburgu 
przez Emila Emigkeitas.

Wojciech Zenderowski
Fot. Pocztówka w zbiorach autora

120 lat temu 

Pocztówka z herbem miasta z 1898 roku

 W sobotę 23 czerwca 2018 roku w godz. 
12:00-16:00, na boisku sportowym w Nikiel-
kowie, odbył się festyn rodzinny połączony 
z dniem dziecka, który licznie zgromadził 
społeczność naszej miejscowości.
 Festyn pod nazwą „Nikielkowo na sporto-
wo” ma charakter cykliczny i z każdym rokiem 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
Tym razem w zabawie udział wzięło osiem-
dziesięcioro dzieci. Dziecko, aby otrzymać 
jedną z wartościowych nagród, musiało za-
liczyć przygotowane kategorie sportowe. Na-
grodę otrzymało każde uczestniczące dziecko. 
Były piłki, zabawki, gry planszowe, koloro-
wanki, hulajnogi i wiele innych. Dzieci mogły 
też korzystać z dmuchanej zjeżdżalni, kul 
wodnych i przejażdżki na kucyku.
 Na dziecięcych buziach widać było radość 
i zadowolenie. Dla uzupełnienia energii przygo-

Nikielkowo
                    na sportowo

towano im słodki i owocowy poczęstunek.
 Sportowy charakter imprezy ma na celu 
promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego 
spędzania wolnego czasu oraz integracji rodzin.
 W przygotowanie i przeprowadzenie festy-
nu zaangażowanych było kilkanaście osób, 
członków stowarzyszenia Nasze Nikielkowo, 
rady sołeckiej i sołtysa naszej miejscowości.
 Festyn spełnił oczekiwania jego twórców 
i uczestników dzięki sponsorom, którzy ze-
chcieli nas wesprzeć. Jako członek stowarzy-
szenia Nasze Nikielkowo serdecznie im dzię-
kuję.
 Nasi sponsorzy: firma Kart-Map, sklep 
Krówka w Nikielkowie, hurtownia warzyw i o-
woców Sebas�an Rosa, firma transportowa 
Piotr Laskowski, Zwierzyniec Warmiński w Ni-
kielkowie państwa Prokopowicz.

Andrzej Maciejewski

Fot. A. Maciejewski

Fot. Archiwum organizatorów (3)
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września 2018 r. do grudnia 2019 r. budynku 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego i utwo-
rzenie w nim Centrum Wielu Kultur.
 Podstawowym interesariuszem projektu 
jest instytucja kultury – Centrum Biblio-
teczno-Kulturalne w Barczewie.
 Kolejnymi interesariuszami są: Gmina 
Barczewo, mieszkańcy miasta i gminy Bar-
czewo oraz przedsiębiorcy lokalni.

 Interesariusze drugorzędni: turyści od-
wiedzający gminę Barczewo, władze regio-
nalne (wojewódzkie).
 Cel główny realizowany będzie przez 

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
PN. UTWORZENIE CENTRUM WIELU KULTUR

 W dniu 29 maja 2018 r. w siedzibie głów-
nej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie miało 
miejsce uroczyste podpisanie umowy o do-
finansowanie projektu pn. „Utworzenie Cen-
trum Wielu Kultur.” Inwestycja zrealizowana 
zostanie przy wsparciu środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Działania 6.1 Infrastruktura kultury, 
Poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury osi 
priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020.

Opis projektu:
 Głównym założeniem projektu jest do-
stosowanie bazy materialnej instytucji kultury 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego do pro-
wadzenia nowoczesnej działalności kultu-
ralnej oraz stworzenie miejsca, które pozwoli 
na zachowanie niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego Barczewa, w którym przed laty 
współistnieli przedstawiciele różnych wyznań 
i religii. Inwestycja będzie polegała na moder-
nizacji i rozbudowie budynku znajdującego się 
przy ul. Słowackiego 5 na rewitalizowanym 
obszarze miasta Barczewo wraz z zakupem 
wyposażenia, umożliwiającym włączenie 
oferty instytucji kultury w tworzenie pro-
duktów turystycznych, oraz dostosować ją do 
nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym 
zwłaszcza budującej lokalne więzi między-
ludzkie i lokalną tożsamość przy wyko-
rzystaniu nowoczesnych aplikacji i usług 
teleinformatycznych. W części budynku 
utworzone zostanie Centrum Wielu Kultur – 
nowoczesny obiekt nawiązujący do historii 
Barczewa, gdzie mieszkali wyznawcy religii 
judaistycznej, ewangelickiej, katolickiej, 
prawosławnej.
 W CWK powstaną izby poświęcone 
poszczególnym kulturom z zachowanymi 
elementami charakterystycznymi, takimi jak 
stroje, muzealia, publikacje. Dla każdej kultury 
stworzona zostanie mul�medialna wędrówka, 
w poszczególnych izbach staną przestrzenne 
rzeźby charakterystycznych budowli sa-
kralnych, co będzie stanowiło udogodnienie 
dla osób niewidomych. Zostaną odtworzone 
m.in. tradycyjne ubiory czy atrybuty każdej 
kultury. W zmodernizowanych pomieszcze-
niach będą się także odbywały warsztaty 
kreatywne, przygotowane w oparciu o tra-
dycje kultury i rzemiosła, np. warsztaty gwary 
warmińskiej, przygotowanie posiłków.

Cele projektu:
 Głównym celem projektu jest zwiększenie 
o 800 rocznie ilości osób odwiedzających 
miejsce należące do dziedzictwa kulturalnego 
i naturalnego oraz stanowiące atrakcję tu-
rystyczną gminy Barczewo, poprzez moderni-
zację, adaptację i wyposażenie w okresie od 

następujące cele szczegółowe:
Cel szczegółowy 1:
- zwiększenie dostępności mieszkańców do 
wysokiej jakości usług publicznych, w tym 
usług kulturalnych, poprzez udostępnienie 
nowoczesnej, dostosowanej do ich potrzeb 
infrastruktury, dzięki której możliwe będzie 
stworzenie i udostępnienie nowej, atrakcyjnej 
oferty kulturalnej, która będzie mogła zostać 
włączona do wachlarza produktów tury-
stycznych województwa warmińsko-mazur-
skiego.
Cel szczegółowy 2:
- podniesienie dostępności infrastruktury 
kulturalnej oraz zwiększenie udziału miesz-
kańców w wydarzeniach kulturalnych.

Wartość całkowita projektu: 2 350 000 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 891 827,28 
PLN.
Okres realizacji projektu: III kwartał 2018-III 
kwartał 2019 .

Informacja Turystyczna
Urząd Miejski w Barczewie

Fot. Agnieszka Markowicz

 W Gminie Barczewo został zrealizowany  
projekt pn. Anielski Plac Zabaw dofinanso-
wany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Pod-
działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Operacja została uznana za 
zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD 
Południowa Warmia.
 Projekt miał na celu rozbudowę istnieją-
cego placu zabaw zlokalizowanego w Ka-
plitynach, co doprowadziło do powstania 
miejsca z wyposażeniem przyjaznym osobom 
niepełnosprawnym. Modernizacja istnie-
jącego Anielskiego placu zabaw placu zabaw 
ma za zadanie integrować społeczność 
lokalną, jak również zwiększyć atrakcyjność 
turystyczną wsi tematycznej Kaplityny – 
Wioski Sosnowych Aniołów.
 Celem zadania jest budowa infrastruktury 
rekreacyjnej dostosowanej do osób w różnym 
wieku oraz osób niepełnosprawnych posia-
dających obniżoną sprawność funkcjonalną 
(sensoryczną, fizyczną i/lub psychiczną), która 
jest trwała lub okresowo utrudniająca życie 
codzienne. Wybudowana infrastruktura jest 
ogólnodostępna. Realizacja  zadania służyć 
ma przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb 
społeczności lokalnej, ale także poszerzeniu 
oferty turystycznej i atrakcyjności obszaru 
LGD.

Wartość całkowita projektu: 49 373,46 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 46 904,00 
PLN.

Urząd Miejski w Barczewie

Anielski Plac Zabaw

Fot. Archiwum UM/IT (2)

14 3
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FESTIWAL MIAST CITTASLOW W LIDZBARKU WELSKIM

 12 czerwca 2018 roku (wtorek) po raz 
kolejny dzieci z pobliskich szkół spotkały się 
w Tumianach na festynie pod hasłem „Bez-
pieczne Wakacje”. W imprezie brało udział 
blisko 400 uczniów oraz burmistrz Barczewa 
– Lech Jan Nitkowski, dyrektor Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego – Zbigniew Za-
łuski, zastępca komendanta KMP w Olsztynie 
– mł. insp. Robert Zalewski. Dzieci miały 
możliwość zobaczyć pokazy OSP Barczewo, 
Grupy Wodno-Nurkowej PSP Olsztyn, Woje-

Bezpieczne Wakacje 2018

 Promocja Miasta i Gminy Barczewo 26 czerwca wzięła udział 
w Fes�walu Miast Ci�aslow, który odbył się w Lidzbarku nad rzeką Wel. 
W tym roku Wydział Informacji Turystycznej z Urzędu Miejskiego 
przygotował stoisko w stylu włoskim, nawiązując do powiedzenia 
„Barczewo jako północna Wenecja”. Pokazaliśmy prawie wszystko, co 
mamy najlepsze w gminie Barczewo: wina (Winnica Warmińska), sery 
(gospodarstwo rolne „Nad Arem”), wędzonki (agroturystyka Stary 
Folwark), pomidory (Łęgajny), chleby (Zalesie Mazury Ac�ve Spa, 
Piekarnia Tyrolska, Camping Tumiany), smalec (agroturystyka Leszno, 
Camping Tumiany). Dziękujemy za zaangażowanie w organizacji stoiska 
Barczewa również panu sołtysowi z Zalesia oraz Natalii Machałek.

 Stoisko Barczewa budziło wiele emocji, bo były niesamowite kolory, 
potrawy regionalne, aromat ziół, a przede wszystkim świetna zabawa – 
prawdziwe „dolce vita”. I w tym tkwi doskonałość.
 Ps. Składamy serdeczne podziękowania uczennicom z Zespołu 
Szkół w Barczewie – Wandzie Reut i Kasi Przybyłek, które pod okiem 
polonistki Lidii Zelman napisały znakomitą fraszkę o Barczewie w ra-
mach Miast Sieci Ci�aslow. Za ogromne zaangażowanie, serce, 
wspieranie idei Ci�aslow oraz Promocji Miasta i Gminny Barczewo 
pięknie dziękujemy:)

Informacja Turystyczna
Urząd Miejski w Barczewie

wódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, 
a Wydział Prewencji KMP w Olsztynie 
przygotował dla najmłodszych konkursy 
z małymi nagrodami. Organizatorzy zadbali 
również o wodę i słodkie bułeczki dla 
uczestników festynu.

Informacja Turystyczna 
Urząd Miejski w Barczewie

 W dniu 25 czerwca 2018 r. miało miejsce 
uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie 
projektu pn. Zagospodarowanie brzegów rzeki 
Pisy. Inwestycja zrealizowana zostanie przy 
wsparciu środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2: 
Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3: 
Efektywne wykorzystanie zasobów osi priory-
tetowej. Kultura i dziedzictwo Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Opis projektu:
 Tereny nieużytków w centrum Barczewa, po-
rośnięte wysoką trawą z licznymi samosiewami, 
zostaną zastąpione przyjaznym miejscem 
wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania 
czasu dla mieszkańców miasta i gminy Barczewo 
oraz tak chętnie odwiedzających Barczewo 
turystów. Dzięki zagospodarowaniu brzegów 
rzeki Pisa, Barczewo zyska kolejne miejsce 
przyjazne lokalnej społeczności.
 Założeniem projektu jest zagospodarowanie 
brzegów rzeki Pisy na cele turystyczno-rekre-
acyjne, w tym rozbudowę terenu rekreacyjnego 
poprzez utworzenie Parku Miejskiego, który 
służyć będzie rekreacji i aktywnemu spędzaniu 
czasu przez mieszkańców miasta i gminy 
Barczewo. Doskonała lokalizacja inwestycji, przy 
estetycznie zagospodarowanym stawie młyń-
skim oraz przy dużym parkingu na zrewitalizo-
wanej wschodniej części Starego Miasta z pew-
nością przyczyni się do tego, że park będzie 
chętnie odwiedzany.
 W Parku Miejskim stworzone zostanie m.in.: 
miejsce wypoczynku „Fala” z ławkami w kształcie 
fali oraz widokiem na park, place zabaw dla dzieci, 
rynny do zjeżdżania, ścianka wspinaczkowa, taras 
wypoczynkowy, tyrolka, siłownia zewnętrzna. 
Przewiduje się ponadto zagospodarowanie 
terenu (jego uporządkowanie, wyposażenie 
w infrastrukturę w postaci ławek i stołów, koszy 
na śmieci, tablic informacyjnych). Powstanie po-
nadto przystań kajakowa z zapleczem sanitarnym 
w formie łapacza. W ramach inwestycji plano-
wana jest również przebudowa muru oporowego 
przy ul. Armii Krajowej 1 i 1a. 

Cele projektu:
 Głównym celem projektu jest zwiększenie 
o 1000 rocznie ilości osób odwiedzających 
miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne stanowiące 
atrakcję turystyczno-przyrodniczą gminy Bar-
czewo poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki 
Pisy i utworzenie na tym obszarze Parku Miej-
skiego.
Cel główny realizowany będzie przez następu-
jące cele szczegółowe:
Cel szczegółowy 1:
- zwiększenie dostępności mieszkańców do 
miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz po-
prawa stanu zagospodarowania i estetyki prze-
strzeni publicznej, dzięki czemu istniejące zde-
gradowane tereny zielone zostaną przystoso-
wane do pełnienia nowych funkcji.
W parku zlokalizowane zostaną m.in.:
- Miejsce wypoczynku „Fala” z ławkami w kształ-

cie fali oraz widokiem na park,
- Plac ze ślimakiem – symbolem miast Ci�aslow,
- Plac zabaw dla dzieci starszych,
- Rynny do zjeżdżania oraz ścianka wspinaczko-
wa. Zostaną one wykonane w rzadko spotykany 
sposób, tj. będą zamontowane na istniejącej 
skarpie, poprzez wykorzystanie istniejącego 
ukształtowania terenu,
- Drewniany taras wypoczynkowy o wymiarach 5 
m x 10 m z ławkami ustawionymi frontem w kie-
runku rzeki,
- Tyrolka, tj. urządzenie do pokonywania odcin-
ków terenu za pomocą siedziska podczepionego 
do napiętej liny rozpiętej między dwoma stano-
wiskami,
- Plac zabaw dla dzieci najmłodszych, dla 
bezpieczeństwa maluchów,
- 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.

Cel szczegółowy 2:
- zachowanie i podniesienie atrakcyjności lo-
kalnych zasobów przyrodniczych i turystycznych 
oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i historycznego, a co za tym idzie, wpływ na utrzy-
manie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur 
nad innymi regionami w oparciu o zasoby 
dziedzictwa naturalnego.
Wartość całkowita projektu: 3 000 000 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 2 415 000,00 
PLN.
Okres realizacji projektu:  III kwartał 2018 – IV 
kwartał 2019 .
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PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
PN. ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW RZEKI PISY

 Cmentarz to miejsce pochówku naszych 
bliskich. Proste wytłumaczenie słownikowe. 
Jednak to miejsce ma dla nas wszystkich o wiele 
większe znaczenie i ważną symbolikę, dzięki 
któremu cmentarz staje się kroniką dziejów wsi 
lub miasta. Świadkiem przeszłości, ukazującym 
związek dziejów miejscowości z historią 
państwa i narodu. Cmentarz to nie tylko 
świadectwo losów pojedynczego człowieka na 
nim pogrzebanego, ale także obraz chara-
kterystycznego dla danego czasu stosunku do 
śmierci, a zatem i do życia. Każdy ze znajdu-
jących się na nim nagrobków świadczy o tym. 
Kiedyś w obrządku chrześcijańskim chowano 
zmarłych blisko kościołów, dlatego często 
cmentarze znajdowały się nawet w centrum 
miast. Wizerunek Chrystusa (krucyfiks), podo-
bnie jak krzyż, przypominał o Jego męczeńskiej 
śmierci, ale jednocześnie stanowił obietnicę 
życia wiecznego. W kościele chowano tylko 
osoby duchowne. Dopiero w końcu XVIII w. 
zaczęło się to zmieniać m.in. z powodów 
sanitarnych.
 Odwiedzając groby naszych bliskich zapa-
lamy świeczkę przy największym krzyżu ku 
pamięci wszystkich zmarłych. Po ponad 50 la-
tach wysłużony krzyż na barczewskim cmenta-
rzu komunalnym uległ już kompletnemu 
rozpadowi. Z pomocą i inicjatywą, by ufundo-
wać nowy krzyż, pośpieszyła pani Beata 
Szewczyk, prezes Zakładu Usług Komunalnych 
w Barczewie. 
– Nie potrzeba było dużo czasu aby ludzie 
dobrego serca włączyli się z pomocą – 
opowiada pełna wzruszenia.
 Z ufundowanych materiałów powstał 
przepiękny krucyfiks, który wyrzeźbili pensjo-
nariusze-uczniowie przy wsparciu pra-
cowników Zakładu Poprawczego w Barczewie. 
Na cokole wyryto napis: „Ja jestem zmartwych-
wstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby 
i umarł żyć będzie na wieki (J 11 2-26)”. To 
poruszający cytat z Ewangelii wg św. Jana. 

 Uroczystego poświęcenia krzyża dokonał 
ks. dziekan Marek Paszkowski, proboszcz 
parafii św. Anny w Barczewie. Na uroczystości 
obecny był pan Lech Jan Nitkowski, burmistrz 
Barczewa, oraz wszystkie osoby zaangażowane 
w te inicjatywę. Wszyscy obecni byli świadomi, 
że jest to chwila historyczna. Pan burmistrz, 
pełen nadziei, wyrażał zadowolenie, iż społe-
czność naszej gminy umie łączyć się również 
w tak symbolicznych momentach i że miejsca 
przeszłości są nadal ważnym elementem 
naszego życia, któremu należy się szacunek i o 
tym nie zapominamy. 
 Ta inicjatywa udała się dzięki wspólnemu 
zaangażowaniu wielu osób i instytucji, za co 
należą się podziękowania: Irenie Mysakowskiej 
– dyrektor Zakładu Poprawczego w Barczewie, 
Beacie Szewczyk z Zakładu Usług Komunal-
nych, Tomaszowi Michałowskiemu i Krzyszto-
fowi Sosińskiemu – wychowawcom w Zakła-
dzie Poprawczym w Barczewie, wychowankom 
Zakładu Poprawczego w Barczewie, Łukaszowi 
Szparze i Dariuszowi Słupeckiemu – Komplek-
sowe Usługi Pogrzebowe Eden, Sławomirowi 
Orgasowi z Zakładu Usługowego Betoniarsko-
Kamieniarskiemu, Adamowi Szczegodziń-
skiemu z Przedsiębiorstwa Budowlano-
Montażowego i Prefabrykacji Betonów „KA-
MAL” oraz Bogusławowi Matłoce.

Magdalena Łowkiel

Nowy krzyż na cmentarzu – stary, ważny symbol

Zapraszamy na wieżę widokową!
wejście w godzinach pracy Urzędu:
pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.00 - 15.00

Poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego 
w Barczewie możliwość wejścia tylko po 
wcześniejszej informacji telefonicznej

(dla grup powyżej 5 osób)
tel.:89 514 84 39 wew. 78

ZAPRASZAMY
Informacja Turystyczna

Urząd Miejski w Barczewie
Fot. Archiwum IT/UM (4)

Fot. M. Łowkiel
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FESTIWAL MIAST CITTASLOW W LIDZBARKU WELSKIM

 12 czerwca 2018 roku (wtorek) po raz 
kolejny dzieci z pobliskich szkół spotkały się 
w Tumianach na festynie pod hasłem „Bez-
pieczne Wakacje”. W imprezie brało udział 
blisko 400 uczniów oraz burmistrz Barczewa 
– Lech Jan Nitkowski, dyrektor Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego – Zbigniew Za-
łuski, zastępca komendanta KMP w Olsztynie 
– mł. insp. Robert Zalewski. Dzieci miały 
możliwość zobaczyć pokazy OSP Barczewo, 
Grupy Wodno-Nurkowej PSP Olsztyn, Woje-

Bezpieczne Wakacje 2018

 Promocja Miasta i Gminy Barczewo 26 czerwca wzięła udział 
w Fes�walu Miast Ci�aslow, który odbył się w Lidzbarku nad rzeką Wel. 
W tym roku Wydział Informacji Turystycznej z Urzędu Miejskiego 
przygotował stoisko w stylu włoskim, nawiązując do powiedzenia 
„Barczewo jako północna Wenecja”. Pokazaliśmy prawie wszystko, co 
mamy najlepsze w gminie Barczewo: wina (Winnica Warmińska), sery 
(gospodarstwo rolne „Nad Arem”), wędzonki (agroturystyka Stary 
Folwark), pomidory (Łęgajny), chleby (Zalesie Mazury Ac�ve Spa, 
Piekarnia Tyrolska, Camping Tumiany), smalec (agroturystyka Leszno, 
Camping Tumiany). Dziękujemy za zaangażowanie w organizacji stoiska 
Barczewa również panu sołtysowi z Zalesia oraz Natalii Machałek.

 Stoisko Barczewa budziło wiele emocji, bo były niesamowite kolory, 
potrawy regionalne, aromat ziół, a przede wszystkim świetna zabawa – 
prawdziwe „dolce vita”. I w tym tkwi doskonałość.
 Ps. Składamy serdeczne podziękowania uczennicom z Zespołu 
Szkół w Barczewie – Wandzie Reut i Kasi Przybyłek, które pod okiem 
polonistki Lidii Zelman napisały znakomitą fraszkę o Barczewie w ra-
mach Miast Sieci Ci�aslow. Za ogromne zaangażowanie, serce, 
wspieranie idei Ci�aslow oraz Promocji Miasta i Gminny Barczewo 
pięknie dziękujemy:)

Informacja Turystyczna
Urząd Miejski w Barczewie

wódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, 
a Wydział Prewencji KMP w Olsztynie 
przygotował dla najmłodszych konkursy 
z małymi nagrodami. Organizatorzy zadbali 
również o wodę i słodkie bułeczki dla 
uczestników festynu.
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 W dniu 25 czerwca 2018 r. miało miejsce 
uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie 
projektu pn. Zagospodarowanie brzegów rzeki 
Pisy. Inwestycja zrealizowana zostanie przy 
wsparciu środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2: 
Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3: 
Efektywne wykorzystanie zasobów osi priory-
tetowej. Kultura i dziedzictwo Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Opis projektu:
 Tereny nieużytków w centrum Barczewa, po-
rośnięte wysoką trawą z licznymi samosiewami, 
zostaną zastąpione przyjaznym miejscem 
wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania 
czasu dla mieszkańców miasta i gminy Barczewo 
oraz tak chętnie odwiedzających Barczewo 
turystów. Dzięki zagospodarowaniu brzegów 
rzeki Pisa, Barczewo zyska kolejne miejsce 
przyjazne lokalnej społeczności.
 Założeniem projektu jest zagospodarowanie 
brzegów rzeki Pisy na cele turystyczno-rekre-
acyjne, w tym rozbudowę terenu rekreacyjnego 
poprzez utworzenie Parku Miejskiego, który 
służyć będzie rekreacji i aktywnemu spędzaniu 
czasu przez mieszkańców miasta i gminy 
Barczewo. Doskonała lokalizacja inwestycji, przy 
estetycznie zagospodarowanym stawie młyń-
skim oraz przy dużym parkingu na zrewitalizo-
wanej wschodniej części Starego Miasta z pew-
nością przyczyni się do tego, że park będzie 
chętnie odwiedzany.
 W Parku Miejskim stworzone zostanie m.in.: 
miejsce wypoczynku „Fala” z ławkami w kształcie 
fali oraz widokiem na park, place zabaw dla dzieci, 
rynny do zjeżdżania, ścianka wspinaczkowa, taras 
wypoczynkowy, tyrolka, siłownia zewnętrzna. 
Przewiduje się ponadto zagospodarowanie 
terenu (jego uporządkowanie, wyposażenie 
w infrastrukturę w postaci ławek i stołów, koszy 
na śmieci, tablic informacyjnych). Powstanie po-
nadto przystań kajakowa z zapleczem sanitarnym 
w formie łapacza. W ramach inwestycji plano-
wana jest również przebudowa muru oporowego 
przy ul. Armii Krajowej 1 i 1a. 

Cele projektu:
 Głównym celem projektu jest zwiększenie 
o 1000 rocznie ilości osób odwiedzających 
miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne stanowiące 
atrakcję turystyczno-przyrodniczą gminy Bar-
czewo poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki 
Pisy i utworzenie na tym obszarze Parku Miej-
skiego.
Cel główny realizowany będzie przez następu-
jące cele szczegółowe:
Cel szczegółowy 1:
- zwiększenie dostępności mieszkańców do 
miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz po-
prawa stanu zagospodarowania i estetyki prze-
strzeni publicznej, dzięki czemu istniejące zde-
gradowane tereny zielone zostaną przystoso-
wane do pełnienia nowych funkcji.
W parku zlokalizowane zostaną m.in.:
- Miejsce wypoczynku „Fala” z ławkami w kształ-

cie fali oraz widokiem na park,
- Plac ze ślimakiem – symbolem miast Ci�aslow,
- Plac zabaw dla dzieci starszych,
- Rynny do zjeżdżania oraz ścianka wspinaczko-
wa. Zostaną one wykonane w rzadko spotykany 
sposób, tj. będą zamontowane na istniejącej 
skarpie, poprzez wykorzystanie istniejącego 
ukształtowania terenu,
- Drewniany taras wypoczynkowy o wymiarach 5 
m x 10 m z ławkami ustawionymi frontem w kie-
runku rzeki,
- Tyrolka, tj. urządzenie do pokonywania odcin-
ków terenu za pomocą siedziska podczepionego 
do napiętej liny rozpiętej między dwoma stano-
wiskami,
- Plac zabaw dla dzieci najmłodszych, dla 
bezpieczeństwa maluchów,
- 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.

Cel szczegółowy 2:
- zachowanie i podniesienie atrakcyjności lo-
kalnych zasobów przyrodniczych i turystycznych 
oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i historycznego, a co za tym idzie, wpływ na utrzy-
manie przewagi konkurencyjnej Warmii i Mazur 
nad innymi regionami w oparciu o zasoby 
dziedzictwa naturalnego.
Wartość całkowita projektu: 3 000 000 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 2 415 000,00 
PLN.
Okres realizacji projektu:  III kwartał 2018 – IV 
kwartał 2019 .
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PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
PN. ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW RZEKI PISY

 Cmentarz to miejsce pochówku naszych 
bliskich. Proste wytłumaczenie słownikowe. 
Jednak to miejsce ma dla nas wszystkich o wiele 
większe znaczenie i ważną symbolikę, dzięki 
któremu cmentarz staje się kroniką dziejów wsi 
lub miasta. Świadkiem przeszłości, ukazującym 
związek dziejów miejscowości z historią 
państwa i narodu. Cmentarz to nie tylko 
świadectwo losów pojedynczego człowieka na 
nim pogrzebanego, ale także obraz chara-
kterystycznego dla danego czasu stosunku do 
śmierci, a zatem i do życia. Każdy ze znajdu-
jących się na nim nagrobków świadczy o tym. 
Kiedyś w obrządku chrześcijańskim chowano 
zmarłych blisko kościołów, dlatego często 
cmentarze znajdowały się nawet w centrum 
miast. Wizerunek Chrystusa (krucyfiks), podo-
bnie jak krzyż, przypominał o Jego męczeńskiej 
śmierci, ale jednocześnie stanowił obietnicę 
życia wiecznego. W kościele chowano tylko 
osoby duchowne. Dopiero w końcu XVIII w. 
zaczęło się to zmieniać m.in. z powodów 
sanitarnych.
 Odwiedzając groby naszych bliskich zapa-
lamy świeczkę przy największym krzyżu ku 
pamięci wszystkich zmarłych. Po ponad 50 la-
tach wysłużony krzyż na barczewskim cmenta-
rzu komunalnym uległ już kompletnemu 
rozpadowi. Z pomocą i inicjatywą, by ufundo-
wać nowy krzyż, pośpieszyła pani Beata 
Szewczyk, prezes Zakładu Usług Komunalnych 
w Barczewie. 
– Nie potrzeba było dużo czasu aby ludzie 
dobrego serca włączyli się z pomocą – 
opowiada pełna wzruszenia.
 Z ufundowanych materiałów powstał 
przepiękny krucyfiks, który wyrzeźbili pensjo-
nariusze-uczniowie przy wsparciu pra-
cowników Zakładu Poprawczego w Barczewie. 
Na cokole wyryto napis: „Ja jestem zmartwych-
wstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby 
i umarł żyć będzie na wieki (J 11 2-26)”. To 
poruszający cytat z Ewangelii wg św. Jana. 

 Uroczystego poświęcenia krzyża dokonał 
ks. dziekan Marek Paszkowski, proboszcz 
parafii św. Anny w Barczewie. Na uroczystości 
obecny był pan Lech Jan Nitkowski, burmistrz 
Barczewa, oraz wszystkie osoby zaangażowane 
w te inicjatywę. Wszyscy obecni byli świadomi, 
że jest to chwila historyczna. Pan burmistrz, 
pełen nadziei, wyrażał zadowolenie, iż społe-
czność naszej gminy umie łączyć się również 
w tak symbolicznych momentach i że miejsca 
przeszłości są nadal ważnym elementem 
naszego życia, któremu należy się szacunek i o 
tym nie zapominamy. 
 Ta inicjatywa udała się dzięki wspólnemu 
zaangażowaniu wielu osób i instytucji, za co 
należą się podziękowania: Irenie Mysakowskiej 
– dyrektor Zakładu Poprawczego w Barczewie, 
Beacie Szewczyk z Zakładu Usług Komunal-
nych, Tomaszowi Michałowskiemu i Krzyszto-
fowi Sosińskiemu – wychowawcom w Zakła-
dzie Poprawczym w Barczewie, wychowankom 
Zakładu Poprawczego w Barczewie, Łukaszowi 
Szparze i Dariuszowi Słupeckiemu – Komplek-
sowe Usługi Pogrzebowe Eden, Sławomirowi 
Orgasowi z Zakładu Usługowego Betoniarsko-
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Magdalena Łowkiel

Nowy krzyż na cmentarzu – stary, ważny symbol

Zapraszamy na wieżę widokową!
wejście w godzinach pracy Urzędu:
pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.00 - 15.00

Poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego 
w Barczewie możliwość wejścia tylko po 
wcześniejszej informacji telefonicznej

(dla grup powyżej 5 osób)
tel.:89 514 84 39 wew. 78

ZAPRASZAMY
Informacja Turystyczna

Urząd Miejski w Barczewie
Fot. Archiwum IT/UM (4)

Fot. M. Łowkiel
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 Pot, łzy, zmęczenie, błoto i wysiłek – jak się 
okazuje to właśnie może być recepta na 
szczęście. Już po raz trzeci 19 czerwca odbył się 
ekstremalny Bieg Defender dla dzieci. Od trzech 
lat te niebywałe wydarzenie organizuje 
Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie i bar-
czewska sekcja Krav Magi Defender SAARIO 
Academy.
 W zabawie wzięło udział około 400 dzieci, 
w tym uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie oraz 
Szkoły Podstawowej nr 3 przy barczewskim 
Zespole Szkół. Najmłodszy uczestnik miał 3 lata. 
Po raz pierwszy stworzono także możliwość 
pokonania trasy przez osoby dorosłe. Defender 
to bieg, podczas którego na wyznaczonej trasie 
uczestnicy pokonują przygotowane przeszkody. 
W tym roku na najmłodszych czekało ich około 
20, m.in. skoki przez opony, slalomy, tunele 
błotne i usypane podbiegi.

– Najciężej było chyba przeczołgać się pod 
samochodem strażackim, a najfajniej to chyba 
jednak było na przeszkodach z wodą – 
powiedziała 8-letnia Ala, uczestniczka biegu.
 Bieg rozpoczynał się na stadionie miejskim 
za Szkołą nr 1 , a jego trasa biegła przez tereny 
leżące przy ul. Harcerskiej. Jak się okazuje, 
w dobie internetu i gier komputerowych są 
jednak sposoby, by dzieci zachęcić do rekreacji i 
sportu na świeżym powietrzu, do realnego, a nie 
wirtualnego spotkania z rówieśnikami.
– Staramy się, by dzieciaki odeszły od kompu-
terów, zachęcamy je do uprawiania sportu, 
uczymy zdrowej rywalizacji. Pokazujemy, jak 
można aktywnie spędzać czas na zabawie. Po 
biegu są zmęczone, ale też niezmiernie 
szczęśliwe i dumne, że udało im się osiągnąć 
zamierzony cel. Tu wszyscy są zwycięzcami 

–podsumował Jarosław Łada z Defender 
SAARIO Academy, pomysłodawca biegu.
 Na mecie na każdego z uczestników czekał 
napój regeneracyjny oraz medal. 
– To super, że wszyscy otrzymują medale. To 
sprawiedliwe, bo najważniejsze jest to, że się 
wzięło udział. Nam się tak podobało, że 

biegłyśmy z koleżankami dwa razy – dopowiada 
Martyna z VI klasy, uczestniczka biegu.
 Impreza współfinansowana była ze środków 
gminy Barczewo, a jej przygotowaniem zajmo-
wali się wolontariusze. 
– Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły 
nas w trakcie biegu, jak i w czasie przygotowań 
do niego. Poświęcili swój wolny czas. Przy tej 
imprezie wszyscy pracowali społecznie, by 
sprawić radość dzieciom – powiedział Adam 
Dowgiałło, jeden z organizatorów wydarzenia.
 Hasło, jakie umieścili organizatorzy na 
plakatach promujących bieg, brzmiało: „Jedno 
możemy wam obiecać!!! Będziecie brudni, 
zmęczeni i mega szczęśliwi” Po reakcji uczestni-
ków możemy śmiało stwierdzić, że sprawdziło 
się w 100%. 

Patrycja Nowicka 

III BIEG DEFENDER 

Fot. A. Dowgiałło (2)

 Dnia 9 czerwca w Gminie Barczewo po dłuższej przerwie wrócił rajd na orientację 
„Mazurskie tropy”, który łączy w sobie wiele elementów – oprócz sprawności fizycznej liczy się 
również spryt i spostrzegawczość. Poruszanie się pomiędzy punktami jest dowolne (tzw. 
„scorelauf”), co oznacza, że uczestnicy sami wybierają kolejność zdobywania punktów i trasę 
przejazdu lub przejścia między nimi.
 Rajd przeznaczony jest dla wszystkich – bez względu na wiek i kondycję. Zarówno dla tych, 
którzy pragną sprawdzić wydolność swojego organizmu, pobić swój kolejny rekord na danym 
dystansie, jak również tych, którzy po prostu chcą aktywnie i ciekawie spędzić czas na łonie 
przyrody. Można startować solo, w parach lub większych grupach.
 Start oraz meta znajdowały się przy Zespole Szkół w Barczewie. W rajdzie na orientację 
wzięło udział ponad 300 zawodników.
 W tym roku dla uczestnicy mogli wybrać następujące trasy:
– TP25 – trasa piesza (do 25 km),
– TP50 – trasa piesza (do 50 km),
– TR50 – trasa rowerowa (do 50 km),
– TR130 – trasa rowerowa (do 130 km),
– Trasa rekreacyjna – trasa piesza (8 – 10 km).
 Uczestnicy rajdu byli zachwyceni krajobrazem i otaczająca przyrodą. Cieszymy się, że dzięki 
„Mazurskim Tropom” mogliśmy pokazać turystyczną stronę gminy Barczewo.

Katarzyna Stasiewicz

Informacje

czewskie Łosiery stanowią udane połączenie 
kościelnego odpustu z rodzinno-towarzyską 
imprezą na świeżym powietrzu. Łosiery – do 
tańca i do różańca. W gwarze warmińskiej 
słowo to oznacza pieszą pielgrzymkę. Wierni 
pielgrzymowali, by wyjednać u Boga dla swoich 
wiosek i miast wstawiennictwo św. Antoniego, 
patrona rzeczy zagubionych. Za historyczne 
źródło odpustu należy uznać fakt odnowienia, 
za sprawą biskupa warmińskiego, kardynała 
Andrzeja Batorego, kościoła św. Andrzeja 
Apostoła. Dobudowano do niego boczną 
kaplicę św. Antoniego. Po tym wydarzeniu, do 
Barczewa zaczęły przybywać liczne rzesze 
wiernych z całej Warmii, którzy kierowani byli 
różnymi potrzebami. Wierzyli, że prośby 
kierowane do Boga za pośrednictwem jednego 
z najbardziej znanych świętych – św. 
Antoniego, odnoszą największy skutek.

Tekst i foto: Agnieszka Markowicz

 Barczewskie Łosiery odbyły się w sobotę 16 
czerwca. Jak zawsze, całodzienny rodzinny 
festyn rozpoczęły uroczystości religijne w ko-
ściele pw. św. Andrzeja.
 Czytamy… Wskrzeszony na nowo odpust 
ma wielowiekową, religijną tradycję. Już ponad 
400 lat temu, w połowie czerwca odbywał się 
odpust ku czci Św. Antoniego z Padwy. Bar-

BARCZEWSKIE ŁOSIERY 2018

Ciąg dalszy na str. 11 >>

MAZURSKIE TROPY W GMINIE BARCZEWO

 Zakończenie roku szkolnego to czas podsu-
mowań, podziękowań oraz pożegnań.
 Uroczystość rozpoczęła pani Alicja Sawicka 
– dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie. W tym 
dniu honorowymi gośćmi byli: pan Lech Jan 
Nitkowski – burmistrz Barczewa, pan Mirosław 
Jarmoła – z-ca dyrektora ZK w Barczewie, pani 
Dorota Mikołajczuk – dyrektor Miejskiego 
Przedszkola w Barczewie, pan Rafał Surmański – 
przewodniczący KOiZ w Barczewie, st. asp. 
Marek Bojarski – przedstawiciel Komendy 
Policji w Barczewie, pan Tomasz Michałowski – 
przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół 
w Barczewie.
 Oczywiście nie mogło zabraknąć najwa-
żniejszych gości, czyli uczniów i ich rodziców 
oraz bliskich, którym w szczególności ta 
uroczystość była poświęcona.
 W części oficjalnej mieliśmy przyjemność 
wysłuchać przemówień pani dyrektor oraz 
burmistrza Barczewa. Odczytano list KO w Ol-
sztynie, a następnie odbyła się ceremonia prze-
kazania sztandaru młodszym kolegom oraz 
ślubowanie klas III gimnazjalnych – kończących 
edukację w naszej szkole.
 W tym roku uczniowie klas III pożegnali się 
nie tylko ze szkołą i nauczycielami, ale przede 
wszystkim ze swoimi wychowawcami: panią 
Elżbietą Jankowską, oraz panami Remigiuszem 
Marciniakiem, Sławomirem Długińskim i Kazi-
mierzem Zerą. 
 Podczas głównej części uroczystości pani 
Alicja Sawicka, dyrektor ZS w Barczewie, wrę-
czyła najważniejsze wyróżnienia – WZOROWY 
GIMNAZJALISTA. Otrzymało je sześcioro 
uczniów Ilona Pieklik, Cezary Wagner, Karolina 
Żak, Marta Dziekanowska, Kamila Kostrubska 
oraz Paweł Wanda. Są to odznaki za najlepsze 
wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w trzy-
letnim cyklu nauki. Pan Lech Jan Nitkowski, 
burmistrz Barczewa, wręczył wzorowym 

gimnazjalistom listy gratulacyjne, a także 
podziękował rodzicom i nauczycielom. Spośród 
wzorowych gimnazjalistów wyróżniono uczen-
nicę Martę Dziekanowską, która uzyskała 
najwyższą średnią ocen w każdym roku nauki 
oraz Aleksandrę Jędruszczak, najlepszego 
ucznia w Zespole Szkół.
 Zespół Szkół w Barczewie szczyci się 89 
wzorowymi uczniami ze średnią ocen powyżej 
4,75, wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem 
oraz bardzo wysoką frekwencją. Ci uczniowie 
również otrzymali wyróżnienia i nagrody. 
 Bardzo dużo radości sprawili nam najmłodsi 
uczniowie klas I-III SP3, którzy z wielką euforią, 
bardzo szczęśliwi wychodzili z wychowaw-
czyniami po nagrody.
 Oprócz wymienionych podziękowań były 
także nagrody dla uczniów, którzy reprezentują 
szkołę i osiągają wyniki w sporcie. Są to 
uczniowie kl. III D i II D gimnazjum oraz IV A SP3 
(aż 25 uczniów). A nasi mali sportowcy - 
uczniowie klas sportowych SP3 (obecna IV A – 
wych. A. Kwiatkowska i przyszła IV A – wych. E. 
Jankowska) otrzymali w prezencie rękawice 
bramkarskie.
 Sześcioro uczniów odebrało wyróżnienia i 

upominki za udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Matematycznym Kangur. Niektórzy z nich 
uzyskali bardzo dobre wyniki. Są to: Ludwik 
Domalewski, Miłosz Grzywiński, Dominik 
Gręda, Agata Daniłowska, Marek Gajownik i Ali-
cja Plachimowicz.
 Troje uczniów gimnazjum: Oliwia Hir-
kowska, Patrycja Przychodna i Maciej Góralczyk 
otrzymali podziękowania za udział w Ogólno-
polskim Konkursie Plastycznym „Świat oczami 
młodych”. 
 Pani dyrektor i opiekunowie szkolnego 
wolontariatu „Pomocna dłoń” docenili także 
działalność naszych „Wspaniałych Wolon-
tariuszy”. Podziękowania, dyplomy i upominki za 
wkład pracy i wyjątkową postawę, pełną 
wrażliwości, zrozumienia i chęci niesienia 
pomocy innym otrzymały uczennice: Oliwia 
Piątkowska, Wiktoria Kuszneruk oraz Wiktoria 
Posio.
 Uroczystość uświetniły występy uczennic 
klas II i III gimnazjum. Joanna Zychowicz zaśpie-
wała hymn szkoły „Ziemia Warmińska”, a Karo-
lina Żak wykonała piosenkę „Kocham cię, życie”.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
w Zespole Szkół w Barczewie

rodzice uczniów.
 28 kwietnia 2018 roku szkołę ukończyło 
także siedemnastu uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego dla Dorosłych. Po trzech latach 
nauki, okupionej niejednym wyrzeczeniem, 
otrzymali oni upragnione świadectwa ukoń-
czenia szkoły średniej. Podczas oficjalnej 
uroczystości, w przemówieniach, zarówno 
nauczyciele, jak i słuchacze VI semestru, nie 
ukrywali wzruszenia i radości.
 Liceum dla Dorosłych w Barczewie jest 
szansą dla osób, które chciałyby uzyskać 
średnie wykształcenie, by w pełni móc 
korzystać z ofert pracy na rynku. Dlatego też 
trwa nabór na kolejne semestry na rok 
2018/2019.
 Naszym absolwentom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy wielu sukcesów.

Lidia Zelman, Iwona Rudź

 W kwietniu 2018 roku ukończyli edukację 
pierwsi licealiści Zespołu Szkół w Barczewie.
 27 kwietnia odbyła się uroczystość za-
kończenia roku w klasie III Liceum Ogólno-
kształcącego. 
 Rocznik 2018 jest, jak podkreślił pan Lech 
Jan Nitkowski,  burmistrz Barczewa, pierw-
szym w historii miasta i gminy Barczewo, który 
to my wykształciliśmy i któremu pomagamy 
obrać „kurs na dorosłość”. W tym wyjątkowym 
dniu absolwentów, wraz ze społecznością 
szkolną, żegnali zaproszeni goście: Lech Jan 
Nitkowski – burmistrz Barczewa, Andrzej 
Maciejewski – przewodniczący Rady Miej-
skiej, Rafał Surmański – przewodniczący 
Komisji Oświaty i Zdrowia, mjr Krzysztof 
Piskorski – wicedyrektor Zakładu Karnego, 
Karina Więsyk-Gaweł – wicedyrektor Miej-
skiego Przedszkola, Irena Mysakowska – 
dyrektor Zakładu Poprawczego, a także 

Zakończenie roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym
i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Barczewie
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 Barczewskie Łosiery odbyły się w sobotę 16 
czerwca. Jak zawsze, całodzienny rodzinny 
festyn rozpoczęły uroczystości religijne w ko-
ściele pw. św. Andrzeja.
 Czytamy… Wskrzeszony na nowo odpust 
ma wielowiekową, religijną tradycję. Już ponad 
400 lat temu, w połowie czerwca odbywał się 
odpust ku czci Św. Antoniego z Padwy. Bar-
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MAZURSKIE TROPY W GMINIE BARCZEWO

 Zakończenie roku szkolnego to czas podsu-
mowań, podziękowań oraz pożegnań.
 Uroczystość rozpoczęła pani Alicja Sawicka 
– dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie. W tym 
dniu honorowymi gośćmi byli: pan Lech Jan 
Nitkowski – burmistrz Barczewa, pan Mirosław 
Jarmoła – z-ca dyrektora ZK w Barczewie, pani 
Dorota Mikołajczuk – dyrektor Miejskiego 
Przedszkola w Barczewie, pan Rafał Surmański – 
przewodniczący KOiZ w Barczewie, st. asp. 
Marek Bojarski – przedstawiciel Komendy 
Policji w Barczewie, pan Tomasz Michałowski – 
przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół 
w Barczewie.
 Oczywiście nie mogło zabraknąć najwa-
żniejszych gości, czyli uczniów i ich rodziców 
oraz bliskich, którym w szczególności ta 
uroczystość była poświęcona.
 W części oficjalnej mieliśmy przyjemność 
wysłuchać przemówień pani dyrektor oraz 
burmistrza Barczewa. Odczytano list KO w Ol-
sztynie, a następnie odbyła się ceremonia prze-
kazania sztandaru młodszym kolegom oraz 
ślubowanie klas III gimnazjalnych – kończących 
edukację w naszej szkole.
 W tym roku uczniowie klas III pożegnali się 
nie tylko ze szkołą i nauczycielami, ale przede 
wszystkim ze swoimi wychowawcami: panią 
Elżbietą Jankowską, oraz panami Remigiuszem 
Marciniakiem, Sławomirem Długińskim i Kazi-
mierzem Zerą. 
 Podczas głównej części uroczystości pani 
Alicja Sawicka, dyrektor ZS w Barczewie, wrę-
czyła najważniejsze wyróżnienia – WZOROWY 
GIMNAZJALISTA. Otrzymało je sześcioro 
uczniów Ilona Pieklik, Cezary Wagner, Karolina 
Żak, Marta Dziekanowska, Kamila Kostrubska 
oraz Paweł Wanda. Są to odznaki za najlepsze 
wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w trzy-
letnim cyklu nauki. Pan Lech Jan Nitkowski, 
burmistrz Barczewa, wręczył wzorowym 

gimnazjalistom listy gratulacyjne, a także 
podziękował rodzicom i nauczycielom. Spośród 
wzorowych gimnazjalistów wyróżniono uczen-
nicę Martę Dziekanowską, która uzyskała 
najwyższą średnią ocen w każdym roku nauki 
oraz Aleksandrę Jędruszczak, najlepszego 
ucznia w Zespole Szkół.
 Zespół Szkół w Barczewie szczyci się 89 
wzorowymi uczniami ze średnią ocen powyżej 
4,75, wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem 
oraz bardzo wysoką frekwencją. Ci uczniowie 
również otrzymali wyróżnienia i nagrody. 
 Bardzo dużo radości sprawili nam najmłodsi 
uczniowie klas I-III SP3, którzy z wielką euforią, 
bardzo szczęśliwi wychodzili z wychowaw-
czyniami po nagrody.
 Oprócz wymienionych podziękowań były 
także nagrody dla uczniów, którzy reprezentują 
szkołę i osiągają wyniki w sporcie. Są to 
uczniowie kl. III D i II D gimnazjum oraz IV A SP3 
(aż 25 uczniów). A nasi mali sportowcy - 
uczniowie klas sportowych SP3 (obecna IV A – 
wych. A. Kwiatkowska i przyszła IV A – wych. E. 
Jankowska) otrzymali w prezencie rękawice 
bramkarskie.
 Sześcioro uczniów odebrało wyróżnienia i 

upominki za udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Matematycznym Kangur. Niektórzy z nich 
uzyskali bardzo dobre wyniki. Są to: Ludwik 
Domalewski, Miłosz Grzywiński, Dominik 
Gręda, Agata Daniłowska, Marek Gajownik i Ali-
cja Plachimowicz.
 Troje uczniów gimnazjum: Oliwia Hir-
kowska, Patrycja Przychodna i Maciej Góralczyk 
otrzymali podziękowania za udział w Ogólno-
polskim Konkursie Plastycznym „Świat oczami 
młodych”. 
 Pani dyrektor i opiekunowie szkolnego 
wolontariatu „Pomocna dłoń” docenili także 
działalność naszych „Wspaniałych Wolon-
tariuszy”. Podziękowania, dyplomy i upominki za 
wkład pracy i wyjątkową postawę, pełną 
wrażliwości, zrozumienia i chęci niesienia 
pomocy innym otrzymały uczennice: Oliwia 
Piątkowska, Wiktoria Kuszneruk oraz Wiktoria 
Posio.
 Uroczystość uświetniły występy uczennic 
klas II i III gimnazjum. Joanna Zychowicz zaśpie-
wała hymn szkoły „Ziemia Warmińska”, a Karo-
lina Żak wykonała piosenkę „Kocham cię, życie”.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
w Zespole Szkół w Barczewie

rodzice uczniów.
 28 kwietnia 2018 roku szkołę ukończyło 
także siedemnastu uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego dla Dorosłych. Po trzech latach 
nauki, okupionej niejednym wyrzeczeniem, 
otrzymali oni upragnione świadectwa ukoń-
czenia szkoły średniej. Podczas oficjalnej 
uroczystości, w przemówieniach, zarówno 
nauczyciele, jak i słuchacze VI semestru, nie 
ukrywali wzruszenia i radości.
 Liceum dla Dorosłych w Barczewie jest 
szansą dla osób, które chciałyby uzyskać 
średnie wykształcenie, by w pełni móc 
korzystać z ofert pracy na rynku. Dlatego też 
trwa nabór na kolejne semestry na rok 
2018/2019.
 Naszym absolwentom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy wielu sukcesów.

Lidia Zelman, Iwona Rudź

 W kwietniu 2018 roku ukończyli edukację 
pierwsi licealiści Zespołu Szkół w Barczewie.
 27 kwietnia odbyła się uroczystość za-
kończenia roku w klasie III Liceum Ogólno-
kształcącego. 
 Rocznik 2018 jest, jak podkreślił pan Lech 
Jan Nitkowski,  burmistrz Barczewa, pierw-
szym w historii miasta i gminy Barczewo, który 
to my wykształciliśmy i któremu pomagamy 
obrać „kurs na dorosłość”. W tym wyjątkowym 
dniu absolwentów, wraz ze społecznością 
szkolną, żegnali zaproszeni goście: Lech Jan 
Nitkowski – burmistrz Barczewa, Andrzej 
Maciejewski – przewodniczący Rady Miej-
skiej, Rafał Surmański – przewodniczący 
Komisji Oświaty i Zdrowia, mjr Krzysztof 
Piskorski – wicedyrektor Zakładu Karnego, 
Karina Więsyk-Gaweł – wicedyrektor Miej-
skiego Przedszkola, Irena Mysakowska – 
dyrektor Zakładu Poprawczego, a także 

Zakończenie roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym
i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Barczewie
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INFORMACJE

ABSOLUTES – ABSOLUTNIE DOBRY KONCERT I WARSZTATY

HISTORIA

1601.06.03 – za sprawą biskupa warmińskiego 
Piotra Tylickiego, w Barczewie powołana 
została miejska straż w zapobieganiu pożarów. 
1728.06.14 – archiprezbitrem w barczewskiej 
parai został ks. Jan Gonsiorowski.
1748.06.06 – w Barczewie, z uwagi na niskie 
plony, rolnikom obniżono podatki. 
1755.06.15 – na zamku biskupim w Bar-
czewie, za złamanie zakazu sprowadzania do 
miasta obcej gorzałki, sądzono samego 
burmistrza Andrzeja Berenta.
1848.06.01 – w Barczewie zawiązał się 
komitet zbiórki funduszy na żywność dla 
przebywających w mieście uchodźców 
z Królestwa Polskiego. 
1892.06.12 – w Barczewku odbył się wiec 
domagający się nauczania religii w języku 
polskim. 
1918.06.02 – urodził się Władysław Ogro-
dziński, autor opracowania biogracznego 
„Feliks Nowowiejski z Barczewa na Warmii”.
1925.06.30 – w Barczewie zamieszkiwało 60 
osób narodowości żydowskiej. 
1928.06.02 – w Brąswałdzie odbył się pogrzeb 
zmarłego 28 maja ks. Walentego 
Barczewskiego.
1938.06.07 –w Barczewie urodził się Winfried 
Lipscher, niemiecki teolog katolicki, tłumacz, 
późniejszy radca kulturalny Ambasady 
Niemiec w Warszawie, działacz na rzecz 
polsko-niemieckiego pojednania.
1938.06.23 – zmarł ks. Karl Barwiński, 
w latach 1935-1938 proboszcz parai 
w Barczewku. 
1948.06.08 – komendantem Komisariatu 
Milicji Obywatelskiej w Barczewie był Józef 
Zaręba. 
1948.06.08 – w Barczewie zakończył się 
pierwszy kurs dokształcający dla dorosłych.
1958.06.22 – w barczewskiej parai pw. św. 
Anny i św. Szczepana ksiądz proboszcz 
Henryk Tołwiński i ks. Hubert Meik udzielili 
sakramentu Pierwszej Komunii Świętej dla 
siedemdziesięciu jeden dziewcząt i chłopców. 
1968.06.08 – w barczewskiej parai św. Anny 
i św. Szczepana do sakramentu bierzmowania 
przystąpiło 539 osób.
1968.06.11 – Dom Starców i kaplicę odwiedził 
ks. biskup Józef Drzazga..
1988.06.18 – w Barczewie zmarł Piotr 
Majchrzak, współzałożyciel i członek 
miejscowego Koła Związku Bojowników 
o Wolność i Demokrację oraz wieloletni 
działacz Ligi Obrony Kraju.
1988.06.23 – w Zalesiu spotkali się uczestnicy 
rajdu „Szlakiem Mikołaja Kopernika” i członko-
wie Rejonowej Komisji Historycznej 
w Barczewie. 
1988.06.23-25 – w mieście odbyły się Dni 
Barczewa. 
1998.06.04 – w barczewskiej Szkole 
Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego 
odbył się I Gminny Przegląd Teatrzyków 
Szkolnych. 

KALENDARIUM
Czerwiec

 W dniu 21 czerwca br., w Zakładzie Po-
prawczym w Barczewie odbyła się uroczy-
stość związana z jubileuszem 50-lecia 
istnienia placówki.
 Na ten dzień kierownictwo placówki 
wraz z radą zakładu i pracownikami przygo-
towało program obchodów. Zaprezento-
wany program przybliżył działalność Zakładu 
Poprawczego w ostatnim półwieczu oraz 
wkład pracy pierwszych dyrektorów i pra-
cowników w rozwój bazy wychowawczej 
oraz modernizację placówki.

 Dyrektor Zakładu Poprawczego w Bar-
czewie, Irena Mysakowska, serdecznie przy-
witała przybyłych gości oraz personel pla-
cówki i emerytowanych pracowników. Po-
dziękowała za przybycie i za chęć wzięcia u-
działu w uroczystościach jubileuszowych. 
Zaproszonymi gośćmi byli: starszy wizytator 
Wydziału Nadzoru nad Zakładami Popraw-
czymi i Schroniskami dla Nieletnich Mini-
sterstwa Sprawiedliwości, departament 
Spraw Rodzinnych i Nieletnich – Maria 
Miklewska, burmistrz Barczewa – Lech Jan 

Nitkowski, dyrektor Zakładu Karnego – ppłk. 
Marek Kulwicki, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Barczewie – Monika He-
merling, rektor Wyższej Szkoły Informatyki 
i Ekonomii TWP w Olsztynie – dr Agnieszka 
Górska, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka 
Adaptacji Społecznej w Szubinie – Wiesław 
Guziński, dyrektor Zakładu Poprawczego 
w Laskowcu – Cezary Łomiak i kierowca 
Stanisław Prusiński, dyrektor Schroniska dla 
Nieletnich w Dominowie – Stanisław Cur, 
prezes Zakładu Usług Komunalnych w Bar-
czewie – Beata Szewczyk, dyrektor Zakładu 

Budynków Komunalnych w Barczewie – 
Mirosława Jasińska, Centrum Kulturalno 
Biblioteczne w Barczewie w osobach Aliny 
Urbanek, Renaty Fraszek i Magdaleny Łow-
kiel, p/o komendanta Komisariatu Policji 
w Barczewie – nadkomisarz Marcin Świ-
niarski, kierownik internatu Zakładu Po-
prawczego i Schroniska dla Nieletnich w Fa-
lenicy – Joanna Szostak, emerytowany pre-
zes Sądu Okręgowego w Olsztynie – Leon 
Popiel, dyrektor szkoły Zakładu Popraw-
czego i Schroniska dla Nieletnich Mrozy – 
Paweł Bieliński, kurator Sądu Okręgowego 
w Olsztynie – Hanna Winkiel, Krzysztof 
Trąbiński, Wojciech Zenderowski, Gabriela 
Kalinowska, Andrzej Dmowski, Krystyna 
Michalska, Władysława Wnukiewicz oraz 
emerytowani pracownicy Zakładu Popraw-
czego: Jan Fiedorowicz, Roman Brzeziński, 
Jerzy Dąbrowski, Zofia Burzyńska, Marianna 
Zera i Tadeusz Pajka.
 Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się 
mszą świętą celebrowaną przez ks. Tomasza 
Mazurowskiego z barczewskiej parafii. 
W słowie do zebranych ks. Tomasz przywołał 
m.in. postać Dobrego Łotra – św. Dyzmy.
 Kolejnym punktem programu był krótki 
rys historyczny o sądach i stosowanych ka-
rach, jakie miały miejsce w średniowieczu na 
terenie dzisiejszego Barczewa. Tym samym 
autor nawiązał do historii Sądu Rejonowego, 
w którym to budynku mieści się obecnie 
Zakład Poprawczy.

 Następnie dyrektor Irena Mysakowska 
przybliżyła powojenny rozwój Zakładu Po-
prawczego. Szczególnie podkreśliła ogromną 
pracę pierwszych dyrektorów w osobach 
Bolesława Karasińskiego, Lucjana Szycha 
i Jacka Majchrzaka. Dodała, że to dzięki nim 
możemy świętować dzisiejszy jubileusz. 
Wspomniała o swoich pierwszych latach 
pracy w Zakładzie Poprawczym. Wymieniła 
z nazwiska dawnych swoich przełożonych. 
Podobnie jak dyrektorów szkoły, nauczycieli, 
kierowników, wychowawców i pracowników 
placówki.
 W Barczewie urodził się wielki kompo-
zytor Feliks Nowowiejski, twórca „Roty” 
i „Legendy Bałtyku”, więc nie sposób było 
podczas uroczystości pominąć tego faktu. 
Stąd wszyscy obecni uczestnicy jubileuszo-
wego spotkania otrzymali z rąk dyrektor 
Ireny Mysakowskiej wykonane przez wycho-
wanków, pamiątkowe drewniane statuetki 
z podobizną kompozytora.
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Jubileusz 50-lecia istnienia
Zakładu Poprawczego
w Barczewie
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egzaminu. Tak więc oprócz rozwiązywania 
zadań, łamigłówek i krzyżówek matema-
tycznych trzeba było skakać na skakance, 
trafiać lotkami do tarczy, rzucać piłką w parach, 
biec w sztafecie matematycznej oraz zbijać 
kręgle.
 Rywalizacja była bardzo wyrównana. 
O kolejności na podium zadecydowały osta-
tnie konkurencje. Ostatecznie I miejsce zajęła 
SP 3 z Barczewa, II miejsce wywalczyła SP 
z Łęgajn, zaś III miejsce zdobyła drużyna SP 1 
z Barczewa.
 Główną nagrodą dla drużyny, która upla-
sowała się na szczycie podium, była statuetka 
ufundowana przez sołectwo Łęgajny. Trofeum 
to wręczył sołtys Łęgajn, pan Andrzej Turek. 
Statuetki za II i III miejsce wręczyła pani 
dyrektor Elżbieta Kozłowska. Wszyscy 
zawodnicy za dużą wiedzę, wysoką sprawność 
fizyczną połączoną z wysiłkiem intelektu-
alnym oraz uczciwą rywalizację otrzymali 
nagrody rzeczowe i dyplomy.
 Zwycięską drużynę z klasy czwartej SP 3 
o profilu sportowym w Barczewie tworzyli 
Aleksandra, Agata, Dominik i Aleksander, 
a przygotowała ich pani Alicja Marzewska. 
Drużyna z Łęgajn startowała w składzie: 
Weronika Pazera, Maria Gajdamowicz, Marta 
Symerewicz, Mikołaj Warcaba. Uczniów 
przygotowała pani Beata Gołębiewska.
 Na pamiątkę spotkania, podczas matema-
tycznych zmagań, uczestnikom turnieju 
wykonano wspólną fotografię.

Tomasz Sołowiej

 „Czworo WSPANIAŁYCH” to hasło krzy-
żówki sprawdzającej znajomość pojęć mate-
matycznych, która była jedną z konkurencji 
XVII Gminnego Turnieju Matematyczno-
Ruchowego „Zwinne Liczby” Łęgajny 2018. To 
również miano, którym można określić 
zwycięską drużynę klas czwartych. Wykazała 
się ona zwinnością i talentem matema-
tycznym.
 Turniej odbył się 29.05.2018 r. w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach. 
Zaproszenie do wspólnej plenerowej ry-
walizacji i zabawy przyjęło sześć drużyn 
czwartoklasistów ze szkół naszej gminy: SP 1 i 
SP 3 z Barczewa, SP Bartołty Wielkie, 

Niepubliczna SP w Ramsowie, Niepubliczna SP 
w Kronowie oraz SP Łęgajny.
 Przez 6 konkurencji przeprowadzili uczest-
ników konkursu prowadzący: pani Iwona 
Sosnowska i autor scenariusza, pan Tomasz 
Sołowiej oraz opiekunowie drużyn, nau-
czyciele matematyki, którzy aktywnie uczest-
niczyli w nadzorowaniu poprawności wykony-
wanych zadań. 
 W każdej konkurencji zwinność i spryt 
ułatwiały wygraną. Dzięki celnym rzutom do 
tarczy można było wydłużyć czas rozwią-
zywania zadań na „sześć” o kilka cennych 
minut lub ustrzelić kategorię „Niespodzianki” 
z łatwymi pytaniami podczas finałowego 

„CZWORO WSPANIAŁYCH” WALCZY O TROFEUM SOŁECTWA ŁĘGAJNY

Dawnej w Warszawie. AbsoLutes współ-
pracują również z solistami oraz z innymi 
zespołami kameralnymi i orkiestrami, wspo-
magając grupę basso con�nuo. Występowały 
m. in. z Laboratoire de la Musique, Musicae 
An�quae Collegium Varsoviense, Cappella dell 
Ospedale della Pietà oraz z Polską Orkiestrą 
XVIII Wieku.
 Koncert został przyjęty znakomicie, a przy-
byli goście docenili szlachetne dźwięki da-
wnych instrumentów, prezentowane w spo-
sób subtelny, a zarazem pełen pasji. Oby 
więcej takich wieczorów, kiedy możemy sami 
siebie zaskoczyć, bowiem okazuje się, że nie 
potrzebujemy hałasu, aby muzyka nas poru-
szyła. Czasem szeptem więcej do nas dotrze 
i dla takich chwil warto podejmować takie 
wydarzenia. Organizatorami byli: Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie oraz 
Powiatowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach. 
Koncert był również relacjonowany w radiu 
internetowym Radio Warmia Barczewo, 
a nagranie archiwalne będzie można odsłu-
chać na stronie radia:
h�p://radio.warmia.pl/

Magdalena Łowkiel

 Niecodzienne wydarzenie miało miejsce 7 
maja w Skarbcu Kultury Europejskiej w Bar-
czewie, gdzie odbyły się ciekawe warsztaty 
i koncert. Inicjatorem był duet muzyczny 
AbsoLutes w składzie Klaudyna Żołnierek 
i Maria Wilgos. Są to artystki grające na 
instrumentach dawnych, m.in. lutni, gitarze 
barokowej czy teorbie. Od południa artystki 
prowadziły warsztaty muzyczne w formie 
zabawy, w których wzięły udział dzieci z Po-
wiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dy-
witach, głównie z filii w Barczewie i Biskupca, 
oraz nauczyciele z kilku filii szkół muzycznych. 
Wieczorem artystki wykonały przepiękny 
koncert otwarty dla szerokiej publiczności. Tak 
delikatny koncert, wykonany na niezwykłych 
instrumentach, przyciągnął wielu słuchaczy.
 W programie koncertu usłyszeliśmy u-
twory mistrzów, m.in. E. Gaul�era,  J. S. Bacha, 
J. Polaka, D. Cato, V. Bakfarka, G. Sanza, G. G. 
Kapsbergera, A. Piccininiego R. de Visée (F. 
Couperina) czy A. Forqueraya.
 Duet AbsoLutes założony został w 2011 
roku przez Marię Wilgos i Klaudynę Żoł-
nierek. Artystki skupiają się przede wszystkim 
na repertuarze barokowym. Są to duety 
oryginalnie napisane na lutnie barokowe, jak 

również własne transkrypcje muzyki instru-
mentalnej na dwie lutnie oraz na gitarę 
barokową i teorbę. Duet brał udział w licznych 
fes�walach i wydarzeniach muzycznych, m. in. 
w I Bydgoskim Fes�walu Muzyki Dawnej, 
w koncertach z cyklu Baroque Session w Słu-
żewskim Domu Kultury w Warszawie, w Mo-
doars 2014 Fes�val w Skopje, Forum Kame-
ralnym Muzyki Dawnej w Poznaniu, w fes�-
walu Chojnowska Jesień z Muzyką Dawną, 
w VI Fes�walu Cichej Muzyki w Toruniu oraz 
w Letnich Kursach Metodycznych Muzyki 

Fot. Archiwum autora
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ABSOLUTES – ABSOLUTNIE DOBRY KONCERT I WARSZTATY

HISTORIA

1601.06.03 – za sprawą biskupa warmińskiego 
Piotra Tylickiego, w Barczewie powołana 
została miejska straż w zapobieganiu pożarów. 
1728.06.14 – archiprezbitrem w barczewskiej 
parai został ks. Jan Gonsiorowski.
1748.06.06 – w Barczewie, z uwagi na niskie 
plony, rolnikom obniżono podatki. 
1755.06.15 – na zamku biskupim w Bar-
czewie, za złamanie zakazu sprowadzania do 
miasta obcej gorzałki, sądzono samego 
burmistrza Andrzeja Berenta.
1848.06.01 – w Barczewie zawiązał się 
komitet zbiórki funduszy na żywność dla 
przebywających w mieście uchodźców 
z Królestwa Polskiego. 
1892.06.12 – w Barczewku odbył się wiec 
domagający się nauczania religii w języku 
polskim. 
1918.06.02 – urodził się Władysław Ogro-
dziński, autor opracowania biogracznego 
„Feliks Nowowiejski z Barczewa na Warmii”.
1925.06.30 – w Barczewie zamieszkiwało 60 
osób narodowości żydowskiej. 
1928.06.02 – w Brąswałdzie odbył się pogrzeb 
zmarłego 28 maja ks. Walentego 
Barczewskiego.
1938.06.07 –w Barczewie urodził się Winfried 
Lipscher, niemiecki teolog katolicki, tłumacz, 
późniejszy radca kulturalny Ambasady 
Niemiec w Warszawie, działacz na rzecz 
polsko-niemieckiego pojednania.
1938.06.23 – zmarł ks. Karl Barwiński, 
w latach 1935-1938 proboszcz parai 
w Barczewku. 
1948.06.08 – komendantem Komisariatu 
Milicji Obywatelskiej w Barczewie był Józef 
Zaręba. 
1948.06.08 – w Barczewie zakończył się 
pierwszy kurs dokształcający dla dorosłych.
1958.06.22 – w barczewskiej parai pw. św. 
Anny i św. Szczepana ksiądz proboszcz 
Henryk Tołwiński i ks. Hubert Meik udzielili 
sakramentu Pierwszej Komunii Świętej dla 
siedemdziesięciu jeden dziewcząt i chłopców. 
1968.06.08 – w barczewskiej parai św. Anny 
i św. Szczepana do sakramentu bierzmowania 
przystąpiło 539 osób.
1968.06.11 – Dom Starców i kaplicę odwiedził 
ks. biskup Józef Drzazga..
1988.06.18 – w Barczewie zmarł Piotr 
Majchrzak, współzałożyciel i członek 
miejscowego Koła Związku Bojowników 
o Wolność i Demokrację oraz wieloletni 
działacz Ligi Obrony Kraju.
1988.06.23 – w Zalesiu spotkali się uczestnicy 
rajdu „Szlakiem Mikołaja Kopernika” i członko-
wie Rejonowej Komisji Historycznej 
w Barczewie. 
1988.06.23-25 – w mieście odbyły się Dni 
Barczewa. 
1998.06.04 – w barczewskiej Szkole 
Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego 
odbył się I Gminny Przegląd Teatrzyków 
Szkolnych. 

KALENDARIUM
Czerwiec

 W dniu 21 czerwca br., w Zakładzie Po-
prawczym w Barczewie odbyła się uroczy-
stość związana z jubileuszem 50-lecia 
istnienia placówki.
 Na ten dzień kierownictwo placówki 
wraz z radą zakładu i pracownikami przygo-
towało program obchodów. Zaprezento-
wany program przybliżył działalność Zakładu 
Poprawczego w ostatnim półwieczu oraz 
wkład pracy pierwszych dyrektorów i pra-
cowników w rozwój bazy wychowawczej 
oraz modernizację placówki.

 Dyrektor Zakładu Poprawczego w Bar-
czewie, Irena Mysakowska, serdecznie przy-
witała przybyłych gości oraz personel pla-
cówki i emerytowanych pracowników. Po-
dziękowała za przybycie i za chęć wzięcia u-
działu w uroczystościach jubileuszowych. 
Zaproszonymi gośćmi byli: starszy wizytator 
Wydziału Nadzoru nad Zakładami Popraw-
czymi i Schroniskami dla Nieletnich Mini-
sterstwa Sprawiedliwości, departament 
Spraw Rodzinnych i Nieletnich – Maria 
Miklewska, burmistrz Barczewa – Lech Jan 

Nitkowski, dyrektor Zakładu Karnego – ppłk. 
Marek Kulwicki, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Barczewie – Monika He-
merling, rektor Wyższej Szkoły Informatyki 
i Ekonomii TWP w Olsztynie – dr Agnieszka 
Górska, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka 
Adaptacji Społecznej w Szubinie – Wiesław 
Guziński, dyrektor Zakładu Poprawczego 
w Laskowcu – Cezary Łomiak i kierowca 
Stanisław Prusiński, dyrektor Schroniska dla 
Nieletnich w Dominowie – Stanisław Cur, 
prezes Zakładu Usług Komunalnych w Bar-
czewie – Beata Szewczyk, dyrektor Zakładu 

Budynków Komunalnych w Barczewie – 
Mirosława Jasińska, Centrum Kulturalno 
Biblioteczne w Barczewie w osobach Aliny 
Urbanek, Renaty Fraszek i Magdaleny Łow-
kiel, p/o komendanta Komisariatu Policji 
w Barczewie – nadkomisarz Marcin Świ-
niarski, kierownik internatu Zakładu Po-
prawczego i Schroniska dla Nieletnich w Fa-
lenicy – Joanna Szostak, emerytowany pre-
zes Sądu Okręgowego w Olsztynie – Leon 
Popiel, dyrektor szkoły Zakładu Popraw-
czego i Schroniska dla Nieletnich Mrozy – 
Paweł Bieliński, kurator Sądu Okręgowego 
w Olsztynie – Hanna Winkiel, Krzysztof 
Trąbiński, Wojciech Zenderowski, Gabriela 
Kalinowska, Andrzej Dmowski, Krystyna 
Michalska, Władysława Wnukiewicz oraz 
emerytowani pracownicy Zakładu Popraw-
czego: Jan Fiedorowicz, Roman Brzeziński, 
Jerzy Dąbrowski, Zofia Burzyńska, Marianna 
Zera i Tadeusz Pajka.
 Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się 
mszą świętą celebrowaną przez ks. Tomasza 
Mazurowskiego z barczewskiej parafii. 
W słowie do zebranych ks. Tomasz przywołał 
m.in. postać Dobrego Łotra – św. Dyzmy.
 Kolejnym punktem programu był krótki 
rys historyczny o sądach i stosowanych ka-
rach, jakie miały miejsce w średniowieczu na 
terenie dzisiejszego Barczewa. Tym samym 
autor nawiązał do historii Sądu Rejonowego, 
w którym to budynku mieści się obecnie 
Zakład Poprawczy.

 Następnie dyrektor Irena Mysakowska 
przybliżyła powojenny rozwój Zakładu Po-
prawczego. Szczególnie podkreśliła ogromną 
pracę pierwszych dyrektorów w osobach 
Bolesława Karasińskiego, Lucjana Szycha 
i Jacka Majchrzaka. Dodała, że to dzięki nim 
możemy świętować dzisiejszy jubileusz. 
Wspomniała o swoich pierwszych latach 
pracy w Zakładzie Poprawczym. Wymieniła 
z nazwiska dawnych swoich przełożonych. 
Podobnie jak dyrektorów szkoły, nauczycieli, 
kierowników, wychowawców i pracowników 
placówki.
 W Barczewie urodził się wielki kompo-
zytor Feliks Nowowiejski, twórca „Roty” 
i „Legendy Bałtyku”, więc nie sposób było 
podczas uroczystości pominąć tego faktu. 
Stąd wszyscy obecni uczestnicy jubileuszo-
wego spotkania otrzymali z rąk dyrektor 
Ireny Mysakowskiej wykonane przez wycho-
wanków, pamiątkowe drewniane statuetki 
z podobizną kompozytora.

Ciąg dalszy na str. 11 >>

Jubileusz 50-lecia istnienia
Zakładu Poprawczego
w Barczewie

Ciąg dalszy na str. 10 >>

egzaminu. Tak więc oprócz rozwiązywania 
zadań, łamigłówek i krzyżówek matema-
tycznych trzeba było skakać na skakance, 
trafiać lotkami do tarczy, rzucać piłką w parach, 
biec w sztafecie matematycznej oraz zbijać 
kręgle.
 Rywalizacja była bardzo wyrównana. 
O kolejności na podium zadecydowały osta-
tnie konkurencje. Ostatecznie I miejsce zajęła 
SP 3 z Barczewa, II miejsce wywalczyła SP 
z Łęgajn, zaś III miejsce zdobyła drużyna SP 1 
z Barczewa.
 Główną nagrodą dla drużyny, która upla-
sowała się na szczycie podium, była statuetka 
ufundowana przez sołectwo Łęgajny. Trofeum 
to wręczył sołtys Łęgajn, pan Andrzej Turek. 
Statuetki za II i III miejsce wręczyła pani 
dyrektor Elżbieta Kozłowska. Wszyscy 
zawodnicy za dużą wiedzę, wysoką sprawność 
fizyczną połączoną z wysiłkiem intelektu-
alnym oraz uczciwą rywalizację otrzymali 
nagrody rzeczowe i dyplomy.
 Zwycięską drużynę z klasy czwartej SP 3 
o profilu sportowym w Barczewie tworzyli 
Aleksandra, Agata, Dominik i Aleksander, 
a przygotowała ich pani Alicja Marzewska. 
Drużyna z Łęgajn startowała w składzie: 
Weronika Pazera, Maria Gajdamowicz, Marta 
Symerewicz, Mikołaj Warcaba. Uczniów 
przygotowała pani Beata Gołębiewska.
 Na pamiątkę spotkania, podczas matema-
tycznych zmagań, uczestnikom turnieju 
wykonano wspólną fotografię.

Tomasz Sołowiej

 „Czworo WSPANIAŁYCH” to hasło krzy-
żówki sprawdzającej znajomość pojęć mate-
matycznych, która była jedną z konkurencji 
XVII Gminnego Turnieju Matematyczno-
Ruchowego „Zwinne Liczby” Łęgajny 2018. To 
również miano, którym można określić 
zwycięską drużynę klas czwartych. Wykazała 
się ona zwinnością i talentem matema-
tycznym.
 Turniej odbył się 29.05.2018 r. w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach. 
Zaproszenie do wspólnej plenerowej ry-
walizacji i zabawy przyjęło sześć drużyn 
czwartoklasistów ze szkół naszej gminy: SP 1 i 
SP 3 z Barczewa, SP Bartołty Wielkie, 

Niepubliczna SP w Ramsowie, Niepubliczna SP 
w Kronowie oraz SP Łęgajny.
 Przez 6 konkurencji przeprowadzili uczest-
ników konkursu prowadzący: pani Iwona 
Sosnowska i autor scenariusza, pan Tomasz 
Sołowiej oraz opiekunowie drużyn, nau-
czyciele matematyki, którzy aktywnie uczest-
niczyli w nadzorowaniu poprawności wykony-
wanych zadań. 
 W każdej konkurencji zwinność i spryt 
ułatwiały wygraną. Dzięki celnym rzutom do 
tarczy można było wydłużyć czas rozwią-
zywania zadań na „sześć” o kilka cennych 
minut lub ustrzelić kategorię „Niespodzianki” 
z łatwymi pytaniami podczas finałowego 

„CZWORO WSPANIAŁYCH” WALCZY O TROFEUM SOŁECTWA ŁĘGAJNY

Dawnej w Warszawie. AbsoLutes współ-
pracują również z solistami oraz z innymi 
zespołami kameralnymi i orkiestrami, wspo-
magając grupę basso con�nuo. Występowały 
m. in. z Laboratoire de la Musique, Musicae 
An�quae Collegium Varsoviense, Cappella dell 
Ospedale della Pietà oraz z Polską Orkiestrą 
XVIII Wieku.
 Koncert został przyjęty znakomicie, a przy-
byli goście docenili szlachetne dźwięki da-
wnych instrumentów, prezentowane w spo-
sób subtelny, a zarazem pełen pasji. Oby 
więcej takich wieczorów, kiedy możemy sami 
siebie zaskoczyć, bowiem okazuje się, że nie 
potrzebujemy hałasu, aby muzyka nas poru-
szyła. Czasem szeptem więcej do nas dotrze 
i dla takich chwil warto podejmować takie 
wydarzenia. Organizatorami byli: Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie oraz 
Powiatowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach. 
Koncert był również relacjonowany w radiu 
internetowym Radio Warmia Barczewo, 
a nagranie archiwalne będzie można odsłu-
chać na stronie radia:
h�p://radio.warmia.pl/

Magdalena Łowkiel

 Niecodzienne wydarzenie miało miejsce 7 
maja w Skarbcu Kultury Europejskiej w Bar-
czewie, gdzie odbyły się ciekawe warsztaty 
i koncert. Inicjatorem był duet muzyczny 
AbsoLutes w składzie Klaudyna Żołnierek 
i Maria Wilgos. Są to artystki grające na 
instrumentach dawnych, m.in. lutni, gitarze 
barokowej czy teorbie. Od południa artystki 
prowadziły warsztaty muzyczne w formie 
zabawy, w których wzięły udział dzieci z Po-
wiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dy-
witach, głównie z filii w Barczewie i Biskupca, 
oraz nauczyciele z kilku filii szkół muzycznych. 
Wieczorem artystki wykonały przepiękny 
koncert otwarty dla szerokiej publiczności. Tak 
delikatny koncert, wykonany na niezwykłych 
instrumentach, przyciągnął wielu słuchaczy.
 W programie koncertu usłyszeliśmy u-
twory mistrzów, m.in. E. Gaul�era,  J. S. Bacha, 
J. Polaka, D. Cato, V. Bakfarka, G. Sanza, G. G. 
Kapsbergera, A. Piccininiego R. de Visée (F. 
Couperina) czy A. Forqueraya.
 Duet AbsoLutes założony został w 2011 
roku przez Marię Wilgos i Klaudynę Żoł-
nierek. Artystki skupiają się przede wszystkim 
na repertuarze barokowym. Są to duety 
oryginalnie napisane na lutnie barokowe, jak 

również własne transkrypcje muzyki instru-
mentalnej na dwie lutnie oraz na gitarę 
barokową i teorbę. Duet brał udział w licznych 
fes�walach i wydarzeniach muzycznych, m. in. 
w I Bydgoskim Fes�walu Muzyki Dawnej, 
w koncertach z cyklu Baroque Session w Słu-
żewskim Domu Kultury w Warszawie, w Mo-
doars 2014 Fes�val w Skopje, Forum Kame-
ralnym Muzyki Dawnej w Poznaniu, w fes�-
walu Chojnowska Jesień z Muzyką Dawną, 
w VI Fes�walu Cichej Muzyki w Toruniu oraz 
w Letnich Kursach Metodycznych Muzyki 
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Wieszak kupca Heymana Henschela 
 Wieszak do ubrań: „H. Henschel. Wartenburg” należy do 
żydowskiego kupca Heymana Henschela, właściciela sklepu 
tekstylnego. Nie wiadomo, w którym miejscu sklep się miał 

znajdować. Ciekawostką historyczną jest, że podpis Heymana 
Henschela widnieje na dokumencie Statutu Gminy Żydowskiej z 30 
lipca 1861 roku. Wiadomo, że po dojściu nazistów do władzy, firma 
Henschel (Heyman Henschel), której właścicielką była wówczas 
Minna Pollnow wraz z synami, 17 czerwca 1938 roku zlikwidowała 
swój sklep. Dodajmy, że nagrobek Heymana Henschela widoczny był 
na cmentarzu żydowskim przy ul. Warmińskiej jeszcze w latach 
sześćdziesiątych XX wieku. Można przyjąć, że wieszak na ubrania 
liczy ponad 150 lat. 
 Na koniec dodajmy, że to za sprawą pana Krzysztofa Oleszczaka 
z Wipsowa, Galeria Sztuki „Synagoga” w Barczewie wzbogaciła się 
o wieszak należący do żydowskiego kupca Alfreda Cohna. Natomiast 
wieszak żydowskiego kupca Heymana Henschela z własnych 
zbiorów przekazał autor.

Tekst i foto. Wojciech Zenderowski

 W ramach programu „Z kulturą żydowską pod barczewskim 
niebem”, 5 czerwca br., Galeria Sztuki „Synagoga” w Barczewie 
wzbogaciła się o kolejne cenne pamiątki związane z judaizmem. Tym 
bardziej cenne, gdyż należały do miejscowych żydowskich kupców. 
Tymi przedmiotami są dwa wieszaki na ubrania. Przypomnijmy, do 
kogo należały i jaka była historia dawnych właścicieli.  

Wieszak kupca Alfreda Cohna
 Alfred Cohn, z chwilą zamieszkania w dzisiejszym Barczewie 
(1911 r.), kupił sklep manufakturowy od przechodzącego na rentę 
Michaela Graua pod szyldem „M. Grau Nachfolger”. Sklep znajdował 
się przy ul. Mikołaja Kopernika 11. Potwierdza to napis na wieszaku 
„M. Grau Inh. Alfred Cohn Wartenburg” (M. Grau, właściciel Alfred 
Cohn, Wartenburg). Na drugiej stronie wieszaka widnieje napis „Laß 
die Jugend „Bleyle” tragen!” (Niech młodzież nosi Bleyle!) oraz po 
obydwu stronach napisu znak firmy „BLEYLE”. Dodajmy, że firma 
Bleyle powstała w 1889 roku w Stu�garcie i na początku XX wieku 
była jednym z największych producentów odzieży. Sławę przyniosła 
produkcja wówczas modnych ubrań marynarskich dla chłopców. 
2 maja 1937 roku sklep Alfreda Cohna został przejęty przez Kurta 
Rohna. W 1938 roku Alfred Cohn po opłaceniu wszystkich podatków 
wyjechał z miasta i zamieszkał w Berlinie-Friedenau. Zmarł 28 maja 
1942 roku w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Wieszak na 
ubrania liczy ponad 100 lat.

CENNE PAMIĄTKI JUDAIZMU
WZBOGACIŁY GALERIĘ SZTUKI „SYNAGOGA” W BARCZEWIE

m.in. o potrzebie zapewnienia ochrony 
bezpieczeństwa, o jego aspektach nie tylko w 
odniesieniu do wychowanków placówki. 
Mówiły także o roli opiekuna i wychowawcy 
w kontekście zagwarantowania bezpie-
czeństwa wychowankom.
 Kolejnym punktem programu było zwie-
dzanie placówki. Przewodnikiem po licznych 
pomieszczeniach warsztatów szkolnych i pra-
cowniach szkoły był dyrektor szkoły Jacek 
Goworek. Zwiedzający mieli okazję wy-
słuchać wychowanków podczas wspólnego 
czytania i recytowania. Zwiedzano pra-
cownię informatyczną i chemiczną z przygo-
towaną prezentacją, warsztaty, sale wysta-
wowe z eksponowanymi przepięknymi 
pracami, ukazujące osiągnięcia wycho-
wanków.
 Ostatnim punktem obchodów jubile-
uszowych był występ teatru „Przebudzeni” 
z Ostródy. Po spektaklu nie ukrywano, że 
sztuka w wykonaniu aktorów skłoniła wielu 
gości do refleksji. Dodajmy z biografii 
zespołu, że aktorzy od wielu lat na co dzień 
uczestniczą w cyklicznych zajęciach z teatro-

terapii, muzykoterapii. Na deskach tea-
tralnych wykorzystują elementy tańca 
i relaksacji. Uczestniczą w przeglądach 
i konkursach, stając z profesjonalizmem i 
wspaniałą grą aktorską do rywalizacji 
z zespołami pełnosprawnymi, burząc tym 
samym mity i stereotypy dotyczące osób 
niepełnosprawnych. Spektakl w końcowym 
akcie przedstawienia zawierał wymowną, 
zamkniętą siłę wyrazu, wypełnioną głęboką 
zadumą nad naszą rzeczywistością.
 Na koniec uroczystości dyrektor Irena 
Mysakowska podziękowała licznie przy-
byłym gościom. Podziekowała wychowawcy 
Dariuszowi Baranowskiemu za poprowa-
dzenie uroczystości, Krzysztofowi Trąbiń-
skiemu za przygotowanie prezentacji, wy-
chowawcy Maciejowi Wnukiewiczowi za 
obsługę mul�medialną i nagłośnienie oraz 
wszystkim osobom, dzięki którym uroczy-
stość jubileuszu 50-lecia Zakładu Popraw-
czego w Barczewie mogła się odbyć.
 Po zakończeniu uroczystości organiza-
torzy zaprosili wszystkich na grilla.

Wojciech Zenderowski

 Miłą niespodzianką było, kiedy dyrektor 
Irena Mysakowska z okazji jubileuszu 
wręczyła obecnym i emerytowanym pra-
cownikom tzw. „dekret”, zawierający podzię-
kowania za ich wkład pracy i zaangażowanie.
 W dalszej części uroczystości swoimi 
wspomnieniami z pracy w placówce podzielił 
się emerytowany wychowawca, nauczyciel 
Zbigniew Lebiecki oraz pedagog Bożena 
Dzwonkowska. Wychowankowie także 
zaprezentowali się przed gośćmi, wykonali 
piosenkę autorską. Podniosłym akcentem, 
związanym z jubileuszem 50-lecia Zakładu 
Poprawczego w Barczewie, były życzenia 
skierowane na ręce dyrektor Ireny Mysakow-
skiej wraz pamiątkowym upominkiem. Jako 
pierwszy życzenia złożył burmistrz Barczewa, 
Lech Jan Nitkowski, a następnie obecni 
przedstawiciele jednostek nadrzędnych 
instytucji, dyrektorzy placówek wychowaw-
czych oraz dyrektorzy i prezesi instytucji 
współpracujących z Zakładem Poprawczym.
 Po przerwie odbył się wykład Anny Wa-
tros – psycholog i Aleksandry Gołaszewskiej-
Adamowicz – psychiatry. Prelegentki mówiły 
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rosyjskich i włoskich. Koncert był bardzo 
emocjonujący zarówno dla dzieci, jak i dla 
rodzin oraz przyjaciół początkujących 
muzyków. Na zakończenie pan Konrad 
Ingielewicz wykonał dwa utwory w duecie 
z Magdaleną Łowkiel, pracownikiem Salonu 
Muzycznego.
 Następnie 14 czerwca odbył się koncert 
zespołu wiolonczelowego, który tworzą 
uczennice klas I-IV wraz z prowadzącą klasę 
wiolonczeli pedagog Moniką Wielechowską-
Kotarbą. W wykonaniu zespołu usłyszeliśmy 
utwory z repertuaru szkoły na wiolonczelę 
Suzuki, m.in. Viva La Vida zespołu Coldplay, 
Shape of You Eda Sheerana (aranżacje na 
wiolonczele z looperem autorstwa pani 
Moniki). Uczennice zaprezentowały się 
również indywidualnie: Victoria Pieczkowska 
z kl. IV z Dywit wykonała Koncert na 
wiolonczelę G-dur nr 4 , cz. II i III, G. 
Goltermanna. Emilia Symonowicz z kl. I 
z Dobrego Miasta zagrała Hunter's Chorus C. 
M. von Webera. Emilia Jakuszczonek z kl. II 
z Dobrego Miasta zagrała Sonatę na wio-

INFORMACJE

1998.06.05 – Koło Emerytów i Rencistów SW 
przy Zakładzie Karnym w Barczewie 
przystąpiło do Krajowego Związku Emerytów 
i Rencistów Służby Więziennej z siedzibą w 
Łodzi. 
1998.06.21 – metropolita warmiński abp 
Edmund Piszcz konsekrował w Barczewie 
jedyny w kraju kościół znajdujący się na 
terenie więzienia – kościół pw. Dobrego Łotra 
(czyli św. Dyzmy – patrona więźniów).
1998.06.30 – w Barczewie oddano do użytku 
kolektor sanitarny K-8.

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Czerwiec
Ciąg dalszy ze str. 9

lonczelę C-dur, cz. I J. B. Brevala, zaś Nikola 
Gębicka z klasy II z Dobrego Miasta – A L. 
Rossy z repertuaru szkoły na wiolonczelę 
Colourstrings. Natomiast prowadząca klasę 
wiolonczeli Monika Wielechowska-Kotarba 
również wystąpiła z małym recitalem przy 
pomocy loopera. Zagrała m.in. utwory z re-
pertuaru Marka Grechuty, Pharrella Willia-
msa i własną kompozycję Star. 
 Wieczór był tym bardziej szczególny, iż 
był jednocześnie pożegnaniem, ponieważ na 
koncercie pani Monika poinformowała 
oficjalnie o zakończeniu pracy pedagoga 
w szkole. Był to moment poruszający dla 
wszystkich. Nie zabrakło przejmujących 
podziękowań, wzruszeń i prezentów.
 Pani Monice życzymy sukcesów na no-
wym etapie życia zawodowego i osobistego, 
a młodym wiolonczelistkom zapału do 
pogłębiania wiedzy, którą pozyskały od 
swojej pedagog, z którą tak bardzo się zżyły.

Magdalena Łowkiel

 Na zakończenie roku szkolnego szkół 
muzycznych odbyły się dwa koncerty u-
czniów w kameralnych wnętrzach Salonu 
Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie, który stara się promować naj-
młodszych muzyków z naszego regionu. 
 7 czerwca koncert integracyjny wykonali 
uczniowie klasy gitary pedagoga Konrada 
Ingielewicza z Powiatowej Szkoły Muzycznej 
I st. w Dywitach, w tym z filii w Barczewie, 
oraz uczniowie z Państwowej Szkoły Mu-
zycznej II st. w Olsztynie, którzy grali w ra-
mach projektu „Szkoła muzyczna swojemu 
miastu”.
 Swoje dotychczasowe umiejętności gry 
przed licznie zgromadzonymi najbliższymi 
zaprezentowali uczniowie z filii Barczewo: 
Przemysław Oboński z kl. II, Marta Syme-
rewicz z kl. II i Ludwik Domalewski z kl. II. 
PSM Dywity reprezentowała Antonina 
Żurawska z kl. II, zaś PSM Olsztyn – Witold 
Królikowski z kl. III, Lena Makarska z kl. II oraz 
Damir Podolak z kl. V. Młodzi gitarzyści 
wykonali utwory kompozytorów polskich, 

Fot. Archiwum CK-B(2)

 Tradycją szkoły jest także przekazanie w opiekę młodszym uczniom klucza do budynku szkoły 
i uroczyste pożegnanie starszych kolegów przez uczniów klas III gimnazjum. 
 Podczas apelu pani dyrektor Alicja Sawicka podziękowała rodzicom, sponsorom i wszystkim, 
którzy przyczynili się do poprawy jakości pracy w Zespole Szkół oraz służyli czasem i zaanga-
żowaniem we wszelkich działaniach szkoły.
 Pan policjant Marek Bojarski przypomniał o bezpieczeństwie podczas wakacji, natomiast 
ksiądz Tomasz Mazurowski pożegnał się już z nami i pobłogosławił na czas letniego odpoczynku. 
Wtedy pani dyrektor oznajmiła, że „wakacje czas zacząć!”. Uroczystość zakończył spontaniczny 
występ wszystkich obecnych w hali przy piosence „Chocolate choco choco”. 
 Absolwentom życzymy dostania się do wybranych szkół średnich i sukcesów w nauce oraz 
wytrwałości w dążeniu do realizacji marzeń i życiowych celów. Wszystkim uczniom natomiast 
życzymy wspaniałych wakacji i zasłużonego odpoczynku.
Do zobaczenia we wrześniu!

Opracowanie art.: Alicja Czarnecka-Zyskowska – koordynator uroczystości
i Karolina Wawrzyniak – osoba prowadząca – nauczyciel ZS w Barczewie.
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Fot. A. Markowicz (3)
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INFORMACJE / HISTORIA

Wieszak kupca Heymana Henschela 
 Wieszak do ubrań: „H. Henschel. Wartenburg” należy do 
żydowskiego kupca Heymana Henschela, właściciela sklepu 
tekstylnego. Nie wiadomo, w którym miejscu sklep się miał 

znajdować. Ciekawostką historyczną jest, że podpis Heymana 
Henschela widnieje na dokumencie Statutu Gminy Żydowskiej z 30 
lipca 1861 roku. Wiadomo, że po dojściu nazistów do władzy, firma 
Henschel (Heyman Henschel), której właścicielką była wówczas 
Minna Pollnow wraz z synami, 17 czerwca 1938 roku zlikwidowała 
swój sklep. Dodajmy, że nagrobek Heymana Henschela widoczny był 
na cmentarzu żydowskim przy ul. Warmińskiej jeszcze w latach 
sześćdziesiątych XX wieku. Można przyjąć, że wieszak na ubrania 
liczy ponad 150 lat. 
 Na koniec dodajmy, że to za sprawą pana Krzysztofa Oleszczaka 
z Wipsowa, Galeria Sztuki „Synagoga” w Barczewie wzbogaciła się 
o wieszak należący do żydowskiego kupca Alfreda Cohna. Natomiast 
wieszak żydowskiego kupca Heymana Henschela z własnych 
zbiorów przekazał autor.

Tekst i foto. Wojciech Zenderowski

 W ramach programu „Z kulturą żydowską pod barczewskim 
niebem”, 5 czerwca br., Galeria Sztuki „Synagoga” w Barczewie 
wzbogaciła się o kolejne cenne pamiątki związane z judaizmem. Tym 
bardziej cenne, gdyż należały do miejscowych żydowskich kupców. 
Tymi przedmiotami są dwa wieszaki na ubrania. Przypomnijmy, do 
kogo należały i jaka była historia dawnych właścicieli.  

Wieszak kupca Alfreda Cohna
 Alfred Cohn, z chwilą zamieszkania w dzisiejszym Barczewie 
(1911 r.), kupił sklep manufakturowy od przechodzącego na rentę 
Michaela Graua pod szyldem „M. Grau Nachfolger”. Sklep znajdował 
się przy ul. Mikołaja Kopernika 11. Potwierdza to napis na wieszaku 
„M. Grau Inh. Alfred Cohn Wartenburg” (M. Grau, właściciel Alfred 
Cohn, Wartenburg). Na drugiej stronie wieszaka widnieje napis „Laß 
die Jugend „Bleyle” tragen!” (Niech młodzież nosi Bleyle!) oraz po 
obydwu stronach napisu znak firmy „BLEYLE”. Dodajmy, że firma 
Bleyle powstała w 1889 roku w Stu�garcie i na początku XX wieku 
była jednym z największych producentów odzieży. Sławę przyniosła 
produkcja wówczas modnych ubrań marynarskich dla chłopców. 
2 maja 1937 roku sklep Alfreda Cohna został przejęty przez Kurta 
Rohna. W 1938 roku Alfred Cohn po opłaceniu wszystkich podatków 
wyjechał z miasta i zamieszkał w Berlinie-Friedenau. Zmarł 28 maja 
1942 roku w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Wieszak na 
ubrania liczy ponad 100 lat.

CENNE PAMIĄTKI JUDAIZMU
WZBOGACIŁY GALERIĘ SZTUKI „SYNAGOGA” W BARCZEWIE

m.in. o potrzebie zapewnienia ochrony 
bezpieczeństwa, o jego aspektach nie tylko w 
odniesieniu do wychowanków placówki. 
Mówiły także o roli opiekuna i wychowawcy 
w kontekście zagwarantowania bezpie-
czeństwa wychowankom.
 Kolejnym punktem programu było zwie-
dzanie placówki. Przewodnikiem po licznych 
pomieszczeniach warsztatów szkolnych i pra-
cowniach szkoły był dyrektor szkoły Jacek 
Goworek. Zwiedzający mieli okazję wy-
słuchać wychowanków podczas wspólnego 
czytania i recytowania. Zwiedzano pra-
cownię informatyczną i chemiczną z przygo-
towaną prezentacją, warsztaty, sale wysta-
wowe z eksponowanymi przepięknymi 
pracami, ukazujące osiągnięcia wycho-
wanków.
 Ostatnim punktem obchodów jubile-
uszowych był występ teatru „Przebudzeni” 
z Ostródy. Po spektaklu nie ukrywano, że 
sztuka w wykonaniu aktorów skłoniła wielu 
gości do refleksji. Dodajmy z biografii 
zespołu, że aktorzy od wielu lat na co dzień 
uczestniczą w cyklicznych zajęciach z teatro-

terapii, muzykoterapii. Na deskach tea-
tralnych wykorzystują elementy tańca 
i relaksacji. Uczestniczą w przeglądach 
i konkursach, stając z profesjonalizmem i 
wspaniałą grą aktorską do rywalizacji 
z zespołami pełnosprawnymi, burząc tym 
samym mity i stereotypy dotyczące osób 
niepełnosprawnych. Spektakl w końcowym 
akcie przedstawienia zawierał wymowną, 
zamkniętą siłę wyrazu, wypełnioną głęboką 
zadumą nad naszą rzeczywistością.
 Na koniec uroczystości dyrektor Irena 
Mysakowska podziękowała licznie przy-
byłym gościom. Podziekowała wychowawcy 
Dariuszowi Baranowskiemu za poprowa-
dzenie uroczystości, Krzysztofowi Trąbiń-
skiemu za przygotowanie prezentacji, wy-
chowawcy Maciejowi Wnukiewiczowi za 
obsługę mul�medialną i nagłośnienie oraz 
wszystkim osobom, dzięki którym uroczy-
stość jubileuszu 50-lecia Zakładu Popraw-
czego w Barczewie mogła się odbyć.
 Po zakończeniu uroczystości organiza-
torzy zaprosili wszystkich na grilla.

Wojciech Zenderowski

 Miłą niespodzianką było, kiedy dyrektor 
Irena Mysakowska z okazji jubileuszu 
wręczyła obecnym i emerytowanym pra-
cownikom tzw. „dekret”, zawierający podzię-
kowania za ich wkład pracy i zaangażowanie.
 W dalszej części uroczystości swoimi 
wspomnieniami z pracy w placówce podzielił 
się emerytowany wychowawca, nauczyciel 
Zbigniew Lebiecki oraz pedagog Bożena 
Dzwonkowska. Wychowankowie także 
zaprezentowali się przed gośćmi, wykonali 
piosenkę autorską. Podniosłym akcentem, 
związanym z jubileuszem 50-lecia Zakładu 
Poprawczego w Barczewie, były życzenia 
skierowane na ręce dyrektor Ireny Mysakow-
skiej wraz pamiątkowym upominkiem. Jako 
pierwszy życzenia złożył burmistrz Barczewa, 
Lech Jan Nitkowski, a następnie obecni 
przedstawiciele jednostek nadrzędnych 
instytucji, dyrektorzy placówek wychowaw-
czych oraz dyrektorzy i prezesi instytucji 
współpracujących z Zakładem Poprawczym.
 Po przerwie odbył się wykład Anny Wa-
tros – psycholog i Aleksandry Gołaszewskiej-
Adamowicz – psychiatry. Prelegentki mówiły 
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rosyjskich i włoskich. Koncert był bardzo 
emocjonujący zarówno dla dzieci, jak i dla 
rodzin oraz przyjaciół początkujących 
muzyków. Na zakończenie pan Konrad 
Ingielewicz wykonał dwa utwory w duecie 
z Magdaleną Łowkiel, pracownikiem Salonu 
Muzycznego.
 Następnie 14 czerwca odbył się koncert 
zespołu wiolonczelowego, który tworzą 
uczennice klas I-IV wraz z prowadzącą klasę 
wiolonczeli pedagog Moniką Wielechowską-
Kotarbą. W wykonaniu zespołu usłyszeliśmy 
utwory z repertuaru szkoły na wiolonczelę 
Suzuki, m.in. Viva La Vida zespołu Coldplay, 
Shape of You Eda Sheerana (aranżacje na 
wiolonczele z looperem autorstwa pani 
Moniki). Uczennice zaprezentowały się 
również indywidualnie: Victoria Pieczkowska 
z kl. IV z Dywit wykonała Koncert na 
wiolonczelę G-dur nr 4 , cz. II i III, G. 
Goltermanna. Emilia Symonowicz z kl. I 
z Dobrego Miasta zagrała Hunter's Chorus C. 
M. von Webera. Emilia Jakuszczonek z kl. II 
z Dobrego Miasta zagrała Sonatę na wio-

INFORMACJE

1998.06.05 – Koło Emerytów i Rencistów SW 
przy Zakładzie Karnym w Barczewie 
przystąpiło do Krajowego Związku Emerytów 
i Rencistów Służby Więziennej z siedzibą w 
Łodzi. 
1998.06.21 – metropolita warmiński abp 
Edmund Piszcz konsekrował w Barczewie 
jedyny w kraju kościół znajdujący się na 
terenie więzienia – kościół pw. Dobrego Łotra 
(czyli św. Dyzmy – patrona więźniów).
1998.06.30 – w Barczewie oddano do użytku 
kolektor sanitarny K-8.

Wojciech Zenderowski
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lonczelę C-dur, cz. I J. B. Brevala, zaś Nikola 
Gębicka z klasy II z Dobrego Miasta – A L. 
Rossy z repertuaru szkoły na wiolonczelę 
Colourstrings. Natomiast prowadząca klasę 
wiolonczeli Monika Wielechowska-Kotarba 
również wystąpiła z małym recitalem przy 
pomocy loopera. Zagrała m.in. utwory z re-
pertuaru Marka Grechuty, Pharrella Willia-
msa i własną kompozycję Star. 
 Wieczór był tym bardziej szczególny, iż 
był jednocześnie pożegnaniem, ponieważ na 
koncercie pani Monika poinformowała 
oficjalnie o zakończeniu pracy pedagoga 
w szkole. Był to moment poruszający dla 
wszystkich. Nie zabrakło przejmujących 
podziękowań, wzruszeń i prezentów.
 Pani Monice życzymy sukcesów na no-
wym etapie życia zawodowego i osobistego, 
a młodym wiolonczelistkom zapału do 
pogłębiania wiedzy, którą pozyskały od 
swojej pedagog, z którą tak bardzo się zżyły.

Magdalena Łowkiel

 Na zakończenie roku szkolnego szkół 
muzycznych odbyły się dwa koncerty u-
czniów w kameralnych wnętrzach Salonu 
Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie, który stara się promować naj-
młodszych muzyków z naszego regionu. 
 7 czerwca koncert integracyjny wykonali 
uczniowie klasy gitary pedagoga Konrada 
Ingielewicza z Powiatowej Szkoły Muzycznej 
I st. w Dywitach, w tym z filii w Barczewie, 
oraz uczniowie z Państwowej Szkoły Mu-
zycznej II st. w Olsztynie, którzy grali w ra-
mach projektu „Szkoła muzyczna swojemu 
miastu”.
 Swoje dotychczasowe umiejętności gry 
przed licznie zgromadzonymi najbliższymi 
zaprezentowali uczniowie z filii Barczewo: 
Przemysław Oboński z kl. II, Marta Syme-
rewicz z kl. II i Ludwik Domalewski z kl. II. 
PSM Dywity reprezentowała Antonina 
Żurawska z kl. II, zaś PSM Olsztyn – Witold 
Królikowski z kl. III, Lena Makarska z kl. II oraz 
Damir Podolak z kl. V. Młodzi gitarzyści 
wykonali utwory kompozytorów polskich, 

Fot. Archiwum CK-B(2)

 Tradycją szkoły jest także przekazanie w opiekę młodszym uczniom klucza do budynku szkoły 
i uroczyste pożegnanie starszych kolegów przez uczniów klas III gimnazjum. 
 Podczas apelu pani dyrektor Alicja Sawicka podziękowała rodzicom, sponsorom i wszystkim, 
którzy przyczynili się do poprawy jakości pracy w Zespole Szkół oraz służyli czasem i zaanga-
żowaniem we wszelkich działaniach szkoły.
 Pan policjant Marek Bojarski przypomniał o bezpieczeństwie podczas wakacji, natomiast 
ksiądz Tomasz Mazurowski pożegnał się już z nami i pobłogosławił na czas letniego odpoczynku. 
Wtedy pani dyrektor oznajmiła, że „wakacje czas zacząć!”. Uroczystość zakończył spontaniczny 
występ wszystkich obecnych w hali przy piosence „Chocolate choco choco”. 
 Absolwentom życzymy dostania się do wybranych szkół średnich i sukcesów w nauce oraz 
wytrwałości w dążeniu do realizacji marzeń i życiowych celów. Wszystkim uczniom natomiast 
życzymy wspaniałych wakacji i zasłużonego odpoczynku.
Do zobaczenia we wrześniu!

Opracowanie art.: Alicja Czarnecka-Zyskowska – koordynator uroczystości
i Karolina Wawrzyniak – osoba prowadząca – nauczyciel ZS w Barczewie.
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Galeria Sztuki „SYNAGOGA”

Z kulturą żydowską pod barczewskim niebem
 Przed wykładem wystąpił zespół wokalny 
Cantare, działający przy Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku w Barczewie, którym kieruje 
Iwonna Skibińska-Czechowicz. Zespół przy-
gotował kilka utworów nawiązujących do 
tematyki żydowskiej.
 Dr hab. Krzysztof D. Szatrawski wykład 
rozpoczął od procesu osadnictwa Żydów 
w Prusach Wschodnich. Szerzej omówił okres, 
kiedy pod koniec XVIII wieku odnotowano 
napływ ludności żydowskiej na teren Prus, 
a więcej poświęcił kwestii napływowi ludności 
żydowskiej na tereny Warmii, który zapo-
czątkowany został na początku XIX wieku. 
Było też o powstających gminach żydowskich 
na Warmii. Podczas wykładu profesor w po-
kazie multimedialnym zaprezentował inne 
zdjęcia, przedstawiające nie tylko synagogi 
znajdujące się na terenie Prus Wschodnich. 
Zaprezentował także synagogi przed tzw. 
„kryształową nocą” (noc z 9 na 10 listopada 
1938 r.), oraz te same budowle już po ich 
zniszczeniu. Wśród zniszczonych synagog 
największa znajdowała się w Königsbergu 
(dzisiejszy Kaliningrad). Na koniec odniósł się 
do holocaustu Żydów w Prusach Wschodnich. 
Profesor znaczną część wykładu poświęcił 
kulturze żydowskiej na Warmii oraz zapre-

zentował wyjątkowe osobowości pocho-
dzenia żydowskiego, w tym lekarzy, pisarzy, 
naukowców czy muzyków.
 Na koniec prezes Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Anna Rok, wręczając upominek, serde-
cznie podziękowała profesorowi Krzysztofowi 
Szatrawskiemu za przyjęcie zaproszenia i za 
ciekawy wykład nt. kultury żydowskiej w wy-
jątkowym miejscu, jakim jest Galeria Sztuki 
„Synagoga” w Barczewie.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

 5 czerwca br., w ramach programu „Z kul-
turą żydowską pod barczewskim niebem”, na 
zaproszenie barczewskiego oddziału Sto-
warzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Poje-
zierze” oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Barczewie odbył się wykład dr hab. 
Krzysztofa Szatrawskiego, prof. UWM, pt. 
„Kultura żydowska w Prusach Wschodnich”.
 Prezes SSK „Pojezierze” Krystyna Szter, 
witając serdecznie wykładowcę podkreśliła, 
że dr hab. Krzysztof Szatrawski jest pro-
fesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie. Jest także członkiem 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowa-
rzyszenia na Rzecz Kultury Żydowskiej 
„B`Jachad” oraz członkiem Komisji Badań nad 
Kulturą Warmii i Mazur Towarzystwa Nau-
kowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Ol-
sztynie. Ponadto związany jest z Barczewem 
jako dyrektor Sesji Naukowej podczas 
trwającego w naszym mieście Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. 
Feliksa Nowowiejskiego. Prezes dodała, że 
dzisiejszy wykład jest realizacją projektu 
,,Barczewo łączy kultury – z kulturą żydowską 
pod barczewskim niebem’’ dofinansowanym 
z budżetu Gminy Barczewo.

Podziękowała za przygotowane prace w ra-
mach programu „Z kulturą żydowską pod 
barczewskim niebem”, które nawiązywały do 
miejscowego judaizmu. Potem każdy z 
obecnych autorów omówił swoje wysta-
wiane prace. W centralnym miejscu, które 
wyróżnia wschodnia ściana z przyległą 
z zewnątrz pięcioboczną apsydą, wskazującą 
kierunek Jerozolimy, została urządzona wy-
stawa z cegieł z imiennymi tabliczkami 
barczewskich Żydów – ofiar Holocaustu. 
Autorami wystawy byli:

Agnieszka Markowicz i Dieter Lubczyk.
 Agnieszka Markowicz nawiązała do 
piątkowego wernisażu „INSTRUKCJA”, który 
8 czerwca br., odbył się w Skarbcu Kultury 
Europejskiej w Barczewie. Nadmieniła, że 
wszystkie wystawiane w synagodze prace 
zawierają symbole judaizmu, skłaniają do 
zadumy nad przeszłością, przywołują pamięć 
ofiar Holocaustu i zmuszają do innego 
spojrzenia na teraźniejszość.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski 

 15 czerwca br., w Galerii Sztuki „Syna-
goga” w Barczewie, w ramach programu 
„Z kulturą żydowską pod barczewskim nie-
bem” otwarto wernisaż wystawy zbiorowej.
 Prezes Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalne „Pojezierze” Oddział w Barczewie 
Krystyna Szter przywitała przybyłych, w tym 
radnych Miejskiej Rady w Barczewie Annę 
Wojszel i Bogdana Caruka. Przywitała Krzy-
sztofa Kacprowicza - właściciela „Macrosat” 
w Barczewie, dziękując za obecność w sy-
nagodze telewizji kablowej przy różnych 
imprezach. Gorąco przywitała artystów, któ-
rych prace wypełniły przestrzeń pomieszcze-
nia synagogi. Dodała, że wernisaż wystawy 
zbiorowej został zrealizowany dzięki do-
finansowaniu z budżetu Gminy Barczewo. 
 W części pierwszej Krystyna Szter 
opowiedziała historię barczewskiej synagogi. 
Rozpoczęła od osiedlenia się Żydów w Bar-
czewie. Mówiła o żydowskich kupcach, o za-
łożeniu gminy żydowskiej w naszym mieście, 
budowie synagogi oraz o „Kryształowej 
Nocy”, podczas której barczewska synagoga 
ocalała. Więcej poświęciła kulturze żydow-
skiej, która wrosła w historię naszego miasta.  
 W części drugiej, otwierając wystawę 
wernisażu prac zbiorowych, jej organizator 
Agnieszka Markowicz wymieniła autorów 
wystawianych prac. Byli to:
Tomasz Kardacz, Dieter Lubczyk, Agnieszka 
Markowicz, Katarzyna Niemczak, Eve Pohlak, 
Anna Rok, Romana Triebling, Adam Wyżlic.

Wernisaż wystawy zbiorowej
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liny, rzucie do celu, podawaniu piłki, przepla-
taniu szarfy. Pozostałe dzieci aktywnie 
kibicowały swoim drużynom zgodnie z za-
sadami fair play, kulturalnego kibicowania. 
Każde dziecko otrzymało gadżet do kibico-
wania (klaskacz, pompon, gwizdek), co 
uatrakcyjniło pobyt na trybunach podczas 
olimpiady.
 Pomocą i wsparciem służył nam nau-
czyciel wychowania fizycznego z Zespołu 
Szkół w Barczewie, p. Sławomir, który wraz ze 
swoimi podopiecznymi – uczennicami z klasy 
sportowej koordynował przebieg spotkania. 
Gośćmi byli także pan burmistrz Barczewa 
oraz dyrektorzy szkół, którzy pogratulowali 
sportowcom i wręczyli nagrody wszystkim 
uczestnikom.
 Poprzez zrealizowane działania dzieci 
zwiększyły poziom aktywności ruchowej, 

czerpały radość i satysfakcję z kontaktów 
z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw, 
miały możliwość sprawdzenia swoich umie-
jętności sportowych. Dzieci miały bezpo-
średni kontakt ze sportowcami, trenerami, 
instruktorami sportowymi, co dodatkowo 
motywowało je do działania.
 Otrzymane dofinansowanie z Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych umożliwiło nam przygotowanie tak 
dużej imprezy sportowej. Dzięki zakupionym 
sprzętom sportowym mogliśmy zaplanować 
atrakcyjne konkurencje dla drużyn przed-
szkolnych. Wzbogaciliśmy bazę sportową 
w placówce o nowe przybory gimnastyczne, 
które będą wykorzystywane podczas zabaw 
z dziećmi w ciągu całego roku. Wszystkie 
dzieci otrzymały pamiątkowy gwizdek 
i naklejkę super sportowca, a każda drużyna 
z placówki puchar oraz indywidualne 
dyplomy dla dzieci i opiekunów.
 Dzięki sponsorom podczas olimpiady 
wszystkie dzieci otrzymały słodki poczęstu-
nek i napoje.
 Impreza była bardzo interesująca, dała 
dzieciom wiele wrażeń i emocji, z pewnością 
będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Dagmara Czajkowska,
Iwona Duchniewicz, Bożena Iwaszko

 W tym roku, już po raz drugi, Przedszkole 
Miejskie w Barczewie zorganizowało Gminną 
Olimpiadę Sportową Przedszkolaków, w któ-
rej udział wzięło 111 dzieci w wieku 6-7 lat 
z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
z gminy Barczewo. Oprócz dzieci z Przed-
szkola Miejskiego w Barczewie w zawodach 
uczestniczyli przedstawiciele Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Barczewie, Niepublicznego 
Przedszkola w Kronowie, Niepublicznego 
Przedszkola „Warmińska bajka” w Lamkowie 
oraz Niepublicznego Przedszkola w Wipso-
wie. Wydarzenie miało miejsce 5 czerwca 
2018 r. w sali gimnastycznej w Zespole Szkół 
w Barczewie.
 Każde przedszkole i oddział przedszkolny 
wystawiły dziesięcioosobowe drużyny, które 
zmierzyły się ze sobą w konkurencjach 
sportowych, m.in.: w slalomie, biegu z prze-
szkodami, skokach w workach, przeciąganiu 

II GMINNA OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW

Fot. A. Wojczys, archiwum autorów

w Barczewie, Futerski Wiktor - SP Kronowo.
W kategorii klas 4-7: Suraj Maja - SP nr 1 
Barczewo, Mrozowski Bartosz - SP Łęgajny, 
Plachimowicz Alicja - SP nr 3 w Barczewie.
W kategorii gimnazjum: Góralczyk Maciej, 
Sarwa Bartosz, Leleński Damian.

Lista uczestników według zajętych miejsc:
1 miejsce i 7 punktów: Suraj Maja.
2-6 miejsce po 5 punktów: Góralczyk Maciej, 
Mrozowski Bartosz, Plachimowicz Filip, 
Plachimowicz Alicja, Zwolan Sebas�an.
7-9 miejsce po 4,5 punkty: Wodzyński Igor, 
Sarwa Bartosz, Surmański Jakub.
10-14 miejsca po 4 punkty: Leleński Damian, 
Leszczak Michał, Szymonajć Miłosz, Zys-
kowski Amadeusz, Trąbiński Nataniel.
15-16 miejsce po 3,5 punktu: Chorążewicz 

Patrycja, Elak Wojciech.
17-23 miejsce po 3 punkty: Jasiukiewicz Da-
gmara, Futerski Wiktor, Szymański Dominik, 
Czapiewski Kamil, Kotowicz Julian, Zawie-
racz Jan, Kwiatkowski Konstanty.
24 miejsce i 2,5 punktu: Bańka Oskar.
25-28 miejsce po 2 punkty: Kaczmarczyk 
Kacper, Gręda Dominik, Damian Leon, Kalisz 
Oliwer.
29 miejsce i 1 punkt: Wiśniewski Dominik.
 Nagrody wręczał pan Marek Szter – radny 
sejmiku województwa warmińsko- mazur-
skiego.
 Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy, nagrody rzeczowe i słodycze, 
zaś najlepsi zawodnicy dodatkowo zostali 
wyróżnieni medalami i pucharami.

Krzysztof Cis

 W dniu 25.05.2018r. w Zespole Szkół 
w Barczewie odbył się Turniej Szachowy 
z okazji Dnia Dziecka, w którym uczestni-
czyło 29 zawodników ze szkół podstawo-
wych z Barczewa, Bartołt Wielkich, Kronowa, 
Łęgajn i Gimnazjum nr 1 z Barczewa.
 Organizatorem i sędzią głównym był 
Krzysztof Cis – instruktor szachowy, współ-
organizatorem Piotr Futerski – nauczyciel 
Zespołu Szkół w Barczewie i instruktor 
szachowy.
 Pomieszczenie do gry udostępnił Zespół 
Szkół w Barczewie, a sprzęt Centrum Kultu-
ralno-Biblioteczne w Barczewie.
 Sponsorami byli: Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Barczewie i Krzysztof Cis.
 Poziom zawodów był bardzo wysoki. 
Nagrody i puchary rozdano w trzech grupach 
wiekowych: szkoły podstawowe klasy: 0-3, 
4-7 i oddział gimnazjalny.
 Najlepszym zawodnikiem okazała się 
Maja Suraj ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Barczewie, która wygrała wszystkie par�e.
Najmłodszym zawodnikiem był Wiktor Fu-
terski lat 7 ze Szkoły Podstawowej w Kro-
nowie.
 Najlepszymi zawodnikami w kategorii 
klas 0-3 okazali się: Plachimowicz Filip - SP 
nr 1 Barczewo, Szymonajć Miłosz - SP nr 3 

Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka

Fot. Archiwum CK-B
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Galeria Sztuki „SYNAGOGA”

Z kulturą żydowską pod barczewskim niebem
 Przed wykładem wystąpił zespół wokalny 
Cantare, działający przy Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku w Barczewie, którym kieruje 
Iwonna Skibińska-Czechowicz. Zespół przy-
gotował kilka utworów nawiązujących do 
tematyki żydowskiej.
 Dr hab. Krzysztof D. Szatrawski wykład 
rozpoczął od procesu osadnictwa Żydów 
w Prusach Wschodnich. Szerzej omówił okres, 
kiedy pod koniec XVIII wieku odnotowano 
napływ ludności żydowskiej na teren Prus, 
a więcej poświęcił kwestii napływowi ludności 
żydowskiej na tereny Warmii, który zapo-
czątkowany został na początku XIX wieku. 
Było też o powstających gminach żydowskich 
na Warmii. Podczas wykładu profesor w po-
kazie multimedialnym zaprezentował inne 
zdjęcia, przedstawiające nie tylko synagogi 
znajdujące się na terenie Prus Wschodnich. 
Zaprezentował także synagogi przed tzw. 
„kryształową nocą” (noc z 9 na 10 listopada 
1938 r.), oraz te same budowle już po ich 
zniszczeniu. Wśród zniszczonych synagog 
największa znajdowała się w Königsbergu 
(dzisiejszy Kaliningrad). Na koniec odniósł się 
do holocaustu Żydów w Prusach Wschodnich. 
Profesor znaczną część wykładu poświęcił 
kulturze żydowskiej na Warmii oraz zapre-

zentował wyjątkowe osobowości pocho-
dzenia żydowskiego, w tym lekarzy, pisarzy, 
naukowców czy muzyków.
 Na koniec prezes Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Anna Rok, wręczając upominek, serde-
cznie podziękowała profesorowi Krzysztofowi 
Szatrawskiemu za przyjęcie zaproszenia i za 
ciekawy wykład nt. kultury żydowskiej w wy-
jątkowym miejscu, jakim jest Galeria Sztuki 
„Synagoga” w Barczewie.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

 5 czerwca br., w ramach programu „Z kul-
turą żydowską pod barczewskim niebem”, na 
zaproszenie barczewskiego oddziału Sto-
warzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Poje-
zierze” oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Barczewie odbył się wykład dr hab. 
Krzysztofa Szatrawskiego, prof. UWM, pt. 
„Kultura żydowska w Prusach Wschodnich”.
 Prezes SSK „Pojezierze” Krystyna Szter, 
witając serdecznie wykładowcę podkreśliła, 
że dr hab. Krzysztof Szatrawski jest pro-
fesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie. Jest także członkiem 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowa-
rzyszenia na Rzecz Kultury Żydowskiej 
„B`Jachad” oraz członkiem Komisji Badań nad 
Kulturą Warmii i Mazur Towarzystwa Nau-
kowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Ol-
sztynie. Ponadto związany jest z Barczewem 
jako dyrektor Sesji Naukowej podczas 
trwającego w naszym mieście Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. 
Feliksa Nowowiejskiego. Prezes dodała, że 
dzisiejszy wykład jest realizacją projektu 
,,Barczewo łączy kultury – z kulturą żydowską 
pod barczewskim niebem’’ dofinansowanym 
z budżetu Gminy Barczewo.

Podziękowała za przygotowane prace w ra-
mach programu „Z kulturą żydowską pod 
barczewskim niebem”, które nawiązywały do 
miejscowego judaizmu. Potem każdy z 
obecnych autorów omówił swoje wysta-
wiane prace. W centralnym miejscu, które 
wyróżnia wschodnia ściana z przyległą 
z zewnątrz pięcioboczną apsydą, wskazującą 
kierunek Jerozolimy, została urządzona wy-
stawa z cegieł z imiennymi tabliczkami 
barczewskich Żydów – ofiar Holocaustu. 
Autorami wystawy byli:

Agnieszka Markowicz i Dieter Lubczyk.
 Agnieszka Markowicz nawiązała do 
piątkowego wernisażu „INSTRUKCJA”, który 
8 czerwca br., odbył się w Skarbcu Kultury 
Europejskiej w Barczewie. Nadmieniła, że 
wszystkie wystawiane w synagodze prace 
zawierają symbole judaizmu, skłaniają do 
zadumy nad przeszłością, przywołują pamięć 
ofiar Holocaustu i zmuszają do innego 
spojrzenia na teraźniejszość.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski 

 15 czerwca br., w Galerii Sztuki „Syna-
goga” w Barczewie, w ramach programu 
„Z kulturą żydowską pod barczewskim nie-
bem” otwarto wernisaż wystawy zbiorowej.
 Prezes Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalne „Pojezierze” Oddział w Barczewie 
Krystyna Szter przywitała przybyłych, w tym 
radnych Miejskiej Rady w Barczewie Annę 
Wojszel i Bogdana Caruka. Przywitała Krzy-
sztofa Kacprowicza - właściciela „Macrosat” 
w Barczewie, dziękując za obecność w sy-
nagodze telewizji kablowej przy różnych 
imprezach. Gorąco przywitała artystów, któ-
rych prace wypełniły przestrzeń pomieszcze-
nia synagogi. Dodała, że wernisaż wystawy 
zbiorowej został zrealizowany dzięki do-
finansowaniu z budżetu Gminy Barczewo. 
 W części pierwszej Krystyna Szter 
opowiedziała historię barczewskiej synagogi. 
Rozpoczęła od osiedlenia się Żydów w Bar-
czewie. Mówiła o żydowskich kupcach, o za-
łożeniu gminy żydowskiej w naszym mieście, 
budowie synagogi oraz o „Kryształowej 
Nocy”, podczas której barczewska synagoga 
ocalała. Więcej poświęciła kulturze żydow-
skiej, która wrosła w historię naszego miasta.  
 W części drugiej, otwierając wystawę 
wernisażu prac zbiorowych, jej organizator 
Agnieszka Markowicz wymieniła autorów 
wystawianych prac. Byli to:
Tomasz Kardacz, Dieter Lubczyk, Agnieszka 
Markowicz, Katarzyna Niemczak, Eve Pohlak, 
Anna Rok, Romana Triebling, Adam Wyżlic.

Wernisaż wystawy zbiorowej
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liny, rzucie do celu, podawaniu piłki, przepla-
taniu szarfy. Pozostałe dzieci aktywnie 
kibicowały swoim drużynom zgodnie z za-
sadami fair play, kulturalnego kibicowania. 
Każde dziecko otrzymało gadżet do kibico-
wania (klaskacz, pompon, gwizdek), co 
uatrakcyjniło pobyt na trybunach podczas 
olimpiady.
 Pomocą i wsparciem służył nam nau-
czyciel wychowania fizycznego z Zespołu 
Szkół w Barczewie, p. Sławomir, który wraz ze 
swoimi podopiecznymi – uczennicami z klasy 
sportowej koordynował przebieg spotkania. 
Gośćmi byli także pan burmistrz Barczewa 
oraz dyrektorzy szkół, którzy pogratulowali 
sportowcom i wręczyli nagrody wszystkim 
uczestnikom.
 Poprzez zrealizowane działania dzieci 
zwiększyły poziom aktywności ruchowej, 

czerpały radość i satysfakcję z kontaktów 
z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw, 
miały możliwość sprawdzenia swoich umie-
jętności sportowych. Dzieci miały bezpo-
średni kontakt ze sportowcami, trenerami, 
instruktorami sportowymi, co dodatkowo 
motywowało je do działania.
 Otrzymane dofinansowanie z Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych umożliwiło nam przygotowanie tak 
dużej imprezy sportowej. Dzięki zakupionym 
sprzętom sportowym mogliśmy zaplanować 
atrakcyjne konkurencje dla drużyn przed-
szkolnych. Wzbogaciliśmy bazę sportową 
w placówce o nowe przybory gimnastyczne, 
które będą wykorzystywane podczas zabaw 
z dziećmi w ciągu całego roku. Wszystkie 
dzieci otrzymały pamiątkowy gwizdek 
i naklejkę super sportowca, a każda drużyna 
z placówki puchar oraz indywidualne 
dyplomy dla dzieci i opiekunów.
 Dzięki sponsorom podczas olimpiady 
wszystkie dzieci otrzymały słodki poczęstu-
nek i napoje.
 Impreza była bardzo interesująca, dała 
dzieciom wiele wrażeń i emocji, z pewnością 
będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Dagmara Czajkowska,
Iwona Duchniewicz, Bożena Iwaszko

 W tym roku, już po raz drugi, Przedszkole 
Miejskie w Barczewie zorganizowało Gminną 
Olimpiadę Sportową Przedszkolaków, w któ-
rej udział wzięło 111 dzieci w wieku 6-7 lat 
z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
z gminy Barczewo. Oprócz dzieci z Przed-
szkola Miejskiego w Barczewie w zawodach 
uczestniczyli przedstawiciele Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Barczewie, Niepublicznego 
Przedszkola w Kronowie, Niepublicznego 
Przedszkola „Warmińska bajka” w Lamkowie 
oraz Niepublicznego Przedszkola w Wipso-
wie. Wydarzenie miało miejsce 5 czerwca 
2018 r. w sali gimnastycznej w Zespole Szkół 
w Barczewie.
 Każde przedszkole i oddział przedszkolny 
wystawiły dziesięcioosobowe drużyny, które 
zmierzyły się ze sobą w konkurencjach 
sportowych, m.in.: w slalomie, biegu z prze-
szkodami, skokach w workach, przeciąganiu 

II GMINNA OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW

Fot. A. Wojczys, archiwum autorów

w Barczewie, Futerski Wiktor - SP Kronowo.
W kategorii klas 4-7: Suraj Maja - SP nr 1 
Barczewo, Mrozowski Bartosz - SP Łęgajny, 
Plachimowicz Alicja - SP nr 3 w Barczewie.
W kategorii gimnazjum: Góralczyk Maciej, 
Sarwa Bartosz, Leleński Damian.

Lista uczestników według zajętych miejsc:
1 miejsce i 7 punktów: Suraj Maja.
2-6 miejsce po 5 punktów: Góralczyk Maciej, 
Mrozowski Bartosz, Plachimowicz Filip, 
Plachimowicz Alicja, Zwolan Sebas�an.
7-9 miejsce po 4,5 punkty: Wodzyński Igor, 
Sarwa Bartosz, Surmański Jakub.
10-14 miejsca po 4 punkty: Leleński Damian, 
Leszczak Michał, Szymonajć Miłosz, Zys-
kowski Amadeusz, Trąbiński Nataniel.
15-16 miejsce po 3,5 punktu: Chorążewicz 

Patrycja, Elak Wojciech.
17-23 miejsce po 3 punkty: Jasiukiewicz Da-
gmara, Futerski Wiktor, Szymański Dominik, 
Czapiewski Kamil, Kotowicz Julian, Zawie-
racz Jan, Kwiatkowski Konstanty.
24 miejsce i 2,5 punktu: Bańka Oskar.
25-28 miejsce po 2 punkty: Kaczmarczyk 
Kacper, Gręda Dominik, Damian Leon, Kalisz 
Oliwer.
29 miejsce i 1 punkt: Wiśniewski Dominik.
 Nagrody wręczał pan Marek Szter – radny 
sejmiku województwa warmińsko- mazur-
skiego.
 Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy, nagrody rzeczowe i słodycze, 
zaś najlepsi zawodnicy dodatkowo zostali 
wyróżnieni medalami i pucharami.

Krzysztof Cis

 W dniu 25.05.2018r. w Zespole Szkół 
w Barczewie odbył się Turniej Szachowy 
z okazji Dnia Dziecka, w którym uczestni-
czyło 29 zawodników ze szkół podstawo-
wych z Barczewa, Bartołt Wielkich, Kronowa, 
Łęgajn i Gimnazjum nr 1 z Barczewa.
 Organizatorem i sędzią głównym był 
Krzysztof Cis – instruktor szachowy, współ-
organizatorem Piotr Futerski – nauczyciel 
Zespołu Szkół w Barczewie i instruktor 
szachowy.
 Pomieszczenie do gry udostępnił Zespół 
Szkół w Barczewie, a sprzęt Centrum Kultu-
ralno-Biblioteczne w Barczewie.
 Sponsorami byli: Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Barczewie i Krzysztof Cis.
 Poziom zawodów był bardzo wysoki. 
Nagrody i puchary rozdano w trzech grupach 
wiekowych: szkoły podstawowe klasy: 0-3, 
4-7 i oddział gimnazjalny.
 Najlepszym zawodnikiem okazała się 
Maja Suraj ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Barczewie, która wygrała wszystkie par�e.
Najmłodszym zawodnikiem był Wiktor Fu-
terski lat 7 ze Szkoły Podstawowej w Kro-
nowie.
 Najlepszymi zawodnikami w kategorii 
klas 0-3 okazali się: Plachimowicz Filip - SP 
nr 1 Barczewo, Szymonajć Miłosz - SP nr 3 

Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka

Fot. Archiwum CK-B
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SPORTTELEGRAM

 W dniach 22-24 czerwca w Ostródzie 
odbyły się Mistrzostwa Polski w kolarstwie. 
Mieszkanka Barczewa, Małgorzata Jasińska, 
która na co dzień trenuje i startuje w hiszpań-
skiej ekipie Movistar, w Ostródzie już po raz 
czwarty w karierze wywalczyła tytuł mistrzy-
ni Polski w wyścigu ze startu wspólnego. Dwa 
dni wcześniej była również najlepsza w jeź-
dzie indywidualnej na czas. Wcześniej pani 
Małgorzata triumfowała w latach 2009, 
2010 i 2015.
Gratulujemy!

Katarzyna Stasiewicz
Zdjęcie : Źródło: PAP Autor: MR 24.06.2018 
15:43 Małgorzata Jasińska (fot. PAP/Tomasz 

Waszczuk)

 W dniach 26-27 maja w Warszawie 
odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów 
w szabli. W tym turnieju wystartował Cezary 
Białecki, mieszkaniec Barczewa, zawodnik 
MUKS Victor Warszawa.
 W pierwszy dzień turnieju rozegrano 
walki indywidualne. Czarek nie był zaliczany 
do faworytów ze względu na młody wiek, ale 
twierdzono, że jest w stanie sprawić miłą 
niespodziankę. Walki grupowe były bardzo 
wyrównane. Czarek na stoczonych pięć walk 
wygrał tylko dwie, co dało mu awans do fazy 
pucharowej, ale z bardzo słabym rozsta-
wieniem, co od razu dawało mu w pierwszej 
walce pucharowej bardzo trudnego zawod-
nika z Zagłębiowskiego Klubu Szermier-
czego. Czarek ten pojedynek wygrał pewnie 
15-8. Następnym przeciwnikiem Czarka był 
zawodnik TMS Sosnowiec, który po walkach 
grupowych zajmował 2 miejsce i był on 
faworytem tego pojedynku. Walkę od 
początku, ku zdziwieniu kibiców, kontrolował 
Czarek i pokonał faworyta 15-5, co dało mu 
awans do najlepszej szesnastki turnieju. 
 W starciu o najlepszą ósemkę turnieju 
przeciwnikiem Czarka był zawodnik KKSZ 
Konin. Walka ta, ze względu na nerwową 
sytuację wokół planszy, którą stworzył sędzia 
błędnymi decyzjami po obu stronach, dopro-
wadziła do sytuacji, że bardziej doświad-
czony zawodnik z Konina wygrał ten poje-
dynek 15-13 i wyeliminował Czarka z dalszej 

części turnieju. Czarek ostatecznie zajął 16 
miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów.
 Drugi dzień turnieju to walki drużynowe. 
MUKS Victor Warszawa był zaliczany do 
faworytów ze względu na fakt, że rok wcześ-
niej zostali nieoczekiwanymi Mistrzami 
Polski, i to jako najmłodsza drużyna, która 
zdobyła Mistrzostwo Polski Seniorów. Jak na 
mistrzów przystało, bez większych trudności 
pokonali zespół UKS Szabla Ząbki 45-19, a w 
półfinale zespół For�s Sosnowiec 45-26. 
W finale spotkali się z KKSZ Konin. Czarek 
miał w tym starciu bardzo duży udział, gdyż w 

Mistrzostwa Polski Seniorów w szabli

Małgorzata Jasińska
Mistrzyni Polski

 W dniach 31.05-3.06.2018 r. w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Olsztynie odbyły się Indywidualne 
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
w których uczestniczyło 50 zawodników w różnych 
grupach wiekowych.
 Szachistka z Barczewa, Maja Suraj, grała w grupie D-
13, gdzie par�a trwała około 2,5 godziny. Maja w tej 
grupie posiada najniższy ranking i kategorię szachową. 
Maja ma IV kategorie i ranking 1250, a przyszło jej grać 
z zawodniczką z I kategorią i rankingiem 1800. Mimo, 
że Maja Suraj była na przegranej pozycji, udało się jej 
wygrać dwie rundy z zawodniczkami z III kategorią. 
Maja dzielnie walczyła i zdobyła 2 punkty na 7, 
zajmując 9 miejsce. Były to jej pierwsze Indywidualne 
Mistrzostwa. 

Tekst i foto: Krzysztof Cis

tym pojedynku nie przegrał walki, co 
pomogło zespołowi MUKS Victor Warszawa 
w obronieniu tytułu Mistrza Polski Seniorów, 
wygrywając ten pojedynek 45-41. Sukces 
jest tym większy, że zespół z Warszawy 
udowodnił, że mistrzostwo z poprzedniego 
roku nie było przypadkiem.
 Dla Czarka jest to dziewiąty medal 
Mistrzostw Polski i trzeci w Mistrzostwach 
Polski Seniorów.

Tekst i foto: Grzegorz Białecki

 II miejsce w cyklu Pucharu Polski 
w Klasie Omega wywalczył pan Adam 
Perczyński (sołtys Wójtowa) wraz z za-
łogą (Grzegorz Perczyński, Piotr Zim-
nicki). Regaty odbyły się 9 czerwca na 
jeziorze Ewingi w miejscowości Zalewo. 
Był to drugi start z ośmiu eliminacji 
Pucharu Polski w Klasie Omega (w pierw-
szym starcie załoga pana Adama Perczyń-
skiego zajęła 8 miejsce).
 Gratulujemy i życzymy kolejnych wy-
granych!

Katarzyna Stasiewicz

Puchar Polski w Klasie Omega

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Fot. Archiwum IT/UM
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Zdjęcie na okładce:
„Zakład Poprawczy w Barczewie”
Zbigniew „Ramsko” Kozłowski

G. Białecki, D. Czajkowska, A. Czarnecka-Zyskowska, K. Cis,
I. Duchniewicz, B. Iwaszko, A. Maciejewski, A. Markowicz, I. Rudź,
T. Sołowiej, K. Stasiewicz, K. Wawrzyniak.

Książka na lipiec
Biblioteka CK-B

 Saga o członkach niemieckiego rodu, na którą składają 
się powieści: tom I – „Dziedzictwo” i tom II – „Piętno”. 
Część pierwsza to poruszająca opowieść o zawiłych losach 
polskiej nauczycielki i niemieckiego oficera SS oraz ich 
potomków. Pełna dramatycznych momentów historia 
rozgrywa się na przestrzeni niemal osiemdziesięciu lat, 
przenosząc czytelnika z przedwojennego Wolnego Miasta 
Gdańsk i pruskiej arystokratycznej posiadłości w Szlezwiku-
Holsztynie do wojennego Krakowa i Olkusza, powojennego 
Berlina Wschodniego i Warszawy, następnie do 
prowansalskiej wsi i Paryża lat sześćdziesiątych, aż wreszcie 
do Polski po roku 1989. Bohaterką drugiej części jest 
prawnuczka Wernera von Becka, która postanawia 
prześledzić dzieje swoich przodków. Odkrywając historię 
swojej rodziny i osób z nią związanych, Julia wkracza na 
niebezpieczną ścieżkę, która może zakończyć się dla niej 
tragicznie.

Źródło https://videograf.pl/pl/p/Saga-von-Beckow/2265

Joanna Jax
„Saga von Becków”

Informacje, materiały do gazety prosimy przesyłać
na adres e-mail: gazeta@barczewo.pl

Zapraszamy na wieżę widokową !

 8 czerwca w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie odbył się wernisaż 
artystów Agnieszki Markowicz i Dietera Lubczyka pt. „INSTRUKCJA”. Wydarzenie 
pokazujące, jak sztuka może oddziaływać na ludzkie emocje. Jak można odnaleźć 
instrukcję w kamieniu, cegle, kości? Można... Kto chce widzieć… widzi.
 „Między dziś a jutro jest życie. Należy pamiętać, że tylko «dziś jestem, jutro mnie 
nie ma» (Talmud). I otrzymuję «mandat od tych wszystkich, którzy umilkli na zawsze» 
(Czesław Miłosz)” – tymi słowami rozpoczęła artystka Agnieszka Markowicz. Temat 
zawierający słowa – aż słowa, kluczowe, do Pięcioksiągu Mojżesza. Artyści poprosili 
o obserwację, gdyż zbędne są komentarze. Komentarze o przeszłości, komentarze o człowieku, który wg 
instrukcji drugiego człowieka nie zasługuje na życie. Poprosili o szukanie, zwrócenie uwagi na symbole, 
których nie braknie w „INSTRUKCJI”.
 Sztuka, którą można było obejrzeć w Skarbcu, była doskonałą okazją do zadumy, pamięci nad 
przeszłością i teraźniejszością. Bo świat jest niepewny i nikt nie powiedział, że nie wrócą „demony”. 
Przedstawiona instalacja zawiera symbole z kultury judaizmu, przywołuje 49 nazwisk związanych 
z miastem Barczewo – ofiar Holokaustu.
 Wystawa Markowicz & Lubczyk jest wzruszającą wystawą. Poprzez sztukę zwracają uwagę… 
Byśmy zaczęli doceniać życie, siebie nawzajem.
Wernisażowi towarzyszył koncert Weroniki Kryczki przy akompaniamencie Jacka Kryczki. Weronika to 
olsztyńska wokalistka, laureatka I miejsca na 22 Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej 
w Rybniku 2018 r. Dziękujemy za emocje.
Krótki opis z folderu:

INSTRUKCJA
Ustal, w którym miejscu jest Ci wygodnie stać.

Upewnij się, że nic Ci nie przeszkadza w obserwacji.
Mniej oczy szeroko otwarte, a mózg wypełnij ciszą.

Postaraj się obracać we wszystkich kierunkach.
Patrz na słowa ksiąg spisanych.

Nie uciekaj, jeśli zapali się czerwona lampka w Twojej głowie.
To sygnał pracy Twojej wyobraźni.

A nie alarm.
Gdy lampka zgaśnie, sprawdź, czy oddychasz tym samym powietrzem, co przed wernisażem.

Agnieszka Markowicz
Artystka, malarka. Studia ukończyła na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM w Olsztynie. 
W 2004 r. obroniła dyplom w pracowni projektowania artystycznego prof. Stanisława Trzeszczkowskiego. 
Uprawia rysunek, malarstwo sztalugowe, ilustracje do książek.
Ostatnie malarstwo artystki jest porównywane do sztuki surrealistycznej, operuje symboliką i odwołuje się 
do ludzkich emocji. Poddaje się wyobraźni, jak również do niekontrowanego doznania, ulotnych stanów 
emocjonalnych, które głęboko są ukryte w podświadomości artysty. Duży wpływ wywierają na nią tacy 
artyści jak Michał Anioł, Salvador Dali, Frida Kahlo.
Artystka mówi, że „w życiu jest pełno surrealizmu – wystarczy pamiętać sny”.
Dieter Lubczyk
Artysta – Zerbuński van Gogh, bo tak go nazywają – prezentował prace na różnych wystawach, min.: 
w Jedlinie-Zdroju, we Wrocławiu, w Essen.
Artysta stosuje w swojej pracy różne techniki malarskie, jak np. akwarela, akryl, olej, pastel. Malarstwo 
Dietera Lubczyka charakteryzuje się intensywną kolorystyką. Najczęściej maluje krajobrazy i abstrakcje.

MARKOWICZ & LUBCZYK
WERNISAŻ INSTALACJA

 Pocztówka z pięcioma starannie wykonanymi rycinami 
miejscowych obiektów wydana została w 1898 roku na jubileusz 
miasta. W lewym górnym rogu widnieje herb miasta z dwoma nagimi 
aniołkami, siedzącymi w chmurach i trzymającymi biskupią infułę 
z długimi wstążkami. Jest to jedyna pocztówka, na której wydawca 
umieścił herb miasta. Taki sam herb znajdował się na szczytowych 
ścianach ratusza. Podobny miał w swojej winiecie miejscowy 
„Wartenburger Zeitung”. Herb otoczony jest ozdobnym motywem 
kwiatowym. Nad nim znajduje się napis Stadtwappen (herb miasta). 
 Po lewej stronie w ozdobnej ramce widoczny jest ratusz 
(Rathaus). W drugiej ramce kościół ewangelicki (Evangelische Kirche), 
a po jego lewej stronie plebania pastora przed jej przebudową. 
W trzeciej ramce Królewski Sąd Rejonowy (Königliche Amtsgericht). 
W czwartej kościół katolicki (Katholische Kirche).W ostatniej, piątej, 
jest Dom Miłosierdzia (Evangelisches Knaben Waisenhaus), który 
znajdował się przy dzisiejszej ul. Olsztyńskiej. Pod spodem rycin 
widoczny jest napis: Gross aus Wartenburg Ospr. Miejsce na 
korespondencję znajdowało się w dolnym prawym rogu pocztówki. 
Odwrotna strona pocztówki przeznaczona była wyłącznie na adres. 
 Pocztówka na jubileusz miasta została wydana w Wartenburgu 
przez Emila Emigkeitas.

Wojciech Zenderowski
Fot. Pocztówka w zbiorach autora

120 lat temu 

Pocztówka z herbem miasta z 1898 roku

 W sobotę 23 czerwca 2018 roku w godz. 
12:00-16:00, na boisku sportowym w Nikiel-
kowie, odbył się festyn rodzinny połączony 
z dniem dziecka, który licznie zgromadził 
społeczność naszej miejscowości.
 Festyn pod nazwą „Nikielkowo na sporto-
wo” ma charakter cykliczny i z każdym rokiem 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
Tym razem w zabawie udział wzięło osiem-
dziesięcioro dzieci. Dziecko, aby otrzymać 
jedną z wartościowych nagród, musiało za-
liczyć przygotowane kategorie sportowe. Na-
grodę otrzymało każde uczestniczące dziecko. 
Były piłki, zabawki, gry planszowe, koloro-
wanki, hulajnogi i wiele innych. Dzieci mogły 
też korzystać z dmuchanej zjeżdżalni, kul 
wodnych i przejażdżki na kucyku.
 Na dziecięcych buziach widać było radość 
i zadowolenie. Dla uzupełnienia energii przygo-

Nikielkowo
                    na sportowo

towano im słodki i owocowy poczęstunek.
 Sportowy charakter imprezy ma na celu 
promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego 
spędzania wolnego czasu oraz integracji rodzin.
 W przygotowanie i przeprowadzenie festy-
nu zaangażowanych było kilkanaście osób, 
członków stowarzyszenia Nasze Nikielkowo, 
rady sołeckiej i sołtysa naszej miejscowości.
 Festyn spełnił oczekiwania jego twórców 
i uczestników dzięki sponsorom, którzy ze-
chcieli nas wesprzeć. Jako członek stowarzy-
szenia Nasze Nikielkowo serdecznie im dzię-
kuję.
 Nasi sponsorzy: firma Kart-Map, sklep 
Krówka w Nikielkowie, hurtownia warzyw i o-
woców Sebas�an Rosa, firma transportowa 
Piotr Laskowski, Zwierzyniec Warmiński w Ni-
kielkowie państwa Prokopowicz.

Andrzej Maciejewski

Fot. A. Maciejewski

Fot. Archiwum organizatorów (3)



CENTRUM KULTURALNO -BIBLIOTECZNE
w Barczewie

DJ

Kabaret Łowcy.B
Jacek ZIOBRO - satyryk

Rising Stars Revue - rewia taneczna

FAJERWERKI


