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ZBRODNIA KATYŃSKA, KATASTROFA SMOLEŃSKA
Należy pamiętać, należy wspominać to, co wydarzyło się wiosną 10 kwietnia 1940 r.
w lasach katyńskich.
To, co się wydarzyło, może się jeszcze zdarzyć. Pamiętajmy.
Uroczystość upamiętnienia zbrodni katyńskiej stwarza doskonałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o historii,
do integracji samorządowej i w społeczności lokalnej. Ma zachęcać do podjęcia wspólnych
działań na rzecz wychowania młodzieży na
świadomych i odpowiedzialnych obywateli,
żyjących w poczuciu przynależności do narodu
i państwa.
Czytamy: „Dziś Katyń to przede wszystkim
obowiązek pamięci o ludziach, którzy za
niezłomną wierność Polsce zapłacili życiem. To
nakaz ustalenia nazwisk 3870 oﬁar barbarzyńskiego mordu, które do dziś pozostają
bezimienne (rozstrzelani w Mińsku). To dążenie
do wyświetlenia pełnej prawdy o mechanizmach zbrodni i jej sprawcach. Bo bezimienne

Budowa placu zabaw
przy ul. Miłej w Barczewie
– budżet obywatelski
W dniu 30 marca 2018 r. dokonano
odbioru końcowego przygotowania placu pod
budowę przez ﬁrmę GLOB SERVICE Michał
Marchliński z siedzibą w Lamkowie.
W dniu 09.04.2018 r. zakończono montaż
urządzeń zabawowych objętych zamówieniem I etapu przez ﬁrmę Magic Garden Sp.
z o.o. z siedzibą w Pakości. Dokonano odbioru
końcowego placu zabaw.
Urząd Miejski w Barczewie
Wydział Budownictwa, Inwestycji i Ochrony
Środowiska

nie mogą pozostać nie tylko oﬁary, ale i kaci”.
W samo południe 10 kwietnia władze
miasta, radni Rady Miejskiej, służby mundurowe, dyrektorzy, prezesi placówek podległych, placówek oświatowych oraz uczniowie
Zespołu Szkół w Barczewie wraz z panią
dyrektor, Alicją Hanną Sawicką i nauczycielem
historii, panem Piotrem Futerskim, uczestniczyli w obchodach zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej w ramach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i roku
obchodów stulecia istnienia Służby Więziennej.
Pamiętajmy również o oﬁarach tragedii
smoleńskiej. Każda rocznica jest przeżywana,
celebrowana. Zginęli politycy, generałowie,
duchowni, przedstawiciele rodzin katyńskich,

którzy lecieli do Rosji po to, by oddać hołd
pomordowanym przez Sowietów polskim
oﬁcerom w Katyniu.
Uroczystość rozpoczęła się w Skarbcu
Kultury Europejskiej w Barczewie minutą ciszy.
W programie był wykład mjr Jacka Moczulskiego połączony z prezentacją mul medialną. Można było obejrzeć wystawę
fotograﬁi reporterskiej z pielgrzymki Służby
Więziennej do Katynia „Cześć Bohaterom”
z września 2009 r. Zdjęcia przedstawiają poczty
sztandarowe Służby Więziennej na Polskim
Cmentarzu Wojennym w Katyniu. Fotograf
uchwycił przekazanie urny z ziemią z Lasu
Katyńskiego, która została przywieziona do
COSSW w Kaliszu. Następnie goście złożyli
znicze i kwiaty na Cmentarzu Komunalnym
oraz pod dębem katyńskim w Barczewie.
Tekst i foto: Agnieszka Markowicz

Inwestycje i przetargi
Inwestycje:
1. Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisa
Trwa wydawanie pozwolenia na budowę. Sporządzono inwentaryzację ornitofauny i chiropterofauny oraz ekspertyzę dotyczącą wpływu
inwestycji pn. „Zagospodarowanie brzegów
rzeki Pisa” na ptaki i nietoperze na całym terenie przedmiotowej inwestycji. Niniejsza inwentaryzacja miała na celu stwierdzenie, w jakim stopniu przeznaczony do wycinki drzewostan miejski jest wykorzystywany przez ptaki
oraz jaki wpływ na ornitofaunę oraz chiropterofaunę terenu będzie miała przedmiotowa inwestycja. Na całym terenie planowanej inwestycji
odnotowano 15 gatunków ptaków podlegających ochronie ścisłej i jeden podlegający
ochronie częściowej (w sumie 210 osobników).
W czasie inwentaryzacji nie stwierdzono
rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków związanych z istniejącym drzewostanem. Nie
stwierdzono ważnych dla ptaków miejsc związanych z ich biologią, takich jak: pierzowiska,
żerowiska, noclegowiska, stanowiska lęgowe
rzadkich gatunków ptaków. Stwierdzono 4
gniazda należące do dwóch pospolicie występujących w regionie i synantropijnych gatunków ptaków (sroka Pica pica, kwiczoł Turdus
pilaris). Nie przewiduje się niszczenia ww.

gniazd. Na terenie planowanej inwestycji nie
stwierdzono kryjówek kolonii rozrodczych ani
potencjalnych zimowisk nietoperzy. Przedmiotowa inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na awifaunę i chiropterofaunę ze względu na swój charakter, niewielki
obszar oraz brak gatunków rzadkich i zagrożonych.
2. Utworzenie Centrum Aktywizacji
Posiadamy wszystkie pozwolenia na budowę.
Po uzyskaniu doﬁnansowania przystąpimy do
ogłoszenia przetargu na realizację robót budowanych. Zostały sporządzone ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne dla obiektów
związanych z inwestycją. W budynku socjalnoszatniowym przy boisku przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie w obrębie elewacji i dachu
budynku nie stwierdzono występowania wykorzystywanych we wcześniejszych sezonach
miejsc lęgowych ptaków (gniazda, materiał
gniazdowy) oraz miejsc hibernacji nietoperzy.
Zarówno na dachu, jak i na elewacji nie stwierdzono śladów bytowania. Wszystkie otwory
wentylacyjne są zabezpieczone. Nie stwierdzono pęknięć czy szczelin. Zewnętrzna powierzchnia dachu nie stanowi optymalnego
miejsca do zasiedlenia z uwagi na swoją kon-

Fot. Archiwum UM
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Inwestycje i przetargi
strukcję – płaski, jednorodny obszar pokryty
papą asfaltową. Kominy wentylacyjne – niezasiedlone, bez śladów zasiedlenia.
Wycinka drzew na terenie planowanej
inwestycji nie wpłynie negatywnie na ptaki, na
drzewach przeznaczonych do wycinki nie
stwierdzono gniazd i dziupli.
Budynek dawnego spichlerza przy ul.
Wojska Polskiego w Barczewie okazał się nieco
bardziej sprzyjający dla bytowania ptaków
i nietoperzy. W obrębie obiektu znaleziono
ślady bytowania kopciuszka Phoenicurus
ochruros. Na nieużytkowanej pierwszej kondygnacji wewnątrz, na półce drewnianej pod
stropem, odnotowano jedno miejsce, w którym
znajdowało się gniazdo wykorzystywane przez
kopciuszka jako miejsce lęgowe w sezonie
2017. Odnaleziono także bardzo liczne szczątki kawek, które znajdowały się na wszystkich
kondygnacjach oraz na klatce schodowej. Były
one najprawdopodobniej oﬁarami kuny domowej. Kuna ma tu swój rewir, na kawki poluje
w okolicy i tu je konsumuje. Z dużym prawdopodobieństwem zamieszkuje ten budynek. Na
poddaszu (ostatnia kondygnacja) zlokalizowano także ekskrementy nietoperzy w północnozachodnim narożniku budynku. Osobników
zimujących nie odnotowano. Mając na uwadze
brak nietoperzy, termin inwentaryzacji oraz
warunki panujące wewnątrz budynku, raczej
należy uznać to za kolonię letnią. W całym
budynku istnieje olbrzymia ilość potencjalnych
miejsc dla letnich kolonii nietoperzy. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie powtórnej inwentaryzacji w okresie od
kwietnia do czerwca w celu inwentaryzacji
ptaków i nietoperzy w okresie lęgowym.
3. Utworzenie Centrum Wielu Kultur
Posiadamy pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu doﬁnansowania przystąpimy do ogłoszenia
przetargu na realizację robót budowanych.
Sporządzono inwentaryzację ornitofauny i chiropterofauny oraz ekspertyzę dotyczącą wpływu inwestycji na ptaki i nietoperze. Inwentaryzacja budynku zlokalizowanego w Barczewie
przy ul. Słowackiego 5 miała za zadanie wykryć
obecność ptaków i nietoperzy, ich siedlisk rzeczywistych i potencjalnych oraz pozwolić sformułować opinię na temat proponowanych
warunków przeprowadzenia termomodernizacji, jak też zaproponować kompensację
przyrodniczą w przypadku zniszczenia siedlisk.
W obrębie elewacji i dachu budynku nie
stwierdzono występowania wykorzystywanych we wcześniejszych sezonach miejsc
lęgowych ptaków (gniazda, materiał gniazdowy) oraz miejsc hibernacji nietoperzy. Zarówno
na dachu, jak i na elewacji nie stwierdzono śladów bytowania. W stropodachu wszystkie otwory wentylacyjne są zabezpieczone. Stwierdzone pęknięcia czy szczeliny są zbyt małe aby
stanowić potencjalne miejsce bytowania czy
rozrodu. Zewnętrzna powierzchnia dachu nie
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stanowi optymalnego miejsca do zasiedlenia
z uwagi na swoją konstrukcję – płaski, jednorodny obszar pokryty papą asfaltową. W jego
obrębie znajdują się pionowe wyloty wentylacji, w których w momencie lustracji nie stwierdzono oznak zasiedlenia lub śladów bytowych.
Ponadto w trakcie wizyt nie stwierdzono
obecności żadnych ptaków, które ze względu
na zbliżający się sezon lęgowy mogłyby penetrować teren w celu wyszukiwania dogodnych
miejsc do rozrodu. Jedyne stwierdzenia dotyczyły dalekich przelotów sroki Pica pica i kawek
Corvus monedula.
Przetargi:
1. 30.03.2018 r. zawarto umowę z panem
Krzysztofem Kaczmarczykiem, prowadzącym
działalność gospodarczą pn.: Z.B.D. „TRAKT”
Kaczmarczyk, ul. Jana Brzechwy 21, 11-010
Barczewo, na kwotę 369.000,00 zł, na realizację zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej
w miejscowości Kaplityny – I etap”.
2. 06.04.2018 r. unieważniono przetarg nieograniczony na „Budowę świetlicy wiejskiej

w Wójtowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy”. W postępowaniu wpłynęły tylko dwie oferty, których
wartość przewyższała środki ﬁnansowe przeznaczone przez Zamawiającego na realizację
przedmiotowego zamówienia.
3. 06.04.2018 r. ogłoszono kolejny przetarg na
„Budowę świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz
z częściowym zagospodarowaniem terenu
wokół świetlicy”.
4. Trwa sprawdzanie ofert na „Budowę chodnika (ścieżki dydaktycznej) Wipsowo” – etap I.
W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Kwota,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sﬁnansowanie zamówienia: 289.025,93 zł.
5. 11.04.2018 r. ogłoszono przetarg na ,,Przebudowę chodników na ul. Traugu a w Barczewie – II etap’’. Termin składania ofert:
26.04.2018 r.
6. 12.04.2018 roku ogłoszono przetarg na „Budowę odwodnienia ul. Cedrowej w Wójtowie –
I etap”. Termin składania ofert: 27.04.2018 r.
Aleksandra Hodt
Wydział BIOŚ Urzędu Miejskiego w Barczewie

Bezpieczne przebywanie na akwenach wodnych
laniu się na słońcu – może to grozić szokiem
termicznym lub utratą przytomności;
3. po wejściu do wody należy schłodzić okolicę
serca, karku oraz twarz;
4. do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych, gdy nad kąpiącymi się czuwa ratownik;
5. nie skaczmy do wody „na główkę”, tym
bardziej, jeśli nie znamy głębokości wody. Taki
skok może doprowadzić do urazów kręgosłupa
i kalectwa;
6. gdy przy kąpielisku strzeżonym widzimy
czerwoną ﬂagę lub nie jest wywieszona żadna
Przypominamy, że w chwili obecnej miejsce ﬂaga – kąpiel jest zabroniona;
wyznaczone do kąpieli w Zalesiu jest bez 7. rodzice powinni zawsze czuwać nad kąpiącym się dzieckiem;
nadzoru ratowników!!!
Od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 8. nie należy przepływać czy wypływać na
korzystanie z miejsca wykorzystywanego do otwarty akwen bez asekuracji;
kąpieli w Zalesiu odbywać się będzie pod 9. nie zaleca się kąpać zaraz po jedzeniu – ponadzorem ratowników w godzinach 10:00- winno się odczekać przynajmniej pół godziny;
18:00.
10. do wody najlepiej wchodzić w grupie, albo
Większość utonięć i podtopień jest wyni- przynajmniej z drugą osobą.
kiem lekkomyślności ludzi oraz lekceważenia
Nad wodą zawsze należy zachować ostroobowiązujących przepisów, a przede wszyst- żność i zdrowy rozsądek! To nam zapewni bezkim kąpieli w miejscach niestrzeżonych i nie- pieczeństwo. Przestrzeganie tych kilku podstabezpiecznych.
wowych zasad przyczyni się do zwiększenia
Aby uniknąć niebezpieczeństwa, podajemy naszego bezpieczeństwa, a tym samym na
kilka zasad, jakich należy przestrzegać nad pewno po weekendowym wypoczynku wrócimy szczęśliwi, ładnie opaleni i ze wspaniałymi
wodą:
1. nie wolno wchodzić do wody po spożyciu al- wspomnieniami.
koholu lub środków odurzających. Najczęściej
toną osoby znajdujące się pod wpływem
Urząd Miejski w Barczewie
alkoholu lub pod wpływem takich środków;
Informacja Turystyczna
Fot. Archiwum IT/UM
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Jestem przedszkolakiem-wspólnie poznajemy świat!
„Przedszkole nie musi być piękne architekturą, powinno być piękne rozwiązaniami
organizacyjnymi i pedagogicznymi. Takimi, które stworzą bogate środowisko uczenia się
i w różnorodny sposób stymulować będą motywację dzieci do nauki”.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
rodziców oraz potrzebom dzieci w naszym
przedszkolu podejmujemy coraz to nowe
przedsięwzięcia. Od września więc prowadzimy innowację pedagogiczną „Jestem
przedszkolakiem – wspólnie poznajemy
świat!”.Jej autorkami są Ewelina Majewska,
Elżbieta Jabłońska i Lidia Siemianowska.
Prowadzona innowacja ma na celu
wykorzystanie przestrzeni korytarza przedszkolnego tak, aby pokazywać, że uczenie się
może odbywać się wszędzie (wychodzić poza
ramy sal przedszkolnych). Innowacja ma za
zadanie angażować ludzi, którzy codziennie
znajdują się w tej przestrzeni, a więc:
nauczycieli, rodziców i dzieci po to, aby
środowisko uczenia się i wychowania czynić
bogatszym. Inspiracją do stworzenia innowacji były zadania podjęte w roku
poprzednim. Były to przede wszystkim
skierowane do rodziców i dzieci liczne oferty
konkursów, głównie plastycznych, angażujących dużą grupę społeczności przedszkolnej. Pozwoliło to stwierdzić, że rodziny w
zadania angażują się chętnie. Korytarz
wypełniał się wytworami i pracami plastycznymi zmieniającymi się w ciągu całego
roku. Przestrzeń dotąd wszystkim obojętna
stawała się naszą przestrzenią. Nauczycielki
zaobserwowały, że takie zadania są potrzebne, wzbogacają codzienność przedszkolną,a rodziny włączają się w naturalny
sposób w proces dydaktyczny i wychowawczy. To było główną podstawą do
wdrożenia w roku szkolnym 2017/18
innowacji pedagogicznej. W innowacji
wykorzystujemy stałe elementy wcześniej
przez nas wdrożone, jak np. ,,Kącik wymiany
książek", cieszący się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i rodziców. Powstał on
dzięki zaangażowaniu rodzin, ponieważ to
one w większości pomogły zgromadzić
księgozbiór i w dalszym ciągu wzbogacają
zasoby. Innym przykładem może być kącik
wymiany gier.
Literaturę dziecięcą propagujemy w kąciku „Przystanek – Czytankowo”. Przedstawiamy tu sylwetki autorów książek dla dzieci,
umieszczamy teksty obrazkowo-literowe do
wspólnego czytania przez rodziców i dzieci.
W bieżącym roku szkolnym w każdym
miesiącu w tej przestrzeni pojawiały się
zadania stymulujące do działania i poszerzające wiedzę dzieci o otaczającym świecie.
Już we wrześniu zagospodarowałyśmy
parapety okienne, w których umieściłyśmy
obrazy graﬁczne liczb, materiały zachęcające
do manipulowania i przeliczania w zakresie
10. Zorganizowałyśmy kącik logopedyczny,
w którym umieszczamy informacje na temat
rozwoju mowy oraz propozycje ćwiczeń dla

dzieci. Na jednym z parapetów pojawiają się
propozycje prostych gier np. kółko i krzyżyk
lub ćwiczenia manualne – rysowanie po
śladach itp. Na kolejnym znalazły się nazwy
dni tygodnia, pór roku i miesięcy oraz wiersze,
przysłowia dotyczące aktualnego miesiąca.
W październiku wielkim zainteresowaniem cieszyła się aktywna wystawa na temat
pszczół. Dzieci mogły poznać budowę ula
wielkopolskiego, jego wyposażenie. Mogły
zabawić się w pszczelarza - poznać akcesoria
potrzebne do jego pracy, poszerzać zasób
słownictwa, degustować różne rodzaje
miodów, poznać zapach wosku.
Zrealizowałyśmy temat „Dynia jest do
jedzenia – nie do straszenia”.

Zorganizowaliśmy zadania matematyczne
– dzieci miały możliwość porównywania
ciężaru, ważenia na wagach szalkowych,
mierzenia obwodu miarą krawiecką. Wiele
radości dały dzieciom zabawy ruchowe, np.
toczenie dyni. Dzieci z rodzicami dzielili się
przepisami kulinarnymi oraz spożywali potrawy z dyni przygotowane w kuchni przedszkolnej.
Powstało też „Miasteczko ruchu drogowego”, w którym dzieci miały możliwość
poruszania się po pasach, utrwalenia znaków
drogowych. W ramach akcji „Bądź widoczny
na drodze” dzieci wraz ze swoimi rodzicami
tworzyły własne odblaski.
W grudniu zachęciłyśmy rodziny z dziećmi
do wspólnego spędzania przedświątecznego
czasu. Rodziny korzystały z zadaniowego
kalendarza adwentowego, udekorowały
przedszkolną choinkę własnoręcznie wykonanymi ozdobami, wzięły udział w konkursie
kolęd.
Z pełnym zaciekawieniem przechodzący
rodzice zatrzymywali się ze swoimi pociechami i korzystali z zaaranżowanego „Dino
parku”. Rodzice mieli możliwość poprzez
różnorodne formy przekazywać dzieciom
wiedzę nt. dinozaurów.
Pokazałyśmy rodzicom i opiekunom różne
zabawy edukacyjne, które można wykonywać
wspólnie z dziećmi w każdych warunkach.
Z naszych obserwacji wynika, że w zaproponowanych działaniach bierze duża ilość
dzieci i rodziców oraz cała społeczność
przedszkolna.
Mamy nadzieję, że nasze działania prowadzą do zmian i mają duży wpływ na różne
procesy społeczne, dydaktyczne i wychowawcze.
E. Majewska, L. Siemianowska
Fot. Archiwum przedszkola

Gmina Barczewo przystąpiła do programu
upowszechniania płatności bezgotówkowych w
administracji publicznej. Dzięki temu w kasie urzędu
można dokonywać płatności bezgotówkowych kartą
płatniczą lub telefonem.
Urząd Miejski w Barczewie
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XV Gminny Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej – Łęgajny 2018
Rywalizujemy pamiętając o Niepodległej.
1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do
Unii Europejskiej. W marcu 2004 r. po raz
pierwszy zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej w Łęgajnach Gminny Turniej Wiedzy
o Unii Europejskiej, aby zachęcić uczniów
naszej i sąsiednich szkół do poznania krajów
Wspólnoty. Turniej ma formę gry dydaktycznej, w której oprócz dużej wiedzy liczy się
taktyka, współpraca w grupie, zręczność,
szybkość działania i szczęście.
W tym roku, 27 marca, uczniowie gminy
Barczewo spotkali się na europejskich zmaganiach po raz piętnasty. Kolejny raz patronat
nad turniejem objął burmistrz Barczewa.
Przybyłych zawodników oraz ich opiekunów
powitała dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach – pani Elżbieta
Kozłowska wraz ze specjalnym gościem,
panem burmistrzem Lechem Janem Nitkowskim.
Rok szkolny 2017/2018 jest „Rokiem dla
Niepodległej”. Włączając się w obchody 100lecia niepodległości Polski część konkurencji
zawierała zagadnienia związane z historią
naszej ojczyzny. Do historii Polski i czasów
walki o niepodległość nawiązywało hasło
krzyżówki i rozwiązania rebusów. Nagrodą dla
zawodników zwycięskiej drużyny były m.in.
komiksy z serii „Tytus, Romek i A’Tomek”
przypominające ważne wydarzenia z historii
Polski. Były to pozycje: „Tytus, Romek i A’Tomek w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.”,
„Tytus, Romek i A'Tomek jako warszawscy
Powstańcy 1944.”, „Tytus, Romek i A’Tomek
w Odsieczy Wiedeńskiej 1683 roku w wyobraźni Papcia Chmiela narysowani.”
Do turnieju stanęły czteroosobowe reprezentacje szkół: SP 1 i SP 3 w Barczewie, SP
w Bartołtach Wielkich, Niepubliczna SP
w Ramsowie, i SP w Łęgajnach. W sumie 5
drużyn, które zaciekle rywalizowały ze sobą
od początku do samego końca, biorąc udział w
różnorodnych konkurencjach autorstwa organizatora turnieju – pana Tomasza Sołowieja.
Zadaniem zawodników było m.in. rozwiązanie
rebusów, układanie ﬂag, wskazywanie państw

na mapie. Od zręczności i opanowania zawodników zależało łowienie banknotów euro,
które nie tylko należało złapać na wędkę
w wyznaczonym czasie, ale jeszcze uzupełnić
odpowiednim nominałem. W konkurencji
„Bajkowa wieża Babel”, uczestnicy turnieju
musieli wykazać się znajomością języków.
Zadaniem ich było rozpoznanie, w jakim
języku emitowana była piosenka z czołówki
popularnej bajki „Gumisie”. Bystrością umysłu
i umiejętnością korzystania z komputera
należało wykazać się rozwiązując krzyżówkę
przygotowaną w internetowej aplikacji
Learning Apps oraz „Test o EURO”, utworzony

Szkolny konkurs recytatorski
Konkurs Recytatorski zorganizowano 5
kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3
z zespołami gimnazjalnymi przy Zespole Szkół
w Barczewie. Uczestniczyło w nim piętnaścioro uczniów.
Zwycięzcami w kategorii klas IV-VI zostali:
I miejsce – Aleksandra Michalska, II – Dominik
Gręda, III – Agata Daniłowska, wyróżnienie
otrzymała Maja Kowalska. W kategorii klas VII
i gimnazjum zwyciężyła Karolina Żak (III b gimnazjum), II miejsce zajęła Izabela Markowicz,
natomiast III miejsce przyznano Klaudii Klein.
Wyróżnienie dostała Iza Wójcik.
Uczestników oceniała komisja w składzie:
Magdalena Łowkiel (gość specjalny), Małgo-
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rzata Bronowska-Waliszewska i Katarzyna
Więckowska. Konkurs zorganizowała Małgorzata Korczak we współpracy ze szkolną
biblioteką.
Najlepsi recytatorzy otrzymali dyplomy,
książki pt. „Szkice z dziejów Barczewa” ufundowane przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne oraz zakładki do książek, natomiast
pozostali uczestnicy – naklejki ze złotymi
myślami.
Zwycięzcy I i II miejsca reprezentowali Zespół Szkół w Gminnym Konkursie Recytatorskim w Domu Kultury w Barczewie.
Magdalena Łowkiel
GAZETA SAMORZĄDOWA 3 (283) kwiecień 2018

Fot. Archiwum SP w Łęgajnach (2)

w formularzu Google. Nie było łatwo! Laptopy, na których pracowali uczestnicy konkursu,
szkoła w Łęgajnach pozyskała realizując
projekt „Nauka przez działanie”.
Punktami za wykonane zadania były żetony – monety o nominale 1 euro. 5 żetonów
zawodnicy wymieniali na złotą gwiazdkę,
która pojawiała się na niebieskiej ﬂadze
drużyny. Zwycięstwo w turnieju przypadło tej
drużynie, która jako pierwsza zgromadziła na
swojej ﬂadze 12 gwiazdek.
Turniej zakończył się egzaminem o wszystko. Drużyny odpowiadały na pytania o podwyższonym stopniu trudności. Wysoki poziom, zacięta walka, a więc ogromne emocje
do samego końca. Odbyły się cztery tury
pytań. Ostatnia tura rozstrzygnęły wszystko.
O zwycięstwie zadecydowała ogromna wiedza, ale też szczęście. Ostatecznie, po podliczeniu wszystkich punktów, podział miejsc na
podium wyglądał następująco:
I miejsce – SP 3 w Barczewie, II miejsce – SP w
Łęgajnach, III miejsce – SP w Bartołtach
Wielkich.
Zwycięzcy otrzymali wspaniałą statuetkę
i plecaki ufundowane przez burmistrza Barczewa, komiksy o tematyce związanej z „Niepodległą” oraz pamiątkowe dyplomy. Pozostałe drużyny w dowód uznania za dużą
wiedzę i uczciwą rywalizację również otrzymały ciekawe nagrody.
Zwycięską drużynę ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Barczewie przygotował pan
Andrzej Sawicki.
Drużyna z Łęgajn, przygotowana przez pana
Marcina Cybrucha, startowała w składzie:
Wiktor Andernajs– kl. Va, Ala Żuber – kl. VI,
Antoni Minko – kl. VIIa oraz Antoni Siemiński –
kl. VIIa.
Oprócz nagród uczniowie zyskali ogromną
satysfakcję i bogate doświadczenia, które
niewątpliwie przydadzą się w przyszłości.
Tomasz Sołowiej
nauczyciel matematyki i informatyki
w SP im. Jana Pawła II w Łęgajnach
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Piękna polska poezja na Miejsko-gminnych Spotkaniach z Poezją Dziecięcą
Tradycyjnie w kwietniu Centrum Kulturalno-Biblioteczne zaprasza najmłodszych
mieszkańców naszej gminy do udziału w Miejsko-gminnych Spotkaniach z Poezją Dziecięcą.
W wydarzeniu wzięło udział 38 młodych
recytatorów ze szkół w Kronowie, Bartołtach
Wielkich, Lamkowie, Łęgajnach, Ramsowie
i Barczewie. Uczestnicy wybrali przepiękne,
trudne wiersze oraz fragmenty prozy.
Usłyszeliśmy teksty m.in. J. Brzechwy, W.
Chotomskiej, J. Tuwima i wielu innych
najsłynniejszych pisarzy. Występy oceniało
jury w składzie: Hanna Chyżyńska – dyrektor
Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie, Lidia Szczerbo – pracownica Miejskiej

Biblioteki Publicznej, Wojciech Zenderowski –
lokalny historyk, członek barczewskiego Klubu Poetów i twórca książek o Barczewie.
Sędziowie mieli bardzo trudne zadanie, ponieważ uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom
wykonawczy i interpretacyjny. Spotkania ukazały dużą pracę i uczestników, i opiekunównauczycieli.
Po burzliwej naradzie jury postanowiło
nagrodzić następujące osoby:
Kategoria klas I-III:
I miejsce – Magdalena Lewandowska –
Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie;
II miejsce – Maria Chałupa – Niepubliczna
Szkoła Podstawowa w Lamkowie;

III miejsc – Szymon Bartołd – Szkoła
Podstawowa w Bartołtach Wielkich.
Kategoria klas IV-VI:
I miejsce – Amelia Czeszejko-Sochacka –
Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie;
II miejsce – Aleksandra Michalska – Szkoła
Podstawowa nr 3 w Barczewie;
III miejsce – Oliwia Bitowt – Szkoła
Podstawowa w Bartołtach Wielkich.
Kategoria klas VII i gimnazjum:
I miejsce – Wiktoria Lange – Niepubliczna
Szkoła Podstawowa w Kronowie;
II miejsce – Kinga Kaczmarczyk –
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w
Kronowie;
III miejsce – Karolina Żak – Szkoła
Podstawowa nr 3, oddział Gimnazjum w
Barczewie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy,
natomiast zwycięzcom wręczono najnowszą
publikację Centrum Kultury pt. „Przewodnik
Feliksa Nowowiejskiego. Pamiątki i rękopisy
w zbiorach Salonu Muzycznego im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie”.
Zdobywcy pierwszych miejsc będą reprezentowali gminę Barczewo na eliminacjach
rejonowych w Biskupcu już 7 maja.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne
sukcesy naszych zdolnych recytatorów!
Magdalena Łowkiel

Fot. Archiwum CK-B

Przedszkole Publiczne w Łęgajnach
laureatem ogólnopolskiego programu edukacji
komunikacyjnej „Autochodzik. Gotowi do drogi”
„Dzieciństwo jest okresem, kiedy mózg człowieka jest najbardziej otwarty na nowe doświadczenia,
dzięki temu uczy się najszybciej i najwięcej.
Dzieci w dużej mierze uczą się od dorosłych, najpierw obserwują, potem naśladują, a następnie
odtwarzają w sposób automatyczny”.
Nasze przedszkole w tym roku szkolnym
przystąpiło do VI edycji ogólnopolskiego
programu „Autochodzik. Gotowi do drogi”.
Głównym celem programu jest przygotowanie
dzieci do samodzielności w ruchu drogowym.
Program składa się z 4 bloków tematycznych
(PIESZY, ODBLASKI, PASAŻER, ROWERZYSTA). Do realizacji programu zostały
włączone dzieci, pracownicy przedszkola,
społeczność lokalna. Dzieci odbyły szereg
spacerów edukacyjnych, utrwalając zasady
poruszania się po drogach i przechodzenia
przez jezdnię. Zapamiętywały znaki drogowe i
malowały je na zajęciach. Z rodzicami wykonywały drogomiarki i automiarki. Wzięły udział
w ogólnopolskiej akcji „Koła stop, robisz krok”.
Nasze przedszkole zostało laureatem Relacji
Miesiąca.
W grudniu realizowaliśmy kolejny etap
programu – ODBLASKI. Państwo Joanna
Bezlapowicz-Dobosz i Karol Dobosz zaopatrzyli nasze dzieci w zawieszki odblaskowe.

Fot. Archiwum SP w Łęgajnach

Pani Monika Nahibowicz podarowała dzieciom opaski, aby nosiły je w okresie słabej
widoczności. W przedszkolu odbył się bal
„Odblasków blask chroni nas” z wykorzystaGAZETA SAMORZĄDOWA 3 (283) kwiecień 2018

niem odblasków. Korzystając z życzliwości
pana sołtysa Andrzeja Turka i Stowarzyszenia
„Przystanek Łęgajny” oraz pomocy pani Ewy
Nastaj mogliśmy wykonać przedszkolny totem, który stoi na przedszkolnym tarasie.
Informuje każdego przechodnia i kierowcę,
przejeżdżającego obok przedszkola o tym, by
nie zapominać o noszeniu odblasków nie tylko
w okresie zimowym, ale także po zmroku o
każdej porze roku. Na zajęciach w przedszkolu
gościliśmy także pana policjanta Tomasza
Marczaka z Komisariatu Policji w Barczewie.
Za opracowanie II części programu otrzymaliśmy główną nagrodę „ Busochodzik”.
Obecnie realizujemy dział PASAŻER.
Wspólnymi siłami wykonaliśmy przedszkolny
autochodzik. Na zajęcia zostali zaproszeni
panowie z MPK Olsztyn: Andrzej Staniszewski
i Mirosław Reszuta, którzy opowiadali o pracy
kierowcy. Mogliśmy także obejrzeć wyposażenie samochodu z Nadzoru Ruchu.
Nasze działania można śledzić na proﬁlu
facebookowym Autochodzik.
Program koordynuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum
BRD w Olsztynie oraz rekomendowany jest
przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
Bożena Szewc
koordynator programu
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Dzieci z Przedszkola Miejskiego w Barczewie
pielęgnują dziedzictwo kulturowe i patriotyczne.
Od 2017 roku nasze przedszkole ubiega
się o Certyﬁkat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”
przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty. W ramach projektu
podejmujemy zintegrowane działania służące
m.in.: kształtowaniu tożsamości narodowej,
więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwu
w pielęgnowaniu tradycji, upowszechnianiu
wiedzy na temat polskiej historii i kultury, rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.
Przy współpracy ze społecznością przedszkolną i lokalną braliśmy udział w wydarzeniu
„Krajobraz Dziedzictwa – Dziedzictwo Krajobrazu. Europejskie Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach”, w ramach którego zorganizowaliśmy wystawę zdjęć „Warmińskie Krajobrazy” oraz spotkanie autorskie z artystką,
panią Anną Rok, pod hasłem „Warmińskie
dziedzictwo krajobrazu w poezji, prozie i malarstwie”. Dzieci słuchały legend warmińskich,
malowały w plenerze na temat „Malownicza
miejscowość, w której mieszkam” oraz wspólnie z zespołem ludowym „Oj dana” śpiewały
przyśpiewki warmińskie i tańczyły tańce
ludowe. Zaprezentowały także inscenizację
legendy według I. Kwinto pt. „Jak powstało
Jezioro Wielochowskie”. Zorganizowaliśmy
również wycieczki do kościoła św. Andrzeja,
kościoła św. Anny, Galerii „Synagoga”, Salonu
Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego,
przeprowadziliśmy cykl zajęć o Warmii i naszej
miejscowości.

Przedszkolaki uroczyście obchodziły Święto Niepodległości w przedszkolu: wykonały
plakaty, kotyliony, ﬂagi, brały udział w montażu słowno-muzycznym. Dzieci uczestniczyły
w spotkaniu z panią Danutą Nowakowską –
pedagogiem, dyrygentem zespołu „Moderato”, laureatką konkursu Barczewianin Roku
2017 r., podczas którego mogły poznać
korzenie i tradycje warmińskie.
Przy zaangażowaniu społeczności lokalnej
i przedszkolnej w marcu zorganizowaliśmy
Wystawę Medali i Odznak Wojennych. Dzieci
uczestniczyły w spotkaniu z miłośnikiem
historii, panem Mariuszem Iwaszką, podczas
którego poznały miejsca pamięci narodowej,

walk i męczeństwa Narodu Polskiego. Mogły
obejrzeć i dotknąć prawdziwe medale i odznaki, m.in.: Medal za udział w walkach
o Berlin, Odznakę Grunwaldzką, Medal za
Odrę, Nysę i Bałtyk, Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych, Medal
za udział w wojnie obronnej 1939, Medal za
Warszawę 1939-1945, które otrzymał śp.pan
Jan Krzyżanowski. Duże zainteresowanie
u dzieci wzbudzały mundury i buty wojskowe.
W dalszym ciągu w naszym przedszkolu
będziemy realizować działania związane z upamiętnieniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Dagmara Czajkowska i Bożena Iwaszko
Fot. Archiwum przedszkola

Pomóżmy naszemu mieszkańcowi! Historia Zbigniewa Brydniaka
Jako mała dziewczynka często schodziłam
z tatą do piwnicy, a tam zawsze gdzieś w ciasnych zakamarkach piwnicznych obserwowałam osiedlowych rzeźbiarzy. Tu często
napotykałam pana Zbyszka Brydniaka. W jego
dłoniach przeplatały się dłuta, noże, młotki,
a w oczach rosły piękne ﬁgury, ludowe postaci
wyglądały jak żywe. Słyszałam o wystawach,
konkursach i zachwycie nad tym rękodziełem,
które często stawało się prezentem dla wielu
przyjaciół i rodziny. Po latach spotkałam pana
Zbyszka jako poetę, uczestnika barczewskiego
Klubu Poetów. Wierszem niezwykle trafnie
opisuje otaczający nas wszystkich klimat, ale
też swój mały intymny świat, miłość do żony
i córek oraz rozmowy z samym sobą. Wielu
z nas zna pana Zbyszka jako osobę życzliwą,
pogodną, uśmiechniętą, pozytywnie nastawioną do świata. Jak mówią córki, „zawsze żył
intensywnie, wszędzie go było pełno, to tzw.
złota rączka, na brak zajęć nigdy nie narzekał”.
Ale pan Zbyszek to „przede wszystkim
kochający mąż Grażynki, ojciec trzech córek:
Elżbiety, Ewy i Emilii oraz dziadek: Adama,
Mateusza, Igi i Oliwii”. Wspaniałe, spełnione
życie…
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Fot. Archiwum prywatne

Aż pewnego dnia przeczytałam apel córek
pana Zbyszka:
„Maj 2012 r. – pierwsza diagnoza: GUZ MÓZGU
– NOWOTWÓR GLEJOWY ASTROCYTOMA
WHO II . Te słowa mrożą krew w żyłach
i stopniowo zabijają nadzieję, zabierają marzenia.
Operacja i niepewność, co będzie dalej… Walka
wygrana, mimo, że nie udało się wyciąć całego
guza, Tata dostał 6 lat życia w prezencie i żył
pełnią sił, realizując swoje małe i duże marzenia.
Niestety październik 2017 roku przyniósł złe
wieści… rutynowe badanie wykazało nowy guz
umiejscowiony tuż obok poprzedniego, ale
w miejscu „niedostępnym” dla lekarzy. Operacja
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ze śródoperacyjnym wybudzeniem jest bardzo
ryzykowna i nie daje pewności, że Tata będzie
sprawny intelektualnie oraz ﬁzycznie.
Wtedy wspólnie podjęliśmy decyzję o alternatywnym, bardzo kosztownym leczeniu, które dało
Tacie wiarę i siłę do dalszej walki i chęci do życia.
Niestety koszty suplementacji oraz olejów CBD
i CBG przewyższają możliwości ﬁnansowe naszej
rodziny na kontynuację leczenia…”
W walce z chorobą i cierpieniem każdy
z nas może pomóc panu Zbyszkowi.
Wystarczy choćby mała kwota, tyle, ile
każdy może, o co apeluje rodzina, która
również serdecznie dziękuje za dotychczasowe wsparcie.
Możecie Państwo pomóc w następujący
sposób:
- Przez internet: na stronie:
h ps://zrzutka.pl/zbigniewbrydniak
- Bezpośrednio: wpłaty na numer konta:
61175013126884142110923243
Zrzutka.pl, sp. z o. o. al. Karkonoska 59, 53015 Wrocław
Tytuł: Zbigniew Brydniak – leczenie
Magdalena Łowkiel
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1363.04.13 – biskup Jan Stryprock II nadał
lokację dla wsi Lamkowo.
1373.04.30 – została założona wieś Wipsowo.
1483.04.06 – biskup Mikołaj Tyński, na prośbę
mieszkańców Kaplityn, zmienił prawo pruskie
na chełmińskie.
1517.04.12 – w Wójtowie przebywał Mikołaj
Kopernik, administrator kapituły warmińskiej.
Zatwierdzał transakcje sprzedaży i kupna
ziemi.
1607.04.28 – biskup warmiński Szymon
Rudnicki wydał edykt przeciwko włóczęgom.
1685.04.21 – ks. Piotr Sadowski został
mianowany proboszczem w Barczewie.
1701.04.16 – ukazał się reskrypt króla
pruskiego Fryderyka I, gwarantujący katolikom
wolność religijną.
1802.04.02 – we Fromborku zmarł Joachim
Kalnassy – kanonik warmiński, poeta,
sekretarz biskupa warmińskiego Ignacego
Krasickiego. Kształcił się w Barczewie, Reszlu
i Braniewie. Jako sekretarz i doradca biskupa
dbał o sprawy Barczewa.
1908.04.16 – zmarł ks. Adalbert Freisleben,
proboszcz parai w Barczewie (1861-1871).
1928.04.10 – zmarł w Gietrzwałdzie Andrzej
Samulowski. Poeta warmiński, księgarz,
działacz narodowy i oświatowy na Warmii,
współzałożyciel „Gazety Olsztyńskiej”.
1938.04.20 – w Barczewie młodzież szkolna
uczciła uroczystością rocznicę urodzin
kanclerza Niemiec Adolfa Hitlera.
1938.04.30 – na podstawie niemieckich źródeł
w Barczewie zamieszkiwało 7640 katolików.
Nabożeństwo polskie odbywało się jedno na
14 dni, w nim zaś uczestniczyło 500 wiernych.
1948.04.01 – władze miasta Barczewo zniosły
ograniczenia zużycia energii elektrycznej
w gospodarstwach domowych.
1948.04.26 – w Skajbotach zmarł Franciszek
Kwas, działacz warmiński, pisarz ludowy
i zbieracz folkloru.
1948.04.30 – w Publicznej Szkole
Powszechnej w Barczewie zorganizowano
„Święto Lasu”.
1968.04.10 – w Barczewie z ratusza do
Miejskiego Domu Kultury przeniesiono Koło
Filatelistyczne.
1968.04.10 – w Barczewie przy Miejskim
Domu Kultury założono klub pod nazwą
„Srebrny Włos”.
1968.04.10 –w Barczewie, przy Miejskim
Domu Kultury wybrano Radę Klubu.
Przewodniczącą została Leontyna Sawicka,
a sekretarzem Alojzy Indrunas.
1968.04.25 – na placu przed barczewskim
ratuszem odbył się wiec z okazji przejazdu
sztafety szlakiem zwycięskiej Armii Czerwonej,
na który przybyło ok. 3000 osób.
1978.04.16 – w ramach „Młodzieżowej wiosny
czynu” członkowie Związku Socjalistycznej
Młodzieży Polskiej w Barczewie brali udział
w pracach porządkowych na rzecz miasta.
Ciąg dalszy na str. 10 >>
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Jubileusz 655 lecia
Lamkówko
(niem. Klein Lemkendorf)
Miejscowość położona jest na południe od
Lamkowa, przy północnej granicy gminy
Barczewo. Wcześniej tereny, na których obecnie znajduje się wieś, zamieszkiwane były
przez plemiona pruskie. Dowodem na ich
obecność są znaki z wyrytymi hieroglifami na
granicznym kamieniu z czasów plemion
pruskich, który to kamień znajduje się w lesie
pod Lamkówkiem. Według „Geschichte des
Fürstbistums Ermland” z 1925 roku, osada
Klein Lemkendorf (Małe Lamkówko) została
po raz pierwszy wymieniona 13 kwietnia 1363
roku pod nazwą Brunsdorf. Prawdopodobnie
był to dokument lokacyjny wystawiony przez
biskupa warmińskiego Jana II Stryprocka.
Początkowo wieś stanowiła własność biskupów warmińskich, w której zamieszkali osadnicy polscy. Nazwa Brunsdorf pochodziła
od jej pierwszego założyciela – Brunona.
Począwszy od 1374 roku wieś nosiła nazwę
Lemkendorf, a jej pierwszymi mieszkańcy byli
katolicy, którzy trudnili się rolnictwem. W dokumentach źródłowych znajduje się informacja, że ogromne szkody w zabudowie wsi
wyrządziła wojna polsko-krzyżacka (15191521).
Po rozbiorze Polski (1772 r.) rząd pruski
zabrał wieś i wydał ją na własność prywatną.

W 1820 roku Lamkówko było typową rolniczą
wsią z 8 budynkami i 50 mieszkańcami. Wieś
należała do paraﬁi w Lamkowie. W 1857 roku
wieś liczyła już 75 mieszkańców, a obszar
wynosił 560 morgów, w tym 81 stanowiły lasy.
Natomiast w 1864 roku we wsi było 12
budynków i zamieszkiwało 79 mieszkańców.
W latach 1888-1891 we wsi działała biblioteczka Towarzystwa Czytelni Ludowych, którą
opiekował się bibliotekarz Desing. W 1905
roku obszar Lamkówka wynosił 143,2 ha,
liczył 20 domów i 109 mieszkańców. W 1908
roku do Lamkówka przypisano mniejsze
gospodarstwa, które znajdowały się przy
sąsiednich wioskach. Na ten czas we wsi była
szkoła, w której nauczał Ernest Schulz. Szkołę
zamknięto w pierwszych latach XX wieku. Po
jej zamknięciu mieszkańcy wsi dążyli do
ponownego otwarcia polskiej szkoły. Dopiero
1 lipca 1920 roku władze zezwoliły Konradowi
Luknerowi na otwarcie szkoły polskiej w Lamkówku. Ostatnim nauczycielem w 1939 roku
był Ferdinand Gerke.
31 stycznia 1945 roku do wsi wkroczyli
żołnierze radzieccy.
Lamkówko należy do sołectwa w Lamkowie. Obecnie we wsi mieści się Obserwatorium Satelitarne Katedry Astronomii i Geodynamiki WGiGP Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. Natomiast w lasach
znajduje się okazały pomnik przyrody – dąb.
W 2015 roku Lamkówko liczyło 27 mieszkańców.
Wojciech Zenderowski

Daj Panie jej duszy wieczny odpoczynek,
a światłość Twoja niech odbija się w jej oczach.
Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje…
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim tym, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach i podzielają nasz smutek
po odejściu ukochanej Mamy, Siostry, Babci i Cioci

śp. Aliny Jakończuk
Dziękujemy za tak licznie przybycie i uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych.
„Bóg zapłać” wszystkim za modlitwę, kondolencje, wyrazy wsparcia i życzliwości.
Rodzina
GAZETA SAMORZĄDOWA 3 (283) kwiecień 2018
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W drugą rocznicę wodowania
M/S „NOWOWIEJSKI”

Doniosłym wydarzeniem dla Barczewa
było, kiedy Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
uchwałą z dnia 22 grudnia 2015 roku ustanowił rok 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego. Obchodom Roku Nowowiejskiego
w 2016 roku towarzyszyły różne uroczystości.
Obchodzono m.in. 70. rocznicę śmierci i 139.
rocznicę urodzin kompozytora, zorganizowano konferencje naukowe, spotkania tematyczne, koncerty muzyczne, prelekcje, wystawy (w tym z tematyki genealogii rodziny
Nowowiejskich), a także jubileusz 55-lecia
Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego – dzisiejszego Salonu Muzycznego. Natomiast 28
sierpnia 2016 roku w kościele pw. św. Anny
i św. Szczepana orkiestra Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod batutą Piotra Sułkowskiego wykonała oratorium „Quo vadis” op. 30.
Feliksa Nowowiejskiego. W 2017 roku kontynuowano uroczystości tematycznie związane
z kompozytorem i jego 140. rocznicą urodzin,
zorganizowano konkursy i podobne wydarzenia. Innym, nie mniej doniosłym wydarzeniem, było odsłonięcie nowej tablicy poświęconej kompozytorowi na frontowej ścianie Salonu Muzycznego przy ul. Mickiewicza
13, które miało miejsce 2 czerwca 2016 roku.
Natomiast pominięte zostało inne wydarzenie. W Roku Jubileuszu kroniki morskie
odnotowały jeszcze jedną uroczystość związaną z Feliksem Nowowiejskim, która miała
miejsce 6 kwietnia 2016 roku. Tego dnia w
stoczni w Szanghaju (Chiny), odbyła się uroczystość nadania imienia M/S „NOWOWIEJSKI” nowemu statkowi należącego do
Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego
SA Chipolbrok. W uroczystej dla armatora
ceremonii padły sakramentalne słowa „Płyń
po morzach i oceanach”. Z tą datą M/S „NOWOWIEJSKI”, jako drugi z czterech bliźniaczych statków, wszedł do eksploatacji. Są to
statki: M/S „CHIPOLBROK PACIFIC”, M/S
„NOWOWIEJSKI”, M/S „PADEREWSKI” i M/S
„CHIPOLBROK ATLANTIC”. Wspomniane

KALENDARIUM
Kwiecień
Ciąg dalszy ze str. 9

1998.04.03 – w Barczewie zmarła Janina
Abramowicz, powojenna nauczycielka
i założycielka szkół w powiecie bartoszyckim.
1998.04.05 – w Barczewie zmarła
Kazimiera Kawecka, nauczycielka,
założycielka pierwszego przedszkola przy
ul. Niepodległości 2.
2008.04.28 – w Barczewie na ścianie budynku
Urzędu Miasta odsłonięto tablicę pamiątkową
upamiętniającą postać ks. Walentego
Barczewskiego, od którego wywodzi się
nazwa miasta.
Wojciech Zenderowski
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nowe statki z tzw. klasy Chipolbrok zastąpiły
statki z tej samej klasy, lecz z dawnej serii
„Orkan/Galaxy”, drobnicowców zbudowanych
w Chorwacji. Jeden ze statków z tamtego
okresu nosił także imię M/S „NOWOWIEJSKI”
i pływał obok statków noszących imiona
polskich kompozytorów. O tym wydarzeniu
wspomina publikacja pt. „Barczewo. Rodzinne
miasto Feliksa Nowowiejskiego”, gdzie zamieszczono zdjęcie drobnicowca. Tak więc
wspomniane Chińsko-Polskie Towarzystwo
Okrętowe SA Chipolbrok, nadając imię Feliksa
Nowowiejskiego nowo zbudowanej jednostce, pamiętało o Roku Jubileuszowym,
o urodzonym w Barczewie, jak pisano „polskim
kompozytorze, dyrygencie i działaczu narodowemu, żyjącemu w latach 1877-1946”.
Przypomnijmy, że poczesne miejsce w twórczości Feliksa Nowowiejskiego znalazły utwory marynistyczne, takie jak m.in. opera „Legenda Bałtyku”, czy dzieło chóralne „Missa
Stella Maris”. Jednak bodaj najbardziej znany
i do dziś śpiewany jest jego „Hymn do Bałtyku”
(pieśń patriotyczna z 1919 roku do słów Stanisława Rybki). Przy nadawaniu imienia nowej
jednostce polskiemu przedstawicielowi
Chipolbrok nie przeszkadzało, że w Gdyni
znajduje się już Bulwar Nadmorski nazwany
imieniem Feliksa Nowowiejskiego.
Dodajmy, że Chipolbrok, Chińsko-Polskie
Towarzystwo Okrętowe S.A. w Szanghaju,

powołane zostało w 1951 roku w Tiencinie i w
Gdyni jako „Chińsko-Polskie Przedsiębiorstwo
Maklerów Okrętowych” na podstawie umowy
między Polską i Chinami w celu ustanowienia
połączenia drogą morską między portami
chińskimi i polskimi.
W 1962 roku siedziba Towarzystwa została przeniesiona do Szanghaju. W wyniku restrukturyzacji w latach 90. ﬁrma rozszerzyła
swoją ofertę transportową o porty Europy
Zachodniej i basenu Morza Śródziemnego, jak
również otworzyło linię z portów Dalekiego
Wschodu do portów USA i Zatoki Meksykańskiej oraz innych portów w basenie Morza
Karaibskiego, a także Afryki. Tak więc M/S
„NOWOWIEJSKI” tam, gdzie zawija do
portów, sławi imię naszego kompozytora urodzonego w Barczewie. Tradycją nazewniczą
Chipolbroku jest nadawanie bliźniaczym
jednostkom pływającym nazw chińskich
i polskich, a statki armatora głównie pływają
pod banderami cypryjską i maltańską.
Na koniec parę słów na temat „NOWOWIEJSKIEGO”. Statek zarejestrowany jest
w porcie Limassol na Cyprze i powiewa na nim
jego bandera. Obsadzony jest głównie załogą
polską. Jest to statek wielozadaniowy o nośności 30,3 tys. ton i rozwija prędkość do 15,8
węzła. Jednostka zawiera trzy żurawie o większym udźwigu. Statek przystosowany jest do
przewozu ładunków ciężkich i wielkogabarytowych. Posiada długość 190 m, szerokość 28
m i trzy ładownie, które pozwalają na przewożenie nawet bardzo długich ładunków pod
pokładem.
W związku z nadaniem statkowi imienia
M/S „NOWOWIEJSKI” z naszej strony
pozostało rzec pływającej załodze: „Stopy
wody pod kilem”!
Wojciech Zenderowski
Fot. M/S „NOWOWIEJSKI”

Prośba o pomoc
Jolanta Walicka jest barczewianką.
W 2016 r. lekarze zdiagnozowali u niej stwardnienie zanikowe boczne – nieuleczalną
chorobę, która atakuje mięśnie, doprowadzając do ich zaniku. Pani Jolanta potrzebuje
dużych nakładów ﬁnansowych na leczenie i rehabilitację, która przyczyni się do
usprawnienia w codziennym życiu. Kobieta jest podopieczną Fundacji Avalon. Jest kilka
możliwości, dzięki którym możecie Państwo pomóc naszej mieszkance w walce z chorobą:
Przekazanie 1% podatku:
Nr KRS 0000270809
Cel szczegółowy: Walicka, 9060
Przekazanie darowizny w formie przelewu lub wpłaty na poczcie:
nazwa odbiorcy: Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym Michała
Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa,
nr rachunku odbiorcy: 62160012860003003186426001,
tytuł wpłaty: Jolanta Walicka, 9060
Można także wysłać SMS charytatywny pod nr 75165, w treści wpisując POMOC i numer
subkonta, czyli 9060. Koszt smsa to 5 zł ne o (6,15 zł bru o).
GAZETA SAMORZĄDOWA 3 (283) kwiecień 2018
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Pocztówka z 1908 roku
110 lat temu, a dokładnie w 1908 roku, na co wskazuje
stempel pocztowy na odwrocie z datą 14.11.1908 r., ukazała
się ciekawa pocztówka przedstawiająca ze wszystkimi
szczegółami miejską starówkę. Wydawcą był H. Raddatz.
Na pocztówce, oprócz ratusza i przyległych dwóch
piętrowych kamieniczek, widoczna jest zwarta zabudowa
miejskiej starówki. Ciekawostką jest, że pocztówka przedstawia Kirchenstraße ze starą nawierzchnią i widocznym
pośrodku odpływem wód deszczowych. Ponadto pocztówkę wyróżnia wysoki komin stojący przy wielopiętrowych
budynkach młyńskich, których właścicielem był Rudolf
Ciecierski. Decyzję o budowie przy ratuszu od strony
Kirchenstraße dwóch piętrowych budynków, zwanych
przez mieszkańców ratuszowymi kamieniczkami, podjęli
miejscy radni podczas odbudowy miasta z pożaru w 1798
roku.
Nie trudno jest nie zauważyć, że ratuszowe kamienice mają różne
wysokości. Przyczyną tego jest znajdująca się pod szczytowym
złączeniem obu budynków nieczynna średniowieczna pompa,
z której dawniej korzystali mieszkańcy.
Przypomnijmy, że w czasach niemieckich pierwszą kamieniczkę
na parterze zajmował Carl Kullik, gdzie mieścił się zakład
stomatologiczny „Zannpraxis”. W drugiej kamieniczce był zakład
rymarsko-kuśnierski Paula Grunwalda (wcześniej w tym miejscu swój
szyld miał Hermann Gottfeldt). Po 1933 roku obie kamieniczki
przypisane były do Rathausplatz 102 (pl. Ratuszowy). W czasie
działań wojennych (styczeń 1945 roku) kamieniczki tylko częściowo
uległy uszkodzeniu. Natomiast wąska przestrzeń znajdująca się
pomiędzy nimi a ratuszem została wykorzystana na cele
gospodarcze. Ciekawostką jest, że wówczas kamieniczki nie miały
kamiennych schodów.

Od połowy maja 1945 roku w budynkach na piętrze znajdowały
się mieszkania, a na parterze w pierwszym budynku urządzono
pierwsze ambulatorium miejskie, które dotrwało do 1947 roku.
Po 1949 roku w drugim budynku parter był siedzibą Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej, następnie świetlicą, którą urządzili
członkowie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. W późniejszym okresie prowadzono tam różne kursy pod szyldem
„Nowoczesnej Gospodyni”, podległej pod Gminną Spółdzielnię
Samopomoc Chłopska.
W latach 60. ubiegłego wieku budynki przypisane do ul. Mikołaja
Kopernika 10 przejął Zarząd Miejski, urządzając biura, w tym Urząd
Stanu Cywilnego.
Wojciech Zenderowski
Pocztówka z 1908 roku: Verlag H. Raddatz, Wartenburg Ostpr.
1908), w zbiorach autora

Nabór do szkoły muzycznej

Już piąty rok w rodzinnym mieście Feliksa
Nowowiejskiego działa filia Powiatowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach.
Mieści się w obecnym Zespole Szkół przy ul.
Północnej 14. Tak jak po raz pierwszy w roku
ubiegłym, tak i teraz żegnać będziemy
kolejnych już absolwentów czteroletniego
cyklu kształcenia – w zeszłym roku mieliśmy
ich aż trzynaścioro, w tym tylko trójkę. W przyszłym roku z kolei opuszczać będą szkołę
pierwsi absolwenci sześcioletniego cyklu
kształcenia.
Obecnie w szkole uczy się łącznie 84
uczniów w obu cyklach pod opieką 16
nauczycieli różnych specjalności. Dzieci mogą
rozpocząć naukę nie wcześniej niż w wieku 6
lat (lub jeśli do końca danego roku kalendarzowego ukończą 6 lat) i nie później niż do
ukończenia 16 lat. Dzieci w wieku 6-9 lat uczą
się w cyklu 6-letnim, dzieci i młodzież w wieku
10-16 lat w cyklu 4-letnim.
Zależy nam, by jak najwięcej dzieci
przystępowało do przesłuchań kwalifikacyjnych, bo tylko wtedy nasza szkoła może
wzrastać, trwać i wychowywać muzycznie
kolejne pokolenia dzieci, podnosząc tym
samym kulturę muzyczną mieszkańców
Barczewa i okolic.
Co daje dziecku szkoła muzyczna? To
mogą Państwo przeczytać w obszernym artykule zamieszczonym na stronie internetowej

naszej szkoły: psmdywity.org (gdy kliknie się
w ‘start’ w menu), lub przeczytać syntetyczne
informacje na ulotce rekrutacyjnej zamieszczonej poniżej. Dość powiedzieć, że nauka gry
na instrumencie i wszystko, co temu towarzyszy, bardzo kształtuje charakter: uczy
systematyczności, wyrabia koncentrację uwagi, rozwija pamięć, uczy pokonywać trudności i osiągać cele, uczy organizacji czasu.
Krótko mówiąc, wyrabia w dziecku takie cechy
i predyspozycje, które wspierają procesy
uczenia w ogóle. Ponad to wszystko jest
jeszcze sama umiejętność gry na tym czy
innym instrumencie, która jest wartością samą
w sobie, bo pozwala nam kreować sztukę, a to
sprawia, że nasze życie jest radośniejsze,
pełniejsze, szczęśliwsze, nawet jeśli nie uprawiamy muzyki zawodowo.
Przez cały rok, a w szczególności w okresie
wiosennym, prowadzimy działania na rzecz
pozyskania nowych kandydatów chętnych
podjąć naukę gry na instrumentach. Nasi
uczniowie występują w szkołach, przedszkolach, często też wspierają artystycznie
różnego rodzaju imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne czy Urząd Miasta i Gminy Barczewo.
Właśnie w szkołach, przedszkolach i na tablicach ogłoszeniowych w Barczewie wywieszane są plakaty informujące o zbliżającej się
rekrutacji i najbliższych koncertach. 24 kwietGAZETA SAMORZĄDOWA 3 (283) kwiecień 2018

nia w Skarbcu Kultury Europejskiej przy ul.
Grunwaldzkiej 15 o godz. 17:30 odbędzie się
Koncert Muzyki Filmowej w wykonaniu
naszych uczniów. 8 maja z kolei o godz. 10:00,
w tym samym miejscu, przedstawiona będzie
Bajka Muzyczna, też w wykonaniu naszych
podopiecznych, dedykowana dla uczniów
okolicznych szkół i przedszkoli. Od paru
tygodni odbywają się też w naszej szkole
zajęcia umuzykalniające dla dzieci, które już
noszą się z zamiarem przystąpienia do nauki od
września. Wszystko po to, by zachęcić dzieci
do nauki w naszej szkole.
Przesłuchania kwalifikacyjne prowadzone będą w sobotę 12 maja w godz. 9-13
w naszej siedzibie, która mieści się w Zespole
Szkół przy ul. Północnej 14 w Barczewie.
Do wyboru jest szerokie instrumentarium:
fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela,
gitara klasyczna, flet, klarnet, obój, trąbka, róg.
Wszystkie dzieci spełniające warunki
wiekowe będą mile widziane. Wszyscy mają
równe szanse, muszą tylko wykonać kilka
łatwych ćwiczeń rytmicznych i głosowych i
osiągnąć minimalną liczbę punktów.
O szczegóły dotyczące procesu rekrutacji
proszę pytać w naszym sekretariacie pod
numerem telefonu zamieszczonym w ulotce,
która znajduje się na ostatniej stronie.
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Galeria Sztuki „Synagoga”. Wykład o Wojciechu Kętrzyńskim
W środę 18 kwietnia br. w Galerii Sztuki
„Synagoga”, w ramach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Barczewie, odbył się wykład prof.
Stanisława Achremczyka pt. „Z Niemca Polak,
rzecz o Wojciechu Kętrzyńskim”. Profesora
oraz przybyłych studentów i słuchaczy gorąco
przywitała prezes UTW Anna Rok.
Anna Rok witając wykładowcę podkreśliła,
że Stanisław Achremczyk jest historykiem,
profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a od 1990 dyrektorem Ośrodka Badań
Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
w Olsztynie. Jest także autorem wielu publikacji naukowych, w tym biograﬁi o Wojciechu
Kętrzyńskim.
O Wojciechu Kętrzyńskim (Adalbertcie
von Winklerze) – polskim historyku, wieloletnim dyrektorze Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Lwowie i należącym do
Towarzystwa Historycznego we Lwowie,
można przeczytać w wielu encyklopedycznych
informatorach. Jednak wykład prof. Achremczyka, autora już wspomnianej biograﬁi
Wojciecha Kętrzyńskiego, zawierał wiele
szczegółowych o nim informacji, przeważnie
z okresu młodzieńczego. Było dużo na temat
jego polskich korzeni i nazwiska rodowego,
edukacji i o tym, że pochodził ze szlacheckiej
rodziny. A także o tym, co wpłynęło na to, że
Wojciech Kętrzyński wybrał polskość i jak
w gimnazjum uczył się języka polskiego i ciągle
szukał polskich śladów na Mazurach i swoich
korzeni.

Prof. Stanisław Achremczyk opowiadał
także, jak Wojciech Kętrzyński angażował się
w organizowanie broni na powstanie styczniowe, za co był aresztowany i więziony. Dalej, jak
po obronie doktoratu miał trudności ze znalezieniem pracy ze względu na jego zaangażowanie patriotyczne, czy jak dostał posadę
bibliotekarza w Kórniku, a potem w Zakładzie
im. Ossolińskich we Lwowie. W tym mieście
zmarł 15 stycznia 1918 roku. Wojciech
Kętrzyński pochowany został na lwowskim
cmentarzu. Profesor wspomniał o miejscu jego
pochówku, pomniku czy tablicy i nie tylko.
Na koniec prof. Achremczyk dodał, że
Wojciech Kętrzyński był wybitnym historykiem, etnografem i poetą. Często poruszał

problemy prusko-mazurskie. Miał odwagę
krytykować niemieckich historyków, którzy
często przeinaczali fakty. Prelegent wspomniał
też, że Kętrzyński był autorem wielu książek
m.in.: „O Mazurach”, „Szkice” czy „Wiersze
nieznane”.
W 1946 roku od jego nazwiska nazwano
mazurską miejscowość Rastembork. To dzisiejszy Kętrzyn, który cieszy się, że może w ten
sposób upamiętni tego niezwykłego Polaka.
Przypomnimy, że w tym roku minęła 100.
rocznica jego śmierci.
Na koniec prezes Anna Rok, wręczając
upominek, serdecznie podziękowała profesorowi za przyjęcie zaproszenia i za ciekawy
wykład o wyjątkowym człowieku i w wyjątkowym miejscu, jakim jest Galeria Sztuki „Synagoga” w Barczewie.
W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki Ośrodka Debaty Międzynarodowej
w Olsztynie, który powstał w wyniku konkursu
ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego:
„Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018”, gdzie organizacją
prowadzącą RODM w Olsztynie jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
Celem i głównym działaniem sieci RODM
jest przybliżenie obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie
kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.
Tekst i foto. Wojciech Zenderowski

„Symfonia kwiatów” Krystyny Sól zawitała do Barczewa!
20 kwietnia 2018 r. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie
zorganizowało wystawę Krystyny Sól, wielokrotnie nagradzanej i utytułowanej artystki związanej ze środowiskiem artystycznym Warmii
i Mazur. Wystawa pt. „Symfonia kwiatów” zawiera przepiękne kwieciste
motywy malowane na jedwabiu i ba ki, które zaprezentowano we
wnętrzach Skarbca Kultury Europejskiej. Podczas wernisażu artystka
udzieliła wywiadu Magdalenie Łowkiel prowadzącej imprezę i opowiedziała o technice, w której tworzy, ale także o początkach swojej pracy
artystycznej, w której dużą rolę mieli Państwo Barbara i Andrzej Hulaniccy.
Nie zabrakło opowieści o fascynacjach artystycznych i planach na
przyszłość, a także nie obyło się bez dyskusji i pytań od bardzo licznie
przybyłych gości. Wernisaż uświetniły występy artystyczne w wykonaniu
chóru Moderato pod dyrekcją Danuty Nowakowskiej, tegorocznej
laureatki tytułu Barczewianin Roku. Chór zaprezentował utwory m.in.
o treści warmińskiej. Na scenie wystąpiły również uczennice klasy wiolonczeli Moniki Wielechowskiej-Kotarby z Powiatowej Szkoły Muzycznej
I st. w Dywitach: Viktoria Pieczkowska, Emilia Symonowicz, Emilia
Jakuszczonek i Nikola Gębicka przy akompaniamencie Marka Saleja.
Zagrały trudne utwory, które za kilka dni zaprezentują na konkursie.
Trzymamy kciuki! Wieczór był pełen wrażeń i piękna prac, które doskonale
się prezentowały i stworzone zostały sercem przez Krystynę Sól.
Do oglądania wystawy zapraszamy do 12 maja po uprzednim kontakcie
z Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie.
Magdalena Łowkiel
Fot. Archiwum CK-B
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25 lat. Sportowe wyczyny Zenona Markowicza
O wcześniejszych startach w biegach
długodystansowych pana Zenona Markowicza z Barczewa pisaliśmy na łamach naszej
gazety w 2010 roku. Od tamtej pory nasz
sportowiec wzbogacił swoją kolekcję o kolejne
pamiątkowe puchary, statuetki, medale i dyplomy. Do wcześniej wymienionych biegów
dystansowych, dodajmy udział w biegach,
w których pan Zenon uczestniczył w okresie
od 2011 do 2017 roku: w Szczytnie w IV i V
Ogólnopolskim Biegu po Schodach „Uwolnić
Danuśkę”, w Kwidzyniu w II Biegu Papiernika,
w Szczytnie w Biegu Szlakiem Czarnego
Bociana, w Pasłęku w IV i VII Ogólnopolskim
Biegu Ulicznym, w Kamionkach w II i III Biegu
do Ula, w Gromach o Puchar gen. Polko
w Biegu Cudami Mazur, w Łubiankach w XV
i XVI Biegu Niepodległości, w Mikołajkach
w VII Mikołajkowym Biegu Ulicznym o Puchar
Burmistrza Mikołajek, w Łodzi w Maratonie
„Dbam o zdrowie”, dwukrotnie w Mikołajkach
w Biegowym SuperOES, w Toruniu w III
Maratonie Toruńskim, w Szczytnie w III
Szczycieńskim „Ścieżkami córki rybaka”, w
Mrągowie w I Mrągowskim Biegowym Pikniku
Wojskowym, w Lubawie w II Lubawskiej
dychy, w Olsztynie w I Maratonie Jakubowym
i w II Półmaratonie, trzykrotnie w Olsztynie
w Grand Prix-Bieg nad jeziorem Długim,
w Lidzbarku Warmińskim w IX Lidzbarskim
Biegu Ulicznym, w Elblągu w Biegu Piekarczyka, w Mrągowie w II Mrągowskim Biegowym Pikniku Wojskowym, w Lidzbarku Warmińskim w II Lidzbarskim Biegu Przełajowym,
w Olsztynie Grand Prix-Bieg nad jeziorem
Długim, w Lidzbarku Warmińskim w Grand
Prix Warmii w Biegach, w Wydminach w I Półmaratonie, dwukrotnie w Olsztynie w Biegu
Uniwersyteckim, czterokrotnie w Barczewie
„Barczewo Biega”, w Szczytnie w Biegu Fana
Pana Stefana, czterokrotnie w Olsztynie w
Biegu Europejskim, w Morągu w IV i V Biegu
Ulicznym Szlakiem Morskich Zabytków, dwukrotnie w Węgorzewie w Półmaratonie Węgorza, w Lidzbarku Warmińskim w XI Lidzbarskim
Biegu Ulicznym, dwukrotnie w Olsztynie
w Półmaratonie Jakubowym, w Olsztynie w
XV Biegu Jakubowym, dwukrotnie w Lidzbarku Warmińskim w Biegu Przełajowym,
w Butrynach w Biegu z Nadleśnictwem Nowe
Ramuki, w Lidzbarku Warmińskim w XII
Lidzbarskim Biegu Ulicznym, w Mrągowie w V

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

Mrągowskim Biegowym Pikniku Wojskowym,
w Braniewie w II Braniewskim Biegu Hozjusza,
w Lidzbarku Warmińskim w XIII Lidzbarskim
Biegu Ulicznym, w Olsztynie w Półmaratonie
nad jeziorem Ukiel, w Lidzbarku Warmińskim
w Biegu o Puchar Starosty Mławskiego,
w Zalesiu w IV Biegu na rzecz Dzieci Chorych
na Nowotwory.
W 2012 roku pan Zenon podczas uroczystości „Anioły Sukcesu i Barczewianin Roku”
otrzymał wyróżnienie. Miał również swój
udział w I Gali Sportu w Barczewie.
Zenon Markowicz urodził się 15 grudnia
1951 roku w Górowie Iławeckim. W roku
1971 zamieszkał w Barczewie. Od młodych lat
uprawiał różne dyscypliny sportowe. W 1993
roku podjął życiową decyzję, obierając dyscyplinę – biegi długodystansowe. Rozpoczął
systematyczne treningi, z początku na krótkich
dystansach: 10 i 15 km. Po kilku latach
przygotowań, rozpoczął trening na dłuższych
dystansach, z początku były to półmaratony,
a później maraton liczący 42 km. Było to
wielkie wyzwanie. Pierwszy start i ukończony
bieg miał miejsce 17 czerwca 2006 roku na
odcinku 17 km. Potem były kolejne starty
w biegach dystansowych.
Podsumowując, w ciągu 25 lat, pan Zenon
32 razy stawał na podium, odbierając puchary.
Otrzymał ponad sto okolicznościowych
medali za uczestnictwo. Jak obliczył, łącznie
z biegami i treningami przebiegł ponad 50000
km. To ogromny wyczyn, zważywszy, że jest on
jedynym sportowcem o tak bogatym i udokumentowanym dorobku z Barczewa. Na
uwagę zasługuje córka pana Zenona Ewa,
która dokumentuje każdy start swego taty w
zawodach, utrwalając je na licznych fotograﬁach.
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Na co dzień pana Zenona cechuje skromność. Jednak każdy start w biegu, bez
względu na dystans, przeżywa na nowo.
W rozmowie dodaje, że w dyscyplinie, którą
uprawia, biega wiele osób o różnych profesjach zawodowych. Są to aktorzy, lekarze,
profesorowie, pisarze, wojskowi generałowie,
dziennikarze sportowi, młodzi i starsi wiekiem
zawodnicy, a nawet biegacze z krajów Afryki.
A biec razem z generałem czy z aktorem to
wielka frajda.
– Poznaję wielu ciekawych ludzi, z którymi
biegam. Jest okazja do spotkań i rozmów z nimi
na różne tematy. Wychodzę bogatszy o nową
przygodę. Być sportowcem to nie znaczy
chcieć. To pasmo wyrzeczeń, cierpliwość,
codzienne treningi, dbanie o formę, a nade
wszystko systematyczność i poświęcenie –
mówi pan Zenon, dodając, że nagrodą dla
niego jest ukończenie biegu. To także ogromne
wsparcie ze strony rodziny. Żona Danuta
przyznaje, że jest to piękny sport, i że jest
zadowolona z poczynań męża, ale to sport
kosztowny, gdyż wszystkie wydatki, wyjazdy,
a szczególnie obuwie ﬁnansowane są z budżetu domowego.
– Mąż obecnie nie jest zrzeszonym w żadnym
klubie, a co gorsza nie ma żadnego sponsora.
Podziwiam męża. Staramy się nie tylko towarzyszyć mu w zawodach, ale także kibicować
na trasie, wspieramy, a to ważne – mówi pani
Danuta. Przez dwadzieścia pięć lat startów
zebrane materiały, zdjęcia, wspomnienia i wycinki prasowe wystarczą na publikację o biegaczu z Barczewa.
Z okazji jubileuszu życzymy naszemu
biegaczowi kolejnych maratonów i wyników
sportowych oraz satysfakcji w życiu rodzinnym.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski
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Mistrzostwa Świata Juniorów w szermierce

W dniach 1-9 kwietnia w Weronie odbyły
się Mistrzostwa Świata Juniorów w szermierce. Po całorocznych kwaliﬁkacjach światowych Czarek Białecki zdołał się zakwaliﬁkować do reprezentacji Polski w szabli. Na
starcie w tym turnieju uczestniczyło 158
najlepszych zawodników świata w kategorii
junior. Walki grupowe były bardzo ważnym
elementem tego turnieju ze względu na bardzo
wyrównany poziom prezentowany przez
wszystkich uczestników turnieju. Czarek po

stoczeniu sześciu walk grupowych wygrał
cztery z nich, co dało mu awans do fazy
pucharowej. Przeciwnikiem Czarka w fazie
pucharowej był reprezentant Rumuni. Walka
była bardzo wyrównana, niestety Czarek uległ
15-14 i zakończył turniej jako 74 zawodnik na
świecie.
W turnieju drużynowym nasza reprezentacja w składzie z Czarkiem turniej rozpoczęła
potyczką z reprezentacją Kolumbii. Pojedynek
okazał się bardzo wyrównany, ale zwyciężył

nasz zespół z wynikiem 45-41. Następnym
przeciwnikiem był bardzo groźny zespół z Kazachstanu, w którym startował ósmy zawodnik
po turnieju indywidualnym. Pojedynek był
bardzo wyrównany, co było do przewidzenia,
i po zaciętej walce nasza reprezentacja pokonała przeciwników 45-42. W walce o najlepszą
czwórkę Mistrzostw Świata nasz zespół spotkał się z gospodarzami turnieju – reprezentacją
Włoch. Pojedynek ten zdecydowanie wygrali
Włosi, którzy w tym turnieju nie zostali pokonani i ostatecznie zostali Mistrzami Świata.
Nasi reprezentanci stracili szansę na medal i po
porażkach z reprezentacją Białorusi i Niemiec
zostali 8 drużyną świata.
Uczestnictwo w takim turnieju i reprezentowanie naszego kraju to duże wyróżnienie
dla Czarka jako mieszkańca Barczewa. Na dzień
dzisiejszy szabla polska nie jest zaliczana do
faworytów na świecie i tylko wielka ambicja
i wola walki naszych zawodników pozwala
osiągać takie wyniki. Czarek, zaczynając swoja
przygodę z szermierką w Olsztynie, nie myślał
pewnie, że uda mu się już po raz piąty uczestniczyć w najważniejszym turnieju świata w tej
kategorii.
Grzegorz Białecki
Fot. Archiwum autora

Mistrz Polski, Europy
i świata w podnoszeniu
ciężarów

Miło nam poinformować, że pan Zbigniew
Koper w dniach 24-25 marca 2018 r. zdobył
trzy złote medale na Mistrzostwach Polski
federacji GPC w Zalesiu, a 6-7 kwietnia zdobył
złoty i srebrny medal na Mistrzostwach Europy
federacji WPF&PUTS w Siedlcach. Jest prezesem Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Masters, jest też sędzią międzynarodowym w tej dyscyplinie, jak również trenerem. Ale, co najpiękniejsze, jest także
czynnym zawodnikiem, mimo zbliżających się
65 urodzin. Startuje w olimpijskim podnoszeniu ciężarów Masters i jest wielokrotnym
mistrzem Polski, Europy i świata. Startuje
również w trójboju siłowym i tu również jest
wielokrotnym mistrzem i wicemistrzem Polski,
Europy i Świata.
Agata Wojczys

Był taki dzień, kiedy w naszym mieście bieganie nie było tak rozpowszechnione jak
dziś.
Był taki dzień, kiedy grupa ludzi założyła stowarzyszenie. Są takie dni, jak Dni Barczewa,
kiedy Barczewo staje się letnią stolicą biegową.
Taki dzień już niedługo nas zastanie, ale najpierw musimy nad tym mocno popracować.
Sądny dzień to 8 lipca 2018, kiedy to członkowie stowarzyszenia i setka wolontariuszy
wyruszy na ulice z organizacją V BIEGU BARCZEWO BIEGA.
W tym wyjątkowym dniu, jakim jest 8 lipca, odbędą się biegi dla dzieci i dorosłych.
Dorośli do pokonania będą mieli 3 pętle o łącznej długości 10 km.
Dzieci, w zależności od wieku, będą miały do pokonania 100, 200 i 600 metrów.
Zapisy pod linkiem: h p://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg-barczewo
Gwarantujemy pogodę, miłą atmosferę, szybkie bieganie i miło spędzony czas.
Zachęcamy rodziców do zapisywania się wraz z dziećmi.
Pozdrawiamy i do zobaczenia
Członkowie BSB BARCZEWO BIEGA

Fot. Archiwum IT/UM
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Zaproszenie na festiwal

