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STO LAT TO ZA MAŁO...

Więcej na str. 8.

System C-Eye, czyli komunikacja za pomocą wzroku
C-Eye to urządzenie, dzięki któremu pacjenci
w stanie minimalnej świadomości mogą komunikować się
ze światem zewnętrznym.

DNI BARCZEWA 2018DNI BARCZEWA 2018DNI BARCZEWA 2018

Więcej na str. 11.

DNI BARCZEWA 2018DNI BARCZEWA 2018DNI BARCZEWA 2018
Tegoroczne Dni Barczewa były muzyczno-kabaretowo-taneczne.
Święto naszego miasta odbyło się w dniach 7-8 lipca 2018 r. 

Więcej na str. 4.

W ramach projektu  „Inicjatywa 200 lat”, prowadzonego przez
Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA,
zorganizowano spotkanie urodzinowe najstarszych mieszkanek Wójtowa.
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Zdjęcie na okładce:
Izabela Trojanowska, Dni Barczewa 2018
Zbigniew „Ramsko” Kozłowski

Książka na sierpień
Biblioteka CK-B

Hurra! Wakacje! W kamienicy ruch jak nigdy. Dominik jedzie na obóz, Zuzia na 
kolonie, Asia do babci. Wszyscy obładowani bagażami spieszą się na upragniony 
wypoczynek. Tylko detektyw Pozytywka nie… No bo jak tu zamknąć agencję 
detektywistyczną „Różowe Okulary” na całe dwa miesiące? Zresztą, czy naszemu 
sympatycznemu bohaterowi rzeczywiście udałoby się odpocząć? Detektyw 
Pozytywka jest osobą wyjątkową, dlatego i jego wakacje należą do nietypowych 
i prawdę mówiąc, zapowiadają się pracowicie. Zadba o to sławny podróżnik 
Waskodegamski, niezwykle skuteczny wróżbita, a nawet ksiądz chodzący po 
kolędzie…

źródło: https://nk.com.pl/wakacje-detektywa-
pozytywki/2061/ksiazka.html#.WzTveYoyWpo

Grzegorz Kasdepke „Wakacje detektywa Pozytywki” 

Zapraszamy na wieżę widokową !Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

www.radiobarczewo.pl 

RADIO WARMIA BARCZEWO

Emisja w każdy czwartek
na żywo
od godz. 8:00.
Powtórki w niedziele i wtorki

oraz TVK Macrosat - kanał 910

BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA  W BARCZEWIE
Fot. Archiwum UM/IT

 W tym roku nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej obchodzi 
swoje 120-lecie. Jedną z form uczczenia jubileuszu przez naszych 
ochotników jest remont ich siedziby. Choć to jeszcze nie koniec, już teraz 
można podziwiać efekty ich pracy, a te są niesamowite. 
 Jak zawsze, nie patrząc na przeciwności losu, barczewscy strażacy 
wzięli sprawy w swoje ręce. Jak przyznają, na początku roku przy usta-
laniu planów sami mieli wątpliwości, czy uda im się zrealizować wszystkie 
zmiany dotyczące zarówno prac remontowych, jak i funkcjonowania 
naszej OSP. 
 Budżet był ograniczony, a zakładane prace znacznie przewyższały 
jego możliwości. To jednak nie było powodem odstąpienia od wyzna-
czonych celów czy poddania się - wręcz przeciwnie, w szeregach 
ochotników nastąpiła pełna mobilizacja. Szukanie sponsorów, 
oszczędności i przede wszystkim własna praca. 
 Wśród przeprowadzonych ostatnio działań można wymienić mycie 
elewacji, gruntowanie i jej malowanie, na co pozyskano środki z dotacji z 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z własnych środków 
zakupiono litery, tworzące nowy napis na budynku. Gmina wsparła 
ochotników, pokrywając koszty robocizny przy robieniu zadaszenia. 
W bramach garażowych pojawiły się grafiki z tematyką strażacką. Ich 
efekt pięknie podkreśla nocne oświetlenie, nowe lampy pojawią się 
z kolei pod zamontowanym napisem. Obie rzeczy zostały ufundowane 
przez prywatne firmy. 
 W drugiej połowie sierpnia rozpocznie się ostatni już etap remontu 
drugiej części boksów garażowych. 
 Nowe oblicze remizy sprawiło, że przyjeżdżają ją podziwiać 
mieszkańcy z ościennych miejscowości, jak i spacerujący Barczewianie. 
 Gospodarność i przedsiębiorczość możemy ocenić na szóstkę, a do 
tego, że nie ma rzeczy niemożliwych dla naszych barczewskich 
strażaków, powoli zaczynamy się już przyzwyczajać. 

Patrycja Nowicka

REMIZA JAK NOWA!

Harmonogram może ulec zmianie. Bieżące informacje na orlikach oraz na stronie  w zakładce „sport”www.barczewo.pl
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Bezpieczne przebywanie na akwenach wodnych
 Od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 
korzystanie z miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli w Zalesiu odbywać się będzie BEZ 
NADZORU RATOWNIKÓW!

Większość utonięć i podtopień jest wynikiem 
lekkomyślności ludzi oraz lekceważenia 
obowiązujących przepisów, a przede wszyst-
kim kąpieli w miejscach niestrzeżonych i nie-
bezpiecznych.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa, podajemy 
kilka zasad, jakich należy przestrzegać nad 
wodą:
1. nie wolno wchodzić do wody po spożyciu 
alkoholu lub środków odurzających. 
Najczęściej toną osoby znajdujące się pod 
wpływem alkoholu lub pod wpływem takich 
środków;
2. nie wolno wchodzić do wody zaraz po 
opalaniu 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. rodzice powinni zawsze czuwać nad 
kąpiącym się dzieckiem;
7. nie należy przepływać czy wypływać na 
otwarty akwen bez asekuracji;
8. nie zaleca się kąpać zaraz po jedzeniu – 
powinno się odczekać przynajmniej pół 
godziny;
9. do wody najlepiej wchodzić w grupie, albo 
przynajmniej z drugą osobą.
 Nad wodą zawsze należy zachować o-
strożność i zdrowy rozsądek! To nam zapewni 
bezpieczeństwo. Przestrzeganie tych kilku 
podstawowych zasad przyczyni się do zwięk-
szenia naszego bezpieczeństwa, a tym samym 
na pewno po weekendowym wypoczynku 
wrócimy szczęśliwi, ładnie opaleni i ze wspa-
niałymi wspomnieniami.

 W sobotę 21 lipca 
w Barczewie odbyła się 

wizyta studyjna sieci 
krajowych z Belgii, Holandii 

i Niemiec w Barczewie. 
Odwiedzili m.in. Urząd 

Miejski, Salon Muzyczny im. 
Feliksa Nowowiejskiego oraz 
Skarbiec Kultury Europejskiej.

Delegacja w Barczewie

Tekst i foto: Urząd Miejski w Barczewie / Agata Wojczys

 21 lipca na terenie Zakładu Karnego w Ko-
ściele św. Dyzmy odbył się koncert z okazji 
100-lecia niepodległości Polski oraz 100-lecia 
powołania Straży Więziennej/Służby Więzien-
nej w Barczewie. Pieśni patriotyczne wykonali 
Basia Raduszkiewicz i Jarek Kordaczuk. Po 
występie uczestnicy mieli okazje zwiedzić 
Zakład Karny „od środka”.

Koncert w Zakładzie Karnym w Barczewie

14 3
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Dni Barczewa 2018

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą (…). 
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje.
   Pierwszy List do Koryn�an

 22 czerwca 2018 roku w Urzędzie Stanu 
Cywilnego cztery pary obchodziły „Złote Gody”. 
Z tej okazji w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bar-
czewie odbyło się uroczyste spotkanie z Jubila-
tami.
 Burmistrz Barczewa, pan Lech Jan Nitkowski, 
pogratulował parom wytrwałości w związku 
oraz nadał Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie.
 Wszystkim Jubilatom życzymy dalszej wytrwa-
łości, szczęścia oraz dużo zdrowia i miłości.

50-lecie pożycia małżeńskiego

 Tegoroczne Dni Barczewa były muzyczno-
kabaretowo-taneczne. Święto naszego miasta 
odbyło się w dniach 7-8 lipca 2018 r. 
 To już 654 lata temu, 4 lipca, nasze miasto 
uzyskało prawa miejskie z polecenia biskupa 
warmińskiego Jana II Stryprocka, a za-
sadźcą i sołtysem drugiej lokacji miasta 
był Henryk z Łajs. Z tej okazji Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie we 
współpracy z Urzędem Miejskim w Barczewie 
zorganizowało weekend muzyczno-kabare-
towy z atrakcjami dla dzieci.
 Od godz. 16:00 wyspą na stawie młyńskim 
naprzeciw amfiteatru zawładnęły dzieci. 
Atrakcyjne animacje z nagrodami przepro-
wadziła „Fabryka Przygód” pani Pauliny 
Modzelewskiej. Oficjalnie Dni Barczewa 
otworzył burmistrz Barczewa, Lech Jan 
Nitkowski.
 W sobotę dni miasta rozpoczęły się bie-
siadą disco-polo, podczas której usłyszeliśmy 
najsłynniejsze przeboje tego gatunku. Na-
stępnie z muzycznym wspomnieniem wystąpił 
zespół Boney M. Show. Cały amfiteatr gości 
nucił tak znane hity, jak Sunny, Raspu�n, Daddy 
Cool i inne.
 Późnym wieczorem sceną zawładnęły już 
prawdziwe topowe gwiazdy. Najpierw Izabela 
Trojanowska, która pokazała wielką klasę 
wokalną i z niesamowitą energią śpiewała wraz 
z pełnym zespołem swoje największe przeboje, 
a wśród nich: Karmazynowa noc, Wszystko czego 
dziś chcę, Tyle samo prawd ile kłamstw, Pieśń o 
cegle i wiele innych. Artystka dała prawdziwe 
show i pokazała, że nie jest tylko aktorką 
znanego serialu, ale nadal, jak za dawnych lat, 

Biega. Pełni energii pasjonaci biegania już po 
raz kolejny wybiegali swoje „życiówki”, ale 
także pociągnęli za sobą coraz więcej bar-
czewian do tego niewątpliwie zdrowego 
sportu. Więcej na temat biegu przeczytacie 
Państwo w osobnym artykule.
 Natomiast po południu znów z Fabryką 
Przygód bawiły się dzieci.
 Następnie na scenie amfiteatru wystąpił 
kabaret Łowcy.B z Cieszyna, który działa już od 
2002 roku. Są laureatami m.in. Przeglądu 
Kabaretów PaKA oraz Ogólnopolskiego 
Fes�walu Piosenki Kabaretowej O.B.O.R.A. 
W Barczewie zaprezentowali swoje słynne 
skecze, pełne absurdalnego humoru. Następ-
nie z występem kabaretowym w stylu stand-up 
wystąpił znany satyryk Jacek Ziobro, który 
zasłynął swoim autorskim telewizyjnym 
programem. Wieczorem byliśmy świadkami 
niezwykłej rewii tanecznej w wykonaniu Rising 
Stars Revue. Kilkanaście tancerek, które 
kilkakrotnie zmieniały stroje, zaprezentowało 
brawurowe taneczne show przy dźwiękach 
muzyki świata, w rytmach prosto z karnawału 
w Rio de Janeiro. W trakcie zaprezentował się 
również DJ Bertrand.
 Święto miasta zakończono efektownymi 
fajerwerkami, które przygotowała firma Pretor. 

 Całość wydarzenia prowadzili Magdalena 
Łowkiel i Piotr Mostek. Występy przeplatane 
były konkursami z nagrodami, w których miesz-
kańcy Barczewa mogli się popisać wiedzą o na-
szej gminie. Przez cały weekend wokół amfi-
teatru ustawione były stragany, gdzie lokalni 
artyści prezentowali swoje wyroby, ale były też 
stoiska z zabawkami dla dzieci, a także coś 
dobrego do jedzenia i picia. Tegoroczne święto 
miasta odbyło się już po raz 26 i ma długą, 
interesującą historię. Z każdym rokiem organi-
zatorzy starają się zaprezentować Państwu u-
rozmaicony, ciekawy program i aby nie zabra-
kło również znanych nazwisk. Nie inaczej było 
i w tym roku. Na tym nie poprzestaniemy. 
Zatem do zobaczenia za rok!
 Relacji z Dni Barczewa można słuchać na 
falach internetowych Radia Warmia Barczewo 
oraz na kanale 910 Telewizji Kablowej 
Macrosat.
 Zapraszamy do słuchania w każdy czwar-
tek, powtórki w niedziele i wtorki od 8:00 do 
21:00.

Magdalena Łowkiel

 Nasza pamięć to jedno z najpiękniejszych 
uczuć i emocji, tym bardziej wtedy, gdy 
uwieczniamy w pamięci dobrych ludzi i dobre 
rzeczy. 30 czerwca w Salonie Muzycznym im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie wspo-
mnieliśmy wspaniałych ludzi, ale co więcej, 
artystów-działaczy, którzy wpłynęli na 
nas, kształtowali kulturę naszego miasta i jej 
przyszłość. Barbara i Andrzej Hulaniccy, 
Leontyna Sawicka, Elżbieta Kotlińska, Alina 
Jakończuk. Osobowości związane wiele lat z 
naszym muzeum. Coś ważnego zaczęły i my 
wszyscy możemy to kontynuować. Teraz już 
pomiędzy chmurami, z Feliksem Nowo-
wiejskim, prowadzą zapewne ożywione 
rozmowy o kulturze, muzyce, sztuce. Chcemy 
o nich pamiętać.
 Aby podzielić się nawzajem wspomnie-
niami, spotkali się przyjaciele, osoby ceniące 
te postaci lub ci, którzy pragnęli dowiedzieć 
się o nich więcej, zatrzymać się na chwilę. 
Jakie były prywatnie te osoby? Jakimi były 
przyjaciółmi? Co lubiły? O tym m.in. opo-
wiadał pan Marian Sawicki, mąż pani 
Leontyny, wraz z córką, panią Ewą Hopfer. 
Pięknie opowiadali o swojej żonie i mamie. 
Przypomnieliśmy, że pani Leontyna była 
również niezwykłą artystką, tworzącą wspa-
niałe szydełkowe dzieła. Panie Krystyna Sól 
i Barbara Szlachta opowiadały o państwu 
Hulanickich, pani Anna Korybut-Dziemi-

dowicz podzieliła się wieloma ciekawymi 
historiami o wszystkich osobach po kolei. 
Któż by nie pamiętał śmiechu pani Barbary! 
Czy Państwo wiedzieli, że pani Basia była 
poetką, i to nie tylko do szuflady? Jeden 
z wierszy zaprezentował pan Wojciech 
Zenderowski. A czy ktoś wiedział, że pan 
Andrzej zbierał młynki? O pani Alinie opo-
wiadała z wielkim wzruszeniem siostra 
Danuta Zielonka, córka Ania oraz koleżanki 
z pracy, m.in. pani Krystyna Żygadło. Mało 
kto wiedział, że pani Alina miała wielką pasję 
muzyczną, którą przekazała dzieciom i wnu-
kom. Panią Elżbietę zabawnie wspominała jej 
rodzona siostra Maria. Któż by nie pamiętał 
zapachu wina i „groźnego” psa w muzeum?
 Znaliśmy ich. A jakże wciąż mało, za mało. 
Ale to, co najpiękniejsze, wiemy. Byli i są 
naszymi przyjaciółmi i pamiętamy o nich. 
Oglądaliśmy na telewizorze stare fotografie 
naszych bohaterów, kilka pamiątek, książek, 
osobistych rzeczy. Dzięki tym drobnym 
przedmiotom byli blisko nas. Do tych wzru-
szających, ale też radosnych wspomnień, na 
fortepianie zagrał dla nas wszystkich Miłosz 
Grzywiński, nasz mały Feliks. Mały, ale już 
grający z wielkim zaangażowaniem, prze-
jęciem i wdziękiem.
 Dziękujemy! Nie bójmy się wspomnień!

Magdalena Łowkiel

Wspominamy…

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 UM/IT 

Urząd Miejski w Barczewie

doskonale śpiewa i bawi się muzyką. Poza tym 
pokazała się jako osoba niezwykle kontaktowa 
i sympatyczna. Nie obyło się bez autografów i 
sprzedaży płyt. Na zakończenie pierwszego 
dnia wystąpił znany i uwielbiany obecnie zespół 
Masters, który całą publiczność rozgrzał do 
czerwoności, szczególnie przy przeboju Żono 

moja, ale słuchając zespołu i charyzmatycznego 
wokalisty i tancerza wydawało się, iż znamy 
każdy ich utwór.
 Niedziela była dniem kabaretowym, ale nie 
tylko. Już od rana naszym miastem „rządzili” 
biegacze, bowiem odbył się V bieg zorga-
nizowany przez Stowarzyszenie Barczewo 

Ciąg dalszy na str. 5 >>

Dni Barczewa 2018

Fot. Archiwum CK-B (4)

<< s.4
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 To już 654 lata temu, 4 lipca, nasze miasto 
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warmińskiego Jana II Stryprocka, a za-
sadźcą i sołtysem drugiej lokacji miasta 
był Henryk z Łajs. Z tej okazji Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie we 
współpracy z Urzędem Miejskim w Barczewie 
zorganizowało weekend muzyczno-kabare-
towy z atrakcjami dla dzieci.
 Od godz. 16:00 wyspą na stawie młyńskim 
naprzeciw amfiteatru zawładnęły dzieci. 
Atrakcyjne animacje z nagrodami przepro-
wadziła „Fabryka Przygód” pani Pauliny 
Modzelewskiej. Oficjalnie Dni Barczewa 
otworzył burmistrz Barczewa, Lech Jan 
Nitkowski.
 W sobotę dni miasta rozpoczęły się bie-
siadą disco-polo, podczas której usłyszeliśmy 
najsłynniejsze przeboje tego gatunku. Na-
stępnie z muzycznym wspomnieniem wystąpił 
zespół Boney M. Show. Cały amfiteatr gości 
nucił tak znane hity, jak Sunny, Raspu�n, Daddy 
Cool i inne.
 Późnym wieczorem sceną zawładnęły już 
prawdziwe topowe gwiazdy. Najpierw Izabela 
Trojanowska, która pokazała wielką klasę 
wokalną i z niesamowitą energią śpiewała wraz 
z pełnym zespołem swoje największe przeboje, 
a wśród nich: Karmazynowa noc, Wszystko czego 
dziś chcę, Tyle samo prawd ile kłamstw, Pieśń o 
cegle i wiele innych. Artystka dała prawdziwe 
show i pokazała, że nie jest tylko aktorką 
znanego serialu, ale nadal, jak za dawnych lat, 

Biega. Pełni energii pasjonaci biegania już po 
raz kolejny wybiegali swoje „życiówki”, ale 
także pociągnęli za sobą coraz więcej bar-
czewian do tego niewątpliwie zdrowego 
sportu. Więcej na temat biegu przeczytacie 
Państwo w osobnym artykule.
 Natomiast po południu znów z Fabryką 
Przygód bawiły się dzieci.
 Następnie na scenie amfiteatru wystąpił 
kabaret Łowcy.B z Cieszyna, który działa już od 
2002 roku. Są laureatami m.in. Przeglądu 
Kabaretów PaKA oraz Ogólnopolskiego 
Fes�walu Piosenki Kabaretowej O.B.O.R.A. 
W Barczewie zaprezentowali swoje słynne 
skecze, pełne absurdalnego humoru. Następ-
nie z występem kabaretowym w stylu stand-up 
wystąpił znany satyryk Jacek Ziobro, który 
zasłynął swoim autorskim telewizyjnym 
programem. Wieczorem byliśmy świadkami 
niezwykłej rewii tanecznej w wykonaniu Rising 
Stars Revue. Kilkanaście tancerek, które 
kilkakrotnie zmieniały stroje, zaprezentowało 
brawurowe taneczne show przy dźwiękach 
muzyki świata, w rytmach prosto z karnawału 
w Rio de Janeiro. W trakcie zaprezentował się 
również DJ Bertrand.
 Święto miasta zakończono efektownymi 
fajerwerkami, które przygotowała firma Pretor. 

 Całość wydarzenia prowadzili Magdalena 
Łowkiel i Piotr Mostek. Występy przeplatane 
były konkursami z nagrodami, w których miesz-
kańcy Barczewa mogli się popisać wiedzą o na-
szej gminie. Przez cały weekend wokół amfi-
teatru ustawione były stragany, gdzie lokalni 
artyści prezentowali swoje wyroby, ale były też 
stoiska z zabawkami dla dzieci, a także coś 
dobrego do jedzenia i picia. Tegoroczne święto 
miasta odbyło się już po raz 26 i ma długą, 
interesującą historię. Z każdym rokiem organi-
zatorzy starają się zaprezentować Państwu u-
rozmaicony, ciekawy program i aby nie zabra-
kło również znanych nazwisk. Nie inaczej było 
i w tym roku. Na tym nie poprzestaniemy. 
Zatem do zobaczenia za rok!
 Relacji z Dni Barczewa można słuchać na 
falach internetowych Radia Warmia Barczewo 
oraz na kanale 910 Telewizji Kablowej 
Macrosat.
 Zapraszamy do słuchania w każdy czwar-
tek, powtórki w niedziele i wtorki od 8:00 do 
21:00.

Magdalena Łowkiel

 Nasza pamięć to jedno z najpiękniejszych 
uczuć i emocji, tym bardziej wtedy, gdy 
uwieczniamy w pamięci dobrych ludzi i dobre 
rzeczy. 30 czerwca w Salonie Muzycznym im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie wspo-
mnieliśmy wspaniałych ludzi, ale co więcej, 
artystów-działaczy, którzy wpłynęli na 
nas, kształtowali kulturę naszego miasta i jej 
przyszłość. Barbara i Andrzej Hulaniccy, 
Leontyna Sawicka, Elżbieta Kotlińska, Alina 
Jakończuk. Osobowości związane wiele lat z 
naszym muzeum. Coś ważnego zaczęły i my 
wszyscy możemy to kontynuować. Teraz już 
pomiędzy chmurami, z Feliksem Nowo-
wiejskim, prowadzą zapewne ożywione 
rozmowy o kulturze, muzyce, sztuce. Chcemy 
o nich pamiętać.
 Aby podzielić się nawzajem wspomnie-
niami, spotkali się przyjaciele, osoby ceniące 
te postaci lub ci, którzy pragnęli dowiedzieć 
się o nich więcej, zatrzymać się na chwilę. 
Jakie były prywatnie te osoby? Jakimi były 
przyjaciółmi? Co lubiły? O tym m.in. opo-
wiadał pan Marian Sawicki, mąż pani 
Leontyny, wraz z córką, panią Ewą Hopfer. 
Pięknie opowiadali o swojej żonie i mamie. 
Przypomnieliśmy, że pani Leontyna była 
również niezwykłą artystką, tworzącą wspa-
niałe szydełkowe dzieła. Panie Krystyna Sól 
i Barbara Szlachta opowiadały o państwu 
Hulanickich, pani Anna Korybut-Dziemi-

dowicz podzieliła się wieloma ciekawymi 
historiami o wszystkich osobach po kolei. 
Któż by nie pamiętał śmiechu pani Barbary! 
Czy Państwo wiedzieli, że pani Basia była 
poetką, i to nie tylko do szuflady? Jeden 
z wierszy zaprezentował pan Wojciech 
Zenderowski. A czy ktoś wiedział, że pan 
Andrzej zbierał młynki? O pani Alinie opo-
wiadała z wielkim wzruszeniem siostra 
Danuta Zielonka, córka Ania oraz koleżanki 
z pracy, m.in. pani Krystyna Żygadło. Mało 
kto wiedział, że pani Alina miała wielką pasję 
muzyczną, którą przekazała dzieciom i wnu-
kom. Panią Elżbietę zabawnie wspominała jej 
rodzona siostra Maria. Któż by nie pamiętał 
zapachu wina i „groźnego” psa w muzeum?
 Znaliśmy ich. A jakże wciąż mało, za mało. 
Ale to, co najpiękniejsze, wiemy. Byli i są 
naszymi przyjaciółmi i pamiętamy o nich. 
Oglądaliśmy na telewizorze stare fotografie 
naszych bohaterów, kilka pamiątek, książek, 
osobistych rzeczy. Dzięki tym drobnym 
przedmiotom byli blisko nas. Do tych wzru-
szających, ale też radosnych wspomnień, na 
fortepianie zagrał dla nas wszystkich Miłosz 
Grzywiński, nasz mały Feliks. Mały, ale już 
grający z wielkim zaangażowaniem, prze-
jęciem i wdziękiem.
 Dziękujemy! Nie bójmy się wspomnień!

Magdalena Łowkiel

Wspominamy…

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 UM/IT 

Urząd Miejski w Barczewie

doskonale śpiewa i bawi się muzyką. Poza tym 
pokazała się jako osoba niezwykle kontaktowa 
i sympatyczna. Nie obyło się bez autografów i 
sprzedaży płyt. Na zakończenie pierwszego 
dnia wystąpił znany i uwielbiany obecnie zespół 
Masters, który całą publiczność rozgrzał do 
czerwoności, szczególnie przy przeboju Żono 

moja, ale słuchając zespołu i charyzmatycznego 
wokalisty i tancerza wydawało się, iż znamy 
każdy ich utwór.
 Niedziela była dniem kabaretowym, ale nie 
tylko. Już od rana naszym miastem „rządzili” 
biegacze, bowiem odbył się V bieg zorga-
nizowany przez Stowarzyszenie Barczewo 

Ciąg dalszy na str. 5 >>

Dni Barczewa 2018

Fot. Archiwum CK-B (4)
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GALERIA SZTUKI „SYNAGOGA”

 12 lipca br., w Galerii Sztuki „Synagoga” 
im. Barbary Hulanickiej w Barczewie, odbył 
się ciekawy wernisaż wystawy zbiorowej 
Grupy A*R*T z Olsztyna.
 Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kultu-
ralnego „Pojezierze” Oddział w Barczewie 
Krystyna Szter, otwierając wystawę przy-
witała przybyłych, w tym burmistrza Bar-
czewa Lecha Jana Nitkowskiego, barczewską 
radną Annę Wojszel oraz wszystkich kocha-
jących sztukę.
 Gorąco przywitała artystów, których 
prace wypełniły przestrzeń pomieszczenia 
synagogi. Podkreśliła, że wystawę zorga-
nizowało Stowarzyszenie Absolwentów 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie oraz członkowie Artystycznej 
Rezerwy Twórczej UWM (A*R*T), pod patro-
natem rektora UWM.
 Na wystawie zaprezentowano prace 
artystów z zakresu malarstwa, ikonografii, 
rysunku, rzeźby, płaskorzeźby, rękodzieła 
artystycznego i fotografii. Uroczystego o-
twarcia dokonał przewodniczący grupy 
Antoni Jarczyk, który podziękował prezes 
Krystynie Szter za udostępnienie galerii dla 
zaprezentowania prac wykonanych przez 
członków grupy.
 Podziękował także burmistrzowi Lechowi 
Janowi Nitkowskiemu za wspieranie inicjatyw 
i gościnność, wręczając na pamiątkę obraz 
oraz publikację pt. 7 Wernisaż Pracowników 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ol-
sztynie. Obraz wraz z publikacją i podzięko-
waniami otrzymała także Krystyna Szter.

 Swoje prace w kategoriach takich, jak 
malarstwo, ikony i rysunek, zaprezentowali: 
Maria Bentkowska, Anna Bednarska, Janusz 
Bieńkowski, Marta Bulik, Dorota Czaplicka, 
Antoni Jarczyk, Teresa Kosman, Barbara 
Kuczmarska, Irena Olszewska. W kategorii 
rzeźba i płaskorzeźba zaprezentowali się: 
Marzena Dadasiewicz i Antoni Jarczyk, a w 
kategorii rękodzieło artystyczne: Stanisław 
Czacharowski, Teresa Dziedzic, Krystyna 
Grabka, Natalia Machałek i Anna Spod-
niewska. Natomiast w kategorii fotografia: 
Marzena Baniel, Marek Hasso-Agopsowicz, 
Bożena Koper, Barbara Kuczmarska, Elżbieta 
i Feliks Walichnowscy. Przewodniczący grupy 
Antoni Jarczyk poprosił każdego autora 

wystawianych prac do zaprezentowania 
swojej twórczości. Na uwagę zasługiwało 
kilka prac nawiązujących do kultury judaizmu.
 W drugiej części programu Janusz Bień-
kowski przy akompaniamencie gitary za-
śpiewał kilka piosenek, w tym własne utwory, 
wprowadzając wszystkich w miłą atmosferę.

 Po występie przewodniczący grupy 
Antoni Jarczyk zaprosił przybyłą publiczność 
do zwiedzania wystawianych prac oraz na 
słodki poczęstunek. W tak miłej i ciepłej 
atmosferze autorzy wystawianych prac mieli 
okazje porozmawiać i opowiedzieć więcej o 
swoich dziełach.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

Wernisaż wystawy Grupy A*R*T z Olsztyna

Informacje

wśród nich również znane pieśni Anny Szała-
pak i Ewy Demarczyk. Publiczność przyjęła 
ten muzyczny klimat i przekaz wykonawców 
bardzo gorąco i entuzjastycznie. Jest dużą 
wartością to, iż Stowarzyszenie „Pojezierze”, 
wraz z panią prezes Krystyną Szter, przybliża 
kulturę i historię tego miejsca, które tworzy 
nasze regionalne dziedzictwo kulturowe, 
albowiem Barczewo łączy kultury.
 Ten niezwykły koncert mógł się odbyć 
dzięki dofinansowaniu z budżetu gmi-
ny Barczewo w ramach w/w projektu.

Magdalena Łowkiel

 W maju i czerwcu Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne „Pojezierze” Oddział 
w Barczewie realizowało projekt ,,Z kulturą 
żydowską pod barczewskim niebem”, w ra-
mach którego odbyło się kilka ciekawych 
spotkań, koncertów i warsztatów. 22 czerwca 
w Galerii Sztuki „Synagoga” zorganizowano 
przepiękny koncert muzyki klezmerskiej i nie 
tylko. Na scenie wystąpił zespół „Sara Klezmer 
Band” w składzie: Sara Szymczak - wokal, 
Rafał Górczyński - akordeon, Robert Tokarski - 
klarnet, Adam Starowicz - kontrabas. Artyści 
wykonali słynne tematy muzyki klezmerskiej, 

Na początku gratuluję nagrody Super Sołtysa. 
Jak to jest otrzymać taki tytuł?
To szczególne wyróżnienie i ogromny zaszczyt. 
Dziękuję mieszkańcom, że zagłosowali na moją 
osobę. W trakcie wręczania nagrody towa-
rzyszyła mi moja rodzina, jak i mieszkańcy, to 
bardzo duże przeżycie i wzruszenie, że byli tam 
razem ze mną.

Od ilu lat pełni Pan tą funkcję i co sprawiło, że 
postanowił Pan zostać sołtysem?
Sołtysem jestem już ósmy rok, kończę drugą 
kadencję. Zdecydowałem się zgłosić swoją 
kandydaturę wówczas, gdy udzielając się na 
rzecz wioski, a nie będąc jeszcze sołtysem, 
rozważałem inne osoby, które mogłyby zająć to 
stanowisko. W trakcie tego czasu stwierdziłem, 
że powinienem wystartować, tak zrobiłem 
i udało się.
 
Ma Pan czasami dość, czuje zmęczenie? Jeśli 
tak, to skąd siły na nowe działania?
Działalność tę pełnię z zadowoleniem i nie czu-
ję się zmęczony. Niestety, czasem doskwiera mi 
tzw. niemoc, bo problemy, które są do 
załatwienia, nie mogą być rozwiązane od razu. 
Na niektóre działania potrzebny jest czas, do ich 
realizacji potrzebna jest daleka droga, cierpli-
wość i konsekwencja, by przezwyciężyć 
trudności i je zrealizować. Wizja potrzeb naszej 
miejscowości jest dla mnie siłą i natchnieniem, 
pozwala na koncentrację. Potrzeby naszych 
mieszkańców są motywacją do działania. 

Co jest najtrudniejsze w sołtysowaniu?
Najtrudniejszy w sołtysowaniu jest okres ocze-
kiwania na realizowanie wniosków nie-
zbędnych do wykonania. Zdaję sobie sprawę, 
że Wipsowo nie jest jedyną miejscowością 
w gminie, ale marzę, by problemy naszych 
mieszkańców były rozwiązywane pozytywnie 
i jak najszybciej. 

 A z drugiej strony, co daje największą 
satysfakcję w byciu sołtysem? 
Satysfakcję z działalności daje odczuwalny ze 
strony mieszkańców szacunek i poparcie. 
Wyrazem tego było m in. wielokrotne zgło-
szenie mojej kandydatury do sołeckiego wy-
różnienia. Jest to dla mnie bezcenną motywacją 
do dalszej pracy. Bardzo wspiera mnie rodzina, 
zarówno bliższa, jak i dalsza, nawet moje wnuki.
 
Wipsowo – co to za miejsce? Jacy są tam 
ludzie, jakie możliwości ?
Mieszkańcy Wipsowa są mi bardzo przychylni 
w udzielaniu pomocy na każdą moją prośbę. 
Pomoc ta wyrażana jest w różnych postaciach – 
po prostu co kto może, i to bez wahania.
Ogromną pomocą dla mnie są wnioski i pro-

pozycje mieszkańców. Sprostanie im daje mi 
szczególną satysfakcję. Społeczeństwo Wipso-
wa to ludzie pracowici, dbający o swoje zagrody 
i domostwa. Są bardzo chętni do prac spo-
łecznych różnego typu. Zauważają to nawet 
osoby, które przyjeżdżają do nas w odwiedziny, 
czy są tu przejazdem. Mieszkańcy są chętni do 
spotkań w plenerze czy świetlicy na różnego 
typu zajęciach i wydarzeniach. Udzielają się 
w organizacji np. dożynek gminnych itd. 
Mieszkają tu po prostu dobrzy ludzie. 

Co jest największym problemem wipsowian, 
z czym w waszej miejscowości jest najtrudniej?
Jednym z najistotniejszych problemów dla wsi 
jest brak kanalizacji z oczyszczalnią.

Czy łatwo zmobilizować waszą społeczność 
do wspólnych działań, czy podejmujecie razem 
jakieś inicjatywy społeczne?
Stanowimy bardzo zgraną społeczność. W razie 
potrzeby mobilizujemy się do czynów. W przy-
padku jakiejś akcji nie mam problemów ze zna-
lezieniem osób do pomocy. Zawsze możemy na 
siebie liczyć, za co ogromnie dziękuję naszym 
mieszkańcom.

Jakie chciałby Pan, żeby było Wipsowo za 50, 
a może za 100 lat?
Wzrasta zainteresowanie naszą wioską, co rusz 
widać budujące się domy, wzrost standardu 
i porządkowanie obecnych posesji. Ludność 
w naturalny sposób wymienia się, przybywają 
nowi mieszkańcy, zwłaszcza młodzi, co jest 
nadzieją na dalszy rozwój, nowoczesny styl 
i wykorzystanie najnowszych rozwiązań urba-
nistycznych. Chciałbym, aby nasza wioska była 
dobrym miejscem do życia i mieszkali tu 
szczęśliwi ludzie.
Dziękuję za rozmowę.

Patrycja Nowicka

WIPSOWO MA SUPERSOŁTYSA
Rozmowa z Kazimierzem Biegackim, laureatem plebiscytu Super Sołtys

 Natomiast odznaką „Zasłużony dla 
Związku” za szczególne zasługi w działalności 
wyróżnieni zostali Zdzisław Jasiński i Zbi-
gniew Brydniak (srebrne odznaki), Zofia 
Olechowska oraz Daniela Rakowska (brązo-
we odznaki).
  Podczas spotkania dyrektor Zakładu 
Karnego ppłk. Marek Kulwicki, dziękując za 
wyróżnienie, w kilku zdaniach omówił bie-
żące sprawy i zaprosił emerytów i rencistów 
do zwiedzenia jednostki, w której na prze-
strzeni ostatnich dwudziestu lat zmieniło się 
wiele.

Wojciech Zenderowski

 W dniu 6 lipca br. w Zakładzie Karnym 
w Barczewie odbyła się uroczystość zwią-
zana z jubileuszem 20-lecia działalności 
Krajowego Związku Emerytów i Rencistów 
Służby Więziennej.
 Z tej okazji Waldemar Olechowski, 
przewodniczący Terenowego Koła Emerytów 
i Rencistów Służby Więziennej przy Zakła-
dzie Karnym w Barczewie, przywitał dyre-
ktora Zakładu Karnego ppłk. Marka Kul-
wickiego, członka Zarządu Głównego KZEiR 
SW w Łodzi Zdzisława Brzostkowskiego oraz 
zaproszonych członków barczewskiego Koła.
 Była to okazja do podsumowania dzia-
łalności związku przez ostatnie dwie dekady 
oraz podziękowania tym wszystkim, którzy 

Fot. Archiwum rodzinne

w ostatnich latach uczestniczyli w pracach na 
rzecz emerytów i rencistów. Stąd dyplomem 
z wyrazami uznania za całokształt działań 
podejmowanych na rzecz środowiska eme-
rytowanych więzienników, wykazywanie 
zaangażowania, wysiłek i pracę oraz kole-
żeńską solidarność wraz z medalem pa-
miątkowym „20 lat Krajowego Związku 
Emerytów i Rencistów Służby Więziennej”, 
uchwałą Zarządu Głównego wyróżnieni 
zostali: ppłk. Marek Kulwicki i kpt. Elżbieta 
Kociołowska oraz Waldemar Olechowski, 
Elżbieta Biniecka, Jerzy Bieniecki, Edmund 
Brzeziński, Andrzej Janicki, Barbara Rząsa, 
Maria Szypuła, Bronisław Walentynowicz 
i Wojciech Zenderowski. 

Jubileusz 20-lecia Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
Człowiek jest wart tyle, ile uczynił dla innych

Muzyka klezmerska zabrzmiała w Synagodze!

Fot. W. Zdaniuk
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GALERIA SZTUKI „SYNAGOGA”

 12 lipca br., w Galerii Sztuki „Synagoga” 
im. Barbary Hulanickiej w Barczewie, odbył 
się ciekawy wernisaż wystawy zbiorowej 
Grupy A*R*T z Olsztyna.
 Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kultu-
ralnego „Pojezierze” Oddział w Barczewie 
Krystyna Szter, otwierając wystawę przy-
witała przybyłych, w tym burmistrza Bar-
czewa Lecha Jana Nitkowskiego, barczewską 
radną Annę Wojszel oraz wszystkich kocha-
jących sztukę.
 Gorąco przywitała artystów, których 
prace wypełniły przestrzeń pomieszczenia 
synagogi. Podkreśliła, że wystawę zorga-
nizowało Stowarzyszenie Absolwentów 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie oraz członkowie Artystycznej 
Rezerwy Twórczej UWM (A*R*T), pod patro-
natem rektora UWM.
 Na wystawie zaprezentowano prace 
artystów z zakresu malarstwa, ikonografii, 
rysunku, rzeźby, płaskorzeźby, rękodzieła 
artystycznego i fotografii. Uroczystego o-
twarcia dokonał przewodniczący grupy 
Antoni Jarczyk, który podziękował prezes 
Krystynie Szter za udostępnienie galerii dla 
zaprezentowania prac wykonanych przez 
członków grupy.
 Podziękował także burmistrzowi Lechowi 
Janowi Nitkowskiemu za wspieranie inicjatyw 
i gościnność, wręczając na pamiątkę obraz 
oraz publikację pt. 7 Wernisaż Pracowników 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ol-
sztynie. Obraz wraz z publikacją i podzięko-
waniami otrzymała także Krystyna Szter.

 Swoje prace w kategoriach takich, jak 
malarstwo, ikony i rysunek, zaprezentowali: 
Maria Bentkowska, Anna Bednarska, Janusz 
Bieńkowski, Marta Bulik, Dorota Czaplicka, 
Antoni Jarczyk, Teresa Kosman, Barbara 
Kuczmarska, Irena Olszewska. W kategorii 
rzeźba i płaskorzeźba zaprezentowali się: 
Marzena Dadasiewicz i Antoni Jarczyk, a w 
kategorii rękodzieło artystyczne: Stanisław 
Czacharowski, Teresa Dziedzic, Krystyna 
Grabka, Natalia Machałek i Anna Spod-
niewska. Natomiast w kategorii fotografia: 
Marzena Baniel, Marek Hasso-Agopsowicz, 
Bożena Koper, Barbara Kuczmarska, Elżbieta 
i Feliks Walichnowscy. Przewodniczący grupy 
Antoni Jarczyk poprosił każdego autora 

wystawianych prac do zaprezentowania 
swojej twórczości. Na uwagę zasługiwało 
kilka prac nawiązujących do kultury judaizmu.
 W drugiej części programu Janusz Bień-
kowski przy akompaniamencie gitary za-
śpiewał kilka piosenek, w tym własne utwory, 
wprowadzając wszystkich w miłą atmosferę.

 Po występie przewodniczący grupy 
Antoni Jarczyk zaprosił przybyłą publiczność 
do zwiedzania wystawianych prac oraz na 
słodki poczęstunek. W tak miłej i ciepłej 
atmosferze autorzy wystawianych prac mieli 
okazje porozmawiać i opowiedzieć więcej o 
swoich dziełach.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

Wernisaż wystawy Grupy A*R*T z Olsztyna

Informacje

wśród nich również znane pieśni Anny Szała-
pak i Ewy Demarczyk. Publiczność przyjęła 
ten muzyczny klimat i przekaz wykonawców 
bardzo gorąco i entuzjastycznie. Jest dużą 
wartością to, iż Stowarzyszenie „Pojezierze”, 
wraz z panią prezes Krystyną Szter, przybliża 
kulturę i historię tego miejsca, które tworzy 
nasze regionalne dziedzictwo kulturowe, 
albowiem Barczewo łączy kultury.
 Ten niezwykły koncert mógł się odbyć 
dzięki dofinansowaniu z budżetu gmi-
ny Barczewo w ramach w/w projektu.

Magdalena Łowkiel

 W maju i czerwcu Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne „Pojezierze” Oddział 
w Barczewie realizowało projekt ,,Z kulturą 
żydowską pod barczewskim niebem”, w ra-
mach którego odbyło się kilka ciekawych 
spotkań, koncertów i warsztatów. 22 czerwca 
w Galerii Sztuki „Synagoga” zorganizowano 
przepiękny koncert muzyki klezmerskiej i nie 
tylko. Na scenie wystąpił zespół „Sara Klezmer 
Band” w składzie: Sara Szymczak - wokal, 
Rafał Górczyński - akordeon, Robert Tokarski - 
klarnet, Adam Starowicz - kontrabas. Artyści 
wykonali słynne tematy muzyki klezmerskiej, 

Na początku gratuluję nagrody Super Sołtysa. 
Jak to jest otrzymać taki tytuł?
To szczególne wyróżnienie i ogromny zaszczyt. 
Dziękuję mieszkańcom, że zagłosowali na moją 
osobę. W trakcie wręczania nagrody towa-
rzyszyła mi moja rodzina, jak i mieszkańcy, to 
bardzo duże przeżycie i wzruszenie, że byli tam 
razem ze mną.

Od ilu lat pełni Pan tą funkcję i co sprawiło, że 
postanowił Pan zostać sołtysem?
Sołtysem jestem już ósmy rok, kończę drugą 
kadencję. Zdecydowałem się zgłosić swoją 
kandydaturę wówczas, gdy udzielając się na 
rzecz wioski, a nie będąc jeszcze sołtysem, 
rozważałem inne osoby, które mogłyby zająć to 
stanowisko. W trakcie tego czasu stwierdziłem, 
że powinienem wystartować, tak zrobiłem 
i udało się.
 
Ma Pan czasami dość, czuje zmęczenie? Jeśli 
tak, to skąd siły na nowe działania?
Działalność tę pełnię z zadowoleniem i nie czu-
ję się zmęczony. Niestety, czasem doskwiera mi 
tzw. niemoc, bo problemy, które są do 
załatwienia, nie mogą być rozwiązane od razu. 
Na niektóre działania potrzebny jest czas, do ich 
realizacji potrzebna jest daleka droga, cierpli-
wość i konsekwencja, by przezwyciężyć 
trudności i je zrealizować. Wizja potrzeb naszej 
miejscowości jest dla mnie siłą i natchnieniem, 
pozwala na koncentrację. Potrzeby naszych 
mieszkańców są motywacją do działania. 

Co jest najtrudniejsze w sołtysowaniu?
Najtrudniejszy w sołtysowaniu jest okres ocze-
kiwania na realizowanie wniosków nie-
zbędnych do wykonania. Zdaję sobie sprawę, 
że Wipsowo nie jest jedyną miejscowością 
w gminie, ale marzę, by problemy naszych 
mieszkańców były rozwiązywane pozytywnie 
i jak najszybciej. 

 A z drugiej strony, co daje największą 
satysfakcję w byciu sołtysem? 
Satysfakcję z działalności daje odczuwalny ze 
strony mieszkańców szacunek i poparcie. 
Wyrazem tego było m in. wielokrotne zgło-
szenie mojej kandydatury do sołeckiego wy-
różnienia. Jest to dla mnie bezcenną motywacją 
do dalszej pracy. Bardzo wspiera mnie rodzina, 
zarówno bliższa, jak i dalsza, nawet moje wnuki.
 
Wipsowo – co to za miejsce? Jacy są tam 
ludzie, jakie możliwości ?
Mieszkańcy Wipsowa są mi bardzo przychylni 
w udzielaniu pomocy na każdą moją prośbę. 
Pomoc ta wyrażana jest w różnych postaciach – 
po prostu co kto może, i to bez wahania.
Ogromną pomocą dla mnie są wnioski i pro-

pozycje mieszkańców. Sprostanie im daje mi 
szczególną satysfakcję. Społeczeństwo Wipso-
wa to ludzie pracowici, dbający o swoje zagrody 
i domostwa. Są bardzo chętni do prac spo-
łecznych różnego typu. Zauważają to nawet 
osoby, które przyjeżdżają do nas w odwiedziny, 
czy są tu przejazdem. Mieszkańcy są chętni do 
spotkań w plenerze czy świetlicy na różnego 
typu zajęciach i wydarzeniach. Udzielają się 
w organizacji np. dożynek gminnych itd. 
Mieszkają tu po prostu dobrzy ludzie. 

Co jest największym problemem wipsowian, 
z czym w waszej miejscowości jest najtrudniej?
Jednym z najistotniejszych problemów dla wsi 
jest brak kanalizacji z oczyszczalnią.

Czy łatwo zmobilizować waszą społeczność 
do wspólnych działań, czy podejmujecie razem 
jakieś inicjatywy społeczne?
Stanowimy bardzo zgraną społeczność. W razie 
potrzeby mobilizujemy się do czynów. W przy-
padku jakiejś akcji nie mam problemów ze zna-
lezieniem osób do pomocy. Zawsze możemy na 
siebie liczyć, za co ogromnie dziękuję naszym 
mieszkańcom.

Jakie chciałby Pan, żeby było Wipsowo za 50, 
a może za 100 lat?
Wzrasta zainteresowanie naszą wioską, co rusz 
widać budujące się domy, wzrost standardu 
i porządkowanie obecnych posesji. Ludność 
w naturalny sposób wymienia się, przybywają 
nowi mieszkańcy, zwłaszcza młodzi, co jest 
nadzieją na dalszy rozwój, nowoczesny styl 
i wykorzystanie najnowszych rozwiązań urba-
nistycznych. Chciałbym, aby nasza wioska była 
dobrym miejscem do życia i mieszkali tu 
szczęśliwi ludzie.
Dziękuję za rozmowę.

Patrycja Nowicka

WIPSOWO MA SUPERSOŁTYSA
Rozmowa z Kazimierzem Biegackim, laureatem plebiscytu Super Sołtys

 Natomiast odznaką „Zasłużony dla 
Związku” za szczególne zasługi w działalności 
wyróżnieni zostali Zdzisław Jasiński i Zbi-
gniew Brydniak (srebrne odznaki), Zofia 
Olechowska oraz Daniela Rakowska (brązo-
we odznaki).
  Podczas spotkania dyrektor Zakładu 
Karnego ppłk. Marek Kulwicki, dziękując za 
wyróżnienie, w kilku zdaniach omówił bie-
żące sprawy i zaprosił emerytów i rencistów 
do zwiedzenia jednostki, w której na prze-
strzeni ostatnich dwudziestu lat zmieniło się 
wiele.

Wojciech Zenderowski

 W dniu 6 lipca br. w Zakładzie Karnym 
w Barczewie odbyła się uroczystość zwią-
zana z jubileuszem 20-lecia działalności 
Krajowego Związku Emerytów i Rencistów 
Służby Więziennej.
 Z tej okazji Waldemar Olechowski, 
przewodniczący Terenowego Koła Emerytów 
i Rencistów Służby Więziennej przy Zakła-
dzie Karnym w Barczewie, przywitał dyre-
ktora Zakładu Karnego ppłk. Marka Kul-
wickiego, członka Zarządu Głównego KZEiR 
SW w Łodzi Zdzisława Brzostkowskiego oraz 
zaproszonych członków barczewskiego Koła.
 Była to okazja do podsumowania dzia-
łalności związku przez ostatnie dwie dekady 
oraz podziękowania tym wszystkim, którzy 

Fot. Archiwum rodzinne

w ostatnich latach uczestniczyli w pracach na 
rzecz emerytów i rencistów. Stąd dyplomem 
z wyrazami uznania za całokształt działań 
podejmowanych na rzecz środowiska eme-
rytowanych więzienników, wykazywanie 
zaangażowania, wysiłek i pracę oraz kole-
żeńską solidarność wraz z medalem pa-
miątkowym „20 lat Krajowego Związku 
Emerytów i Rencistów Służby Więziennej”, 
uchwałą Zarządu Głównego wyróżnieni 
zostali: ppłk. Marek Kulwicki i kpt. Elżbieta 
Kociołowska oraz Waldemar Olechowski, 
Elżbieta Biniecka, Jerzy Bieniecki, Edmund 
Brzeziński, Andrzej Janicki, Barbara Rząsa, 
Maria Szypuła, Bronisław Walentynowicz 
i Wojciech Zenderowski. 

Jubileusz 20-lecia Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
Człowiek jest wart tyle, ile uczynił dla innych

Muzyka klezmerska zabrzmiała w Synagodze!
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INFORMACJE HISTORIA

1455.07.21 – krzyżacki oddział zaciężny, 
dowodzony przez Jerzego von Schliebena, 
zajął miasto i zamek biskupi w Barczewie 
i utrzymał je do końca wojny trzynastoletniej.
1517.07.12 – Mikołaj Kopernik dokonał lokacji 
sprzedaży 2 łanów Lorenzowi, bratu sołtysa 
z Wójtowa. 
1542.07.13 – biskup warmiński Jan Dantyszek 
nadał 10 mórg ziemi swojemu bratankowi, 
mieszkającemu we wsi Mokiny.
1601.07.01 – biskup Piotr Tylicki zarządził, by 
do pokrywania dachów w Barczewie używano 
wypalanej dachówki w należącej do miasta 
cegielni.
1748.07.05 – w Lamkowie biskup Adam 
Stanisław Grabowski konsekrował czwarty 
z kolei kościół, zbudowany ku czci św. Mikołaja 
i św. Augustyna.
1796.07.28 – gabinet królewski w Berlinie 
wydał ustawę, która stanowiła, że wszystkie 
dobra i ziemie klasztoru w Barczewie miały 
przejść na własność państwa.
1822.07.20 – na Krzyżowej Górze pod 
Barczewem z okazji pięćdziesięciolecia 
przynależności do Prus odbyły się 
uroczystości zorganizowane przez miejscowe 
władze. 
1830.07.04 – w Barczewie zmarł o. Tyburcjusz 
Bojarzynowski – ostatni gwardian klasztoru 
franciszkańskiego. 
1854.07.26 – pastor dr Carl Zimmermann 
otrzymał zezwolenie na budowę 
ewangelickiego domu sierot „Emahus” 
w Barczewie.  
1861.07.30 – statut gminy żydowskiej 
podpisali założyciele: Abraham Friedländer 
(fabrykant octu), H. Henschel i U. Grau (obaj 
kupcy) – wszyscy trzej byli mieszkańcami 
Barczewa. 
1873.07.24 – w Prusach Wschodnich 
wycofano język polski z nauczania w szkołach.
1893.07.25-26 – w Olsztynie podczas walnego 
zebrania towarzystw śpiewackich św. Cecylii 
odbył się konkurs chórów, na którym nie 
zabrakło chóru z Barczewa. 
1933.07.02 – w Barczewie odbyło się zebranie 
Trzeciego Zakonu im. św. Franciszka.
1953.07.20 – do Barczewa przyjechała 
muzealna wystawa objazdowa „Sztuka ludowa 
Warmii i Mazur”.
1953.07.22 – w Barczewie oddano do użytku 
miejski basen kąpielowy.
1968.07.01 – we Wrócikowie rozpoczęła 
działalność Stacja Doświadczalnej Oceny 
Odmian. 
1968.07.10 – w wieku 95 lat zmarł ks. kan. Jan 
Hanowski, wikary parai św. Anny w 
Barczewie, późniejszy zarządca diecezji 
warmińskiej.  
1983.07.22 – w Barczewie odbył się Festiwal 
z okazji Święta Odrodzenia Polski.
1993.07.14 – w Barczewie odbyło się zebranie 
założycielskie Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Miasta i Gminy Barczewo. 

KALENDARIUM
Lipiec

 W monografii dzisiejszego Barczewa 
czytamy, że na założenie nowego miasta 
wybrano miejsce o naturalnych walorach 
obronnych, które zapewniało lepsze bezpie-
czeństwo jego mieszkańców, głównie przed 
najeźdźcami. Nowe miejsce pod miasto, 
oprócz oddalonych jezior, otoczone było 
wzgórzami. Jednak do naturalnych walorów 
obronnych należały głównie rzeki, staw 
i rozległe rozlewiska. 
 Ks. Walenty Barczewski w Geografii 
Polskiej Warmii z 1917 roku pisał, „że 
Wartembork, miasto od Olsztyna 16 km 
oddalone, leży pomiędzy strugami Kiermas 
i Pisa, nad Stawkiem, którego założyli mnisi na 
dawnych kapuśniakach”. Prawdopodobnie 
w tym miejscu miały się znajdować ogrody 
warzywne lub duże pole kapusty, które nale-
żało do miejscowego klasztoru. Początkowo 
zakonnicy staw nazywali „Stawem Klasztor-
nym”, w którym, zgodnie z nadanym przez 
biskupa przywilejem, otrzymali prawo połowu 
ryb na własny stół. Ks. Walenty Barczewski we 
wspomnianej publikacji wymienił także trzy 

strugi (zapewne miał na myśli rzeki): jedną 
nazwał „Szczulik – Pisa pod Wartemborkiem”. 
Jej wody przepływały przy murze klasztornym 
od południowej strony i następnie wpadały do 
rzeki Kiermas. 
 Na ten czas przy rzece Pisa na odcinku od 
Krzyżowej Góry do Stawu Młyńskiego roz-
pościerały się rozlewiska wodne trudne do 
pokonania. Podobnie było po drugiej stronie 
miasta, gdzie rzeka Pisa łączy się z rzeką 
Kiermas (Kiermass), której wody wypływają 
z jeziora Kiermas, płynąc dalej przy ul. 
Targowej. Szczególnie po ulewnych deszczach 
przyległe do rzek łąki i nieużytki znajdowały 

się pod wodą. Stąd podmokłe tereny omijały 
nieprzyjacielskie wojska.
 W następnych latach dokonano regulacji 
koryta rzeki Pisy od strony Krzyżowej Góry. 
Zlikwidowano kręte zakola i pozwolono 
wodom płynąć w linii prostej do stawu i dalej, 
przy murze klasztornym i obronnym, do rzeki 
Kiermas. Regulacja koryta rzeki Pisy pozwoliła 
na usprawnienie transportu jej wodami 
drewna oraz cegły wypalanej w rejonie Krzy-
żowej Góry do budowy murów obronnych, 
świątyń i domostw.
 Po założeniu miasta i zbudowaniu murów 
obronnych, od strony wschodniej i północnej 
zamku biskupiego udrożniono północną 
odnogę rzeki Pisy, która zamykała system 
obronny miasta. Natomiast południowa 
odnoga rzeki Pisy, płynąca przy murze 
klasztornym, dalej przy Bramie Południowej 
i przy murze obronnym, w czasach niemieckich 
wymieniana była z nazwy jako „Pissa” (Pisa). 
Wcześniej wymieniana była również jako 
„Pissafluß” (Pissa płynąca). Jedynie przez 
krótki czas rzekę niewłaściwie nazywano 

„Mühlengraben” (Rów Młyński). Stąd w po-
wojennych opisach odcinek od Stawu Młyń-
skiego do połączenia z rzeką Kiermas nazy-
wano Kanałem Młyńskim. 
 Ponadto w publikacjach można znaleźć 
informację, że „Wartenburg (Barczewo) leży 
nad rzeką Wadang (Wadąg)”. Stąd przypo-
mnijmy, że w 1938 roku nazwę rzeki „Pissa-
fluß” (Pissa płynąca) zmieniono na „Wadang-
fluß” (rzeka Wadąg). Powodem zmiany nazwy 
było to, że do 1938 roku odcinek od jeziora 
Wadąg do rzeki Łyny nosił taką nazwę. Był taki 
okres, że mieszkańcy niechętnie używali 
nazwy „Pissa”, gdyż w języku niemiecki

Ciąg dalszy na str. 11 >> Ciąg dalszy na str. 10 >>

cyjny od burmistrza miasta, Lecha Jana 
Nitkowskiego.
 W imieniu całej redakcji również skła-
damy obu paniom serdeczne życzenia dwu-
stu, a nawet trzystu lat w zdrowiu i szczęściu. 

Patrycja Nowicka

 W Wójtowie 15 lipca rozbrzmiewało 
gromkie „dwieście lat”. Tak, dwieście, bo sto 
to zdecydowanie za mało. W ramach 
projektu „Inicjatywa 200 lat”, prowadzonego 
przez Federację Organizacji Socjalnych 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
FOSA, zorganizowano spotkanie urodzinowe 
najstarszych mieszkanek Wójtowa.
 Wydarzenie koordynowała i zainicjowała 
w Wójtowie Beata Jakubiak, będąca m in. 
członkiem federacji. Do inicjatywy ochoczo 
przystąpiło sołectwo, stowarzyszenie 
Wspólne Wójtowo i tamtejsza rada para-
fialna.
 Przygotowania zaczęto od poszukiwań 
najstarszego mieszkańca miejscowości. Oka-
zało się, że w Wójtowie mieszkają dwie 
seniorki, które w tym roku obchodzą swoje 
96 urodziny. Wiek piękny, w tym przypadku 
jednak nie tylko lata życia można uznać za 
imponujące, ale także, to w jaki sposób 
jubilatki swoim życiem do tej pory kierowały.
 Pani Irena Malinowska jest mieszkanką 
Wójtowa od 13 lat. Pochodzi z miejscowości 
Góry, po ukończeniu 16 roku życia znalazła 
zatrudnienie w domu ówczesnego ministra 
spraw zagranicznych, pana Becka. Pracowała 
tam do wybuchu II wojny światowej, w 
trakcie której została objęta nakazem 
wywozu i przez 4,5 roku ukrywała się przed 
wywiezieniem jej do robót na terenie Rzeszy 
Niemieckiej. To mama 4 dzieci, babcia 17 
wnucząt i prababcia 16 prawnucząt.
 Druga z jubilatek, Weronika Wołczy-
kiewicz, osiedliła się w Wójtowie po wojnie. 
Porucznik Wołczykiewicz, córka wojsko-
wego osadnika na Nowogródczyźnie, wy-
wieziona została wraz z rodziną przez NKWD 
do Workuty. Po dotarciu do kołchozu pod 
Kazaniem otrzymała wezwanie do polskiego 
wojska. Służyła w kobiecym batalionie im. 
Emili Plater, będąc dowódcą drużyny 1 
kampanii. Uczestniczyła w bitwie pod Lenino. 
Następnie została kierowcą przy sztabie I DP, 
a potem w I Armii WP. Obecnie jest jedyną 
kombatantką żyjącą na Warmii, która jest 
świadkiem starć pod Lenino. 
 Jubileusz rozpoczęto uroczystą mszą 
świętą w intencji obu solenizantek.
 W niedzielne popołudnie 15 lipca Irenę 
Malinowską z prezentami, kwiatami i ży-
czeniami odwiedziła w domu delegacja 
miejscowej społeczności. Natomiast pani 
Weronika, z racji pozwalającej na to kondycji, 
świętowała swój jubileusz z mieszkańcami 
i rodziną na przykościelnym placu, specjalnie 
na tę okazję odświętnie udekorowanym. Nie 
zabrakło pysznych dań, wypieków i uro-
dzinowego tortu. Jednak największą atrakcją 
tego popołudnia nie było wyśmienite je-
dzenie, a możliwość spotkania i rozmowy 
z solenizantką. Opowieściom nie było końca. 
Nie tylko tych wojennych, ale też tych, jak to 
w Wójtowie kiedyś bywało.

 Ponieważ seniorka uwielbia wojskowe 
i patriotyczne pieśni, spotkanie po części 
stało się śpiewaczą biesiadą, której przy 
akompaniamencie gitary ton narzucała 
jubilatka.
 Obie solenizantki otrzymały list gratula-
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1455.07.21 – krzyżacki oddział zaciężny, 
dowodzony przez Jerzego von Schliebena, 
zajął miasto i zamek biskupi w Barczewie 
i utrzymał je do końca wojny trzynastoletniej.
1517.07.12 – Mikołaj Kopernik dokonał lokacji 
sprzedaży 2 łanów Lorenzowi, bratu sołtysa 
z Wójtowa. 
1542.07.13 – biskup warmiński Jan Dantyszek 
nadał 10 mórg ziemi swojemu bratankowi, 
mieszkającemu we wsi Mokiny.
1601.07.01 – biskup Piotr Tylicki zarządził, by 
do pokrywania dachów w Barczewie używano 
wypalanej dachówki w należącej do miasta 
cegielni.
1748.07.05 – w Lamkowie biskup Adam 
Stanisław Grabowski konsekrował czwarty 
z kolei kościół, zbudowany ku czci św. Mikołaja 
i św. Augustyna.
1796.07.28 – gabinet królewski w Berlinie 
wydał ustawę, która stanowiła, że wszystkie 
dobra i ziemie klasztoru w Barczewie miały 
przejść na własność państwa.
1822.07.20 – na Krzyżowej Górze pod 
Barczewem z okazji pięćdziesięciolecia 
przynależności do Prus odbyły się 
uroczystości zorganizowane przez miejscowe 
władze. 
1830.07.04 – w Barczewie zmarł o. Tyburcjusz 
Bojarzynowski – ostatni gwardian klasztoru 
franciszkańskiego. 
1854.07.26 – pastor dr Carl Zimmermann 
otrzymał zezwolenie na budowę 
ewangelickiego domu sierot „Emahus” 
w Barczewie.  
1861.07.30 – statut gminy żydowskiej 
podpisali założyciele: Abraham Friedländer 
(fabrykant octu), H. Henschel i U. Grau (obaj 
kupcy) – wszyscy trzej byli mieszkańcami 
Barczewa. 
1873.07.24 – w Prusach Wschodnich 
wycofano język polski z nauczania w szkołach.
1893.07.25-26 – w Olsztynie podczas walnego 
zebrania towarzystw śpiewackich św. Cecylii 
odbył się konkurs chórów, na którym nie 
zabrakło chóru z Barczewa. 
1933.07.02 – w Barczewie odbyło się zebranie 
Trzeciego Zakonu im. św. Franciszka.
1953.07.20 – do Barczewa przyjechała 
muzealna wystawa objazdowa „Sztuka ludowa 
Warmii i Mazur”.
1953.07.22 – w Barczewie oddano do użytku 
miejski basen kąpielowy.
1968.07.01 – we Wrócikowie rozpoczęła 
działalność Stacja Doświadczalnej Oceny 
Odmian. 
1968.07.10 – w wieku 95 lat zmarł ks. kan. Jan 
Hanowski, wikary parai św. Anny w 
Barczewie, późniejszy zarządca diecezji 
warmińskiej.  
1983.07.22 – w Barczewie odbył się Festiwal 
z okazji Święta Odrodzenia Polski.
1993.07.14 – w Barczewie odbyło się zebranie 
założycielskie Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Miasta i Gminy Barczewo. 

KALENDARIUM
Lipiec

 W monografii dzisiejszego Barczewa 
czytamy, że na założenie nowego miasta 
wybrano miejsce o naturalnych walorach 
obronnych, które zapewniało lepsze bezpie-
czeństwo jego mieszkańców, głównie przed 
najeźdźcami. Nowe miejsce pod miasto, 
oprócz oddalonych jezior, otoczone było 
wzgórzami. Jednak do naturalnych walorów 
obronnych należały głównie rzeki, staw 
i rozległe rozlewiska. 
 Ks. Walenty Barczewski w Geografii 
Polskiej Warmii z 1917 roku pisał, „że 
Wartembork, miasto od Olsztyna 16 km 
oddalone, leży pomiędzy strugami Kiermas 
i Pisa, nad Stawkiem, którego założyli mnisi na 
dawnych kapuśniakach”. Prawdopodobnie 
w tym miejscu miały się znajdować ogrody 
warzywne lub duże pole kapusty, które nale-
żało do miejscowego klasztoru. Początkowo 
zakonnicy staw nazywali „Stawem Klasztor-
nym”, w którym, zgodnie z nadanym przez 
biskupa przywilejem, otrzymali prawo połowu 
ryb na własny stół. Ks. Walenty Barczewski we 
wspomnianej publikacji wymienił także trzy 

strugi (zapewne miał na myśli rzeki): jedną 
nazwał „Szczulik – Pisa pod Wartemborkiem”. 
Jej wody przepływały przy murze klasztornym 
od południowej strony i następnie wpadały do 
rzeki Kiermas. 
 Na ten czas przy rzece Pisa na odcinku od 
Krzyżowej Góry do Stawu Młyńskiego roz-
pościerały się rozlewiska wodne trudne do 
pokonania. Podobnie było po drugiej stronie 
miasta, gdzie rzeka Pisa łączy się z rzeką 
Kiermas (Kiermass), której wody wypływają 
z jeziora Kiermas, płynąc dalej przy ul. 
Targowej. Szczególnie po ulewnych deszczach 
przyległe do rzek łąki i nieużytki znajdowały 

się pod wodą. Stąd podmokłe tereny omijały 
nieprzyjacielskie wojska.
 W następnych latach dokonano regulacji 
koryta rzeki Pisy od strony Krzyżowej Góry. 
Zlikwidowano kręte zakola i pozwolono 
wodom płynąć w linii prostej do stawu i dalej, 
przy murze klasztornym i obronnym, do rzeki 
Kiermas. Regulacja koryta rzeki Pisy pozwoliła 
na usprawnienie transportu jej wodami 
drewna oraz cegły wypalanej w rejonie Krzy-
żowej Góry do budowy murów obronnych, 
świątyń i domostw.
 Po założeniu miasta i zbudowaniu murów 
obronnych, od strony wschodniej i północnej 
zamku biskupiego udrożniono północną 
odnogę rzeki Pisy, która zamykała system 
obronny miasta. Natomiast południowa 
odnoga rzeki Pisy, płynąca przy murze 
klasztornym, dalej przy Bramie Południowej 
i przy murze obronnym, w czasach niemieckich 
wymieniana była z nazwy jako „Pissa” (Pisa). 
Wcześniej wymieniana była również jako 
„Pissafluß” (Pissa płynąca). Jedynie przez 
krótki czas rzekę niewłaściwie nazywano 

„Mühlengraben” (Rów Młyński). Stąd w po-
wojennych opisach odcinek od Stawu Młyń-
skiego do połączenia z rzeką Kiermas nazy-
wano Kanałem Młyńskim. 
 Ponadto w publikacjach można znaleźć 
informację, że „Wartenburg (Barczewo) leży 
nad rzeką Wadang (Wadąg)”. Stąd przypo-
mnijmy, że w 1938 roku nazwę rzeki „Pissa-
fluß” (Pissa płynąca) zmieniono na „Wadang-
fluß” (rzeka Wadąg). Powodem zmiany nazwy 
było to, że do 1938 roku odcinek od jeziora 
Wadąg do rzeki Łyny nosił taką nazwę. Był taki 
okres, że mieszkańcy niechętnie używali 
nazwy „Pissa”, gdyż w języku niemiecki
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cyjny od burmistrza miasta, Lecha Jana 
Nitkowskiego.
 W imieniu całej redakcji również skła-
damy obu paniom serdeczne życzenia dwu-
stu, a nawet trzystu lat w zdrowiu i szczęściu. 

Patrycja Nowicka

 W Wójtowie 15 lipca rozbrzmiewało 
gromkie „dwieście lat”. Tak, dwieście, bo sto 
to zdecydowanie za mało. W ramach 
projektu „Inicjatywa 200 lat”, prowadzonego 
przez Federację Organizacji Socjalnych 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
FOSA, zorganizowano spotkanie urodzinowe 
najstarszych mieszkanek Wójtowa.
 Wydarzenie koordynowała i zainicjowała 
w Wójtowie Beata Jakubiak, będąca m in. 
członkiem federacji. Do inicjatywy ochoczo 
przystąpiło sołectwo, stowarzyszenie 
Wspólne Wójtowo i tamtejsza rada para-
fialna.
 Przygotowania zaczęto od poszukiwań 
najstarszego mieszkańca miejscowości. Oka-
zało się, że w Wójtowie mieszkają dwie 
seniorki, które w tym roku obchodzą swoje 
96 urodziny. Wiek piękny, w tym przypadku 
jednak nie tylko lata życia można uznać za 
imponujące, ale także, to w jaki sposób 
jubilatki swoim życiem do tej pory kierowały.
 Pani Irena Malinowska jest mieszkanką 
Wójtowa od 13 lat. Pochodzi z miejscowości 
Góry, po ukończeniu 16 roku życia znalazła 
zatrudnienie w domu ówczesnego ministra 
spraw zagranicznych, pana Becka. Pracowała 
tam do wybuchu II wojny światowej, w 
trakcie której została objęta nakazem 
wywozu i przez 4,5 roku ukrywała się przed 
wywiezieniem jej do robót na terenie Rzeszy 
Niemieckiej. To mama 4 dzieci, babcia 17 
wnucząt i prababcia 16 prawnucząt.
 Druga z jubilatek, Weronika Wołczy-
kiewicz, osiedliła się w Wójtowie po wojnie. 
Porucznik Wołczykiewicz, córka wojsko-
wego osadnika na Nowogródczyźnie, wy-
wieziona została wraz z rodziną przez NKWD 
do Workuty. Po dotarciu do kołchozu pod 
Kazaniem otrzymała wezwanie do polskiego 
wojska. Służyła w kobiecym batalionie im. 
Emili Plater, będąc dowódcą drużyny 1 
kampanii. Uczestniczyła w bitwie pod Lenino. 
Następnie została kierowcą przy sztabie I DP, 
a potem w I Armii WP. Obecnie jest jedyną 
kombatantką żyjącą na Warmii, która jest 
świadkiem starć pod Lenino. 
 Jubileusz rozpoczęto uroczystą mszą 
świętą w intencji obu solenizantek.
 W niedzielne popołudnie 15 lipca Irenę 
Malinowską z prezentami, kwiatami i ży-
czeniami odwiedziła w domu delegacja 
miejscowej społeczności. Natomiast pani 
Weronika, z racji pozwalającej na to kondycji, 
świętowała swój jubileusz z mieszkańcami 
i rodziną na przykościelnym placu, specjalnie 
na tę okazję odświętnie udekorowanym. Nie 
zabrakło pysznych dań, wypieków i uro-
dzinowego tortu. Jednak największą atrakcją 
tego popołudnia nie było wyśmienite je-
dzenie, a możliwość spotkania i rozmowy 
z solenizantką. Opowieściom nie było końca. 
Nie tylko tych wojennych, ale też tych, jak to 
w Wójtowie kiedyś bywało.

 Ponieważ seniorka uwielbia wojskowe 
i patriotyczne pieśni, spotkanie po części 
stało się śpiewaczą biesiadą, której przy 
akompaniamencie gitary ton narzucała 
jubilatka.
 Obie solenizantki otrzymały list gratula-
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przypływali kajakarze z Zalesia lub zatrzy-
mywały się tam pływające po Stawie 
Młyńskim łódki. Dodatkową atrakcją przy-
stani był urządzony obok mały park z wąski-
mi ścieżkami, obsadzonymi drzewami i ław-
kami. Tenże mały park dla wodniaków 
widoczny jest także na prezentowanej 
mapie.
 Dodajmy, że całość widoczna jest na 
wcześniejszej mapie z 1887/1888 roku, na 
której do przystani z parkiem przylegają 
dwie działki rolne należące do więzienia, 
szopa do składania drewna, a po prawej 
stronie ogród dyrektora więzienia. Nato-
miast od południowej strony, przy parku 
należącym do przystani, zaznaczona jest na 
mapie cegielnia Królewskiego Zakładu 
Karnego.

 Prezentowany wycinek z mapy dawnych 
terenów należących do Strafanstalt Warten-
burg (Zakład Karny w Barczewie) z 1936 roku 
zawiera wiele ciekawych szczegółów. Jedną 
z ciekawostek zaznaczonych na mapie, przy 
wpadających do Stawu Młyńskiego wodach 
rzeki Pisy, jest przystań wodna dla łódek 
i kajaków. Dziś miejsce to jest zupełnie 
niewidoczne. 
 Historia oddania do użytku przystani 
wodnej dla pracowników więzienia i miesz-
kańców zbiegła się z zakończeniem budowy 
nowego muru ochronnego z bramą wjazdową 
od strony Gospodarstwa Rolnego. Na ten 
czas dzisiejsza z nazwy ulica Gro�gera biegła 
od ulicy Kościuszki w linii prostej aż do rzeki 
Pisa. Na jej końcu, w narożu muru więzien-
nego, po jego prawej stronie, znajdowała się 
wspomniana przystań, oznaczona na mapie 
z nazwy „Hafen”. 
 Przypomnijmy, że po zbudowaniu wspo-
mnianego muru więziennego obiekty takie 
jak fabryka cygar, w której zatrudnieni byli 
więźniowie, kościół więzienny (dziś pw. 
Dobrego Łotra, czyli św. Dyzmy – patrona 
więźniów), a także prywatny ogród należący 
do dyrektora więzienia, znalazły się na 
zamkniętym terenie.
 Budowa przystani była prosta w zało-
żeniu. W jej miejscu koryto rzeki zostało 
poszerzone. Natomiast usypana sztucznie 
grobla pozwoliła na wydzielenie małego, 
wąskiego, zamkniętego z jednej strony 
kanału, tworząc swego rodzaju rękaw. W ten 
sposób można było łódką czy kajakiem 
wpłynąć do niego. Tak więc do przystani 

Stawie Młyńskim urządzono Miejski Park, 
zwany także Parkiem Ludowym. Z chwilą jego 
utworzenia stał się wymarzonym miejscem 
wypoczynku dla mieszkańców miasta. Przy 
parku urządzono drugą przystań wodną, by 
mogły zatrzymywać się łódki i kajaki. Na 
drzewach rozwieszono podświetlone gwiazdy 
i księżyc wykonane z blachy, alejki wysypano 
żwirem, założono wielki klomb w kształcie koła 
oraz kilka mniejszych, obsadzając je prze-
różnymi gatunkami kwiatów. Wokół klombów 
ustawiono białe ławki, a przy nich posadzono 
róże w nisko przystrzyżonej trawie. Miejsce 
wyróżniały różne gatunki niskopiennych 
krzewów. Natomiast pierwsza przystań wodna 
zlokalizowana była na terenie należącym do 
Królewskiego Zakładu Karnego w miejscu, 
gdzie wody rzeki Pisy wpadały do Stawu 
Młyńskiego. 
 Później w miejscu młyna urządzono tartak. 
Wówczas wody stawu zaczęły wypełniać się 
spławianymi klocami, które stwarzały zagro-
żenie dla pływających łódkami i kajakami. Za 

jakiś czas wody stały się śmietnikiem odpadów 
tartacznych. Z tego powodu park przestał 
służyć mieszkańcom miasta.
 Po 1946 roku kierownictwo Zakładu 
Karnego w Barczewie, z uwagi na bliskie 
położenie stawu, próbowało nazywać go 
„Stawem Więziennym”, która to nazwa się nie 
przyjęła. Potem od strony więzienia zbudo-
wano szopę z łódkami, skąd wypływali wędka-
rze. W następnych latach w miejscu starej 
zastawy, tam, gdzie stał tartak, zbudowano jaz 
wodny. Ponownie urządzono park i pobudo-
wano drewniany „grzybek” dla miejscowej 
kapeli, która w sobotnie popołudnia przygry-
wała mieszkańcom do tańca. Obecnie w jego 
miejscu znajduje się miejski amfiteatr. Jest też 
drewniany mostek łączący z wysepką na 
Stawie Młyńskim, który wyróżnia wodna 
fontanna. Jest dogodne miejsce, przy którym 
zatrzymują się kajakarze, podobnie na rzece 
Pisa przy synagodze i przy ul. Targowej.

Wojciech Zenderowski 
Fot. Pocztówka w zbiorach autora

m nazwa ta określała brzydkie skojarzenie. 
Dlatego mieszkańcy Wartenburga zamiast 
nazwy „Pissa” używali często nazwy „Wadang-
fluß” (rzeka Wadąg), a mieszkańcy Barczewka 
jako „Lengainer Fluß” (od Łęgajn). Drugim 
argumentem był fakt, że nazwę „Pissa” nosiła 
jeszcze jedna większa rzeka, znajdująca się na 
terenie Prus Wschodnich, która jest dopływem 
Węgorapy. 
 Polska nazwa rzeki „Pisa” została wpro-
wadzona urzędowo dopiero w 1949 roku. 
Ciekawostką jest, że jej wody od początku do 
końca płyną w kierunku południowym.
 Wróćmy na chwilę do dzisiejszego Stawu 
Młyńskiego. Jak wcześniej wspomniano, z 
chwilą, kiedy staw wypełniła woda, zakonnicy 
nazwali go „Stawem Klasztornym”. W latach 
późniejszych staw nosił nazwę „Pissa-Teich”, 
(Staw-Pisa). Z chwilą, kiedy na ujściu wód ze 
stawu zbudowano młyn wodny, staw nazwano 
„Mühlen-Teich” (Staw Młyński). Obecnie jest 
to oficjalna nazwa. 
 Przypomnijmy, że przed 1920 rokiem przy 
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LESZEK JACKOWSKI I JEGO RZEŹBY

 Zapewne w ten sposób kierownictwo 
więzienia chciało zadbać o czynny wypo-
czynek strażników i ich rodzin. Od początku 
jednak przystań służyła dla wszystkich 
mieszkańców. Staw Młyński był ulubionym 
akwenem wodnym do wypoczynku. W dni 
świąteczne można było zobaczyć pływające 
łódki z odświętnie ubranymi paniami i pa-
nami. Było tak do czasu uruchomienia tartaku 
przy Stawie Młyńskim. Od tej pory jego wody 
zaczęły wypełniać się kłodami, stając się 
z czasem śmietnikiem odpadów tartacznych. 
Tym samym łódki przestały pływać po wo-
dach Stawu Młyńskiego, a kajakarze zaprze-
stali korzystać z przystani wodnej, która 
z czasem została zapomniana. 

Wojciech Zenderowski
Fot. Rok 1936. Fragment mapy z przystanią 

wodną. Archiwum autora

Marian także jest wszechstronnie uzdol-
niony. W życiu zrobił wiele, nawet skrzypce. 
Natomiast mama Marianna, pełna życia, 
wyspecjalizowała się nie tylko w robótkach 
na szydełku. Pierwsze rzeźby z drewna 
o małych rozmiarach były proste i nieśmiałe. 
Z biegiem lat zaczęły wypełniać pokoje, 
stając się ich ozdobą. Serduszka, motyle, 
kwiaty, małe anioły, zwierzątka, różnej 
wielkości świeczniki, stoliki, domki, komety, 
małe wózki i wiele, wiele innych rzeźb. Żona 
Anna od początku wspierała męża w tym, co 
robi. Co więcej, umie we właściwym mo-
mencie podpowiedzieć. Nauczyła nie tylko 
cierpliwości, wyczucia smaku, ale innego 
spojrzenia na wyłaniającą się z drewnianego 

kloca rzeźbę. Podobnie było w urządzaniu 
domu, szczególnie wyszukanymi starymi 
meblami i przedmiotami. Od tej pory rzeźby 
stały się nieodzownym elementem dekoracji, 
wypełniły przestrzeń i wrosły w ich życie. Po 
pewnym czasie odrestaurowany drewniany 
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św. Anny umieszczono nową iglicę, krzyż 
i odnowioną kulę.
2003.07.20 – zespół „Nastyle” z Barczewa 
zdobył Złotą Jodłę – główną nagrodę  na XXX 
Jubileuszowym Festiwalu Kultury Młodzieży 
Szkolnej w Kielcach. 
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Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMEL 
Sp. z o.o. 
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kufer wypełnił się pierwszymi małymi 
rzeźbami. Od lat Anna i Leszek Jackowscy, 
tradycyjnie, w każde kalendarzowe święto, 
ozdabiają rzeźbami zaczerpniętymi z Biblii 
drewnianą poręcz w domu przy schodach, 
które prowadzą na poddasze. Widać, jak 
wyrzeźbione postacie i zwierzęta pną się ku 
górze. Raz jest orszak Trzech Króli, innym 
razem sceny z Bożego Narodzenia czy 
symbole Wielkanocy. 
 Pierwszymi rzeźbami Leszka Jackow-
skiego, oprócz elementów dekoracyjnych, 
były m.in. małe aniołki, które wykonał na 
miarę swoich możliwości. Któregoś dnia 
małżonka zainspirowała go mówiąc, że skoro 
Barczewo w swoim herbie ma anioły trzy-

mające biskupią infułę, to czy nie warto 
wyrzeźbić takich, ale większych, z dużymi, 
uniesionymi nad głowami skrzydłami. Po 
kilku próbach udoskonalił ich wygląd, nadając 
im artystyczną wartość.

 Przechodząc ulicą Tadeusza Kościuszki w 
Barczewie nietrudno zauważyć stojące przy 
prywatnej posesji, wykonane w drewnie 
rzeźby, w tym anioły, ślimaki i żółwie 
znacznych rozmiarów. Ich wielkość robi duże 
wrażenie, budząc niemałą ciekawość. Wiele 
osób podchodzi do rzeźb, by obejrzeć je 
z bliska, a przy okazji zrobić pamiątkowe 
zdjęcie. Natomiast dzieci są bardziej ciekaw-
skie. Uśmiechają się i głaskają drewniane 
ślimaki i żółwie, gdyż są pogodne, wesołe 
i przyjazne.
 Prawdą jest, że w każdym człowieku 
drzemie iskierka artysty, poety czy muzyka. 
Nie wiadomo, kiedy pasja obudzi się w czło-
wieku i wypełni jego przestrzeń życiową. 
Autor rzeźb, Leszek Jackowski, urodził się 
i mieszkał w Kierzlinach. Z chwilą, kiedy 
przeprowadził się do Barczewa i uczęszczał 
do szkoły podstawowej, nie był prymusem 
z plastyki i rysunków. Nie myślał, że w przy-
szłości sięgnie po dłuto i będzie rzeźbił 
w drewnie różne postacie. Jego zaintere-
sowanie w tym kierunku pojawiło się z chwilą 
przejscia na emeryturę i zbiegło się z budową 
własnego domu. Wówczas zrodził się po-
mysł, by z resztek drewna, własnymi rękoma 
wykonać coś użytecznego i potrzebnego dla 
budowanego domu. Pierwszym wyrobem był 
taboret i mały stolik. Następnie z odpadów 
zrobił okazały, masywny stół, dziś stanowiący 
ozdobę gościnnego pokoju. I tak zaczęła się 
jego przygoda. W realizacji jego planów 
pomocne były programy telewizyjne o budo-
wie domów drewnianych czy o narzędziach 
do obróbki drewna, którymi można zrobić 
niemal wszystko. Zainteresował się także 
techniką renowacji starych, zabytkowych 
mebli wykonanych z litego drewna, dziś 
powszechnie zapomnianych.
 Leszek Jackowski ma w sobie coś z 
dziadka Franciszka, który był „złotą rączka” 
w domu. Potrafił podkuć konia, wystrugać 
z drewna chodaki, zastąpić fryzjera, wyrwać 
komuś ząb czy zrobić uprząż dla konia. Ojciec 
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przypływali kajakarze z Zalesia lub zatrzy-
mywały się tam pływające po Stawie 
Młyńskim łódki. Dodatkową atrakcją przy-
stani był urządzony obok mały park z wąski-
mi ścieżkami, obsadzonymi drzewami i ław-
kami. Tenże mały park dla wodniaków 
widoczny jest także na prezentowanej 
mapie.
 Dodajmy, że całość widoczna jest na 
wcześniejszej mapie z 1887/1888 roku, na 
której do przystani z parkiem przylegają 
dwie działki rolne należące do więzienia, 
szopa do składania drewna, a po prawej 
stronie ogród dyrektora więzienia. Nato-
miast od południowej strony, przy parku 
należącym do przystani, zaznaczona jest na 
mapie cegielnia Królewskiego Zakładu 
Karnego.

 Prezentowany wycinek z mapy dawnych 
terenów należących do Strafanstalt Warten-
burg (Zakład Karny w Barczewie) z 1936 roku 
zawiera wiele ciekawych szczegółów. Jedną 
z ciekawostek zaznaczonych na mapie, przy 
wpadających do Stawu Młyńskiego wodach 
rzeki Pisy, jest przystań wodna dla łódek 
i kajaków. Dziś miejsce to jest zupełnie 
niewidoczne. 
 Historia oddania do użytku przystani 
wodnej dla pracowników więzienia i miesz-
kańców zbiegła się z zakończeniem budowy 
nowego muru ochronnego z bramą wjazdową 
od strony Gospodarstwa Rolnego. Na ten 
czas dzisiejsza z nazwy ulica Gro�gera biegła 
od ulicy Kościuszki w linii prostej aż do rzeki 
Pisa. Na jej końcu, w narożu muru więzien-
nego, po jego prawej stronie, znajdowała się 
wspomniana przystań, oznaczona na mapie 
z nazwy „Hafen”. 
 Przypomnijmy, że po zbudowaniu wspo-
mnianego muru więziennego obiekty takie 
jak fabryka cygar, w której zatrudnieni byli 
więźniowie, kościół więzienny (dziś pw. 
Dobrego Łotra, czyli św. Dyzmy – patrona 
więźniów), a także prywatny ogród należący 
do dyrektora więzienia, znalazły się na 
zamkniętym terenie.
 Budowa przystani była prosta w zało-
żeniu. W jej miejscu koryto rzeki zostało 
poszerzone. Natomiast usypana sztucznie 
grobla pozwoliła na wydzielenie małego, 
wąskiego, zamkniętego z jednej strony 
kanału, tworząc swego rodzaju rękaw. W ten 
sposób można było łódką czy kajakiem 
wpłynąć do niego. Tak więc do przystani 

Stawie Młyńskim urządzono Miejski Park, 
zwany także Parkiem Ludowym. Z chwilą jego 
utworzenia stał się wymarzonym miejscem 
wypoczynku dla mieszkańców miasta. Przy 
parku urządzono drugą przystań wodną, by 
mogły zatrzymywać się łódki i kajaki. Na 
drzewach rozwieszono podświetlone gwiazdy 
i księżyc wykonane z blachy, alejki wysypano 
żwirem, założono wielki klomb w kształcie koła 
oraz kilka mniejszych, obsadzając je prze-
różnymi gatunkami kwiatów. Wokół klombów 
ustawiono białe ławki, a przy nich posadzono 
róże w nisko przystrzyżonej trawie. Miejsce 
wyróżniały różne gatunki niskopiennych 
krzewów. Natomiast pierwsza przystań wodna 
zlokalizowana była na terenie należącym do 
Królewskiego Zakładu Karnego w miejscu, 
gdzie wody rzeki Pisy wpadały do Stawu 
Młyńskiego. 
 Później w miejscu młyna urządzono tartak. 
Wówczas wody stawu zaczęły wypełniać się 
spławianymi klocami, które stwarzały zagro-
żenie dla pływających łódkami i kajakami. Za 

jakiś czas wody stały się śmietnikiem odpadów 
tartacznych. Z tego powodu park przestał 
służyć mieszkańcom miasta.
 Po 1946 roku kierownictwo Zakładu 
Karnego w Barczewie, z uwagi na bliskie 
położenie stawu, próbowało nazywać go 
„Stawem Więziennym”, która to nazwa się nie 
przyjęła. Potem od strony więzienia zbudo-
wano szopę z łódkami, skąd wypływali wędka-
rze. W następnych latach w miejscu starej 
zastawy, tam, gdzie stał tartak, zbudowano jaz 
wodny. Ponownie urządzono park i pobudo-
wano drewniany „grzybek” dla miejscowej 
kapeli, która w sobotnie popołudnia przygry-
wała mieszkańcom do tańca. Obecnie w jego 
miejscu znajduje się miejski amfiteatr. Jest też 
drewniany mostek łączący z wysepką na 
Stawie Młyńskim, który wyróżnia wodna 
fontanna. Jest dogodne miejsce, przy którym 
zatrzymują się kajakarze, podobnie na rzece 
Pisa przy synagodze i przy ul. Targowej.

Wojciech Zenderowski 
Fot. Pocztówka w zbiorach autora

m nazwa ta określała brzydkie skojarzenie. 
Dlatego mieszkańcy Wartenburga zamiast 
nazwy „Pissa” używali często nazwy „Wadang-
fluß” (rzeka Wadąg), a mieszkańcy Barczewka 
jako „Lengainer Fluß” (od Łęgajn). Drugim 
argumentem był fakt, że nazwę „Pissa” nosiła 
jeszcze jedna większa rzeka, znajdująca się na 
terenie Prus Wschodnich, która jest dopływem 
Węgorapy. 
 Polska nazwa rzeki „Pisa” została wpro-
wadzona urzędowo dopiero w 1949 roku. 
Ciekawostką jest, że jej wody od początku do 
końca płyną w kierunku południowym.
 Wróćmy na chwilę do dzisiejszego Stawu 
Młyńskiego. Jak wcześniej wspomniano, z 
chwilą, kiedy staw wypełniła woda, zakonnicy 
nazwali go „Stawem Klasztornym”. W latach 
późniejszych staw nosił nazwę „Pissa-Teich”, 
(Staw-Pisa). Z chwilą, kiedy na ujściu wód ze 
stawu zbudowano młyn wodny, staw nazwano 
„Mühlen-Teich” (Staw Młyński). Obecnie jest 
to oficjalna nazwa. 
 Przypomnijmy, że przed 1920 rokiem przy 
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 Zapewne w ten sposób kierownictwo 
więzienia chciało zadbać o czynny wypo-
czynek strażników i ich rodzin. Od początku 
jednak przystań służyła dla wszystkich 
mieszkańców. Staw Młyński był ulubionym 
akwenem wodnym do wypoczynku. W dni 
świąteczne można było zobaczyć pływające 
łódki z odświętnie ubranymi paniami i pa-
nami. Było tak do czasu uruchomienia tartaku 
przy Stawie Młyńskim. Od tej pory jego wody 
zaczęły wypełniać się kłodami, stając się 
z czasem śmietnikiem odpadów tartacznych. 
Tym samym łódki przestały pływać po wo-
dach Stawu Młyńskiego, a kajakarze zaprze-
stali korzystać z przystani wodnej, która 
z czasem została zapomniana. 

Wojciech Zenderowski
Fot. Rok 1936. Fragment mapy z przystanią 

wodną. Archiwum autora

Marian także jest wszechstronnie uzdol-
niony. W życiu zrobił wiele, nawet skrzypce. 
Natomiast mama Marianna, pełna życia, 
wyspecjalizowała się nie tylko w robótkach 
na szydełku. Pierwsze rzeźby z drewna 
o małych rozmiarach były proste i nieśmiałe. 
Z biegiem lat zaczęły wypełniać pokoje, 
stając się ich ozdobą. Serduszka, motyle, 
kwiaty, małe anioły, zwierzątka, różnej 
wielkości świeczniki, stoliki, domki, komety, 
małe wózki i wiele, wiele innych rzeźb. Żona 
Anna od początku wspierała męża w tym, co 
robi. Co więcej, umie we właściwym mo-
mencie podpowiedzieć. Nauczyła nie tylko 
cierpliwości, wyczucia smaku, ale innego 
spojrzenia na wyłaniającą się z drewnianego 

kloca rzeźbę. Podobnie było w urządzaniu 
domu, szczególnie wyszukanymi starymi 
meblami i przedmiotami. Od tej pory rzeźby 
stały się nieodzownym elementem dekoracji, 
wypełniły przestrzeń i wrosły w ich życie. Po 
pewnym czasie odrestaurowany drewniany 
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kufer wypełnił się pierwszymi małymi 
rzeźbami. Od lat Anna i Leszek Jackowscy, 
tradycyjnie, w każde kalendarzowe święto, 
ozdabiają rzeźbami zaczerpniętymi z Biblii 
drewnianą poręcz w domu przy schodach, 
które prowadzą na poddasze. Widać, jak 
wyrzeźbione postacie i zwierzęta pną się ku 
górze. Raz jest orszak Trzech Króli, innym 
razem sceny z Bożego Narodzenia czy 
symbole Wielkanocy. 
 Pierwszymi rzeźbami Leszka Jackow-
skiego, oprócz elementów dekoracyjnych, 
były m.in. małe aniołki, które wykonał na 
miarę swoich możliwości. Któregoś dnia 
małżonka zainspirowała go mówiąc, że skoro 
Barczewo w swoim herbie ma anioły trzy-

mające biskupią infułę, to czy nie warto 
wyrzeźbić takich, ale większych, z dużymi, 
uniesionymi nad głowami skrzydłami. Po 
kilku próbach udoskonalił ich wygląd, nadając 
im artystyczną wartość.

 Przechodząc ulicą Tadeusza Kościuszki w 
Barczewie nietrudno zauważyć stojące przy 
prywatnej posesji, wykonane w drewnie 
rzeźby, w tym anioły, ślimaki i żółwie 
znacznych rozmiarów. Ich wielkość robi duże 
wrażenie, budząc niemałą ciekawość. Wiele 
osób podchodzi do rzeźb, by obejrzeć je 
z bliska, a przy okazji zrobić pamiątkowe 
zdjęcie. Natomiast dzieci są bardziej ciekaw-
skie. Uśmiechają się i głaskają drewniane 
ślimaki i żółwie, gdyż są pogodne, wesołe 
i przyjazne.
 Prawdą jest, że w każdym człowieku 
drzemie iskierka artysty, poety czy muzyka. 
Nie wiadomo, kiedy pasja obudzi się w czło-
wieku i wypełni jego przestrzeń życiową. 
Autor rzeźb, Leszek Jackowski, urodził się 
i mieszkał w Kierzlinach. Z chwilą, kiedy 
przeprowadził się do Barczewa i uczęszczał 
do szkoły podstawowej, nie był prymusem 
z plastyki i rysunków. Nie myślał, że w przy-
szłości sięgnie po dłuto i będzie rzeźbił 
w drewnie różne postacie. Jego zaintere-
sowanie w tym kierunku pojawiło się z chwilą 
przejscia na emeryturę i zbiegło się z budową 
własnego domu. Wówczas zrodził się po-
mysł, by z resztek drewna, własnymi rękoma 
wykonać coś użytecznego i potrzebnego dla 
budowanego domu. Pierwszym wyrobem był 
taboret i mały stolik. Następnie z odpadów 
zrobił okazały, masywny stół, dziś stanowiący 
ozdobę gościnnego pokoju. I tak zaczęła się 
jego przygoda. W realizacji jego planów 
pomocne były programy telewizyjne o budo-
wie domów drewnianych czy o narzędziach 
do obróbki drewna, którymi można zrobić 
niemal wszystko. Zainteresował się także 
techniką renowacji starych, zabytkowych 
mebli wykonanych z litego drewna, dziś 
powszechnie zapomnianych.
 Leszek Jackowski ma w sobie coś z 
dziadka Franciszka, który był „złotą rączka” 
w domu. Potrafił podkuć konia, wystrugać 
z drewna chodaki, zastąpić fryzjera, wyrwać 
komuś ząb czy zrobić uprząż dla konia. Ojciec 
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 Prezentowane 
zdjęcie pochodzi z roku 
szkolnego 1951/1952 (?) 
i wykonane zostało przed 
drzwiami wejściowymi do 
szkoły.
 Na zdjęciu tym 
znajdują się uczniowie kl. 
VII Szkoły Podstawowej 
w Barczewie z 
nauczycielami. 
 Zwracamy się z 
prośbą do Czytelników 
o odgadnięcie jak 
największej liczby 
nazwisk tych, których 
przedstawia fotografia 
sprzed sześćdziesięciu 
sześciu lat. Informacje 
prosimy kierować na 
adres redakcji.

Wojciech Zenderowski 

średniej wielkości. Zapewne wtedy poczuł 
w sobie życiową pasją. Postanowił wykonać 
dużą rzeźbę, która robiłaby naprawdę 
ogromne wrażenie.
 Do wykonania w drewnie ślimaka wy-
korzystał potężnych rozmiarów topole kana-
dyjskie, które rosły w Krupolinach przy tzw. 
czworakach (barakach). W jednym z tych 
baraków mieszkała siostra mamy, Genowefa.
 Leszek Jackowski często bywał w Kru-
polinach. Będąc małym chłopcem był 
w stanie objąć rękoma pień drzewa. Po latach 
był on już niezwykle gruby. Zafascynował się 
ich wielkością, a szczególnie obwodem 
drzewa. Kiedy z uwagi na bezpieczeństwo 
topole zostały wycięte, zakupił drewno. Po 
pocięciu kloce mierzyły po 3 metry długości 
i miały średnicę 150 cm, a jeden taki kloc miał 
wagę ok. 2 ton i zajmował całą powierzchnię 
przyczepy. Potem był załadunek, transport 
z Krupolin do Barczewa i wyładunek. Do tego 
okazał się niezbędny ciężki sprzęt, a z tym 
wiązały się koszty.
 Do zasadniczej obróbki drewna rzeźbiarz 
używa narzędzi mechanicznych, a jedynie 
w końcowej fazie sięga po dłuto. Na początku 
jest koncepcja i wizualny projekt. Do tematu 
podchodzi wielokrotnie, wyszukując naj-
lepszego finalnego efektu, tak, by odeszło jak 
najmniej odpadów. Nie ukrywał, że taką 
rzeźbę trudno jest przenieść w inne miejsce. 
Nie mówiąc, że nie zmieściłaby się w futrynie 
domu. Stąd miejsce rzeźb pod gołym niebem.

 Leszek Jackowski przyznał, że z początku 
źle się czuł, kiedy mówiono pod jego 
adresem, że jest on artystą. Dziś po latach 
pracy przyznaje, że może jest tym artystą, ale 
dodaje, że to jego pasja. Natomiast be
z względu na to, jak prace są odbierane 
i oceniane, pozostaje sobą, bo do wszyst-
kiego dochodził sam, własnymi rękoma. Inną 
pasją Leszka Jackowskiego, oprócz koszy-
kówki, którą uprawia od ponad 30 lat, jest 
renowacja starych mebli, czyli kredensów 
kuchennych, kufrów, szaf, krzeseł, małych 
szafek ściennych i innych wykonanych 
z drewna. Przywraca im blask, tym samym 
dając drugie życie.
 Dom Anny i Leszka Jackowskich, którego 
wejścia pilnują wyrzeźbione anioły, ślimaki, 
świątki i inne rzeźby, jest wyjątkowym miej-
scem. Natomiast pokój gościnny wypełniony 
jest odnowionymi meblami i przedmiotami, 
które otaczają masywny stół.
Uwagę przykuwa stary zegar ścienny czy 
maszyna do szycia z czasów niemieckich. Nie 
mówiąc o rzeźbach i stojącym pod ścianą 
starym kufrze, wypełnionym po brzegi 
drewnianymi skarbami.
 Na koniec Leszek Jackowski w rozmowie 
podkreślił, że wiele zawdzięcza małżonce 
Annie, która nieustannie go wspiera.
 A kiedy rzeźbi, czuje specyficzny zapach 
drewna, zarazem czując ogromną satysfakcję 
z tego, co robi. 

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

Do brzozowego nadziemnego pnia drewna 
ze stylizowaną głową doczepił wycięte 
skrzydła pomalowane na biało. Ostatnie 
wykonane w drewnie anioły mierzyły po 2,5 
metra wysokości i początkowo stanowiły 
ozdobę domu. Były wesołe, pogodne i pełne 
życia. Co najważniejsze, symbolizowały 
Barczewo – miasto biskupie. Potem przy 
aniołach pojawiły się wyrzeźbione świątki 
i charakterystyczne postacie, przypomina-
jące te wykute w kamieniu z Wysp Wielka-
nocnych.
Dziś wraz z aniołami strzegą wejścia do 
domu.
 Początkowo Leszek Jackowski dla swo-
ich rzeźb pozyskiwał materiał z różnych 
miejsc. Dla przykładu, z jednego blatu stołu 
więziennego, który to zakupił jako wybra-
kowany materiał, wykonał jedno skrzydło 
anioła. A kiedy je wycinał, przychodziły mu 
różne myśli, a mianowicie, ile to zła musiało 
się przelać nad stołem, kiedy stał w celi 
więziennej. Nie ukrywał, że podobnie bywało 
przy wykonywaniu innych rzeźb. 
 Innym razem małżonka Anna podsunęła 
mu pomysł, aby wyrzeźbił z drewna dużego 
ślimaka, i to jak największego. Najlepiej 
byłoby z jednego kloca. Argumentowała tym, 
że skoro Barczewo jest w Cittaslow, to 
podobnie jak wcześniejsze anioły, nowa 
rzeźba będzie miała związek z Barczewem 
i stanie się jego żywą promocją. Z początku 
pan Leszek wyrzeźbił kilka małych ślimaków 
i żółwi. Po pewnym czasie przybyło kilka 
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spostrzeganie. Osoby chore odnoszą wy-
mierne korzyści dzięki regularnym ćwicze-
niom z wykorzystaniem systemu C-Eye.
 Do bezpośrednich z nich należą: 
możliwość komunikowania się z otoczeniem 
zewnętrznym, stymulowanie funkcji po-
znawczych i poprawianie ich wydajności, 
stymulowanie komunikacji  werbalnej 
i niewerbalnej, możliwość monitorowania 
stanów emocjonalnych pacjenta i ich zmian, 
możliwość monitorowania wyników i po-
stępów pacjenta, wzrost motywacji wew-
nętrznej do dalszego procesu rehabilitacji. 
Treningi z zastosowaniem C-Eye stanowią 

idealne uzupełnienie innych form terapii 
oferowanych w naszym zakładzie (fizjo-
terapia, terapia zajęciowa, terapia logo-
pedyczna, stymulacja wielozmysłowa). 
Dzięki temu urządzeniu pacjenci z dużymi 
deficytami poznawczymi mogą nawiązać 
satysfakcjonujący kontakt ze światem zew-
nętrznym, pracować nad poprawą swoich 
zdolności umysłowych oraz stopniowo 
rekompensować negatywne skutki przebytej 
choroby.
 To sprawia, że ich szanse na powrót do 
zdrowia stają się bardziej realne.

Anna Majda

 C-Eye to urządzenie, dzięki któremu pa-
cjenci w stanie minimalnej świadomości 
mogą komunikować się ze światem zew-
nętrznym z zastosowaniem technologii 
śledzenia wzroku użytkownika. Narzędzie to 
składa się z dużego obrotowego ekranu, 
który można ustawiać w kilku płaszczyznach 
i pod różnym kątem nachylenia oraz meta-
lowego stelaża na kółkach, który ułatwia 
transport urządzenia do sal pacjentów.
 W Maltańskim Centrum Pomocy pw. bł. 
Gerarda w Barczewie z systemu C-Eye 
korzysta stale kilkunastu pacjentów. Sesje 
neurorehabilitacji odbywają się kilka razy w 
tygodniu i polegają na wykonywaniu zadań 
wyznaczonych przez psychologa/terapeutę 
w określonym przedziale czasowym. Treningi 
są dostosowane do indywidualnych potrzeb, 
umiejętności, stopnia zaangażowania, stanu 
zdrowia i samopoczucia każdego z naszych 
podopiecznych.
 W pracy z pacjentami Maltańskiego 
Centrum Pomocy w Barczewie skupiamy się 
przede wszystkim nad przywróceniem 
i doskonaleniem funkcji poznawczych, takich 
jak: uwaga, percepcja wzrokowa i słuchowa, 
pamięć, myślenie przyczynowo – skutkowe, 

System C-Eye, czyli komunikacja za pomocą wzroku
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Kto pamięta tamte lata
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 Duża część naszego społeczeństwa tworzą seniorzy. Ci mieszkający w Bar-
czewie to grupa w dużej części bardzo aktywna. Z łatwością można to zauważyć, 
odkąd działa barczewski oddział Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach niego 
odbywają się zajęcia gimnastyczne, wycieczki, wykłady i prowadzone są koła 
zainteresowań, a wśród nich działający od 2017 roku zespół wokalny Cantare.
 Grupę prowadzi Iwona Skibińska-Czechowicz, wcześniej przez wiele lat pro-
wadząca zajęcia muzyczne w szkołach i na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. 
Impulsem do powstania zespołu było przygotowanie i zaśpiewanie podczas 
inauguracji roku akademickiego Gaudeamus igitur. Okazało się, że studentki, bo na 
razie tylko panie są członkiniami zespołu, ochoczo przygotują więcej piosenek 
i pieśni. Początkowo 8, a teraz 12 osób tworzy zgrany zespół wokalny.
– Śpiewamy tzw. muzykę popularną, taką, która wchodzi w ucho, Miło się paniom ją 
śpiewa. Niektóre utwory są trudne, ale też dajemy radę. Po prostu trochę dłużej 
trwa wtedy praca – opowiada Iwona Skibińska-Czechowicz.
 Zespół koncertował już m in. w barczewskiej Synagodze i Skarbcu Kultury 
Europejskiej. Brał udział także w VII Przeglądzie Chórów i Zespołów Wokalnych 
Działających przy Uniwersytetach III Wieku. W przeglądzie nie ma miejsc, ale bar-
czewska reprezentacja otrzymała ogromne brawa. Nasze śpiewaczki nie zwalniają 
tempa, w planie jest przygotowanie koncertu w Salonie Muzycznym im. Feliksa 
Nowowiejskiego oraz specjalny repertuar składający się z warmińskich pieśni.
 Piękna pasja, jaką jest śpiew, zintegrowała ze sobą barczewskie studentki.
– To są dla nas miłe spotkania i spędzanie czasu wolnego. Zresztą tak się zaprzy-
jaźniłyśmy, że umawiamy się także poza próbami – dodaje Iwona Skibińska-
Czechowicz.
 Następna okazja do wysłuchania zespołu Cantare już w październiku, podczas 
inauguracji kolejnego roku akademickiego. Osoby chętne do wstąpienia w śpie-
wacze szeregi uczestnicy zapraszają na próby odbywające się w Centrum 
Kulturalno- Bibliotecznym. 

Patrycja Nowicka

Pasja to coś na całe życie. Cantare - znaczy śpiewacy 

Fot. D. Dziekan
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Informacje

 Prezentowane 
zdjęcie pochodzi z roku 
szkolnego 1951/1952 (?) 
i wykonane zostało przed 
drzwiami wejściowymi do 
szkoły.
 Na zdjęciu tym 
znajdują się uczniowie kl. 
VII Szkoły Podstawowej 
w Barczewie z 
nauczycielami. 
 Zwracamy się z 
prośbą do Czytelników 
o odgadnięcie jak 
największej liczby 
nazwisk tych, których 
przedstawia fotografia 
sprzed sześćdziesięciu 
sześciu lat. Informacje 
prosimy kierować na 
adres redakcji.

Wojciech Zenderowski 

średniej wielkości. Zapewne wtedy poczuł 
w sobie życiową pasją. Postanowił wykonać 
dużą rzeźbę, która robiłaby naprawdę 
ogromne wrażenie.
 Do wykonania w drewnie ślimaka wy-
korzystał potężnych rozmiarów topole kana-
dyjskie, które rosły w Krupolinach przy tzw. 
czworakach (barakach). W jednym z tych 
baraków mieszkała siostra mamy, Genowefa.
 Leszek Jackowski często bywał w Kru-
polinach. Będąc małym chłopcem był 
w stanie objąć rękoma pień drzewa. Po latach 
był on już niezwykle gruby. Zafascynował się 
ich wielkością, a szczególnie obwodem 
drzewa. Kiedy z uwagi na bezpieczeństwo 
topole zostały wycięte, zakupił drewno. Po 
pocięciu kloce mierzyły po 3 metry długości 
i miały średnicę 150 cm, a jeden taki kloc miał 
wagę ok. 2 ton i zajmował całą powierzchnię 
przyczepy. Potem był załadunek, transport 
z Krupolin do Barczewa i wyładunek. Do tego 
okazał się niezbędny ciężki sprzęt, a z tym 
wiązały się koszty.
 Do zasadniczej obróbki drewna rzeźbiarz 
używa narzędzi mechanicznych, a jedynie 
w końcowej fazie sięga po dłuto. Na początku 
jest koncepcja i wizualny projekt. Do tematu 
podchodzi wielokrotnie, wyszukując naj-
lepszego finalnego efektu, tak, by odeszło jak 
najmniej odpadów. Nie ukrywał, że taką 
rzeźbę trudno jest przenieść w inne miejsce. 
Nie mówiąc, że nie zmieściłaby się w futrynie 
domu. Stąd miejsce rzeźb pod gołym niebem.

 Leszek Jackowski przyznał, że z początku 
źle się czuł, kiedy mówiono pod jego 
adresem, że jest on artystą. Dziś po latach 
pracy przyznaje, że może jest tym artystą, ale 
dodaje, że to jego pasja. Natomiast be
z względu na to, jak prace są odbierane 
i oceniane, pozostaje sobą, bo do wszyst-
kiego dochodził sam, własnymi rękoma. Inną 
pasją Leszka Jackowskiego, oprócz koszy-
kówki, którą uprawia od ponad 30 lat, jest 
renowacja starych mebli, czyli kredensów 
kuchennych, kufrów, szaf, krzeseł, małych 
szafek ściennych i innych wykonanych 
z drewna. Przywraca im blask, tym samym 
dając drugie życie.
 Dom Anny i Leszka Jackowskich, którego 
wejścia pilnują wyrzeźbione anioły, ślimaki, 
świątki i inne rzeźby, jest wyjątkowym miej-
scem. Natomiast pokój gościnny wypełniony 
jest odnowionymi meblami i przedmiotami, 
które otaczają masywny stół.
Uwagę przykuwa stary zegar ścienny czy 
maszyna do szycia z czasów niemieckich. Nie 
mówiąc o rzeźbach i stojącym pod ścianą 
starym kufrze, wypełnionym po brzegi 
drewnianymi skarbami.
 Na koniec Leszek Jackowski w rozmowie 
podkreślił, że wiele zawdzięcza małżonce 
Annie, która nieustannie go wspiera.
 A kiedy rzeźbi, czuje specyficzny zapach 
drewna, zarazem czując ogromną satysfakcję 
z tego, co robi. 

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

Do brzozowego nadziemnego pnia drewna 
ze stylizowaną głową doczepił wycięte 
skrzydła pomalowane na biało. Ostatnie 
wykonane w drewnie anioły mierzyły po 2,5 
metra wysokości i początkowo stanowiły 
ozdobę domu. Były wesołe, pogodne i pełne 
życia. Co najważniejsze, symbolizowały 
Barczewo – miasto biskupie. Potem przy 
aniołach pojawiły się wyrzeźbione świątki 
i charakterystyczne postacie, przypomina-
jące te wykute w kamieniu z Wysp Wielka-
nocnych.
Dziś wraz z aniołami strzegą wejścia do 
domu.
 Początkowo Leszek Jackowski dla swo-
ich rzeźb pozyskiwał materiał z różnych 
miejsc. Dla przykładu, z jednego blatu stołu 
więziennego, który to zakupił jako wybra-
kowany materiał, wykonał jedno skrzydło 
anioła. A kiedy je wycinał, przychodziły mu 
różne myśli, a mianowicie, ile to zła musiało 
się przelać nad stołem, kiedy stał w celi 
więziennej. Nie ukrywał, że podobnie bywało 
przy wykonywaniu innych rzeźb. 
 Innym razem małżonka Anna podsunęła 
mu pomysł, aby wyrzeźbił z drewna dużego 
ślimaka, i to jak największego. Najlepiej 
byłoby z jednego kloca. Argumentowała tym, 
że skoro Barczewo jest w Cittaslow, to 
podobnie jak wcześniejsze anioły, nowa 
rzeźba będzie miała związek z Barczewem 
i stanie się jego żywą promocją. Z początku 
pan Leszek wyrzeźbił kilka małych ślimaków 
i żółwi. Po pewnym czasie przybyło kilka 
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spostrzeganie. Osoby chore odnoszą wy-
mierne korzyści dzięki regularnym ćwicze-
niom z wykorzystaniem systemu C-Eye.
 Do bezpośrednich z nich należą: 
możliwość komunikowania się z otoczeniem 
zewnętrznym, stymulowanie funkcji po-
znawczych i poprawianie ich wydajności, 
stymulowanie komunikacji  werbalnej 
i niewerbalnej, możliwość monitorowania 
stanów emocjonalnych pacjenta i ich zmian, 
możliwość monitorowania wyników i po-
stępów pacjenta, wzrost motywacji wew-
nętrznej do dalszego procesu rehabilitacji. 
Treningi z zastosowaniem C-Eye stanowią 

idealne uzupełnienie innych form terapii 
oferowanych w naszym zakładzie (fizjo-
terapia, terapia zajęciowa, terapia logo-
pedyczna, stymulacja wielozmysłowa). 
Dzięki temu urządzeniu pacjenci z dużymi 
deficytami poznawczymi mogą nawiązać 
satysfakcjonujący kontakt ze światem zew-
nętrznym, pracować nad poprawą swoich 
zdolności umysłowych oraz stopniowo 
rekompensować negatywne skutki przebytej 
choroby.
 To sprawia, że ich szanse na powrót do 
zdrowia stają się bardziej realne.

Anna Majda

 C-Eye to urządzenie, dzięki któremu pa-
cjenci w stanie minimalnej świadomości 
mogą komunikować się ze światem zew-
nętrznym z zastosowaniem technologii 
śledzenia wzroku użytkownika. Narzędzie to 
składa się z dużego obrotowego ekranu, 
który można ustawiać w kilku płaszczyznach 
i pod różnym kątem nachylenia oraz meta-
lowego stelaża na kółkach, który ułatwia 
transport urządzenia do sal pacjentów.
 W Maltańskim Centrum Pomocy pw. bł. 
Gerarda w Barczewie z systemu C-Eye 
korzysta stale kilkunastu pacjentów. Sesje 
neurorehabilitacji odbywają się kilka razy w 
tygodniu i polegają na wykonywaniu zadań 
wyznaczonych przez psychologa/terapeutę 
w określonym przedziale czasowym. Treningi 
są dostosowane do indywidualnych potrzeb, 
umiejętności, stopnia zaangażowania, stanu 
zdrowia i samopoczucia każdego z naszych 
podopiecznych.
 W pracy z pacjentami Maltańskiego 
Centrum Pomocy w Barczewie skupiamy się 
przede wszystkim nad przywróceniem 
i doskonaleniem funkcji poznawczych, takich 
jak: uwaga, percepcja wzrokowa i słuchowa, 
pamięć, myślenie przyczynowo – skutkowe, 

System C-Eye, czyli komunikacja za pomocą wzroku
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 Duża część naszego społeczeństwa tworzą seniorzy. Ci mieszkający w Bar-
czewie to grupa w dużej części bardzo aktywna. Z łatwością można to zauważyć, 
odkąd działa barczewski oddział Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach niego 
odbywają się zajęcia gimnastyczne, wycieczki, wykłady i prowadzone są koła 
zainteresowań, a wśród nich działający od 2017 roku zespół wokalny Cantare.
 Grupę prowadzi Iwona Skibińska-Czechowicz, wcześniej przez wiele lat pro-
wadząca zajęcia muzyczne w szkołach i na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. 
Impulsem do powstania zespołu było przygotowanie i zaśpiewanie podczas 
inauguracji roku akademickiego Gaudeamus igitur. Okazało się, że studentki, bo na 
razie tylko panie są członkiniami zespołu, ochoczo przygotują więcej piosenek 
i pieśni. Początkowo 8, a teraz 12 osób tworzy zgrany zespół wokalny.
– Śpiewamy tzw. muzykę popularną, taką, która wchodzi w ucho, Miło się paniom ją 
śpiewa. Niektóre utwory są trudne, ale też dajemy radę. Po prostu trochę dłużej 
trwa wtedy praca – opowiada Iwona Skibińska-Czechowicz.
 Zespół koncertował już m in. w barczewskiej Synagodze i Skarbcu Kultury 
Europejskiej. Brał udział także w VII Przeglądzie Chórów i Zespołów Wokalnych 
Działających przy Uniwersytetach III Wieku. W przeglądzie nie ma miejsc, ale bar-
czewska reprezentacja otrzymała ogromne brawa. Nasze śpiewaczki nie zwalniają 
tempa, w planie jest przygotowanie koncertu w Salonie Muzycznym im. Feliksa 
Nowowiejskiego oraz specjalny repertuar składający się z warmińskich pieśni.
 Piękna pasja, jaką jest śpiew, zintegrowała ze sobą barczewskie studentki.
– To są dla nas miłe spotkania i spędzanie czasu wolnego. Zresztą tak się zaprzy-
jaźniłyśmy, że umawiamy się także poza próbami – dodaje Iwona Skibińska-
Czechowicz.
 Następna okazja do wysłuchania zespołu Cantare już w październiku, podczas 
inauguracji kolejnego roku akademickiego. Osoby chętne do wstąpienia w śpie-
wacze szeregi uczestnicy zapraszają na próby odbywające się w Centrum 
Kulturalno- Bibliotecznym. 

Patrycja Nowicka

Pasja to coś na całe życie. Cantare - znaczy śpiewacy 

Fot. D. Dziekan
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 8 lipca Barczewo zamieniło się w letnią 
stolicę biegową. Z okazji V biegu „Barczewo 
Biega” mogliśmy gościć biegaczy z całej 
Polski, jak i z zagranicy. Możemy poszczycić 
się bardzo wysokim poziomem orga-
nizacyjnym, piękną trasą i pięknymi medalami. 
Dla najmłodszych biegaczy oferowaliśmy 
biegi na dystansach 100, 300 i 600 metrów. 
Dla dorosłych bieg główny odbył się na 
dystansie 10 km (3 rundy po ok. 3,4km). 
 Cieszymy się, że nasz bieg jest rozpozna-
walny i że możemy liczyć na wsparcie 
sponsorów, którzy grają główne skrzypce. 
Mamy nadzieję, że z każdym rokiem fre-
kwencja biegaczy będzie jeszcze większa. 
Zdecydowanie możemy pochwalić naszych 
najmłodszych adeptów, którzy licznie stanęli 
na linii startu. Tu było widać ducha walki, 
adrenalinę i zdrową rywalizację. Liczymy, że te 
emocje będą im towarzyszyły na długo. Nie 
na co dzień zdobywa się tak duże medale 
i wygrywa wiele nagród. 

Leila oraz Marsel Castalano powrócili 
z Birmingham w Wielkiej Brytanii z medalami!
Marsel:
Formy tradycyjne: brąz
Walki przerywane: złoto
Ul�mate Strike ręka: złoto
Ul�mate Strike noga: złoto
Leila:
Walki przerywane: złoto
Walki drużynowe: srebro
Ul�mate Strike noga: brąz
GRATULUJEMY

SPORTTELEGRAM

 Nasz bieg na dobre wpisał się w kalendarz 
sportowy gminy Barczewo. Mamy nadzieję, że 
nic nie stanie nam na drodze przy organizacji 
kolejnych. Robimy to z pasji do sportu i dla 
naszej gminy. Nasi wolontariusze (członkowie 
OSP oraz BSB „Barczewo Biega”) stanęli na 
wysokości zadania i zrobili kawał dobrej, 
a nawet najlepszej roboty. Policjanci naszego 
posterunku również mieli duży wkład w na-
szym biegu. Niełatwo jest zabezpieczać głów-
ne skrzyżowania czy prowadzić czołówkę 
biegu. Do zobaczenia za rok. 
 Sponsorom raz jeszcze dziękujemy za 
pomoc i zaufanie.

Mistrzostwa Świata w Taekwon-do.

Urząd Miejski w Barczewie
Fot. Archiwum UM/IT

V bieg „Barczewo Biega”

Tekst: Przemysław Menziński 
Foto: Archiwum Stowarzyszenie BSB „Barczewo Biega" 
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Izabela Trojanowska, Dni Barczewa 2018
Zbigniew „Ramsko” Kozłowski

Książka na sierpień
Biblioteka CK-B

Hurra! Wakacje! W kamienicy ruch jak nigdy. Dominik jedzie na obóz, Zuzia na 
kolonie, Asia do babci. Wszyscy obładowani bagażami spieszą się na upragniony 
wypoczynek. Tylko detektyw Pozytywka nie… No bo jak tu zamknąć agencję 
detektywistyczną „Różowe Okulary” na całe dwa miesiące? Zresztą, czy naszemu 
sympatycznemu bohaterowi rzeczywiście udałoby się odpocząć? Detektyw 
Pozytywka jest osobą wyjątkową, dlatego i jego wakacje należą do nietypowych 
i prawdę mówiąc, zapowiadają się pracowicie. Zadba o to sławny podróżnik 
Waskodegamski, niezwykle skuteczny wróżbita, a nawet ksiądz chodzący po 
kolędzie…

źródło: https://nk.com.pl/wakacje-detektywa-
pozytywki/2061/ksiazka.html#.WzTveYoyWpo

Grzegorz Kasdepke „Wakacje detektywa Pozytywki” 

Zapraszamy na wieżę widokową !Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

www.radiobarczewo.pl 

RADIO WARMIA BARCZEWO

Emisja w każdy czwartek
na żywo
od godz. 8:00.
Powtórki w niedziele i wtorki

oraz TVK Macrosat - kanał 910

BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA  W BARCZEWIE
Fot. Archiwum UM/IT

 W tym roku nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej obchodzi 
swoje 120-lecie. Jedną z form uczczenia jubileuszu przez naszych 
ochotników jest remont ich siedziby. Choć to jeszcze nie koniec, już teraz 
można podziwiać efekty ich pracy, a te są niesamowite. 
 Jak zawsze, nie patrząc na przeciwności losu, barczewscy strażacy 
wzięli sprawy w swoje ręce. Jak przyznają, na początku roku przy usta-
laniu planów sami mieli wątpliwości, czy uda im się zrealizować wszystkie 
zmiany dotyczące zarówno prac remontowych, jak i funkcjonowania 
naszej OSP. 
 Budżet był ograniczony, a zakładane prace znacznie przewyższały 
jego możliwości. To jednak nie było powodem odstąpienia od wyzna-
czonych celów czy poddania się - wręcz przeciwnie, w szeregach 
ochotników nastąpiła pełna mobilizacja. Szukanie sponsorów, 
oszczędności i przede wszystkim własna praca. 
 Wśród przeprowadzonych ostatnio działań można wymienić mycie 
elewacji, gruntowanie i jej malowanie, na co pozyskano środki z dotacji z 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z własnych środków 
zakupiono litery, tworzące nowy napis na budynku. Gmina wsparła 
ochotników, pokrywając koszty robocizny przy robieniu zadaszenia. 
W bramach garażowych pojawiły się grafiki z tematyką strażacką. Ich 
efekt pięknie podkreśla nocne oświetlenie, nowe lampy pojawią się 
z kolei pod zamontowanym napisem. Obie rzeczy zostały ufundowane 
przez prywatne firmy. 
 W drugiej połowie sierpnia rozpocznie się ostatni już etap remontu 
drugiej części boksów garażowych. 
 Nowe oblicze remizy sprawiło, że przyjeżdżają ją podziwiać 
mieszkańcy z ościennych miejscowości, jak i spacerujący Barczewianie. 
 Gospodarność i przedsiębiorczość możemy ocenić na szóstkę, a do 
tego, że nie ma rzeczy niemożliwych dla naszych barczewskich 
strażaków, powoli zaczynamy się już przyzwyczajać. 

Patrycja Nowicka

REMIZA JAK NOWA!

Harmonogram może ulec zmianie. Bieżące informacje na orlikach oraz na stronie  w zakładce „sport”www.barczewo.pl



ANGIELSKI
ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2-17 lat

www.whatsup-angielski.pl

We wrześniu darmowe korepetycje i darmowe lekcje otwarte w Barczewie

HISZPAŃSKI NOWOŚĆ!

AKADEMIA NAUKI

Kontakt:
tel.690-131-100
biuro@whatsup-angielski.pl

NOWOŚĆ!

Program 120 lecia OSP w Barczewie:
10.08.2018

godz. 17.00 - Odsłonięcie pamiątkowej tablicy na Cmentarzu Komunlnym w Barczewie
godz. 18.00 - Prezentacja multimedialna dotycząca rysu historycznego 

pożarnictwa na terenie gminy Barczewo i powiatu olsztyńskiego:
dr Władysław Świczkowski, Daniel Rybicki

godz. 19.00 - uroczysta kolacja, rozmowy w kuluarach

11.08.2018
godz. 12.00 - 15.00 - Piknik Strażacki na starówce miejskiej w Barczewie

- konkursy, zabawy dla najmłodszych, pokazy sprzętu strażackiego
godz. 16.00 - Prezentacja książki Daniela Rybickiego: 

„120-lecie Ruchu Strażackiego w Gminie Barczewo 1898-2018"
godz. 18.00 - 24.00  - koncerty towarzyszące w Barczewskim Amfiteatrze:

Wodny Patrol     Druga M DJ*  ( covery Maryli Rodowicz)   *  


