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Burmistrz Barczewa
Andrzej Maciejewski

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,

niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia,

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok
Tego życzą:

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

Wesołych Świąt i szczęścia w Nowym Roku!
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Książka na grudzień/styczeń
Biblioteka CK-B

Trwają przygotowania do świąt. Na osiedlu położonym na obrzeżach Krakowa lśnią 
tysiące świateł. Tylko dwa domy stoją ciemne. Przedwojenna willa i niewielki budynek 
obok niej. Antek Milewski wraca do domu po latach. Zostawia za sobą porażkę życiową 
i chce zacząć wszystko od nowa. Kiedy przekracza próg starej willi, wracają dawne 
wspomnienia. Zaczyna rozumieć, że nie odnajdzie spokoju, dopóki nie rozwiąże tajemnicy 
z przeszłości. Dlaczego kochający ojciec nagle porzucił żonę i sześcioletniego syna? 
Czemu nigdy nie próbował naprawić błędu? W małym jednorodzinnym domu nie 
obchodzi się świąt Bożego Narodzenia, bo kojarzą się z tragicznym wypadkiem. Magda 
Łaniewska i jej dwaj bracia zawsze wtedy wyjeżdżają do ciepłych krajów. Ale tym razem 
staną przed wielkim wyzwaniem. Będą musieli zorganizować prawdziwą Wigilię. 
Nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nie każdy człowiek okaże się wart pokładanego 
w nim zaufania. Jednak w magiczną noc światła zapalą się nie tylko w dwóch uśpionych 
domach, ale też w sercach ich mieszkańców. To piękna i głęboka historia, która ogrzeje 
serca w zimowy wieczór.

Żródło:https://www.empik.com/willa-pod-kasztanem-tom-1-swiatlo-w-cicha-noc-mirek-
krystyna,p1176158511,ebooki-i-mp3-p

Krystyna Mirek „Światło w Cichą Noc”

Zapraszamy na wieżę widokową !

Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

www.radiobarczewo.pl 

oraz TVK Macrosat - kanał 910

RADIO WARMIA BARCZEWO

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

 W październikowym numerze „Wia-
domości Barczewskich” został ogłoszony 
konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli 
i szkół na zilustrowanie wiersza pt. „Rzeka 
Wardęga” autorstwa Katarzyny Suraj – 
pisarki z naszej gminy. Wg regulaminu prace 
mogły być wykonane techniką dowolną 
w formacie A4. Dziękujemy za tak duży 
odzew i przepiękne prace! Niestety nie 
wszystkie spełniały te wymogi, ale nie-
wątpliwie wszystkie zachwyciły autorkę! Do 
konkursu wpłynęło ok. 60 prac z różnych 
szkół i placówek naszej gminy. Prace oceniała 
sama autorka, Katarzyna Suraj, wraz z Ma-
gdaleną Łowkiel z Salonu Muzycznego im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Jury 
oraz Centrum Kulturalno-Biblioteczne są 
również fundatorami nagród i dyplomów, 
które zostaną wręczone podczas wystawy 
jeszcze w grudniu, o czym będziemy informo-
wać.
Oto wyniki konkursu wg kategorii 
wiekowych: 
Dzieci przedszkolne
wraz ze szkolnymi- klas „0”:
I miejsce – Julia Murawska, klasa „0”, 
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek 
„Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie
II miejsce – Olga Wilczewska, klasa „0”, 
Szkoła Podstawowa nr 1 
im. F. Nowowiejskiego w Barczewie 
III miejsce – Maja Januszewska, klasa „0”, 
SP nr 1 w Barczewie
dzieci z klas I-III:
I miejsce – Sandra Borowska, klasa II, 
SP nr 1 w Barczewie
II miejsce – Nikola Osipowicz, klasa III, 
SP nr 1 w Barczewie 

uwzględniającym całokształt pracy, 
z podkreśleniem pracy społecznej na rzecz 
środowiska lokalnego, do Kapituły może 
zgłaszać osoba fizyczna lub prawna, w tym 
organizacje pozarządowe w terminie do 
ostatniego dnia grudnia każdego roku. 
Zgłoszenie osoby do nominacji przysługuje 
także członkowi Kapituły „Barczewianin 
Roku” podczas posiedzenia Kapituły. 
Nie mogą być zgłaszane osoby: radni, 
z nominacji, urzędnicy państwowi 
i samorządowcy oraz parlamentarzyści. 
§ 10
Nominację na laureata „Barczewianin Roku” 
może otrzymać osoba zamieszkała nie mniej 
jak 20 lat i na stałe zameldowana na terenie 
miasta lub gminy Barczewa, zasłużona 
i godna tego zaszczytu.

§ 11
Wybór laureata do tytułu „Barczewianin 
Roku” jest dwustopniowy. Ze zgłoszonych 

do nominacji, Kapituła wybiera laureat 
większością głosów. 

§ 12
Laureat „Barczewianin Roku” jest wybierany 
za życia i tylko raz.

§ 13
Ogłoszenie wyników konkursu na laureata 
„Barczewianin Roku” nastąpi do końca marca 
następnego roku za pośrednictwem prasy 
lokalnej lub innych środków przekazu.

§ 14
Wręczenie honorowego tytułu 
„Barczewianin Roku” w imieniu Kapituły 
dokonuje członek Kapituły – Burmistrz.

Wojciech Zenderowski 
– sekretarz Kapituły „Barczewianin Roku” 

XIX Plebiscyt „Barczewianin Roku” 2018

Wyniki konkursu plastycznego!

Kapituła „Barczewianin Roku”, działająca 
przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywa-
telskich w Barczewie, ogłasza kolejną, 
dziewiętnastą edycję konkursu. 
Przypominamy, że w konkursie wybierać 
będziemy najbardziej zasłużonego i godnego 
tego zaszczytu mieszkańca ziemi 
barczewskiej. 
  Prosimy o zgłaszanie osób (z uzasa-
dnieniem) w sekretariacie Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie lub 
przesłanie zgłoszenia na adres Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne, 11-010 Barczewo, 
ul. Słowackiego 5, z dopiskiem 
„Barczewianin Roku”, w terminie do 31 
grudnia 2018 roku. 

Zasady wyboru laureata „Barczewianin 
Roku”
 
§ 9
Osobę do nominacji, z uzasadnieniem 

III miejsce – Helenka Bogudał, klasa III, 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi 
Warmińskiej w Barczewie (Zespół Szkół)
Wyróżnienia:
Barbara Reimer, klasa II, NZSiP „Edukacja 
dla Przyszłości” w Lamkowie 
Dominik Orłowski, klasa II, SP nr 1 
w Barczewie
Fabian Pietrukaniec, klasa II 
dzieci z klas IV-VIII:
I miejsce – Igor Szydzik, klasa VI, NZSiP 
„Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie
II miejsce – Julia Cholewa, klasa V, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach
III miejsce - Weronika Głowacz, klasa VI, 
NZSiP „Edukacja dla Przyszłości” w 
Lamkowie 
osoby wyróżnione: 
Agata Wiszniewska, klasa VI, NZSiP 
„Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie 
Oskar Gwiazda, klasa IV, Świetlica Wiejska 
w Bartołtach Wielkich (placówka Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie 
z siedzibą w szkole)

Magdalena Łowkiel

Rzeka Wardęga wg. Sandry Borowskiej, SP 1 w Barczewie

Informacje do gazety prosimy przesyłać na e-mail: gazeta@barczewo.pl
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URZĄD MIEJSKI / INFORMACJE

 Wojciech Zenderowski to niewątpliwie znakomita osobowość, 
wnosząca wielki wkład w rozwój Warmii, miłośnik historii, 
regionalista, kolekcjoner, Barczewianin Roku 2009. Autor wielu 
książek, jak również publikacji o mieście i gminie Barczewo w lokalnej 
gazecie „Wiadomości Barczewskie”. Jako pierwszy przedstawił 
życiorys pierwszego po wojnie burmistrza Barczewa, Marcelego 
Wiśniewskiego. Jest pomysłodawcą utworzenia kapituły nagrody 
„Barczewianin Roku”, która od 1998 roku corocznie docenia i nagradza 
zasłużonych mieszkańców gminy Barczewo.
 Przede wszystkim pan Wojciech jest kronikarzem historii Warmii, 
dziedzictwa kulturowego miejscowej historii.
 Wojciech Zenderowski urodził się w 1947 roku w Byszynie. 
Ukończył Technikum Leśne w Białowieży, po czym był zatrudniony 
w leśnictwie Borek w Nadleśnictwie Wipsowo. Od początku lat 80-
tych był funkcjonariuszem Służby Więziennej w Zakładzie Karnym 
w Barczewie, gdzie pracował aż do emerytury. Pierwszą swoją 
publikacje książkową pt. „Róże dla Wiewiórzanki” z 2000 r. poświęcił 
opowieści o Warmiaczce, nauczycielce Augustynie Wiewiorze, 
urodzonej w Bredynkach, której bracia zginęli na froncie wschodnim 
jako żołnierze Wehrmachtu.
 Pan Wojciech Zenderowski mówi o sobie, że jest Warmiakiem 
z wyboru. Jest pełen pasji i zaangażowania, kochający swoją pracę. 
Łączy swoje doświadczenie i wiedzę w ogromny „dokument” i zachęca 
do pogłębiania historii, wiedzy o pięknej Warmii, historii ludzi 
i zabytków. Można powiedzieć, że jest taką „kropką nad i” w badaniach 
nad dziedzictwem kulturowym regionu.
 Inne jego wydane publikacje to „Barczewo w baśniach i legendach” 
(współautorstwo – Tadeusz Rynkiewicz), „Gmina Barczewo – śladami 
historii”, „Osobliwości Ziemi Barczewskiej”, „Rodzinne miasto Feliksa 
Nowowiejskiego”, „Osobowości Barczewa - Tadeusz Rynkiewicz”, 
„Miasto z aniołami w tle. Historia Barczewa, część I i II”.

Wojciech Zenderowski
„Przyjaciel Warmii” 2017

 Dobiega końca budowa 
świetlicy wiejskiej w Wójtowie. 
Po dziesięciu latach starań 
mieszkańcy Wójtowa zyskają 
ogólnodostępny, niekomer-
cyjny, dostosowany do wszyst-
kich grup wiekowych obiekt 
kulturalny, który poszerzy ofer-
tę spędzania czasu wolnego, 
podniesie aktywność kultu-
ralną lokalnej społeczności. 
Budowa świetlicy wiejskiej 
w Wójtowie wpłynie na wzrost 
jakości życia mieszkańców wsi, 
integrację mieszkańców oraz da 
możliwość rozwoju organizacjom, które działają na terenie miejscowości. Powstanie miejsce 
wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, 
świątecznych i innych wydarzeń. Świetlica będzie miejscem otwartym również dla turystów, 
m.in. podczas imprez kulturalnych i artystycznych.
 Inwestycja jest realizowana przez Gminę Barczewo w ramach projektu pt. Budowa 
świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy 
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.
 Całkowita wartość projektu wynosi ok. 350 tys., z czego 185 458 zł to dofinansowanie ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 Zakończenie realizacji projektu jest planowane na koniec 2018 r.

Agata Wojczys

Nowa świetlica w Wójtowie

 Ponadto w „Wiadomościach Barczewskich” publikuje m. in. 
artykuły historyczne, w tym dotyczące przeszłości miasta i okolic, czy 
też unikalne fotografie z prośbą do czytelników o zidentyfikowanie 
przedstawionych na nich postaci, wydarzeń czy też obiektów.

 Taki jest nasz Zenderowski, Wojciech Zenderowski, który został 
uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii 2017” oraz Statuetką 
Copernicusa dnia 9 listopada 2018 roku na Zamku Biskupów 
Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.
 Wyróżnienia przyznawane są corocznie od 2007 roku osobom, 
które doskonale znają historię własnego regionu, swojej „małej 
ojczyzny”. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Agnieszka Markowicz

 Mieszkańcy Niedźwiedzia już w tym roku 
będą mogli korzystać z nowej drogi wew-
nętrznej, a wszystko dzięki realizacji projektu 
pt. Modernizacja dróg (ciągów komunika-
cyjnych) w miejscowości Niedźwiedź.
 Przebudowa drogi polega na nałożeniu 
powierzchni z kostki betonowej. Projekt ma 
za zadanie ułatwić życie mieszkańcom wsi. 
Koszt inwestycji wynosi 437 600 zł. Dzięki 
staraniom sołtysa i Rady Sołeckiej zadanie 
jest w pełni finansowane przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Agata Wojczys

DROGA W NIEDŹWIEDZIU
ZMODERNIZOWANA

Fot. Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo

Fot. Archiwum UM

Fot. A. Wojczys

14 3
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100 lat niepodległości Polski i miliony wzruszeń
 Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, przez cały rok orga-
nizowano wiele wydarzeń w całym kraju. Nie 
inaczej było w gminie Barczewo. W różnych 
miejscowościach, w szkołach i placówkach 
kulturalno-oświatowych, zorganizowano 
liczne wydarzenia. Natomiast w samym 
Barczewie miejskie uroczystości odbyły się 11 
listopada ok. godz. 10:00, przed ratuszem, 
skąd z wielką powagą i dumą wymaszerowali z 
pocztami sztandarowymi przedstawiciele 
wszystkich jednostek gminy Barczewo: 
Zakładu Karnego, Ochotniczej Straży Po-
żarnej, jak również policjanci z barczewskiego 
Komisariatu Policji oraz dzieci i młodzież 
z barczewskich szkół SP nr 1 i SP nr 3.
 Wszyscy zmierzali do kościoła św. Anny na 
uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny. 
Ceremonii mszy św. przewodniczył proboszcz 
i kanonik, ks. dr Marek Paszkowski, natomiast 
koncelebrowali z nim ks. Łukasz Łukaszewicz 
z Koszalina i ks. Marcin Brzostek z tutejszej 
parafii, który wygłosił przejmującą homilię. 
Podczas mszy zaśpiewała Magdalena Łowkiel, 
pracownica Salonu Muzycznego im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie, wraz z orga-
nistą Łukaszem Szparą. Licznie zebrani wierni 
wspólnie z nimi zaśpiewali hymn Polski, Rotę 
w wersji kościelnej, Boże, coś Polskę i Modlitwę 
obozową. Druga część uroczystości odbyła się 
w Skarbcu Kultury Europejskiej, gdzie 
wszystkich powitał burmistrz Barczewa, pan 
Lech Jan Nitkowski, podkreślając, że „najwa-
żniejsze jest, by nigdy nie zapomnieć 
spuścizny narodowej, naszego dziedzictwa 
kutrowego. Byśmy wszyscy dążyli do wspólnej 
drogi, byli zdolni do kompromisu i umieli 
połączyć swoje wartości, swoje idee”. O godz. 
12:00 wszyscy goście zaśpiewali wspólnie 
hymn Polski, włączając się tym samym w ogól-
nopolską akcję „Niepodległa do hymnu". 
 Następnie odbył się koncert mezzo-
sopranistki Agnieszki Szczuckiej, przy akom-
paniamencie pianisty Łukasza Jóźwiaka.

Śpiewaczka, absolwentka Wydziału Wokalno-
Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku, 
wykonała recital, na który złożyły się utwory 
Fryderyka Chopina. Wśród nich znalazły się. 
pieśni – Życzenie, Smutna rzeka, Śliczny 
chłopiec, a także pieśni patriotyczne, m.in. 
Białe róże, Wojenka, O mój rozmarynie, Przybyli 
ułani, a na zakończenie Ave Maria. Potem 
utwory Fryderyka Chopina również zagrali 
młodzi pianiści z Powiatowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Dywitach, z filią w Barczewie: 

Miłosz Grzywiński, Wiktoria Marel oraz Jan 
Hestkowski. Po koncercie pani Irena Mysa-
kowska, dyrektor Zakładu Poprawczego 
w Barczewie, rozdała świeczniki, specjalnie 
zrobione na tę okoliczność przez wycho-
wanków Zakładu. Uroczystości zakończono 
ciepłym poczęstunkiem.

 Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu, na 
murze przy parkingu obok ratusza zawisł 
okolicznościowy baner wielkiego formatu 
oraz wydano pocztówki, zaprojektowane 
przez Agnieszkę Markowicz z Informacji Tu-
rystycznej Urzędu Miejskiego, w opracowaniu 
graficznym Zbigniewa Ramsko Kozłowskiego 
z Centrum Kulturalno-Bibliotecznego.
 Organizatorem uroczystości był Urząd 
Miejski przy współpracy z Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznym i Starym Folwarkiem 
państwa Szczepańskich w Tumianach.

 Rok 2018 powoli się kończy i do prze-
szłości przejdzie jubileuszowa data.
Pamiętajmy jednak, nie tylko z okazji rocznicy, 
że 100 lat temu nasi pradziadkowie walczyli 
o imię Polski, o wolność naszej Ojczyzny, aby 
zerwać z Niej kajdany niewoli. Polska, której 
serce krwawiło wiele lat i niejeden pradziadek 
poświęcił życie, abyśmy teraz mogli z dumą 
mówić w wolnej Polsce „jestem Polakiem”. 
Teraz, po latach, znów jesteśmy świadkami 
historii upamiętnienia tych Bohaterów i tych 
czasów, aby pamięć zachować dla kolejnych 
pokoleń. Niech niezapomniane pieśni nadal 
rozbrzmiewają na naszych ustach: „Nie rzucim 
ziemi skąd nasz ród”… „Jeszcze Polska nie 
zginęła, póki my żyjemy”… Nie zginęła i nie 
zginie, jeśli my będziemy o Niej pamiętać…

Magdalena Łowkiel

 Przedszkole Miejskie w Barczewie 
podejmowało l iczne działania ,  które 
upamiętniły 100. rocznicę  odzyskania  przez 
Polskę Niepodległości.
 Realizowaliśmy projekt „Drzewa naszych 
przodków. 100.rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości w przedszkolnym 
ogrodzie dydaktycznym”, którego orga-
nizatorem był WFOŚiGW w Olsztynie przy 
współpracy z OCEE. W ramach projektu 
zorganizowaliśmy rodzinny konkurs pla-
styczny „Moje drzewo genealogiczne”, dzięki 
któremu m.in. mogliśmy odkryć korzenie 
naszych przodków. Kolejnym działaniem były 
„Pikniki w barwach ojczystych” w grupach. 
Powstało  drzewko z hasłami patriotycznymi 
„Dekalog Polaka”. Dzieci śpiewały piosenkę 
„Jestem Polakiem”, recytowały wiersz „Kto Ty 
jesteś?”. Przedszkolaki zaśpiewały piosenkę 
„Ułani”, „Rozkwitają pąki róż”.
 Przedszkole realizowało treści z projektu 
„Szkoła wierna dziedzictwu” - odbyły się 
liczne spotkania z zaproszonymi gośćmi, min: 
zespół Ojdana, z p. Danusią, dyrygentką 
zespołu Moderato, spotkanie z artystką, 

malarką p. Anną R., wystawa medali wojen-
nych i mundurów wojskowych, wycieczki do 
Galerii Sztuki Synagoga, Kościoła św. Anny, 
św. Andrzeja, Salonu Muzycznego im.  Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie, „Rodzina-
Dom-Ojczyzna”- konkurs plastyczny i mu-
zyczny i wiele innych działań, które zbliżają 
nas do polskich zabytków, tradycji i szacunku 
do ojczyzny.

 Z okazji 11 listopada odbyła się uro-
czystość  przedszkolna oraz wszyscy biliśmy  
rekord śpiewania hymnu Polski „Mazurek 
Dąbrowskiego”. Uroczyście otwarto sym-
boliczną mapę Polski z zaznaczonymi waż-
niejszymi miastami, rzeką Wisłą i Morzem 
Bałtyckim. Dzieci  uczestniczyły w konkursie 
muzycznym „Kocham swoją ojczyznę”, a także 
w Gminnym Konkursie Piosenki Patriotycznej 
w Skarbcu Kultury w Barczewie. Odbył się 
Rodzinny Konkurs Kulinarny „Ciasto w bar-
wach narodowych”.
 Przedszkolaki odwiedziły pensjonariuszy 
w Domu Pomocy Społecznej, gdzie wystąpiły 
z montażem słowno-muzycznym o tematyce 
patriotycznej. W przedszkolu odbył się Turniej 
Wiedzy Patriotycznej, dzieci mogły sprawdzić 
swoją wiedzę o Polsce. Dzieci uczestniczyły 
w przedstawieniu teatralnym pt. „Kto Ty 
jesteś? Polak mały”. Przedszkolaki spotkały się 
z panią Agnieszką M., autorką projektu 
„Pocztówka z okazji Niepodległości Polski”.  
Przedszkolaki brały udział w konkursie 
fotograficznym „To wszystko Polska”.

Dorota Mikołajczuk,
Karin Więsyk - Gaweł

„KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY”
- DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE UPAMIĘTNIAJĄCE
100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA  PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.

 Przedszkole Miejskie w Bar-
czewie propaguje pozytywne 
postawy proekologiczne i pro-
zdrowotne. Od kilkunastu lat 
bierzemy udział w projektach do-
finansowanych przez WFOŚiGW 
w Olsztynie i wzbogacamy naszą 
bazę dydaktyczną oraz dbamy 
o atrakcyjność oraz estetykę 
ogrodu. W naszym ogrodzie znaj-
dują się: lapidarium, piaskownica 
paleontologiczna, ścieżka edu-
kacyjna „Las blisko nas” którą 
wzbogacają tablice edukacyjne: 
„Warstwy lasu”, „Ptaki w naszym 
ogrodzie”, „Drzewa w naszym ogrodzie”, 
drewniany, ogromny żółw oraz tablica „Zioła 
w naszym ogrodzie” wraz ze skrzyniami na 
zioła.
 W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie 
z WFOŚiGW w Olsztynie przy współpracy 
z OCEE na realizację projektu: „Drzewa 
naszych przodków. 100 rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości w przedszkolnym 
ogrodzie dydaktycznym”.
 W projekt zaangażowana była cała spo-
łeczność przedszkolna. Przeprowadziliśmy 
zajęcia na temat „Drzewa w literaturze 
dziecięcej”.
 Dnia 10.10.2018 r. spotkaliśmy się z leś-
nikiem, który przybliżył przedszkolakom 
konieczność sadzenia i ochrony drzew, 
posadziliśmy także jodłę jako symbol pamięci 
o ludziach walczących o wolną Polskę.

Pan leśniczy, oprócz pogadanki o drzewach, 
zaskoczył nas mile swoją grą na rogu.
 26.10.2018 r. przeprowadziliśmy wew-
nątrzprzedszkolny quiz wiedzy o drzewach, 
podczas którego przedszkolaki mogły spraw-
dzić swoją wiedzę o lesie. Dzieci otrzymały 
dyplomy i upominki.
 W dniu 7.11.2018 r. zorganizowaliśmy je-
sienne przedstawienie pt: „Jestem drzewem”, 
które uświadomiło dzieciom, że tracąc 
drzewo, tracimy inne stworzenia; Dzieci wraz 
z wychowawczyniami z każdej grupy przy-
gotowały album „Moje wybrane drzewo”. 
Podczas realizacji tematów o drzewach przed-
szkolaki obejrzały film edukacyjny „Od na-
sionka do drzewa”. W listopadzie zorga-
nizowaliśmy rodzinny konkurs plastyczny 
„Moje drzewo genealogiczne”, który spotkał 
się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym 
odzewem ze strony rodziców.

Z dużą przyjemnością nagrodziliśmy 
prace konkursowe. Dzieci badały 
i eksperymentowały w ogrodzie 
z przyrodą, m.in. oglądały korę przez 
lupę, kalkowały ją, rozpoznawały 
i nazywały drzewa. Powstały zielniki 
„Drzewo, liść, owoc”.
  Dnia 8.11.2018r. podczas „Pikniku 
w barwach ojczystych” powstało 
drzewko z hasłami patriotycznymi 
„Dekalog Polaka”. Podczas uro-
czystości dzieci zaśpiewały piosenkę 
„Jestem Polakiem”, i recytowały 
wiersz „Kto Ty jesteś?”. Dziewczynki 

z grupy trzylatków oraz czterolatków za-
śpiewały piosenki „Ułani” i „Białe róże”. 
Dekoracja, występ artystyczny i desery dla 
dzieci w barwach biało-czerwonych znacznie 
podkreśliły ten uroczysty dzień.
 Dzięki dofinansowaniu w kwocie 1000 zł 
z WFOŚiGW w Olsztynie za pośrednictwem 
W-MODN w Olsztynie – OCEE zakupiliśmy 
tablicę edukacyjną „Drzewa w naszym 
ogrodzie”, która będzie służyła dzieciom i całej 
społeczności przedszkolnej przez długi czas. 
Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe 
naszych działań. Tablica podniosła nie tylko 
walory estetyczne i edukacyjne naszego 
ogrodu, ale stała się upamiętnieniem drzew 
naszych przodków.

Bożena Iwaszko, Karolina Łesyk,
Dagmara Czajkowska

Ogród tętniący życiem

Fot. Archiwum przedszkola (2)

 Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie kontynuuje rozpoczętą 
w 2016 roku inicjatywę spotkań w ramach „kawiarni naukowych”, organizowanych pod 
patronatem Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM 
w Olsztynie oraz nieformalnego klubu profesorów Collegium Copernicanum we 
współpracy z prof. Stanisławem Czachorowskim. 26 października, włączając się 
w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowano 
spotkanie z Wojciechem Zenderowskim, regionalnym historykiem, który zgromadził przez 
lata wiele informacji, dokumentów, fotografii. Te informacje publikuje w swoich książkach, 
ale także podczas spotkań w Salonie Muzycznym i nie tylko. Opowiedział o Barczewie 
i sytuacji miasta w czasach życia Feliksa Nowowiejskiego, który swoją muzyką i postawą 
również walczył o niepodległość Polski, a w szczególności naszej drogiej Warmii. 
Obejrzeliśmy wiele niepublikowanych dotąd fotografii miasta, które mamy nadzieję 
zobaczyć niedługo w naszym barczewskim muzeum. Spotkanie uświetnił występ młodych 
muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina I i II w Olsztynie. Wystąpili 
gitarzyści – Justyna Dąbrowska i Dorian Baca z klasy Elżbiety Pliszki oraz Alan Dzbik z klasy fletu Simony Kassak-Hajny. Fundatorem poczęstunku na 
każde spotkanie w ramach kawiarni jest Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Pszczółka” Sylwii Wojtach, za co bardzo dziękujemy!

Magdalena Łowkiel

Patriotyczna kawiarnia naukowa
Fot. W. Zdanik (2), J. Grzywińska
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100 lat niepodległości Polski i miliony wzruszeń
 Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, przez cały rok orga-
nizowano wiele wydarzeń w całym kraju. Nie 
inaczej było w gminie Barczewo. W różnych 
miejscowościach, w szkołach i placówkach 
kulturalno-oświatowych, zorganizowano 
liczne wydarzenia. Natomiast w samym 
Barczewie miejskie uroczystości odbyły się 11 
listopada ok. godz. 10:00, przed ratuszem, 
skąd z wielką powagą i dumą wymaszerowali z 
pocztami sztandarowymi przedstawiciele 
wszystkich jednostek gminy Barczewo: 
Zakładu Karnego, Ochotniczej Straży Po-
żarnej, jak również policjanci z barczewskiego 
Komisariatu Policji oraz dzieci i młodzież 
z barczewskich szkół SP nr 1 i SP nr 3.
 Wszyscy zmierzali do kościoła św. Anny na 
uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny. 
Ceremonii mszy św. przewodniczył proboszcz 
i kanonik, ks. dr Marek Paszkowski, natomiast 
koncelebrowali z nim ks. Łukasz Łukaszewicz 
z Koszalina i ks. Marcin Brzostek z tutejszej 
parafii, który wygłosił przejmującą homilię. 
Podczas mszy zaśpiewała Magdalena Łowkiel, 
pracownica Salonu Muzycznego im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie, wraz z orga-
nistą Łukaszem Szparą. Licznie zebrani wierni 
wspólnie z nimi zaśpiewali hymn Polski, Rotę 
w wersji kościelnej, Boże, coś Polskę i Modlitwę 
obozową. Druga część uroczystości odbyła się 
w Skarbcu Kultury Europejskiej, gdzie 
wszystkich powitał burmistrz Barczewa, pan 
Lech Jan Nitkowski, podkreślając, że „najwa-
żniejsze jest, by nigdy nie zapomnieć 
spuścizny narodowej, naszego dziedzictwa 
kutrowego. Byśmy wszyscy dążyli do wspólnej 
drogi, byli zdolni do kompromisu i umieli 
połączyć swoje wartości, swoje idee”. O godz. 
12:00 wszyscy goście zaśpiewali wspólnie 
hymn Polski, włączając się tym samym w ogól-
nopolską akcję „Niepodległa do hymnu". 
 Następnie odbył się koncert mezzo-
sopranistki Agnieszki Szczuckiej, przy akom-
paniamencie pianisty Łukasza Jóźwiaka.

Śpiewaczka, absolwentka Wydziału Wokalno-
Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku, 
wykonała recital, na który złożyły się utwory 
Fryderyka Chopina. Wśród nich znalazły się. 
pieśni – Życzenie, Smutna rzeka, Śliczny 
chłopiec, a także pieśni patriotyczne, m.in. 
Białe róże, Wojenka, O mój rozmarynie, Przybyli 
ułani, a na zakończenie Ave Maria. Potem 
utwory Fryderyka Chopina również zagrali 
młodzi pianiści z Powiatowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Dywitach, z filią w Barczewie: 

Miłosz Grzywiński, Wiktoria Marel oraz Jan 
Hestkowski. Po koncercie pani Irena Mysa-
kowska, dyrektor Zakładu Poprawczego 
w Barczewie, rozdała świeczniki, specjalnie 
zrobione na tę okoliczność przez wycho-
wanków Zakładu. Uroczystości zakończono 
ciepłym poczęstunkiem.

 Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu, na 
murze przy parkingu obok ratusza zawisł 
okolicznościowy baner wielkiego formatu 
oraz wydano pocztówki, zaprojektowane 
przez Agnieszkę Markowicz z Informacji Tu-
rystycznej Urzędu Miejskiego, w opracowaniu 
graficznym Zbigniewa Ramsko Kozłowskiego 
z Centrum Kulturalno-Bibliotecznego.
 Organizatorem uroczystości był Urząd 
Miejski przy współpracy z Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznym i Starym Folwarkiem 
państwa Szczepańskich w Tumianach.

 Rok 2018 powoli się kończy i do prze-
szłości przejdzie jubileuszowa data.
Pamiętajmy jednak, nie tylko z okazji rocznicy, 
że 100 lat temu nasi pradziadkowie walczyli 
o imię Polski, o wolność naszej Ojczyzny, aby 
zerwać z Niej kajdany niewoli. Polska, której 
serce krwawiło wiele lat i niejeden pradziadek 
poświęcił życie, abyśmy teraz mogli z dumą 
mówić w wolnej Polsce „jestem Polakiem”. 
Teraz, po latach, znów jesteśmy świadkami 
historii upamiętnienia tych Bohaterów i tych 
czasów, aby pamięć zachować dla kolejnych 
pokoleń. Niech niezapomniane pieśni nadal 
rozbrzmiewają na naszych ustach: „Nie rzucim 
ziemi skąd nasz ród”… „Jeszcze Polska nie 
zginęła, póki my żyjemy”… Nie zginęła i nie 
zginie, jeśli my będziemy o Niej pamiętać…

Magdalena Łowkiel

 Przedszkole Miejskie w Barczewie 
podejmowało l iczne działania ,  które 
upamiętniły 100. rocznicę  odzyskania  przez 
Polskę Niepodległości.
 Realizowaliśmy projekt „Drzewa naszych 
przodków. 100.rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości w przedszkolnym 
ogrodzie dydaktycznym”, którego orga-
nizatorem był WFOŚiGW w Olsztynie przy 
współpracy z OCEE. W ramach projektu 
zorganizowaliśmy rodzinny konkurs pla-
styczny „Moje drzewo genealogiczne”, dzięki 
któremu m.in. mogliśmy odkryć korzenie 
naszych przodków. Kolejnym działaniem były 
„Pikniki w barwach ojczystych” w grupach. 
Powstało  drzewko z hasłami patriotycznymi 
„Dekalog Polaka”. Dzieci śpiewały piosenkę 
„Jestem Polakiem”, recytowały wiersz „Kto Ty 
jesteś?”. Przedszkolaki zaśpiewały piosenkę 
„Ułani”, „Rozkwitają pąki róż”.
 Przedszkole realizowało treści z projektu 
„Szkoła wierna dziedzictwu” - odbyły się 
liczne spotkania z zaproszonymi gośćmi, min: 
zespół Ojdana, z p. Danusią, dyrygentką 
zespołu Moderato, spotkanie z artystką, 

malarką p. Anną R., wystawa medali wojen-
nych i mundurów wojskowych, wycieczki do 
Galerii Sztuki Synagoga, Kościoła św. Anny, 
św. Andrzeja, Salonu Muzycznego im.  Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie, „Rodzina-
Dom-Ojczyzna”- konkurs plastyczny i mu-
zyczny i wiele innych działań, które zbliżają 
nas do polskich zabytków, tradycji i szacunku 
do ojczyzny.

 Z okazji 11 listopada odbyła się uro-
czystość  przedszkolna oraz wszyscy biliśmy  
rekord śpiewania hymnu Polski „Mazurek 
Dąbrowskiego”. Uroczyście otwarto sym-
boliczną mapę Polski z zaznaczonymi waż-
niejszymi miastami, rzeką Wisłą i Morzem 
Bałtyckim. Dzieci  uczestniczyły w konkursie 
muzycznym „Kocham swoją ojczyznę”, a także 
w Gminnym Konkursie Piosenki Patriotycznej 
w Skarbcu Kultury w Barczewie. Odbył się 
Rodzinny Konkurs Kulinarny „Ciasto w bar-
wach narodowych”.
 Przedszkolaki odwiedziły pensjonariuszy 
w Domu Pomocy Społecznej, gdzie wystąpiły 
z montażem słowno-muzycznym o tematyce 
patriotycznej. W przedszkolu odbył się Turniej 
Wiedzy Patriotycznej, dzieci mogły sprawdzić 
swoją wiedzę o Polsce. Dzieci uczestniczyły 
w przedstawieniu teatralnym pt. „Kto Ty 
jesteś? Polak mały”. Przedszkolaki spotkały się 
z panią Agnieszką M., autorką projektu 
„Pocztówka z okazji Niepodległości Polski”.  
Przedszkolaki brały udział w konkursie 
fotograficznym „To wszystko Polska”.

Dorota Mikołajczuk,
Karin Więsyk - Gaweł
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postawy proekologiczne i pro-
zdrowotne. Od kilkunastu lat 
bierzemy udział w projektach do-
finansowanych przez WFOŚiGW 
w Olsztynie i wzbogacamy naszą 
bazę dydaktyczną oraz dbamy 
o atrakcyjność oraz estetykę 
ogrodu. W naszym ogrodzie znaj-
dują się: lapidarium, piaskownica 
paleontologiczna, ścieżka edu-
kacyjna „Las blisko nas” którą 
wzbogacają tablice edukacyjne: 
„Warstwy lasu”, „Ptaki w naszym 
ogrodzie”, „Drzewa w naszym ogrodzie”, 
drewniany, ogromny żółw oraz tablica „Zioła 
w naszym ogrodzie” wraz ze skrzyniami na 
zioła.
 W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie 
z WFOŚiGW w Olsztynie przy współpracy 
z OCEE na realizację projektu: „Drzewa 
naszych przodków. 100 rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości w przedszkolnym 
ogrodzie dydaktycznym”.
 W projekt zaangażowana była cała spo-
łeczność przedszkolna. Przeprowadziliśmy 
zajęcia na temat „Drzewa w literaturze 
dziecięcej”.
 Dnia 10.10.2018 r. spotkaliśmy się z leś-
nikiem, który przybliżył przedszkolakom 
konieczność sadzenia i ochrony drzew, 
posadziliśmy także jodłę jako symbol pamięci 
o ludziach walczących o wolną Polskę.

Pan leśniczy, oprócz pogadanki o drzewach, 
zaskoczył nas mile swoją grą na rogu.
 26.10.2018 r. przeprowadziliśmy wew-
nątrzprzedszkolny quiz wiedzy o drzewach, 
podczas którego przedszkolaki mogły spraw-
dzić swoją wiedzę o lesie. Dzieci otrzymały 
dyplomy i upominki.
 W dniu 7.11.2018 r. zorganizowaliśmy je-
sienne przedstawienie pt: „Jestem drzewem”, 
które uświadomiło dzieciom, że tracąc 
drzewo, tracimy inne stworzenia; Dzieci wraz 
z wychowawczyniami z każdej grupy przy-
gotowały album „Moje wybrane drzewo”. 
Podczas realizacji tematów o drzewach przed-
szkolaki obejrzały film edukacyjny „Od na-
sionka do drzewa”. W listopadzie zorga-
nizowaliśmy rodzinny konkurs plastyczny 
„Moje drzewo genealogiczne”, który spotkał 
się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym 
odzewem ze strony rodziców.

Z dużą przyjemnością nagrodziliśmy 
prace konkursowe. Dzieci badały 
i eksperymentowały w ogrodzie 
z przyrodą, m.in. oglądały korę przez 
lupę, kalkowały ją, rozpoznawały 
i nazywały drzewa. Powstały zielniki 
„Drzewo, liść, owoc”.
  Dnia 8.11.2018r. podczas „Pikniku 
w barwach ojczystych” powstało 
drzewko z hasłami patriotycznymi 
„Dekalog Polaka”. Podczas uro-
czystości dzieci zaśpiewały piosenkę 
„Jestem Polakiem”, i recytowały 
wiersz „Kto Ty jesteś?”. Dziewczynki 

z grupy trzylatków oraz czterolatków za-
śpiewały piosenki „Ułani” i „Białe róże”. 
Dekoracja, występ artystyczny i desery dla 
dzieci w barwach biało-czerwonych znacznie 
podkreśliły ten uroczysty dzień.
 Dzięki dofinansowaniu w kwocie 1000 zł 
z WFOŚiGW w Olsztynie za pośrednictwem 
W-MODN w Olsztynie – OCEE zakupiliśmy 
tablicę edukacyjną „Drzewa w naszym 
ogrodzie”, która będzie służyła dzieciom i całej 
społeczności przedszkolnej przez długi czas. 
Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe 
naszych działań. Tablica podniosła nie tylko 
walory estetyczne i edukacyjne naszego 
ogrodu, ale stała się upamiętnieniem drzew 
naszych przodków.

Bożena Iwaszko, Karolina Łesyk,
Dagmara Czajkowska

Ogród tętniący życiem

Fot. Archiwum przedszkola (2)

 Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie kontynuuje rozpoczętą 
w 2016 roku inicjatywę spotkań w ramach „kawiarni naukowych”, organizowanych pod 
patronatem Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM 
w Olsztynie oraz nieformalnego klubu profesorów Collegium Copernicanum we 
współpracy z prof. Stanisławem Czachorowskim. 26 października, włączając się 
w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowano 
spotkanie z Wojciechem Zenderowskim, regionalnym historykiem, który zgromadził przez 
lata wiele informacji, dokumentów, fotografii. Te informacje publikuje w swoich książkach, 
ale także podczas spotkań w Salonie Muzycznym i nie tylko. Opowiedział o Barczewie 
i sytuacji miasta w czasach życia Feliksa Nowowiejskiego, który swoją muzyką i postawą 
również walczył o niepodległość Polski, a w szczególności naszej drogiej Warmii. 
Obejrzeliśmy wiele niepublikowanych dotąd fotografii miasta, które mamy nadzieję 
zobaczyć niedługo w naszym barczewskim muzeum. Spotkanie uświetnił występ młodych 
muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina I i II w Olsztynie. Wystąpili 
gitarzyści – Justyna Dąbrowska i Dorian Baca z klasy Elżbiety Pliszki oraz Alan Dzbik z klasy fletu Simony Kassak-Hajny. Fundatorem poczęstunku na 
każde spotkanie w ramach kawiarni jest Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Pszczółka” Sylwii Wojtach, za co bardzo dziękujemy!

Magdalena Łowkiel

Patriotyczna kawiarnia naukowa
Fot. W. Zdanik (2), J. Grzywińska
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 Jubileusz 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości był bardzo ważnym 
świętem w życiu Szkoły Podstawowej nr 3. Już 
na początku roku całą szkołę udekorowano 
w barwy narodowe. Szkoła włączyła się do 
akcji „Rok dla Niepodległej” i „Szkoła wierna 
dziedzictwu”. W lutym odbył się uroczysty 
apel, w trakcie którego uczniowie otrzymali 
dyplomy za udział w konkursie „Moja biało-
czerwona”, zorganizowanym przez Radio 
Olsztyn. W marcu 2018 r. zorganizowano apel 
z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. W kwietniu delegacja ze szkoły 
wraz z panią dyrektor uczestniczyła w uro-
czystościach poświęconych obchodom ro-
cznicy zbrodni katyńskiej, połączonych z ósmą 
rocznicą katastrofy smoleńskiej, a także 100-
leciem więziennictwa w niepodległej Polsce. 
Organizatorem niniejszych uroczystości był 
m.in. dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie, 
ppłk Marek Kulwicki i burmistrz Barczewa, 
Lech Jan Nitkowski.
 Szkoła włączyła się do Międzynarodo-
wego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza 
Polska cała”, którego celem jest m.in. kształto-
wanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie 
na piękno, folklor i tradycje Polski. Odbyło się 
wiele lekcji na temat jubileuszowy, m.in. pt. 
„Moja Ojczyzna – Polska" w formie zabaw 
i łamigłówek umysłowych. Natomiast 7 
listopada 2018 r. w Skarbcu Kultury w Bar-
czewie nauczyciel szkoły, p.  Piotr Futerski, 

wygłosił referat pt. „Moja Niepodległa”, 
w którym przybliżył polską drogę do niepo-
dległości słuchaczom barczewskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.
 9 listopada 2018 r. odbyła się główna 
uroczystość Narodowego Święta Niepo-
dległości. Na dziedzińcu szkolnym została 
odsłonięta  tablica upamiętniająca 100 lat 
Polski Niepodległej, która powstała z ini-
cjatywy szkoły, rady rodziców i osób pry-
watnych. Po oficjalnych uroczystościach 
rozsmakowano się w regionalnych potrawach 
i oglądano występy artystyczne uzdolnionych 
wokalnie uczniów. Nie zabrakło wspólnego 
śpiewania pieśni patriotycznych. Już dzień 
wcześniej uczniowie kl. Vb wraz z wycho-
wawczynią, p. Małgorzatą Bronowską-
Waliszewską, zachęcali mieszkańców miasta 
i gminy Barczewo do wzięcia udziału 

w wydarzeniu, rozdając mieszkańcom flagi 
i ulotki.  Uczniowie świetlicy szkolnej ,,Pod 
kredką” pod kierunkiem p. Ireny Klima-
szewskiej wykonali okolicznościowe flagi, 
kartki, ozdoby w barwach narodowych i ga-
zetki tematyczne.
 W dniu 17 listopada uczniowie klas 
pierwszych Liceum Ogólnokształcącego 
wysłuchali referatu pt. „Portrety kobiet 
niepospolitych”, wygłoszonego przez dr Marię 
Korybut-Marciniak, w ramach współpracy 
z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie. Szkoła również włączyła się 
w uroczystości miejskie 11 listopada wraz 
z pocztem sztandarowym. Uczniowie brali 
również udział w uroczystości przygotowanej 
przez nauczyciela Remigiusza Marciniaka 
i jego uczniów z klasy 3b. W grudniu uczennica 
SP3, Agata Daniłowska, zajęła II miejsce 
w Międzyszkolnym Konkursie Religijnym 
„Polscy święci przykładem dla patrioty”, który 
odbył się 20 listopada 2018 r. w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach.
 Tak wiele merytorycznych i wartościo-
wych inicjatyw, miejmy nadzieję, na długo 
pozwoli pamiętać o trudnej historii Polski 
i czerpać radość, że pozostaje wolna, radosna, 
niepodległa. 

Magdalena Łowkiel
Tekst m.in. na podstawie materiałów 

archiwalnych szkoły

Zespół Szkół w Barczewie – Rok dla Niepodległej i pamiątkowa tablica

Informacje

 Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, 22 listopada 2018 r. 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bar-
czewie zorganizowało po raz pierwszy 
Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej 
Barczewo 2018. W przeglądzie wzięło udział 
60 osób - solistów, duetów, tercetów 
i zespołów w wieku szkolnym. Najmłodsza 
uczestniczka miała 4 latka, a najstarsza to 16-
latka. Reprezentanci Gminy Barczewo 
wykonali piękne piosenki i pieśni patrio-
tyczne, te wszystkim nam znane, ale również 
mniej popularne oraz współczesne. Przegląd 
nie miał charakteru konkursu, a jego celem 
było, aby każdy, bez względu na wiek, mógł 
przyjść, zaśpiewać, spotkać się, stworzyć 
wspólny wielki koncert w jednym dniu 
i pieśnią oddać cześć naszej Ojczyźnie 
i ludziom, którzy Jej wolność wywalczyli. 
Najmłodsze dzieci swoim śpiewem, m.in. 
a capella, wywoływały rozrzewnienie, szcze-
gólnie, gdy jedna z wokalistek z Przedszkola 
Miejskiego w Barczewie, Zuzia Mikulska, 
miała przy sobie zdjęcie dziadka z 1913 r. 
Niektórzy z wykonawców bardzo radośnie 
oddawali cześć Polsce, tak było m.in. w przy 
brawurowych występach dzieci z Ramsowa. 
Ale także przejmujące były występy starszej 
młodzieży, m.in. Amelii Kwiatkowskiej o tea-
tralnym głosie i Dominiki Sielawy z lżejszym 
repertuarem. Wspaniałe były również 
występy zespołów, radosne, i ale też przej-
mujące i pomysłowe, np. „Biały krzyż” 
Czerwonych Gitar w wykonaniu uczennic 
z Bartołt Wielkich, przy akompaniamencie na 

GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ „POLSKO MOJA MIŁA”

 Przygotowania do uroczystych obcho-
dów rozpoczęły się we wrześniu. Uczniowie 
poznawali historię związaną z wydarzeniem, 
uczyli się pieśni patriotycznych, wierszy, 
wykonywali prace plastyczne.
 Kiedy przechodziło się pod oknami szko-
ły, można było usłyszeć hymn państwowy.
Ze szczególnym upodobaniem śpiewana była 
czwarta zwrotka, która tak rzadko jest wy-
konywana: „Już tam ojciec do swej Basi mówi 
zapłakany. Słuchaj jeno, pono nasi biją w ta-
rabany”. Z nauką czterech zwrotek Mazurka 
Dąbrowskiego było trochę śmiechu. Dzieci, 
pomimo, że od lat śpiewają go podczas 
uroczystości, niedokładnie rozumiały słowa. 
Niektóre śpiewały „Mąż, mąż Dąbrowski”, 
inne „Z ziemi polskiej do Polski”. Pomogła 
analiza treści utworu i rozmowa o oko-
licznościach jego powstania.
 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11 
barczewianie usłyszeli „Jeszcze Polska nie 
zginęła...” w wykonaniu 530 uczniów, którzy z 
czternastometrowymi flagami rozstawili się 
w czterech kierunkach świata przy pomniku 
Feliksa Nowowiejskiego. Cztery zwrotki 
hymnu zabrzmiały z ogromną siłą.
 Dzień wcześniej dzieci z oddziału przed-
szkolnego oraz klas I-III przemaszerowały ze 
szkoły pod ratusz. Po drodze składały 
życzenia mijanym przechodniom, śpiewały 

 Miłym akcentem było zakopanie kapsuły 
czasu z życzeniami skierowanymi do Polski 
i Polaków. Wcześniej, wśród uczniów i pra-
cowników szkoły, życzenia pozbierały dzieci 
ze świetlicy szkolnej. Biblioteka zaś, zorga-
nizowała wystawę pt. „Ojcowie Niepo-
dległości” na podstawie materiałów z IPN, 
którą z dużym zainteresowaniem i przejęciem 
oglądali uczniowie klas IV-VI.

pieśni patriotyczne. Z daleka było widać 
niesioną przez nich flagę, biało czerwone 
chorągiewki oraz balony. Dzieci w asyście 
nauczycieli przygotowały również występy, 
podczas których śpiewały pieśni z tamtych 
lat, mówiły wiersze. Poważniejszy montaż 
słowno-muzyczny przygotowali uczniowie 
starszych klas. Była to poruszająca prezen-
tacja, pokazująca tło wydarzeń historycznych 
oraz, jak to w historii, przyczyny oraz skutki.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie
uczciła 100 rocznicę odzyskania niepodległości Polski

żywo w wykonaniu nauczyciela Aleksandra 
Jasiukiewicza. Mimo, że przegląd nie miał 
charakteru konkursu, wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy, znaczki okolicznościowe 
i nagrody rzeczowe ufundowane przez bar-
czewski oddział Mazurskiego Banku Spół-
dzielczego, Urząd Miejski w Barczewie oraz 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bar-
czewie, które jednocześnie było organi-
zatorem wydarzenia, natomiast koordy-
natorem była Magdalena Łowkiel, pracownik 
Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Barczewie. Poczęstunek ufun-
dowała Piekarnia „Złoty Kłos” oraz bar-
czewskie Centrum Kultury. Miejscem imprezy 
był Skarbiec Kultury Europejskiej w Bar-
czewie. Dziękujemy wszystkim za udział 

i wzruszenia. Uczestnicy zaprezentowali się 
doskonale. Dziękujemy również nauczy-
cielom i opiekunom, którzy przygotowali 
młodych wokalistów i dyrektorom szkół 
w Barczewie i Łęgajnach dodatkowo za 
uczestnictwo w koncercie, a także publiczno-
ści, która wysłuchała koncertu.
 Miejmy nadzieję, że zobaczymy się za rok! 

W Przeglądzie wystąpili:
Przedszkole Miejskie w Barczewie: 
grupa IV a „Wesołe Misie” (23 osoby) oraz 
Zuzanna Mikulska, Liliana Wagner, Justyna 
Czajkowska, Nadia Majewska, Aleksander 
Fyda, Paulina Mosek, Pola Flaga. 
Opiekunowie – Katarzyna Łozińska-Świder, 
Anna Kadłubowska, Agnieszka Ławicka, 
Joanna Krasowska-Szwarc.
Zespół szkolno-przedszkolny w Łęgajnach: 
Liliana Pawlak, Oliwia Bastek, Oliwia 
Andernajs, Zosia Moszczyńska. Opiekun – 
Anna Bułakowska.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Ramsowie: Maciej Stryjewski, Franek 
Szablewski, Marta Ruszkowska, Emilka 
Korwel, Marta Godlewska, Wiktoria 
Pieńkosz, Martynka Pieńkosz, Weronika 
Dymkowska. Opiekun – Anna Bułakowska.
Koło wokalne przy SP 1 im. F. Nowowiej-
skiego w Barczewie: Iza Gleba, Iza 
Nadrowska, Justyna Junko, Daria Budzeńska, 
Zuzia Fyda, Natalia Szejna, Ola Mikołajczyk, 
Ala Górczyńska, Kinga Zembrzuska, Iga 
Redkiewicz. Opiekun – Barbara Psalke.
Zajęcia wokalne w Centrum Kulturalno-
Biblioteczne w Barczewie: Ania Krukowska 
– Kronowo, Vanessa Skamarska, Dominika 
Sielawa – Barczewo. Opiekun – Agnieszka 
Chojnowska.
Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich: 
Roksana Igleńska, Julia Grygas, Alicja Gappa. 
Opiekun – Aleksander Jasiukiewicz.
Występ indywidualny – Amelia 
Kwiatkowska, Zespół Szkół w Czerwonce. 
Opiekun – Jolanta Kwiatkowska

Magdalena Łowkiel

 Niezapomniane wrażenie pozostawiło 
wielopokoleniowe spotkanie na Wieczornicy 
o Niepodległości. Uczestniczyli w nim 
pracownicy szkoły, emeryci, przedstawiciele 
Rady Miasta i Rady Powiatu, harcerze oraz 
rodzice uczniów. W ciepłej atmosferze, 
z filiżanką herbaty i ciastem, rozbrzmiewały 
pieśni patriotyczne przy akompaniamencie 
akordeonu, na którym z wyczuciem przy-
grywał nasz emeryt, pan Zbigniew Żygadło.
 W tych dniach powiewały flagi, chorą-
giewki. W klasach i na korytarzach zostały 
zawieszone prace plastyczne uczniów. Nie 
tylko szkoła została przystrojona na biało-
czerwono. Odświętnie ubrali się również 
uczniowie i pracownicy. Dzięki ich zaan-
gażowaniu obchody 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości  Polski  długo zostaną 
w pamięci i zapewne wpiszą się w historię 
szkoły. A towarzyszące obchodom słowa 
Tadeusza Bełzy na zawsze pozostawiać będą 
dreszcze: - „Kto ty jesteś? - Polak mały”...

Jolanta Pastuszenko 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Barczewie

Fot. Archiwum SP 1

Fot. Archiwum ZS/SP3

Ciąg dalszy na str. 7 >>

<< s.6

Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

Fot. W. Zdaniuk (3)
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 Jubileusz 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości był bardzo ważnym 
świętem w życiu Szkoły Podstawowej nr 3. Już 
na początku roku całą szkołę udekorowano 
w barwy narodowe. Szkoła włączyła się do 
akcji „Rok dla Niepodległej” i „Szkoła wierna 
dziedzictwu”. W lutym odbył się uroczysty 
apel, w trakcie którego uczniowie otrzymali 
dyplomy za udział w konkursie „Moja biało-
czerwona”, zorganizowanym przez Radio 
Olsztyn. W marcu 2018 r. zorganizowano apel 
z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. W kwietniu delegacja ze szkoły 
wraz z panią dyrektor uczestniczyła w uro-
czystościach poświęconych obchodom ro-
cznicy zbrodni katyńskiej, połączonych z ósmą 
rocznicą katastrofy smoleńskiej, a także 100-
leciem więziennictwa w niepodległej Polsce. 
Organizatorem niniejszych uroczystości był 
m.in. dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie, 
ppłk Marek Kulwicki i burmistrz Barczewa, 
Lech Jan Nitkowski.
 Szkoła włączyła się do Międzynarodo-
wego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza 
Polska cała”, którego celem jest m.in. kształto-
wanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie 
na piękno, folklor i tradycje Polski. Odbyło się 
wiele lekcji na temat jubileuszowy, m.in. pt. 
„Moja Ojczyzna – Polska" w formie zabaw 
i łamigłówek umysłowych. Natomiast 7 
listopada 2018 r. w Skarbcu Kultury w Bar-
czewie nauczyciel szkoły, p.  Piotr Futerski, 

wygłosił referat pt. „Moja Niepodległa”, 
w którym przybliżył polską drogę do niepo-
dległości słuchaczom barczewskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.
 9 listopada 2018 r. odbyła się główna 
uroczystość Narodowego Święta Niepo-
dległości. Na dziedzińcu szkolnym została 
odsłonięta  tablica upamiętniająca 100 lat 
Polski Niepodległej, która powstała z ini-
cjatywy szkoły, rady rodziców i osób pry-
watnych. Po oficjalnych uroczystościach 
rozsmakowano się w regionalnych potrawach 
i oglądano występy artystyczne uzdolnionych 
wokalnie uczniów. Nie zabrakło wspólnego 
śpiewania pieśni patriotycznych. Już dzień 
wcześniej uczniowie kl. Vb wraz z wycho-
wawczynią, p. Małgorzatą Bronowską-
Waliszewską, zachęcali mieszkańców miasta 
i gminy Barczewo do wzięcia udziału 

w wydarzeniu, rozdając mieszkańcom flagi 
i ulotki.  Uczniowie świetlicy szkolnej ,,Pod 
kredką” pod kierunkiem p. Ireny Klima-
szewskiej wykonali okolicznościowe flagi, 
kartki, ozdoby w barwach narodowych i ga-
zetki tematyczne.
 W dniu 17 listopada uczniowie klas 
pierwszych Liceum Ogólnokształcącego 
wysłuchali referatu pt. „Portrety kobiet 
niepospolitych”, wygłoszonego przez dr Marię 
Korybut-Marciniak, w ramach współpracy 
z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie. Szkoła również włączyła się 
w uroczystości miejskie 11 listopada wraz 
z pocztem sztandarowym. Uczniowie brali 
również udział w uroczystości przygotowanej 
przez nauczyciela Remigiusza Marciniaka 
i jego uczniów z klasy 3b. W grudniu uczennica 
SP3, Agata Daniłowska, zajęła II miejsce 
w Międzyszkolnym Konkursie Religijnym 
„Polscy święci przykładem dla patrioty”, który 
odbył się 20 listopada 2018 r. w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach.
 Tak wiele merytorycznych i wartościo-
wych inicjatyw, miejmy nadzieję, na długo 
pozwoli pamiętać o trudnej historii Polski 
i czerpać radość, że pozostaje wolna, radosna, 
niepodległa. 

Magdalena Łowkiel
Tekst m.in. na podstawie materiałów 

archiwalnych szkoły

Zespół Szkół w Barczewie – Rok dla Niepodległej i pamiątkowa tablica

Informacje

 Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, 22 listopada 2018 r. 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bar-
czewie zorganizowało po raz pierwszy 
Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej 
Barczewo 2018. W przeglądzie wzięło udział 
60 osób - solistów, duetów, tercetów 
i zespołów w wieku szkolnym. Najmłodsza 
uczestniczka miała 4 latka, a najstarsza to 16-
latka. Reprezentanci Gminy Barczewo 
wykonali piękne piosenki i pieśni patrio-
tyczne, te wszystkim nam znane, ale również 
mniej popularne oraz współczesne. Przegląd 
nie miał charakteru konkursu, a jego celem 
było, aby każdy, bez względu na wiek, mógł 
przyjść, zaśpiewać, spotkać się, stworzyć 
wspólny wielki koncert w jednym dniu 
i pieśnią oddać cześć naszej Ojczyźnie 
i ludziom, którzy Jej wolność wywalczyli. 
Najmłodsze dzieci swoim śpiewem, m.in. 
a capella, wywoływały rozrzewnienie, szcze-
gólnie, gdy jedna z wokalistek z Przedszkola 
Miejskiego w Barczewie, Zuzia Mikulska, 
miała przy sobie zdjęcie dziadka z 1913 r. 
Niektórzy z wykonawców bardzo radośnie 
oddawali cześć Polsce, tak było m.in. w przy 
brawurowych występach dzieci z Ramsowa. 
Ale także przejmujące były występy starszej 
młodzieży, m.in. Amelii Kwiatkowskiej o tea-
tralnym głosie i Dominiki Sielawy z lżejszym 
repertuarem. Wspaniałe były również 
występy zespołów, radosne, i ale też przej-
mujące i pomysłowe, np. „Biały krzyż” 
Czerwonych Gitar w wykonaniu uczennic 
z Bartołt Wielkich, przy akompaniamencie na 

GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ „POLSKO MOJA MIŁA”

 Przygotowania do uroczystych obcho-
dów rozpoczęły się we wrześniu. Uczniowie 
poznawali historię związaną z wydarzeniem, 
uczyli się pieśni patriotycznych, wierszy, 
wykonywali prace plastyczne.
 Kiedy przechodziło się pod oknami szko-
ły, można było usłyszeć hymn państwowy.
Ze szczególnym upodobaniem śpiewana była 
czwarta zwrotka, która tak rzadko jest wy-
konywana: „Już tam ojciec do swej Basi mówi 
zapłakany. Słuchaj jeno, pono nasi biją w ta-
rabany”. Z nauką czterech zwrotek Mazurka 
Dąbrowskiego było trochę śmiechu. Dzieci, 
pomimo, że od lat śpiewają go podczas 
uroczystości, niedokładnie rozumiały słowa. 
Niektóre śpiewały „Mąż, mąż Dąbrowski”, 
inne „Z ziemi polskiej do Polski”. Pomogła 
analiza treści utworu i rozmowa o oko-
licznościach jego powstania.
 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11 
barczewianie usłyszeli „Jeszcze Polska nie 
zginęła...” w wykonaniu 530 uczniów, którzy z 
czternastometrowymi flagami rozstawili się 
w czterech kierunkach świata przy pomniku 
Feliksa Nowowiejskiego. Cztery zwrotki 
hymnu zabrzmiały z ogromną siłą.
 Dzień wcześniej dzieci z oddziału przed-
szkolnego oraz klas I-III przemaszerowały ze 
szkoły pod ratusz. Po drodze składały 
życzenia mijanym przechodniom, śpiewały 

 Miłym akcentem było zakopanie kapsuły 
czasu z życzeniami skierowanymi do Polski 
i Polaków. Wcześniej, wśród uczniów i pra-
cowników szkoły, życzenia pozbierały dzieci 
ze świetlicy szkolnej. Biblioteka zaś, zorga-
nizowała wystawę pt. „Ojcowie Niepo-
dległości” na podstawie materiałów z IPN, 
którą z dużym zainteresowaniem i przejęciem 
oglądali uczniowie klas IV-VI.

pieśni patriotyczne. Z daleka było widać 
niesioną przez nich flagę, biało czerwone 
chorągiewki oraz balony. Dzieci w asyście 
nauczycieli przygotowały również występy, 
podczas których śpiewały pieśni z tamtych 
lat, mówiły wiersze. Poważniejszy montaż 
słowno-muzyczny przygotowali uczniowie 
starszych klas. Była to poruszająca prezen-
tacja, pokazująca tło wydarzeń historycznych 
oraz, jak to w historii, przyczyny oraz skutki.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie
uczciła 100 rocznicę odzyskania niepodległości Polski

żywo w wykonaniu nauczyciela Aleksandra 
Jasiukiewicza. Mimo, że przegląd nie miał 
charakteru konkursu, wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy, znaczki okolicznościowe 
i nagrody rzeczowe ufundowane przez bar-
czewski oddział Mazurskiego Banku Spół-
dzielczego, Urząd Miejski w Barczewie oraz 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bar-
czewie, które jednocześnie było organi-
zatorem wydarzenia, natomiast koordy-
natorem była Magdalena Łowkiel, pracownik 
Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Barczewie. Poczęstunek ufun-
dowała Piekarnia „Złoty Kłos” oraz bar-
czewskie Centrum Kultury. Miejscem imprezy 
był Skarbiec Kultury Europejskiej w Bar-
czewie. Dziękujemy wszystkim za udział 

i wzruszenia. Uczestnicy zaprezentowali się 
doskonale. Dziękujemy również nauczy-
cielom i opiekunom, którzy przygotowali 
młodych wokalistów i dyrektorom szkół 
w Barczewie i Łęgajnach dodatkowo za 
uczestnictwo w koncercie, a także publiczno-
ści, która wysłuchała koncertu.
 Miejmy nadzieję, że zobaczymy się za rok! 

W Przeglądzie wystąpili:
Przedszkole Miejskie w Barczewie: 
grupa IV a „Wesołe Misie” (23 osoby) oraz 
Zuzanna Mikulska, Liliana Wagner, Justyna 
Czajkowska, Nadia Majewska, Aleksander 
Fyda, Paulina Mosek, Pola Flaga. 
Opiekunowie – Katarzyna Łozińska-Świder, 
Anna Kadłubowska, Agnieszka Ławicka, 
Joanna Krasowska-Szwarc.
Zespół szkolno-przedszkolny w Łęgajnach: 
Liliana Pawlak, Oliwia Bastek, Oliwia 
Andernajs, Zosia Moszczyńska. Opiekun – 
Anna Bułakowska.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Ramsowie: Maciej Stryjewski, Franek 
Szablewski, Marta Ruszkowska, Emilka 
Korwel, Marta Godlewska, Wiktoria 
Pieńkosz, Martynka Pieńkosz, Weronika 
Dymkowska. Opiekun – Anna Bułakowska.
Koło wokalne przy SP 1 im. F. Nowowiej-
skiego w Barczewie: Iza Gleba, Iza 
Nadrowska, Justyna Junko, Daria Budzeńska, 
Zuzia Fyda, Natalia Szejna, Ola Mikołajczyk, 
Ala Górczyńska, Kinga Zembrzuska, Iga 
Redkiewicz. Opiekun – Barbara Psalke.
Zajęcia wokalne w Centrum Kulturalno-
Biblioteczne w Barczewie: Ania Krukowska 
– Kronowo, Vanessa Skamarska, Dominika 
Sielawa – Barczewo. Opiekun – Agnieszka 
Chojnowska.
Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich: 
Roksana Igleńska, Julia Grygas, Alicja Gappa. 
Opiekun – Aleksander Jasiukiewicz.
Występ indywidualny – Amelia 
Kwiatkowska, Zespół Szkół w Czerwonce. 
Opiekun – Jolanta Kwiatkowska

Magdalena Łowkiel

 Niezapomniane wrażenie pozostawiło 
wielopokoleniowe spotkanie na Wieczornicy 
o Niepodległości. Uczestniczyli w nim 
pracownicy szkoły, emeryci, przedstawiciele 
Rady Miasta i Rady Powiatu, harcerze oraz 
rodzice uczniów. W ciepłej atmosferze, 
z filiżanką herbaty i ciastem, rozbrzmiewały 
pieśni patriotyczne przy akompaniamencie 
akordeonu, na którym z wyczuciem przy-
grywał nasz emeryt, pan Zbigniew Żygadło.
 W tych dniach powiewały flagi, chorą-
giewki. W klasach i na korytarzach zostały 
zawieszone prace plastyczne uczniów. Nie 
tylko szkoła została przystrojona na biało-
czerwono. Odświętnie ubrali się również 
uczniowie i pracownicy. Dzięki ich zaan-
gażowaniu obchody 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości  Polski  długo zostaną 
w pamięci i zapewne wpiszą się w historię 
szkoły. A towarzyszące obchodom słowa 
Tadeusza Bełzy na zawsze pozostawiać będą 
dreszcze: - „Kto ty jesteś? - Polak mały”...

Jolanta Pastuszenko 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Barczewie

Fot. Archiwum SP 1

Fot. Archiwum ZS/SP3

Ciąg dalszy na str. 7 >>

<< s.6

Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

Fot. W. Zdaniuk (3)
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HISTORIA

1808.11.19 – ustanowiona została ordynacja 
miejska, którą magistrat Wartenburga wprowadził 
z początkiem 1819 roku, w myśl której wybierano 
24 radnych miejskich i 8 zastępców.
1831.11.07 – w Barczewie zanotowano pierwsze 
śmiertelne oary epidemii cholery, przywleczonej 
przez wojska carskie. Zmarłych grzebano za 
murami miasta.
1848 – burmistrzem Barczewa był Siebert.
1848 – miejscowe Stowarzyszenie Boromeusza 
(Boromäusverein) przejęło powstałą w 1845 
roku, liczącą 561 woluminów Bibliotekę 
Boromeusza, udostępniając ją mieszkańcom 
miasta. 
1848 – w Barczewie wybudowano sierociniec dla 
chłopców – „Dom Miłosierdzia”. 
1883.11.30 – ukończono budowę drogi bitej, 
łączącej Olsztyn z Barczewem.
1893.11.29 – w Łodzi urodził się Czesław Lisiak, 
nauczyciel, pedagog i współtwórca prężnej 
drużyny harcerskiej na terenie Szkoły 
Podstawowej w Barczewie.
1898.11.20 – w Olsztynie zarejestrowano Ocho-
tniczą Straż Pożarną powstałą w Barczewie.
1898.11.27 – w Olsztynie orkiestra wojskowa 
odegrała marsz Feliksa Nowowiejskiego „Pod 
sztandarami pokoju”. Dyrygował sam 
kompozytor.
1918.11. – głód panujący w Barczewie był 
powodem wielu zamieszek.
1918.11. – w Barczewie zawiązała się Rada 
Żołniersko-Robotnicza, która przejęła część 
kompetencji miejscowej administracji. 
1918.11.11 – zakończyła się I wojna światowa. 
1918.11.20 – podczas Jubileuszowego Zlotu 
Młodzieży Szkolnej w Poznaniu zrodziła się myśl 
powołania na Warmii, Mazurach i Powiślu 
Towarzystwa „Sokół”. Takowe powstały w Bar-
czewie i Skajbotach. 
1933.11.19 – w Barczewie odbyło się zebranie 
Stowarzyszenia Boromeusza.
1948.11.03 – Zarząd Miejski w Olsztynie 
przekazał majątek Łęgajny Państwowym 
Nieruchomościom Ziemskim. 
1948.11.04 – w Szkole Podstawowej w Wipsowie 
rozpoczął się kolejny kurs repolonizacyjny dla 
dorosłych. 
1963.11.23 –w Barczewie zmarł kupiec Józef 
Liszewski, w okresie przed- i powojennym wła-
ściciel największego sklepu w mieście. Po wojnie 
wraz z innymi reaktywował miejscowy bank 
spółdzielczy. Działał w radzie paraalnej oraz 
w zrzeszeniu kupców. 
1968.11.22 – zmarł Antoni Kadziewicz, 
współzałożyciel i pierwszy prezes Spółdzielni 
Spożywców „Jutrzenka” w Barczewie. 
1988.11.07 – w Miejskim Domu Kultury w Bar-
czewie zorganizowano obchody 71. rocznicy 
wybuchu rewolucji październikowej i 70. rocznicy 
odzyskania niepodległości Polski.
1998.11.08 – ks. bp. Jacek Jezierski podczas 
wizytacji parai pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbe w Łęgajnach pobłogosławił Drogę 
Krzyżową, którą dla świątyni ufundowali 
paraanie.

Wojciech Zenderowski
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walczył także niemiecki XVII Korpus Armii i 1 
Rezerwowy Korpus z rosyjskim VI Korpusem 
stanowiącym prawe skrzydło Armii „Narew”. 
Pokonani Rosjanie rozpoczęli w pośpiechu 
wycofywać się w kierunku Olsztyna, który 
tego samego dnia został zajęty przez Rosjan 
bez walki. Generał Paul von Hindenburg 
zorientowawszy się, że wojska generała 
Samsonowa są źle zaopatrzone i ubezpie-
czone, postanowił 27 sierpnia zaatakować 
Rosjan, posyłając do walki dwanaście nie-
mieckich dywizji z rejonu Biskupca i Ol-
sztynka.
 Dzień 27 sierpnia 1914 roku zapisał się 
najkrwawiej ze wszystkich. Jedna z dwunastu 
niemieckich dywizji, którą dowodził generał 
August von. Mackensen z rejonu Biskupca, 
uczestniczyła w pościgu za Rosjanami, stacza-
jąc po drodze kilka potyczek i pozostawiając 
po sobie ciała zabitych, które kreśliły prze-
mierzany szlak. Walki miały miejsce na terenie 
barczewskiej  gminy, w jej  północno-
wschodnich i wschodnich krańcach. Tego dnia 
widziano najwięcej żołnierzy w mieście, 

którzy jednak nie czynili większych szkód. 
Przez miasto przewaliły się zdziesiątkowane 
oddziały wojsk rosyjskich, ścigane przez 
niemieckich żołnierzy z Wrzeszcza, zwanych 
gdzie indziej „czarnymi huzarami”. Tuż za 
miastem doszło do walk wręcz. Kilkunastu 
poddających się sołdatów zostało zakłutych 
bagnetami. Świadkowie tego zdarzenia 
opisywali, jak zaskoczeni żegnali się po 
prawosławnemu, prosząc o darowanie im 
życia. Tego samego dnia, w południe, do 
Barczewa dotarł oddział z rannymi żołnie-
rzami niemieckimi, dla których utworzono 
lazaret. Później wszystkich tych, którzy 

Z historii Barczewa
W 100. rocznicę zakończenia I wojny światowej

 Sto lat temu, w 1918 roku, kiedy Polska 
odzyskiwała niepodległość, Warmia pozo-
stawała w granicach państwa niemieckiego. 
Stan ten utrzymywał się do 1945 roku. 
Wówczas, w wyniku nowych podziałów, po II 
wojnie światowej zmieniona została mapa 
polityczna Europy. 
 I wojna światowa, nazywana „Wielką 
Wojną”, trwała od 28 lipca 1914 do 11 
listopada 1918 roku. Był to największy 
konflikt zbrojny w  Europie, w którym brało 
udział wiele państw, a zginęło ponad 14 
milionów ludzi. Jego zakończenie wiązało się 
z upadkiem wszystkich trzech mocarstw 
zaborczych.
 Jednak w historii Barczewa I wojna 
światowa była wojną tragiczną i pochłonęła 
wiele ofiar. Pomińmy szczegóły działań 
zbrojnych na terenie Prus Wschodnich, 
a jedynie przypomnijmy jej przebieg, odno-
sząc się do Barczewa i sąsiednich miejsco-
wości. Wojna rozpoczęła się 28 lipca 1914 
roku, a już 1 sierpnia 1914 roku w Barczewie 
i wsiach parafialnych przez kilka godzin 

rozbrzmiewały kościelne dzwony, oznaj-
miając powszechną mobilizację, a w mieście 
i po wsiach pojawiły się plakaty o niej.
 Mieszkańcy Barczewa i okolic już w 
pierwszym miesiącu znaleźli się w strefie 
działań wojennych. Wszystko zaczęło się 25 
sierpnia 1914 roku od zestrzelenia radziec-
kiego samolotu zwiadowczego pod Jedz-
barkiem, którego to pilot – jak głosi legenda – 
miał przewozić rozkaz zdobycia i spalenia 
Olsztyna. 26 sierpnia I Korpus Rezerwy 
z rozkazu generała O�o von Bekowa udał się 
w kierunku Barczewa. Po drodze, w okolicach 
Biesowa i Zerbunia, nawiązał walkę z 4. 
Dywizją rosyjską. W tym samym rejonie 

HISTORIA

W 100. rocznicę zakończenia I wojny światowej

O bożenarodzeniowej jeglijce 
oprócz zwyczajnych potraw także pieczoną 
gęś, kiełbasę i potrawy mięsne. To jednak 
Wigilia była rodzinnym świętem, pełnym 
tradycji i podniosłego nastroju. Sam wieczór 
wigilijny był i jest po dzień dzisiejszy naj-
bardziej uroczystym i wzruszającym wie-
czorem w roku, gdyż niesie z sobą, oprócz 
obrzędów religijnych, wiele zwyczajów 
ludowych. Podaje to Anna Szyfer w książce pt. 
„Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Warmiaków 
i Mazurów”, gdzie m.in. pisze, że w domach 
gospodynie tradycyjnie ustawiały pod cho-
inkę talerze wypełnione jabłkami, piernikami, 
orzechami czy cukierkami, a dzieci otrzy-
mywały prezenty. W literaturze również 
możemy przeczytać o innych tradycjach 
związanych z okresem bożonarodzeniowym 
na Warmii, między innymi, jak po zmroku od 
chaty do chaty chodzili „sługi” ze „szlemem” 
czy chłopcy z gwiazdą. Przy tym śpiewano 

pieśni i przedstawiano inscenizację narodzin 
Chrystusa. Także o zwyczaju samego deko-
rowania choinki, który według autorów 
przywędrował tu stosunkowo niedawno, 
a mianowicie wraz z osadnikami przybyłymi 
z innych regionów kraju. 
 Dziś zbliżanie się Godnych Świąt po-
przedza adwent. To czas ubierania choinki, 
wieczerza wigilijna, dzielenie się opłatkiem, 
prezenty, pasterka czy kolędowanie.
 Natomiast zielone drzewko pachnące 
lasem na stałe wrosło w tradycję obchodzenia 
świąt Bożego Narodzenia i choć współczesne, 
sztuczne choinki znacznie ewoluowały od 
czasów starej jeglijki, w ich wystroju wciąż 
widzimy echa dawnej symboliki. Obecnie 
choinki spotkać można wszędzie: w kościele, 
w domu, na ulicy i w urzędach, gdyż bez 
choinki święta Bożego Narodzenia nie byłyby 
tym, czym są.

Wojciech Zenderowski

 Dawniej na Warmii święta Bożego Na-
rodzenia obchodzono zupełnie inaczej niż 
obecnie. Nie był znany zwyczaj łamania się 
opłatkiem, nie było też tradycyjnego bożo-
narodzeniowego drzewka, a i potrawy 
w wieczór wigilijny były mniej postne. 
Zamiast choinki, w kącie izby stawiano snop 
siana lub wieszano pod drewnianym stropem 
lub na ścianie zieloną gałązkę, zwaną jeglijką. 
Na Warmii zwyczaj stawiania w domu drzew-
ka, które z czasem zastąpiło jeglijkę, zaczął się 
rozpowszechniać od pierwszych lat XX 
wieku. 
 Przypomnijmy, że w warmińskiej tradycji 
okres Świąt Bożego Narodzenia rozciągał się 
od Wigilii do święta Trzech Króli i nazywany 
był „godami” lub „godnymi świętami”. 
Dawniej do wieczerzy siadano zazwyczaj 
o siedemnastej. Podczas wieczoru wigilijnego 
nie przestrzegano postu. Podawano na stół 

  Prezentowana pocztówka z życzeniami nowo-
rocznymi wydana została w 1898 roku. Pokazuje to strona 
tytułowa i tekst w języku niemieckim: „Gross dus 
Wartenburg”, obok odręcznie napisana data 31/12/98. 
Dalej widnieje tekst: „Herzliche Glückwünsche zum Neuen 
Jahre” – w tłumaczeniu są to życzenia z okazji Nowego 
Roku. Poniżej podpis nadawcy pocztówki: „Familia v. 
Gajewski und F. Diudzech”. Była to bardzo wygodna forma 
składania życzeń wraz z promocją miasta. Natomiast adres 
nadawcy znajdował się na odwrotnej stronie pocztówki 
i zajmował całą powierzchnię. 
 Pocztówkę wyróżnia panorama miasta, nad którą 
widnieją napisy objaśniające poszczególne budowle. 
Pierwszy od lewej jest: „Rathaus” (ratusz), drugim 
„Katholische Kirche” (kościół katolicki), trzecim obiektem 

„Klosterkirche”, (klasztor), czwartym „Evangelischer Kirche” (kościół 
ewangelicki). Po prawej stronie panoramy widoczny jest „Königlich 
Strafanstalt” (Królewskie więzienie), nad którym góruje sylwetka 
więziennego kościoła, gdzie jego nawa główna jest po prawej stronie 
wieży. Natomiast pod panoramą miasta, w prostokątnej ramce znajduje 
się także „Königlich Strafanstalt” – królewskie więzienie z widokiem od 
strony Stawu Młyńskiego. Tutaj nawa główna więziennego kościoła jest 
z lewej strony wieży. Poniżej w owalnej ramce rozpoznajemy „Kaserne 
des Wachtkommando” (budynek, w którym mieszkali wyłącznie pruscy 
żołnierze przeznaczeni do ochrony więzienia). Budynek wybudowany 
został w 1812 roku. Nazywany był wówczas „koszarowym” i znajduje się 
przy Kasernweg, (dzisiejsza ul. Artura Grottgera). Obecnie pozbawiony 
jest cech gotyckich i wygląda mniej okazale jak w przeszłości. 
Ciekawostką jest, że wydawca pocztówki wyjątkowo umieścił na 
pocztówce trzy obiekty należące do królewskiego więzienia.
 Pocztówkę wykonano techniką graficzną na prostokątnym kartoniku 
w kolorze. Wyróżnia ją nie tylko bogata kolorystyka, ale także przepiękne 
kwiatowe ornamenty. Po jej lewej stronie obrzeża znajduje się 
wydrukowana informacja, że wydawcą pocztówki był H. Raddztz, 
Buchhandlung, Wartenburg (Księgarnia, Barczewo).

Wojciech Zenderowski
Fot. Pocztówka w zbiorach autora

120 lat temu
Okolicznościowa pocztówka z 1898 roku

w Barczewie i okolicach zginęli, miejscowi pochowali w zbiorowej 
mogile, kilkunastu na starym cmentarzu katolickim w Barczewie, 
a innych tam, gdzie śmierć ich dopadła.
 Po zakończeniu I wojny światowej, każda miejscowość 
w Prusach Wschodnich upamiętniła swych bohaterów, poległych 
w latach 1914-1918 na wszystkich frontach. Na terenie 
barczewskiej gminy, m.in. w Jedzbarku, w roku 1919 powstał po-
mnik z dwumetrową rzeźbą Chrystusa, tzw. „Denkmal” z dwoma 
tablicami z 17 nazwiskami z Jedzbarka i 2 z Odryt. W Barczewie 
w kościele ewangelickim prostokątną tablicę ufundował burmistrz 
Mauβ, a miejscowy malarz Müller w drewnie bukowym wyrzeźbił 
30 nazwisk należących do gminy ewangelickiej. W Lamkowie 
pomnik z trzema tablicami także wypełniony był nazwiskami 
poległych. Podobnie jak w Ramsowie, odnowiony pomnik 
upamiętnia 53 poległych. Również w Mokinach, w kaplicy przy 
ołtarzu, znajdują się dwie tablice z 20 nazwiskami mieszkańców wsi.
 Na terenie gminy Barczewo, w lesie przy drodze E-16, w pobliżu 
wsi Dobrąg, znajduje się jedyny zachowany i odnowiony 
cmentarzyk. Pochowano tam czterech żołnierzy armii niemieckiej 
i trzech żołnierzy armii rosyjskiej, poległych w tym miejscu podczas 
potyczki 26 sierpnia 1914 roku.

Tekst i foto Wojciech Zenderowski
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1808.11.19 – ustanowiona została ordynacja 
miejska, którą magistrat Wartenburga wprowadził 
z początkiem 1819 roku, w myśl której wybierano 
24 radnych miejskich i 8 zastępców.
1831.11.07 – w Barczewie zanotowano pierwsze 
śmiertelne oary epidemii cholery, przywleczonej 
przez wojska carskie. Zmarłych grzebano za 
murami miasta.
1848 – burmistrzem Barczewa był Siebert.
1848 – miejscowe Stowarzyszenie Boromeusza 
(Boromäusverein) przejęło powstałą w 1845 
roku, liczącą 561 woluminów Bibliotekę 
Boromeusza, udostępniając ją mieszkańcom 
miasta. 
1848 – w Barczewie wybudowano sierociniec dla 
chłopców – „Dom Miłosierdzia”. 
1883.11.30 – ukończono budowę drogi bitej, 
łączącej Olsztyn z Barczewem.
1893.11.29 – w Łodzi urodził się Czesław Lisiak, 
nauczyciel, pedagog i współtwórca prężnej 
drużyny harcerskiej na terenie Szkoły 
Podstawowej w Barczewie.
1898.11.20 – w Olsztynie zarejestrowano Ocho-
tniczą Straż Pożarną powstałą w Barczewie.
1898.11.27 – w Olsztynie orkiestra wojskowa 
odegrała marsz Feliksa Nowowiejskiego „Pod 
sztandarami pokoju”. Dyrygował sam 
kompozytor.
1918.11. – głód panujący w Barczewie był 
powodem wielu zamieszek.
1918.11. – w Barczewie zawiązała się Rada 
Żołniersko-Robotnicza, która przejęła część 
kompetencji miejscowej administracji. 
1918.11.11 – zakończyła się I wojna światowa. 
1918.11.20 – podczas Jubileuszowego Zlotu 
Młodzieży Szkolnej w Poznaniu zrodziła się myśl 
powołania na Warmii, Mazurach i Powiślu 
Towarzystwa „Sokół”. Takowe powstały w Bar-
czewie i Skajbotach. 
1933.11.19 – w Barczewie odbyło się zebranie 
Stowarzyszenia Boromeusza.
1948.11.03 – Zarząd Miejski w Olsztynie 
przekazał majątek Łęgajny Państwowym 
Nieruchomościom Ziemskim. 
1948.11.04 – w Szkole Podstawowej w Wipsowie 
rozpoczął się kolejny kurs repolonizacyjny dla 
dorosłych. 
1963.11.23 –w Barczewie zmarł kupiec Józef 
Liszewski, w okresie przed- i powojennym wła-
ściciel największego sklepu w mieście. Po wojnie 
wraz z innymi reaktywował miejscowy bank 
spółdzielczy. Działał w radzie paraalnej oraz 
w zrzeszeniu kupców. 
1968.11.22 – zmarł Antoni Kadziewicz, 
współzałożyciel i pierwszy prezes Spółdzielni 
Spożywców „Jutrzenka” w Barczewie. 
1988.11.07 – w Miejskim Domu Kultury w Bar-
czewie zorganizowano obchody 71. rocznicy 
wybuchu rewolucji październikowej i 70. rocznicy 
odzyskania niepodległości Polski.
1998.11.08 – ks. bp. Jacek Jezierski podczas 
wizytacji parai pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbe w Łęgajnach pobłogosławił Drogę 
Krzyżową, którą dla świątyni ufundowali 
paraanie.

Wojciech Zenderowski
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walczył także niemiecki XVII Korpus Armii i 1 
Rezerwowy Korpus z rosyjskim VI Korpusem 
stanowiącym prawe skrzydło Armii „Narew”. 
Pokonani Rosjanie rozpoczęli w pośpiechu 
wycofywać się w kierunku Olsztyna, który 
tego samego dnia został zajęty przez Rosjan 
bez walki. Generał Paul von Hindenburg 
zorientowawszy się, że wojska generała 
Samsonowa są źle zaopatrzone i ubezpie-
czone, postanowił 27 sierpnia zaatakować 
Rosjan, posyłając do walki dwanaście nie-
mieckich dywizji z rejonu Biskupca i Ol-
sztynka.
 Dzień 27 sierpnia 1914 roku zapisał się 
najkrwawiej ze wszystkich. Jedna z dwunastu 
niemieckich dywizji, którą dowodził generał 
August von. Mackensen z rejonu Biskupca, 
uczestniczyła w pościgu za Rosjanami, stacza-
jąc po drodze kilka potyczek i pozostawiając 
po sobie ciała zabitych, które kreśliły prze-
mierzany szlak. Walki miały miejsce na terenie 
barczewskiej  gminy, w jej  północno-
wschodnich i wschodnich krańcach. Tego dnia 
widziano najwięcej żołnierzy w mieście, 

którzy jednak nie czynili większych szkód. 
Przez miasto przewaliły się zdziesiątkowane 
oddziały wojsk rosyjskich, ścigane przez 
niemieckich żołnierzy z Wrzeszcza, zwanych 
gdzie indziej „czarnymi huzarami”. Tuż za 
miastem doszło do walk wręcz. Kilkunastu 
poddających się sołdatów zostało zakłutych 
bagnetami. Świadkowie tego zdarzenia 
opisywali, jak zaskoczeni żegnali się po 
prawosławnemu, prosząc o darowanie im 
życia. Tego samego dnia, w południe, do 
Barczewa dotarł oddział z rannymi żołnie-
rzami niemieckimi, dla których utworzono 
lazaret. Później wszystkich tych, którzy 

Z historii Barczewa
W 100. rocznicę zakończenia I wojny światowej

 Sto lat temu, w 1918 roku, kiedy Polska 
odzyskiwała niepodległość, Warmia pozo-
stawała w granicach państwa niemieckiego. 
Stan ten utrzymywał się do 1945 roku. 
Wówczas, w wyniku nowych podziałów, po II 
wojnie światowej zmieniona została mapa 
polityczna Europy. 
 I wojna światowa, nazywana „Wielką 
Wojną”, trwała od 28 lipca 1914 do 11 
listopada 1918 roku. Był to największy 
konflikt zbrojny w  Europie, w którym brało 
udział wiele państw, a zginęło ponad 14 
milionów ludzi. Jego zakończenie wiązało się 
z upadkiem wszystkich trzech mocarstw 
zaborczych.
 Jednak w historii Barczewa I wojna 
światowa była wojną tragiczną i pochłonęła 
wiele ofiar. Pomińmy szczegóły działań 
zbrojnych na terenie Prus Wschodnich, 
a jedynie przypomnijmy jej przebieg, odno-
sząc się do Barczewa i sąsiednich miejsco-
wości. Wojna rozpoczęła się 28 lipca 1914 
roku, a już 1 sierpnia 1914 roku w Barczewie 
i wsiach parafialnych przez kilka godzin 

rozbrzmiewały kościelne dzwony, oznaj-
miając powszechną mobilizację, a w mieście 
i po wsiach pojawiły się plakaty o niej.
 Mieszkańcy Barczewa i okolic już w 
pierwszym miesiącu znaleźli się w strefie 
działań wojennych. Wszystko zaczęło się 25 
sierpnia 1914 roku od zestrzelenia radziec-
kiego samolotu zwiadowczego pod Jedz-
barkiem, którego to pilot – jak głosi legenda – 
miał przewozić rozkaz zdobycia i spalenia 
Olsztyna. 26 sierpnia I Korpus Rezerwy 
z rozkazu generała O�o von Bekowa udał się 
w kierunku Barczewa. Po drodze, w okolicach 
Biesowa i Zerbunia, nawiązał walkę z 4. 
Dywizją rosyjską. W tym samym rejonie 

HISTORIA

W 100. rocznicę zakończenia I wojny światowej

O bożenarodzeniowej jeglijce 
oprócz zwyczajnych potraw także pieczoną 
gęś, kiełbasę i potrawy mięsne. To jednak 
Wigilia była rodzinnym świętem, pełnym 
tradycji i podniosłego nastroju. Sam wieczór 
wigilijny był i jest po dzień dzisiejszy naj-
bardziej uroczystym i wzruszającym wie-
czorem w roku, gdyż niesie z sobą, oprócz 
obrzędów religijnych, wiele zwyczajów 
ludowych. Podaje to Anna Szyfer w książce pt. 
„Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Warmiaków 
i Mazurów”, gdzie m.in. pisze, że w domach 
gospodynie tradycyjnie ustawiały pod cho-
inkę talerze wypełnione jabłkami, piernikami, 
orzechami czy cukierkami, a dzieci otrzy-
mywały prezenty. W literaturze również 
możemy przeczytać o innych tradycjach 
związanych z okresem bożonarodzeniowym 
na Warmii, między innymi, jak po zmroku od 
chaty do chaty chodzili „sługi” ze „szlemem” 
czy chłopcy z gwiazdą. Przy tym śpiewano 

pieśni i przedstawiano inscenizację narodzin 
Chrystusa. Także o zwyczaju samego deko-
rowania choinki, który według autorów 
przywędrował tu stosunkowo niedawno, 
a mianowicie wraz z osadnikami przybyłymi 
z innych regionów kraju. 
 Dziś zbliżanie się Godnych Świąt po-
przedza adwent. To czas ubierania choinki, 
wieczerza wigilijna, dzielenie się opłatkiem, 
prezenty, pasterka czy kolędowanie.
 Natomiast zielone drzewko pachnące 
lasem na stałe wrosło w tradycję obchodzenia 
świąt Bożego Narodzenia i choć współczesne, 
sztuczne choinki znacznie ewoluowały od 
czasów starej jeglijki, w ich wystroju wciąż 
widzimy echa dawnej symboliki. Obecnie 
choinki spotkać można wszędzie: w kościele, 
w domu, na ulicy i w urzędach, gdyż bez 
choinki święta Bożego Narodzenia nie byłyby 
tym, czym są.

Wojciech Zenderowski

 Dawniej na Warmii święta Bożego Na-
rodzenia obchodzono zupełnie inaczej niż 
obecnie. Nie był znany zwyczaj łamania się 
opłatkiem, nie było też tradycyjnego bożo-
narodzeniowego drzewka, a i potrawy 
w wieczór wigilijny były mniej postne. 
Zamiast choinki, w kącie izby stawiano snop 
siana lub wieszano pod drewnianym stropem 
lub na ścianie zieloną gałązkę, zwaną jeglijką. 
Na Warmii zwyczaj stawiania w domu drzew-
ka, które z czasem zastąpiło jeglijkę, zaczął się 
rozpowszechniać od pierwszych lat XX 
wieku. 
 Przypomnijmy, że w warmińskiej tradycji 
okres Świąt Bożego Narodzenia rozciągał się 
od Wigilii do święta Trzech Króli i nazywany 
był „godami” lub „godnymi świętami”. 
Dawniej do wieczerzy siadano zazwyczaj 
o siedemnastej. Podczas wieczoru wigilijnego 
nie przestrzegano postu. Podawano na stół 

  Prezentowana pocztówka z życzeniami nowo-
rocznymi wydana została w 1898 roku. Pokazuje to strona 
tytułowa i tekst w języku niemieckim: „Gross dus 
Wartenburg”, obok odręcznie napisana data 31/12/98. 
Dalej widnieje tekst: „Herzliche Glückwünsche zum Neuen 
Jahre” – w tłumaczeniu są to życzenia z okazji Nowego 
Roku. Poniżej podpis nadawcy pocztówki: „Familia v. 
Gajewski und F. Diudzech”. Była to bardzo wygodna forma 
składania życzeń wraz z promocją miasta. Natomiast adres 
nadawcy znajdował się na odwrotnej stronie pocztówki 
i zajmował całą powierzchnię. 
 Pocztówkę wyróżnia panorama miasta, nad którą 
widnieją napisy objaśniające poszczególne budowle. 
Pierwszy od lewej jest: „Rathaus” (ratusz), drugim 
„Katholische Kirche” (kościół katolicki), trzecim obiektem 

„Klosterkirche”, (klasztor), czwartym „Evangelischer Kirche” (kościół 
ewangelicki). Po prawej stronie panoramy widoczny jest „Königlich 
Strafanstalt” (Królewskie więzienie), nad którym góruje sylwetka 
więziennego kościoła, gdzie jego nawa główna jest po prawej stronie 
wieży. Natomiast pod panoramą miasta, w prostokątnej ramce znajduje 
się także „Königlich Strafanstalt” – królewskie więzienie z widokiem od 
strony Stawu Młyńskiego. Tutaj nawa główna więziennego kościoła jest 
z lewej strony wieży. Poniżej w owalnej ramce rozpoznajemy „Kaserne 
des Wachtkommando” (budynek, w którym mieszkali wyłącznie pruscy 
żołnierze przeznaczeni do ochrony więzienia). Budynek wybudowany 
został w 1812 roku. Nazywany był wówczas „koszarowym” i znajduje się 
przy Kasernweg, (dzisiejsza ul. Artura Grottgera). Obecnie pozbawiony 
jest cech gotyckich i wygląda mniej okazale jak w przeszłości. 
Ciekawostką jest, że wydawca pocztówki wyjątkowo umieścił na 
pocztówce trzy obiekty należące do królewskiego więzienia.
 Pocztówkę wykonano techniką graficzną na prostokątnym kartoniku 
w kolorze. Wyróżnia ją nie tylko bogata kolorystyka, ale także przepiękne 
kwiatowe ornamenty. Po jej lewej stronie obrzeża znajduje się 
wydrukowana informacja, że wydawcą pocztówki był H. Raddztz, 
Buchhandlung, Wartenburg (Księgarnia, Barczewo).

Wojciech Zenderowski
Fot. Pocztówka w zbiorach autora

120 lat temu
Okolicznościowa pocztówka z 1898 roku

w Barczewie i okolicach zginęli, miejscowi pochowali w zbiorowej 
mogile, kilkunastu na starym cmentarzu katolickim w Barczewie, 
a innych tam, gdzie śmierć ich dopadła.
 Po zakończeniu I wojny światowej, każda miejscowość 
w Prusach Wschodnich upamiętniła swych bohaterów, poległych 
w latach 1914-1918 na wszystkich frontach. Na terenie 
barczewskiej gminy, m.in. w Jedzbarku, w roku 1919 powstał po-
mnik z dwumetrową rzeźbą Chrystusa, tzw. „Denkmal” z dwoma 
tablicami z 17 nazwiskami z Jedzbarka i 2 z Odryt. W Barczewie 
w kościele ewangelickim prostokątną tablicę ufundował burmistrz 
Mauβ, a miejscowy malarz Müller w drewnie bukowym wyrzeźbił 
30 nazwisk należących do gminy ewangelickiej. W Lamkowie 
pomnik z trzema tablicami także wypełniony był nazwiskami 
poległych. Podobnie jak w Ramsowie, odnowiony pomnik 
upamiętnia 53 poległych. Również w Mokinach, w kaplicy przy 
ołtarzu, znajdują się dwie tablice z 20 nazwiskami mieszkańców wsi.
 Na terenie gminy Barczewo, w lesie przy drodze E-16, w pobliżu 
wsi Dobrąg, znajduje się jedyny zachowany i odnowiony 
cmentarzyk. Pochowano tam czterech żołnierzy armii niemieckiej 
i trzech żołnierzy armii rosyjskiej, poległych w tym miejscu podczas 
potyczki 26 sierpnia 1914 roku.
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Sakralnych, który odbywa się w kościołach 
gminy – ostatnio w Bartągu. Od 2012 roku 
chór uczestniczy w Festiwalu Chórów Seniora 
w Wydminach. Ponadto „Moderato” jest 
inicjatorem Regionalnych Spotkań z Kolędą 
i od 2007 roku propaguje muzykę kolędową 
Feliksa Nowowiejskiego. W czerwcu 2017 
roku uczestniczył w XVI Międzynarodowym 
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie, zdobywając 
Srebrny Dyplom i statuetkę. W latach 2003-
2013 chór wykonał 224 koncerty, a od 
grudnia 2013 dał oprawę muzyczną do 52 
mszy, i uczestniczył w 85 koncertach. Przez 
15 lat chórzyści byli wielokrotnie wyróżnieni i 
nagradzani. 
– Jednak największą nagrodę dla nas – jak 
nadmieniła Wiesława Zdaniuk – jest uśmiech 
na twarzach słuchaczy, czasem łza wzru-
szenia. 
 W swoich śpiewnikach chór „Moderato” 
posiada ponad 400 utworów o różnorodnej 
tematyce. Na koniec części oficjalnej usły-
szeliśmy wiersz chórzysty Józefa Głowiń-
skiego napisany na jubileusz chóru.
 Pierwszym wykonanym przez chór 
„Moderato” utworem był hymn „Gaude Mater 
Polonia” (Raduj się, matko Polsko) skompo-
nowany do słów Wincentego z  Kielczy 
w opracowaniu Teofila Klonowskiewgo. 
Kolejnymi: pieśń „O Panie mój” – muzyka 
Józef Elsner i „Stabat Mater” – co oznacza 
Stała Matka (bolejąca u stóp krzyża ledwie 
żywa) – muzyka Kodaly oraz „Pieśń medy-
tacyjna”, gdzie solową partię wykonała Ma-
rzena Dziechcińska i Mieczysław Dziemi-
dowicz. Zapowiadając kolejne utwory, Wie-
sława Zdaniuk nadmieniła, że w ramach 

obchodów na 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości chór „Moderato” 
koncertował w kościele parafialnym w Reszlu 
oraz w Szkole Podstawowej w Nakomiadach 
k. Kętrzyna. Pierwszym utworem patrio-
tycznym, jaki usłyszeliśmy, była „Pieśń 
Konfederatów Barskich” – pieśń z okresu 
konfederacji barskiej z XVIII wieku, do słów 
Juliusza Słowackiego, muzyka – autor 
nieznany, w opracowaniu Szalińskiego.
 Dodajmy, że w sierpniu 2016 roku 
chórzyści zaśpiewali tę pieśń w klasztorze 
bernardynów w Tyńcu, w którym po rozbiciu 
konfederacji barskiej część uczestników się 
schroniła. Kolejnymi utworami była „War-
szawianka 1831 roku” – muzyka Karol 
Kurpiński, słowa Kazimierz Delavigne w tłu-
maczeniu Karola Sienkiewicza, „Marsz, marsz 
Polonia” – muzyka i słowa – autor nieznany, 
„Pierwsza Kadrowa” – słowa Tadeusz 
Ostrowski, pseudonim „Oster” i Wacław 
Łęcki, pseudonim „Graba” – żołnierz Ka-
drówki. Ponadto Chór zaśpiewał wiązankę 
patriotyczną: „Dalej chłopcy, dalej żywo”, „Na 
Wawel, na Wawel”, „Bywaj dziewczę zdrowe”, 
„Więc pijmy wino, szwoleżerowie”, „Modlitwa 
obozowa” oraz pieśń o żołnierzach wyklętych 
„Tacy sami jak my” – muzyka Mirosław 
Banach, słowa Maria Terlikowska.
 Zgodnie z planem, po pierwszej części 
koncertu wystąpiła Magdalena Łowkiel 
z zespołem muzycznym w składzie: Robert 
Tokarski – gitara basowa i Rafał Górczyński – 
instrumenty klawiszowe. Wokalistka swój 
występ zadedykowała chórzystom obcho-
dzącym swój piękny jubileusz. Była to poezja 
śpiewana do tekstów Anny Snochowskiej. 
Mieliśmy okazję i przyjemność wysłuchać 
utworów specjalnie przygotowanych i za-
prezentowanych podczas jubileuszowego 
koncertu chóru „Moderato”.
 Drugą część chórzyści rozpoczęli „Pio-
senką o Barczewie” – muzyka Marcin 
Wawruk, słowa dr Krzysztof Szatrawski. 
Natomiast z nowych piosenek kresowych 
usłyszeliśmy „Na parkanie siedzi Jaś”. 
Zaśpiewane zostały też piosenki w języku 
niemieckim, które chór zaprezentował w Ha-
gen w Niemczech, w tym jedna, szantowa 

 W piątek 16 listopada br., w Skarbcu 
Kultury Europejskiej w Barczewie, z okazji 15-
lecia chóru „Moderato”, działającego przy 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego pod 
dyrekcją Danuty Nowakowskiej, odbył się 
jubileuszowy koncert. Przed uroczystością 
Aneta Janikowska-Kiśluk i Agata Wojczys 
w imieniu burmistrza Barczewa, Lecha Jana 
Nitkowskiego, wręczyły na ręce Danuty No-
wakowskiej pamiątkową statuetkę, a chórzy-
stom listy gratulacyjne z podziękowaniami 
i życzeniami dalszych sukcesów.
 Prowadząca spotkanie Wiesława Zda-
niuk w imieniu dyrygent i chórzystów 
serdecznie przywitała wszystkich przybyłych 
na jubileuszowy koncert, a szczególnie 
miłośników i sympatyków chóralnego 
śpiewu. Pokrótce przybliżyła historię chóru 
„Moderato”, który jako chór parafialny 
powstał 22 listopada 2003 roku przy parafii 
pw. św. Anny i św. Szczepana z inicjatywy 
Władysława Prażmo. Jego dyrygentem od 
samego początku była Danuta Nowakowska. 
Początkowo repertuar chóru ograniczał się do 
kolęd i pieśni religijnych. Kolejne były pieśni 
patriotyczne i regionalne. Chór uświetniał 
oprawą muzyczną msze w kościele pw. św. 
Anny i św. Szczepana. Pierwsze koncerty 
odbyły się w Gardynach, Turowie, Wójtowie, 
Lutrach, Węgoju i Dobrym Mieście. Po roku 
pracy chór przyjął nazwę „Moderato”. W tym 
samym czasie chórzyści zostali członkami 
barczewskiego oddziału Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. Dzięki 
temu w Galerii Sztuki „Synagoga” chórzyści 
mogli prowadzić próby i koncertować. Od 
stycznia 2005 roku chór działał przy Miejskim 
Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Bar-
czewie. Pani Zdaniuk nadmieniła, że dziś 
trudno jest wyliczyć wszystkie miejscowości 
naszego regionu, województwa, w kraju i za 
granicą, w których chórzyści koncertowali. 
Z ważniejszych wydarzeń wspomniała 
o dwukrotnej gościnie w niemieckim Hagen, 
w roku 2008 i 2014, a było to na zaproszenie 
tamtejszych władz i zaprzyjaźnionego chóru 
„Shanty”. W 2014 roku chór „Moderato” 
otwierał XXIV Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki w Hagen. Koncertował także w Domu 
Opieki w Hagen i w Klinice Kardiologicznej 
w Bad Rothenfelde. Pięciokrotnie odwiedzał 
Litwę, koncertując w kościołach i w Domu 
Polskim oraz podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Sakralnej w Wilnie, koncer-
tował w Suderwie w kościele pw. św. Trójcy, 
Ciechanowiszkach w Izbie Palm, a także 
w Wilnie w Centrum Niewidomych i w 
kościele pw. św. Teresy. Dwukrotnie brał 
udział w Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Sakralnej (w 2011 w Wilnie i w 2013 
w w Ejszykach (rejon Soleczniki). Od 2005 
roku chór „Moderato” uczestniczy w War-
mińskim Przeglądzie Chórów i Zespołów 
Śpiewaczych „Kurlantka” w Stawigudzie, a od 
roku 2014 w Stawigudzkim Festiwalu Pieśni 

Jubileusz 15-lecia chóru „MODERATO” z Barczewa

liczy 26 członków śpiewających i jednego 
honorowego, nieśpiewającego – fotografa 
Włodzimierza Zdaniuka. W jubileuszowym 
koncercie, jak wymieniła dyrygent Danuta 
Nowakowska, wystąpili: Wiesława Balcerzak, 
Regina Chludzińska, Elżbieta Dzikowska, 
Marzena Dziechcińska, Mieczysław Dziemi-
dowicz, Bożena Fraszek, Józef Głowiński, 
Mirosława Grzywińska, Tomasz Komorowski, 
Barbara Korecka, Andrzej Moszczyński, 
Jagoda Maksym-Czaplicka, Władysław Na-
pierało, Jolanta Pawłowiec, Regina Solińska, 
Lucyna Suchta, Bogdan Smolis, Helena Szych, 
Piotr Szczyglak, Irena Tomkowicz, Stanisława 
Więckowska, Marta Wójcik, Wiesława 
Zdaniuk, Teresa Zimnica.
 Na zakończenie Wiesława Zdaniuk ser-
decznie podziękowała wszystkim za wysłu-
chanie utworów wykonanych w ramach 
jubileuszowego koncertu przez chór „Mo-
derato”, za ich wierność podczas spotkań, 
przychylność i serdeczność. Podziękowała 
także księdzu prałatowi Janowi Paszule-
wiczowi z Cerkiewnika – przewodnikowi 
duchownemu chórzystów. Natomiast dyry-

gent Danuta Nowakowska od licznych 
sympatyków wraz z wiązankami kwiatów 
otrzymała serdeczne podziękowania związa-
ne z jubileuszem oraz życzenia dalszych 
sukcesów.
 Za naszym pośrednictwem Danuta No-
wakowska – dyrygent chóru „Moderato” 
serdecznie dziękuje wszystkim, którzy 
uczestniczyli w jubileuszowym koncercie. 
Szczególnie dziękuje Robertowi Tokarskiemu 
– dyrektorowi Centrum Kulturalno-Biblio-
tecznego w Barczewie, przybyłym duchow-
nym, radnym, organizacjom pozarządowym, 
chórzystom ze Stawigudy oraz barczew-
skiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku 
oraz wszystkim wiernym miłośnikom i sympa-
tykom naszego chóru.  

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

z repertuaru chóru „Shanty” z Hagen, pt. 
„Rum aus Jamajka”. W śpiewnikach chó-
rzystów są także piosenki ludowe i war-
mińskie zwane „kurlantkami”. Chór zaśpiewał 
piosenkę pt. „A pod moim okieneczkiem” 
i ludową z Mazowsza w opracowaniu Danuty 
Nowakowskiej – „Bandoska”.
 Na jubileuszowy koncert chór przy-
gotował cztery utwory premierowe śpiewane 
w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego: „Graj piękny Cyganie” – muzyka Karel 
Vacka, słowa Andrzeja Własty, „Dlaczego nie 
chcesz spać” – partię solową wykonał 
Władysław Napierało, „Baby, ach te baby” 
i „Brunetki, blondynki”. Ostatnią była 
piosenka szlachecka z XVIII wieku – autor ks. 
Franciszek Bohomolec – „Kurdesz” – w języku 
tatarskim znaczy druh lub przyjaciel.
 Niemałą niespodziankę sprawili członko-
wie chóru „Legenda” ze Stawigudy, którzy 
wraz z życzeniami dla barczewskich chó-
rzystów zaśpiewali piosenkę o „Moderato”.
 Należy podkreślić, że chór „Moderato”, 
koncertując przez 15 lat, w kraju czy poza 
granicami, promuje nasze Barczewo. Obecnie 

ułani pod okienko”, „Maszerują chłopcy”, 
„Wojenko, wojenko”, „O mój rozmarynie”, 
„Hej, hej ułani”, „Serce w plecaku”, „Błękitna 
chusteczka” i wiele, wiele innych piosenek. 
Pomocne były przygotowane śpiewniki oraz 
słowa pieśni i piosenek na telebimie.
 Nikogo nie trzeba było zachęcać do 
wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych 
i piosenek tematycznie związanych z obcho-
dzonym Narodowym Świętem Niepo-
dległości. Pieśni patriotyczne każdemu 
przypominają o ważnych wydarzeniach 
zapisanych w historii Polski. Są muzycznym 
pomnikiem dla bohaterskich polskich 
żołnierzy, walczących za Ojczyznę.
 W tym dniu warto było przyłączyć się do 
grona i wspólnie zaśpiewać.

Fot. tekst. Wojciech Zenderowski

 3 listopada br., w przeddzień setnej ro-
cznicy odzyskania przez Polskę niepo-
dległości, w Galerii Sztuki „Synagoga” odbyło 
się wspólne śpiewanie pieśni i piosenek 
patriotycznych. Już u progu przybyłych na 
wspólne śpiewanie witała barwna, biało-
czerwona dekoracja, lampiony jaśniejące 
także bielą i czerwienią – barwami naro-
dowymi, które podkreślały doniosłość wy-
jątkowego wydarzenia.
 W pomieszczeniu synagogi, w jego cen-
tralnym miejscu, na postumencie udekoro-
wanym flagą, widniał portret marszałka 
Józefa Piłsudskiego, a u jego podnóża palące 
się świece, znicze i biało-czerwone kotyliony.
 Krystyna Szter – prezes Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” 
w Barczewie, radna powiatu olsztyńskiego, 
gorąco i serdecznie przywitała licznie 
przybyłych na uroczystości w przeddzień 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Przypomniała: „Pięć prawd 
Polaków: Jesteśmy Polakami! Wiara ojców 
naszych jest wiarą naszych dzieci! Polak 
Polakowi bratem! Polska Matką naszą, nie 
wolno mówić o Matce źle!” (Kongres Polaków 
w Berlinie, 1938). 
 Uroczystość wspólnego śpiewania pieśni 
patriotycznych rozpoczęto hymnem Polski, 
Rotą i hymnem Warmii.
 Przy akompaniamencie akordeonowym 
Edyty Skulskiej pierwszą pieśnią patriotyczną 
była „My, Pierwsza Brygada (Legiony)” 
i kolejne jak: „Pierwsza kadrowa”, „Przybyli 

Galeria Sztuki „Synagoga”.
Na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
„Zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęska,
być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo”
                                                               J. Piłsudski

Jubileusz 15-lecia chóru „MODERATO” z Barczewa

 W dniu 11 listopada 2018 r. Wójtowo 
dołączyło do wydarzeń organizowanych 
w całej Polsce w związku z rocznicą uzyskania 
100 lat niepodległości. W tym dniu w parafii 
pw. Najświętszej Maryi Panny dzieci wraz 
z rodzicami przygotowały piękny koncert pod 
kierownictwem organistki, pani Iwony Pa-
bijanek. Przez cały miesiąc przed wyda-
rzeniem odbywały sie próby w tutejszej 
parafii.Koncert pieśni patriotycznej „Dzieci 
z Wójtowa dla Niepodległej” wsparł miejsco-
wy chór oraz rodzice dzieci. Punktualnie 
o godzinie 12:00 w południe mieszkańcy 
Wójtowa odśpiewali uroczyście hymn Polski. 
Pełny tekst przygotował Wydział Promocji 
i Informacji Gminy Barczewo.
 Koncert był niesamowitym przeżyciem 
dla śpiewających, a także dla przybyłej 
publiczności. dostarczył niemało wzruszeń. 
Każdy z przybyłych gości otrzymał śpiewnik 
i mógł wraz z solistami śpiewać wybrany 
utwór. Po zakończonym koncercie Sto-
warzyszenie „Wspólne Wójtowo” wraz 
z mieszkańcami przygotowało ognisko. Nie 
obyło sie bez wojskowej grochówki, pysz-
nego bigosu, chleba ze smalcem oraz ciepłych 
napojów, a także pieczonej nad ogniem 
kiełbaski. Serdecznie dziękujemy księdzu 
proboszczowi Andrzejowi Adamczykowi za 
inicjatywę oraz wszystkim organizatorom 
tego pięknego przedsięwzięcia.

Beata Jakubiak

Dzieci z Wójtowa
dla Niepodległej
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Sakralnych, który odbywa się w kościołach 
gminy – ostatnio w Bartągu. Od 2012 roku 
chór uczestniczy w Festiwalu Chórów Seniora 
w Wydminach. Ponadto „Moderato” jest 
inicjatorem Regionalnych Spotkań z Kolędą 
i od 2007 roku propaguje muzykę kolędową 
Feliksa Nowowiejskiego. W czerwcu 2017 
roku uczestniczył w XVI Międzynarodowym 
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie, zdobywając 
Srebrny Dyplom i statuetkę. W latach 2003-
2013 chór wykonał 224 koncerty, a od 
grudnia 2013 dał oprawę muzyczną do 52 
mszy, i uczestniczył w 85 koncertach. Przez 
15 lat chórzyści byli wielokrotnie wyróżnieni i 
nagradzani. 
– Jednak największą nagrodę dla nas – jak 
nadmieniła Wiesława Zdaniuk – jest uśmiech 
na twarzach słuchaczy, czasem łza wzru-
szenia. 
 W swoich śpiewnikach chór „Moderato” 
posiada ponad 400 utworów o różnorodnej 
tematyce. Na koniec części oficjalnej usły-
szeliśmy wiersz chórzysty Józefa Głowiń-
skiego napisany na jubileusz chóru.
 Pierwszym wykonanym przez chór 
„Moderato” utworem był hymn „Gaude Mater 
Polonia” (Raduj się, matko Polsko) skompo-
nowany do słów Wincentego z  Kielczy 
w opracowaniu Teofila Klonowskiewgo. 
Kolejnymi: pieśń „O Panie mój” – muzyka 
Józef Elsner i „Stabat Mater” – co oznacza 
Stała Matka (bolejąca u stóp krzyża ledwie 
żywa) – muzyka Kodaly oraz „Pieśń medy-
tacyjna”, gdzie solową partię wykonała Ma-
rzena Dziechcińska i Mieczysław Dziemi-
dowicz. Zapowiadając kolejne utwory, Wie-
sława Zdaniuk nadmieniła, że w ramach 

obchodów na 100-lecie odzyskania przez 
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obozowa” oraz pieśń o żołnierzach wyklętych 
„Tacy sami jak my” – muzyka Mirosław 
Banach, słowa Maria Terlikowska.
 Zgodnie z planem, po pierwszej części 
koncertu wystąpiła Magdalena Łowkiel 
z zespołem muzycznym w składzie: Robert 
Tokarski – gitara basowa i Rafał Górczyński – 
instrumenty klawiszowe. Wokalistka swój 
występ zadedykowała chórzystom obcho-
dzącym swój piękny jubileusz. Była to poezja 
śpiewana do tekstów Anny Snochowskiej. 
Mieliśmy okazję i przyjemność wysłuchać 
utworów specjalnie przygotowanych i za-
prezentowanych podczas jubileuszowego 
koncertu chóru „Moderato”.
 Drugą część chórzyści rozpoczęli „Pio-
senką o Barczewie” – muzyka Marcin 
Wawruk, słowa dr Krzysztof Szatrawski. 
Natomiast z nowych piosenek kresowych 
usłyszeliśmy „Na parkanie siedzi Jaś”. 
Zaśpiewane zostały też piosenki w języku 
niemieckim, które chór zaprezentował w Ha-
gen w Niemczech, w tym jedna, szantowa 
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w Wilnie w Centrum Niewidomych i w 
kościele pw. św. Teresy. Dwukrotnie brał 
udział w Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Sakralnej (w 2011 w Wilnie i w 2013 
w w Ejszykach (rejon Soleczniki). Od 2005 
roku chór „Moderato” uczestniczy w War-
mińskim Przeglądzie Chórów i Zespołów 
Śpiewaczych „Kurlantka” w Stawigudzie, a od 
roku 2014 w Stawigudzkim Festiwalu Pieśni 

Jubileusz 15-lecia chóru „MODERATO” z Barczewa

liczy 26 członków śpiewających i jednego 
honorowego, nieśpiewającego – fotografa 
Włodzimierza Zdaniuka. W jubileuszowym 
koncercie, jak wymieniła dyrygent Danuta 
Nowakowska, wystąpili: Wiesława Balcerzak, 
Regina Chludzińska, Elżbieta Dzikowska, 
Marzena Dziechcińska, Mieczysław Dziemi-
dowicz, Bożena Fraszek, Józef Głowiński, 
Mirosława Grzywińska, Tomasz Komorowski, 
Barbara Korecka, Andrzej Moszczyński, 
Jagoda Maksym-Czaplicka, Władysław Na-
pierało, Jolanta Pawłowiec, Regina Solińska, 
Lucyna Suchta, Bogdan Smolis, Helena Szych, 
Piotr Szczyglak, Irena Tomkowicz, Stanisława 
Więckowska, Marta Wójcik, Wiesława 
Zdaniuk, Teresa Zimnica.
 Na zakończenie Wiesława Zdaniuk ser-
decznie podziękowała wszystkim za wysłu-
chanie utworów wykonanych w ramach 
jubileuszowego koncertu przez chór „Mo-
derato”, za ich wierność podczas spotkań, 
przychylność i serdeczność. Podziękowała 
także księdzu prałatowi Janowi Paszule-
wiczowi z Cerkiewnika – przewodnikowi 
duchownemu chórzystów. Natomiast dyry-

gent Danuta Nowakowska od licznych 
sympatyków wraz z wiązankami kwiatów 
otrzymała serdeczne podziękowania związa-
ne z jubileuszem oraz życzenia dalszych 
sukcesów.
 Za naszym pośrednictwem Danuta No-
wakowska – dyrygent chóru „Moderato” 
serdecznie dziękuje wszystkim, którzy 
uczestniczyli w jubileuszowym koncercie. 
Szczególnie dziękuje Robertowi Tokarskiemu 
– dyrektorowi Centrum Kulturalno-Biblio-
tecznego w Barczewie, przybyłym duchow-
nym, radnym, organizacjom pozarządowym, 
chórzystom ze Stawigudy oraz barczew-
skiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku 
oraz wszystkim wiernym miłośnikom i sympa-
tykom naszego chóru.  

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

z repertuaru chóru „Shanty” z Hagen, pt. 
„Rum aus Jamajka”. W śpiewnikach chó-
rzystów są także piosenki ludowe i war-
mińskie zwane „kurlantkami”. Chór zaśpiewał 
piosenkę pt. „A pod moim okieneczkiem” 
i ludową z Mazowsza w opracowaniu Danuty 
Nowakowskiej – „Bandoska”.
 Na jubileuszowy koncert chór przy-
gotował cztery utwory premierowe śpiewane 
w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego: „Graj piękny Cyganie” – muzyka Karel 
Vacka, słowa Andrzeja Własty, „Dlaczego nie 
chcesz spać” – partię solową wykonał 
Władysław Napierało, „Baby, ach te baby” 
i „Brunetki, blondynki”. Ostatnią była 
piosenka szlachecka z XVIII wieku – autor ks. 
Franciszek Bohomolec – „Kurdesz” – w języku 
tatarskim znaczy druh lub przyjaciel.
 Niemałą niespodziankę sprawili członko-
wie chóru „Legenda” ze Stawigudy, którzy 
wraz z życzeniami dla barczewskich chó-
rzystów zaśpiewali piosenkę o „Moderato”.
 Należy podkreślić, że chór „Moderato”, 
koncertując przez 15 lat, w kraju czy poza 
granicami, promuje nasze Barczewo. Obecnie 

ułani pod okienko”, „Maszerują chłopcy”, 
„Wojenko, wojenko”, „O mój rozmarynie”, 
„Hej, hej ułani”, „Serce w plecaku”, „Błękitna 
chusteczka” i wiele, wiele innych piosenek. 
Pomocne były przygotowane śpiewniki oraz 
słowa pieśni i piosenek na telebimie.
 Nikogo nie trzeba było zachęcać do 
wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych 
i piosenek tematycznie związanych z obcho-
dzonym Narodowym Świętem Niepo-
dległości. Pieśni patriotyczne każdemu 
przypominają o ważnych wydarzeniach 
zapisanych w historii Polski. Są muzycznym 
pomnikiem dla bohaterskich polskich 
żołnierzy, walczących za Ojczyznę.
 W tym dniu warto było przyłączyć się do 
grona i wspólnie zaśpiewać.

Fot. tekst. Wojciech Zenderowski

 3 listopada br., w przeddzień setnej ro-
cznicy odzyskania przez Polskę niepo-
dległości, w Galerii Sztuki „Synagoga” odbyło 
się wspólne śpiewanie pieśni i piosenek 
patriotycznych. Już u progu przybyłych na 
wspólne śpiewanie witała barwna, biało-
czerwona dekoracja, lampiony jaśniejące 
także bielą i czerwienią – barwami naro-
dowymi, które podkreślały doniosłość wy-
jątkowego wydarzenia.
 W pomieszczeniu synagogi, w jego cen-
tralnym miejscu, na postumencie udekoro-
wanym flagą, widniał portret marszałka 
Józefa Piłsudskiego, a u jego podnóża palące 
się świece, znicze i biało-czerwone kotyliony.
 Krystyna Szter – prezes Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” 
w Barczewie, radna powiatu olsztyńskiego, 
gorąco i serdecznie przywitała licznie 
przybyłych na uroczystości w przeddzień 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Przypomniała: „Pięć prawd 
Polaków: Jesteśmy Polakami! Wiara ojców 
naszych jest wiarą naszych dzieci! Polak 
Polakowi bratem! Polska Matką naszą, nie 
wolno mówić o Matce źle!” (Kongres Polaków 
w Berlinie, 1938). 
 Uroczystość wspólnego śpiewania pieśni 
patriotycznych rozpoczęto hymnem Polski, 
Rotą i hymnem Warmii.
 Przy akompaniamencie akordeonowym 
Edyty Skulskiej pierwszą pieśnią patriotyczną 
była „My, Pierwsza Brygada (Legiony)” 
i kolejne jak: „Pierwsza kadrowa”, „Przybyli 

Galeria Sztuki „Synagoga”.
Na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
„Zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęska,
być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo”
                                                               J. Piłsudski

Jubileusz 15-lecia chóru „MODERATO” z Barczewa

 W dniu 11 listopada 2018 r. Wójtowo 
dołączyło do wydarzeń organizowanych 
w całej Polsce w związku z rocznicą uzyskania 
100 lat niepodległości. W tym dniu w parafii 
pw. Najświętszej Maryi Panny dzieci wraz 
z rodzicami przygotowały piękny koncert pod 
kierownictwem organistki, pani Iwony Pa-
bijanek. Przez cały miesiąc przed wyda-
rzeniem odbywały sie próby w tutejszej 
parafii.Koncert pieśni patriotycznej „Dzieci 
z Wójtowa dla Niepodległej” wsparł miejsco-
wy chór oraz rodzice dzieci. Punktualnie 
o godzinie 12:00 w południe mieszkańcy 
Wójtowa odśpiewali uroczyście hymn Polski. 
Pełny tekst przygotował Wydział Promocji 
i Informacji Gminy Barczewo.
 Koncert był niesamowitym przeżyciem 
dla śpiewających, a także dla przybyłej 
publiczności. dostarczył niemało wzruszeń. 
Każdy z przybyłych gości otrzymał śpiewnik 
i mógł wraz z solistami śpiewać wybrany 
utwór. Po zakończonym koncercie Sto-
warzyszenie „Wspólne Wójtowo” wraz 
z mieszkańcami przygotowało ognisko. Nie 
obyło sie bez wojskowej grochówki, pysz-
nego bigosu, chleba ze smalcem oraz ciepłych 
napojów, a także pieczonej nad ogniem 
kiełbaski. Serdecznie dziękujemy księdzu 
proboszczowi Andrzejowi Adamczykowi za 
inicjatywę oraz wszystkim organizatorom 
tego pięknego przedsięwzięcia.

Beata Jakubiak

Dzieci z Wójtowa
dla Niepodległej
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skiego, radnej powiatu olsztyńskiego Kry-
styny Szter oraz radnej miejskiej Barczewa 
Krystyny Mańkowskiej.
 Następnie przekazano również pierwszą 
w regionie szafę do suszenia i ozonowania 

ubrań oraz suszenia węży dla jednostki OSP 
Barczewo, która została zakupiona dzięki 
dofinansowaniu pana Roberta Hestkow-
skiego i  wsparciu firmy PRIMAVERA 
FURNITURE oraz Starostwa Powiatowego 
w Olsztynie. Zabieg ozonowania powoduje 
usunięcie z ubrań wszelkich substancji rako-
twórczych, które osiadają podczas gaszenia 
pożarów. Zatem od tego momentu mamy 
w Barczewie pierwsze ogólnodostępne urzą-
dzenie – defibrylator AED, który znajduje się 
w specjalnej kapsule umiejscowionej na 
budynku remizy OSP Barczewo.
 Podczas wydarzenia oprócz nauki i zasad 
udzielania pierwszej pomocy przygotowane 
były również atrakcje dla dzieci: konkurs 
plastyczny z nagrodami oraz przejazd wozem 
strażackim na sygnale. Wszyscy uczestnicy 
mogli się rozgrzać pyszną grochówką przy-
gotowaną przez państwa Sylwię i Adama 
Wardzyńskich.
 Celem strażaków jest, aby takiego 
sprzętu było w naszej gminie więcej, bo co 
jest cenniejszego niż nasze życie? A taki sprzęt 
zwiększa szansę na uratowanie człowieka w 
sytuacji zagrożenia, dlatego warto, abyście 
Państwo zainteresowali się tym ważnym 
tematem i korzystali z tego typu szkoleń.

Magdalena Łowkiel

 Rocznicę odzyskania przez Polskę niepo-
dległości w sposób ciekawy i pożyteczny 
uczciła barczewska jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Barczewie. W sobotę 10 
listopada 2018 r. odbyła się akcja, dzięki 
której na 100 rocznicę aż 100 osób mogło 
zostać przeszkolonych w udzielaniu pierwszej 
pomocy wraz z instrukcją użycia defibrylatora 
AED – urządzenia wspomagającego rato-
wanie życia. W szkoleniu brali udział zarówno 
dorośli, jak i dzieci. Całość wydarzenia 
prowadził Piotr Mostek – prezes OSP Bar-
czewo, a szkoleniu udzielania pierwszej 
pomocy przewodniczył ratownik Łukasz 
Mysakowski.
 Finałem akcji było oficjalne przekazanie 
przez władze gminy Barczewo jednostkom 
OSP gminy Barczewo (Barczewo, Ramsowo, 
Barczewko, Bartołty Wielkie) sprzętu rato-
wniczego w postaci defibrylatorów AED oraz 
zestawu toreb ratowniczych. Sprzęt został 
współfinansowany ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości. Wręczenie sprzętu 
odbyło się przy udziale pani Danuty Tara-
siewicz, sekretarz Barczewa, Andrzeja 
Maciejewskiego, przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Barczewie, a także gości: wice-
starosty olsztyńskiego Andrzeja Abako, za-
stępcy dowódcy JRG2 Jarosława Ciemiń-

wręczył certyfikaty mistrzowskie z Między-
narodowej Federacji Taekwon-Do obecnym 
na sali mistrzom: Adamowi Alenowiczowi, 
Zbigniewowi Bujakowi, Jerzemu Jedutowi, 
Jackowi Łuniewskiemu, Wojciechowi Zdanu-
czykowi i Zbigniewowi Sempowi. Na koniec 
mistrz Tadeusz Łoboda wręczył certyfikaty 
uznania od Ministra Sportu trenerom i me-
dalistom Mistrzostw Europy Taekwon-Do.
 Zawodnicy podczas zawodów mieli mo-
żliwość walczyć na 6 matach obsługiwanych 

przez system Sportdata Event Technology. 
Podczas zawodów mogli próbować swoich sił 
w konkurencjach układów i walk, a ich rodziny 
i przyjaciele mogli śledzić zmagania na matach 
poprzez transmisję online.
 Złoty medal po raz kolejny wywalczył 
i obronił tytuł z tamtego roku Sławomir 
Żarejko w walkach - 85 kg.

Info i zdjęcie przesłane
przez Sławomira Żarejko

 623 zawodników z 7 państw takich jak 
Białoruś, Gruzja, Łotwa, Rosja, Szwecja, 
Ukraina i Polska wzięło udział w XII Między-
narodowym Turnieju Taekwon-Do Mazovia 
Masters Cup 2018 i V Mistrzostwach Polski 
Taekwon-Do Seniorów Starszych i Wete-
ranów, który odbył się w terminie 16-18 
listopada 2018 w Ciechanowie.
 Wspaniała atmosfera turnieju, wysoki 
poziom współzawodnictwa sportowego i efe-
ktywna organizacja są głównymi powodami, 
które zachęcają najlepszych zawodników nie 
tylko z Polski, ale również z zagranicy, do 
przyjazdu do Ciechanowa. XII MMC dzięki 
temu było najliczniejszym z wszystkich 
poprzednich edycji.
 XII Międzynarodowy Turniej Taekwon-
Do Mazovia  Masters  Cup 2018 i  V 
Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Seniorów 
Starszych i Weteranów zorganizował pan 
Michał Korzybski, prezes i główny szkole-
niowiec klubu LKS Matsogi Ciechanów, 
z pomocą Polskiego Związku Taekwon-Do. 
Patronat nad wydarzeniem objął prezydent 
Ciechanowa – pan Krzysztof Kosiński.
 Sala gimnastyczna została udekorowana 
banerami Mazovii. Strefa dekoracji została 
wyposażona w nowe podium, a obok ułożono 
medale, puchary i maskotki przeznaczone dla 
zwycięzców turnieju.
 Podczas ceremonii otwarcia pan Michał 
Korzybski przedstawił władze miasta, spon-
sorów, trenerów i sędziów. Po prezentacji 
wszystkich obecnych drużyn mistrz Tadeusz 
Łoboda – prezydent Europejskiej Federacji 
Taekwon-Do i wiceprezes Polskiego Związku 
Taekwon-Do powitał wszystkich i wręczył 
listy z podziękowaniami dla organizatora, 
oficjeli i sponsorów wydarzenia. Dodatkowo 

Ważna akcja strażaków na 100 lat Niepodległości!

 Reprezentacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Barczewie w kategorii 
U12 awansowała do Turnieju Finałowego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.
 W XIX edycji turnieju „ Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Barczewie zgłosiła drużyny w trzech kategoriach 
wiekowych: do lat 8, 10 i 12.
 Dnia 26 października odbył się turniej gminny U12, w którym reprezentacja 
uczniów awansowała do rozgrywek powiatowych. 29 października 2018 r. do 
hali Zespołu Szkół w Barczewie przyjechały drużyny z powiatu olsztyńskiego, 
które walczyły o awans do Finału Wojewódzkiego. Drużyna prowadzona przez 
p. Czesława Żukowskiego i p. Adriana Błudnickiego nie dała szans 
przeciwnikom i awansowała do Turnieju Finałowego, który odbędzie się na 
wiosnę 2019 roku na Stadionie Miejskim w Ostródzie.
 W kategorii U8 drużyna SP3 w finale turnieju powiatowego zajęła 2 
miejsce. W kategorii U10 drużyna z SP3 w finale turnieju powiatowego zajęła 3 
miejsce.

 Gratulujemy uczniom 
za zaangażowanie, a na-
uczycielom-trenerom za 
profesjonalne przygo-
towanie zespołów do 
turniejów.
 Dla uczestników tur-
nieju jest to wspaniała 
przygoda, ale również 
przepustka do marzeń 
o sportowej karierze. 

Katarzyna Stasiewicz
fot. Sławomir Długiński

 XII Międzynarodowy Turniej Taekwon-Do Mazovia Masters Cup 2018
i V Mistrzostwa Polski Taekwon-Do

Seniorów Starszych i Weteranów

Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku
Tempo Ramsowo-Wipsowo w rundzie jesiennej III grupy 
warmińsko-mazurskiej A-Klasy rozegrało 11 spotkań, z czego 
5 meczów wygranych, 2 mecze zremisowane i 4 mecze 
przegrane.
Drużyna w sumie zgromadziła 17 punktów, co dało im 5 
miejsce w tabeli.
Wyniki:
1. Tempo Ramsowo-Wipsowo 2-2 KS Wojciechy
2. Błękitni Korona Klewki 2-0 Tempo Ramsowo-Wipsowo
3. Tempo Ramsowo-Wipsowo 1-2 Granica Bezledy
4. GKS Dźwierzuty 0-3 Tempo Ramsowo-Wipsowo
5. Tempo Ramsowo-Wipsowo 2-4 GKS Szczytno
6. MKS Jeziorany 1-2 Tempo Ramsowo-Wipsowo
7. Tempo Ramsowo-Wipsowo 8-0 Zryw Jedwabno
8. Burza Słupy 2-2 Tempo Ramsowo-Wipsowo
9.Tempo Ramsowo-Wipsowo 4-2 Wałpusza 07 
Jesionowiec
10. Tempo Ramsowo-Wipsowo 3-1 Leśnik Nowe Ramuki
11. Fortuna Dorotowo-Gągławki 2-1 Tempo Ramsowo-
Wipsowo
Bramki strzelali:
6x Patryk Tomek Onufryjenko
5x Jarek Dąbkowski
4x Wojtek Majacki, Przemek Kazimierz Bartoszek
3x Marcin Brzeziński
1x Julian Burton, Piotr Labirowski, Marek Bartoszek
 Przed zespołem przerwa zimowa, a po nowym roku 
wznawiają treningi i będą walczyć o jak najwyższą lokatę 
na koniec sezonu 2018/2019.
 Gratulujemy i życzymy powodzenie w dalszych 
rozgrywkach.

Podsumowanie rundy jesiennej

 W dniu 24 listopada w Sosnowcu odbył się II Puchar Polski Seniorów w szabli. W tym turnieju wystartował Cezary Białecki, były zawodnik 
Hajduczka Olsztyn, obecnie zawodnik MUKS Victor Warszawa. Po Pucharze Polski Juniorów, który odbył się tydzień wcześniej, na którym Czarek zajął 2 
miejsce, wymagania wobec niego wzrosły. Podczas Pucharu Polski seniorów w tym samym czasie toczył się równolegle Puchar Europy do lat 23. Walki 

grupowe stały na wysokim poziomie, niestety Czarek walczył słabo, 
wygrywając tylko 2 walki, a odnosząc 4 porażki. Dało to Czarkowi awans do 
fazy pucharowej, ale z bardzo słabym rozstawieniem. W pierwszej walce 
pucharowej Czarek spotkał się z zawodnikiem Kolejarz 24 Katowice. Po 
bardzo wyrównanej walce Czarek wygrał ten pojedynek 15-13. Następnym 
przeciwnikiem Czarka był zawodnik Fortis Sosnowiec, były olimpijczyk, 
wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Faworytem tego spotkania był 
zawodnik z Sosnowca, jednak, ku zdziwieniu oglądających ten pojedynek, 
niespodziewanie wygrał Czarek 15-12. Po tej walce Czarek znalazł się w 
najlepszej ósemce turnieju. W walce o podium Czarek pokonał zawodnika ZKS 
Sosnowiec 15-11 i awansował do czwórki turnieju. W półfinale spotkał się 
z kolegą z klubu MUKS Victor Warszawa. Czarek wygrał ten pojedynek 15-13, 
czym zrewanżował się koledze za porażkę w finale Pucharu Polski Juniorów. 
W finale przeciwnikiem Czarka był zawodnik KKSZ Konin. Ten pojedynek 
przegrał Czarek 8-15 i zajął ostatecznie drugie miejsce w Pucharze Polski 
seniorów. W turnieju Pucharu Europy do lat 23 Czarek również zajął drugie 
miejsce. Turniej ten, mimo że rozpoczął się dla Czarka nienajlepiej, okazał się 
dużym sukcesem mieszkańca Barczewa.

Tekst i foto Grzegorz Białecki

II Puchar Polski Seniorów w szabli

12 13



GAZETA SAMORZĄDOWA 10 (290) listopad-grudzień 2018GAZETA SAMORZĄDOWA 10 (290) listopad-grudzień 2018

skiego, radnej powiatu olsztyńskiego Kry-
styny Szter oraz radnej miejskiej Barczewa 
Krystyny Mańkowskiej.
 Następnie przekazano również pierwszą 
w regionie szafę do suszenia i ozonowania 

ubrań oraz suszenia węży dla jednostki OSP 
Barczewo, która została zakupiona dzięki 
dofinansowaniu pana Roberta Hestkow-
skiego i  wsparciu firmy PRIMAVERA 
FURNITURE oraz Starostwa Powiatowego 
w Olsztynie. Zabieg ozonowania powoduje 
usunięcie z ubrań wszelkich substancji rako-
twórczych, które osiadają podczas gaszenia 
pożarów. Zatem od tego momentu mamy 
w Barczewie pierwsze ogólnodostępne urzą-
dzenie – defibrylator AED, który znajduje się 
w specjalnej kapsule umiejscowionej na 
budynku remizy OSP Barczewo.
 Podczas wydarzenia oprócz nauki i zasad 
udzielania pierwszej pomocy przygotowane 
były również atrakcje dla dzieci: konkurs 
plastyczny z nagrodami oraz przejazd wozem 
strażackim na sygnale. Wszyscy uczestnicy 
mogli się rozgrzać pyszną grochówką przy-
gotowaną przez państwa Sylwię i Adama 
Wardzyńskich.
 Celem strażaków jest, aby takiego 
sprzętu było w naszej gminie więcej, bo co 
jest cenniejszego niż nasze życie? A taki sprzęt 
zwiększa szansę na uratowanie człowieka w 
sytuacji zagrożenia, dlatego warto, abyście 
Państwo zainteresowali się tym ważnym 
tematem i korzystali z tego typu szkoleń.

Magdalena Łowkiel

 Rocznicę odzyskania przez Polskę niepo-
dległości w sposób ciekawy i pożyteczny 
uczciła barczewska jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Barczewie. W sobotę 10 
listopada 2018 r. odbyła się akcja, dzięki 
której na 100 rocznicę aż 100 osób mogło 
zostać przeszkolonych w udzielaniu pierwszej 
pomocy wraz z instrukcją użycia defibrylatora 
AED – urządzenia wspomagającego rato-
wanie życia. W szkoleniu brali udział zarówno 
dorośli, jak i dzieci. Całość wydarzenia 
prowadził Piotr Mostek – prezes OSP Bar-
czewo, a szkoleniu udzielania pierwszej 
pomocy przewodniczył ratownik Łukasz 
Mysakowski.
 Finałem akcji było oficjalne przekazanie 
przez władze gminy Barczewo jednostkom 
OSP gminy Barczewo (Barczewo, Ramsowo, 
Barczewko, Bartołty Wielkie) sprzętu rato-
wniczego w postaci defibrylatorów AED oraz 
zestawu toreb ratowniczych. Sprzęt został 
współfinansowany ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości. Wręczenie sprzętu 
odbyło się przy udziale pani Danuty Tara-
siewicz, sekretarz Barczewa, Andrzeja 
Maciejewskiego, przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Barczewie, a także gości: wice-
starosty olsztyńskiego Andrzeja Abako, za-
stępcy dowódcy JRG2 Jarosława Ciemiń-

wręczył certyfikaty mistrzowskie z Między-
narodowej Federacji Taekwon-Do obecnym 
na sali mistrzom: Adamowi Alenowiczowi, 
Zbigniewowi Bujakowi, Jerzemu Jedutowi, 
Jackowi Łuniewskiemu, Wojciechowi Zdanu-
czykowi i Zbigniewowi Sempowi. Na koniec 
mistrz Tadeusz Łoboda wręczył certyfikaty 
uznania od Ministra Sportu trenerom i me-
dalistom Mistrzostw Europy Taekwon-Do.
 Zawodnicy podczas zawodów mieli mo-
żliwość walczyć na 6 matach obsługiwanych 

przez system Sportdata Event Technology. 
Podczas zawodów mogli próbować swoich sił 
w konkurencjach układów i walk, a ich rodziny 
i przyjaciele mogli śledzić zmagania na matach 
poprzez transmisję online.
 Złoty medal po raz kolejny wywalczył 
i obronił tytuł z tamtego roku Sławomir 
Żarejko w walkach - 85 kg.

Info i zdjęcie przesłane
przez Sławomira Żarejko

 623 zawodników z 7 państw takich jak 
Białoruś, Gruzja, Łotwa, Rosja, Szwecja, 
Ukraina i Polska wzięło udział w XII Między-
narodowym Turnieju Taekwon-Do Mazovia 
Masters Cup 2018 i V Mistrzostwach Polski 
Taekwon-Do Seniorów Starszych i Wete-
ranów, który odbył się w terminie 16-18 
listopada 2018 w Ciechanowie.
 Wspaniała atmosfera turnieju, wysoki 
poziom współzawodnictwa sportowego i efe-
ktywna organizacja są głównymi powodami, 
które zachęcają najlepszych zawodników nie 
tylko z Polski, ale również z zagranicy, do 
przyjazdu do Ciechanowa. XII MMC dzięki 
temu było najliczniejszym z wszystkich 
poprzednich edycji.
 XII Międzynarodowy Turniej Taekwon-
Do Mazovia  Masters  Cup 2018 i  V 
Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Seniorów 
Starszych i Weteranów zorganizował pan 
Michał Korzybski, prezes i główny szkole-
niowiec klubu LKS Matsogi Ciechanów, 
z pomocą Polskiego Związku Taekwon-Do. 
Patronat nad wydarzeniem objął prezydent 
Ciechanowa – pan Krzysztof Kosiński.
 Sala gimnastyczna została udekorowana 
banerami Mazovii. Strefa dekoracji została 
wyposażona w nowe podium, a obok ułożono 
medale, puchary i maskotki przeznaczone dla 
zwycięzców turnieju.
 Podczas ceremonii otwarcia pan Michał 
Korzybski przedstawił władze miasta, spon-
sorów, trenerów i sędziów. Po prezentacji 
wszystkich obecnych drużyn mistrz Tadeusz 
Łoboda – prezydent Europejskiej Federacji 
Taekwon-Do i wiceprezes Polskiego Związku 
Taekwon-Do powitał wszystkich i wręczył 
listy z podziękowaniami dla organizatora, 
oficjeli i sponsorów wydarzenia. Dodatkowo 

Ważna akcja strażaków na 100 lat Niepodległości!

 Reprezentacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Barczewie w kategorii 
U12 awansowała do Turnieju Finałowego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.
 W XIX edycji turnieju „ Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Barczewie zgłosiła drużyny w trzech kategoriach 
wiekowych: do lat 8, 10 i 12.
 Dnia 26 października odbył się turniej gminny U12, w którym reprezentacja 
uczniów awansowała do rozgrywek powiatowych. 29 października 2018 r. do 
hali Zespołu Szkół w Barczewie przyjechały drużyny z powiatu olsztyńskiego, 
które walczyły o awans do Finału Wojewódzkiego. Drużyna prowadzona przez 
p. Czesława Żukowskiego i p. Adriana Błudnickiego nie dała szans 
przeciwnikom i awansowała do Turnieju Finałowego, który odbędzie się na 
wiosnę 2019 roku na Stadionie Miejskim w Ostródzie.
 W kategorii U8 drużyna SP3 w finale turnieju powiatowego zajęła 2 
miejsce. W kategorii U10 drużyna z SP3 w finale turnieju powiatowego zajęła 3 
miejsce.

 Gratulujemy uczniom 
za zaangażowanie, a na-
uczycielom-trenerom za 
profesjonalne przygo-
towanie zespołów do 
turniejów.
 Dla uczestników tur-
nieju jest to wspaniała 
przygoda, ale również 
przepustka do marzeń 
o sportowej karierze. 

Katarzyna Stasiewicz
fot. Sławomir Długiński

 XII Międzynarodowy Turniej Taekwon-Do Mazovia Masters Cup 2018
i V Mistrzostwa Polski Taekwon-Do

Seniorów Starszych i Weteranów

Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku
Tempo Ramsowo-Wipsowo w rundzie jesiennej III grupy 
warmińsko-mazurskiej A-Klasy rozegrało 11 spotkań, z czego 
5 meczów wygranych, 2 mecze zremisowane i 4 mecze 
przegrane.
Drużyna w sumie zgromadziła 17 punktów, co dało im 5 
miejsce w tabeli.
Wyniki:
1. Tempo Ramsowo-Wipsowo 2-2 KS Wojciechy
2. Błękitni Korona Klewki 2-0 Tempo Ramsowo-Wipsowo
3. Tempo Ramsowo-Wipsowo 1-2 Granica Bezledy
4. GKS Dźwierzuty 0-3 Tempo Ramsowo-Wipsowo
5. Tempo Ramsowo-Wipsowo 2-4 GKS Szczytno
6. MKS Jeziorany 1-2 Tempo Ramsowo-Wipsowo
7. Tempo Ramsowo-Wipsowo 8-0 Zryw Jedwabno
8. Burza Słupy 2-2 Tempo Ramsowo-Wipsowo
9.Tempo Ramsowo-Wipsowo 4-2 Wałpusza 07 
Jesionowiec
10. Tempo Ramsowo-Wipsowo 3-1 Leśnik Nowe Ramuki
11. Fortuna Dorotowo-Gągławki 2-1 Tempo Ramsowo-
Wipsowo
Bramki strzelali:
6x Patryk Tomek Onufryjenko
5x Jarek Dąbkowski
4x Wojtek Majacki, Przemek Kazimierz Bartoszek
3x Marcin Brzeziński
1x Julian Burton, Piotr Labirowski, Marek Bartoszek
 Przed zespołem przerwa zimowa, a po nowym roku 
wznawiają treningi i będą walczyć o jak najwyższą lokatę 
na koniec sezonu 2018/2019.
 Gratulujemy i życzymy powodzenie w dalszych 
rozgrywkach.

Podsumowanie rundy jesiennej

 W dniu 24 listopada w Sosnowcu odbył się II Puchar Polski Seniorów w szabli. W tym turnieju wystartował Cezary Białecki, były zawodnik 
Hajduczka Olsztyn, obecnie zawodnik MUKS Victor Warszawa. Po Pucharze Polski Juniorów, który odbył się tydzień wcześniej, na którym Czarek zajął 2 
miejsce, wymagania wobec niego wzrosły. Podczas Pucharu Polski seniorów w tym samym czasie toczył się równolegle Puchar Europy do lat 23. Walki 

grupowe stały na wysokim poziomie, niestety Czarek walczył słabo, 
wygrywając tylko 2 walki, a odnosząc 4 porażki. Dało to Czarkowi awans do 
fazy pucharowej, ale z bardzo słabym rozstawieniem. W pierwszej walce 
pucharowej Czarek spotkał się z zawodnikiem Kolejarz 24 Katowice. Po 
bardzo wyrównanej walce Czarek wygrał ten pojedynek 15-13. Następnym 
przeciwnikiem Czarka był zawodnik Fortis Sosnowiec, były olimpijczyk, 
wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Faworytem tego spotkania był 
zawodnik z Sosnowca, jednak, ku zdziwieniu oglądających ten pojedynek, 
niespodziewanie wygrał Czarek 15-12. Po tej walce Czarek znalazł się w 
najlepszej ósemce turnieju. W walce o podium Czarek pokonał zawodnika ZKS 
Sosnowiec 15-11 i awansował do czwórki turnieju. W półfinale spotkał się 
z kolegą z klubu MUKS Victor Warszawa. Czarek wygrał ten pojedynek 15-13, 
czym zrewanżował się koledze za porażkę w finale Pucharu Polski Juniorów. 
W finale przeciwnikiem Czarka był zawodnik KKSZ Konin. Ten pojedynek 
przegrał Czarek 8-15 i zajął ostatecznie drugie miejsce w Pucharze Polski 
seniorów. W turnieju Pucharu Europy do lat 23 Czarek również zajął drugie 
miejsce. Turniej ten, mimo że rozpoczął się dla Czarka nienajlepiej, okazał się 
dużym sukcesem mieszkańca Barczewa.

Tekst i foto Grzegorz Białecki

II Puchar Polski Seniorów w szabli
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SPORTTELEGRAM

 W dniu 18 listopada 2018 roku w Opolu 
na największej hali sportowej w Polsce, Stegu 
Arena, odbyła się jedna z największych im-
prez Taekwon-do ZSPUT w Polsce "Taekwon-
do Polish Open Cup". Do zawodów zgłosiło 
się blisko 600 zawodników i zawodniczek 
oraz sędziów z 31 klubów z całej Polski oraz 
Białorusi, Czech, Rosji, Mołdawii, Irlandii oraz 
Korei Południowej. Nasz powiat oraz Klub 
Sportowy Egida reprezentowało 8 zawo-
dników wraz z trenerami oraz 3 sędziów. Nasi 
zawodnicy w sumie przywieźli 12 medali (4 
złote/ 5 srebrnych/ 3 brązowe) ,co dało nam 
10 miejsce w klasyfikacji generalnej i utrzy-
mujemy regularnie miejsce w czołowej dzie-
siątce od kilku lat. Niedawno zajęliśmy 3 
miejsce w klasyfikacji generalnej podczas 
Mistrzostw Polski Taekwon-do ZSPUT. 
 Miłym akcentem był obroniony tytuł 
sprzed roku przez Antoninę Milewską (Egida 
Biskupiec), która po raz kolejny została 
wybraną najlepszą zawodniczką wśród dzieci.
 Zawodnicy rywalizowali w różnych 
konkurencjach odpowiednich do grupy 
wiekowej (walki so� s�ck, walki touch 
contact, walki semi contact, walki light 
contact, układy tradycyjne, układy otwarte, 
techniki specjalne, techniki szybkościowe). 
Co ważne, każdy medal kosztował mnóstwo 
wysiłku i ciężkiej pracy, a także wiele wy-
lanego potu. Każdy z zawodników miał 
w kategorii ponad 20 zawodników i czasami 
do strefy medalowej zabrakło niewiele (1 ko-
pnięcia więcej, 1 pkt więcej podczas walki 
sportowej), dlatego część z Egidziaków od-
padła w walce o 3 miejsce lub w ćwierć-
finałach. 
Wyniki zawodników KS EGIDA:
Biskupiec:
1) Antonina Milewska:
- Najlepsza Zawodniczka w kategorii dzieci,

4) Wojciech Nowakowski: 
- 4 miejsce młodzik, walki touch contact, 
chłopcy, -150cm,
- 5 miejsce młodzik, walki tempówki, 
chłopcy, -150cm,

Olsztynek: 
1) Mikołaj Młodkowski:
- 2 miejsce młodzik, walki touch contact, 
chłopcy, +155cm,
2) Kacper Szczepański:
- 4 miejsce kadet, walki semi contact, 
chłopcy - 150 cm, 
- 4 miejsce kadet, walki light contact, 
chłopcy - 54 kg

Barczewo:
1) Maja Staniszewska: 
- odpada w eliminacjach

Olsztyn:
1) Igor Fliga:
- odpada w ćwierćfinale

- 1 miejsce dzieci walki so� s�ck 
dziewczynki +9 lat,
- 1 miejsce dzieci, techniki specjalne, +9lat (-
2009), dziewczęta, +7 kup 
- 2 miejsce dzieci, tempówki, +9lat (-2009), 
dziewczęta, +7 kup,
- 3 miejsce dzieci układy formalne 
tradycyjne dziewczynki+ 9lat, 

2) Barbara Budek:
- 1miejsce dzieci walki so� s�ck 
dziewczynki 8 lat, dzieci, 
- 1 miejsce układy  formalne tradycyjne, 8lat 
(2010), dziewczęta,
- 3 miejsce dzieci, techniki specjalne, 8lat 
(2010), dziewczęta

3) Wiktor Augustowski:
- 2 miejsce dzieci walki so� s�ck chłopcy +9 
lat, 
- 2 miejsce dzieci układy formalne 
tradycyjne chłopcy + 9lat, +7cup, 
- 2 miejsce dzieci tewmpówki chłopcy + 9 
lat, +7 cup,
- 3 miejsce dzieci, ukł. formalne otw.

Taekwon-do Polish Open Cup

Tekst i foto KS Egida

 W dniu 17 listopada 2018 r. w Sosnowcu odbył się Puchar Polski Juniorów w 
szabli. W turnieju tym wystąpił mieszkaniec Barczewa, Cezary Białecki, zawodnik MUKS 
Victor Warszawa. Czarek był zaliczany do faworytów tego turnieju, który rozpoczął 
wygraną pięciu walk grupowych i odnosząc jedną porażkę. Ten bilans walk dał mu pewny 
awans do fazy pucharowej. Pierwszym przeciwnikiem w walce był zawodnik z klubu AZS 
AWF Warszawa i pojedynek zakończył się wygraną Czarka 15-8. Następnym 
przeciwnikiem był zawodnik z klubu Pałac Młodzieży Katowice, który został pokonany 15-
14. O wejście do najlepszej czwórki turnieju mieszkaniec Barczewa walczył z zawodnikiem 
gospodarzy z klubu ZKS Sosnowiec. Ten pojedynek zapowiadał się bardzo emocjonująco 
ze względu na dużą ilość kibiców, dopingującą swego zawodnika. Pojedynek od początku 
kontrolował Czarek i wygrał 15-3. W starciu o wejście do finału Czarek pokonał zawodnika 
AZS AWF Warszawa 15-12 i to dało mu awans. W finale przeciwnikiem Czarka był kolega 
klubowy. Pojedynek ten mógł się podobać kibicom ze względu na wysoki poziom 
szermierczy, jaki prezentowali obaj zawodnicy, którzy razem są w reprezentacji Polski 
juniorów. Po emocjonującej walce Czarek przegrał pojedynek 13-15, co dało mu 2 miejsce 
w Pucharze Polski Juniorów.

Tekst i foto Grzegorz Białecki

II miejsce Czarka Białeckiego w Pucharze Polski Juniorów w szabli

W następnym numerze WB kolejne informacje o turniejach z udziałem zawodników KS Egida.
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Książka na grudzień/styczeń
Biblioteka CK-B

Trwają przygotowania do świąt. Na osiedlu położonym na obrzeżach Krakowa lśnią 
tysiące świateł. Tylko dwa domy stoją ciemne. Przedwojenna willa i niewielki budynek 
obok niej. Antek Milewski wraca do domu po latach. Zostawia za sobą porażkę życiową 
i chce zacząć wszystko od nowa. Kiedy przekracza próg starej willi, wracają dawne 
wspomnienia. Zaczyna rozumieć, że nie odnajdzie spokoju, dopóki nie rozwiąże tajemnicy 
z przeszłości. Dlaczego kochający ojciec nagle porzucił żonę i sześcioletniego syna? 
Czemu nigdy nie próbował naprawić błędu? W małym jednorodzinnym domu nie 
obchodzi się świąt Bożego Narodzenia, bo kojarzą się z tragicznym wypadkiem. Magda 
Łaniewska i jej dwaj bracia zawsze wtedy wyjeżdżają do ciepłych krajów. Ale tym razem 
staną przed wielkim wyzwaniem. Będą musieli zorganizować prawdziwą Wigilię. 
Nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nie każdy człowiek okaże się wart pokładanego 
w nim zaufania. Jednak w magiczną noc światła zapalą się nie tylko w dwóch uśpionych 
domach, ale też w sercach ich mieszkańców. To piękna i głęboka historia, która ogrzeje 
serca w zimowy wieczór.

Żródło:https://www.empik.com/willa-pod-kasztanem-tom-1-swiatlo-w-cicha-noc-mirek-
krystyna,p1176158511,ebooki-i-mp3-p

Krystyna Mirek „Światło w Cichą Noc”

Zapraszamy na wieżę widokową !

Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

www.radiobarczewo.pl 

oraz TVK Macrosat - kanał 910

RADIO WARMIA BARCZEWO

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

 W październikowym numerze „Wia-
domości Barczewskich” został ogłoszony 
konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli 
i szkół na zilustrowanie wiersza pt. „Rzeka 
Wardęga” autorstwa Katarzyny Suraj – 
pisarki z naszej gminy. Wg regulaminu prace 
mogły być wykonane techniką dowolną 
w formacie A4. Dziękujemy za tak duży 
odzew i przepiękne prace! Niestety nie 
wszystkie spełniały te wymogi, ale nie-
wątpliwie wszystkie zachwyciły autorkę! Do 
konkursu wpłynęło ok. 60 prac z różnych 
szkół i placówek naszej gminy. Prace oceniała 
sama autorka, Katarzyna Suraj, wraz z Ma-
gdaleną Łowkiel z Salonu Muzycznego im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Jury 
oraz Centrum Kulturalno-Biblioteczne są 
również fundatorami nagród i dyplomów, 
które zostaną wręczone podczas wystawy 
jeszcze w grudniu, o czym będziemy informo-
wać.
Oto wyniki konkursu wg kategorii 
wiekowych: 
Dzieci przedszkolne
wraz ze szkolnymi- klas „0”:
I miejsce – Julia Murawska, klasa „0”, 
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek 
„Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie
II miejsce – Olga Wilczewska, klasa „0”, 
Szkoła Podstawowa nr 1 
im. F. Nowowiejskiego w Barczewie 
III miejsce – Maja Januszewska, klasa „0”, 
SP nr 1 w Barczewie
dzieci z klas I-III:
I miejsce – Sandra Borowska, klasa II, 
SP nr 1 w Barczewie
II miejsce – Nikola Osipowicz, klasa III, 
SP nr 1 w Barczewie 

uwzględniającym całokształt pracy, 
z podkreśleniem pracy społecznej na rzecz 
środowiska lokalnego, do Kapituły może 
zgłaszać osoba fizyczna lub prawna, w tym 
organizacje pozarządowe w terminie do 
ostatniego dnia grudnia każdego roku. 
Zgłoszenie osoby do nominacji przysługuje 
także członkowi Kapituły „Barczewianin 
Roku” podczas posiedzenia Kapituły. 
Nie mogą być zgłaszane osoby: radni, 
z nominacji, urzędnicy państwowi 
i samorządowcy oraz parlamentarzyści. 
§ 10
Nominację na laureata „Barczewianin Roku” 
może otrzymać osoba zamieszkała nie mniej 
jak 20 lat i na stałe zameldowana na terenie 
miasta lub gminy Barczewa, zasłużona 
i godna tego zaszczytu.

§ 11
Wybór laureata do tytułu „Barczewianin 
Roku” jest dwustopniowy. Ze zgłoszonych 

do nominacji, Kapituła wybiera laureat 
większością głosów. 

§ 12
Laureat „Barczewianin Roku” jest wybierany 
za życia i tylko raz.

§ 13
Ogłoszenie wyników konkursu na laureata 
„Barczewianin Roku” nastąpi do końca marca 
następnego roku za pośrednictwem prasy 
lokalnej lub innych środków przekazu.

§ 14
Wręczenie honorowego tytułu 
„Barczewianin Roku” w imieniu Kapituły 
dokonuje członek Kapituły – Burmistrz.

Wojciech Zenderowski 
– sekretarz Kapituły „Barczewianin Roku” 

XIX Plebiscyt „Barczewianin Roku” 2018

Wyniki konkursu plastycznego!

Kapituła „Barczewianin Roku”, działająca 
przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywa-
telskich w Barczewie, ogłasza kolejną, 
dziewiętnastą edycję konkursu. 
Przypominamy, że w konkursie wybierać 
będziemy najbardziej zasłużonego i godnego 
tego zaszczytu mieszkańca ziemi 
barczewskiej. 
  Prosimy o zgłaszanie osób (z uzasa-
dnieniem) w sekretariacie Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie lub 
przesłanie zgłoszenia na adres Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne, 11-010 Barczewo, 
ul. Słowackiego 5, z dopiskiem 
„Barczewianin Roku”, w terminie do 31 
grudnia 2018 roku. 

Zasady wyboru laureata „Barczewianin 
Roku”
 
§ 9
Osobę do nominacji, z uzasadnieniem 

III miejsce – Helenka Bogudał, klasa III, 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi 
Warmińskiej w Barczewie (Zespół Szkół)
Wyróżnienia:
Barbara Reimer, klasa II, NZSiP „Edukacja 
dla Przyszłości” w Lamkowie 
Dominik Orłowski, klasa II, SP nr 1 
w Barczewie
Fabian Pietrukaniec, klasa II 
dzieci z klas IV-VIII:
I miejsce – Igor Szydzik, klasa VI, NZSiP 
„Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie
II miejsce – Julia Cholewa, klasa V, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach
III miejsce - Weronika Głowacz, klasa VI, 
NZSiP „Edukacja dla Przyszłości” w 
Lamkowie 
osoby wyróżnione: 
Agata Wiszniewska, klasa VI, NZSiP 
„Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie 
Oskar Gwiazda, klasa IV, Świetlica Wiejska 
w Bartołtach Wielkich (placówka Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie 
z siedzibą w szkole)

Magdalena Łowkiel

Rzeka Wardęga wg. Sandry Borowskiej, SP 1 w Barczewie

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



13 stycznia gramy w Barczewie!
Jeżeli chciałbyś przekazać jakieś fanty na licytację,

zapraszamy do kontaktu ze sztabem WOŚP przy Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie
ul. Słowackiego 5, tel. 89 514 82 81  


