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GAZETA BEZPŁATNA

SUPER SAMORZĄD 2018
25 maja 2018 roku na Zamku Królewskim w Warszawie
poznaliśmy 7 laureatów nagrody Super Samorząd,
8 finalistów nagrody Super Samorząd oraz 18 wyróżnionych.

Więcej na str. 3.

XVII FESTIWAL MUZYKI
CHÓRALNEJ W BARCZEWIE
Już po raz XVII do Barczewa zjechały się chóry z całej Polski,
jak i spoza kraju. W dniach od 17 do 19 maja
gościliśmy około 400 chórzystów.

Więcej na str. 4.

BUDŻET OBYWATELSKI
14 maja startuje nabór wniosków do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego
dla miasta Barczewo na 2019 rok. W tym roku mieszkańcy Barczewa
mogą zdecydować o przeznaczeniu 285 000 złotych.

Więcej na str. 3.

GALERIA SZTUKI „SYNAGOGA”

Na pierwszym wernisażu swoje prace zaprezentowali
członkowie Klubu Plastyka Amatora „Sąsiedzi” z Olsztyna.

Więcej na str. 7.

Otwarcie sezonu

Więcej na str. 4.

WIECZÓR MUZEÓW
Tydzień po europejskich obchodach Nocy Muzeów,
w sobotę 26 maja 2018 r. zorganizowano Wieczór Muzeów
w Barczewie.

Więcej na str. 11.
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Zdjęcie na okładce:
„Maki” - Obraz Anny Skrzypczyk-Lis
Zdjęcie statuetki - archiwum UM/IT

K. Stasiewicz, A. Wojczys, A. Markowicz, J. Grzywińska, W. Zdaniuk,
E. Skolmowska, D. Dziekan, T. Sołowiej, J. Baran-Niska.

Słuchaj
wszędzie

gdzie jesteś!

Słuchaj
wszędzie

gdzie jesteś!

www.radiobarczewo.pl 

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

oraz TVK Macrosat - kanał 910

Książka na czerwiec
Biblioteka CK-B

Rok 1936. W Rowach, letniskowej 
miejscowości położonej nieopodal Lwowa, mają 
miejsce tajemnicze morderstwa kobiet. Oprócz 
policji, w śledztwo włączają się dziennikarze, w 
tym Jakub Stern, który gotów jest poświęcić 
nawet rodzinę, byle odnieść zawodowy sukces. 
Kłopoty z bliskimi, bezwzględna rywalizacja w 
pracy i ciągła presja czasu doprowadzają 
dziennikarza do załamania nerwowego. 
Atmosfera powieści gęstnieje z każdą stroną 
książki, niecodzienne wydarzenia i niesamowite 
osoby, sprawiają że nic do końca nie jest 
oczywiste, a wokół budzi grozę Foresta 
Umbra… „Foresta Umbra” to znakomita powieść 
psychologiczno-sensacyjna, która 
zapoczątkowała cykl przygód Jakuba Sterna i 
została nagrodzona Nagrodą Wielkiego Kalibru. 
Źródło http://zielski.osdw.pl/ksiazka/Jaszczuk-
Pawel/Foresta-Umbra,87764002276KS

Paweł Jaszczuk
„Foresta Umbra”

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

Zapraszamy na wieżę widokową !

Z kalendarza imprez 2018

9.06. - MAZURSKIE TROPY - Barczewo, SP nr 3 - godz. 9.00
10.06. - FESTYN RODZINNY - Wójtowo
10.06. - DZIEŃ DZIECKA - Kromerowo
12-14.06. - WARSZTATY ARTYSTYCZNE W RAMACH "Z KULTURĄ 
ŻYDOWSKĄ POD BARCZEWSKIM NIEBEM" - Barczewo, Galeria 
Sztuki "Synagoga"
13.06. - KAPELMISTRZ KOCIOŁKA ŻYDOWSKIEGO - Barczewo, 
Galeria Sztuki "Synagoga"
15.06. - WERNISAŻ WYSTAWY "Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ POD 
BARCZEWSKIM NIEBEM" - Barczewo, Galeria Sztuki "Synagoga"
16.06. - ŁOSIERY - Barczewo, kościół św. Andrzeja Apostoła
16.06. - ŚWIĘTO WIOSKI "SOSNOWYCH ANIOŁÓW" - Kaplityny
19.06. - III BIEG DEFENDER - Barczewo
19.06. - KONCERT SZKOŁY MUZYCZNEJ - Barczewo, Skarbiec 
Kultury Europejskiej, godz. 16.00
22-24.06. - PISA YOUNG STARS - Barczewo, Stadion Miejski
23.06. - NOC ŚWIĘTOJAŃSKA - KONCERT FOLKLORYSTYCZNY - 
Barczewo, amfiteatr
23-24.06. - DZNI ŁĘGAJN - Łęgajny
23.06. - PALINOCKA - Łęgajny, Jez. Linowskie
30.06. - FESTYN RODZINNY - Szynowo
30.06. - FESTYN RODZINNY - Wrócikowo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7-8.07. - DNI BARCZEWA - Barczewo, amfiteatr

Informacje z  FB:gminabarczewowww.ckb.barczewo.pl,



GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (284) maj 2018GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (284) maj 2018

URZĄD MIEJSKI / INFORMACJE

jewództwo warmińsko-mazurskie, to oprócz 
nas nagroda powędrowała do sołtysek i soł-
tysów z gminy Węgorzewo oraz władz gminy 
Węgorzewo za kooperacyjne podejście do 

Super Samorząd 2018
 25 maja 2018 roku na Zamku Królewskim 
w Warszawie poznaliśmy 7 laureatów nagrody 
Super Samorząd, 8 finalistów nagrody Super 
Samorząd oraz 18 wyróżnionych.
 W edycji 2017/2018 wzięło udział 221 
gmin, w tym 104 gminy wiejskie, 237 
miejscowości, w tym 221 miejscowości spoza 
miast wojewódzkich oraz 124 wsie. Do 
konkursu przystąpiło 193 organizacji poza-
rządowych oraz 82 grupy nieformalne.
 Nagroda Super Samorząd przyznawana 
jest od 2011 roku. W ciągu siedmiu lat 
wyłoniono 42 laureatów. Gmina Barczewo 
wraz ze Stowarzyszeniem Wspólne Wójtowo 
otrzymała nagrodę w 2013 r. oraz wyróżnie-
nie w 2017 r.
 Jury nagrody „Super Samorząd 2018” 
nagrodziło Stowarzyszenie Wędkarskie Jezio-
ra Lipnowskiego i Stowarzyszenie Przystanek 
Łęgajny oraz władze gminy Barczewo za 
oryginalny sposób budowania więzi miesz-
kańców i mieszkanek z miejscem ich zamiesz-
kania oraz angażowania w dbanie o przestrzeń 
wspólną.
 Mieszkańcy i mieszkanki miejscowości 
Łęgajny w nowatorski sposób zadbali o to, by 
okoliczne jeziora pozostały ich wspólnym 
dobrem. Jako Stowarzyszenie Wędkarskie 
Jeziora Lipnowskiego i Stowarzyszenie Przy-
stanek Łęgajny przejęli od władz jezioro i wy-
dzierżawili brzeg, który zagospodarowują na 
Centrum Aktywizacji Społecznej – otwarte, 
niekomercyjne miejsce spotkań dla wszyst-
kich mieszkańców, dzięki któremu całymi 
rodzinami mogą spędzać czas wolny.
 Nad jeziorem powstają ścieżki, strefy 
z roślinnością i z infrastrukturą wypoczyn-
kową (także dla osób niepełnosprawnych) 
oraz arboretum – Park Narodzin z drzewami 
dedykowanymi każdemu nowo narodzonemu 
mieszkańcowi. Park Narodzin zachęca 
mieszkańców i mieszkanki Łęgajn do troski 
o swoje otoczenie – to rodzice będą sadzić 
drzewka swoim dzieciom i o nie dbać. Nie 
byłoby tego, gdyby nie przychylne władze 
gminy, a przede wszystkim burmistrz Bar-
czewa, Lech Jan Nitkowski, który pomaga, aby 
sprawy urzędowe były sprawnie załatwiane, 
a dodatkowo występuje jako partner podczas 
starań o dotacje. Otwarcie Parku, na które już 
teraz serdecznie zapraszamy, nastąpi 23 
czerwca.
– Park Narodzin, jako część składowa Cen-
trum Aktywizacji Społecznej, będzie takim 
elementem krajobrazu Łęgajn, który na stałe 
zwiąże mieszkańców i będzie miejscem 
o szczególnym znaczeniu sentymentalnym 
– mówi Andrzej Turek, sołtys wsi Łęgajny 
i jeden z inicjatorów powstania Arboretum.
 Warto dodać, że Stowarzyszenie Wędkar-
skie Jeziora Lipnowskiego i Stowarzyszenie 
Przystanek Łęgajny oraz władze gminy 
Barczewo otrzymali nagrodę jako jedyni 
z powiatu olsztyńskiego. Jeśli chodzi o wo-

rozwiązywania problemów, umiejętność 
współdziałania i stworzenie wspólnej re-
prezentacji małych miejscowości w gminie.

Katarzyna Stasiewicz

Weź sprawy we własne ręce

 14 maja startuje nabór wniosków do 
kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego dla 
miasta Barczewo na 2019 rok. W tym roku 
mieszkańcy Barczewa mogą zdecydować 
o przeznaczeniu 285 000 złotych.
 Propozycję projektu do zrealizowania 
w ramach Budżetu Obywatelskiego dla miasta 
Barczewo na 2019 rok może zgłosić każdy 
mieszkaniec Barczewa. Aby zgłosić projekt, 
należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, 
zebrać 7 podpisów poparcia wśród mieszkań-
ców Barczewa oraz złożyć go najpóźniej do 29 
czerwca 2018 roku. Projekty mogą dotyczyć 
wszystkich spraw, które mieszczą się w ka-
talogu zadań własnych gminy. Może to być 
chodnik, ulica, próg zwalniający, przejście dla 
pieszych, przystanek, latarnia, ścieżka rowe-
rowa lub piesza, plac zabaw, boisko, siłownia 
zewnętrzna, a nawet ławka czy kosz na śmieci 
itp.
 Formularz zgłoszenia projektu jest do-
stępny w wersji elektronicznej lub do pobrania 
na stronie internetowej www.barczewo.pl - w 
zakładce Mieszkaniec oraz w wersji papiero-
wej w pok. nr 1 i 1c Urzędu Miejskiego w Bar-
czewie w poniedziałek w godzinach 8:00-
16:00, zaś od wtorku do piątku w godzinach 
7:00-15:00.

Wypełniony formularz zgłoszenia projektu 
można złożyć w terminie wskazanym w har-
monogramie konsultacji:
a) w Informacji Turystycznej w Urzędzie 
Miejskim w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 
11-010 Barczewo,
b) listownie na adres:
Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 
1, 11-010 Barczewo, z dopiskiem: „Budżet 
Obywatelski”.
 W celu usprawnienia procesu zgłaszania 
projektów, zgłaszający mogą skorzystać z po-
mocy pracowników Urzędu Miejskiego w Bar-
czewie. Pomoc będzie udzielana nieodpłatnie 
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bar-
czewie i może dotyczyć w szczególności: 
a) zweryfikowania zgodności z planami 
zagospodarowania przestrzennego, 
b) weryfikacji pod kątem planów 
inwestycyjnych Gminy Barczewo, 
c) sprawdzenia poprawności formalnej 
wniosku, 
d) pomocy we wstępnym oszacowaniu 
kosztów realizacji zadania, 
e) pomocy technicznej np. wydrukowania 
formularza.
 Maksymalny koszt projektu osiedlowego 
nie może przekroczyć kwoty 90 000,00 zło-
tych, natomiast projektu ogólnomiejskiego 
– 28 000,00 złotych.
Projekt wymaga poparcia udzielonego przez 
co najmniej 7 mieszkańców miasta Barczewa.
 Lista zgłoszonych wniosków zostanie 
opublikowana na stronach urzędu oraz na 
tablicy ogłoszeń.

Urząd Miejski w Barczewie

Fot. Archiwum IT/UM (2)

14 3



GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (284) maj 2018GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (284) maj 2018

INFORMACJE INFORMACJE

XVII Festiwal Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego

 W dniach 9-13 maja 2018 r. odbyła się 
delegacja z Barczewa do Hagen, które jest od 
ponad 20 lat miastem partnerskim naszego 
miasta.
 Uczestnikami delegacji byli przewodni-
czący i radni Rady Miejskiej w Barczewie oraz 
zespół folklorystyczny „Barczewianie”, działa-
jący przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym 
w Barczewie, a także pani Ewa Kaczyńska jako 
tłumaczka i przewodnik. Delegacja została 
przyjęta przez burmistrza Hagen wraz z pra-
cownikami i uczestniczyła w Międzynaro-
dowym Fes�walu Muzycznym „26 Interna�o-
nales Musikfes�val”. W wydarzeniu wzię-
ło udział ponad 30 zespołów i orkiestr z ca-
łego świata. Zespół „Barczewianie” uświetnił 
koncert inauguracyjny jako jeden z trzech 
zespołów i trzeba powiedzieć, że zapre-
zentował się bardzo dobrze, a publiczność 
dodawała wykonawcom energii poprzez 
owacyjne przyjęcie.

 Goście z Barczewa byli przyjęci przez 
Przyjaciół niemieckich z wyjątkową ser-
decznością, radością i życzliwością. Delegacja 
mogła wysłuchać wielu wspaniałych ze-
społów z różnych zakątków świata. Była także 
możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc 
i poznania nowych ludzi.
 Wyjątkowym przeżyciem było spotkanie 
i wzajemne występy z zaprzyjaźnionym z Bar-
czewem Chórem Hagen, który wielokrotnie 
koncertował również w Barczewie. Zostały 
nawiązane kolejne kontakty i przyjaźnie.
 Pobyt i uczestnictwo w tak wielkim wyda-
rzeniu był niezapomnianym przeżyciem 
i lekcją dla wszystkich, za co bardzo dzięku-
jemy i pozdrawiamy Przyjaciół z Hagen 
i czekamy na rewizytę latem.
 Zapraszamy na relację z wizyty w Hagen 
w internetowym Radiu Warmia Barczewo 
h�p://radio.warmia.pl/.

Magdalena Łowkiel

„Barczewianie” w Hagen

przede wszystkim na koncertach towarzy-
szących, które zarówno w piątek, jak i sobotę 
odbywają się na terenie całej gminy, powiatu 
olsztyńskiego oraz w Świętej Lipce. Chóry 
zaśpiewały m.in. w Bartołtach Wielkich, 
Biskupcu, Purdzie, Jezioranach, Spręcowie, 
Dźwierzutach czy Olsztynie. Koncertowały 
w takich miejscach jak kościoły, szkoły, domy 
kultury czy Urząd Wojewódzki w Olsztynie. 
Organizatorzy dbają także o to, by fes�wal 
docierał do osób z pewnych względów 
wykluczonych społecznie, dlatego koncerty 
rozbrzmiewały również w domach opieki 
społecznej czy placówkach zamkniętych, 
takich jak Zakład Poprawczy czy Zakład Karny 
w Barczewie. W tym przypadku koncerty 
spełniały także funkcję resocjalizacyjną. 
Łącznie zorganizowano aż 28 koncertów 
towarzyszących.
 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich 
stara się, by fes�wal był imprezą komplekso-
wą, sięgającą po różne aspekty muzyki, 
dlatego też w ramach fes�walu od pierwszej 
edycji organizowana jest sesja naukowa, 
odbywająca się w Salonie Muzycznym im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. W tym 
roku, 18 maja, odbyła się XVII Między-
narodowa Konferencja Naukowa „Kultura 
Muzyczna Warmii i Mazur” pod hasłem 
„Muzyka w stuleciu niepodległej ojczyzny”. Za 
każdym razem wśród rozważań teoretyków 
muzyki specjalne miejsce zajmuje postać 
i twórczość Nowowiejskiego. Dyrektorem 
konferencji jest dr hab. Krzysztof Szatrawski.
 Od trzech lat w trakcie fes�walu odbywa 
się również Przegląd Chórów Seniora. W tym 
roku 19 maja w Skarbcu Kultury Europejskiej 
przed fes�walowym jury zaprezentowały się 
cztery seniorskie chóry: Stowarzyszenie Chór 
Camerata z Wrześni, Chór „Milenium” 
działający przy Wronieckim Ośrodku Kultury, 
Chór „Pasjonata” przy Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku w Olsztynie oraz Towarzystwo 
Śpiewacze „Lutnia” z Aleksandrowa Łódz-
kiego. 
– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy tu 
przyjechać, Barczewo to piękne miasteczko. 
Jesteśmy pod wrażeniem, że takie małe 
miasteczko organizuje taki duży fes�wal” – 
powiedziała Elżbieta Przybylska, chórzystka 
Chóru „Camerata” z Wrześni.
 Po zakończonych przesłuchaniach senio-
rów, dla wszystkich uczestników fes�walu 
zorganizowane zostały warsztaty wokalne dla 
chórzystów, prowadzone przez prof. Elżbietę 
Wtorkowską. Zajęcia z profesor, wysokiej 
rangi specjalistką prowadzącą warsztaty chó-
ralne m.in. w Australii, Szkocji czy Meksyku, 
cieszyły się dużą popularnością.
 Pomiędzy koncertami, przesłuchaniami 
i zajęciami fes�walowymi chórzyści mają 
przewidziany czas na zwiedzanie zarówno 
Barczewa, jak i naszego regionu.

Odwiedzenie takich miejsc jak kościół św. 
Andrzeja, ratusz czy Synagoga jest obo-
wiązkowym punktem programu. Zarówno 
w zwiedzaniu, jak i w całej logistyce pomagają 
gościom wolontariusze działający przy fes�-
walu, tzw. opiekunowie chórów. To oni 
odpowiadają za to, by chór zjawił się 
w odpowiedniej sali rozśpiewań, na miejscu 
koncertu, w wyznaczonym przez organi-
zatorów konkretnym czasie. Często też to 
właśnie opiekunowie, niczym animatorzy 
czasu wolnego, układają plan zwiedzania 
miasta i dodatkowych atrakcji dla chórzystów. 
– Dbamy o to, by chór zjawił się zawsze tam, 
gdzie według planu powinien teraz być. 
Staramy się też pokazywać nasz region, 
zwiedzać. Oprócz Barczewa z moim chórem 
zwiedzaliśmy np. Olsztyn. Naszym zadaniem 
jest sprawić, by chórzyści czuli się tu dobrze, 
czasem zorganizować jakąś dodatkową rzecz, 
jak np. dodatkowa sala na rozśpiewanie – 
opowiada Krzysztof Hryszko, jeden z opie-
kunów chórów.
 Chórzyści często podkreślają, że przyjeż-
dżają na fes�wal w Barczewie ze względu na 
jego wysoki poziom, ale oprócz tego są 
zachwyceni panującą tu atmosferą. 
– To, że chórzyści czują się tu dobrze, to 
niewątpliwie zasługa tego, z jaką życzliwością 
podchodzą do nich barczewianie. W orga-
nizację fes�walu zaangażowane jest prak-
tycznie całe miasto: wiele instytucji, szkoły, 
Urząd Miejski czy osoby prywatne. Przykła-
dem może być np. współpraca ze Stowa-
rzyszeniem Pojezierze, nasze chóry bywają 
czy rozśpiewują się w Synagodze. Są ocza-
rowani zarówno tym miejscem, jak i gościną, 
z jaką są przyjmowani. Wszyscy razem spra-
wiamy, że ten fes�wal jest wyjątkowy 
– powiedziała Elżbieta Wołosewicz-Tabaka, 
asystent dyrektora organizacyjnego.
 Podsumowaniem fes�walu jest koncert 
galowy, który co roku odbywa się w kościele 

św. Anny. Jego program układa dyrektor 
artystyczny fes�walu, prof. Benedykt Błoń-
ski, który wraz z jury wysłuchuje wszystkich 
przesłuchań konkursowych. Koncert galowy 
to także moment wielkich emocji i ogłoszenia 
wyników.
 Podczas tegorocznej edycji nagrodę 
specjalną za najlepiej wykonany utwór Feliksa 
Nowowiejskiego w wysokości 3 000 zł, ufun-
dowaną przez Powiat Olsztyński, otrzymał 
Chór „VRC” działający przy Filmotece 
Narodowej – Instytucie Audiowizualnym 
w Warszawie z dyrygentką Joanną Malugą, 
która została jednocześnie uznana za naj-
lepszego dyrygenta fes�walu. Natomiast 
Grand Prix XVII Międzynarodowego Fes�-
walu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiej-
skiego i nagrodę w wysokości 10 000 zł, 
ufundowaną przez Gminę Barczewo, zdobył 
Akademicki Chór Politechniki Warszawskiej.
 Dodatkową niespodzianką tegorocznej 
edycji jest to, że w Poznaniu powołano 
inicjatywę Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. 
Stefana Stuligrosza. Będzie to najważniejsze 
wydarzenie chóralne w kraju. Do uczest-
nictwa w nim zakwalifikować będzie się 
mogło tylko sześć chórów, które zdobędą 
grand prix na jednym z sześciu najważniej-
szych, najbardziej znaczących i pres�żowych 
fes�wali chóralnych w Polsce. Do tych 
sześciu fes�wali, będących eliminacją do 
Grand Prix Polskiej Chóralistyki, został 
zaliczony także Międzynarodowy Fes�wal 
Muzyki Chóralnej w Barczewie. To niewątpli-
wie podkreśla rangę naszego fes�walu 
i sprawia że Barczewo może być dumne, 
posiadając jedną z najważniejszych tego typu 
imprez w kraju. Tym samym naszym pierw-
szym reprezentantem w Poznaniu będzie 
Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej.
Trzymamy kciuki!

Patrycja Nowicka

 Już po raz XVII do Barczewa zjechały się 
chóry z całej Polski, jak i spoza kraju. W dniach 
od 17 do 19 maja gościliśmy około 400 
chórzystów i uczestniczyliśmy w największej 
imprezie kulturalnej w naszej gminie. Między-
narodowy Fes�wal Muzyki Chóralnej im. 
Feliksa Nowowiejskiego to jednocześnie 
uczta muzyczna, rozrywka i doskonała pro-
mocja zarówno gminy, jak i całego regionu. 
 Osiemnaście lat temu grupa założycielska 
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, 
czyli organizatora głównego fes�walu, chcąc 
podjąć działania mające na celu aktywizację 
społeczeństwa, promowania miasta i upa-
miętnienia postaci urodzonego w Barczewie 
kompozytora Feliksa Nowowiejskiego, powo-
łała do życia barczewski fes�wal. 
– Chcieliśmy upamiętnić wybitnego kompo-
zytora urodzonego w naszym mieście i roz-
propagowywać jego twórczość, wtedy jednak 
trochę zapomnianą, promując przy tym całą 
naszą gminę – dopowiedziała Danuta Zie-
lonka, dyrektor organizacyjny fes�walu.
 W tegorocznym przeglądzie głównym 
fes�walu wzięło udział 9 chórów, z czego trzy 
przyjechały do nas z Litwy. O grand prix 
walczyli: Chór Akademicki Politechniki 
Warszawskiej, Chór Akademicki „Ave Vita” 
z Litewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, 
Zespół Wokalny „Cantus Delicium” działający 
przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ot-
tona w Pyrzycach, Chór Nyskiego Domu 
Kultury „Gaudeamus”, Chór „Harmonija” 
działający przy Centrum Kultury Varena na 
Litwie, Chór Kameralny Społecznej Akademii 
Nauk w Łodzi, Żeński Chór „Liepos” działający 
przy Centrum Kultury w Wilnie, Zespół 
Wokalny „Vocore” z Warszawy oraz Chór 
„VRC” działający przy Filmotece Narodowej 
– Instytucie Audiowizualnym w Warszawie.
 Tradycyjnie fes�wal rozpoczął się pod 
Szkołą Podstawową im. Feliksa Nowowiej-
skiego, gdzie po oficjalnym przywitaniu 
wszystkich uczestników i gości złożono kwia-
ty pod pomnikiem kompozytora i wspólnie 
pod dyrygenturą prof. Benedykta Błońskiego, 
dyrektora artystycznego fes�walu, odśpie-
wano Rotę. Spod szkoły chóry przemaszero-
wały ulicami miasta pod rodzinny dom 
Nowowiejskiego, gdzie obecnie mieści się 
Salon Muzyczny jego imienia, by następnie 
udać się do kościoła św. Anny, gdzie z racji 
deszczowej pogody odbył się koncert 
inauguracyjny.
 Każdy z chórów biorących udział w fes�-
walu otrzymał dokładny, przygotowany przez 
organizatorów plan swojej trzydniowej 
wizyty w Barczewie. Przesłuchania kon-
kursowe przeglądu głównego odbywały się 
w Skarbcu Kultury Europejskiej. 
– Fes�wal w Barczewie ma bardzo wysoki 
poziom. Wnętrze Skarbca, w którym odby-
wają się przesłuchania, ma doskonałą aku-
stykę, co jednocześnie oznacza, że jest ona 
bardzo wymagająca dla chórów – powiedział 

prof. Benedykt Błoński, dyrektor artystyczny.
 Możemy jednak stwierdzić, że nie tylko 
miejsce przesłuchań stanowiło wyzwanie dla 
uczestników konkursu, ale również przysłu-
chujące się bacznie wszystkim występom 
międzynarodowe jury. W tym roku w jego 
skład wchodzili: prof. Elżbieta Wtorkowska 
z Polski, dr Richard Zieliński z USA, mgr 

Ramonidas Ka�nas z Litwy oraz przewodni-
czący jury doc. Milan Kolena ze Słowacji. 
Każdy z jurorów jest uznanym specjalistą, 
mającym szereg dokonań w swojej dotych-
czasowej działalności muzycznej, pedago-
gicznej i naukowej.
 Fes�wal w Barczewie nie opiera się tylko 
na przesłuchaniach konkursowych, ale 
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XVII Festiwal Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego

 W dniach 9-13 maja 2018 r. odbyła się 
delegacja z Barczewa do Hagen, które jest od 
ponad 20 lat miastem partnerskim naszego 
miasta.
 Uczestnikami delegacji byli przewodni-
czący i radni Rady Miejskiej w Barczewie oraz 
zespół folklorystyczny „Barczewianie”, działa-
jący przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym 
w Barczewie, a także pani Ewa Kaczyńska jako 
tłumaczka i przewodnik. Delegacja została 
przyjęta przez burmistrza Hagen wraz z pra-
cownikami i uczestniczyła w Międzynaro-
dowym Fes�walu Muzycznym „26 Interna�o-
nales Musikfes�val”. W wydarzeniu wzię-
ło udział ponad 30 zespołów i orkiestr z ca-
łego świata. Zespół „Barczewianie” uświetnił 
koncert inauguracyjny jako jeden z trzech 
zespołów i trzeba powiedzieć, że zapre-
zentował się bardzo dobrze, a publiczność 
dodawała wykonawcom energii poprzez 
owacyjne przyjęcie.

 Goście z Barczewa byli przyjęci przez 
Przyjaciół niemieckich z wyjątkową ser-
decznością, radością i życzliwością. Delegacja 
mogła wysłuchać wielu wspaniałych ze-
społów z różnych zakątków świata. Była także 
możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc 
i poznania nowych ludzi.
 Wyjątkowym przeżyciem było spotkanie 
i wzajemne występy z zaprzyjaźnionym z Bar-
czewem Chórem Hagen, który wielokrotnie 
koncertował również w Barczewie. Zostały 
nawiązane kolejne kontakty i przyjaźnie.
 Pobyt i uczestnictwo w tak wielkim wyda-
rzeniu był niezapomnianym przeżyciem 
i lekcją dla wszystkich, za co bardzo dzięku-
jemy i pozdrawiamy Przyjaciół z Hagen 
i czekamy na rewizytę latem.
 Zapraszamy na relację z wizyty w Hagen 
w internetowym Radiu Warmia Barczewo 
h�p://radio.warmia.pl/.

Magdalena Łowkiel

„Barczewianie” w Hagen

przede wszystkim na koncertach towarzy-
szących, które zarówno w piątek, jak i sobotę 
odbywają się na terenie całej gminy, powiatu 
olsztyńskiego oraz w Świętej Lipce. Chóry 
zaśpiewały m.in. w Bartołtach Wielkich, 
Biskupcu, Purdzie, Jezioranach, Spręcowie, 
Dźwierzutach czy Olsztynie. Koncertowały 
w takich miejscach jak kościoły, szkoły, domy 
kultury czy Urząd Wojewódzki w Olsztynie. 
Organizatorzy dbają także o to, by fes�wal 
docierał do osób z pewnych względów 
wykluczonych społecznie, dlatego koncerty 
rozbrzmiewały również w domach opieki 
społecznej czy placówkach zamkniętych, 
takich jak Zakład Poprawczy czy Zakład Karny 
w Barczewie. W tym przypadku koncerty 
spełniały także funkcję resocjalizacyjną. 
Łącznie zorganizowano aż 28 koncertów 
towarzyszących.
 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich 
stara się, by fes�wal był imprezą komplekso-
wą, sięgającą po różne aspekty muzyki, 
dlatego też w ramach fes�walu od pierwszej 
edycji organizowana jest sesja naukowa, 
odbywająca się w Salonie Muzycznym im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. W tym 
roku, 18 maja, odbyła się XVII Między-
narodowa Konferencja Naukowa „Kultura 
Muzyczna Warmii i Mazur” pod hasłem 
„Muzyka w stuleciu niepodległej ojczyzny”. Za 
każdym razem wśród rozważań teoretyków 
muzyki specjalne miejsce zajmuje postać 
i twórczość Nowowiejskiego. Dyrektorem 
konferencji jest dr hab. Krzysztof Szatrawski.
 Od trzech lat w trakcie fes�walu odbywa 
się również Przegląd Chórów Seniora. W tym 
roku 19 maja w Skarbcu Kultury Europejskiej 
przed fes�walowym jury zaprezentowały się 
cztery seniorskie chóry: Stowarzyszenie Chór 
Camerata z Wrześni, Chór „Milenium” 
działający przy Wronieckim Ośrodku Kultury, 
Chór „Pasjonata” przy Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku w Olsztynie oraz Towarzystwo 
Śpiewacze „Lutnia” z Aleksandrowa Łódz-
kiego. 
– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy tu 
przyjechać, Barczewo to piękne miasteczko. 
Jesteśmy pod wrażeniem, że takie małe 
miasteczko organizuje taki duży fes�wal” – 
powiedziała Elżbieta Przybylska, chórzystka 
Chóru „Camerata” z Wrześni.
 Po zakończonych przesłuchaniach senio-
rów, dla wszystkich uczestników fes�walu 
zorganizowane zostały warsztaty wokalne dla 
chórzystów, prowadzone przez prof. Elżbietę 
Wtorkowską. Zajęcia z profesor, wysokiej 
rangi specjalistką prowadzącą warsztaty chó-
ralne m.in. w Australii, Szkocji czy Meksyku, 
cieszyły się dużą popularnością.
 Pomiędzy koncertami, przesłuchaniami 
i zajęciami fes�walowymi chórzyści mają 
przewidziany czas na zwiedzanie zarówno 
Barczewa, jak i naszego regionu.

Odwiedzenie takich miejsc jak kościół św. 
Andrzeja, ratusz czy Synagoga jest obo-
wiązkowym punktem programu. Zarówno 
w zwiedzaniu, jak i w całej logistyce pomagają 
gościom wolontariusze działający przy fes�-
walu, tzw. opiekunowie chórów. To oni 
odpowiadają za to, by chór zjawił się 
w odpowiedniej sali rozśpiewań, na miejscu 
koncertu, w wyznaczonym przez organi-
zatorów konkretnym czasie. Często też to 
właśnie opiekunowie, niczym animatorzy 
czasu wolnego, układają plan zwiedzania 
miasta i dodatkowych atrakcji dla chórzystów. 
– Dbamy o to, by chór zjawił się zawsze tam, 
gdzie według planu powinien teraz być. 
Staramy się też pokazywać nasz region, 
zwiedzać. Oprócz Barczewa z moim chórem 
zwiedzaliśmy np. Olsztyn. Naszym zadaniem 
jest sprawić, by chórzyści czuli się tu dobrze, 
czasem zorganizować jakąś dodatkową rzecz, 
jak np. dodatkowa sala na rozśpiewanie – 
opowiada Krzysztof Hryszko, jeden z opie-
kunów chórów.
 Chórzyści często podkreślają, że przyjeż-
dżają na fes�wal w Barczewie ze względu na 
jego wysoki poziom, ale oprócz tego są 
zachwyceni panującą tu atmosferą. 
– To, że chórzyści czują się tu dobrze, to 
niewątpliwie zasługa tego, z jaką życzliwością 
podchodzą do nich barczewianie. W orga-
nizację fes�walu zaangażowane jest prak-
tycznie całe miasto: wiele instytucji, szkoły, 
Urząd Miejski czy osoby prywatne. Przykła-
dem może być np. współpraca ze Stowa-
rzyszeniem Pojezierze, nasze chóry bywają 
czy rozśpiewują się w Synagodze. Są ocza-
rowani zarówno tym miejscem, jak i gościną, 
z jaką są przyjmowani. Wszyscy razem spra-
wiamy, że ten fes�wal jest wyjątkowy 
– powiedziała Elżbieta Wołosewicz-Tabaka, 
asystent dyrektora organizacyjnego.
 Podsumowaniem fes�walu jest koncert 
galowy, który co roku odbywa się w kościele 

św. Anny. Jego program układa dyrektor 
artystyczny fes�walu, prof. Benedykt Błoń-
ski, który wraz z jury wysłuchuje wszystkich 
przesłuchań konkursowych. Koncert galowy 
to także moment wielkich emocji i ogłoszenia 
wyników.
 Podczas tegorocznej edycji nagrodę 
specjalną za najlepiej wykonany utwór Feliksa 
Nowowiejskiego w wysokości 3 000 zł, ufun-
dowaną przez Powiat Olsztyński, otrzymał 
Chór „VRC” działający przy Filmotece 
Narodowej – Instytucie Audiowizualnym 
w Warszawie z dyrygentką Joanną Malugą, 
która została jednocześnie uznana za naj-
lepszego dyrygenta fes�walu. Natomiast 
Grand Prix XVII Międzynarodowego Fes�-
walu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiej-
skiego i nagrodę w wysokości 10 000 zł, 
ufundowaną przez Gminę Barczewo, zdobył 
Akademicki Chór Politechniki Warszawskiej.
 Dodatkową niespodzianką tegorocznej 
edycji jest to, że w Poznaniu powołano 
inicjatywę Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. 
Stefana Stuligrosza. Będzie to najważniejsze 
wydarzenie chóralne w kraju. Do uczest-
nictwa w nim zakwalifikować będzie się 
mogło tylko sześć chórów, które zdobędą 
grand prix na jednym z sześciu najważniej-
szych, najbardziej znaczących i pres�żowych 
fes�wali chóralnych w Polsce. Do tych 
sześciu fes�wali, będących eliminacją do 
Grand Prix Polskiej Chóralistyki, został 
zaliczony także Międzynarodowy Fes�wal 
Muzyki Chóralnej w Barczewie. To niewątpli-
wie podkreśla rangę naszego fes�walu 
i sprawia że Barczewo może być dumne, 
posiadając jedną z najważniejszych tego typu 
imprez w kraju. Tym samym naszym pierw-
szym reprezentantem w Poznaniu będzie 
Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej.
Trzymamy kciuki!

Patrycja Nowicka

 Już po raz XVII do Barczewa zjechały się 
chóry z całej Polski, jak i spoza kraju. W dniach 
od 17 do 19 maja gościliśmy około 400 
chórzystów i uczestniczyliśmy w największej 
imprezie kulturalnej w naszej gminie. Między-
narodowy Fes�wal Muzyki Chóralnej im. 
Feliksa Nowowiejskiego to jednocześnie 
uczta muzyczna, rozrywka i doskonała pro-
mocja zarówno gminy, jak i całego regionu. 
 Osiemnaście lat temu grupa założycielska 
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, 
czyli organizatora głównego fes�walu, chcąc 
podjąć działania mające na celu aktywizację 
społeczeństwa, promowania miasta i upa-
miętnienia postaci urodzonego w Barczewie 
kompozytora Feliksa Nowowiejskiego, powo-
łała do życia barczewski fes�wal. 
– Chcieliśmy upamiętnić wybitnego kompo-
zytora urodzonego w naszym mieście i roz-
propagowywać jego twórczość, wtedy jednak 
trochę zapomnianą, promując przy tym całą 
naszą gminę – dopowiedziała Danuta Zie-
lonka, dyrektor organizacyjny fes�walu.
 W tegorocznym przeglądzie głównym 
fes�walu wzięło udział 9 chórów, z czego trzy 
przyjechały do nas z Litwy. O grand prix 
walczyli: Chór Akademicki Politechniki 
Warszawskiej, Chór Akademicki „Ave Vita” 
z Litewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, 
Zespół Wokalny „Cantus Delicium” działający 
przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ot-
tona w Pyrzycach, Chór Nyskiego Domu 
Kultury „Gaudeamus”, Chór „Harmonija” 
działający przy Centrum Kultury Varena na 
Litwie, Chór Kameralny Społecznej Akademii 
Nauk w Łodzi, Żeński Chór „Liepos” działający 
przy Centrum Kultury w Wilnie, Zespół 
Wokalny „Vocore” z Warszawy oraz Chór 
„VRC” działający przy Filmotece Narodowej 
– Instytucie Audiowizualnym w Warszawie.
 Tradycyjnie fes�wal rozpoczął się pod 
Szkołą Podstawową im. Feliksa Nowowiej-
skiego, gdzie po oficjalnym przywitaniu 
wszystkich uczestników i gości złożono kwia-
ty pod pomnikiem kompozytora i wspólnie 
pod dyrygenturą prof. Benedykta Błońskiego, 
dyrektora artystycznego fes�walu, odśpie-
wano Rotę. Spod szkoły chóry przemaszero-
wały ulicami miasta pod rodzinny dom 
Nowowiejskiego, gdzie obecnie mieści się 
Salon Muzyczny jego imienia, by następnie 
udać się do kościoła św. Anny, gdzie z racji 
deszczowej pogody odbył się koncert 
inauguracyjny.
 Każdy z chórów biorących udział w fes�-
walu otrzymał dokładny, przygotowany przez 
organizatorów plan swojej trzydniowej 
wizyty w Barczewie. Przesłuchania kon-
kursowe przeglądu głównego odbywały się 
w Skarbcu Kultury Europejskiej. 
– Fes�wal w Barczewie ma bardzo wysoki 
poziom. Wnętrze Skarbca, w którym odby-
wają się przesłuchania, ma doskonałą aku-
stykę, co jednocześnie oznacza, że jest ona 
bardzo wymagająca dla chórów – powiedział 

prof. Benedykt Błoński, dyrektor artystyczny.
 Możemy jednak stwierdzić, że nie tylko 
miejsce przesłuchań stanowiło wyzwanie dla 
uczestników konkursu, ale również przysłu-
chujące się bacznie wszystkim występom 
międzynarodowe jury. W tym roku w jego 
skład wchodzili: prof. Elżbieta Wtorkowska 
z Polski, dr Richard Zieliński z USA, mgr 

Ramonidas Ka�nas z Litwy oraz przewodni-
czący jury doc. Milan Kolena ze Słowacji. 
Każdy z jurorów jest uznanym specjalistą, 
mającym szereg dokonań w swojej dotych-
czasowej działalności muzycznej, pedago-
gicznej i naukowej.
 Fes�wal w Barczewie nie opiera się tylko 
na przesłuchaniach konkursowych, ale 
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INFORMACJE Galeria Sztuki „Synagoga”

 Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. 
Gerarda w Barczewie, wychodząc naprzeciw 
zapotrzebowaniu i oczekiwaniom spo-
łecznym, w 2018 roku włączyło się do reali-
zacji projektu „Damy Radę”, stworzonego 
przez Fundację TZMO SA „Razem Zmie-
niamy Świat”. Jego głównym celem jest 
wspieranie osób, które stanęły w obliczu 
konieczności podjęcia opieki nad bliską 
osobą niesamodzielną, przewlekle chorą czy 
osobą w podeszłym wieku w środowisku 
domowym.
 Obecnie ok. kilkaset tysięcy osób w Pol-
sce wymaga pomocy ze względu na wystę-
pującą niesamodzielność, choroby prze-
wlekłe lub zaawansowany wiek. Prawie 
w 90% przypadków to rodzina musi za-
pewnić swoim bliskim opiekę we własnym 
zakresie. Jednak członkowie rodzin bardzo 
często są zaskoczeni nagłym pogorszeniem 
stanu zdrowia swoich najbliższych, nie wie-
dzą, co mają w danej sytuacji robić oraz jak 
poruszać się w systemie ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej. Nie mają wiedzy ani 
umiejętności, by zająć się osobą przewlekle 
chorą czy niepełnosprawną. Nie wiedzą, 

gdzie mogą szukać pomocy. Gdy ktoś 
zaczyna poważnie chorować, członkowie 
rodziny zwykle stają przed problemami, 
z których istnienia nie zdawali sobie dotąd 
sprawy. Podejmują się opieki bez fachowej 
pomocy, co często przypłacają własnym 
zdrowiem.
 Projekt „Damy Radę” ma pomóc rodzi-
nom w odnalezieniu się w wyżej opisanej 
sytuacji. Wszyscy opiekunowie mogą wziąć 
udział w bezpłatnych praktycznych warszta-
tach, podczas których nauczą się m.in. pra-
widłowej pielęgnacji i toalety chorego, do-
bierania odpowiednich wyrobów chłonnych 
oraz poznają techniki profilaktyki przeciw-
odleżynowej.
 Warsztaty są prowadzone przez profe-
sjonalistów, którzy na co dzień zawodowo 
pracują z osobami obłożnie chorymi. Każdy 
z uczestników ma także możliwość indywi-
dualnej konsultacji ze specjalistą na temat 
konkretnego problemu, z którym sobie nie 
radzi.
 Uzupełnieniem warsztatów jest interne-
towa pla�orma edukacyjna, filmy instru-

ktażowe oraz poradnik, w którym można 
znaleźć wiele informacji i wskazówek m.in. 
na temat sposobu przygotowania się do 
opieki, przystosowania mieszkania do po-
trzeb osoby niesamodzielnej, sposobów 
pielęgnowania ciała chorego długotrwale 
unieruchomionego lub też zasadach postę-
powania w tej trudnej sytuacji, które po-
zwolą również zadbać także o własne 
zdrowie.
 Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. 
Gerarda w Barczewie prowadzi już nabór na 
pierwszy warsztat, który odbędzie się w dniu 
14 czerwca 2018 r. w godz. 16:00-19:00 
w naszej placówce.
 Warsztaty będą się odbywały cyklicznie 
c o  m i e s i ą c ,  z  w y j ą t k i e m  m i e s i ę c y 
wakacyjnych. Każdy uczestnik otrzyma 
bezpłatny poradnik „Jak opiekować się 
osobą przewlekle chorą w domu?”.
 Zgłoszenia prosimy kierować do pani 
Małgorzaty Chrostowskiej:
- telefonicznie:89 514 14 78
- mailem: copid.fpkm@usr.pl

Edyda Skolmowska

zaczęła tętnić życiem. Zima i późna jesień, 
z racji braku ogrzewania w Synagodze, to 
czas, kiedy galeria nie prowadzi działalności 

 Galeria Sztuki Synagoga w Barczewie, 
którą opiekuje się Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne Pojezierze, ponownie 

Otwarcie nowego sezonuWarsztaty edukacyjne dla rodzin
w Maltańskim Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda w Barczewie

wystawienniczej. Dlatego nikogo nie zdziwił 
fakt, że na otwarciu sezonu artystycznego 27 
kwietnia pojawiły się tłumy barczewian 
i sympatyków Pojezierza, stęsknionych wy-
darzeń kulturalnych, jakie oferuje barczew-
ska galeria.
 Tegoroczne otwarcie, w przeciwieństwie 
do poprzednich sezonów, nie polegało na 
wystawie prac barczewskich twórców. Na 
pierwszym wernisażu swoje prace zapre-
zentowali członkowie Klubu Plastyka Ama-
tora „Sąsiedzi” z Olsztyna. Klub działa od 
prawie 50 lat przy Miejskim Ośrodku Kultury 
w Olsztynie. Powstał w 1979 roku, a od roku 
2006 prowadzi działalność jako stowarzy-
szenie zrzeszające 60 artystów. Na wernisażu 
w Galerii Sztuki Synagoga swoje prace 
prezentowało aż 40 z nich. Tak duża liczba 
osób prezentujących swoją twórczość spra-
wiła, że odwiedzający wystawę mogli zoba-
czyć dzieła powstające w różnych technikach 
malarskich, jak np. olej, akryl, ba�k, tempera 
czy akwarela. Ich przedmiotem była zarówno 
fauna jak i flora, pejzaże, reprodukcje czy 
portrety.
 Dodatkową atrakcją tego wieczoru był 
koncert zespołu wokalnego Cantare, działa-
jącego przy barczewskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku, a który prowadzi Iwona 
Skibińska-Czechowicz.
 Nie zapomniano również o poczęstunku 
dla gości, osobiście przygotowanego przez 
członków Pojezierza. 
 Jak zapowiada prezes barczewskiego od-
działu Stowarzyszenia Pojezierze, Krystyna 
Szter, tegoroczny sezon artystyczny w Galerii 
będzie obfitował w wiele wydarzeń.
A więcej o tym, co i kiedy będzie można 
zobaczyć, znaleźć można m.in. na profilu FB: 
barczewskasynagoga.

Patrycja Nowicka

 Wielkie brawa należą się Miłoszowi 
Grzywińskiemu za uzyskanie wyróżnienia 
na II Elbląskim Konkursie Pianistycznym, 
który odbył się 18-19 maja 2018 r. 
w Elblągu.
 Barczewo jest dumne, że mamy tak 
zdolnego pianistę. Pianistę – Miłosza.
 Życzymy wytrwałości, pięknych dźwię-
ków, wrażliwości na piękno muzyki kla-
sycznej. Jesteśmy z Tobą, gdziekolwiek 
będziesz grał :) 

Informacja Turystyczna 
Urząd Miejski w Barczewie

fot. Justyna Grzywińska

Pianista Miłosz 
 W święto uchwalenia Konstytucji 3 maja chór Moderato wykonał koncert patriotyczny 
w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu, podczas uroczystej mszy św. w ramach 
uroczystości związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Chór 
pod dyrekcją pani Danuty Nowakowskiej wykonał wspaniały program koncertowy, m.in. Pieśń 
konfederatów barskich, sł. J. Słowacki; Mazurek 3 maja, sł. R. Suchodolski; Ojczyzna ma, Polski 
Królowo F. Nowowiejskiego; Modlitwa o pokój, muz. N. Blacha; Panie Miłosierny, muz. F. Schubert. 
a także wiązankę pieśni patriotycznych, a wśród nich m.in: Na Wawel, na Wawel, Dalej chłopcy, 
dalej żywo. To tylko kilka tytułów z programu.
Koncert odbył się na 
zaproszenie ks. Krzy-
sztofa Bumbula, byłego 
wieloletniego probosz-
cza parafii w Wójtowie. 
Chór podczas koncertu 
wspominał również 
swój koncert na zamku 
w Reszlu podczas wer-
nisażu wystawy tkaniny 
dwuosnowowej pani 
Barbary Hulanickiej, za-
służonej artystki zwią-
zanej z Barczewem, 
która w latach 1960-
1970 zawiadywała re-
szelskim zamkiem wraz 
z mężem Andrzejem.
 Warto przypomnieć, iż chór Moderato w listopadzie tego roku obchodzi jubileusz 15-lecia 
istnienia. Od początku prowadzony przez dyrygent Danutę Nowakowską, liczy obecnie 26 
chórzystów. Zespół działa przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie. Wciąż 
opracowuje nowy repertuar i obecnie wykonuje już ok. 400 utworów opracowanych 
oryginalnie przez dyrygent na 4 głosy. Konferansjerkę zawsze prowadzi p. Wiesława Zdaniuk. 
Tym, jak i innymi koncertami chór włączył się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Magdalena Łowkiel
Tekst na podstawie relacji

Moderato patriotycznie w Reszlu

 W czwartek, 24 maja br., w Galerii Sztuki 
„Synagoga” im. Barbary Hulanickiej w Bar-
czewie, zorganizowane zostało „Spotkanie 
z Poezją” z okazji Dnia Matki.
 Prowadząca spotkanie, Agnieszka Choj-
nowska, w imieniu dyrektora Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznego oraz własnym, gorąco 
i serdecznie przywitała wszystkich przyby-
łych na spotkanie, a szczególnie mamy, 
miłośników poezji i poetów z Klubu Poetów 
Ziemi Barczewskiej.
 Na tle zdjęć polskich krajobrazów autorzy 
swoje wiersze napisane od serca dedykowali 
swym mamom. Każdy zaprezentowany 
wiersz wprowadzał w nastrój i przybliżał 
matczyne ciepło. Nie zabrakło słów miłości, 
a szczególnie podziękowań, dosłownie za 

„Spotkanie z Poezją”
na Dzień Matki

 25 maja br., w Galerii Sztuki „Synagoga” 
odbyła się wystawa fotograficzna Wojciecha 
Skulskiego pt. „Krajobrazy Polski”.
 Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kultu-
ralnego „Pojezierze” w Barczewie przedsta-
wiając autora wystawy nadmieniła, że pan 
Wojciech obecnie jest mieszkańcem Ol-
sztyna. Jest to jego pierwsza fotograficzna 
wystawa. A znając życie każdego artysty 
musimy być wyrozumiali i pełni podziwu dla 
jego pasji. 
 Wojciech Skulski mówiąc o sobie nadmie-
nił, że fotografią interesuje się od młodych 
lat. Od kiedy sięgał pamięcią, aparat fotogra-
ficzny był zawsze w jego domu. Natomiast 
swój pierwszy aparat fotograficzny dostał na 
I Komunię świętą w 1993 roku. Jego zaintere-
sowanie i pasja fotografowania zaczęła się 
rozwijać dopiero z biegiem lat. Dzięki 
zawodowym fotografom i różnego rodzaju 
kursom fotograficznym oraz po udziale 
w konkursach, gdzie kilka jego prac zakwali-
fikowało się na pierwsze wystawy, zdecy-
dował się zorganizować pierwszą indywidu-
alną wystawę, właśnie w Barczewie, w uro-
czym i pełnym tajemnic miejscu, jakim jest 
dawna żydowska bożnica.
 Wystawa fotograficzna Wojciecha Skul-

skiego została połączona z koncertem z cyklu 
Barczewskie Popołudnie Akordeonowe. Pro-
wadząca koncert Edyta Skulska dodała, że 
koncert jest połączeniem dwóch wydarzeń, 
a mianowicie naszego święta akordeono-
wego, a także wystawy fotograficznej. Zapo-
wiedziała, że oprócz młodych solistów – 
akordeonistów wystąpi kwartet, z Powiato-
wej Szkoły Muzycznej w Dywitach, filia 
w Barczewie.
Na akordeonie zagrali: Krzysztof Oboński, 
Wojtek Chmarycz, Antek Pacholen, Franci-
szek Łach, Marian Opęchowski, Julek Rokicki, 
Chrys�an Spicer, Wojtek Korona, Wiktor 
Jastrzębowski. Na koniec wystąpił wcześniej 
zapowiadany zespół akordeonowy w skła-
dzie: Wojtek Chmarycz, Krzysztof Oboński, 
Antek Pacholec, którzy to wykonawcy z po-
mocą Edyty Skulskiej zagrali na koniec 
melodię z bajki Królik Bugs.
 Prezes Krystyna Szter podziękowała 
Wojciechowi Skulskiemu, autorowi wystawy 
„Krajobrazy Polski”, a żonie Edycie za przygo-
towanie Barczewskiego Popołudnia Akorde-
onowego. Wręczyła gościom upominek 
i dyplomy, zapraszając na słodki poczęstu-
nek.

Tekst i foto Wojciech Zenderowski

Wystawa pt. „Krajobrazy Polski”
 i koncert Barczewskie Popołudnie Akordeonowe

Ciąg dalszy na str. 8 >>

Fot. D. Dziekan

Fot. W. Zdaniuk
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INFORMACJE Galeria Sztuki „Synagoga”

 Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. 
Gerarda w Barczewie, wychodząc naprzeciw 
zapotrzebowaniu i oczekiwaniom spo-
łecznym, w 2018 roku włączyło się do reali-
zacji projektu „Damy Radę”, stworzonego 
przez Fundację TZMO SA „Razem Zmie-
niamy Świat”. Jego głównym celem jest 
wspieranie osób, które stanęły w obliczu 
konieczności podjęcia opieki nad bliską 
osobą niesamodzielną, przewlekle chorą czy 
osobą w podeszłym wieku w środowisku 
domowym.
 Obecnie ok. kilkaset tysięcy osób w Pol-
sce wymaga pomocy ze względu na wystę-
pującą niesamodzielność, choroby prze-
wlekłe lub zaawansowany wiek. Prawie 
w 90% przypadków to rodzina musi za-
pewnić swoim bliskim opiekę we własnym 
zakresie. Jednak członkowie rodzin bardzo 
często są zaskoczeni nagłym pogorszeniem 
stanu zdrowia swoich najbliższych, nie wie-
dzą, co mają w danej sytuacji robić oraz jak 
poruszać się w systemie ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej. Nie mają wiedzy ani 
umiejętności, by zająć się osobą przewlekle 
chorą czy niepełnosprawną. Nie wiedzą, 

gdzie mogą szukać pomocy. Gdy ktoś 
zaczyna poważnie chorować, członkowie 
rodziny zwykle stają przed problemami, 
z których istnienia nie zdawali sobie dotąd 
sprawy. Podejmują się opieki bez fachowej 
pomocy, co często przypłacają własnym 
zdrowiem.
 Projekt „Damy Radę” ma pomóc rodzi-
nom w odnalezieniu się w wyżej opisanej 
sytuacji. Wszyscy opiekunowie mogą wziąć 
udział w bezpłatnych praktycznych warszta-
tach, podczas których nauczą się m.in. pra-
widłowej pielęgnacji i toalety chorego, do-
bierania odpowiednich wyrobów chłonnych 
oraz poznają techniki profilaktyki przeciw-
odleżynowej.
 Warsztaty są prowadzone przez profe-
sjonalistów, którzy na co dzień zawodowo 
pracują z osobami obłożnie chorymi. Każdy 
z uczestników ma także możliwość indywi-
dualnej konsultacji ze specjalistą na temat 
konkretnego problemu, z którym sobie nie 
radzi.
 Uzupełnieniem warsztatów jest interne-
towa pla�orma edukacyjna, filmy instru-

ktażowe oraz poradnik, w którym można 
znaleźć wiele informacji i wskazówek m.in. 
na temat sposobu przygotowania się do 
opieki, przystosowania mieszkania do po-
trzeb osoby niesamodzielnej, sposobów 
pielęgnowania ciała chorego długotrwale 
unieruchomionego lub też zasadach postę-
powania w tej trudnej sytuacji, które po-
zwolą również zadbać także o własne 
zdrowie.
 Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. 
Gerarda w Barczewie prowadzi już nabór na 
pierwszy warsztat, który odbędzie się w dniu 
14 czerwca 2018 r. w godz. 16:00-19:00 
w naszej placówce.
 Warsztaty będą się odbywały cyklicznie 
c o  m i e s i ą c ,  z  w y j ą t k i e m  m i e s i ę c y 
wakacyjnych. Każdy uczestnik otrzyma 
bezpłatny poradnik „Jak opiekować się 
osobą przewlekle chorą w domu?”.
 Zgłoszenia prosimy kierować do pani 
Małgorzaty Chrostowskiej:
- telefonicznie:89 514 14 78
- mailem: copid.fpkm@usr.pl

Edyda Skolmowska

zaczęła tętnić życiem. Zima i późna jesień, 
z racji braku ogrzewania w Synagodze, to 
czas, kiedy galeria nie prowadzi działalności 

 Galeria Sztuki Synagoga w Barczewie, 
którą opiekuje się Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne Pojezierze, ponownie 

Otwarcie nowego sezonuWarsztaty edukacyjne dla rodzin
w Maltańskim Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda w Barczewie

wystawienniczej. Dlatego nikogo nie zdziwił 
fakt, że na otwarciu sezonu artystycznego 27 
kwietnia pojawiły się tłumy barczewian 
i sympatyków Pojezierza, stęsknionych wy-
darzeń kulturalnych, jakie oferuje barczew-
ska galeria.
 Tegoroczne otwarcie, w przeciwieństwie 
do poprzednich sezonów, nie polegało na 
wystawie prac barczewskich twórców. Na 
pierwszym wernisażu swoje prace zapre-
zentowali członkowie Klubu Plastyka Ama-
tora „Sąsiedzi” z Olsztyna. Klub działa od 
prawie 50 lat przy Miejskim Ośrodku Kultury 
w Olsztynie. Powstał w 1979 roku, a od roku 
2006 prowadzi działalność jako stowarzy-
szenie zrzeszające 60 artystów. Na wernisażu 
w Galerii Sztuki Synagoga swoje prace 
prezentowało aż 40 z nich. Tak duża liczba 
osób prezentujących swoją twórczość spra-
wiła, że odwiedzający wystawę mogli zoba-
czyć dzieła powstające w różnych technikach 
malarskich, jak np. olej, akryl, ba�k, tempera 
czy akwarela. Ich przedmiotem była zarówno 
fauna jak i flora, pejzaże, reprodukcje czy 
portrety.
 Dodatkową atrakcją tego wieczoru był 
koncert zespołu wokalnego Cantare, działa-
jącego przy barczewskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku, a który prowadzi Iwona 
Skibińska-Czechowicz.
 Nie zapomniano również o poczęstunku 
dla gości, osobiście przygotowanego przez 
członków Pojezierza. 
 Jak zapowiada prezes barczewskiego od-
działu Stowarzyszenia Pojezierze, Krystyna 
Szter, tegoroczny sezon artystyczny w Galerii 
będzie obfitował w wiele wydarzeń.
A więcej o tym, co i kiedy będzie można 
zobaczyć, znaleźć można m.in. na profilu FB: 
barczewskasynagoga.

Patrycja Nowicka

 Wielkie brawa należą się Miłoszowi 
Grzywińskiemu za uzyskanie wyróżnienia 
na II Elbląskim Konkursie Pianistycznym, 
który odbył się 18-19 maja 2018 r. 
w Elblągu.
 Barczewo jest dumne, że mamy tak 
zdolnego pianistę. Pianistę – Miłosza.
 Życzymy wytrwałości, pięknych dźwię-
ków, wrażliwości na piękno muzyki kla-
sycznej. Jesteśmy z Tobą, gdziekolwiek 
będziesz grał :) 

Informacja Turystyczna 
Urząd Miejski w Barczewie

fot. Justyna Grzywińska

Pianista Miłosz 
 W święto uchwalenia Konstytucji 3 maja chór Moderato wykonał koncert patriotyczny 
w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu, podczas uroczystej mszy św. w ramach 
uroczystości związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Chór 
pod dyrekcją pani Danuty Nowakowskiej wykonał wspaniały program koncertowy, m.in. Pieśń 
konfederatów barskich, sł. J. Słowacki; Mazurek 3 maja, sł. R. Suchodolski; Ojczyzna ma, Polski 
Królowo F. Nowowiejskiego; Modlitwa o pokój, muz. N. Blacha; Panie Miłosierny, muz. F. Schubert. 
a także wiązankę pieśni patriotycznych, a wśród nich m.in: Na Wawel, na Wawel, Dalej chłopcy, 
dalej żywo. To tylko kilka tytułów z programu.
Koncert odbył się na 
zaproszenie ks. Krzy-
sztofa Bumbula, byłego 
wieloletniego probosz-
cza parafii w Wójtowie. 
Chór podczas koncertu 
wspominał również 
swój koncert na zamku 
w Reszlu podczas wer-
nisażu wystawy tkaniny 
dwuosnowowej pani 
Barbary Hulanickiej, za-
służonej artystki zwią-
zanej z Barczewem, 
która w latach 1960-
1970 zawiadywała re-
szelskim zamkiem wraz 
z mężem Andrzejem.
 Warto przypomnieć, iż chór Moderato w listopadzie tego roku obchodzi jubileusz 15-lecia 
istnienia. Od początku prowadzony przez dyrygent Danutę Nowakowską, liczy obecnie 26 
chórzystów. Zespół działa przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie. Wciąż 
opracowuje nowy repertuar i obecnie wykonuje już ok. 400 utworów opracowanych 
oryginalnie przez dyrygent na 4 głosy. Konferansjerkę zawsze prowadzi p. Wiesława Zdaniuk. 
Tym, jak i innymi koncertami chór włączył się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Magdalena Łowkiel
Tekst na podstawie relacji

Moderato patriotycznie w Reszlu

 W czwartek, 24 maja br., w Galerii Sztuki 
„Synagoga” im. Barbary Hulanickiej w Bar-
czewie, zorganizowane zostało „Spotkanie 
z Poezją” z okazji Dnia Matki.
 Prowadząca spotkanie, Agnieszka Choj-
nowska, w imieniu dyrektora Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznego oraz własnym, gorąco 
i serdecznie przywitała wszystkich przyby-
łych na spotkanie, a szczególnie mamy, 
miłośników poezji i poetów z Klubu Poetów 
Ziemi Barczewskiej.
 Na tle zdjęć polskich krajobrazów autorzy 
swoje wiersze napisane od serca dedykowali 
swym mamom. Każdy zaprezentowany 
wiersz wprowadzał w nastrój i przybliżał 
matczyne ciepło. Nie zabrakło słów miłości, 
a szczególnie podziękowań, dosłownie za 

„Spotkanie z Poezją”
na Dzień Matki

 25 maja br., w Galerii Sztuki „Synagoga” 
odbyła się wystawa fotograficzna Wojciecha 
Skulskiego pt. „Krajobrazy Polski”.
 Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kultu-
ralnego „Pojezierze” w Barczewie przedsta-
wiając autora wystawy nadmieniła, że pan 
Wojciech obecnie jest mieszkańcem Ol-
sztyna. Jest to jego pierwsza fotograficzna 
wystawa. A znając życie każdego artysty 
musimy być wyrozumiali i pełni podziwu dla 
jego pasji. 
 Wojciech Skulski mówiąc o sobie nadmie-
nił, że fotografią interesuje się od młodych 
lat. Od kiedy sięgał pamięcią, aparat fotogra-
ficzny był zawsze w jego domu. Natomiast 
swój pierwszy aparat fotograficzny dostał na 
I Komunię świętą w 1993 roku. Jego zaintere-
sowanie i pasja fotografowania zaczęła się 
rozwijać dopiero z biegiem lat. Dzięki 
zawodowym fotografom i różnego rodzaju 
kursom fotograficznym oraz po udziale 
w konkursach, gdzie kilka jego prac zakwali-
fikowało się na pierwsze wystawy, zdecy-
dował się zorganizować pierwszą indywidu-
alną wystawę, właśnie w Barczewie, w uro-
czym i pełnym tajemnic miejscu, jakim jest 
dawna żydowska bożnica.
 Wystawa fotograficzna Wojciecha Skul-

skiego została połączona z koncertem z cyklu 
Barczewskie Popołudnie Akordeonowe. Pro-
wadząca koncert Edyta Skulska dodała, że 
koncert jest połączeniem dwóch wydarzeń, 
a mianowicie naszego święta akordeono-
wego, a także wystawy fotograficznej. Zapo-
wiedziała, że oprócz młodych solistów – 
akordeonistów wystąpi kwartet, z Powiato-
wej Szkoły Muzycznej w Dywitach, filia 
w Barczewie.
Na akordeonie zagrali: Krzysztof Oboński, 
Wojtek Chmarycz, Antek Pacholen, Franci-
szek Łach, Marian Opęchowski, Julek Rokicki, 
Chrys�an Spicer, Wojtek Korona, Wiktor 
Jastrzębowski. Na koniec wystąpił wcześniej 
zapowiadany zespół akordeonowy w skła-
dzie: Wojtek Chmarycz, Krzysztof Oboński, 
Antek Pacholec, którzy to wykonawcy z po-
mocą Edyty Skulskiej zagrali na koniec 
melodię z bajki Królik Bugs.
 Prezes Krystyna Szter podziękowała 
Wojciechowi Skulskiemu, autorowi wystawy 
„Krajobrazy Polski”, a żonie Edycie za przygo-
towanie Barczewskiego Popołudnia Akorde-
onowego. Wręczyła gościom upominek 
i dyplomy, zapraszając na słodki poczęstu-
nek.

Tekst i foto Wojciech Zenderowski

Wystawa pt. „Krajobrazy Polski”
 i koncert Barczewskie Popołudnie Akordeonowe

Ciąg dalszy na str. 8 >>

Fot. D. Dziekan

Fot. W. Zdaniuk
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1353.05.25 – na prawie chełmińskim lokowano 
wieś Radosty.
1798.05.09-10 – w wyniku pożaru Barczewo 
zostało zupełnie zniszczone.
1818.05.06 – Olsztyn został stolicą powiatu i 
siedzibą starostwa powiatowego. 
1846.05.27 – w zabudowaniach klasztornych, 
w których mieściło się więzienie, wybuchł 
pożar.
1848.05.01 – w Barczewie odbyły się wybory 
do Zgromadzenia Narodowego w Berlinie.
1859.05.01 – Gmina Ewangelicka w 
Barczewie nie otrzymała pożyczki na budowę 
kościoła. W uzasadnieniu bank informował 
grożącą wojną i przygotowaniami wojennymi 
pruskiej armii, stąd pieniądze przeznaczone są 
dla ważniejszych celów obrony państwa. 
1883.05.29 – w Ostródzie urodził się 
Maksymilian Tarnowski. W latach (1936–1954) 
był proboszczem w Barczewie.
1890.05 – w Barczewie zorganizowano 
zebranie poświęcone organizacji Towarzystwa 
Czytelni Ludowych.
1892.05.01 – w Barczewie miał miejsce „wiec 
szkolny”, na który przyszło około dwustu 
mieszkańców. Przemówienia wygłosili: 
Franciszek Szczepański, Seweryn Pieniężny 
oraz Kurowski ze Skajbot.
1893.05.23 – w Barczewie odbyło się zebranie 
działaczy Centrum.
1898.05.12 – odbył się w Barczewie wiec 
wyborczy do parlamentu niemieckiego.
1902.05.26 – w Łęgajnach urodziła się Maria 
Bolz, siostra Generosa Sługa Boża. 
1908.05. – w Wipsowie powstała Ochotnicza 
Straż Pożarna.
1923.05.27 – w Mokinach powstało 
Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej.
1928.05.28 – w Brąswałdzie zmarł Walenty 
Barczewski, ksiądz katolicki, pisarz religijny, 
historyk, folklorysta, etnograf, działacz ruchu 
polskiego na Warmii. W celu uczczenia jego 
pamięci miasto Wartembork nazwano 
Barczewem, a wieś Stary Wartembork – 
Barczewkiem. 
1933.05.04 – w Barczewie reaktywowano 
Stowarzyszenie św. Agnieszki.
1938.05.27 – w Barczewie, za sprawą 
burmistrza Beyersdorfa, reaktywowano Klub 
Sportowy.
1945.05.31 – w kościele pw. św. Andrzeja 
Apostoła odbyła się uroczystość Bożego Ciała 
połączona z procesją. 
1948.05.02 – w Barczewie w Biegu 
Narodowym 2-go Maja pierwsze miejsce zajął 
Edward Gryta, funkcjonariusz Zakładu 
Karnego. 
1948.05.25 – w Barczewie były 
zarejestrowane 94 rowery.
1968.05.18 – sekretarz Miejskiej Rady 
Narodowej w Barczewie, Alojzy Indrunas, przy 
Miejskim Domu Kultury w Barczewie założył 
koło latelistyczne.
1998.05.17 – osadzonym w Zakładzie Karnym 

KALENDARIUM
Maj

 Ci, którzy poznali Warmiaka Joachima 
Kalnassego, nazwali go „prawą ręką księdza 
biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego”. 
Jego wybór w 1766 roku na sekretarza przez 
Ignacego Krasickiego prawdopodobnie łączył 
się z planami uzyskania biskupstwa war-
mińskiego. Joachim Kalnassy był dobrze 
zorientowany w sprawach Warmii. To zao-
wocowało pozytywną opinią w oczach Kra-
sickiego, dla którego pozostał do końca 
wartościowym współpracownikiem. W 1767 
roku wraz z biskupem przyjechał on na 
Warmię i pozostał aż do uzyskania przez niego 
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Biskup 
Krasicki zlecał mu najróżniejsze poufne 
sprawy, wierzył w jego lojalność i nigdy się na 
nim nie zawiódł. 
 Joachim Kalnassy urodził się w listopadzie 
1741 roku w Barczewie, w rodzinie Zygmunta 
i Barbary z d. Demut. Jego ojciec pochodził 
z dawnej, osiadłej na Warmii, szlacheckiej 
rodziny węgierskiej. Ponadto sprawował 
urząd burgrabiego w Barczewie. Joachim 
Kalnassy, oprócz pełnienia funkcji sekretarza 
biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego, 
był kanonikiem warmińskim i poetą. 
 Po ukończeniu szkoły elementarnej w Bar-
czewie, w 1752 roku podjął naukę w gimna-
zjum w Reszlu, a w 1761 – w Braniewie. Pod 
koniec 1766 roku został sekretarzem biskupa 
Ignacego Krasickiego w Warszawie. Przez 30 
lat pozostawał w otoczeniu biskupa, prowa-
dząc jego osobistą korespondencję, towa-
rzysząc mu w podróżach i załatwiał jego 
sprawy osobiste. Był przyjmowany przez króla 
i jego sekretarza – kanonika warmińskiego 
K. Ghigio�ego. 
 W 48 roku życia, ku zdumieniu wszystkich 
znajomych, Joachim Kalnassy został księdzem. 
Święcenia kapłańskie przyjął w Warszawie, 15 
lutego 1790 roku i dzięki protekcji biskupa 
szybko awansował. W 1788 roku został 
koadiutorem kanonika Ghigio�ego. W 1790 
roku otrzymał probostwo w Kwiecewie, a na-
stępnie w Lamkowie i w Lubominie. W 1792 
roku został proboszczem w Lidzbarku War-
mińskim, w 1796 roku otrzymał kanonię, a w 
1799 roku prałaturę i godność kustosza 
katedralnego. Przebywał na dworze biskupa 
Krasickiego. Po śmierci Ghigio�ego (1796) 
został kanonikiem warmińskim, a w 1799 roku 
– prałatem i kustoszem katedralnym. 
 Kalnassy znany był z zamiłowania do ogro-
dnictwa. Zajmował się literaturą, przekładami 
i publicystyką, także kolekcjonerstwem. Pro-
wadził bibliotekę biskupa Ignacego Kra-
sickiego. Dla Warmiaków przełożył na język 
polski „Przygotowania pożyteczne do pobo-
żnego życia i szczęśliwej śmierci św. Fran-
ciszka Salazego”, wydane w kwietniu 1802 r. 
Od 1766 roku współpracował z „Monitorem”. 
Pozostawił w rękopisie dwa zbiory własnych 

utworów poetyckich pt. „Tłumaczenia różne 
i własnej myśli wiersze”. Jest też autorem 
wierszy „Na śmierć Ignacego Krasickiego” oraz 
„Na ogrody zamku heilsberskiego” (Heilsberg 
– Lidzbark Warmiński – przyp. WZ). Pisał 
sielanki, epigramaty, bajki, utwory okoli-
cznościowe, tłumaczył na język polski Hora-
cego i Propercjusza. Opracował gramatykę 
polsko-grecką. Niewątpliwie w początkowym 
okresie na jego twórczość miał wpływ biskup 
Ignacy Krasicki. Wszystkie jego prace znajdu-
jące się w Towarzystwie Przyjaciół Nauk 
w Warszawie zaginęły. Jako sekretarz biskupa 
Krasickiego, miał pośredni wpływ na podej-
mowane przez niego decyzje. Ponadto był 
zainteresowany rozbudową klasztoru w Bar-
czewie. Zmarł 2 kwietnia 1802 roku we 
Fromborku.
 W pracy naukowej pt. „Prawa ręka” X. 
Biskupa warmińskiego czytamy „Ani marzył X. 
kanonik Joachim Kalnassy, kustosz katedry 
warmińskiej, że go kiedyś «drukować» będą. 
«Mentor», przy którego «boku młodość strawił 
wśród nauk, kunsztów, igrzysk, zabaw 
miłych», z którym żył «trzy lat dziesiątki» ; ten, 
który w chorobie «godziny przy łóżku jego 
trawił, pism żartobliwych wierszyków czy-
taniem rozrywał, śmieszył, zabawił» – krotko : 
X. B. W. Krasicki – był mu wzorem; jego 
widocznie przykładem zachęcony, gdzie X. 
Joachim spowiada się w wierszyku: «Do mego 
domu».

Wojciech Zenderowski

Do mego domu
Byłem wprzod Bożą świątynię
Odwiedził, jak stan moj każe,
Siedzę przy ciepłym kominie
Składam rymy, piszę, mażę.
Nie żebym się, dumny, nazwiska
Wierszow pisarza nabawił,
Lecz, gdy skąpo o igrzyska,
Żebym się przecież czym bawił.

Joachim Kalnassy
Zachowano oryginalną pisownię

 

Kuba zwycięzcą XVI Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
na UWM w Olsztynie

którzy publikowali na stronie zawodów 
ranking najlepszych.
 O udziale w finale decydowały kwietnio-
we eliminacje, które odbyły się w szkole. 
W Łęgajnach najwyższy wynik osiągnęli: 
Jakub Mikołajczyk, kl. VIIb, Antoni Siemiński, 
kl. VIIa i Maksymilian Kacprzak, kl. Vb. 
Uczniowie ci stworzyli drużynę, która 

 17 maja 2018 roku trzech uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach 
reprezentowało społeczność szkolną w finale 
ogólnopolskiego konkursu Zawody Mate-
matyczne, który już po raz XVI zorganizował 
Wydział Matematyki i Informatyki Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 Uczniowie stanęli w szranki z najlepszymi 
matematykami szkół podstawowych z woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. W bie-
żącym roku zgłoszono do zawodów 153 
uczniów.
 O godzinie 11:00 zebranych przywitał 
dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki, 
dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM. Za-
wodnicy pisali w trzech aulach. Otrzymali 
pięć zadań, na rozwiązanie których mieli 120 
min. Pół godziny po zakończeniu konkursu 
organizatorzy zaprosili uczestników na pre-
zentację rozwiązań zadań konkursowych. 
Nie brakowało emocji. Była radość z po-
prawnych rozwiązań i rozczarowanie, gdy 
okazało się, że przydarzyły się błędy rachun-
kowe. Opuściliśmy UWM pełni obaw, nie-
pewności i nadziei.
 Droga do finału była długa i żmudna. Od 
listopada co miesiąc zawodnicy otrzymywali 
do domu zestaw pięciu skomplikowanych 
zadań. Na ich rozwiązanie mieli trzy dni. 
Następnie zadania były sprawdzane w szkole, 
a wyniki przekazywane organizatorom, 

 W dniu 13 maja 2018 r. grupa dzieci i młodzieży z Ukrainy, 
goszczących w Barczewie, uległa w drodze powrotnej tragicznemu w 
skutkach wypadkowi samochodowemu na Białorusi. Jeden z chłopców 
zginął na miejscu, a sześciu zostało poważnie rannych. Wymagają oni nie 
tylko opieki medycznej, ale i pomocy finansowej.
(link z info o wypadku-
h�ps://m.youtube.com/watch?feature=share&v=7LO7yzdoWkA)
 Ze względów bezpieczeństwa i by zapobiec kradzieżom, podajemy 
Państwu nr konta do wpłat na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadku 
oraz ich rodzin, które przebywają wraz z nimi na Białorusi. Jest to konto 
Stowarzyszenia działającego przy SP 1 w Barczewie. Cała zebrana kwota 
trafi w jednorazowym przelewie na zaufane konto na Ukrainie. Prosimy 
Państwa o zjednoczenie się w obliczu tej tragedii. Każda, nawet 
najmniejsza kwota, pozwoli tym rodzinom na dalsze działanie w procesie 
leczenia ich dzieci oraz przeżycie na Białorusi. Nie są to ludzie zamożni. 
Żyją skromnie, ale uczciwie. Nieważne, czy będzie to 5 zł, czy większa 
suma pieniędzy. Liczy się każdy, nawet najmniejszy gest. Może znacie 
Państwo w swoich zakładach pracy czy też wśród znajomych i rodziny 
osoby, które zechcą wspomóc – bardzo prosimy o przekazanie tej 
informacji dalej.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie. 
ul. Wojska Polskiego 36, 11-010 Barczewo. Bank BGŻ BNP ParibasNr 
rach. 60 2030 0045 1110 0000 0409 0970
W tytule: dzieciom z Ukrainy.

Magdalena Łowkiel
na podstawie tekstu Katarzyny Liberdy

Ciąg dalszy na str. 11 >>

250 lat temu
Poeta rodem z Barczewa.
Joachim KALNASSY 

wszystko. Oprócz wiersza były 
kwiaty i życzenia dla mamy i wiele 
serdeczności.
 Swoje wiersze zaprezentowali: 
Agnieszka Chojnowska, Monika 
Sielawa, Elżbieta Sińska, Marian 
Auguścik, Janina Gruda, Bolesław 
Pączyński, Józef Głowiński, Kata-
rzyna Suraj i Wojciech Zende-
rowski. 
 Wiersze przeplatane były wo-
kalnymi występami Moniki Siela-
wy, Wanessy Skalmarskiej, Anny 
Krukowskiej i Martyny Młodaw-
skiej, których opiekunem jest in-
struktor Agnieszka Chojnowska 
z Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie. 
 Tegoroczne „Spotkanie z Poezją” z okazji Dnia Mamy, podobnie 
jak w latach poprzednich, było wyjątkowe i pełne wzruszeń.
 Przypomnijmy, że Klub Poetów Ziemi Barczewskiej istnieje przy 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie od listopada 2011 
roku. Wówczas organizatorzy przyjęli zasadę, że jest to miejsce dla 
każdego, kto może podzielić się własną poetycką twórczością. 
Obecnie „Spotkania z Poezją” wpisały się na stałe do kulturalnego 
kalendarza wydarzeń Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bar-
czewie. 
 Na koniec spotkania Monika Sielawa zaśpiewała kilka piosenek 
z własnego repertuaru, dedykując je wszystkim mamom i obecnej 
babci. 

Tekst i fot. W. Zenderowski 

reprezentowała szkołę. Chłopcy reprezento-
wali SP w Łęgajnach w poprzedniej edycji 
zawodów. Jakub Mikołajczyk odniósł w 2017 
roku ogromny sukces, zajmując 3 miejsce. 
Czy może być jeszcze lepiej?

A jednak! Kuba jest PIERWSZY!
 W piątek, na drugi dzień po zawodach, 
organizator konkursu opublikował nieofi-
cjalne wyniki. Na pierwszym miejscu w kate-
gorii szkół podstawowych był Jakub Miko-
łajczyk. Dobra wieść szybko rozeszła się 
w społeczności szkolnej Łęgajn. Na oficjalne 
wyniki musieliśmy czekać jeszcze tydzień. 
Oficjalny komunikat potwierdził zwycięstwo 
Kuby. Wśród zawodników, którzy uzyskali 
wynik powyżej średniej, znalazł się również 
Antoni Siemiński.
 6 czerwca w budynku Wydziału Matema-
tyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego odbędzie się gala laureatów, 
podczas której wręczone zostaną dyplomy 
i nagrody.
 Serdecznie gratuluję Kubie i dziękuję za 
rzetelną współpracę oraz życzliwą atmosferę 
podczas przygotowań do konkursu.

Tomasz Sołowiej 
nauczyciel matematyki i informatyki
w SP im. Jana Pawła II w Łęgajnach

Pomóżmy rodzinom poszkodowanych dzieci
w wypadku na Ukrainie

„Spotkanie z Poezją”na Dzień Matki
Fot. Archiwum SP w Łęgajnach
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zostało zupełnie zniszczone.
1818.05.06 – Olsztyn został stolicą powiatu i 
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1846.05.27 – w zabudowaniach klasztornych, 
w których mieściło się więzienie, wybuchł 
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1848.05.01 – w Barczewie odbyły się wybory 
do Zgromadzenia Narodowego w Berlinie.
1859.05.01 – Gmina Ewangelicka w 
Barczewie nie otrzymała pożyczki na budowę 
kościoła. W uzasadnieniu bank informował 
grożącą wojną i przygotowaniami wojennymi 
pruskiej armii, stąd pieniądze przeznaczone są 
dla ważniejszych celów obrony państwa. 
1883.05.29 – w Ostródzie urodził się 
Maksymilian Tarnowski. W latach (1936–1954) 
był proboszczem w Barczewie.
1890.05 – w Barczewie zorganizowano 
zebranie poświęcone organizacji Towarzystwa 
Czytelni Ludowych.
1892.05.01 – w Barczewie miał miejsce „wiec 
szkolny”, na który przyszło około dwustu 
mieszkańców. Przemówienia wygłosili: 
Franciszek Szczepański, Seweryn Pieniężny 
oraz Kurowski ze Skajbot.
1893.05.23 – w Barczewie odbyło się zebranie 
działaczy Centrum.
1898.05.12 – odbył się w Barczewie wiec 
wyborczy do parlamentu niemieckiego.
1902.05.26 – w Łęgajnach urodziła się Maria 
Bolz, siostra Generosa Sługa Boża. 
1908.05. – w Wipsowie powstała Ochotnicza 
Straż Pożarna.
1923.05.27 – w Mokinach powstało 
Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej.
1928.05.28 – w Brąswałdzie zmarł Walenty 
Barczewski, ksiądz katolicki, pisarz religijny, 
historyk, folklorysta, etnograf, działacz ruchu 
polskiego na Warmii. W celu uczczenia jego 
pamięci miasto Wartembork nazwano 
Barczewem, a wieś Stary Wartembork – 
Barczewkiem. 
1933.05.04 – w Barczewie reaktywowano 
Stowarzyszenie św. Agnieszki.
1938.05.27 – w Barczewie, za sprawą 
burmistrza Beyersdorfa, reaktywowano Klub 
Sportowy.
1945.05.31 – w kościele pw. św. Andrzeja 
Apostoła odbyła się uroczystość Bożego Ciała 
połączona z procesją. 
1948.05.02 – w Barczewie w Biegu 
Narodowym 2-go Maja pierwsze miejsce zajął 
Edward Gryta, funkcjonariusz Zakładu 
Karnego. 
1948.05.25 – w Barczewie były 
zarejestrowane 94 rowery.
1968.05.18 – sekretarz Miejskiej Rady 
Narodowej w Barczewie, Alojzy Indrunas, przy 
Miejskim Domu Kultury w Barczewie założył 
koło latelistyczne.
1998.05.17 – osadzonym w Zakładzie Karnym 

KALENDARIUM
Maj

 Ci, którzy poznali Warmiaka Joachima 
Kalnassego, nazwali go „prawą ręką księdza 
biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego”. 
Jego wybór w 1766 roku na sekretarza przez 
Ignacego Krasickiego prawdopodobnie łączył 
się z planami uzyskania biskupstwa war-
mińskiego. Joachim Kalnassy był dobrze 
zorientowany w sprawach Warmii. To zao-
wocowało pozytywną opinią w oczach Kra-
sickiego, dla którego pozostał do końca 
wartościowym współpracownikiem. W 1767 
roku wraz z biskupem przyjechał on na 
Warmię i pozostał aż do uzyskania przez niego 
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Biskup 
Krasicki zlecał mu najróżniejsze poufne 
sprawy, wierzył w jego lojalność i nigdy się na 
nim nie zawiódł. 
 Joachim Kalnassy urodził się w listopadzie 
1741 roku w Barczewie, w rodzinie Zygmunta 
i Barbary z d. Demut. Jego ojciec pochodził 
z dawnej, osiadłej na Warmii, szlacheckiej 
rodziny węgierskiej. Ponadto sprawował 
urząd burgrabiego w Barczewie. Joachim 
Kalnassy, oprócz pełnienia funkcji sekretarza 
biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego, 
był kanonikiem warmińskim i poetą. 
 Po ukończeniu szkoły elementarnej w Bar-
czewie, w 1752 roku podjął naukę w gimna-
zjum w Reszlu, a w 1761 – w Braniewie. Pod 
koniec 1766 roku został sekretarzem biskupa 
Ignacego Krasickiego w Warszawie. Przez 30 
lat pozostawał w otoczeniu biskupa, prowa-
dząc jego osobistą korespondencję, towa-
rzysząc mu w podróżach i załatwiał jego 
sprawy osobiste. Był przyjmowany przez króla 
i jego sekretarza – kanonika warmińskiego 
K. Ghigio�ego. 
 W 48 roku życia, ku zdumieniu wszystkich 
znajomych, Joachim Kalnassy został księdzem. 
Święcenia kapłańskie przyjął w Warszawie, 15 
lutego 1790 roku i dzięki protekcji biskupa 
szybko awansował. W 1788 roku został 
koadiutorem kanonika Ghigio�ego. W 1790 
roku otrzymał probostwo w Kwiecewie, a na-
stępnie w Lamkowie i w Lubominie. W 1792 
roku został proboszczem w Lidzbarku War-
mińskim, w 1796 roku otrzymał kanonię, a w 
1799 roku prałaturę i godność kustosza 
katedralnego. Przebywał na dworze biskupa 
Krasickiego. Po śmierci Ghigio�ego (1796) 
został kanonikiem warmińskim, a w 1799 roku 
– prałatem i kustoszem katedralnym. 
 Kalnassy znany był z zamiłowania do ogro-
dnictwa. Zajmował się literaturą, przekładami 
i publicystyką, także kolekcjonerstwem. Pro-
wadził bibliotekę biskupa Ignacego Kra-
sickiego. Dla Warmiaków przełożył na język 
polski „Przygotowania pożyteczne do pobo-
żnego życia i szczęśliwej śmierci św. Fran-
ciszka Salazego”, wydane w kwietniu 1802 r. 
Od 1766 roku współpracował z „Monitorem”. 
Pozostawił w rękopisie dwa zbiory własnych 

utworów poetyckich pt. „Tłumaczenia różne 
i własnej myśli wiersze”. Jest też autorem 
wierszy „Na śmierć Ignacego Krasickiego” oraz 
„Na ogrody zamku heilsberskiego” (Heilsberg 
– Lidzbark Warmiński – przyp. WZ). Pisał 
sielanki, epigramaty, bajki, utwory okoli-
cznościowe, tłumaczył na język polski Hora-
cego i Propercjusza. Opracował gramatykę 
polsko-grecką. Niewątpliwie w początkowym 
okresie na jego twórczość miał wpływ biskup 
Ignacy Krasicki. Wszystkie jego prace znajdu-
jące się w Towarzystwie Przyjaciół Nauk 
w Warszawie zaginęły. Jako sekretarz biskupa 
Krasickiego, miał pośredni wpływ na podej-
mowane przez niego decyzje. Ponadto był 
zainteresowany rozbudową klasztoru w Bar-
czewie. Zmarł 2 kwietnia 1802 roku we 
Fromborku.
 W pracy naukowej pt. „Prawa ręka” X. 
Biskupa warmińskiego czytamy „Ani marzył X. 
kanonik Joachim Kalnassy, kustosz katedry 
warmińskiej, że go kiedyś «drukować» będą. 
«Mentor», przy którego «boku młodość strawił 
wśród nauk, kunsztów, igrzysk, zabaw 
miłych», z którym żył «trzy lat dziesiątki» ; ten, 
który w chorobie «godziny przy łóżku jego 
trawił, pism żartobliwych wierszyków czy-
taniem rozrywał, śmieszył, zabawił» – krotko : 
X. B. W. Krasicki – był mu wzorem; jego 
widocznie przykładem zachęcony, gdzie X. 
Joachim spowiada się w wierszyku: «Do mego 
domu».

Wojciech Zenderowski

Do mego domu
Byłem wprzod Bożą świątynię
Odwiedził, jak stan moj każe,
Siedzę przy ciepłym kominie
Składam rymy, piszę, mażę.
Nie żebym się, dumny, nazwiska
Wierszow pisarza nabawił,
Lecz, gdy skąpo o igrzyska,
Żebym się przecież czym bawił.

Joachim Kalnassy
Zachowano oryginalną pisownię

 

Kuba zwycięzcą XVI Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
na UWM w Olsztynie

którzy publikowali na stronie zawodów 
ranking najlepszych.
 O udziale w finale decydowały kwietnio-
we eliminacje, które odbyły się w szkole. 
W Łęgajnach najwyższy wynik osiągnęli: 
Jakub Mikołajczyk, kl. VIIb, Antoni Siemiński, 
kl. VIIa i Maksymilian Kacprzak, kl. Vb. 
Uczniowie ci stworzyli drużynę, która 

 17 maja 2018 roku trzech uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach 
reprezentowało społeczność szkolną w finale 
ogólnopolskiego konkursu Zawody Mate-
matyczne, który już po raz XVI zorganizował 
Wydział Matematyki i Informatyki Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 Uczniowie stanęli w szranki z najlepszymi 
matematykami szkół podstawowych z woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. W bie-
żącym roku zgłoszono do zawodów 153 
uczniów.
 O godzinie 11:00 zebranych przywitał 
dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki, 
dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM. Za-
wodnicy pisali w trzech aulach. Otrzymali 
pięć zadań, na rozwiązanie których mieli 120 
min. Pół godziny po zakończeniu konkursu 
organizatorzy zaprosili uczestników na pre-
zentację rozwiązań zadań konkursowych. 
Nie brakowało emocji. Była radość z po-
prawnych rozwiązań i rozczarowanie, gdy 
okazało się, że przydarzyły się błędy rachun-
kowe. Opuściliśmy UWM pełni obaw, nie-
pewności i nadziei.
 Droga do finału była długa i żmudna. Od 
listopada co miesiąc zawodnicy otrzymywali 
do domu zestaw pięciu skomplikowanych 
zadań. Na ich rozwiązanie mieli trzy dni. 
Następnie zadania były sprawdzane w szkole, 
a wyniki przekazywane organizatorom, 

 W dniu 13 maja 2018 r. grupa dzieci i młodzieży z Ukrainy, 
goszczących w Barczewie, uległa w drodze powrotnej tragicznemu w 
skutkach wypadkowi samochodowemu na Białorusi. Jeden z chłopców 
zginął na miejscu, a sześciu zostało poważnie rannych. Wymagają oni nie 
tylko opieki medycznej, ale i pomocy finansowej.
(link z info o wypadku-
h�ps://m.youtube.com/watch?feature=share&v=7LO7yzdoWkA)
 Ze względów bezpieczeństwa i by zapobiec kradzieżom, podajemy 
Państwu nr konta do wpłat na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadku 
oraz ich rodzin, które przebywają wraz z nimi na Białorusi. Jest to konto 
Stowarzyszenia działającego przy SP 1 w Barczewie. Cała zebrana kwota 
trafi w jednorazowym przelewie na zaufane konto na Ukrainie. Prosimy 
Państwa o zjednoczenie się w obliczu tej tragedii. Każda, nawet 
najmniejsza kwota, pozwoli tym rodzinom na dalsze działanie w procesie 
leczenia ich dzieci oraz przeżycie na Białorusi. Nie są to ludzie zamożni. 
Żyją skromnie, ale uczciwie. Nieważne, czy będzie to 5 zł, czy większa 
suma pieniędzy. Liczy się każdy, nawet najmniejszy gest. Może znacie 
Państwo w swoich zakładach pracy czy też wśród znajomych i rodziny 
osoby, które zechcą wspomóc – bardzo prosimy o przekazanie tej 
informacji dalej.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie. 
ul. Wojska Polskiego 36, 11-010 Barczewo. Bank BGŻ BNP ParibasNr 
rach. 60 2030 0045 1110 0000 0409 0970
W tytule: dzieciom z Ukrainy.

Magdalena Łowkiel
na podstawie tekstu Katarzyny Liberdy

Ciąg dalszy na str. 11 >>

250 lat temu
Poeta rodem z Barczewa.
Joachim KALNASSY 

wszystko. Oprócz wiersza były 
kwiaty i życzenia dla mamy i wiele 
serdeczności.
 Swoje wiersze zaprezentowali: 
Agnieszka Chojnowska, Monika 
Sielawa, Elżbieta Sińska, Marian 
Auguścik, Janina Gruda, Bolesław 
Pączyński, Józef Głowiński, Kata-
rzyna Suraj i Wojciech Zende-
rowski. 
 Wiersze przeplatane były wo-
kalnymi występami Moniki Siela-
wy, Wanessy Skalmarskiej, Anny 
Krukowskiej i Martyny Młodaw-
skiej, których opiekunem jest in-
struktor Agnieszka Chojnowska 
z Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie. 
 Tegoroczne „Spotkanie z Poezją” z okazji Dnia Mamy, podobnie 
jak w latach poprzednich, było wyjątkowe i pełne wzruszeń.
 Przypomnijmy, że Klub Poetów Ziemi Barczewskiej istnieje przy 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie od listopada 2011 
roku. Wówczas organizatorzy przyjęli zasadę, że jest to miejsce dla 
każdego, kto może podzielić się własną poetycką twórczością. 
Obecnie „Spotkania z Poezją” wpisały się na stałe do kulturalnego 
kalendarza wydarzeń Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bar-
czewie. 
 Na koniec spotkania Monika Sielawa zaśpiewała kilka piosenek 
z własnego repertuaru, dedykując je wszystkim mamom i obecnej 
babci. 

Tekst i fot. W. Zenderowski 

reprezentowała szkołę. Chłopcy reprezento-
wali SP w Łęgajnach w poprzedniej edycji 
zawodów. Jakub Mikołajczyk odniósł w 2017 
roku ogromny sukces, zajmując 3 miejsce. 
Czy może być jeszcze lepiej?

A jednak! Kuba jest PIERWSZY!
 W piątek, na drugi dzień po zawodach, 
organizator konkursu opublikował nieofi-
cjalne wyniki. Na pierwszym miejscu w kate-
gorii szkół podstawowych był Jakub Miko-
łajczyk. Dobra wieść szybko rozeszła się 
w społeczności szkolnej Łęgajn. Na oficjalne 
wyniki musieliśmy czekać jeszcze tydzień. 
Oficjalny komunikat potwierdził zwycięstwo 
Kuby. Wśród zawodników, którzy uzyskali 
wynik powyżej średniej, znalazł się również 
Antoni Siemiński.
 6 czerwca w budynku Wydziału Matema-
tyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego odbędzie się gala laureatów, 
podczas której wręczone zostaną dyplomy 
i nagrody.
 Serdecznie gratuluję Kubie i dziękuję za 
rzetelną współpracę oraz życzliwą atmosferę 
podczas przygotowań do konkursu.

Tomasz Sołowiej 
nauczyciel matematyki i informatyki
w SP im. Jana Pawła II w Łęgajnach

Pomóżmy rodzinom poszkodowanych dzieci
w wypadku na Ukrainie

„Spotkanie z Poezją”na Dzień Matki
Fot. Archiwum SP w Łęgajnach
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O procesji Bożego Ciała
w dawnym Barczewie

miast Katarzyna Suraj także artystyczne 
przedmioty wykonane metodą decoupage, 
a także malowane szkło. Katarzyna Suraj 
(z domu Nowacka) urodziła się w 1978 roku 
w Olsztynie. Absolwentka Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego. Od dzieciństwa mieszkanka 
gminy Barczewo. Sztuką para się od 18 roku 
życia. Tematy poruszane w pracach artystki 
dotyczą przyrody, kwiatów, krajobrazów, 
zwierząt. Twórczość swoją przedstawia 

różnymi metodami: w obrazach – olej, akryl, 
pastele; na szkle wykorzystuje zarówno 
technikę zdobniczą decoupage oraz farby do 
szkła. Jest autorką wielu wystaw, zarówno 
indywidualnych, jak i grupowych. Artystka 
jest członkinią barczewskiego oddziału 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
„Pojezierze” przy Galerii Sztuki „Synagoga” 
(od 2017 r.), współpracuje także z Salonem 
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie. Katarzyna Suraj od 10 lat pisze 

 Tydzień po europejskich obchodach 
Nocy Muzeów, w sobotę 26 maja 2018 r. 
zorganizowano Wieczór Muzeów w Bar-
czewie. W późnych godzinach wieczornych 
mieszkańcy Barczewa i okolic mieli możli-
wość zwiedzenia zabytkowych miejsc 
naszego miasta i nie tylko, a także uczestni-
czyć w ciekawych wydarzeniach kulturalnych 
przygotowanych specjalnie na tę okazję.
 Wieczór rozpoczęto o 17:30 w Telewizji 
Kablowej Macrosat, gdzie była możliwość 
poznania od środka działalności naszej 
lokalnej telewizji. Następnie w Salonie Mu-
zycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Bar-
czewie otwarto wystawę prac dwóch arty-
stek z córkami: Katarzyny Suraj i jej córki Mai 
oraz Anny Skrzypczyk-Lis z córką Joanną 
Tatarczuk. Wydarzenie było ukłonem w stro-
nę Mam z okazji Dnia Matki. Bohaterki 
wieczoru zatytułowały swoją wystawę 
„Z Lisankami przez Barczewo”, na której 
zaprezentowały głównie malarstwo, nato-

powietrzu dymem, burza 
przechodzić miała obok.
W południowej części Warmii 
w dzień Bożego Ciała plotło 
się również wianki z ziół 
(najczęściej z macierzanki), 
które były tego dnia poświę-
cone podczas nabożeństwa. 
Wianki miały ochraniać dom 
także przed pożarem i złem. 
Również w Boże Ciało „ma-
jono” bydło, przystrajając je 
wiankami z ziół i gałązek. 
Przypomnijmy, że w dzień przed uroczy-
stościami związanymi z Bożym Ciałem, na 
trasie procesji mieszkańcy dekorowali kwia-
tami okna swych domów obrazami i figurkami 
świętych, a w dniu procesji zapalali świece.
 Dawniej w Boże Ciało, po mszy św., 
procesję poprzedzał najstarszy, bo działający 
w mieście od połowy XIX wieku, Związek 
Strzelecki, zwany „Bractwem Kurkowym”.
 Do wyjątkowego wydarzenia należała 
uroczystość Bożego Ciała z 3 czerwca 1926 
roku. Wówczas w procesji uczestniczył biskup 
warmiński Augus�nus Bludau. Jak odnotowały 
kościelne kroniki i miejscowa prasa, było to 
duże kościelne wydarzenie w mieście.
 Natomiast w 1945 r. pierwsza w powojen-
nym Barczewie procesja Bożego Ciała, 
podobnie jak w tym roku, miała również 
miejsce 31 maja. Wówczas, po mszy św. 
procesja wyruszyła z kościoła pw. św. Andrzeja 

Apostoła, gdyż kościół pw. św. Anny i św. 
Szczepana w wyniku działań wojennych miał 
uszkodzony dach. Podczas procesji księdzu 
Maksymilianowi Tarnowskiemu, który od 
1936 roku nieprzerwanie był proboszczem 
barczewskiej parafii, ramię w ramię pod 
baldachimem towarzyszył burmistrz Marceli 
Wiśniewski. Zważywszy na doniosłą uro-
czystość kościelną Bożego Ciała, w pierwszej 
powojennej procesji uczestniczyli niemal 
wszyscy mieszkańcy miasta.
 W następnych powojennych latach pro-
cesje w Boże Ciało zmierzały jak dawniej, tą 
samą trasą do czterech ołtarzy. I jak dawniej 
poprzedzały ją kościelne sztandary procesyjne 
niesione przez członków rady parafialnej, a za 
nimi podążali duchowni, ministranci oraz 
pierwszokomunijni chłopcy i dziewczynki, 
które sypały kwiatki.

Wojciech Zenderowski

 Boże Ciało, czyli uroczystość Najświęt-
szego Ciała i Krwi Chrystusa, od wieków w Bar-
czewie przebiega niezmiennie. Po uroczystej 
mszy świętej z kościoła wyruszała duża pro-
cesja z Najświętszym Sakramentem, kierując 
się do czterech ołtarzy urządzonych na ten 
dzień. Mieszkańcy urządzali ołtarze przy 
ulicach Nowowiejskiego, Mickiewicza, Obroń-
ców Warszawy – tu ołtarz znajdował się przy 
kapliczce. Po przejściu przez Bramę Południo-
wą procesja zatrzymywała się przy czwartym 
ołtarzu na ul. Kopernika. Przy każdym ołtarzu 
kapłan czytał związane tematycznie z Eucha-
rys�ą fragmenty czterech Ewangelii. Potem 
uczestnicy procesji kierowali się do kościoła 
św. Anny i św. Szczepana.
 Miejscowi Warmiacy wspomniane na 
trasie procesji ołtarze nazywali różnie: m.in. 
„Domkami Bożymi”, które na ten dzień 
przystrajano kwiatami i młodymi brzózkami. 
Po odejściu kapłana od ołtarza, wierni z pro-
cesji tradycyjnie zrywali z drzewek gałązki 
i zabierali do domów, kładąc za świętym 
obrazem. Od wieków gałązkom przypisywane 
są właściwości magiczne: miały one bowiem 
chronić domowników od wszelakich chorób, 
ognia, piorunów, gradobicia i powodzi.
 Zgodnie z dawnymi obyczajami, jakie pa-
nowały na Warmii, gałązki zabrane z dekoracji 
ołtarzy zatykano także w rogach pól upraw-
nych jako ochronę przed burzą. Także kiedy 
zaczynało grzmieć, należało gałązki włożyć 
w ogień, a wraz z rozchodzącym się w 

w Barczewie Sakramentu Bierzmowania 
udzielił biskup Jacek Jezierski. 
2008.05.29 – w Barczewie przy ul. 
Mickiewicza 12, otwarto Biuro Informacji 
Miasta i Gminy Barczewo.

Wojciech Zenderowski
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 Dnia 11 kwietnia 2018 uczniowie klasy trzeciej i czwartej 
Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie odwiedzili 
w Olsztynie regionalną rozgłośnię radiową – Radio Olsztyn. Ten 
dzień był szczególny dla pracowników radia, ponieważ obchodzili 
swoje święto – Dzień Radia.

 Już od pierwszej chwili uczniowie byli niezwykle zachwyceni 
możliwością poznania, jak funkcjonuje radio. Mogli również 
zobaczyć samochód, którym pracownicy wyjeżdżają do nagrywania 
materiałów w terenie oraz jego wyposażenie. Mogli doświadczyć, 
krok po kroku, jak powstaje audycja radiowa, zapoznać się z wyglą-
dem studia oraz historią radia. Dzieci miały też możliwość sprawdzić 
się w roli radiowca.

 Odczytywały wcześniej przygotowane wiadomości, które były 
odtworzone na antenie. W roli dziennikarzy radiowych czytających 
informacje tego dnia sprawdzili się: Leon Półtorzycki, Julia 
Mrozińska, Fabian Kęszczyk i Wiktoria Witjes. Uczniowie próbowali 
też swoich sił w przeprowadzaniu wywiadów. Mieli również 
możliwość zobaczyć, jak pracownicy radia radzą sobie od strony 
technicznej z różnymi niedociągnięciami. 

 Obdarowani upominkami i pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy 
do naszej wspaniałej szkoły.

Joanna Baran-Niska

Dzieci ze szkoły w Ramsowie
w Radiu Olsztyn

Alina JAKOŃCZUK
 Urodziła się 9 marca 1947 roku w Lipówce 
koło Braniewa, w rodzinie Juliana i Marianny 
Stylków. W 1951 roku przyjechała do 
Barczewa, gdzie ukończyła szkołę podsta-
wową, a w 1965 roku Liceum Pedagogiczne 
w Morągu. Po ukończeniu w Olsztynie 
Studium Nauczycielskiego, rozpoczęła pracę 
w charakterze nauczyciela w Szkole Podsta-
wowej w Barczewie. W tym okresie ukończyła 
studia na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 
1985-1990 była Inspektorem Oświaty i Wy-
chowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bar-
czewie. W 1991 roku została dyrektorem 
Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Barczewie, skąd w 1999 roku 
przeszła na emeryturę.
 Była działaczką organizacji młodzieżo-
wych. Przez okres pracy nauczycielskiej 
związana była z harcerstwem (harcmistrz RP). 
Była także Instruktorem Krajoznawstwa Re-
gionalnego. Pracowała społecznie w struktu-
rach samorządowych miasta i powiatu 
olsztyńskiego. W latach 1994-1998 pełniła 
funkcję radnej Rady Miejskiej w Barczewie 

oraz była członkiem Zarządu Miasta. 10 
grudnia 1997 roku została wybrana na 
zastępcę burmistrza Barczewa, którą to 
funkcję pełniła społecznie do końca II kadencji 
Rady Miejskiej. W latach 1998-2002 była 
radną Rady Powiatu Olsztyńskiego. Od 2002 
roku do końca pełniła funkcję radnej Rady 
Miejskiej w Barczewie, będąc zarazem za-
stępcą przewodniczącego. Do końca uczestni-
czyła w pracach Komitetu Organizacyjnego, 
począwszy od pierwszej edycji Ogólno-
polskiego, a później Międzynarodowego 
Fes�walu Muzyki Chóralnej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie.
Zmarła 29 marca 2018 roku w Barczewie.  
 W sobotę, 31 marca 2018 roku, na 
cmentarzu komunalnym pożegnaliśmy śp. 
Alinę Jakończuk. Obok pogrążonej w smutku 
Rodziny w uroczystości pogrzebowej uczestni-
czyli liczni znajomi i przyjaciele. Jej mogiłę 
pokryły mnogie wieńce i wiązanki kwiatów. 

Wojciech Zenderowski
Fot. Z archiwum rodzinnego

 Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie 
umiera dla siebie, a wiadomość o śmierci śp. 
Aliny Jakończuk stała się wielkim zasko-
czeniem. Była lubiana, kochająca, niestru-
dzona, cieszyła się wielkim szacunkiem, służąc 
na co dzień pomocą tym, którzy jej potrzebo-
wali. Jako oddany nauczyciel i samorządowiec 
służyła społeczeństwu gminy Barczewo i po-
wiatu olsztyńskiego. I taką Ją zapamiętaliśmy. 
Odeszła, pozostawiając w smutku Rodzinę, 
przyjaciół i znajomych. 

Ostatnie pożegnanie śp. Aliny Jakończuk 
„Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby niech złagodzi prawda,
że nie umiera ten, kto pozostaje w naszych sercach”. 

 

Wartenburg. Rok 1923. Procesja z Bożego Ciała

Fot. Archiwum ZSiP w Ramsowie

Kultura w nocy, czyli barczewski Wieczór Muzeów

Ciąg dalszy na str. 12 >>
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O procesji Bożego Ciała
w dawnym Barczewie

miast Katarzyna Suraj także artystyczne 
przedmioty wykonane metodą decoupage, 
a także malowane szkło. Katarzyna Suraj 
(z domu Nowacka) urodziła się w 1978 roku 
w Olsztynie. Absolwentka Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego. Od dzieciństwa mieszkanka 
gminy Barczewo. Sztuką para się od 18 roku 
życia. Tematy poruszane w pracach artystki 
dotyczą przyrody, kwiatów, krajobrazów, 
zwierząt. Twórczość swoją przedstawia 

różnymi metodami: w obrazach – olej, akryl, 
pastele; na szkle wykorzystuje zarówno 
technikę zdobniczą decoupage oraz farby do 
szkła. Jest autorką wielu wystaw, zarówno 
indywidualnych, jak i grupowych. Artystka 
jest członkinią barczewskiego oddziału 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
„Pojezierze” przy Galerii Sztuki „Synagoga” 
(od 2017 r.), współpracuje także z Salonem 
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie. Katarzyna Suraj od 10 lat pisze 

 Tydzień po europejskich obchodach 
Nocy Muzeów, w sobotę 26 maja 2018 r. 
zorganizowano Wieczór Muzeów w Bar-
czewie. W późnych godzinach wieczornych 
mieszkańcy Barczewa i okolic mieli możli-
wość zwiedzenia zabytkowych miejsc 
naszego miasta i nie tylko, a także uczestni-
czyć w ciekawych wydarzeniach kulturalnych 
przygotowanych specjalnie na tę okazję.
 Wieczór rozpoczęto o 17:30 w Telewizji 
Kablowej Macrosat, gdzie była możliwość 
poznania od środka działalności naszej 
lokalnej telewizji. Następnie w Salonie Mu-
zycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Bar-
czewie otwarto wystawę prac dwóch arty-
stek z córkami: Katarzyny Suraj i jej córki Mai 
oraz Anny Skrzypczyk-Lis z córką Joanną 
Tatarczuk. Wydarzenie było ukłonem w stro-
nę Mam z okazji Dnia Matki. Bohaterki 
wieczoru zatytułowały swoją wystawę 
„Z Lisankami przez Barczewo”, na której 
zaprezentowały głównie malarstwo, nato-

powietrzu dymem, burza 
przechodzić miała obok.
W południowej części Warmii 
w dzień Bożego Ciała plotło 
się również wianki z ziół 
(najczęściej z macierzanki), 
które były tego dnia poświę-
cone podczas nabożeństwa. 
Wianki miały ochraniać dom 
także przed pożarem i złem. 
Również w Boże Ciało „ma-
jono” bydło, przystrajając je 
wiankami z ziół i gałązek. 
Przypomnijmy, że w dzień przed uroczy-
stościami związanymi z Bożym Ciałem, na 
trasie procesji mieszkańcy dekorowali kwia-
tami okna swych domów obrazami i figurkami 
świętych, a w dniu procesji zapalali świece.
 Dawniej w Boże Ciało, po mszy św., 
procesję poprzedzał najstarszy, bo działający 
w mieście od połowy XIX wieku, Związek 
Strzelecki, zwany „Bractwem Kurkowym”.
 Do wyjątkowego wydarzenia należała 
uroczystość Bożego Ciała z 3 czerwca 1926 
roku. Wówczas w procesji uczestniczył biskup 
warmiński Augus�nus Bludau. Jak odnotowały 
kościelne kroniki i miejscowa prasa, było to 
duże kościelne wydarzenie w mieście.
 Natomiast w 1945 r. pierwsza w powojen-
nym Barczewie procesja Bożego Ciała, 
podobnie jak w tym roku, miała również 
miejsce 31 maja. Wówczas, po mszy św. 
procesja wyruszyła z kościoła pw. św. Andrzeja 

Apostoła, gdyż kościół pw. św. Anny i św. 
Szczepana w wyniku działań wojennych miał 
uszkodzony dach. Podczas procesji księdzu 
Maksymilianowi Tarnowskiemu, który od 
1936 roku nieprzerwanie był proboszczem 
barczewskiej parafii, ramię w ramię pod 
baldachimem towarzyszył burmistrz Marceli 
Wiśniewski. Zważywszy na doniosłą uro-
czystość kościelną Bożego Ciała, w pierwszej 
powojennej procesji uczestniczyli niemal 
wszyscy mieszkańcy miasta.
 W następnych powojennych latach pro-
cesje w Boże Ciało zmierzały jak dawniej, tą 
samą trasą do czterech ołtarzy. I jak dawniej 
poprzedzały ją kościelne sztandary procesyjne 
niesione przez członków rady parafialnej, a za 
nimi podążali duchowni, ministranci oraz 
pierwszokomunijni chłopcy i dziewczynki, 
które sypały kwiatki.

Wojciech Zenderowski

 Boże Ciało, czyli uroczystość Najświęt-
szego Ciała i Krwi Chrystusa, od wieków w Bar-
czewie przebiega niezmiennie. Po uroczystej 
mszy świętej z kościoła wyruszała duża pro-
cesja z Najświętszym Sakramentem, kierując 
się do czterech ołtarzy urządzonych na ten 
dzień. Mieszkańcy urządzali ołtarze przy 
ulicach Nowowiejskiego, Mickiewicza, Obroń-
ców Warszawy – tu ołtarz znajdował się przy 
kapliczce. Po przejściu przez Bramę Południo-
wą procesja zatrzymywała się przy czwartym 
ołtarzu na ul. Kopernika. Przy każdym ołtarzu 
kapłan czytał związane tematycznie z Eucha-
rys�ą fragmenty czterech Ewangelii. Potem 
uczestnicy procesji kierowali się do kościoła 
św. Anny i św. Szczepana.
 Miejscowi Warmiacy wspomniane na 
trasie procesji ołtarze nazywali różnie: m.in. 
„Domkami Bożymi”, które na ten dzień 
przystrajano kwiatami i młodymi brzózkami. 
Po odejściu kapłana od ołtarza, wierni z pro-
cesji tradycyjnie zrywali z drzewek gałązki 
i zabierali do domów, kładąc za świętym 
obrazem. Od wieków gałązkom przypisywane 
są właściwości magiczne: miały one bowiem 
chronić domowników od wszelakich chorób, 
ognia, piorunów, gradobicia i powodzi.
 Zgodnie z dawnymi obyczajami, jakie pa-
nowały na Warmii, gałązki zabrane z dekoracji 
ołtarzy zatykano także w rogach pól upraw-
nych jako ochronę przed burzą. Także kiedy 
zaczynało grzmieć, należało gałązki włożyć 
w ogień, a wraz z rozchodzącym się w 

w Barczewie Sakramentu Bierzmowania 
udzielił biskup Jacek Jezierski. 
2008.05.29 – w Barczewie przy ul. 
Mickiewicza 12, otwarto Biuro Informacji 
Miasta i Gminy Barczewo.

Wojciech Zenderowski
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 Dnia 11 kwietnia 2018 uczniowie klasy trzeciej i czwartej 
Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie odwiedzili 
w Olsztynie regionalną rozgłośnię radiową – Radio Olsztyn. Ten 
dzień był szczególny dla pracowników radia, ponieważ obchodzili 
swoje święto – Dzień Radia.

 Już od pierwszej chwili uczniowie byli niezwykle zachwyceni 
możliwością poznania, jak funkcjonuje radio. Mogli również 
zobaczyć samochód, którym pracownicy wyjeżdżają do nagrywania 
materiałów w terenie oraz jego wyposażenie. Mogli doświadczyć, 
krok po kroku, jak powstaje audycja radiowa, zapoznać się z wyglą-
dem studia oraz historią radia. Dzieci miały też możliwość sprawdzić 
się w roli radiowca.

 Odczytywały wcześniej przygotowane wiadomości, które były 
odtworzone na antenie. W roli dziennikarzy radiowych czytających 
informacje tego dnia sprawdzili się: Leon Półtorzycki, Julia 
Mrozińska, Fabian Kęszczyk i Wiktoria Witjes. Uczniowie próbowali 
też swoich sił w przeprowadzaniu wywiadów. Mieli również 
możliwość zobaczyć, jak pracownicy radia radzą sobie od strony 
technicznej z różnymi niedociągnięciami. 

 Obdarowani upominkami i pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy 
do naszej wspaniałej szkoły.

Joanna Baran-Niska

Dzieci ze szkoły w Ramsowie
w Radiu Olsztyn

Alina JAKOŃCZUK
 Urodziła się 9 marca 1947 roku w Lipówce 
koło Braniewa, w rodzinie Juliana i Marianny 
Stylków. W 1951 roku przyjechała do 
Barczewa, gdzie ukończyła szkołę podsta-
wową, a w 1965 roku Liceum Pedagogiczne 
w Morągu. Po ukończeniu w Olsztynie 
Studium Nauczycielskiego, rozpoczęła pracę 
w charakterze nauczyciela w Szkole Podsta-
wowej w Barczewie. W tym okresie ukończyła 
studia na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 
1985-1990 była Inspektorem Oświaty i Wy-
chowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bar-
czewie. W 1991 roku została dyrektorem 
Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Barczewie, skąd w 1999 roku 
przeszła na emeryturę.
 Była działaczką organizacji młodzieżo-
wych. Przez okres pracy nauczycielskiej 
związana była z harcerstwem (harcmistrz RP). 
Była także Instruktorem Krajoznawstwa Re-
gionalnego. Pracowała społecznie w struktu-
rach samorządowych miasta i powiatu 
olsztyńskiego. W latach 1994-1998 pełniła 
funkcję radnej Rady Miejskiej w Barczewie 

oraz była członkiem Zarządu Miasta. 10 
grudnia 1997 roku została wybrana na 
zastępcę burmistrza Barczewa, którą to 
funkcję pełniła społecznie do końca II kadencji 
Rady Miejskiej. W latach 1998-2002 była 
radną Rady Powiatu Olsztyńskiego. Od 2002 
roku do końca pełniła funkcję radnej Rady 
Miejskiej w Barczewie, będąc zarazem za-
stępcą przewodniczącego. Do końca uczestni-
czyła w pracach Komitetu Organizacyjnego, 
począwszy od pierwszej edycji Ogólno-
polskiego, a później Międzynarodowego 
Fes�walu Muzyki Chóralnej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie.
Zmarła 29 marca 2018 roku w Barczewie.  
 W sobotę, 31 marca 2018 roku, na 
cmentarzu komunalnym pożegnaliśmy śp. 
Alinę Jakończuk. Obok pogrążonej w smutku 
Rodziny w uroczystości pogrzebowej uczestni-
czyli liczni znajomi i przyjaciele. Jej mogiłę 
pokryły mnogie wieńce i wiązanki kwiatów. 

Wojciech Zenderowski
Fot. Z archiwum rodzinnego

 Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie 
umiera dla siebie, a wiadomość o śmierci śp. 
Aliny Jakończuk stała się wielkim zasko-
czeniem. Była lubiana, kochająca, niestru-
dzona, cieszyła się wielkim szacunkiem, służąc 
na co dzień pomocą tym, którzy jej potrzebo-
wali. Jako oddany nauczyciel i samorządowiec 
służyła społeczeństwu gminy Barczewo i po-
wiatu olsztyńskiego. I taką Ją zapamiętaliśmy. 
Odeszła, pozostawiając w smutku Rodzinę, 
przyjaciół i znajomych. 

Ostatnie pożegnanie śp. Aliny Jakończuk 
„Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby niech złagodzi prawda,
że nie umiera ten, kto pozostaje w naszych sercach”. 

 

Wartenburg. Rok 1923. Procesja z Bożego Ciała

Fot. Archiwum ZSiP w Ramsowie
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zierze”, przybyli goście mieli możliwość 
zwiedzenia ciekawej wystawy fotograficznej 
Wojciecha Skulskiego, przedstawiającej 
krajobrazy Polski i spędzić miło czas przy 
smakołykach synagogowskich.
 Wstęp do wszystkich obiektów był bez-
płatny, a wieczorne zwiedzanie zakończyło 
się po godz. 22:00. Organizatorami byli: 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bar-
czewie, Telewizja Kablowa Macrosat oraz 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Poje-
zierze” w Barczewie. Europejskie Noce 
Muzeów polegają na udostępnianiu muzeów, 
galerii i instytucji kultury, w wybranym dniu, 

w godzinach nocnych, za symboliczną kwotę 
płaconą przy pierwszym wejściu lub za 
darmo. Po raz pierwszy „Noc” zorganizowano 
w 1997 r. w Berlinie. Z powodu jej dużego 
powodzenia zaczęły powstawać podobne 
imprezy w innych miastach, m.in. w Paryżu i 
Amsterdamie. Obecnie organizuje je ponad 
120 miast Europy.
 W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorga-
nizowano w 2003 w poznańskim Muzeum 
Narodowym,, a w Barczewie w Salonie 
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w 
2009 r.

Magdalena Łowkiel

wiersze o tematyce dziecięcej. Od 2015 r. 
należy do Klubu Poetów Ziemi Barczewskiej 
przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym 
w Barczewie. Organizuje spotkania i war-
sztaty literackie odbywające się w biblio-
tekach, szkołach i przedszkolach. Natomiast 
Anna Skrzypczyk-Lis pochodzi z Olsztyna, 
a od wielu lat mieszka w Lamkowie. Malar-
stwo uprawia od 2004 r. Głownie interesuje 
ją surrealizm. Ulubione tematy to kwiaty, 
krajobrazy i te surrealistyczne, oderwane od 
rzeczywistości obrazy i wizje. Artystka naj-
częściej posługuje się farbami olejnymi, 
pastelami i ołówkiem. Ponadto Anna 
Skrzypczyk-Lis udziela się społecznie, 
odrestaurowując zniszczone święte figurki 
w kapliczkach warmińskich i kościołach.
 Po wernisażu w Salonie Muzycznym 
gości zaproszono do Skarbca Kultury Euro-
pejskiej, gdzie odbył się fantastyczny koncert 
zespołu smyczkowego Amabile, działającego 
przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im 
F. Chopina w Olsztynie.
 W programie koncertu znalazły się dzieła 
m.in. A. Panufnika, W. A. Mozarta, H. Czyża, 
E .  Gr iega ,  I .  Szamo,  J .  S .  Bacha,  F. 
Mendelssohna-Bartholdy, a także E. Elgara, 
L. Schifrina, A. Lloyda Webbera. Zespół działa 
pod kierunkiem Danieli Wojtyłowicz i Ta-
deusza Korpala. Natomiast chór i solistów 
przygotowuje: Tatiana Kurżew, Walenty 
Kurżew (fortepian) i Daniela Wojtyłowicz 
(skrzypce).
 Tego wieczora dostępna była również 
Galeria Sztuki „Synagoga”. Dzięki uprzej-
mości pani Krystyny Szter, prezes Stowa-
rzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Poje-

Wyróżnieni zawodnicy:
1. Beata Zofia Pronobis - Biegi uliczne. 
Zawodniczka w roku 2017 wywalczyła m.in. 
II miejsce (kat. 35-49 lat) w Biegowym 
Grand Prix Biegam bo lubię, I miejsce 
(kat.A0 lat) City Trail onTour Olsztyn, 
I miejsce w II Grand Prix Biskupca (kat. 40-
49 lat, III miejsce (kat. 40-49 lat) w XIII 
Mikołajkowych Biegach Ulicznych - 10 km.
2. Marek Klimas - Thriatlon.
II miejsce (kat. 50) Triathlon Gołdap
3. Filip Plachimowicz - Szachy. 
Zdobył ranking szachowy i wpisał się na 
listę Polskiego Związku Szachowego. 
Brał udział w trzech imprezach bez podziału 
na wiek, m.in. w Międzynarodowym Tur-
nieju Szachowym w Barczewie i w II turnieju 
o puchar WM Kuratora klas I-III, zajmując 
17 miejsce.
4. Maja Suraj - Szachy. 
Wzięła udział w Międzynarodowym 
Turnieju, grając z 10 zawodnikami mającymi 
ranking międzynarodowych ELO i wygrała 
4 par�e, zdobywając tym samym ranking 
międzynarodowy ELO.
5. Dominik Gołębiowski - Biegi. 
Zajął 4 miejsce w VIII BIEGU MORSKIEGO 
KOMANDOSA 2017 r. i 114 miejsce 
w Elemental Tri Series 2017 na dystansie 
supersprinterskim.
6. Krzysztof Zajczyk - Biegi. 
Zajął 22 miejsce na 51 w VIII BIEGU 
MORSKIEGO KOMANDOSA 2017 r. i 56 
miejsce w Elemental Tri Series 2017 na 
dystansie supersprinterskim.
7. Sławomir Żarejko - Taekwondo ITF. 
1 miejsce - Taekwondo Nieolimpijskie 
oraz 98 miejsce w Elemental Tri Series 2017 
na dystansie supersprinterskim.
8. Janusz Zajczyk - Biegi. 
Zajął 22 miejsce w VIII BIEGU MORSKIEGO 

KOMANDOSA 2017 r. i 83 miejsce 
w Elemental Tri Series 2017 na dystansie 
supersprinterskim.

Nagrodzeni zawodnicy:
1. Cezary Białecki – Szermierka.
Brał udział w - Mistrzostwach Świata 
Juniorów, Mistrzostwach Europy Juniorów, 
Pucharze Świata Juniorów, Seniorów, 
Pucharze Europy Młodzieżowców – 
Medalista, Mistrzostwach Polski Seniorów, 
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. 
Zawodnik w składzie ośmioosobowej Kadry 
Narodowej przygotowującej się do 
eliminacji do Igrzysk Olimpijskich w Tokio.
2. Marsel Castalano - Taekwondo.
Brał udział w 12 turniejach rangi krajowej 
i międzynarodowej, w których wywalczył 
ponad 30 medali w kategoriach walk 
i układach formalnych, a podczas 
Otwartych Mistrzostw Polski Sztuk walk 
WKSF otrzymał tytuł najlepszego 
zawodnika wśród dzieci.
3. Maja Staniszewska - Taekwondo. 
Brała udział w ponad 10 turniejach rangi 
krajowej i międzynarodowej, w których 
wywalczyła 27 medali w kategoriach walk 
i układach formalnych.
4. Piotr Dolat - Taekwondo Olimpijskie. 
Zawodnik Taekwondo Olimpijskiego 
w kategorii junior młodszy w walkach 
wywalczył: I miejsce - Międzynarodowy 
Puchar Polski Olsztyn CUP, II miejsce - 
Turniej Nadziei Olimpijskiej, II miejsce - 
Międzynarodowy Puchar Polski, Bydgoszcz 
CUP, II miejsce - Międzynarodowy Puchar 
Polski, Warszawa. Pan Piotr w kategorii 
wiekowej junior młodszy (kadet) plasuje się 
na 6 miejscu w rankingu Polskiego Związku 
Taekwondo Olimpijskiego.

 26 kwietnia w Skarbcu Kultury Euro-
pejskiej, obiekcie wyróżnionym w konkursie 
Generalnego Konserwatora Zabytków „Za-
bytek Zadbany” 2017, odbyła się VII Gala 
Sportu 2018, na której podsumowane 
zostały osiągnięcia sportowe 2017 r.
 Na uroczystości wręczono nagrody i wy-
różnienia zawodnikom, trenerom i działa-
czom sportowym, którzy w minionym roku 
uczynili wiele na rzecz rozwoju sportu 
w Gminie Barczewo. Zawodnicy uczestniczyli 
w wielu imprezach międzynarodowych 
i krajowych najwyższej rangi. Gala rozpoczęła 
się wspaniałym występem bębniarzy ze 
szkoły muzycznej. Gospodarzem gali był 
burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski, 
który w swym wystąpieniu podkreślał, że 
posiadamy coraz więcej młodych sportow-
ców, którzy promują gminę Barczewo na 
arenie krajowej i międzynarodowej i cieszy 
się, że rosną kandydaci na mistrzów. Zazna-
czył również, że wyników sportowych nie 
byłoby, gdyby nie trenerzy, którzy mobilizują 
swoich podopiecznych do ciężkiej pracy. 
Podziękował także za duże zaangażowanie 
działaczy sportowych, którzy w sposób 
czynny zachęcają mieszkańców gminy do 
aktywnego spędzania czasu wolnego. Poseł 
na Sejm RP Anna Wasilewska serdecznie 
pogratulowała nagrodzonym zawodnikom 
i trenerom zapewniając, że sukcesy cieszą 
wszystkich mieszkańców regionu Warmii 
i Mazur. Dyrektor Departamentu Turystyki 
i Sportu, Waldemar Buszan, podkreślił dużą 
rolę sportu, która kształtuje charakter.

 Uroczystość umilił występ Marty An-
drzejczyk i Piotra Banaszka.
 Patronat medialny nad imprezą objęła 
telewizja kablowa Macrosat, Radio Warmia 
Barczewo i Wiadomości Barczewskie.
 Organizatorem był Wydział Informacji 
Turystycznej Urzędu Miasta i Gminy Bar-
czewo, współorganizatorem zaś Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne.
 Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, 
a mieszkańcom gminy Barczewo dziękujemy 
za udział w VII Gali Sportu 2018 r.

VII Gala Sportu 2018
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 Pragniemy z całego serca podziękować 
Sąsiadom, Mieszkańcom Wójtowa i Miesz-
kańcom okolicznych miejscowości za po-
moc i wsparcie podczas pożaru naszego 
domu w Wójtowie przy ulicy Wrzosowej. 
Bez namysłu narażaliście Państwo swoje 
zdrowie i życie, by ratować nasz dom. 
Gdyby nie pomoc wszystkich Państwa – 
dziś nie mielibyśmy dachu nad głową.
 Bardzo dziękujemy za ogromne zaanga-
żowanie w poszukiwanie naszego psa, który 
szczęśliwie się odnalazł. Jesteśmy wdzięcz-
ni za życzliwe słowa i gesty dodające o-
tuchy, za to, że poświęciliście nam Państwo 
swój prywatny czas, by sprawnie i szybko 
znaleźć ekipy remontowe, byśmy jak naj-
szybciej mogli wrócić do „normalności” i za-
pomnieć o tragedii, jaka nas spotkała. 
Jeszcze raz gorąco dziękujemy i wierzymy, 
że to dobro do Państwa wróci. 

Małgorzata i Piotr Wierzchowscy 
z Rodziną

Podziękowanie
 25 kwietnia klasa 3 wzięła udział w zajęciach 
poświęconych naszemu regionowi.
Odbyły się one w Gadach (gmina Dywity), w Ośrodku 
Rzemiosł Zapomianych, gdzie pani Jagoda Orzołek 
z GOK w Dywitach zapoznała dzieci z tradycją wielo-
kulturowej Warmii (zwyczaje, stroje, usytuowanie na 
mapie Polski). W pracowni ceramicznej pod opieką 
instruktorki, p. Joanny Zawadzkiej, każdy wykonał pracę 
z gliny: miski, wazony, kubki, które po wysuszeniu w piecu 
wkrótce wrócą do właścicieli.
Lekcja ważna i bardzo ciekawa, polecamy :)

Wychowawca klasy 3, Beata Sierpińska

Szkoła Podstawowa nr 3 informuje

Tekst i zdjęcia ze strony www.barczewo.pl
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zierze”, przybyli goście mieli możliwość 
zwiedzenia ciekawej wystawy fotograficznej 
Wojciecha Skulskiego, przedstawiającej 
krajobrazy Polski i spędzić miło czas przy 
smakołykach synagogowskich.
 Wstęp do wszystkich obiektów był bez-
płatny, a wieczorne zwiedzanie zakończyło 
się po godz. 22:00. Organizatorami byli: 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bar-
czewie, Telewizja Kablowa Macrosat oraz 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Poje-
zierze” w Barczewie. Europejskie Noce 
Muzeów polegają na udostępnianiu muzeów, 
galerii i instytucji kultury, w wybranym dniu, 

w godzinach nocnych, za symboliczną kwotę 
płaconą przy pierwszym wejściu lub za 
darmo. Po raz pierwszy „Noc” zorganizowano 
w 1997 r. w Berlinie. Z powodu jej dużego 
powodzenia zaczęły powstawać podobne 
imprezy w innych miastach, m.in. w Paryżu i 
Amsterdamie. Obecnie organizuje je ponad 
120 miast Europy.
 W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorga-
nizowano w 2003 w poznańskim Muzeum 
Narodowym,, a w Barczewie w Salonie 
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w 
2009 r.

Magdalena Łowkiel

wiersze o tematyce dziecięcej. Od 2015 r. 
należy do Klubu Poetów Ziemi Barczewskiej 
przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym 
w Barczewie. Organizuje spotkania i war-
sztaty literackie odbywające się w biblio-
tekach, szkołach i przedszkolach. Natomiast 
Anna Skrzypczyk-Lis pochodzi z Olsztyna, 
a od wielu lat mieszka w Lamkowie. Malar-
stwo uprawia od 2004 r. Głownie interesuje 
ją surrealizm. Ulubione tematy to kwiaty, 
krajobrazy i te surrealistyczne, oderwane od 
rzeczywistości obrazy i wizje. Artystka naj-
częściej posługuje się farbami olejnymi, 
pastelami i ołówkiem. Ponadto Anna 
Skrzypczyk-Lis udziela się społecznie, 
odrestaurowując zniszczone święte figurki 
w kapliczkach warmińskich i kościołach.
 Po wernisażu w Salonie Muzycznym 
gości zaproszono do Skarbca Kultury Euro-
pejskiej, gdzie odbył się fantastyczny koncert 
zespołu smyczkowego Amabile, działającego 
przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im 
F. Chopina w Olsztynie.
 W programie koncertu znalazły się dzieła 
m.in. A. Panufnika, W. A. Mozarta, H. Czyża, 
E .  Gr iega ,  I .  Szamo,  J .  S .  Bacha,  F. 
Mendelssohna-Bartholdy, a także E. Elgara, 
L. Schifrina, A. Lloyda Webbera. Zespół działa 
pod kierunkiem Danieli Wojtyłowicz i Ta-
deusza Korpala. Natomiast chór i solistów 
przygotowuje: Tatiana Kurżew, Walenty 
Kurżew (fortepian) i Daniela Wojtyłowicz 
(skrzypce).
 Tego wieczora dostępna była również 
Galeria Sztuki „Synagoga”. Dzięki uprzej-
mości pani Krystyny Szter, prezes Stowa-
rzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Poje-

Wyróżnieni zawodnicy:
1. Beata Zofia Pronobis - Biegi uliczne. 
Zawodniczka w roku 2017 wywalczyła m.in. 
II miejsce (kat. 35-49 lat) w Biegowym 
Grand Prix Biegam bo lubię, I miejsce 
(kat.A0 lat) City Trail onTour Olsztyn, 
I miejsce w II Grand Prix Biskupca (kat. 40-
49 lat, III miejsce (kat. 40-49 lat) w XIII 
Mikołajkowych Biegach Ulicznych - 10 km.
2. Marek Klimas - Thriatlon.
II miejsce (kat. 50) Triathlon Gołdap
3. Filip Plachimowicz - Szachy. 
Zdobył ranking szachowy i wpisał się na 
listę Polskiego Związku Szachowego. 
Brał udział w trzech imprezach bez podziału 
na wiek, m.in. w Międzynarodowym Tur-
nieju Szachowym w Barczewie i w II turnieju 
o puchar WM Kuratora klas I-III, zajmując 
17 miejsce.
4. Maja Suraj - Szachy. 
Wzięła udział w Międzynarodowym 
Turnieju, grając z 10 zawodnikami mającymi 
ranking międzynarodowych ELO i wygrała 
4 par�e, zdobywając tym samym ranking 
międzynarodowy ELO.
5. Dominik Gołębiowski - Biegi. 
Zajął 4 miejsce w VIII BIEGU MORSKIEGO 
KOMANDOSA 2017 r. i 114 miejsce 
w Elemental Tri Series 2017 na dystansie 
supersprinterskim.
6. Krzysztof Zajczyk - Biegi. 
Zajął 22 miejsce na 51 w VIII BIEGU 
MORSKIEGO KOMANDOSA 2017 r. i 56 
miejsce w Elemental Tri Series 2017 na 
dystansie supersprinterskim.
7. Sławomir Żarejko - Taekwondo ITF. 
1 miejsce - Taekwondo Nieolimpijskie 
oraz 98 miejsce w Elemental Tri Series 2017 
na dystansie supersprinterskim.
8. Janusz Zajczyk - Biegi. 
Zajął 22 miejsce w VIII BIEGU MORSKIEGO 

KOMANDOSA 2017 r. i 83 miejsce 
w Elemental Tri Series 2017 na dystansie 
supersprinterskim.

Nagrodzeni zawodnicy:
1. Cezary Białecki – Szermierka.
Brał udział w - Mistrzostwach Świata 
Juniorów, Mistrzostwach Europy Juniorów, 
Pucharze Świata Juniorów, Seniorów, 
Pucharze Europy Młodzieżowców – 
Medalista, Mistrzostwach Polski Seniorów, 
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. 
Zawodnik w składzie ośmioosobowej Kadry 
Narodowej przygotowującej się do 
eliminacji do Igrzysk Olimpijskich w Tokio.
2. Marsel Castalano - Taekwondo.
Brał udział w 12 turniejach rangi krajowej 
i międzynarodowej, w których wywalczył 
ponad 30 medali w kategoriach walk 
i układach formalnych, a podczas 
Otwartych Mistrzostw Polski Sztuk walk 
WKSF otrzymał tytuł najlepszego 
zawodnika wśród dzieci.
3. Maja Staniszewska - Taekwondo. 
Brała udział w ponad 10 turniejach rangi 
krajowej i międzynarodowej, w których 
wywalczyła 27 medali w kategoriach walk 
i układach formalnych.
4. Piotr Dolat - Taekwondo Olimpijskie. 
Zawodnik Taekwondo Olimpijskiego 
w kategorii junior młodszy w walkach 
wywalczył: I miejsce - Międzynarodowy 
Puchar Polski Olsztyn CUP, II miejsce - 
Turniej Nadziei Olimpijskiej, II miejsce - 
Międzynarodowy Puchar Polski, Bydgoszcz 
CUP, II miejsce - Międzynarodowy Puchar 
Polski, Warszawa. Pan Piotr w kategorii 
wiekowej junior młodszy (kadet) plasuje się 
na 6 miejscu w rankingu Polskiego Związku 
Taekwondo Olimpijskiego.

 26 kwietnia w Skarbcu Kultury Euro-
pejskiej, obiekcie wyróżnionym w konkursie 
Generalnego Konserwatora Zabytków „Za-
bytek Zadbany” 2017, odbyła się VII Gala 
Sportu 2018, na której podsumowane 
zostały osiągnięcia sportowe 2017 r.
 Na uroczystości wręczono nagrody i wy-
różnienia zawodnikom, trenerom i działa-
czom sportowym, którzy w minionym roku 
uczynili wiele na rzecz rozwoju sportu 
w Gminie Barczewo. Zawodnicy uczestniczyli 
w wielu imprezach międzynarodowych 
i krajowych najwyższej rangi. Gala rozpoczęła 
się wspaniałym występem bębniarzy ze 
szkoły muzycznej. Gospodarzem gali był 
burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski, 
który w swym wystąpieniu podkreślał, że 
posiadamy coraz więcej młodych sportow-
ców, którzy promują gminę Barczewo na 
arenie krajowej i międzynarodowej i cieszy 
się, że rosną kandydaci na mistrzów. Zazna-
czył również, że wyników sportowych nie 
byłoby, gdyby nie trenerzy, którzy mobilizują 
swoich podopiecznych do ciężkiej pracy. 
Podziękował także za duże zaangażowanie 
działaczy sportowych, którzy w sposób 
czynny zachęcają mieszkańców gminy do 
aktywnego spędzania czasu wolnego. Poseł 
na Sejm RP Anna Wasilewska serdecznie 
pogratulowała nagrodzonym zawodnikom 
i trenerom zapewniając, że sukcesy cieszą 
wszystkich mieszkańców regionu Warmii 
i Mazur. Dyrektor Departamentu Turystyki 
i Sportu, Waldemar Buszan, podkreślił dużą 
rolę sportu, która kształtuje charakter.

 Uroczystość umilił występ Marty An-
drzejczyk i Piotra Banaszka.
 Patronat medialny nad imprezą objęła 
telewizja kablowa Macrosat, Radio Warmia 
Barczewo i Wiadomości Barczewskie.
 Organizatorem był Wydział Informacji 
Turystycznej Urzędu Miasta i Gminy Bar-
czewo, współorganizatorem zaś Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne.
 Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, 
a mieszkańcom gminy Barczewo dziękujemy 
za udział w VII Gali Sportu 2018 r.

VII Gala Sportu 2018
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Fot. Archiwum CK-B (2)

 Pragniemy z całego serca podziękować 
Sąsiadom, Mieszkańcom Wójtowa i Miesz-
kańcom okolicznych miejscowości za po-
moc i wsparcie podczas pożaru naszego 
domu w Wójtowie przy ulicy Wrzosowej. 
Bez namysłu narażaliście Państwo swoje 
zdrowie i życie, by ratować nasz dom. 
Gdyby nie pomoc wszystkich Państwa – 
dziś nie mielibyśmy dachu nad głową.
 Bardzo dziękujemy za ogromne zaanga-
żowanie w poszukiwanie naszego psa, który 
szczęśliwie się odnalazł. Jesteśmy wdzięcz-
ni za życzliwe słowa i gesty dodające o-
tuchy, za to, że poświęciliście nam Państwo 
swój prywatny czas, by sprawnie i szybko 
znaleźć ekipy remontowe, byśmy jak naj-
szybciej mogli wrócić do „normalności” i za-
pomnieć o tragedii, jaka nas spotkała. 
Jeszcze raz gorąco dziękujemy i wierzymy, 
że to dobro do Państwa wróci. 

Małgorzata i Piotr Wierzchowscy 
z Rodziną

Podziękowanie
 25 kwietnia klasa 3 wzięła udział w zajęciach 
poświęconych naszemu regionowi.
Odbyły się one w Gadach (gmina Dywity), w Ośrodku 
Rzemiosł Zapomianych, gdzie pani Jagoda Orzołek 
z GOK w Dywitach zapoznała dzieci z tradycją wielo-
kulturowej Warmii (zwyczaje, stroje, usytuowanie na 
mapie Polski). W pracowni ceramicznej pod opieką 
instruktorki, p. Joanny Zawadzkiej, każdy wykonał pracę 
z gliny: miski, wazony, kubki, które po wysuszeniu w piecu 
wkrótce wrócą do właścicieli.
Lekcja ważna i bardzo ciekawa, polecamy :)

Wychowawca klasy 3, Beata Sierpińska

Szkoła Podstawowa nr 3 informuje

Tekst i zdjęcia ze strony www.barczewo.pl

12 13



GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (284) maj 2018GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (284) maj 2018

złoto - martwy ciąg, wyciskanie leżąc.
- wrzesień 2017: Mistrzostwa Świata, 
federacja GPC, Trutnov, Czechy: 
złoto - martwy ciąg i srebro - wyciskanie 
leżąc.
- październik 2017: federacja WUAP, 
Mistrzostwa Świata, Praga, Czechy: 
złoto m. ciąg i wyciskanie leżąc.
- grudzień 2017: Mistrzostwa Świata, 
federacja WPA, Siedlce: złoto - martwy ciąg 
i wyciskanie leżąc.

„Walcz o swoje marzenia, nawet jeśli wydają 
się one nieosiągalne.
Walcz wytrwale do końca. Walcz dla siebie, to 
Twoje życie.
Nie zwracaj uwagi na to, co inni powiedzą, nie 
daj sobie wmówić, że nie dasz rady, że czegoś 
nie osiągniesz.
Ludzie nie potrafią sami czegoś zrobić, więc 
mówią, że także nie potrafisz.
Najważniejsze są twoje marzenia i cele.
Jeżeli czegoś chcesz, jeżeli będziesz robić 
wszystko najlepiej jak potrafisz, jeżeli 
znajdziesz w tym pasję, to prędzej czy później 
przyjdą efekty.
Nie poddawaj się!”
(autor nieznany)

Informacja Turystyczna
Urząd Miejski w Barczewie

Fotorelacja Agnieszka Markowicz /UM/IT

Nagrodzeni trenerzy
1. Bartosz Zabłotny
Trener Klubu Sportowego Egida. 
Jego zawodnicy: Maja Staniszewska, Marsel 
Castalano, Rafał Frenkiel, Leila Castalano 
zdobywają liczne medale na arenie krajowej 
i międzynarodowej.
2. Krzysztof Cis
Trener szachów. 
Jego dwóch podopiecznych wywalczyło 
ranking międzynarodowy ELO oraz wpisało 
się na listę Polskiego Związku Szachowego. 
Dodatkowo pan Krzysztof jest współorga-
nizatorem turniejów szachowych w gminie 
Barczewo oraz prowadzi zajęcia szachowe 
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w CKB 
Barczewo.

Nagrodzeni działacze sportowi:
1. Przemysław Menziński
Trener Barczewskiego Stowarzyszenia 
Biegowego „Barczewo Biega” i organizator 
cyklicznych imprez sportowych.
Swoją działalnością wolontariacką 
wspomaga wraz ze swoim stowarzyszeniem 
wiele imprez charytatywnych, m.in. Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
2. Jarosław Łada
- Współorganizator wydarzeń sportowych 
podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 
- Organizator II Gminnego Biegu 
Terenowego dla dzieci 
- Prowadzący zajęć samoobrony dla dzieci 
i osób dorosłych
- Promował Gminę Barczewo w Biegu 
Morskiego Komandosa w Gdyni

Nagroda Specjalna
Zbigniew Koper
Od blisko pół wieku trenuje podnoszenie 
ciężarów. Startuje w Olimpijskim 
Podnoszeniu Ciężarów Masters, również 
w Trójboju Siłowym. Jest wielokrotnym 
mistrzem Polski, Europy i Świata. 
Dodatkowo jego zawodnicy z każdych 
zawodów wracają z workiem medali. 
Osiągnięcia Pana Zbigniewa Kopra 
w 2017r.:
- kwiecień 2017: federacja PUTS, 
mistrzostwa Polski. Złoto - przysiad, 
martwy ciąg, srebro - wyciskanie leżąc.
- kwiecień 2017: dwubój olimpijski, 
podnoszenie ciężarów. Mistrzostwa Polski 
w Więcborku: złote medale - rwanie 
i podrzut.
- czerwiec 2017: Mistrzostwa Europy, 
federacja GPC, Biała Podlaska: 

SPORTTELEGRAM

 W weekend 18-20 maja w Łucku na 
Ukrainie odbyły się Mistrzostwa Świata 
w Trójboju Siłowym federacji WPA.
 Uczestnikiem zawodów był mieszkaniec 
gminy Barczewo, pan Zbigniew Koper. 
 Osiągnięcia pana Zbigniewa na Mistrzo-
stwach: 1 miejsce w martwym ciągu, 1 
miejsce w wyciskaniu na ławeczce, 3 miejsce 
w klasyfikacji open w martwym ciągu, 
2 miejsce open w wyciskaniu na ławeczce, 
nagroda specjalna – srebrny sygnet z wize-
runkiem postaci trójboisty. 
GRATULUJEMY!

Informacja Turystyczna
Urząd Miejski w Barczewie
Fot. Arch. Zbigniew Koper

 IV Gala Sportu Powiatu Olsztyńskiego odbyła się w Świątkach. Podczas uroczystości 
poznaliśmy najlepszych sportowców 
powiatu.
Laureatami zostali: Antonina Milew-
ska z Barczewa, Szymon Piątkowski, 
Bartosz Zabłotny z Barczewa i Wiktor 
Zastawny. Tytuł trenera roku 2017 
zdobył Dariusz Jaskulski, szkolenio-
wiec kolarstwa w Ludowym Klubie 
Kolarskim „Warmia” Biskupiec.
 Starosta olsztyński, pani Małgo-
rzata Chyziak, wyróżniła także Iwonę 
Jasińską z Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Frendo” w Dywitach. Wielkie 
gratulacje również należą się barcze-
wianom: Wiktorowi Augustowskiemu, 
Mai Staniszewskiej, Cezaremu Bia-
łeckiemu oraz Marselowi Castalano.

 Podczas uroczystości pan burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski, wspomniał o tragicznym 
wypadku, który wydarzył się 13 maja na zachodzie Białorusi. Bus wiozący ukraińskie dzieci, 
drużynę piłkarską powracającą z Barczewa, zderzył się z ciężarówka. Kilka osób jest w bardzo złym 
stanie, a 13-letni chłopiec z Ukrainy zginął na miejscu. Burmistrz poprosił wszystkich o uczczenie 
jego pamięci minutą ciszy.

Informacja Turystyczna
Urząd Miejski w Barczewie
Fot. Agnieszka Markowicz

Mistrzostwa Świata
w Trójboju Siłowym
federacji WPA w Łucku
na Ukrainie. 
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RADIO WARMIA BARCZEWO
Emisja w każdy czwartek na żywo
od godz. 8:00.
Powtórki w niedziele i wtorki

oraz TVK Macrosat - kanał 910

Książka na czerwiec
Biblioteka CK-B

Rok 1936. W Rowach, letniskowej 
miejscowości położonej nieopodal Lwowa, mają 
miejsce tajemnicze morderstwa kobiet. Oprócz 
policji, w śledztwo włączają się dziennikarze, w 
tym Jakub Stern, który gotów jest poświęcić 
nawet rodzinę, byle odnieść zawodowy sukces. 
Kłopoty z bliskimi, bezwzględna rywalizacja w 
pracy i ciągła presja czasu doprowadzają 
dziennikarza do załamania nerwowego. 
Atmosfera powieści gęstnieje z każdą stroną 
książki, niecodzienne wydarzenia i niesamowite 
osoby, sprawiają że nic do końca nie jest 
oczywiste, a wokół budzi grozę Foresta 
Umbra… „Foresta Umbra” to znakomita powieść 
psychologiczno-sensacyjna, która 
zapoczątkowała cykl przygód Jakuba Sterna i 
została nagrodzona Nagrodą Wielkiego Kalibru. 
Źródło http://zielski.osdw.pl/ksiazka/Jaszczuk-
Pawel/Foresta-Umbra,87764002276KS

Paweł Jaszczuk
„Foresta Umbra”

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

Zapraszamy na wieżę widokową !

Z kalendarza imprez 2018

9.06. - MAZURSKIE TROPY - Barczewo, SP nr 3 - godz. 9.00
10.06. - FESTYN RODZINNY - Wójtowo
10.06. - DZIEŃ DZIECKA - Kromerowo
12-14.06. - WARSZTATY ARTYSTYCZNE W RAMACH "Z KULTURĄ 
ŻYDOWSKĄ POD BARCZEWSKIM NIEBEM" - Barczewo, Galeria 
Sztuki "Synagoga"
13.06. - KAPELMISTRZ KOCIOŁKA ŻYDOWSKIEGO - Barczewo, 
Galeria Sztuki "Synagoga"
15.06. - WERNISAŻ WYSTAWY "Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ POD 
BARCZEWSKIM NIEBEM" - Barczewo, Galeria Sztuki "Synagoga"
16.06. - ŁOSIERY - Barczewo, kościół św. Andrzeja Apostoła
16.06. - ŚWIĘTO WIOSKI "SOSNOWYCH ANIOŁÓW" - Kaplityny
19.06. - III BIEG DEFENDER - Barczewo
19.06. - KONCERT SZKOŁY MUZYCZNEJ - Barczewo, Skarbiec 
Kultury Europejskiej, godz. 16.00
22-24.06. - PISA YOUNG STARS - Barczewo, Stadion Miejski
23.06. - NOC ŚWIĘTOJAŃSKA - KONCERT FOLKLORYSTYCZNY - 
Barczewo, amfiteatr
23-24.06. - DZNI ŁĘGAJN - Łęgajny
23.06. - PALINOCKA - Łęgajny, Jez. Linowskie
30.06. - FESTYN RODZINNY - Szynowo
30.06. - FESTYN RODZINNY - Wrócikowo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7-8.07. - DNI BARCZEWA - Barczewo, amfiteatr

Informacje z  FB:gminabarczewowww.ckb.barczewo.pl,



Poniedziałek: NIECZYNNE
Wtorek:    7.00 – 15.00
Środa:       7.00 – 15.00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Prostej 15 w Barczewie

UWAGA MIESZKAŃCY!!!!!
Od 11 czerwca 2018 r.

nowe godziny otwarcia PSZOK

Czwartek: 7.00 – 15.00
Piątek:      7.00 – 14.00
Sobota:     8.00 – 13.00


