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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 kwiecień Biblioteka Miejska w Barczewie

Barcelona, lata pięćdziesiąte ubiegłego stulecia, mroczne dni reżimu generała Franco. Alicja Gris jest 
piękną, inteligentną i pozbawioną skrupułów agentką. Pewnego dnia otrzymuje zlecenie z najwyższych 
sfer władzy. Sprawa jest ściśle tajna i dotyczy tajemniczego zniknięcia ministra kultury Mauricia Vallsa. 
Wydaje się, że może mieć to związek z przeszłością, kiedy Valls był dyrektorem budzącego grozę 
więzienia Montjuic. Alicja, wraz z przydzielonym do tego dochodzenia kapitanem policji, ma kilka dni na 
odnalezienie ministra. W trakcie poszukiwań w jej ręce trafia należący do Vallsa siódmy tom serii „Labirynt 
duchów”. Książka ta doprowadzi Alicję do ukrytej w samym sercu Barcelony księgarni Sempere&Synowie. 
Czar tego miejsca sprawia, że jak przez mgłę powracają do niej obrazy z dzieciństwa. To, co odkryje, 
będzie śmiertelnym zagrożeniem dla niej i dla wszystkich, których kocha.
Zafón ostatecznie zamyka swoją tetralogię o Cmentarzu Zapomnianych Książek. Po mistrzowsku 
rozsupłuje wszystkie splątane wątki wielopiętrowej intrygi i prowadzi czytelnika do emocjonującego finału.
"Labirynt duchów" to jednocześnie hołd dla świata książek, sztuki snucia opowieści i magicznych 
powiązań między literaturą a życiem.

Źródło: http://www.empik.com/labirynt-duchow-zafon-carlos-ruiz,p1152199743,ksiazka-p

Carlos Ruiz Zafón „Labirynt duchów”

 Już 8 kwietnia w hali sportowej przy Zespole Szkół w Barczewie odbędzie się koncert 
charytatywny na rzecz Kuby Barszczewicza. Kuba na razie jest bezpieczny w brzuchu mamy, ale 
niestety już niedługo przyjdzie mu stoczyć ogromną walkę o własne życie. Mama Kuby, Barbara 
Barszczewicz, znana w Barczewie pod swoim panieńskim nazwiskiem Podralska, z tatą Kuby – 
Mariuszem myśleli, że okres ciąży będzie jedną ze szczęśliwszych chwil w ich życiu. Para 
dowiedziała się jednak, że malec urodzi się z wadą serca HLHS. By ratować Kubę, potrzebne są trzy 
operacje, pierwsza zaraz po urodzeniu malca, a jej koszt to 350 000 zł. Ponieważ w niemieckiej 
klinice szanse powodzenia takiej operacji są większe o 10%, to właśnie tam udadzą się jego rodzice. 
Po zgłoszeniu się do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie Ewy Pomorskiej, która spytała 
się o jakąś możliwość wsparcia swojej koleżanki Basi, Radio Warmia Barczewo podjęło wyzwanie i 
postanowiło zorganizować charytatywny koncert. Na odzew mieszkańców Barczewa i nie tylko nie 
musieliśmy długo czekać. Od razu do organizacji zaangażowały się nasze szkoły – Zespół Szkół w Barczewie i Szkoła Podstawowa nr 1. Szereg 
stowarzyszeń, klubów, firm i osób prywatnych przygotują szereg atrakcji i niespodzianek dla wszystkich gości. Będzie można zobaczyć i zrobić zdjęcia na 
sportowych motocyklowych maszynach, zrelaksować się przy masażu, nauczyć się udzielać pierwszej pomocy i poddać niektórym profilaktycznym 
badaniom, zjeść przysmaki lokalnej kuchni i spróbować słodkich wypieków, zakupić najróżniejsze cudowności na kiermaszach i przygotowanych 
stoiskach. Na scenie wystąpią m.in. Magdalena Łowkiel z zespołem, Barczewianie, Wiedźmuchy, pokazy zespołów tanecznych z Lidzbarka Warmińskiego 
i Kabaret Piosenki Satyrycznej Czyści Jak Łza. W trakcie koncertu przeprowadzona będzie licytacja, na którą wciąż jeszcze napływają przeróżne 
rewelacyjne vouchery i fanty. To tylko część z przewidzianych atrakcji i występów. To, co już udało się zorganizować i zaplanować, można śledzić na 
profilu na Facebooku w utworzonym wydarzeniu „Koncert Charytatywny dla Kubusia”.
 Jedno jest pewne – by nam się udało, musicie być Państwo razem z nami. Im większa będzie frekwencja na tym wydarzeniu, tym większa szansa 
uzbierania jak największej kwoty, która zostanie przekazana rodzicom Kubusia. Pamiętajmy, że tym koncertem walczymy o to, by narodziny nie okazały 
się końcem życia, a tylko razem może nam się udać.

Patrycja Nowicka

RAZEM DLA KUBUSIA!!!
Koncert charytatywny dla Kubusia Barszczewicza

Siatkarskie Ośrodki Szkolne

zapraszają

dziewczęta do klasy sportowej (I i IV)

o profilu piłki siatkowej

w Szkole Podstawowej nr 3 w Barczewie
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 Miło nam poinformować, że po raz kolejny 
sołtys Wipsowa, pan Kazimierz Biegacki, 
został Super Sołtysem powiatu olsztyńskiego. 
Na sesji Rady Miejskiej otrzymał prestiżową 
nagrodę oraz list gratulacyjny z rąk burmistrza 
Barczewa, Lecha Jana Nitkowskiego.
 Jak sam sołtys mówi: „największą moty-
wacją do działania jest dla niego chęć pomocy 
ludziom”! 

Agata Wojczys

URZĄD MIEJSKI / INFORMACJE

 9 marca 2018 roku w Expo Mazury w Ostródzie zorga-
nizowane zostały uroczystości z okazji Samorządowego 
Dnia Sołtysa. Udział wzięło ponad tysiąc sołtysów oraz 
sołtysek, a także zaproszonych gości, samorządowców 
i parlamentarzystów. Stu przedstawicieli lokalnych 
społeczności odebrało z rąk marszałka Gustawa Marka 
Brzezina wyróżnienia i podziękowania za codzienną pracę. 
Z naszej gminy wyróżnienie otrzymał pan Andrzej Turek, 
sołtys Łęgajn.
 Serdecznie gratulujemy i życzymy dużych sukcesów!

Agata Wojczys

Ogólnopolski Dzień Sołtysa

 Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich ogłasza XIV edycję konkursu fotogracznego pt. „Krajobraz Warmii i Mazur”. Patronat medialny nad 
konkursem objęła „Gazeta Olsztyńska”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie gmin członkowskich 
Związku. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowań młodzieży dziedzictwem przyrodniczym Warmii i Mazur, pogłębienie znajomości walorów 
krajobrazowych oraz rozwijanie więzi z własnym regionem i jego pięknem.
 Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, nadesłano ok. 100 zdjęć, na których utrwalono piękno krajobrazu 
Warmii i Mazur. Najlepsze zdjęcia zostały umieszczone na główce kalendarza Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich na rok 2018 (1200 szt.).
 Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. Zgodnie z regulaminem karty zgłoszeń 
wraz ze zdjęciami należy przesłać do biura Związku do 14 maja br.

Informacja Turystyczna 
Urząd Miejski w Barczewie

Pan Kazimierz Biegacki
„Super Sołtysem 2018”
powiatu olsztyńskiego

XIV Edycja konkursu fotograficznego
pt. „Krajobraz Warmii i Mazur”

 Dnia 28.02.2018 r. w Wilka-
sach burmistrz Barczewa, Lech 
Jan Nitkowski, wraz ze skarbni-
kiem miasta, Dorotą Kondra-
towicz, podpisali umowę z mar-
szałkiem województwa war-
mińsko-mazurskiego, Gusta-
wem Markiem Brzezinem i wice-
marszałek Sylwią Jaskulską 
o przyznaniu pomocy na ope-
rację pt. „Budowa świetlicy wiej-
skiej w Wójtowie wraz z zago-
spodarowaniem terenu wokół 
ś w i e t l i c y ”  w r a m a c h p o d -
działania „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
 Gminie Barczewo przyznano donansowanie w wysokości 185 458,00 zł, tj. 63,63 % 
poniesionych kosztów kwalikowalnych operacji. Całkowita wartość inwestycji to niespełna 291 
464,22 zł.
 W wyniku operacji wybudowana zostanie świetlica wiejska w Wójtowie wraz z zago-
spodarowaniem terenu wokół niej.

Będzie świetlica wiejska w Wójtowie

Fot. Archiwum IT/UM (3)

14 3
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 Rada Miejska w Barczewie, Kapituła Bar-
czewianina Roku i burmistrz Barczewa po raz 
kolejny zaprosili na uroczystą galę ogłoszenia 
tegorocznych laureatów i wręczenia statuetek 
Barczewianina Roku, Aniołów Sukcesu i Hono-
rowych Dyplomów za rok 2017. Wydarzenie 
odbyło się 15 marca 2018 r. w Skarbcu Kultury 
Europejskiej w Barczewie.
 W konkursie wyróżniane są osoby zyczne 
i inne podmioty, m.in. organizacje czy instytucje 
z terenu gminy Barczewo, które w minionym roku 
kalendarzowym odnotowały osiągnięcia w róż-
nych dziedzinach. Wydarzenie prowadził prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Andrzej Macie-
jewski, wraz z przewodniczącym Komisji Kultury, 
Adamem Dowgiałłą. Kapituła „Barczewianina 
Roku” umiejscowiona jest przy Stowarzyszeniu 
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie i złożona 
jest ze wszystkich dotychczasowych laureatów 
tego tytułu. Tegorocznego Laureata, w imieniu 
prezes stowarzyszenia Danuty Zielonki, ogłosił 
sekretarz kapituły Wojciech Zenderowski. 
Sylwetki nagrodzonych przedstawione były na 
prezentacjach lmowych, przygotowanych przez 
pracowników barczewskiego Centrum Kultury. 
W części artystycznej odbył się koncert olsztyń-
skiej wokalistki Sary Szymczak wraz z zespołem. 
Uroczystość zakończono poczęstunkiem.
 Współorganizatorem wydarzenia było Cen-
trum Kulturalno-Biblioteczne oraz Wydział 
Informacji Turystycznej przy Urzędzie Miejskim. 

BARCZEWIANIN ROKU 2017 – DANUTA 
NOWAKOWSKA
 Pedagog, dyrygent. Rodowita barczewianka. 
Od najmłodszych lat uczęszczała na lekcje 
fortepianu do Ogniska Muzycznego w Barczewie, 
następnie kształciła się w Olsztynie, pokonując 
wiele trudności z pasji do muzyki. Ukończyła 
Wychowanie Muzyczne w Studium Nauczy-
cielskim w Ostródzie, następnie Wyższą Szkołę 
Nauczycielską i średnią Szkołę Muzyczną 
w Olsztynie. Dyplom magistra Wychowania 

INFORMACJE

Muzycznego uzyskała w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej w Bydgoszczy. Drogę zawodową 
rozpoczęła w barczewskim Ognisku Muzycznym 
jako nauczyciel fortepianu i umuzykalnienia oraz 
wychowawczyni w świetlicy Szkoły Podstawowej 
w Barczewie, prowadząc przez wiele lat dzie-
cięce zespoły muzyczne, które pod jej kierunkiem 
zdobywały wielokrotnie główne nagrody w woje-
wódzkich przeglądach dziecięcych i mło-
dzieżowych. Warto wspomnieć udział z zespołem 
w programie artystycznym pod auspicjami 
UNESCO. W latach 70. pani Danuta była 
asystentem dyrygenta Chóru Akademii Rolniczo-
Technicznej im. Wawrzyczka w Olsztynie.
 W 1980 roku podjęła pracę w Studium 
Wychowania Przedszkolnego w Szczytnie na 
stanowisku nauczyciela muzyki. Oprócz zajęć 
dydaktycznych intensywnie zaangażowała się 
w prowadzenie zespołów muzycznych młodzie-
żowych i nauczycielskich.
 Po urlopie wychowawczym aż do emerytury 
pracowała w Szkole Podstawowej w Wójtowie 
i Łęgajnach, angażując dzieci i młodzież do 
aktywnego muzykowania w zespołach, czym 
znacznie wykraczała poza obowiązujący pro-
gram dydaktyczny. Od 2003 roku jako dyrygentka 
prowadzi chór Moderato, dla którego komponuje i 
aranżuje wiele utworów. Dzięki uporowi, 
systematyczności, profesjonalnemu podejściu 
do chórzystów i repertuaru, chór z sukcesem 
występuje na wielu konkursach i festiwalach. 
Głównym celem działalności chóru jest promo-
wanie Barczewa przez aktywne uczestnictwo 
w miejskich i gminnych imprezach kulturalnych, 
ponad 300 koncertów w kraju i za granicą. 
Obecnie Danuta Nowakowska, realizując swą 
muzyczną pasję, oprócz gry na fortepianie 
chętnie muzykuje na akordeonie i od trzech lat 
tworzy „Kapelę Ojdana”, wraz z Piotrem 
Szczyglakiem (gitara) i Mieczysławem Dziemi-
dowiczem (cymbały). 
W laudacji czytamy: „podwaliną sukcesów 
dyrygentki jest serce, anielska cierpliwość, 
wyrozumiałość i przede wszystkim zrozumienie 
potrzeb drugiego człowieka”

Laureaci Aniołów sukcesu i honorowych 
dyplomów:

Kategoria „Kultura”
Anna Korybut-Dziemidowicz – Anioł 
Sukcesu
 Artystka plastyk, malarka, autorka haftów 
wypukłych, głównie sztandarowych i tkanin 
ar tys tycznych. Abso lwentka Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. 
W 1971 r. uzyskując dyplom dołączyła do okręgu 
olsztyńskiego Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Swoje prace tworzy na podstawie 
projektów własnych lub powierzonych, wyko-

nywane ręcznie według tradycyjnych technik 
haftu wypukłego bądź malarskiego. Przepro-
wadza konserwacje i remonty starych sztan-
darów i proporców, wykonuje małe formy 
hafciarskie. Jej dzieła wykonywane są z ogromną 
pasją. Przez lata wykształciła wiele hafciarek, 
którym przekazywała swoje umiejętności i miłość 
do tej dziedziny sztuki. Artystka z wielkim sercem 
ratuje haft przed zapomnieniem. Stworzone 
przez nią sztandary służą wielu ważnym 
instytucjom państwowym, szkołom, stowa-
rzyszeniom. Swoje dzieła prezentowała na 
wystawach zarówno indywidualnych, jak 
i zbiorowych. Anna Korybut-Dziemidowicz jest 
członkinią Stowarzyszenia Społeczno-Kultural-
nego „Pojezierze”, i dobrym duchem Galerii 
Sztuki Synagoga, gdzie jako kurator organizuje 
większość wystaw i współorganizuje wiele 
wydarzeń artystycznych. Artystkę uhonorowano 
tytułem Barczewianina Roku w roku 2012.

Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”
– Honorowy Dyplom
 Stowarzyszenie w celu promocji czytel-
nictwa, rozpowszechniania szacunku do książek 
oraz w związku z aspektami ekologicznymi 
i ochroną środowiska, pomimo braku świetlicy 
i biblioteki utworzyło 3 biblioteki (wymien-
nikownie książek) w budkach telefonicznych. 
Taki sposób udostępniania książek zyskał wielką 
aprobatę mieszkańców Wójtowa i cieszy się 
dużym zainteresowaniem, obserwuje się duży 
ruch książek w budkach. Wsparciem powstania 
wymiennikowni książek w Wójtowie było po-
zyskanie głównej nagrody i grantu z Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie 
w ramach wojewódzkiego konkursu „Wymien-
nikownia NGO”. Członkowie stowarzyszenia 
zainicjowali też stworzenie „Skarpy pamięci”. 
Dzięki pozyskanemu donansowaniu członkowie 
zebrali informacje od mieszkańców, zapro-
jektowali i przy pomocy lokalnych przedsię-
biorców utworzyli tablice historyczne, upa-
miętniające dzieje sołectwa Wójtowo oraz 
historię życia wybranych mieszkańców, którzy 
mieli wpływ na losy naszego regionu, szczególnie 
dla Warmii. 

Kategoria „Oświata”
Anioł Sukcesu – Beata Sarnowska
 Autorka książek, pisze przede wszystkim dla 
dzieci, ale zadebiutowała kryminałem. Nałogowo 
czyta książki, dlatego swoją przygodę z pisaniem 
zaczynała od pisania recenzji. Wzięła udział 
w dwóch konkursach organizowanych przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. 
Nagrodzono jej opowiadanie pt. „Kryminalny 
Olsztyn. Koszary”, w którym autorka umiejsco-
wiła akcję w Kamienicy Naujackiej w Olsztynie, 
umiejętnie przedstawiając znane przysłowie 

„złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb 
t rzyma” . W nagrodę tekst opubl ikowano 
w antologii. Mimo, że posiada spory zbiór 
opowiadań dla dorosłych, jest pochłonięta 
literaturą dziecięcą. Ceni bajki dla dzieci sprytnie 
i jednoznacznie przekazujące najmłodszym 
ważne przesłania, pokazując dzieciństwo pełne 
przygód, przy znikomym udziale udogodnień 
typu telefon czy tablet. Opowiadania, które 
wciągają od pierwszych zdań i pokazują siłę 
przyjaźni, serwują niezłą dawkę dobrego humoru 
i przede wszystkim są kopalnią pomysłów na 
mega zabawy. Dokładnie takie są książki dla 
najmłodszych autorstwa pani Beaty Sarnowskiej. 
Dotychczas wydała następujące tytuły: „Taje-
mnica zaginionej kotki”, „Tajemnica krakowskich 
pocztówek”, „Kryminalny Olsztyn. Koszary” 
(współautorka), „Wielka afera w teatrze lalek” 
oraz „Jak Staś chciał zostać inżynierem, czyli 
kilka słów o światłowodzie”. Ilustracje do tej 
ostatniej książki stworzyli gimnazjaliści w ramach 
konkursu zorganizowanego w Zespole Szkół 
w Barczewie. Najnowsza pozycja autorki pt. 
„Tajemnica bezcennych rysunków” prawdopo-
dobnie ukaże się w maju 2018 r. 

Kategoria „Sport”
Anioł Sukcesu – Zbigniew Koper
 Od blisko pół wieku trenuje podnoszenie 
ciężarów. Przygodę z tym sportem rozpoczął 
w dzieciństwie na podwórku z kolegami. Jest 
wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski 
mastersów, mistrzem Europy, wicemistrzem 
świata. Działa w Polskiej Federacji Podnoszenia 
Ciężarów Masters jako prezes, obecnie se-
kretarz. W dzieciństwie mieszkał w Barczewie, 
a od kilkunastu lat w Dąbrówce Małej. Po lekcjach 
w Technikum Kolejowym w Olsztynie biegał do 
siłowni Klubu Warmia. Potem należał do Zjedno-
czonych Olsztyn i trenował pod kierunkiem pana 
Ludwika Jaczuna. Zdobył kilka tytułów mistrza 
województwa w wagach 56 i 60 kg. Obecnie jako 
jeden z nielicznych w swojej grupie wiekowej 
wykonuje boje techniczne na siad, pomimo tego, 
że startuje też w wyciskaniu leżąc. W 2014 roku 
zajął II miejsce w swojej wadze i czwarte 
w kategori i wiekowej ogółem na Między-
narodowym Turnieju o Puchar Polski mastersów 
w Trzciance (wyrwał 65 kg, a 88 kg podrzucił). 
W 2014 roku w mistrzostwach Polski, które 
odbyły się w Koziegłowach, wywalczył złoty 
medal w kategorii wiekowej 60-64 lata, w wadze 
do 69 kg. Natomiast w Senior Games i w 
mistrzostwach Europy na Węgrzech był trzeci. 
W XXVII Międzynarodowych Mistrzostwach 
Polski Mastersów w podnoszeniu ciężarów 
w 2017 roku zdobył złoty medal w swojej kategorii 
wagowej. Jak sam mówi: „Podnoszenie ciężarów 
jest moją pasją, która trzyma mnie przy życiu”. 
Pan Zbigniew jest doskonałym przykładem na to, 

że aktywność ruchowa, samodoskonalenie, 
trening mogą pozytywnie uzależnić. Tym samym 
jest wzorem do naśladowania dla sportowców na 
każdym etapie kariery.

Przemysław Budziszewski
– Honorowy Dyplom
 Jeden z największych talentów motoryza-
cyjnych naszego regionu i najlepszy kierowca 
kartingowy naszej gminy. Uczestnik wielu 
wyścigów i turniejów kartingowych. Miłośnik 
motoryzacji. Jego największe sukcesy to: mistrz 
i wicemistrz Warmii i Mazur, mistrz wyścigów 
zespołowych oraz zwycięzca Superkart Challen-
ge, gdzie blisko 50 kierowców wzięło udział 
w trwającej ponad miesiąc rywalizacji. W maju 
2015 roku na torze kartingowym Kormoran 
w Olsztynie odbył się nał Mistrzostw Warmii 
i Mazur w kartingu, gdzie Przemek został 
pierwszym wicemistrzem. W tym samym roku 
odbyła się czwarta runda wyścigów zespołowych 
na torze Kormoran, gdzie zwycięstwo odnieśli 
kierowcy zespołu Scuderia Standox Racing, 
której przewodził Przemysław Budziszewski. 
Pozostali zawodnicy to Grzegorz Całkowski, 
Czesław Kochanowski. W grudniu 2016 roku 
odbył się nał Mistrzostw Warmii i Mazur. 
Zawodnicy wzięli udział w sesji Super Pole oraz 
trzech punktowanych wyścigach na dystansie 12 
okrążeń każdy. Ostatecznie mistrzem Warmii 
i Mazur w Kartingu został Przemysław Budzi-
szewski. Osiągnięcia Przemka są przykładem dla 
wielu młodych ludzi, którzy pasjonują się 
motoryzacją. Przemek bez wątpienia jest naszym 
lokalnym Robertem Kubicą.

Dominik Gołębiowski – Honorowy Dyplom
 Od wielu lat uczestniczy w bardzo trudnych 
biegach terenowych, przełajowych, biegach na 
10 km, półmaratonach oraz, po raz pierwszy 
w 2017 roku, w maratonie. 26 sierpnia 2017 wziął 
udział w Biegu Morskiego Komandosa w Gdyni – 
najtrudniejszym biegu terenowym w Polsce, 
w kategorii Hard 1, z czasem 4h 29min 30s 
uplasował się na 4 miejscu na 106 startujących, 
co dało także w ogólnej klasykacji 17 wynik 
w kategoriach Hard 1, 2 i Historyczny na ponad 
300 zawodników i tylko 21, którzy zmieścili się 
w wyznaczonym limicie. Sukces jest tym większy, 
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że we wszystkich kategoriach najlepsze miejsca 
zajmują zawodowi żołnierze, komandosi , 
funkcjonariusze sił specjalnych czy tajnych 
służb.
 Bieg komandosa to m.in. „bieg po plaży, 
przeprawa w morzu, pokonanie specjalnie 
przygotowanego toru na plaży, mordercze pod-
biegi, na których nawet najlepiej wytrenowane 
nogi odmawiają walki o jak najlepszy czas. Do 
tego równie ciężkie zbiegi, na których skurcze 
często nie pozwalają unieść nogi, aby sprawnie 
pokonać leżący kamień lub kawałek pnia. 
Drabinki, bagna po pas, opony, kolejne rowy 
wypełnione wodą z błotnistymi wyjściami, po 
których spadasz ponownie w dół, czołganie się 
pod drutem kolczastym, przy którym widok dwóch 
podłączonych akumulatorów sprawia, że wybór 
pomiędzy gryzieniem piachu a podniesieniem 
głowy czy czterech liter jest oczywisty. Słynne już 
kanały, w których można często przegrać bieg, 
jeżeli złapią cię skurcze, a nieodpowiednia 
technika sprawi, że dystans wyda się nie do 
pokonania. Na sam koniec słynny tor przeszkód 
w Kolibki Adventure Park Gdynia, naszpikowany 
różnorodnymi przeszkodami, przetestuje osta-
tnie siły, jakie zostały, aby dotrzeć do upragnionej 
mety”.

Sebastian Kwiatkowski – Honorowy Dyplom
 Jest uosobieniem pedagoga sportowego, 
który do swoich zadań podchodzi z pełną odpo-
wiedzialnością, sumiennością, profesjona-
lizmem i troską o dobre wychowanie i wyszko-
lenie młodych adeptów piłki nożnej. Dzięki jego 
kreatywności i zaangażowaniu w Barczewie 
odbywają się coroczne turnieje piłki nożnej Old 
Boyów OldStars Barczewo. Obecnie na tą 
imprezę przyjeżdżają drużyny z całego kraju, 
a nawet zza granicy, co jest nie tylko znakomitą 
możliwością integracji, rekreacji, ale również 
niesamowitą promocją naszej gminy. Nie-
zmiernie ważne jest to, że udział w tej imprezie 
może wziąć każda chętna drużyna. Sebastian 
jest motorem napędowym barczewskiej piłki 
nożnej. Jego osobowość pociąga za sobą 
młodych, zdolnych ludzi, którzy zdobywają coraz 
wyższe stopnie i licencje trenerskie, co przekłada 
się na poziom wyszkolenia barczewskiej 
młodzieży. Jest inicjatorem i organizatorem 
licznych turniejów piłkarskich dla dzieci i mło-
dzieży niemalże w każdym roczniku. Organizuje 
obozy szkoleniowe w okresie ferii i wakacji, dzięki 
czemu dzieci i młodzież mogą oderwać się 
komputera i spędzić wolny czas pod okiem 
profesjonalistów, co z pewnością przełoży się 
zarówno na przyszłość sportową, jak i zawo-
dową. Sebast ian wpaja już najmłodszym 
zawodni-kom, co to jest dyscyplina, jak ważna 
jest nauka w szkole. Jest wzorowym trenerem 
i opiekunem młodych zawodników, wzorem do 
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 Rada Miejska w Barczewie, Kapituła Bar-
czewianina Roku i burmistrz Barczewa po raz 
kolejny zaprosili na uroczystą galę ogłoszenia 
tegorocznych laureatów i wręczenia statuetek 
Barczewianina Roku, Aniołów Sukcesu i Hono-
rowych Dyplomów za rok 2017. Wydarzenie 
odbyło się 15 marca 2018 r. w Skarbcu Kultury 
Europejskiej w Barczewie.
 W konkursie wyróżniane są osoby zyczne 
i inne podmioty, m.in. organizacje czy instytucje 
z terenu gminy Barczewo, które w minionym roku 
kalendarzowym odnotowały osiągnięcia w róż-
nych dziedzinach. Wydarzenie prowadził prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Andrzej Macie-
jewski, wraz z przewodniczącym Komisji Kultury, 
Adamem Dowgiałłą. Kapituła „Barczewianina 
Roku” umiejscowiona jest przy Stowarzyszeniu 
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie i złożona 
jest ze wszystkich dotychczasowych laureatów 
tego tytułu. Tegorocznego Laureata, w imieniu 
prezes stowarzyszenia Danuty Zielonki, ogłosił 
sekretarz kapituły Wojciech Zenderowski. 
Sylwetki nagrodzonych przedstawione były na 
prezentacjach lmowych, przygotowanych przez 
pracowników barczewskiego Centrum Kultury. 
W części artystycznej odbył się koncert olsztyń-
skiej wokalistki Sary Szymczak wraz z zespołem. 
Uroczystość zakończono poczęstunkiem.
 Współorganizatorem wydarzenia było Cen-
trum Kulturalno-Biblioteczne oraz Wydział 
Informacji Turystycznej przy Urzędzie Miejskim. 

BARCZEWIANIN ROKU 2017 – DANUTA 
NOWAKOWSKA
 Pedagog, dyrygent. Rodowita barczewianka. 
Od najmłodszych lat uczęszczała na lekcje 
fortepianu do Ogniska Muzycznego w Barczewie, 
następnie kształciła się w Olsztynie, pokonując 
wiele trudności z pasji do muzyki. Ukończyła 
Wychowanie Muzyczne w Studium Nauczy-
cielskim w Ostródzie, następnie Wyższą Szkołę 
Nauczycielską i średnią Szkołę Muzyczną 
w Olsztynie. Dyplom magistra Wychowania 
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Muzycznego uzyskała w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej w Bydgoszczy. Drogę zawodową 
rozpoczęła w barczewskim Ognisku Muzycznym 
jako nauczyciel fortepianu i umuzykalnienia oraz 
wychowawczyni w świetlicy Szkoły Podstawowej 
w Barczewie, prowadząc przez wiele lat dzie-
cięce zespoły muzyczne, które pod jej kierunkiem 
zdobywały wielokrotnie główne nagrody w woje-
wódzkich przeglądach dziecięcych i mło-
dzieżowych. Warto wspomnieć udział z zespołem 
w programie artystycznym pod auspicjami 
UNESCO. W latach 70. pani Danuta była 
asystentem dyrygenta Chóru Akademii Rolniczo-
Technicznej im. Wawrzyczka w Olsztynie.
 W 1980 roku podjęła pracę w Studium 
Wychowania Przedszkolnego w Szczytnie na 
stanowisku nauczyciela muzyki. Oprócz zajęć 
dydaktycznych intensywnie zaangażowała się 
w prowadzenie zespołów muzycznych młodzie-
żowych i nauczycielskich.
 Po urlopie wychowawczym aż do emerytury 
pracowała w Szkole Podstawowej w Wójtowie 
i Łęgajnach, angażując dzieci i młodzież do 
aktywnego muzykowania w zespołach, czym 
znacznie wykraczała poza obowiązujący pro-
gram dydaktyczny. Od 2003 roku jako dyrygentka 
prowadzi chór Moderato, dla którego komponuje i 
aranżuje wiele utworów. Dzięki uporowi, 
systematyczności, profesjonalnemu podejściu 
do chórzystów i repertuaru, chór z sukcesem 
występuje na wielu konkursach i festiwalach. 
Głównym celem działalności chóru jest promo-
wanie Barczewa przez aktywne uczestnictwo 
w miejskich i gminnych imprezach kulturalnych, 
ponad 300 koncertów w kraju i za granicą. 
Obecnie Danuta Nowakowska, realizując swą 
muzyczną pasję, oprócz gry na fortepianie 
chętnie muzykuje na akordeonie i od trzech lat 
tworzy „Kapelę Ojdana”, wraz z Piotrem 
Szczyglakiem (gitara) i Mieczysławem Dziemi-
dowiczem (cymbały). 
W laudacji czytamy: „podwaliną sukcesów 
dyrygentki jest serce, anielska cierpliwość, 
wyrozumiałość i przede wszystkim zrozumienie 
potrzeb drugiego człowieka”

Laureaci Aniołów sukcesu i honorowych 
dyplomów:

Kategoria „Kultura”
Anna Korybut-Dziemidowicz – Anioł 
Sukcesu
 Artystka plastyk, malarka, autorka haftów 
wypukłych, głównie sztandarowych i tkanin 
ar tys tycznych. Abso lwentka Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. 
W 1971 r. uzyskując dyplom dołączyła do okręgu 
olsztyńskiego Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Swoje prace tworzy na podstawie 
projektów własnych lub powierzonych, wyko-

nywane ręcznie według tradycyjnych technik 
haftu wypukłego bądź malarskiego. Przepro-
wadza konserwacje i remonty starych sztan-
darów i proporców, wykonuje małe formy 
hafciarskie. Jej dzieła wykonywane są z ogromną 
pasją. Przez lata wykształciła wiele hafciarek, 
którym przekazywała swoje umiejętności i miłość 
do tej dziedziny sztuki. Artystka z wielkim sercem 
ratuje haft przed zapomnieniem. Stworzone 
przez nią sztandary służą wielu ważnym 
instytucjom państwowym, szkołom, stowa-
rzyszeniom. Swoje dzieła prezentowała na 
wystawach zarówno indywidualnych, jak 
i zbiorowych. Anna Korybut-Dziemidowicz jest 
członkinią Stowarzyszenia Społeczno-Kultural-
nego „Pojezierze”, i dobrym duchem Galerii 
Sztuki Synagoga, gdzie jako kurator organizuje 
większość wystaw i współorganizuje wiele 
wydarzeń artystycznych. Artystkę uhonorowano 
tytułem Barczewianina Roku w roku 2012.

Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”
– Honorowy Dyplom
 Stowarzyszenie w celu promocji czytel-
nictwa, rozpowszechniania szacunku do książek 
oraz w związku z aspektami ekologicznymi 
i ochroną środowiska, pomimo braku świetlicy 
i biblioteki utworzyło 3 biblioteki (wymien-
nikownie książek) w budkach telefonicznych. 
Taki sposób udostępniania książek zyskał wielką 
aprobatę mieszkańców Wójtowa i cieszy się 
dużym zainteresowaniem, obserwuje się duży 
ruch książek w budkach. Wsparciem powstania 
wymiennikowni książek w Wójtowie było po-
zyskanie głównej nagrody i grantu z Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie 
w ramach wojewódzkiego konkursu „Wymien-
nikownia NGO”. Członkowie stowarzyszenia 
zainicjowali też stworzenie „Skarpy pamięci”. 
Dzięki pozyskanemu donansowaniu członkowie 
zebrali informacje od mieszkańców, zapro-
jektowali i przy pomocy lokalnych przedsię-
biorców utworzyli tablice historyczne, upa-
miętniające dzieje sołectwa Wójtowo oraz 
historię życia wybranych mieszkańców, którzy 
mieli wpływ na losy naszego regionu, szczególnie 
dla Warmii. 

Kategoria „Oświata”
Anioł Sukcesu – Beata Sarnowska
 Autorka książek, pisze przede wszystkim dla 
dzieci, ale zadebiutowała kryminałem. Nałogowo 
czyta książki, dlatego swoją przygodę z pisaniem 
zaczynała od pisania recenzji. Wzięła udział 
w dwóch konkursach organizowanych przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. 
Nagrodzono jej opowiadanie pt. „Kryminalny 
Olsztyn. Koszary”, w którym autorka umiejsco-
wiła akcję w Kamienicy Naujackiej w Olsztynie, 
umiejętnie przedstawiając znane przysłowie 

„złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb 
t rzyma” . W nagrodę tekst opubl ikowano 
w antologii. Mimo, że posiada spory zbiór 
opowiadań dla dorosłych, jest pochłonięta 
literaturą dziecięcą. Ceni bajki dla dzieci sprytnie 
i jednoznacznie przekazujące najmłodszym 
ważne przesłania, pokazując dzieciństwo pełne 
przygód, przy znikomym udziale udogodnień 
typu telefon czy tablet. Opowiadania, które 
wciągają od pierwszych zdań i pokazują siłę 
przyjaźni, serwują niezłą dawkę dobrego humoru 
i przede wszystkim są kopalnią pomysłów na 
mega zabawy. Dokładnie takie są książki dla 
najmłodszych autorstwa pani Beaty Sarnowskiej. 
Dotychczas wydała następujące tytuły: „Taje-
mnica zaginionej kotki”, „Tajemnica krakowskich 
pocztówek”, „Kryminalny Olsztyn. Koszary” 
(współautorka), „Wielka afera w teatrze lalek” 
oraz „Jak Staś chciał zostać inżynierem, czyli 
kilka słów o światłowodzie”. Ilustracje do tej 
ostatniej książki stworzyli gimnazjaliści w ramach 
konkursu zorganizowanego w Zespole Szkół 
w Barczewie. Najnowsza pozycja autorki pt. 
„Tajemnica bezcennych rysunków” prawdopo-
dobnie ukaże się w maju 2018 r. 

Kategoria „Sport”
Anioł Sukcesu – Zbigniew Koper
 Od blisko pół wieku trenuje podnoszenie 
ciężarów. Przygodę z tym sportem rozpoczął 
w dzieciństwie na podwórku z kolegami. Jest 
wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski 
mastersów, mistrzem Europy, wicemistrzem 
świata. Działa w Polskiej Federacji Podnoszenia 
Ciężarów Masters jako prezes, obecnie se-
kretarz. W dzieciństwie mieszkał w Barczewie, 
a od kilkunastu lat w Dąbrówce Małej. Po lekcjach 
w Technikum Kolejowym w Olsztynie biegał do 
siłowni Klubu Warmia. Potem należał do Zjedno-
czonych Olsztyn i trenował pod kierunkiem pana 
Ludwika Jaczuna. Zdobył kilka tytułów mistrza 
województwa w wagach 56 i 60 kg. Obecnie jako 
jeden z nielicznych w swojej grupie wiekowej 
wykonuje boje techniczne na siad, pomimo tego, 
że startuje też w wyciskaniu leżąc. W 2014 roku 
zajął II miejsce w swojej wadze i czwarte 
w kategori i wiekowej ogółem na Między-
narodowym Turnieju o Puchar Polski mastersów 
w Trzciance (wyrwał 65 kg, a 88 kg podrzucił). 
W 2014 roku w mistrzostwach Polski, które 
odbyły się w Koziegłowach, wywalczył złoty 
medal w kategorii wiekowej 60-64 lata, w wadze 
do 69 kg. Natomiast w Senior Games i w 
mistrzostwach Europy na Węgrzech był trzeci. 
W XXVII Międzynarodowych Mistrzostwach 
Polski Mastersów w podnoszeniu ciężarów 
w 2017 roku zdobył złoty medal w swojej kategorii 
wagowej. Jak sam mówi: „Podnoszenie ciężarów 
jest moją pasją, która trzyma mnie przy życiu”. 
Pan Zbigniew jest doskonałym przykładem na to, 

że aktywność ruchowa, samodoskonalenie, 
trening mogą pozytywnie uzależnić. Tym samym 
jest wzorem do naśladowania dla sportowców na 
każdym etapie kariery.

Przemysław Budziszewski
– Honorowy Dyplom
 Jeden z największych talentów motoryza-
cyjnych naszego regionu i najlepszy kierowca 
kartingowy naszej gminy. Uczestnik wielu 
wyścigów i turniejów kartingowych. Miłośnik 
motoryzacji. Jego największe sukcesy to: mistrz 
i wicemistrz Warmii i Mazur, mistrz wyścigów 
zespołowych oraz zwycięzca Superkart Challen-
ge, gdzie blisko 50 kierowców wzięło udział 
w trwającej ponad miesiąc rywalizacji. W maju 
2015 roku na torze kartingowym Kormoran 
w Olsztynie odbył się nał Mistrzostw Warmii 
i Mazur w kartingu, gdzie Przemek został 
pierwszym wicemistrzem. W tym samym roku 
odbyła się czwarta runda wyścigów zespołowych 
na torze Kormoran, gdzie zwycięstwo odnieśli 
kierowcy zespołu Scuderia Standox Racing, 
której przewodził Przemysław Budziszewski. 
Pozostali zawodnicy to Grzegorz Całkowski, 
Czesław Kochanowski. W grudniu 2016 roku 
odbył się nał Mistrzostw Warmii i Mazur. 
Zawodnicy wzięli udział w sesji Super Pole oraz 
trzech punktowanych wyścigach na dystansie 12 
okrążeń każdy. Ostatecznie mistrzem Warmii 
i Mazur w Kartingu został Przemysław Budzi-
szewski. Osiągnięcia Przemka są przykładem dla 
wielu młodych ludzi, którzy pasjonują się 
motoryzacją. Przemek bez wątpienia jest naszym 
lokalnym Robertem Kubicą.

Dominik Gołębiowski – Honorowy Dyplom
 Od wielu lat uczestniczy w bardzo trudnych 
biegach terenowych, przełajowych, biegach na 
10 km, półmaratonach oraz, po raz pierwszy 
w 2017 roku, w maratonie. 26 sierpnia 2017 wziął 
udział w Biegu Morskiego Komandosa w Gdyni – 
najtrudniejszym biegu terenowym w Polsce, 
w kategorii Hard 1, z czasem 4h 29min 30s 
uplasował się na 4 miejscu na 106 startujących, 
co dało także w ogólnej klasykacji 17 wynik 
w kategoriach Hard 1, 2 i Historyczny na ponad 
300 zawodników i tylko 21, którzy zmieścili się 
w wyznaczonym limicie. Sukces jest tym większy, 
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że we wszystkich kategoriach najlepsze miejsca 
zajmują zawodowi żołnierze, komandosi , 
funkcjonariusze sił specjalnych czy tajnych 
służb.
 Bieg komandosa to m.in. „bieg po plaży, 
przeprawa w morzu, pokonanie specjalnie 
przygotowanego toru na plaży, mordercze pod-
biegi, na których nawet najlepiej wytrenowane 
nogi odmawiają walki o jak najlepszy czas. Do 
tego równie ciężkie zbiegi, na których skurcze 
często nie pozwalają unieść nogi, aby sprawnie 
pokonać leżący kamień lub kawałek pnia. 
Drabinki, bagna po pas, opony, kolejne rowy 
wypełnione wodą z błotnistymi wyjściami, po 
których spadasz ponownie w dół, czołganie się 
pod drutem kolczastym, przy którym widok dwóch 
podłączonych akumulatorów sprawia, że wybór 
pomiędzy gryzieniem piachu a podniesieniem 
głowy czy czterech liter jest oczywisty. Słynne już 
kanały, w których można często przegrać bieg, 
jeżeli złapią cię skurcze, a nieodpowiednia 
technika sprawi, że dystans wyda się nie do 
pokonania. Na sam koniec słynny tor przeszkód 
w Kolibki Adventure Park Gdynia, naszpikowany 
różnorodnymi przeszkodami, przetestuje osta-
tnie siły, jakie zostały, aby dotrzeć do upragnionej 
mety”.

Sebastian Kwiatkowski – Honorowy Dyplom
 Jest uosobieniem pedagoga sportowego, 
który do swoich zadań podchodzi z pełną odpo-
wiedzialnością, sumiennością, profesjona-
lizmem i troską o dobre wychowanie i wyszko-
lenie młodych adeptów piłki nożnej. Dzięki jego 
kreatywności i zaangażowaniu w Barczewie 
odbywają się coroczne turnieje piłki nożnej Old 
Boyów OldStars Barczewo. Obecnie na tą 
imprezę przyjeżdżają drużyny z całego kraju, 
a nawet zza granicy, co jest nie tylko znakomitą 
możliwością integracji, rekreacji, ale również 
niesamowitą promocją naszej gminy. Nie-
zmiernie ważne jest to, że udział w tej imprezie 
może wziąć każda chętna drużyna. Sebastian 
jest motorem napędowym barczewskiej piłki 
nożnej. Jego osobowość pociąga za sobą 
młodych, zdolnych ludzi, którzy zdobywają coraz 
wyższe stopnie i licencje trenerskie, co przekłada 
się na poziom wyszkolenia barczewskiej 
młodzieży. Jest inicjatorem i organizatorem 
licznych turniejów piłkarskich dla dzieci i mło-
dzieży niemalże w każdym roczniku. Organizuje 
obozy szkoleniowe w okresie ferii i wakacji, dzięki 
czemu dzieci i młodzież mogą oderwać się 
komputera i spędzić wolny czas pod okiem 
profesjonalistów, co z pewnością przełoży się 
zarówno na przyszłość sportową, jak i zawo-
dową. Sebast ian wpaja już najmłodszym 
zawodni-kom, co to jest dyscyplina, jak ważna 
jest nauka w szkole. Jest wzorowym trenerem 
i opiekunem młodych zawodników, wzorem do 
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konserwantów ani ulepszaczy. W 2010 roku 
gospodarstwo przystąpiło do sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla.
 Gospodarstwo uczestniczy w niezliczonej 
ilości festiwali kulinarnych, targach, festynach, 
promując nie tylko swoje produkty i gospo-
darstwo, ale również naszą gminę. W 2017 roku 
na „Ogólnopolskich Dniach Sera” zwyciężyli 
w konkursie konsumentów „Serowy i Twarogowy 
Król 2017”.

Kategoria „Przedsiębiorczość”:
Anioł Sukcesu – Szkółka Bylin Olga i Marcin 
Dąbrowscy
 Właściciele prowadzą rodzinne przedsię-
biorstwo, działające w Wipsowie. Zajmują się 
produkcją bylin, traw ozdobnych i ziół w poje-
mnikach, przygotowanych do nasadzeń w ogro-
dach przydomowych i zieleni miejskiej. Szkółka 
zrzeszona jest w Związku Szkółkarzy Polskich. 
Przedsiębiorstwo systematycznie się rozwija 
i zatrudnia lokalnych mieszkańców. Bierze udział 
w różnych działaniach charytatywnych i artysty-
cznych, wspierając lokalną społeczność, działa-
jąc i współpracując z lokalnym stowarzy-
szeniem. Szkółka corocznie bierze udział 
w takich przedsięwzięciach jak targi, kiermasze 
i wystawy ogrodnicze. Nagrodzeni na Międzyna-
rodowej Wystawie ZIELEŃ TO ŻYCIE w War-
szawie: Złotym Wawrzynem za najatrakcyj-
niejsze stoisko wystawy od blogerów ogrodni-
czych i Brązowym Wawrzynem za najatrakcyj-
niejsze stoisko wystawy. Przedsiębiorstwo jest 
doskonałym przykładem rmy działającej przez 
ludzi z pasją i zaangażowaniem i dla mieszkań-
ców nie tylko naszej gminy.

Kategoria „Filantropia”
Anioła Sukcesu – Robert Hestkowski
 Zarządza rmą Primavera Furniture, która 
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i badmintona, kolejka amerykańska „tyrolka”, 
altany, sad, łąka, 9-dołkowe pole golfowe, kajak, 
łódka, rowery, grille, basen z leżakami do 
opalania, mini boiska do gry w piłkę nożną.
W winnicy ze szlachetnych szczepów winorośli 
(Rondo, Aurora, Bianca, Jutrzenka, Muskat) 
produkowane jest wino pod własną marką 
Herkus Monte. Warmińska Winnica organizuje 
przyjęcia weselne, komunijne, chrzciny, wie-
czory kawalerskie i panieńskie, spotkania 
integracyjne, wycieczki krajoznawcze, kuligi, 
strzelania z amunicji ostrej na profesjonalnej 
strzelnicy, jazdę konną. 

Kategoria „Rolnictwo i Agroturystyka”
Anioł Sukcesu – Gospodarstwo Rolne
„Nad Arem”
 Od 1992 r. gospodarstwo zajmuje się 
hodowlą kóz. Produkty są dostępne na rynku od 
1998 roku, kiedy to właściciele uruchomili jedną 
z pierwszych w Polsce przydomowych prze-
twórni mleka. W 2005 roku mleczarnia została 
przebudowana tak, aby spełniać standardy 
obowiązujące w Unii Europejskiej. Gospo-
darstwo znajduje się w Kierźlinach i produkuje 
sery, twarogi, jogurty na bazie koziego mleka. 
Zajmuje się głównie produkcją serów pod-
puszczkowych dojrzewających. Jednak nie-
zwykłą popularnością cieszą się również tzw. 
serki solankowe. Sery, twarogi i jogurty wytwa-
rzane są wyłącznie ze świeżego mleka pocho-
dzącego z własnej hodowli. Stado, liczące 
obecnie ok. 250 sztuk kóz rasy alpejskiej, 
codziennie od kwietnia do listopada przemierza 
wiele kilometrów w poszukiwaniu dobrego i róż-
norodnego pożywienia. Dzięki temu właściciele 
mają pewność, że mleko, z którego powstają 
oferowane przez gospodarstwo produkty, jest 
pełnowartościowe „mądrością natury”. W pro-
cesie produkcyjnym nie używają żadnych 

naśladowania. Jego działania aktywizują 
najmłodszych, ale też wpływają na ogromną 
promocję gminy Barczewo w powiecie, woje-
wództwie i kraju. Pokazują, co to znaczy Fair 
Play i udowadniają, że sport może być ponad 
podziałami, nawet tymi lokalnymi. 

Jarosław Łada – Honorowy Dyplom
 Jarek jest jedną z najbardziej pozytywnie 
zakręconych osób działających w obrębie sportu 
w naszej gminie. Od wielu lat społecznie udziela 
się w wielu imprezach, festynach, realizując 
pokazy samoobrony Krav Maga, m.in. w czasie 
nału WOŚP. Jest pomysłodawcą Biegu 
Defender dla dzieci, realizowanego przy udziale 
członków Krav Maga, OSP Barczewko, OSP 
Barczewo, które jest wnioskodawcą, oraz wielu 
innych wolontariuszy. W tym roku w czerwcu 
odbędzie się już 3 edycja tej niesamowitej 
imprezy, która z roku na rok zyskuje coraz 
większą popularność. W 2017 roku udział wzięło 
blisko 300 dzieci. Wg dzieci to wymarzony 
prezent z okazji Dnia Dziecka. Jarek Łada jest 
instruktorem barczewskiej i olsztyńskiej sekcji 
Krav Maga Rebel Team. Brał udział w wielu 
sesjach treningowych i warsztatach prowa-
dzonych przez najlepszych instruktorów świata. 
Brał udział w pierwszych na świecie zawodach 
FIGHTING FIT KRAV MAGA CHALLENGE, 
gdzie wśród reprezentantów byli zawodnicy 
z Węgier, Czech, Szwecji, Finlandii i Polski. 
Z zaangażowaniem trenuje i szkoli dzieci oraz 
dorosłych, w tym barczewskich studentów UTW. 
Nieustannie zaraża swoim entuzjazmem, za-
chęca do zdrowego trybu życia, do aktywności 
zycznej. Od czerech lat bierze udział w naj-
trudniejszym biegu terenowym w Polsce, Biegu 
Morskiego Komandosa, zwanym najtrudniej-
szym biegiem w Polsce. Jest to też aktywny mors 
– człowiek kąpiący się zimą. 

Kategoria „Turystyka”
Anioł Sukcesu – Warmińska Winnica 
w Skajbotach
 Położona w ekspresyjnej, graniczącej 
z lasem dolinie, u ujścia rzeki Kiermas nad 
jeziorem Bogdańskim, na malowniczej Warmii. 
Rzeka Kiermas to szlak niezapomnianych 
spływów kajakowych. Okolica słynie z śród-
polnych oczek wodnych i bagien, które stanowią 
naturalną ostoję dla dzikich zwierząt (m.in. łosie, 
wilki, borsuki, tchórze, wydry, bobry, jenoty) 
i rzadko spotykanych gatunków ptaków (m.in. 
orzeł bielik, jastrząb, czapla siwa, kuropatwy, 
żurawie, dudek). Do dyspozycji gości są cało-
roczne, komfortowo wyposażone domy i domki 
oraz pole namiotowe. Dla gości dostępna jest 
sala kominkowa z nagłośnieniem, barem, stołem 
do bilardu i rzutkami. Na terenie Warmińskiej 
Winnicy znajdują się zarybione stawy, ogrody, 
plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej 

KOBIECY FOLWARK 
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Barczew ie .  Pan ie mog ły p rzym ie rzać 
przygotowane ubrania i dowiedzieć się o 
n a j n o w s z y c h  m o d o w y c h  t r e n d a c h  w 
nadchodzącym wiosennym sezonie. Na 
p r z y k ł a d z i e  j e d n e j  z  u c z e s t n i c z e k 
makijażystka  Ewa Zahorska uczyła panie jak 
przygotować dzienny makijaż, a następnie 
zmienić go w wieczorowy.  Iwona Samsel, 
w ł a ś c i c i e l k a  j e d n e g o  z  g a b i n e t ó w 
kosmetycznych w Barczewie, wykonywała 
zabiegi na dłonie (masaż, parana). „Cudowne 
uczucie, bardzo duża przyjemność, na pewno 
odwiedzę gabinet także i po tym wieczorze” 
- powiedziała Elżbieta Wołosewicz-Tabaka, 
uczestniczka imprezy.
 Organizatorzy połączyli dobrą zabawę, 
możliwość pożytecznego spędzenia czasu- 
każda z pań znalazła coś ciekawego dla siebie 
- z ukazaniem, jak nasze barczewskie kobiety 
mogą być przedsiębiorcze i zdolne.
 Wszystkim paniom jeszcze raz życzymy 
wszystkiego najlepszego.

Patrycja Nowicka

 Niektórzy twierdzą że to pozostałość 
komunizmu, inni, że zupełnie zwyczajny czas, 
jednak na szczęście większość uważa, że 8 
marca to wspaniałe święto - o czym nas 
kobiety, przekonywać przecież nie trzeba. Jak 
je spędzić? Możl iwości jest tys iące: z 
przyjaciółmi, rodzinnie, z drugą połową, a 
może po prostu w kobiecym gronie. Właśnie tę 
ostatnią możliwość zaproponowali właściciele 
Starego Folwarku w Tumianach wszystkim 
paniom z naszej Gminy.
 Organizatorzy babskiego wieczoru zadbali 
o to, by każda uczestniczka poczuła się 
wyjątkowo. Przy dobrej muzyce na gości 
czekała specjalnie przygotowana na ten 
wieczór karta dań i napojów. „Z koleżankami 
skusiłyśmy się na zupę-krem paprykowo-
pomidorową i sałatkę. Wszystko było pyszne.”- 
powiedz ia ła K inga S idorczuk, jedna z 
uczestniczek.
 Przygotowano specjalne stanowiska. z 
k tórych mogły korzystać uczestn iczk i . 
Stylistką podczas tego wieczoru była Monika 
Majchrzak, właścicielka butiku z odzieżą w 

<< 

<< 

<< 

<< 

od 2006 roku z ogromnym sukcesem podbija nie 
tylko rynek Europy Środkowej, Zachodniej 
i Skandynawii, ale również Stany Zjednoczone 
oraz Kanadę. Barczewskie meble dalece 
odbiegają od produktów dostępnych na polskim 
rynku, przede wszystk im pod względem 
jakościowym i stylistycznym. Jako producent 
mebli tapicerowanych z długoletnim stażem, 
przywiązuje uwagę do charakterystycznego 
stylu produktów, który stał się znakiem rozpo-
znawalnym marki. Ponadto prowadzony przez 
pana Roberta Ośrodek Ekwador słynie z dosko-
nałej bazy wypoczynkowej, jest wymarzonym 
miejscem do odpoczynku ale też aktywnego 
spędzenia czasu. Dzięki tak sprawnej działal-
ności obydwu rm oraz hojności właściciela, 
który wspiera wiele lokalnych imprez, uro-
czystości, aukcji, loterii fantowych, festynów, 
można było w różnych formach nabyć, wylo-
sować, wylicytować piękne meble oraz pobyty 
w ośrodku Ekwador. Obie rmy wspierają liczne 

akcje charytatywne m.in. nał WOŚP, akcję na 
rzecz Kacpra, festyny wiejskie, sołeckie, 
strażackie. To dzięki fantom czy voucherom od 
pana Roberta zebrano znaczące kwoty za-
silające charytatywne akcje. Wiele z lokalnych 
sołectw od lat korzysta z licznych prezentów, 
dzięki którym znacznie wzrasta ranga i atrakcyj-
ność każdej ze wspartych imprez czy inicjatyw.

Dariusz Wasilewski – Honorowy Dyplom
 Przedsiębiorca, który w znacznym stopniu 
przyczynia się do poprawy warunków życia 
i służy pomocą mieszkańcom Wójtowa i gminy 
Barczewo. Oprócz pracy zawodowej, która 
pochłania większość jego życia, znajduje czas 
na wsparcie życia społecznego gminy, a w 
szczególności Wójtowa. Od początku wspiera 
budowę parai pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Męczenników, m.in. datkami nanso-
wymi oraz w formie przekazywania od ok.15 lat, 
rokrocznie, pieca na festyn paraalny, a dochód 

z jego sprzedaży zasila budowę wójtowskiego 
kościoła. Zawsze chętny do pomocy, nie przej-
dzie obojętnie obok problemów nurtujących 
mieszkańców Wójtowa. Często sam bierze 
sprawy w swoje ręce i np. bezinteresownie 
naprawia razem z sąsiadami dziurawe drogi 
swojej wioski. Współorganizował m.in. dożynki 
gminne 2014, festyny rodzinne, Dzień Dziecka, 
Potyczki Sąsiedzkie na PZU Trasie, zbiórki 
żywności, turnieje piłki siatkowej o przechodni 
Puchar Sołtysa, rajdy rowerowe, imprezę p.n. 
„Noc na Miedzy” i wiele innych akcji orga-
nizowanych z myślą o mieszkańcach naszej 
miejscowości. Dzięki jego życzliwości na terenie 
zakładu ślusarskiego odbywają się zebrania 
wiejskie, zebrania stowarzyszenia, można też 
przechowywać sprzęt sołecki.

KLIMKRAW – Honorowy Dyplom
 Firma reprezentowana jest przez państwa 
Ewę i Marcina Klimków. Pani Ewa Klimek 3 lata 
temu założyła rmę, która wykonuje usługi 
szycia tapicerki meblowej. W początkowym 
etapie wiele pracy wykonała wspólnie z mężem 
w małym pomieszczeniu. Właściciele rmy 
współdziałają z mieszkańcami poprzez różnego 
rodzaju inicjatywy na rzecz wsi oraz zaanga-
żowanie się w różnego rodzaju akcje spo-
łecznościowe. Mimo wielu obowiązków nigdy 
nie odmówią pomocy, to życzliwi ludzie, wzorowi 
pracodawcy, pomocni sąsiedzi.
Firma nieustannie się rozwija pozyskując nowe 
maszyny, nowe kontrakty i zlecenia. Właściciele 
doskonalą swoje umiejętności i pracują nad jej 
rozwojem. 

WIPSÓR – Honorowy Dyplom
 Hurtownia Artykułów Spożywczych i Prze-
mysłowych reprezentowana jest przez państwa 
Agnieszkę i Jerzego Roszkowskich. Właściciele 
od kilkunastu lat realizują szereg pozytywnych 
działań na rzecz wsi i całej społeczności. Efekty 
tego działania widać nie tylko w Wipsowie, ale 
również w okolicznych miejscowościach.
Ich sukcesy to między innymi: wykupienie 
i porządkowanie zaniedbanych posesji, po-
prawa estetyki tych miejsc, dbanie o ich wize-
runek; zaangażowanie, wkład rzeczowy i nan-
sowy w rozwój miejscowych sportowców, pomoc 
w utrzymaniu w nienagannym stanie boiska 
sportowego, sponsorowanie strojów oraz innych 
niezbędnych akcesoriów sportowych; pomoc 
w utrzymaniu porządku na terenie wsi, wspo-
maganie nansowe i rzeczowe akcji charyta-
tywnych; udostępnienie miejsca na terenie 
prywatnym do postawienia tablicy informacyjnej 
promującej naszą miejscowość; współpraca 
z lokalnymi instytucjami, przedsiębiorcami, 
osobami prywatnymi. To wrażliwi sąsiedzi, 
mieszkańcy i pracodawcy. 
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konserwantów ani ulepszaczy. W 2010 roku 
gospodarstwo przystąpiło do sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla.
 Gospodarstwo uczestniczy w niezliczonej 
ilości festiwali kulinarnych, targach, festynach, 
promując nie tylko swoje produkty i gospo-
darstwo, ale również naszą gminę. W 2017 roku 
na „Ogólnopolskich Dniach Sera” zwyciężyli 
w konkursie konsumentów „Serowy i Twarogowy 
Król 2017”.

Kategoria „Przedsiębiorczość”:
Anioł Sukcesu – Szkółka Bylin Olga i Marcin 
Dąbrowscy
 Właściciele prowadzą rodzinne przedsię-
biorstwo, działające w Wipsowie. Zajmują się 
produkcją bylin, traw ozdobnych i ziół w poje-
mnikach, przygotowanych do nasadzeń w ogro-
dach przydomowych i zieleni miejskiej. Szkółka 
zrzeszona jest w Związku Szkółkarzy Polskich. 
Przedsiębiorstwo systematycznie się rozwija 
i zatrudnia lokalnych mieszkańców. Bierze udział 
w różnych działaniach charytatywnych i artysty-
cznych, wspierając lokalną społeczność, działa-
jąc i współpracując z lokalnym stowarzy-
szeniem. Szkółka corocznie bierze udział 
w takich przedsięwzięciach jak targi, kiermasze 
i wystawy ogrodnicze. Nagrodzeni na Międzyna-
rodowej Wystawie ZIELEŃ TO ŻYCIE w War-
szawie: Złotym Wawrzynem za najatrakcyj-
niejsze stoisko wystawy od blogerów ogrodni-
czych i Brązowym Wawrzynem za najatrakcyj-
niejsze stoisko wystawy. Przedsiębiorstwo jest 
doskonałym przykładem rmy działającej przez 
ludzi z pasją i zaangażowaniem i dla mieszkań-
ców nie tylko naszej gminy.

Kategoria „Filantropia”
Anioła Sukcesu – Robert Hestkowski
 Zarządza rmą Primavera Furniture, która 
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i badmintona, kolejka amerykańska „tyrolka”, 
altany, sad, łąka, 9-dołkowe pole golfowe, kajak, 
łódka, rowery, grille, basen z leżakami do 
opalania, mini boiska do gry w piłkę nożną.
W winnicy ze szlachetnych szczepów winorośli 
(Rondo, Aurora, Bianca, Jutrzenka, Muskat) 
produkowane jest wino pod własną marką 
Herkus Monte. Warmińska Winnica organizuje 
przyjęcia weselne, komunijne, chrzciny, wie-
czory kawalerskie i panieńskie, spotkania 
integracyjne, wycieczki krajoznawcze, kuligi, 
strzelania z amunicji ostrej na profesjonalnej 
strzelnicy, jazdę konną. 

Kategoria „Rolnictwo i Agroturystyka”
Anioł Sukcesu – Gospodarstwo Rolne
„Nad Arem”
 Od 1992 r. gospodarstwo zajmuje się 
hodowlą kóz. Produkty są dostępne na rynku od 
1998 roku, kiedy to właściciele uruchomili jedną 
z pierwszych w Polsce przydomowych prze-
twórni mleka. W 2005 roku mleczarnia została 
przebudowana tak, aby spełniać standardy 
obowiązujące w Unii Europejskiej. Gospo-
darstwo znajduje się w Kierźlinach i produkuje 
sery, twarogi, jogurty na bazie koziego mleka. 
Zajmuje się głównie produkcją serów pod-
puszczkowych dojrzewających. Jednak nie-
zwykłą popularnością cieszą się również tzw. 
serki solankowe. Sery, twarogi i jogurty wytwa-
rzane są wyłącznie ze świeżego mleka pocho-
dzącego z własnej hodowli. Stado, liczące 
obecnie ok. 250 sztuk kóz rasy alpejskiej, 
codziennie od kwietnia do listopada przemierza 
wiele kilometrów w poszukiwaniu dobrego i róż-
norodnego pożywienia. Dzięki temu właściciele 
mają pewność, że mleko, z którego powstają 
oferowane przez gospodarstwo produkty, jest 
pełnowartościowe „mądrością natury”. W pro-
cesie produkcyjnym nie używają żadnych 

naśladowania. Jego działania aktywizują 
najmłodszych, ale też wpływają na ogromną 
promocję gminy Barczewo w powiecie, woje-
wództwie i kraju. Pokazują, co to znaczy Fair 
Play i udowadniają, że sport może być ponad 
podziałami, nawet tymi lokalnymi. 

Jarosław Łada – Honorowy Dyplom
 Jarek jest jedną z najbardziej pozytywnie 
zakręconych osób działających w obrębie sportu 
w naszej gminie. Od wielu lat społecznie udziela 
się w wielu imprezach, festynach, realizując 
pokazy samoobrony Krav Maga, m.in. w czasie 
nału WOŚP. Jest pomysłodawcą Biegu 
Defender dla dzieci, realizowanego przy udziale 
członków Krav Maga, OSP Barczewko, OSP 
Barczewo, które jest wnioskodawcą, oraz wielu 
innych wolontariuszy. W tym roku w czerwcu 
odbędzie się już 3 edycja tej niesamowitej 
imprezy, która z roku na rok zyskuje coraz 
większą popularność. W 2017 roku udział wzięło 
blisko 300 dzieci. Wg dzieci to wymarzony 
prezent z okazji Dnia Dziecka. Jarek Łada jest 
instruktorem barczewskiej i olsztyńskiej sekcji 
Krav Maga Rebel Team. Brał udział w wielu 
sesjach treningowych i warsztatach prowa-
dzonych przez najlepszych instruktorów świata. 
Brał udział w pierwszych na świecie zawodach 
FIGHTING FIT KRAV MAGA CHALLENGE, 
gdzie wśród reprezentantów byli zawodnicy 
z Węgier, Czech, Szwecji, Finlandii i Polski. 
Z zaangażowaniem trenuje i szkoli dzieci oraz 
dorosłych, w tym barczewskich studentów UTW. 
Nieustannie zaraża swoim entuzjazmem, za-
chęca do zdrowego trybu życia, do aktywności 
zycznej. Od czerech lat bierze udział w naj-
trudniejszym biegu terenowym w Polsce, Biegu 
Morskiego Komandosa, zwanym najtrudniej-
szym biegiem w Polsce. Jest to też aktywny mors 
– człowiek kąpiący się zimą. 

Kategoria „Turystyka”
Anioł Sukcesu – Warmińska Winnica 
w Skajbotach
 Położona w ekspresyjnej, graniczącej 
z lasem dolinie, u ujścia rzeki Kiermas nad 
jeziorem Bogdańskim, na malowniczej Warmii. 
Rzeka Kiermas to szlak niezapomnianych 
spływów kajakowych. Okolica słynie z śród-
polnych oczek wodnych i bagien, które stanowią 
naturalną ostoję dla dzikich zwierząt (m.in. łosie, 
wilki, borsuki, tchórze, wydry, bobry, jenoty) 
i rzadko spotykanych gatunków ptaków (m.in. 
orzeł bielik, jastrząb, czapla siwa, kuropatwy, 
żurawie, dudek). Do dyspozycji gości są cało-
roczne, komfortowo wyposażone domy i domki 
oraz pole namiotowe. Dla gości dostępna jest 
sala kominkowa z nagłośnieniem, barem, stołem 
do bilardu i rzutkami. Na terenie Warmińskiej 
Winnicy znajdują się zarybione stawy, ogrody, 
plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej 

KOBIECY FOLWARK 
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Barczew ie .  Pan ie mog ły p rzym ie rzać 
przygotowane ubrania i dowiedzieć się o 
n a j n o w s z y c h  m o d o w y c h  t r e n d a c h  w 
nadchodzącym wiosennym sezonie. Na 
p r z y k ł a d z i e  j e d n e j  z  u c z e s t n i c z e k 
makijażystka  Ewa Zahorska uczyła panie jak 
przygotować dzienny makijaż, a następnie 
zmienić go w wieczorowy.  Iwona Samsel, 
w ł a ś c i c i e l k a  j e d n e g o  z  g a b i n e t ó w 
kosmetycznych w Barczewie, wykonywała 
zabiegi na dłonie (masaż, parana). „Cudowne 
uczucie, bardzo duża przyjemność, na pewno 
odwiedzę gabinet także i po tym wieczorze” 
- powiedziała Elżbieta Wołosewicz-Tabaka, 
uczestniczka imprezy.
 Organizatorzy połączyli dobrą zabawę, 
możliwość pożytecznego spędzenia czasu- 
każda z pań znalazła coś ciekawego dla siebie 
- z ukazaniem, jak nasze barczewskie kobiety 
mogą być przedsiębiorcze i zdolne.
 Wszystkim paniom jeszcze raz życzymy 
wszystkiego najlepszego.

Patrycja Nowicka

 Niektórzy twierdzą że to pozostałość 
komunizmu, inni, że zupełnie zwyczajny czas, 
jednak na szczęście większość uważa, że 8 
marca to wspaniałe święto - o czym nas 
kobiety, przekonywać przecież nie trzeba. Jak 
je spędzić? Możl iwości jest tys iące: z 
przyjaciółmi, rodzinnie, z drugą połową, a 
może po prostu w kobiecym gronie. Właśnie tę 
ostatnią możliwość zaproponowali właściciele 
Starego Folwarku w Tumianach wszystkim 
paniom z naszej Gminy.
 Organizatorzy babskiego wieczoru zadbali 
o to, by każda uczestniczka poczuła się 
wyjątkowo. Przy dobrej muzyce na gości 
czekała specjalnie przygotowana na ten 
wieczór karta dań i napojów. „Z koleżankami 
skusiłyśmy się na zupę-krem paprykowo-
pomidorową i sałatkę. Wszystko było pyszne.”- 
powiedz ia ła K inga S idorczuk, jedna z 
uczestniczek.
 Przygotowano specjalne stanowiska. z 
k tórych mogły korzystać uczestn iczk i . 
Stylistką podczas tego wieczoru była Monika 
Majchrzak, właścicielka butiku z odzieżą w 
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od 2006 roku z ogromnym sukcesem podbija nie 
tylko rynek Europy Środkowej, Zachodniej 
i Skandynawii, ale również Stany Zjednoczone 
oraz Kanadę. Barczewskie meble dalece 
odbiegają od produktów dostępnych na polskim 
rynku, przede wszystk im pod względem 
jakościowym i stylistycznym. Jako producent 
mebli tapicerowanych z długoletnim stażem, 
przywiązuje uwagę do charakterystycznego 
stylu produktów, który stał się znakiem rozpo-
znawalnym marki. Ponadto prowadzony przez 
pana Roberta Ośrodek Ekwador słynie z dosko-
nałej bazy wypoczynkowej, jest wymarzonym 
miejscem do odpoczynku ale też aktywnego 
spędzenia czasu. Dzięki tak sprawnej działal-
ności obydwu rm oraz hojności właściciela, 
który wspiera wiele lokalnych imprez, uro-
czystości, aukcji, loterii fantowych, festynów, 
można było w różnych formach nabyć, wylo-
sować, wylicytować piękne meble oraz pobyty 
w ośrodku Ekwador. Obie rmy wspierają liczne 

akcje charytatywne m.in. nał WOŚP, akcję na 
rzecz Kacpra, festyny wiejskie, sołeckie, 
strażackie. To dzięki fantom czy voucherom od 
pana Roberta zebrano znaczące kwoty za-
silające charytatywne akcje. Wiele z lokalnych 
sołectw od lat korzysta z licznych prezentów, 
dzięki którym znacznie wzrasta ranga i atrakcyj-
ność każdej ze wspartych imprez czy inicjatyw.

Dariusz Wasilewski – Honorowy Dyplom
 Przedsiębiorca, który w znacznym stopniu 
przyczynia się do poprawy warunków życia 
i służy pomocą mieszkańcom Wójtowa i gminy 
Barczewo. Oprócz pracy zawodowej, która 
pochłania większość jego życia, znajduje czas 
na wsparcie życia społecznego gminy, a w 
szczególności Wójtowa. Od początku wspiera 
budowę parai pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Męczenników, m.in. datkami nanso-
wymi oraz w formie przekazywania od ok.15 lat, 
rokrocznie, pieca na festyn paraalny, a dochód 

z jego sprzedaży zasila budowę wójtowskiego 
kościoła. Zawsze chętny do pomocy, nie przej-
dzie obojętnie obok problemów nurtujących 
mieszkańców Wójtowa. Często sam bierze 
sprawy w swoje ręce i np. bezinteresownie 
naprawia razem z sąsiadami dziurawe drogi 
swojej wioski. Współorganizował m.in. dożynki 
gminne 2014, festyny rodzinne, Dzień Dziecka, 
Potyczki Sąsiedzkie na PZU Trasie, zbiórki 
żywności, turnieje piłki siatkowej o przechodni 
Puchar Sołtysa, rajdy rowerowe, imprezę p.n. 
„Noc na Miedzy” i wiele innych akcji orga-
nizowanych z myślą o mieszkańcach naszej 
miejscowości. Dzięki jego życzliwości na terenie 
zakładu ślusarskiego odbywają się zebrania 
wiejskie, zebrania stowarzyszenia, można też 
przechowywać sprzęt sołecki.

KLIMKRAW – Honorowy Dyplom
 Firma reprezentowana jest przez państwa 
Ewę i Marcina Klimków. Pani Ewa Klimek 3 lata 
temu założyła rmę, która wykonuje usługi 
szycia tapicerki meblowej. W początkowym 
etapie wiele pracy wykonała wspólnie z mężem 
w małym pomieszczeniu. Właściciele rmy 
współdziałają z mieszkańcami poprzez różnego 
rodzaju inicjatywy na rzecz wsi oraz zaanga-
żowanie się w różnego rodzaju akcje spo-
łecznościowe. Mimo wielu obowiązków nigdy 
nie odmówią pomocy, to życzliwi ludzie, wzorowi 
pracodawcy, pomocni sąsiedzi.
Firma nieustannie się rozwija pozyskując nowe 
maszyny, nowe kontrakty i zlecenia. Właściciele 
doskonalą swoje umiejętności i pracują nad jej 
rozwojem. 

WIPSÓR – Honorowy Dyplom
 Hurtownia Artykułów Spożywczych i Prze-
mysłowych reprezentowana jest przez państwa 
Agnieszkę i Jerzego Roszkowskich. Właściciele 
od kilkunastu lat realizują szereg pozytywnych 
działań na rzecz wsi i całej społeczności. Efekty 
tego działania widać nie tylko w Wipsowie, ale 
również w okolicznych miejscowościach.
Ich sukcesy to między innymi: wykupienie 
i porządkowanie zaniedbanych posesji, po-
prawa estetyki tych miejsc, dbanie o ich wize-
runek; zaangażowanie, wkład rzeczowy i nan-
sowy w rozwój miejscowych sportowców, pomoc 
w utrzymaniu w nienagannym stanie boiska 
sportowego, sponsorowanie strojów oraz innych 
niezbędnych akcesoriów sportowych; pomoc 
w utrzymaniu porządku na terenie wsi, wspo-
maganie nansowe i rzeczowe akcji charyta-
tywnych; udostępnienie miejsca na terenie 
prywatnym do postawienia tablicy informacyjnej 
promującej naszą miejscowość; współpraca 
z lokalnymi instytucjami, przedsiębiorcami, 
osobami prywatnymi. To wrażliwi sąsiedzi, 
mieszkańcy i pracodawcy. 

Barczewianin Roku i Anioły Sukcesu przyznane! Barczewianin Roku i Anioły Sukcesu przyznane!
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WOŚP. Zebrane kwoty pieniężne znacznie 
przewyższają zbiórki prowadzone w podobnych 
miasteczkach w regionie i całe j Polsce. 
W ostatnich latach udaje się bić rekordy 
w zbiórce o prawie 100%. W ubiegłym roku 
zebrano 45 443,09 zł, a w tym roku zebrano aż 63 
000 zł! Pani Alina, zawsze otwarta na nowe 
inicjatywy, nigdy nie odmawia nikomu pomocy 
i jest osobą godną naśladowania. 

Justyna Mańkowska – Honorowy Dyplom
 Od 11 lat podejmuje walkę o los bez-
domnych, często skatowanych zwierząt. Przez 
ten czas zdążyła uratować ich setki. Angażując 
swoje środki pieniężne, czas, a przede wszyst-
kim całe serce, walczy o tych, którzy są bez-
bronni. Wyłapując „bezdomniaki” szuka im 
domów i odpowiedzialnych właścicieli. Stara się 
dbać o zwierzęta kompleksowo, organizując 
swoim podopiecznym opiekę weterynarza, w tym 
również sterylizację, zapobiegając bezdomności 
zwierząt w przyszłości. Nie przejdzie obojętnie 
obok żadnej istoty żywej, bo jak twierdzi, to życie 
jest najważniejsze. Wielokrotnie organizowała 
zbiórki żywności dla schroniska. Choć to zwie-
rzęta skradły jej serce, nie jest obojętna również 
na los drugiego człowieka. Pomogła wielu 
potrzebującym osobom, m.in. rodzinie z Łukty, 
organizując zbiórki żywności i artykułów poma-
gających przetrwać zimę. Justyna to osoba, 
której postawa może być doskonałym wzorem do 
naśladowania i przykładem, jak jedno życie 
może ratować setki innych. 

Przemysław Menziński – Honorowy Dyplom
 Prezes Barczewskiego Stowarzyszenia Bie-
gowego „Barczewo Biega”, Trener ogólno-
polskiej akcji BBL (Biegam Bo Lubię). Współpra-
cował przy wielu projektach, które były zauwa-
żalne i namacalne w naszej gminie. Jest 
pomocny i dążący do realizacji zakładanych 
celów. Lubi udzielać się dla społeczeństwa. 
W 2017 r. wspierał akcję „1 zł za 1 km” wraz ze 
stowarzyszeniem przy koleżeńskim biegu dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był 
wolontariuszem w organizacji biegu o Złotą 
Monetę w Olsztynie i wolontariuszem z ramienia 
stowarzyszenia „Barczewo Biega” na festynie 
pod nazwą „Nikielkowo na sportowo”. Ponadto 
wspierał wolontariat dla Fundacji Gazety Ol-
sztyńskiej „Przyszłość dla dzieci” i wolontariat w 
zbiórce funduszy na leczenie policjanta Biura 
Operacji Antyterrorystycznej Jacka Kurzei przy 
biegu lipcowym „Barczewo biega”. Jego celem 
jest promocja aktywności zycznej w gminie 
Barczewo. 

Małgorzata Peczyńska – Honorowy Dyplom
 Od piętnastu lat zaangażowana mieszkanka 
Wójtowa. Od 2007 r. działa na rzecz wsi i jej 
mieszkańców. Czynnie uczestniczy w imprezach 

i akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie 
„Wspólne Wójtowo”, uczestnicząc w organizacji 
imprez sportowych, rodzinnych i integracyjnych 
mieszkańców. Uczestniczy we wszystkich 
inicjatywach organizowanych w Wójtowie, 
zarówno społecznych, sołeckich jak i para-
alnych. Zawsze znajdzie czas na czynną pomoc 
dla innych. Dba o cenne pamiątki historyczne 
naszej miejscowości, jak np. kapliczki czy ukryte 
w lesie i zapomniane groby rodowitych miesz-
kańców, starając się o ich renowację i pielę-
gnację. Pani Małgorzata posiada ogromną 
wiedzę ogrodniczą. Dzięki niej z roku na rok wieś 
staje się piękniejsza, a posesje mieszkańców 
toną w kwiatach, m.in. dzięki sadzonkom z jej 
ogrodu. Jej pasja i ogrom wiedzy ułatwia 
Stowarzyszeniu „Wspólne Wójtowo” pozy-
skiwanie funduszy na realizację projektów m.in. 
„Wójtowo na kwiatowo”, „Skarpa pamięci”, 
„Reaktywacja boiska leśnego”.
Czynnie współdziała przy zmianie architektury 
krajobrazu Wójtowa.
Poprzez swoje zaangażowanie zachęca do 
działania innych mieszkańców.

OSP Barczewko – Honorowy Dyplom
 Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewku 
liczy ponad 30 czynnych członków. Wszyscy 
mają jedno marzenie - remiza i sprzęt ratowniczy 
z prawdziwego zdarzenia. By marzenia stra-
żaków o nowoczesnej jednostce się spełniły, 
niezbędne jest nie tylko zaangażowanie wielu 
podmiotów i gminy, ale przede wszystkim ciężka 
praca mieszkańców Barczewka.
Jeszcze 2-3 lata temu według opinii znawców 
tematyki pożarniczej OSP Barczewko balanso-
wało na granicy upadku. Na szczęście sprawy 
w swoje ręce wzięła grupa młodych osób, które 
z dnia na dzień dokonały niemalże rewolucji w tej 
małej miejscowości. Dzięki nim do OSP wstąpiły 
nowe osoby, które pobudziły do życia jakże 
niezbędną w tym miejscu OSP. Ich przedsię-
biorczość sprawiła, że w krótkim czasie zorga-
nizowali m.in. zbiórki pieniężne na zakup sprzętu 
niezbędnego w ratownictwie, zdobyli potrzebne 
fundusze, sprzęt i siły do częściowego remontu 
remizy, który pozwolił zamontować większe 
drzwi na większy samochód, przebudowali też 
podjazd.
Dzięki organizacji atrakcyjnych festynów udało 
się zebrać dużą ilość środków nansowych, 
które sukcesywnie przeznaczane były na kolejne 
elementy modernizacji jednostki. Ogromną 
popularność w gminie i powiecie, a nawet 
województwie, zyskały słynne wyścigi wraków, 
impreza, dzięki której możliwe było pozyskanie 
kolejnych środków nansowych na rozwój OSP. 
Do zakończenia modernizacji remizy daleka, 
kosztowna droga, ale strażacy z OSP Barczewko 
nie poddają się i angażują w coraz większą ilość 
inicjatyw, w tym akcje charytatywne, m.in. WOŚP 
i inne.

Kategoria „Wolontariat”
Anioł Sukcesu – Patrycja Nowicka
 Na co dzień pomaga innym i ratuje jako 
Operator Numerów Alarmowych 112 w CPR 
w Olsztynie. Wolontariusz jakich mało.
Zaangażowana we wszelkie akcje charytatywne. 
Od 3 lat jest barczewską liderką akcji charyta-
tywnej Szlachetna Paczka. To dzięki jej zaanga-
żowaniu do tej pory udało się pomóc ponad 100 
rodzinom z okolic Barczewa, Jezioran czy Purdy. 
To dzięki jej obecności w tej akcji z ogromną 
radością udział biorą również inni wolontariusze, 
wyszukujący przez ponad 3 miesiące rodziny, 
którym niezbędna jest mądra, traona w kon-
kretne potrzeby pomoc. Następnie Patrycja 
w drugi weekend grudnia organizuje nał akcji 
w Barczewie, w czasie którego prezenty traają 
do wybranych w akcji rodzin. Jej zaangażowanie 
postawiło na nogi i przywróciło do życia wiele 
osób. Kilkakrotnie angażowała się w organizację 
zbiórek karmy dla zwierząt, która przekazywana 
była do schronisk. Jest pierwszym w historii 
gminy redaktorem internetowego Radia Warmia 
Barczewo, gdzie społecznie przygotowuje 
i prowadzi audycje radiowe, realizuje wywiady. 
Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia 
Inicjatyw Obywatelskich, w którym dwukrotnie 
była koordynatorem projektu, mającego na celu 
integrację międzypokoleniową poprzez rea-
lizację warsztatów, m.in. decoupage, kulinar-
nych, orystycznych, samoobrony czy pierwszej 
pomocy.
 Aktywnie włącza się w organizację Między-
narodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej imienia 
Feliksa Nowowiejskiego. Jeśli kogoś prosi 
o pomoc, to znaczy, że ktoś inny bardzo jej 
potrzebuje. Można by rzec, że to o niej napisano 
sentencję „Człowiek jest tyle wart, ile da z siebie 
innym”.

Anioł Sukcesu – Alina Urbanek
 Od 1999 r. jest szefową barczewskiego 
Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
i koordynatorem tej największej akcji wolonta-
riackiej w Polsce. Na co dzień pracownica 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bar-
czewie. Działając społecznie już na wiele 
miesięcy przed nałem WOŚP opracowuje 
strategie działania i programy, poświęca siły 
i prywatny czas na poszukiwania sponsorów, 
wyjazdy, spotkania m.in. z wolontariuszami. 
Koordynuje pracę ponad 100 osób zaangażo-
wanych w organizację nału. Swoim entu-
zjazmem zaszczepia w dzieciach i dorosłych 
chęć pomocy potrzebującym. Jej prawie 19-
letnia wzorowa praca, postawa i zaangażowanie 
w organizację sztabu orkiestrowego sprawia, że 
ludzie stają się bardziej otwarci, szczodrzy 
i chętni do pomocy. Najważniejszym elementem 
jej pracy wolontariackiej jest to, że Barczewo ma 
mocną pozycję wśród miast organizujących nał 

HISTORIA

1433.03.19 – biskup warmiński Franciszek 
Kuhschmalz wydał przywilej lokacyjny na 
założenie wsi Tęguty.
1518.03.23 – zmarł Łukasz Watzenrode, 
biskup warmiński, polityk i dyplomata, 
reformator klasztoru franciszkanów 
w Barczewie.
1588.03.01 – przywilej na dodatkowe włóki 
dla Barczewka odnowił biskup Marcin Kromer.
1718 – z powodu zniszczeń wywołanych 
pożarem i ogólnego ubóstwa mieszkańców 
miasta, Barczewo uzyskało zniżkę podatkową.
1848 – w Barczewie wybudowano sierociniec 
dla chłopców – „Dom Miłosierdzia”. 
1908.03.02 – urodził się ks. Aloyus Junker, 
w latach 1938-1939 proboszcz parai 
w Barczewku.
1938.03.06 – w Berlinie na Kongresie Polaków 
w Niemczech uchwalono treść Pięciu Prawd 
Polaków.
1938.03.25 – w Barczewie odwołano zajęcia 
szkolne, aby umożliwić nauczycielom 
niemieckim udział w powitaniu przybyłego do 
Królewca kanclerza Rzeszy – Hitlera.
1946.03.09 – w Barczewie powołano do życia 
Miejski Komitet Pomocy najbiedniejszej 
ludności. 
1946.03.25 – odbyło się pierwsze posiedzenie 
Miejskiej Rady Narodowej w Barczewie. 
1946.03.29 – posterunek Milicji Obywatelskiej 
w Barczewie liczył 6 milicjantów.
1948.03.01 – w Ruszajnach zlikwidowano 
jednoklasową szkołę powszechną prowadzoną 
przez Józefę Furmanową.
1948.03.10 – nad miastem przeszła 
nadspodziewanie silna wichura.
1953.03.01 – w Barczewie, na terenie 
więzienia powstał Dział Pracy Metalowo-
Drzewny. 
1956.03.12 – w Barczewie przez godzinę 
dzwoniły kościelne dzwony na wieść o śmierci 
Bolesława Bieruta. 
1958.03.19 – w Barczewie otwarto Państwowy 
Zakład Specjalistyczny dla Nieuleczalnie 
Chorych.
1962.03.16 – w Barczewie powołano Miejski 
Komitet Społeczny Fundusz Odbudowy 
Stolicy. 
1963.03.19 – w święto patrona kaplicy 
w Mokinach zorganizowano uroczystości 
odpustowe.
1965.03.08 – w Barczewie powołano 
Spółdzielnię Zrzeszenia Budowy Domków 
Jednorodzinnych „Start”. 
1970.03.18 – kino „Legenda” rozpoczęło 
tygodniową emisję lmu dozwolonego od 
lat 14 „Rozśpiewane wakacje” produkcji NRD.
1998.03.06 – w olsztyńskiej lharmonii odbył 
się koncert symfoniczny, którym dyrygował 
Matthis Foremny – syn Stefana i Brygidy 
urodzonych w Ruszajnach. Przed koncertem 
słowo wstępne wygłosił radca ambasady 
Niemiec, Winfried Lipscher – rodowity 
barczewianin.

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Marzec

 „Barczewo – miasto wielu kultur”. Tak 
w publikacjach Barczewo wymieniane jest na 
równi z innymi miastami Warmii, które cha-
rakteryzuje różnorodność pozycji społecznej, 
język czy religia. Można przyjąć, że od założe-
nia grodu, na przestrzeni wieków, miejscowa 
tożsamość kształtowała się pod wpływem 
różnych kultur.
 Pierwszym z nazwiska, który nawiązał do 
miejscowej wielokulturowości, był burmistrz 
Wartenburga Gajewski. Miało to miejsce 8 
lipca 1864 roku podczas przemówienia zwią-
zanego z jubileuszem 500-lecia miasta. Wów-
czas do zebranych powiedział: „Pierwotnie 

mieszkańcy miasta byli z pochodzenia na-
wróconymi Prusakami i Niemcami. Odkąd 
jednak w XV wieku Warmia przeszła pod 
zwierzchnictwo polskie, a biskupi warmińscy 
(w większości Polacy) zasiedli w polskim 
senacie, Warmia była systematycznie poloni-
zowana, a Wartenburg, będąc w pobliżu pol-
skiej granicy, poprzez silny napływ ludności 
i osadnictwo z Polski oddalał się coraz bardziej 
od niemieckości tak, że mimo przeciwnych 
dążeń czasów nowożytnych, polska gwara 
jeszcze w dniu dzisiejszym tutaj dominuje”.
 Przypomnijmy, że już od pierwszej połowy 
XIII wieku trwał nieprzerwany proces osiedla-
nia się na Warmii osadników przybyłych 
z Niemiec, w tym w Barczewie. W późniejszych 
latach pojawili się przybysze ze Śląska, 
a następnie z ziemi chełmińskiej (Mazowsza) 
i Pomorza Wschodniego. W historii miasta 
odnotowano, że w XV wieku przybyło do 
Barczewa i w nim zamieszkało kilku kupców ze 
Szkocji i Holandii, a także Węgrów, w tym 
członków znanego rodu szlacheckiego 
Kalnassych, którzy podążyli w ślad za kard. 
Andrzejem Batorym.
 Na podstawie dokumentów, pod koniec 

XVII wieku, miejscowa ludność wyznania 
protestanckiego w porównaniu z katolicką nie 
była liczna. Dopiero po 3 września 1772 roku, 
kiedy Barczewo przeszło pod panowanie 
Królestwa Pruskiego, nasiliła się germa-
nizacja. Wówczas do miejscowych katolików z 
Niemiec zaczęli napływać protestanci, a wraz 
z nią wzrósł procentowy udział ludności tego 
wyznania. W maju 1791 roku, obok katolickiej 
parai w Barczewie, utworzona została gmina 
ewangelicka. Podobnie było z osadnictwem na 
czas plebiscytu w 1920 roku.
 Wpływu na miejscową wielokulturowość 
nie miało kilku żołnierzy rosyjskich, którym po 
I wojnie światowej przyszło zamieszkać w mie-
ście. Tak samo jak żołnierzowi francuskiemu 
z jednostki stacjonującej w 1807 roku pod 
zamkiem biskupim. Podobnie było w 1812 
roku, kiedy kilku francuskich żołnierzy cesarza 

Napoleona wracających z podboju Rosji na 
swój dom czasowo wybrali nasze miasto. Inną 
grupę stanowiło dwóch powstańców stycznio-
wych (1863-1864), którzy z racji odniesionych 
ran pozostali na stałe w mieście. 
 Dopiero po 1825 roku w Barczewie do 
katolików i protestantów dołączyli Żydzi ze 
swoją kulturą i religią. Wśród przybyłych nie 
zabrakło: profesorów, doktorów, lekarzy, a-
dwokatów, bankowców, nauczycieli, fabry-
kantów, właścicieli sklepów i domów handlo-
wych czy kupców. W 1880 roku w historii 
miasta społeczność żydowska liczyła naj-
więcej, bo 111 osób, a po 1933 roku szybko już 
topniała. Jednak na przełomie wieku Żydzi 
zapisali się w miejscowej wielokulturowości, 
zachowując swoje tradycje i odrębną kulturę. 
 Nie mieli żadnego wpływu na miejscową 
wielokulturowość w czasie II wojny światowej 
przebywający w mieście przymusowi robot-
nicy z Polski. Stanowili siłę roboczą, zastępu-
jąc mężczyzn wcielonych do Wehrmachtu. 
Podobnie jak jeńcy wojenni ze Stalagu I-B 
Hohenstein (Olsztynek): Polacy, Francuzi, 
Włosi, Belgowie, Serbowie i Rosjanie. Ich losy 

O miejscowej
wielokulturowości

Barczewianin Roku i Anioły Sukcesu przyznane!<< 
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WOŚP. Zebrane kwoty pieniężne znacznie 
przewyższają zbiórki prowadzone w podobnych 
miasteczkach w regionie i całe j Polsce. 
W ostatnich latach udaje się bić rekordy 
w zbiórce o prawie 100%. W ubiegłym roku 
zebrano 45 443,09 zł, a w tym roku zebrano aż 63 
000 zł! Pani Alina, zawsze otwarta na nowe 
inicjatywy, nigdy nie odmawia nikomu pomocy 
i jest osobą godną naśladowania. 

Justyna Mańkowska – Honorowy Dyplom
 Od 11 lat podejmuje walkę o los bez-
domnych, często skatowanych zwierząt. Przez 
ten czas zdążyła uratować ich setki. Angażując 
swoje środki pieniężne, czas, a przede wszyst-
kim całe serce, walczy o tych, którzy są bez-
bronni. Wyłapując „bezdomniaki” szuka im 
domów i odpowiedzialnych właścicieli. Stara się 
dbać o zwierzęta kompleksowo, organizując 
swoim podopiecznym opiekę weterynarza, w tym 
również sterylizację, zapobiegając bezdomności 
zwierząt w przyszłości. Nie przejdzie obojętnie 
obok żadnej istoty żywej, bo jak twierdzi, to życie 
jest najważniejsze. Wielokrotnie organizowała 
zbiórki żywności dla schroniska. Choć to zwie-
rzęta skradły jej serce, nie jest obojętna również 
na los drugiego człowieka. Pomogła wielu 
potrzebującym osobom, m.in. rodzinie z Łukty, 
organizując zbiórki żywności i artykułów poma-
gających przetrwać zimę. Justyna to osoba, 
której postawa może być doskonałym wzorem do 
naśladowania i przykładem, jak jedno życie 
może ratować setki innych. 

Przemysław Menziński – Honorowy Dyplom
 Prezes Barczewskiego Stowarzyszenia Bie-
gowego „Barczewo Biega”, Trener ogólno-
polskiej akcji BBL (Biegam Bo Lubię). Współpra-
cował przy wielu projektach, które były zauwa-
żalne i namacalne w naszej gminie. Jest 
pomocny i dążący do realizacji zakładanych 
celów. Lubi udzielać się dla społeczeństwa. 
W 2017 r. wspierał akcję „1 zł za 1 km” wraz ze 
stowarzyszeniem przy koleżeńskim biegu dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był 
wolontariuszem w organizacji biegu o Złotą 
Monetę w Olsztynie i wolontariuszem z ramienia 
stowarzyszenia „Barczewo Biega” na festynie 
pod nazwą „Nikielkowo na sportowo”. Ponadto 
wspierał wolontariat dla Fundacji Gazety Ol-
sztyńskiej „Przyszłość dla dzieci” i wolontariat w 
zbiórce funduszy na leczenie policjanta Biura 
Operacji Antyterrorystycznej Jacka Kurzei przy 
biegu lipcowym „Barczewo biega”. Jego celem 
jest promocja aktywności zycznej w gminie 
Barczewo. 

Małgorzata Peczyńska – Honorowy Dyplom
 Od piętnastu lat zaangażowana mieszkanka 
Wójtowa. Od 2007 r. działa na rzecz wsi i jej 
mieszkańców. Czynnie uczestniczy w imprezach 

i akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie 
„Wspólne Wójtowo”, uczestnicząc w organizacji 
imprez sportowych, rodzinnych i integracyjnych 
mieszkańców. Uczestniczy we wszystkich 
inicjatywach organizowanych w Wójtowie, 
zarówno społecznych, sołeckich jak i para-
alnych. Zawsze znajdzie czas na czynną pomoc 
dla innych. Dba o cenne pamiątki historyczne 
naszej miejscowości, jak np. kapliczki czy ukryte 
w lesie i zapomniane groby rodowitych miesz-
kańców, starając się o ich renowację i pielę-
gnację. Pani Małgorzata posiada ogromną 
wiedzę ogrodniczą. Dzięki niej z roku na rok wieś 
staje się piękniejsza, a posesje mieszkańców 
toną w kwiatach, m.in. dzięki sadzonkom z jej 
ogrodu. Jej pasja i ogrom wiedzy ułatwia 
Stowarzyszeniu „Wspólne Wójtowo” pozy-
skiwanie funduszy na realizację projektów m.in. 
„Wójtowo na kwiatowo”, „Skarpa pamięci”, 
„Reaktywacja boiska leśnego”.
Czynnie współdziała przy zmianie architektury 
krajobrazu Wójtowa.
Poprzez swoje zaangażowanie zachęca do 
działania innych mieszkańców.

OSP Barczewko – Honorowy Dyplom
 Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewku 
liczy ponad 30 czynnych członków. Wszyscy 
mają jedno marzenie - remiza i sprzęt ratowniczy 
z prawdziwego zdarzenia. By marzenia stra-
żaków o nowoczesnej jednostce się spełniły, 
niezbędne jest nie tylko zaangażowanie wielu 
podmiotów i gminy, ale przede wszystkim ciężka 
praca mieszkańców Barczewka.
Jeszcze 2-3 lata temu według opinii znawców 
tematyki pożarniczej OSP Barczewko balanso-
wało na granicy upadku. Na szczęście sprawy 
w swoje ręce wzięła grupa młodych osób, które 
z dnia na dzień dokonały niemalże rewolucji w tej 
małej miejscowości. Dzięki nim do OSP wstąpiły 
nowe osoby, które pobudziły do życia jakże 
niezbędną w tym miejscu OSP. Ich przedsię-
biorczość sprawiła, że w krótkim czasie zorga-
nizowali m.in. zbiórki pieniężne na zakup sprzętu 
niezbędnego w ratownictwie, zdobyli potrzebne 
fundusze, sprzęt i siły do częściowego remontu 
remizy, który pozwolił zamontować większe 
drzwi na większy samochód, przebudowali też 
podjazd.
Dzięki organizacji atrakcyjnych festynów udało 
się zebrać dużą ilość środków nansowych, 
które sukcesywnie przeznaczane były na kolejne 
elementy modernizacji jednostki. Ogromną 
popularność w gminie i powiecie, a nawet 
województwie, zyskały słynne wyścigi wraków, 
impreza, dzięki której możliwe było pozyskanie 
kolejnych środków nansowych na rozwój OSP. 
Do zakończenia modernizacji remizy daleka, 
kosztowna droga, ale strażacy z OSP Barczewko 
nie poddają się i angażują w coraz większą ilość 
inicjatyw, w tym akcje charytatywne, m.in. WOŚP 
i inne.

Kategoria „Wolontariat”
Anioł Sukcesu – Patrycja Nowicka
 Na co dzień pomaga innym i ratuje jako 
Operator Numerów Alarmowych 112 w CPR 
w Olsztynie. Wolontariusz jakich mało.
Zaangażowana we wszelkie akcje charytatywne. 
Od 3 lat jest barczewską liderką akcji charyta-
tywnej Szlachetna Paczka. To dzięki jej zaanga-
żowaniu do tej pory udało się pomóc ponad 100 
rodzinom z okolic Barczewa, Jezioran czy Purdy. 
To dzięki jej obecności w tej akcji z ogromną 
radością udział biorą również inni wolontariusze, 
wyszukujący przez ponad 3 miesiące rodziny, 
którym niezbędna jest mądra, traona w kon-
kretne potrzeby pomoc. Następnie Patrycja 
w drugi weekend grudnia organizuje nał akcji 
w Barczewie, w czasie którego prezenty traają 
do wybranych w akcji rodzin. Jej zaangażowanie 
postawiło na nogi i przywróciło do życia wiele 
osób. Kilkakrotnie angażowała się w organizację 
zbiórek karmy dla zwierząt, która przekazywana 
była do schronisk. Jest pierwszym w historii 
gminy redaktorem internetowego Radia Warmia 
Barczewo, gdzie społecznie przygotowuje 
i prowadzi audycje radiowe, realizuje wywiady. 
Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia 
Inicjatyw Obywatelskich, w którym dwukrotnie 
była koordynatorem projektu, mającego na celu 
integrację międzypokoleniową poprzez rea-
lizację warsztatów, m.in. decoupage, kulinar-
nych, orystycznych, samoobrony czy pierwszej 
pomocy.
 Aktywnie włącza się w organizację Między-
narodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej imienia 
Feliksa Nowowiejskiego. Jeśli kogoś prosi 
o pomoc, to znaczy, że ktoś inny bardzo jej 
potrzebuje. Można by rzec, że to o niej napisano 
sentencję „Człowiek jest tyle wart, ile da z siebie 
innym”.

Anioł Sukcesu – Alina Urbanek
 Od 1999 r. jest szefową barczewskiego 
Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
i koordynatorem tej największej akcji wolonta-
riackiej w Polsce. Na co dzień pracownica 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bar-
czewie. Działając społecznie już na wiele 
miesięcy przed nałem WOŚP opracowuje 
strategie działania i programy, poświęca siły 
i prywatny czas na poszukiwania sponsorów, 
wyjazdy, spotkania m.in. z wolontariuszami. 
Koordynuje pracę ponad 100 osób zaangażo-
wanych w organizację nału. Swoim entu-
zjazmem zaszczepia w dzieciach i dorosłych 
chęć pomocy potrzebującym. Jej prawie 19-
letnia wzorowa praca, postawa i zaangażowanie 
w organizację sztabu orkiestrowego sprawia, że 
ludzie stają się bardziej otwarci, szczodrzy 
i chętni do pomocy. Najważniejszym elementem 
jej pracy wolontariackiej jest to, że Barczewo ma 
mocną pozycję wśród miast organizujących nał 

HISTORIA

1433.03.19 – biskup warmiński Franciszek 
Kuhschmalz wydał przywilej lokacyjny na 
założenie wsi Tęguty.
1518.03.23 – zmarł Łukasz Watzenrode, 
biskup warmiński, polityk i dyplomata, 
reformator klasztoru franciszkanów 
w Barczewie.
1588.03.01 – przywilej na dodatkowe włóki 
dla Barczewka odnowił biskup Marcin Kromer.
1718 – z powodu zniszczeń wywołanych 
pożarem i ogólnego ubóstwa mieszkańców 
miasta, Barczewo uzyskało zniżkę podatkową.
1848 – w Barczewie wybudowano sierociniec 
dla chłopców – „Dom Miłosierdzia”. 
1908.03.02 – urodził się ks. Aloyus Junker, 
w latach 1938-1939 proboszcz parai 
w Barczewku.
1938.03.06 – w Berlinie na Kongresie Polaków 
w Niemczech uchwalono treść Pięciu Prawd 
Polaków.
1938.03.25 – w Barczewie odwołano zajęcia 
szkolne, aby umożliwić nauczycielom 
niemieckim udział w powitaniu przybyłego do 
Królewca kanclerza Rzeszy – Hitlera.
1946.03.09 – w Barczewie powołano do życia 
Miejski Komitet Pomocy najbiedniejszej 
ludności. 
1946.03.25 – odbyło się pierwsze posiedzenie 
Miejskiej Rady Narodowej w Barczewie. 
1946.03.29 – posterunek Milicji Obywatelskiej 
w Barczewie liczył 6 milicjantów.
1948.03.01 – w Ruszajnach zlikwidowano 
jednoklasową szkołę powszechną prowadzoną 
przez Józefę Furmanową.
1948.03.10 – nad miastem przeszła 
nadspodziewanie silna wichura.
1953.03.01 – w Barczewie, na terenie 
więzienia powstał Dział Pracy Metalowo-
Drzewny. 
1956.03.12 – w Barczewie przez godzinę 
dzwoniły kościelne dzwony na wieść o śmierci 
Bolesława Bieruta. 
1958.03.19 – w Barczewie otwarto Państwowy 
Zakład Specjalistyczny dla Nieuleczalnie 
Chorych.
1962.03.16 – w Barczewie powołano Miejski 
Komitet Społeczny Fundusz Odbudowy 
Stolicy. 
1963.03.19 – w święto patrona kaplicy 
w Mokinach zorganizowano uroczystości 
odpustowe.
1965.03.08 – w Barczewie powołano 
Spółdzielnię Zrzeszenia Budowy Domków 
Jednorodzinnych „Start”. 
1970.03.18 – kino „Legenda” rozpoczęło 
tygodniową emisję lmu dozwolonego od 
lat 14 „Rozśpiewane wakacje” produkcji NRD.
1998.03.06 – w olsztyńskiej lharmonii odbył 
się koncert symfoniczny, którym dyrygował 
Matthis Foremny – syn Stefana i Brygidy 
urodzonych w Ruszajnach. Przed koncertem 
słowo wstępne wygłosił radca ambasady 
Niemiec, Winfried Lipscher – rodowity 
barczewianin.

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Marzec

 „Barczewo – miasto wielu kultur”. Tak 
w publikacjach Barczewo wymieniane jest na 
równi z innymi miastami Warmii, które cha-
rakteryzuje różnorodność pozycji społecznej, 
język czy religia. Można przyjąć, że od założe-
nia grodu, na przestrzeni wieków, miejscowa 
tożsamość kształtowała się pod wpływem 
różnych kultur.
 Pierwszym z nazwiska, który nawiązał do 
miejscowej wielokulturowości, był burmistrz 
Wartenburga Gajewski. Miało to miejsce 8 
lipca 1864 roku podczas przemówienia zwią-
zanego z jubileuszem 500-lecia miasta. Wów-
czas do zebranych powiedział: „Pierwotnie 

mieszkańcy miasta byli z pochodzenia na-
wróconymi Prusakami i Niemcami. Odkąd 
jednak w XV wieku Warmia przeszła pod 
zwierzchnictwo polskie, a biskupi warmińscy 
(w większości Polacy) zasiedli w polskim 
senacie, Warmia była systematycznie poloni-
zowana, a Wartenburg, będąc w pobliżu pol-
skiej granicy, poprzez silny napływ ludności 
i osadnictwo z Polski oddalał się coraz bardziej 
od niemieckości tak, że mimo przeciwnych 
dążeń czasów nowożytnych, polska gwara 
jeszcze w dniu dzisiejszym tutaj dominuje”.
 Przypomnijmy, że już od pierwszej połowy 
XIII wieku trwał nieprzerwany proces osiedla-
nia się na Warmii osadników przybyłych 
z Niemiec, w tym w Barczewie. W późniejszych 
latach pojawili się przybysze ze Śląska, 
a następnie z ziemi chełmińskiej (Mazowsza) 
i Pomorza Wschodniego. W historii miasta 
odnotowano, że w XV wieku przybyło do 
Barczewa i w nim zamieszkało kilku kupców ze 
Szkocji i Holandii, a także Węgrów, w tym 
członków znanego rodu szlacheckiego 
Kalnassych, którzy podążyli w ślad za kard. 
Andrzejem Batorym.
 Na podstawie dokumentów, pod koniec 

XVII wieku, miejscowa ludność wyznania 
protestanckiego w porównaniu z katolicką nie 
była liczna. Dopiero po 3 września 1772 roku, 
kiedy Barczewo przeszło pod panowanie 
Królestwa Pruskiego, nasiliła się germa-
nizacja. Wówczas do miejscowych katolików z 
Niemiec zaczęli napływać protestanci, a wraz 
z nią wzrósł procentowy udział ludności tego 
wyznania. W maju 1791 roku, obok katolickiej 
parai w Barczewie, utworzona została gmina 
ewangelicka. Podobnie było z osadnictwem na 
czas plebiscytu w 1920 roku.
 Wpływu na miejscową wielokulturowość 
nie miało kilku żołnierzy rosyjskich, którym po 
I wojnie światowej przyszło zamieszkać w mie-
ście. Tak samo jak żołnierzowi francuskiemu 
z jednostki stacjonującej w 1807 roku pod 
zamkiem biskupim. Podobnie było w 1812 
roku, kiedy kilku francuskich żołnierzy cesarza 

Napoleona wracających z podboju Rosji na 
swój dom czasowo wybrali nasze miasto. Inną 
grupę stanowiło dwóch powstańców stycznio-
wych (1863-1864), którzy z racji odniesionych 
ran pozostali na stałe w mieście. 
 Dopiero po 1825 roku w Barczewie do 
katolików i protestantów dołączyli Żydzi ze 
swoją kulturą i religią. Wśród przybyłych nie 
zabrakło: profesorów, doktorów, lekarzy, a-
dwokatów, bankowców, nauczycieli, fabry-
kantów, właścicieli sklepów i domów handlo-
wych czy kupców. W 1880 roku w historii 
miasta społeczność żydowska liczyła naj-
więcej, bo 111 osób, a po 1933 roku szybko już 
topniała. Jednak na przełomie wieku Żydzi 
zapisali się w miejscowej wielokulturowości, 
zachowując swoje tradycje i odrębną kulturę. 
 Nie mieli żadnego wpływu na miejscową 
wielokulturowość w czasie II wojny światowej 
przebywający w mieście przymusowi robot-
nicy z Polski. Stanowili siłę roboczą, zastępu-
jąc mężczyzn wcielonych do Wehrmachtu. 
Podobnie jak jeńcy wojenni ze Stalagu I-B 
Hohenstein (Olsztynek): Polacy, Francuzi, 
Włosi, Belgowie, Serbowie i Rosjanie. Ich losy 

O miejscowej
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potoczyły się różnie – większość 21 stycznia 
1945 roku podczas exodusu uciekła z miasta 
z miejscową ludnością, a inni zginęli.
  W pierwszej dekadzie maja 1945 roku, do 
nielicznych miejscowych autochtonów zaczęli 
dołączać nowi osadnicy z Kurpiowszczyzny 
oraz wschodniego Pomorza, północnego 
Mazowsza i Polesia, gdzie najwięcej pocho-
dziło z powiatów przasnyskiego i mławskiego. 
W drugiej kolejności przybyli pierwsi przesie-
dleńcy z Kresów – Polacy, którzy znaleźli się na 
terenach anektowanych przez ZSRR. Przyjeż-
dżali przede wszystkim z Litewskiej, Biało-
ruskiej i Ukraińskiej SRR, pozostawiając swój 
dobytek życia.
 Na podstawie dokumentów 5 lipca 1945 ro-
ku w Barczewie i okolicznych miejscowościach 
jak: Ruszajny, Zalesie, Bark, Rejczuchy łącz-
nie mieszkało 1855 osób. W tej liczbie było 898 
Warmiaków i Mazurów, 903 osadników, 54 
Niemców oraz 100 mieszkańców, jak określały 
miejscowe władze, wyznania ewangelickiego. 
Dla porównania, w styczniu 1946 roku w Bar-
czewie zamieszkiwało 1520 osób, z czego 908 
należało do dawnych mieszkańców identyku-
jących się z polskością, 593 osoby z dawnych 
Kresów Wschodnich i 19 osób narodowości 
niemieckiej. Od maja 1945 roku do lutego 1946 
roku w Barczewie osiedliły się 723 osoby. 
W 1948 roku liczba przesiedlonych z dawnych 
Kresów Wschodnich zwiększyła się ponad 

trzykrotnie. Obok wymienionych, dużą grupę 
stanowili zdemobilizowani wojskowi, którzy 
wraz z rodzinami osiedlili się w mieście i oko-
licznych wioskach. Do miasta przybyło także 
kilka osób narodowości żydowskiej z dzisiej-
szego obwodu kaliningradzkiego. 
 Inną grupę przymusowo przesiedlonych 
stanowili wysiedleńcy w ramach Akcji „Wisła”, 
którą zapoczątkowana została w kwietniu 1947 
roku. Łącznie w 99 wagonach towarowych 
przybyło 610 osób wysiedlonych, a w tym 148 
rodzin. Wysiedleńcy stanowili wybraną grupę 
ludnościową: Ukraińców, Bojków, Dolinian 
i Łemków, jak również rodzin mieszanych 
ukraińsko-polskich, z terenów południowo-
wschodnich (obszary na wschód od Rzeszowa 
i Lublina). Przybyli wywodzili się z innego kręgu 
kulturowego. Podobnie jak inne grupy napły-
wowe w znacznej części pochodzenia wiej-
skiego, na początku nie czuli się związani 
z miastem i jego wielowiekową tradycją.
 Można przyjąć, że po roku 1948 miasto 
stanowiło wyjątkową wielokulturowość. Do 
mieszkańców przybyła ludność z odmienną 
kulturą, tradycjami i obyczajami. Jednak 
czynnikiem integrującym była wspólna religia. 
Zdecydowana większość mieszkańców była 
wyznania rzymsko-katolickiego, a na ten czas 
liczba mieszkańców wyznania ewangelickiego 
wahała się w wysokości 100 osób, na którą 
składała się wyłącznie ludność miejscowa.

 W wyniku napływu repatriantów, zwanych 
ekspatriantami, osiedleńcami lub przesiedleń-
cami z różnych stron Polski, Barczewo zmie-
niało swoje kulturowe oblicze. Przybyła lud-
ność w większości szybko zintegrowała się 
i zaadoptowała w nowych warunkach.
Zarówno napływowych jak i miejscowych, 
w tym Warmiaków, wyróżniał język, jakim się 
posługiwali. Jednak ich wspólnym dążeniem 
była nauka czystej polszczyzny. 
 Inną kwestią jest ruch ludności wynikający 
z uwarunkowań politycznych, który spowodo-
wał, że większość rdzennych mieszkańców 
opuściło miasto, często mimo poczucia więzi 
narodowej z krajem, w którego granicach 
znaleźli się po 1945 roku.
 Barczewo, dzięki występującej mozaice 
narodów i religii, przez wieki kształtowało 
swoją tożsamość regionalną, począwszy od 
wczesnego średniowiecza po powojenne lata, 
aby ostatecznie przybrać teraźniejsze oblicze. 
To właśnie część tej ludności wraz z napływa-
jącą ludnością polską z terenów Polski central-
nej, Mazowsza, Wileńszczyzny oraz Śląska 
Cieszyńskiego i ukraińską, przesiedloną w ra-
mach akcji „Wisła”, stworzyły tutaj nowe 
społeczeństwo z własną, dzisiejszą, szeroko 
pojętą wielokulturowością.

Wojciech Zenderowski
Pocztówka z 1935 roku, ze zbiorów autora

INFORMACJE / HISTORIA

inne zdanie, którego broni i uzasadnia. Robi to, 
co dyktuje jej serce i potrzeba sytuacyjna.

Kategoria „Promocja miasta i Gminy 
Barczewo”
Anioł Sukcesu – OSP Barczewo
 Barczewscy ochotnicy codziennie narażają 
swoje życie, by ratować drugiego człowieka 
i jego mienie. Jednak zakres ich działań jest dużo 
szerszy niż wynikające z samej służby obo-
wiązki. 
 Imprezy, które zapoczątkowali kilka lat temu, 
są imprezami, które zyskały popularność w całej 
Polsce. Dzięki ich pracy nasz rejon jest rozpo-
znawalny i kojarzony z ratownictwem, dzia-
łalnością rekreacyjną, charytatywną i społeczną. 
Media wielokrotnie pokazywały relacje z ich 
imprez, przez co była to doskonała promocja 
walorów turystycznych naszej gminy.
Ubiegłoroczna edycja Mistrzostw w Rato-
wnictwie kilkukrotnie była transmitowana, jako 
pierwsza w historii gminy, na żywo na ogólno-
polskim kanale TVP Info, następnie prezento-
wano materiał o imprezie w Wiadomościach 
w TVP 1 i Telewizji Kablowej Macrosat. Impreza 

jest obecnie największą tego typu w Polsce, 
a miejsca na nią rozchodzą się w ciągu kilku dni. 
Zjeżdżają się ratownicy, reprezentujący nie-
malże każdą grupę ratowniczą, oraz ponad 100 
wolontariuszy, pracujących społecznie na rzecz 
ratownictwa. Na imprezę organizowaną już od 13 
lat co roku przyjeżdża łącznie ponad 200 osób z 
rodzinami, które powracają na Warmię.
 OSP Barczewo stworzyło kilka produktów 
turystycznych, m.in. zimowe, nocne, 2-dniowe, 
wiosenne spływy kajakowe czy triathlon tury-
styczny, które cieszyły się ogromną popu-
larnością. Dzięki tym inicjatywom oraz społecz-
nemu dbaniu o czystość naszych gminnych 
szlaków kajakowych, do tej pory są orga-
nizowane indywidualne spływy kajakowe.
Kilka lat temu nasi strażacy nagrali pierwszą w 
Polsce strażacką wersję klipu Harlem Shake. W 
ciągu kilku dni klip na Youtube obejrzało ponad 
130 tys ięcy osób . Oprócz tego pomys ł 
komentowany był na antenie TVN m.in. w Dzień 
Dobry TVN, czy w programie Express oraz 
lokalnych mediach jak Gazeta Olsztyńska, Radio 
Olsztyn.

Redakcja

Maria Sidor – Honorowy Dyplom
 Do 2018 roku niezwykle aktywnie współpra-
cowała z gminą Barczewo, zwłaszcza w/s 
naprawy dróg gminnych, oczyszczania rowów 
i oświetlenia. Integrowała mieszkańców Wójto-
wa, organizując tzw. czyny społeczne, imprezy 
sportowe oraz zabawy choinkowe i letnie dla 
dzieci. Założycielka Stowarzyszenia ,,Wspólne 
Wójtowo”. W 2014 czynnie pomagała i wspierała 
organizację Gminnych Dożynek w Wójtowie. 
Współtworzyła ,,Plan odnowy wsi Wójtowo” 
i trasę Zdrowia PZU Wójtowo-Kaplityny. Od 15 lat 
aktywnie działa na rzecz wójtowskiej parai, 
współorganizuje odpusty i festyny paraalne 
w Wójtowie. Pozyskuje sponsorów i darczyńców. 
Jest pomysłodawcą bardzo wielu akcji charyta-
tywnych. Niestrudzenie, z niezwykłym zaanga-
żowaniem starała się, aby na trasie Olsztyn-
Barczewo, Barczewo-Olsztyn przywrócić linię 
komunikacji publicznej. Jest osobą niezwykle 
wrażliwą, empatyczną i sprawiedliwą. Chętnie i 
bezinteresownie pomaga innym. Jest typem 
prawdziwej społecznicy. W sytuacjach trudnych i 
problemowych szuka rozwiązań zawsze na 
korzyść drugiego człowieka. Wielokrotnie ma 
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jętności informatyczne w praktyce. Dodatkowo 
baza dydaktyczna szkoły wzbogaciła się 
o tablety, roboty Dash i Dot, matę edukacyjną 
oraz zestaw MaKey MaKey. Koordynatorami 
projektu w szkole zostali Bożena Czech, 
Joanna Ferenz, Sylwia Fryga, Lucyna Szych 
i Przemysław Żuchowski. 
 W zajęciach biorą udział uczniowie 
edukacji wczesnoszkolnej. W ramach projektu 
uczą się oni kodowania poprzez zabawę. 
Dzieci używają szyfrów i kodów na macie 
edukacyjnej, układają obrazkowe sudoku, 
wieże i labirynty z kolorowych kubeczków, 
odtwarzają dyktanda graczne, kodują litery 
al fabetu, poznają ta jn ik i szyfru czeko-
ladkowego, rozwiązują ciekawe karty pracy. 
Do programowania wykorzystywane są 
aplikacje tabletowe i programy komputerowe, 
m.in.: „Scratch Jr”, „Kodable”, SpriteBox”, 
„Lightbot Hour”, „Bit By Bit”.
 Dużym zainteresowaniem cieszy się pro-
gramowanie robotów Dash i Dot. Program 
zakończy się wycieczką, podczas której dzieci 
wykorzystają zdobyte wcześniej umiejętności. 
 Wszystkie te aktywności pozytywnie sty-
mulują do szukania nowych, często nietypo-
wych rozwiązań. Uczą dzieci przewidywać 
i planować, jak mądrze korzystać z technologii, 
jak zrozumieć świat i zachodzące w nim 

procesy. Umiejętność programowania to 
inwestycja w przyszłość, w którą my wypo-
sażamy naszych uczniów.

Bożena Czech

 Odpowiadając na potrzeby najmłodszych 
w cyfrowym świecie oraz na wyzwania nowej 
podstawy programowej, Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie 
przystąpiła do projektu „Zaprogramuj przy-
szłość”, który nansowany jest ze środków 
unijnych i prowadzony przez Fundację Orange 
i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Jest 
to projekt, dzięki któremu uczniowie uczą się 
podstaw programowania i rozwijają umie-

Zaprogramuj przyszłość

 We wtorek 22 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie odbyła się druga edycja 
Warsztatów Wielkanocnych.
 Jak sama nazwa wskazuje, cel imprezy był dwojaki: wykonanie 
ozdób na świąteczny stół metodą handmade oraz spotkanie się i cie-
szenie wspólną obecnością przed radosnymi świętami Wielkiej Nocy.
 Serce rosło każdemu, kto przyglądał się szczęśliwym dzieciom, które 
wraz z mamusiami, tatusiami, babciami i dziadkami oraz swoimi 
nauczycielami zdobiły jajka metodą decoupage, malowały zajączki, 
wykonywały kurczaczki w gniazdku czy kartki z życzeniami na święta 
oraz wiły palmy na nadchodzącą Niedzielę Palmową.
 Dzieciaki mogły także własnoręcznie zbudować budkę lęgową dla 
ptaków, przygotować i zjeść zdrowe ciasteczka czy odpocząć, oglądając 
bajeczki lub podglądając życie królików i kurek z rajskim kogucikiem.
 Rodzicom, nauczycielom oraz gościom (wśród których mieliśmy 
zaszczyt powitać m.in. wiceprzewodniczącą Rady Miasta Barczewo, 
panią Halinę Bronkę oraz radną Rady Powiatu Olsztyńskiego, panią 
Krystynę Szter) popołudnie to upłynęło na wspólnej pracy twórczej 
i miłych rozmowach. Było to bardzo wesołe, gwarne i kreatywne 
spotkanie.
 Wszystkim przybyłym dziękujemy za serdeczną obecność i ciepłe 
słowa. Już teraz zapraszamy na warsztaty za rok. I życzymy raz jeszcze 
wesołego Alleluja.

Danuta Gnatowska

Warsztaty wielkanocne
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potoczyły się różnie – większość 21 stycznia 
1945 roku podczas exodusu uciekła z miasta 
z miejscową ludnością, a inni zginęli.
  W pierwszej dekadzie maja 1945 roku, do 
nielicznych miejscowych autochtonów zaczęli 
dołączać nowi osadnicy z Kurpiowszczyzny 
oraz wschodniego Pomorza, północnego 
Mazowsza i Polesia, gdzie najwięcej pocho-
dziło z powiatów przasnyskiego i mławskiego. 
W drugiej kolejności przybyli pierwsi przesie-
dleńcy z Kresów – Polacy, którzy znaleźli się na 
terenach anektowanych przez ZSRR. Przyjeż-
dżali przede wszystkim z Litewskiej, Biało-
ruskiej i Ukraińskiej SRR, pozostawiając swój 
dobytek życia.
 Na podstawie dokumentów 5 lipca 1945 ro-
ku w Barczewie i okolicznych miejscowościach 
jak: Ruszajny, Zalesie, Bark, Rejczuchy łącz-
nie mieszkało 1855 osób. W tej liczbie było 898 
Warmiaków i Mazurów, 903 osadników, 54 
Niemców oraz 100 mieszkańców, jak określały 
miejscowe władze, wyznania ewangelickiego. 
Dla porównania, w styczniu 1946 roku w Bar-
czewie zamieszkiwało 1520 osób, z czego 908 
należało do dawnych mieszkańców identyku-
jących się z polskością, 593 osoby z dawnych 
Kresów Wschodnich i 19 osób narodowości 
niemieckiej. Od maja 1945 roku do lutego 1946 
roku w Barczewie osiedliły się 723 osoby. 
W 1948 roku liczba przesiedlonych z dawnych 
Kresów Wschodnich zwiększyła się ponad 

trzykrotnie. Obok wymienionych, dużą grupę 
stanowili zdemobilizowani wojskowi, którzy 
wraz z rodzinami osiedlili się w mieście i oko-
licznych wioskach. Do miasta przybyło także 
kilka osób narodowości żydowskiej z dzisiej-
szego obwodu kaliningradzkiego. 
 Inną grupę przymusowo przesiedlonych 
stanowili wysiedleńcy w ramach Akcji „Wisła”, 
którą zapoczątkowana została w kwietniu 1947 
roku. Łącznie w 99 wagonach towarowych 
przybyło 610 osób wysiedlonych, a w tym 148 
rodzin. Wysiedleńcy stanowili wybraną grupę 
ludnościową: Ukraińców, Bojków, Dolinian 
i Łemków, jak również rodzin mieszanych 
ukraińsko-polskich, z terenów południowo-
wschodnich (obszary na wschód od Rzeszowa 
i Lublina). Przybyli wywodzili się z innego kręgu 
kulturowego. Podobnie jak inne grupy napły-
wowe w znacznej części pochodzenia wiej-
skiego, na początku nie czuli się związani 
z miastem i jego wielowiekową tradycją.
 Można przyjąć, że po roku 1948 miasto 
stanowiło wyjątkową wielokulturowość. Do 
mieszkańców przybyła ludność z odmienną 
kulturą, tradycjami i obyczajami. Jednak 
czynnikiem integrującym była wspólna religia. 
Zdecydowana większość mieszkańców była 
wyznania rzymsko-katolickiego, a na ten czas 
liczba mieszkańców wyznania ewangelickiego 
wahała się w wysokości 100 osób, na którą 
składała się wyłącznie ludność miejscowa.

 W wyniku napływu repatriantów, zwanych 
ekspatriantami, osiedleńcami lub przesiedleń-
cami z różnych stron Polski, Barczewo zmie-
niało swoje kulturowe oblicze. Przybyła lud-
ność w większości szybko zintegrowała się 
i zaadoptowała w nowych warunkach.
Zarówno napływowych jak i miejscowych, 
w tym Warmiaków, wyróżniał język, jakim się 
posługiwali. Jednak ich wspólnym dążeniem 
była nauka czystej polszczyzny. 
 Inną kwestią jest ruch ludności wynikający 
z uwarunkowań politycznych, który spowodo-
wał, że większość rdzennych mieszkańców 
opuściło miasto, często mimo poczucia więzi 
narodowej z krajem, w którego granicach 
znaleźli się po 1945 roku.
 Barczewo, dzięki występującej mozaice 
narodów i religii, przez wieki kształtowało 
swoją tożsamość regionalną, począwszy od 
wczesnego średniowiecza po powojenne lata, 
aby ostatecznie przybrać teraźniejsze oblicze. 
To właśnie część tej ludności wraz z napływa-
jącą ludnością polską z terenów Polski central-
nej, Mazowsza, Wileńszczyzny oraz Śląska 
Cieszyńskiego i ukraińską, przesiedloną w ra-
mach akcji „Wisła”, stworzyły tutaj nowe 
społeczeństwo z własną, dzisiejszą, szeroko 
pojętą wielokulturowością.

Wojciech Zenderowski
Pocztówka z 1935 roku, ze zbiorów autora
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inne zdanie, którego broni i uzasadnia. Robi to, 
co dyktuje jej serce i potrzeba sytuacyjna.

Kategoria „Promocja miasta i Gminy 
Barczewo”
Anioł Sukcesu – OSP Barczewo
 Barczewscy ochotnicy codziennie narażają 
swoje życie, by ratować drugiego człowieka 
i jego mienie. Jednak zakres ich działań jest dużo 
szerszy niż wynikające z samej służby obo-
wiązki. 
 Imprezy, które zapoczątkowali kilka lat temu, 
są imprezami, które zyskały popularność w całej 
Polsce. Dzięki ich pracy nasz rejon jest rozpo-
znawalny i kojarzony z ratownictwem, dzia-
łalnością rekreacyjną, charytatywną i społeczną. 
Media wielokrotnie pokazywały relacje z ich 
imprez, przez co była to doskonała promocja 
walorów turystycznych naszej gminy.
Ubiegłoroczna edycja Mistrzostw w Rato-
wnictwie kilkukrotnie była transmitowana, jako 
pierwsza w historii gminy, na żywo na ogólno-
polskim kanale TVP Info, następnie prezento-
wano materiał o imprezie w Wiadomościach 
w TVP 1 i Telewizji Kablowej Macrosat. Impreza 

jest obecnie największą tego typu w Polsce, 
a miejsca na nią rozchodzą się w ciągu kilku dni. 
Zjeżdżają się ratownicy, reprezentujący nie-
malże każdą grupę ratowniczą, oraz ponad 100 
wolontariuszy, pracujących społecznie na rzecz 
ratownictwa. Na imprezę organizowaną już od 13 
lat co roku przyjeżdża łącznie ponad 200 osób z 
rodzinami, które powracają na Warmię.
 OSP Barczewo stworzyło kilka produktów 
turystycznych, m.in. zimowe, nocne, 2-dniowe, 
wiosenne spływy kajakowe czy triathlon tury-
styczny, które cieszyły się ogromną popu-
larnością. Dzięki tym inicjatywom oraz społecz-
nemu dbaniu o czystość naszych gminnych 
szlaków kajakowych, do tej pory są orga-
nizowane indywidualne spływy kajakowe.
Kilka lat temu nasi strażacy nagrali pierwszą w 
Polsce strażacką wersję klipu Harlem Shake. W 
ciągu kilku dni klip na Youtube obejrzało ponad 
130 tys ięcy osób . Oprócz tego pomys ł 
komentowany był na antenie TVN m.in. w Dzień 
Dobry TVN, czy w programie Express oraz 
lokalnych mediach jak Gazeta Olsztyńska, Radio 
Olsztyn.

Redakcja

Maria Sidor – Honorowy Dyplom
 Do 2018 roku niezwykle aktywnie współpra-
cowała z gminą Barczewo, zwłaszcza w/s 
naprawy dróg gminnych, oczyszczania rowów 
i oświetlenia. Integrowała mieszkańców Wójto-
wa, organizując tzw. czyny społeczne, imprezy 
sportowe oraz zabawy choinkowe i letnie dla 
dzieci. Założycielka Stowarzyszenia ,,Wspólne 
Wójtowo”. W 2014 czynnie pomagała i wspierała 
organizację Gminnych Dożynek w Wójtowie. 
Współtworzyła ,,Plan odnowy wsi Wójtowo” 
i trasę Zdrowia PZU Wójtowo-Kaplityny. Od 15 lat 
aktywnie działa na rzecz wójtowskiej parai, 
współorganizuje odpusty i festyny paraalne 
w Wójtowie. Pozyskuje sponsorów i darczyńców. 
Jest pomysłodawcą bardzo wielu akcji charyta-
tywnych. Niestrudzenie, z niezwykłym zaanga-
żowaniem starała się, aby na trasie Olsztyn-
Barczewo, Barczewo-Olsztyn przywrócić linię 
komunikacji publicznej. Jest osobą niezwykle 
wrażliwą, empatyczną i sprawiedliwą. Chętnie i 
bezinteresownie pomaga innym. Jest typem 
prawdziwej społecznicy. W sytuacjach trudnych i 
problemowych szuka rozwiązań zawsze na 
korzyść drugiego człowieka. Wielokrotnie ma 
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Barczewianin Roku i Anioły Sukcesu przyznane!
jętności informatyczne w praktyce. Dodatkowo 
baza dydaktyczna szkoły wzbogaciła się 
o tablety, roboty Dash i Dot, matę edukacyjną 
oraz zestaw MaKey MaKey. Koordynatorami 
projektu w szkole zostali Bożena Czech, 
Joanna Ferenz, Sylwia Fryga, Lucyna Szych 
i Przemysław Żuchowski. 
 W zajęciach biorą udział uczniowie 
edukacji wczesnoszkolnej. W ramach projektu 
uczą się oni kodowania poprzez zabawę. 
Dzieci używają szyfrów i kodów na macie 
edukacyjnej, układają obrazkowe sudoku, 
wieże i labirynty z kolorowych kubeczków, 
odtwarzają dyktanda graczne, kodują litery 
al fabetu, poznają ta jn ik i szyfru czeko-
ladkowego, rozwiązują ciekawe karty pracy. 
Do programowania wykorzystywane są 
aplikacje tabletowe i programy komputerowe, 
m.in.: „Scratch Jr”, „Kodable”, SpriteBox”, 
„Lightbot Hour”, „Bit By Bit”.
 Dużym zainteresowaniem cieszy się pro-
gramowanie robotów Dash i Dot. Program 
zakończy się wycieczką, podczas której dzieci 
wykorzystają zdobyte wcześniej umiejętności. 
 Wszystkie te aktywności pozytywnie sty-
mulują do szukania nowych, często nietypo-
wych rozwiązań. Uczą dzieci przewidywać 
i planować, jak mądrze korzystać z technologii, 
jak zrozumieć świat i zachodzące w nim 

procesy. Umiejętność programowania to 
inwestycja w przyszłość, w którą my wypo-
sażamy naszych uczniów.

Bożena Czech

 Odpowiadając na potrzeby najmłodszych 
w cyfrowym świecie oraz na wyzwania nowej 
podstawy programowej, Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie 
przystąpiła do projektu „Zaprogramuj przy-
szłość”, który nansowany jest ze środków 
unijnych i prowadzony przez Fundację Orange 
i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Jest 
to projekt, dzięki któremu uczniowie uczą się 
podstaw programowania i rozwijają umie-

Zaprogramuj przyszłość

 We wtorek 22 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie odbyła się druga edycja 
Warsztatów Wielkanocnych.
 Jak sama nazwa wskazuje, cel imprezy był dwojaki: wykonanie 
ozdób na świąteczny stół metodą handmade oraz spotkanie się i cie-
szenie wspólną obecnością przed radosnymi świętami Wielkiej Nocy.
 Serce rosło każdemu, kto przyglądał się szczęśliwym dzieciom, które 
wraz z mamusiami, tatusiami, babciami i dziadkami oraz swoimi 
nauczycielami zdobiły jajka metodą decoupage, malowały zajączki, 
wykonywały kurczaczki w gniazdku czy kartki z życzeniami na święta 
oraz wiły palmy na nadchodzącą Niedzielę Palmową.
 Dzieciaki mogły także własnoręcznie zbudować budkę lęgową dla 
ptaków, przygotować i zjeść zdrowe ciasteczka czy odpocząć, oglądając 
bajeczki lub podglądając życie królików i kurek z rajskim kogucikiem.
 Rodzicom, nauczycielom oraz gościom (wśród których mieliśmy 
zaszczyt powitać m.in. wiceprzewodniczącą Rady Miasta Barczewo, 
panią Halinę Bronkę oraz radną Rady Powiatu Olsztyńskiego, panią 
Krystynę Szter) popołudnie to upłynęło na wspólnej pracy twórczej 
i miłych rozmowach. Było to bardzo wesołe, gwarne i kreatywne 
spotkanie.
 Wszystkim przybyłym dziękujemy za serdeczną obecność i ciepłe 
słowa. Już teraz zapraszamy na warsztaty za rok. I życzymy raz jeszcze 
wesołego Alleluja.

Danuta Gnatowska

Warsztaty wielkanocne

<< 8 
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spędzili parę godzin w rodzinach niemieckich. 
Poznali warunki, w jakich żyją i odpoczywają 
ich rówieśnicy, zwyczaje panujące w domach 
oraz potrawy kuchni domowej. Kolejnego dnia 
młodzież udała się do jednego z największych 
zakładów pracy w okolicy – huty i stalowni 
w Georgsmarienhutte. Dowiedzieli się, że 
z tematem „energia” są związane nie tylko 
źródła jej pozyskiwania, ale też sposoby 
wykorzystywania.
– Zakład w 100% przetwarza złom w stal. 
Widzieliśmy krok po kroku, jak to się odbywa, 
od momentu wsadu złomu do pieca hutniczego, 
ogrzewanego łukiem elektrycznym, aż po 
gotowe stalowe pręty – opowiadają uczestnicy.
 Następnie grupa odwiedziła Starostwo 
Powiatowe, gdzie zostali bardzo serdecznie 
przyjęci, kolejną atrakcją było zwiedzanie zoo. 
Odbyła się również całodniowa wycieczka do 
Bremen, gdzie zwiedzano Centrum Nauki 
Uniwersum i Stare Miasto. Młodzież brała 
również udział w lekcjach, konkurencjach 
sportowych oraz wspólnej zabawie.
 Z relacji Jolanty Jakończuk: „Wymiana 
młodzieży Hagen-Barczewo, dzień 7: zwie-
dzanie zakładu energetycznego, ekspery-
menty zyczne oraz ewaluacja i niestety 
pożegnanie. Młodzież chórem wykrzyczała 
„Przeżyliśmy coś cudownego”!
 Z przyjemnością się słucha takich relacji 
i myślę, że najpiękniejsze jest to, że nau-
czyciele wkładają wiele serca, aby edukować 
dzieci w sposób tak interesujący. Również 
współpraca z zaprzyjaźnionym miastem Hagen 
cały czas się rozwija, bo mieszkańcy tego 
miasta przyjadą do Barczewa latem z rewizytą i 
mamy nadzieję, że też spędzą u nas mile czas. 
Czekamy i pozdrawiamy!

Magdalena Łowkiel

 Po raz dwudziesty drugi w dniach 8-16 
marca 2018 r. odbyła się wymiana polsko-
niemiecka. Tym razem dwadzieścioro troje 
uczniów z Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Barczewie wraz z opiekunami: Kata-
rzyną Matyjas i Jolantą Jakończuk odwiedzili 
zaprzyjaźnione miasto Hagen. Wyjazd był 
możl iwy dzięki donansowaniu Polsko- 
Niemieckiej Współpracy Młodzieży w War-
szawie. Młodzież przez kilka dni bardzo 
intensywnie spędziła czas i przeżyła wspa-
niałe przygody edukacyjne ze swoimi rówieśni-
kami. Wizytę rozpoczęto powitaniem i wspólną 
zabawą przy ratuszu.
 Tegoroczna wymiana przebiegała pod 
hasłem „energia”. Podczas wspólnych wypraw 
uczniowie mieli okazję poznać trzy źródła 
energii: węgiel kamienny, gaz – metan oraz 
wiatr.
– Zwiedzal iśmy Kamieniołomy, sztolnię 
dawnej kopalni węgla kamiennego, potem 

Muzeum Przemysłu, elektrownię wiatrową 
i Stare Miasto w Osnabruck. Brzmi poważnie, 

ale było bardzo inte-
resująco. Wiele emocji 
wzbudziło poszukiwa-
nie śpiących jeszcze 
nietoperzy w sztolni. 
Znaleźliśmy około 15 
sztuk z 70 tam miesz-
kających – opowiada 
Katarzyna Matyjas.
 Trzeci dzień po-
bytu przebiegał pod 
hasłem „Dzień w ro-
dzinach”. Uczniowie 

Energetyczna 22. wymiana młodzieży Barczewo-Hagen
INFORMACJE

 Pracownicy Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Olsztynie, czyli operatorzy 
numeru alarmowego 112, odwiedzili uczniów 
barczewskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Feliksa Nowowiejskiego. W zajęciach wzięło 
udział 10 klas. Mali mieszkańcy Barczewa 
mogli dowiedzieć się, jak wezwać pomoc w 
czasie zagrożenia, kiedy dzwonimy na numer 
alarmowy, jakie informacje są najistotniejsze 
i zapoznać się z zasadami pierwszej pomocy. 
– Dzięki takim wizytom w szkołach dzieci 
dzwoniące na numer alarmowy naprawdę 
potraą, często lepiej niż dorośli, sprecyzować 
co się dzieje i jaka pomoc jest potrzebna. 
Cieszymy się, że do zajęć podchodzą z taką 
uwagą i zaangażowaniem – powiedział jeden 
z operatorów będących na zajęciach.
 Zajęcia rozpoczęły się od ogólnych infor-
macji na temat numeru alarmowego 112. 
Dzieci już wiedzą, że nie jest to numer, przez 
który można zamówić pizzę czy taksówkę. To 
linia alarmowa, która służy do informowania 
straży pożarnej, policji i pogotowia. Spora 
część spotkania polegała także na rozmowie 

o robieniu sobie żartów czyli blokowaniu linii i dzwonieniu bez powodu czy w celu złożenia 
fałszywych zgłoszeń. Co za to grozi? Według nowych przepisów można zapłacić mandat karny 
w wysokości 1500zł, ale nasi uczniowie już zrozumieli że nie to jest najgorsze. Największą 
konsekwencją żartów i blokowania linii alarmowej może być po prostu to, że ktoś, kto pomocy 
naprawdę potrzebuje, po prostu jej nie otrzyma albo nadejdzie ona z opóźnieniem. Co może 
narazić kogoś nawet na utratę życia.
 Zgłoszenie alarmowe rozpoczynamy od podania miejsca, do którego muszą dotrzeć służby, 

następnie przedstawiamy w jakim celu, odpowiadamy na wszystkie 
pytania operatora bez zbędnych komentarzy i pamiętamy że to 
operator jako pierwszy kończy rozmowę. 
– Kiedy dzwonimy, najpierw musimy powiedzieć gdzie jesteśmy, bo 
nawet jak się rozładuje nam telefon, to ratownicy będą wiedzieć, 
gdzie jechać i nas uratują – podsumowuje rozmowę Ania, uczennica 
kl. II.
   Operatorzy wytłumaczyli też dzieciom, jak ważne jest znanie 
chociażby swojego adresu zamieszkania. Taka też była praca 
domowa, by z rodzicami nauczyć się go na pamięć. Bo w razie 
jakiegoś zdarzenia mającego miejsce w domu, wezwanie pomocy 
nie będzie problemem. 
    Ostatnia część spotkania polegała na poznaniu zasad pierwszej 
pomocy. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ćwiczona była na 
przygotowanych fantomach, a pozycja boczna na kolegach 
i koleżankach z klasy. Okazuje się, że nawet mała, 8-letnia 
dziewczynka jest w stanie położyć na bok dorosłego operatora. Takie 
ćwiczenia mają wpoić zasady i przede wszystkim przełamać strach 
przed udzielaniem pomocy innym.

Patrycja Nowicka

Informacje,
materiały do gazety
prosimy przesyłać
na adres e-mail:

gazeta@barczewo.pl
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Dzień Piękna, czyli dzień mądrości
 Czy mówiąc „piękna kobieta” myślimy tylko o urodzie? Okazuje się, że wcale nie musi tak być. 
Kontynuując Dzień Kobiet, Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie 22 marca 2018 r. 
zaprosiło wszystkie panie na Dzień Piękna. Warsztaty przeprowadziła Agnieszka Tymińska 
z uznanej na rynku polskim rmy kosmetycznej. Kilkanaście kobiet w różnym wieku mogło 
dowiedzieć się, jak rozpoznać rodzaj swojej cery i jak o nią dbać, ale także jak pielęgnować dłonie 
i całą swoją urodę. Była mowa o tym, jak dobierać kosmetyki i na co zwracać uwagę przy zakupie. 
Wszystkim paniom wykonano zabieg pielęgnacji dłoni oraz testowano wiele kosmetyków. 
Ponadto mowa była o prolaktyce raka piersi i samokontroli. Każda z pań otrzymała książeczkę 
na ten ważny temat. Wszystkie kobiety opowiadały, w jaki sposób dbają o siebie, a całe spotkanie 

przebiegało w formie bardzo sympa-
tycznej i luźnej.
- Takie spotkania nie tylko wiążą się 
z tematem przewodnim, ale także 
jest to integracja kobiet, nawiązy-
wanie nowych znajomości i wymiana 
pog lądów na w ie le życ iowych 
tematów - mówi Janina Domurad. 
Mamy nadzieję, iż będą częściej 
organizowane tego typu spotkania.
Zatem do zobaczenia!

Magdalena Łowkiel

OPERATORZY 112 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Burmistrz Barczewa
zaprasza na VII Galę Sportu,

która odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00
w Skarbcu Kultury Europejskiej

przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Barczewie.
W programie wręczenie nagród i wyróżnień sportowcom,

trenerom i działaczom sportowym z gminy Barczewo
oraz koncert Marty Andrzejczyk z Piotrem Banaszkiem.
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spędzili parę godzin w rodzinach niemieckich. 
Poznali warunki, w jakich żyją i odpoczywają 
ich rówieśnicy, zwyczaje panujące w domach 
oraz potrawy kuchni domowej. Kolejnego dnia 
młodzież udała się do jednego z największych 
zakładów pracy w okolicy – huty i stalowni 
w Georgsmarienhutte. Dowiedzieli się, że 
z tematem „energia” są związane nie tylko 
źródła jej pozyskiwania, ale też sposoby 
wykorzystywania.
– Zakład w 100% przetwarza złom w stal. 
Widzieliśmy krok po kroku, jak to się odbywa, 
od momentu wsadu złomu do pieca hutniczego, 
ogrzewanego łukiem elektrycznym, aż po 
gotowe stalowe pręty – opowiadają uczestnicy.
 Następnie grupa odwiedziła Starostwo 
Powiatowe, gdzie zostali bardzo serdecznie 
przyjęci, kolejną atrakcją było zwiedzanie zoo. 
Odbyła się również całodniowa wycieczka do 
Bremen, gdzie zwiedzano Centrum Nauki 
Uniwersum i Stare Miasto. Młodzież brała 
również udział w lekcjach, konkurencjach 
sportowych oraz wspólnej zabawie.
 Z relacji Jolanty Jakończuk: „Wymiana 
młodzieży Hagen-Barczewo, dzień 7: zwie-
dzanie zakładu energetycznego, ekspery-
menty zyczne oraz ewaluacja i niestety 
pożegnanie. Młodzież chórem wykrzyczała 
„Przeżyliśmy coś cudownego”!
 Z przyjemnością się słucha takich relacji 
i myślę, że najpiękniejsze jest to, że nau-
czyciele wkładają wiele serca, aby edukować 
dzieci w sposób tak interesujący. Również 
współpraca z zaprzyjaźnionym miastem Hagen 
cały czas się rozwija, bo mieszkańcy tego 
miasta przyjadą do Barczewa latem z rewizytą i 
mamy nadzieję, że też spędzą u nas mile czas. 
Czekamy i pozdrawiamy!

Magdalena Łowkiel

 Po raz dwudziesty drugi w dniach 8-16 
marca 2018 r. odbyła się wymiana polsko-
niemiecka. Tym razem dwadzieścioro troje 
uczniów z Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Barczewie wraz z opiekunami: Kata-
rzyną Matyjas i Jolantą Jakończuk odwiedzili 
zaprzyjaźnione miasto Hagen. Wyjazd był 
możl iwy dzięki donansowaniu Polsko- 
Niemieckiej Współpracy Młodzieży w War-
szawie. Młodzież przez kilka dni bardzo 
intensywnie spędziła czas i przeżyła wspa-
niałe przygody edukacyjne ze swoimi rówieśni-
kami. Wizytę rozpoczęto powitaniem i wspólną 
zabawą przy ratuszu.
 Tegoroczna wymiana przebiegała pod 
hasłem „energia”. Podczas wspólnych wypraw 
uczniowie mieli okazję poznać trzy źródła 
energii: węgiel kamienny, gaz – metan oraz 
wiatr.
– Zwiedzal iśmy Kamieniołomy, sztolnię 
dawnej kopalni węgla kamiennego, potem 

Muzeum Przemysłu, elektrownię wiatrową 
i Stare Miasto w Osnabruck. Brzmi poważnie, 

ale było bardzo inte-
resująco. Wiele emocji 
wzbudziło poszukiwa-
nie śpiących jeszcze 
nietoperzy w sztolni. 
Znaleźliśmy około 15 
sztuk z 70 tam miesz-
kających – opowiada 
Katarzyna Matyjas.
 Trzeci dzień po-
bytu przebiegał pod 
hasłem „Dzień w ro-
dzinach”. Uczniowie 

Energetyczna 22. wymiana młodzieży Barczewo-Hagen
INFORMACJE

 Pracownicy Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Olsztynie, czyli operatorzy 
numeru alarmowego 112, odwiedzili uczniów 
barczewskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Feliksa Nowowiejskiego. W zajęciach wzięło 
udział 10 klas. Mali mieszkańcy Barczewa 
mogli dowiedzieć się, jak wezwać pomoc w 
czasie zagrożenia, kiedy dzwonimy na numer 
alarmowy, jakie informacje są najistotniejsze 
i zapoznać się z zasadami pierwszej pomocy. 
– Dzięki takim wizytom w szkołach dzieci 
dzwoniące na numer alarmowy naprawdę 
potraą, często lepiej niż dorośli, sprecyzować 
co się dzieje i jaka pomoc jest potrzebna. 
Cieszymy się, że do zajęć podchodzą z taką 
uwagą i zaangażowaniem – powiedział jeden 
z operatorów będących na zajęciach.
 Zajęcia rozpoczęły się od ogólnych infor-
macji na temat numeru alarmowego 112. 
Dzieci już wiedzą, że nie jest to numer, przez 
który można zamówić pizzę czy taksówkę. To 
linia alarmowa, która służy do informowania 
straży pożarnej, policji i pogotowia. Spora 
część spotkania polegała także na rozmowie 

o robieniu sobie żartów czyli blokowaniu linii i dzwonieniu bez powodu czy w celu złożenia 
fałszywych zgłoszeń. Co za to grozi? Według nowych przepisów można zapłacić mandat karny 
w wysokości 1500zł, ale nasi uczniowie już zrozumieli że nie to jest najgorsze. Największą 
konsekwencją żartów i blokowania linii alarmowej może być po prostu to, że ktoś, kto pomocy 
naprawdę potrzebuje, po prostu jej nie otrzyma albo nadejdzie ona z opóźnieniem. Co może 
narazić kogoś nawet na utratę życia.
 Zgłoszenie alarmowe rozpoczynamy od podania miejsca, do którego muszą dotrzeć służby, 

następnie przedstawiamy w jakim celu, odpowiadamy na wszystkie 
pytania operatora bez zbędnych komentarzy i pamiętamy że to 
operator jako pierwszy kończy rozmowę. 
– Kiedy dzwonimy, najpierw musimy powiedzieć gdzie jesteśmy, bo 
nawet jak się rozładuje nam telefon, to ratownicy będą wiedzieć, 
gdzie jechać i nas uratują – podsumowuje rozmowę Ania, uczennica 
kl. II.
   Operatorzy wytłumaczyli też dzieciom, jak ważne jest znanie 
chociażby swojego adresu zamieszkania. Taka też była praca 
domowa, by z rodzicami nauczyć się go na pamięć. Bo w razie 
jakiegoś zdarzenia mającego miejsce w domu, wezwanie pomocy 
nie będzie problemem. 
    Ostatnia część spotkania polegała na poznaniu zasad pierwszej 
pomocy. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ćwiczona była na 
przygotowanych fantomach, a pozycja boczna na kolegach 
i koleżankach z klasy. Okazuje się, że nawet mała, 8-letnia 
dziewczynka jest w stanie położyć na bok dorosłego operatora. Takie 
ćwiczenia mają wpoić zasady i przede wszystkim przełamać strach 
przed udzielaniem pomocy innym.

Patrycja Nowicka

Informacje,
materiały do gazety
prosimy przesyłać
na adres e-mail:

gazeta@barczewo.pl

INFORMACJE

Dzień Piękna, czyli dzień mądrości
 Czy mówiąc „piękna kobieta” myślimy tylko o urodzie? Okazuje się, że wcale nie musi tak być. 
Kontynuując Dzień Kobiet, Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie 22 marca 2018 r. 
zaprosiło wszystkie panie na Dzień Piękna. Warsztaty przeprowadziła Agnieszka Tymińska 
z uznanej na rynku polskim rmy kosmetycznej. Kilkanaście kobiet w różnym wieku mogło 
dowiedzieć się, jak rozpoznać rodzaj swojej cery i jak o nią dbać, ale także jak pielęgnować dłonie 
i całą swoją urodę. Była mowa o tym, jak dobierać kosmetyki i na co zwracać uwagę przy zakupie. 
Wszystkim paniom wykonano zabieg pielęgnacji dłoni oraz testowano wiele kosmetyków. 
Ponadto mowa była o prolaktyce raka piersi i samokontroli. Każda z pań otrzymała książeczkę 
na ten ważny temat. Wszystkie kobiety opowiadały, w jaki sposób dbają o siebie, a całe spotkanie 

przebiegało w formie bardzo sympa-
tycznej i luźnej.
- Takie spotkania nie tylko wiążą się 
z tematem przewodnim, ale także 
jest to integracja kobiet, nawiązy-
wanie nowych znajomości i wymiana 
pog lądów na w ie le życ iowych 
tematów - mówi Janina Domurad. 
Mamy nadzieję, iż będą częściej 
organizowane tego typu spotkania.
Zatem do zobaczenia!

Magdalena Łowkiel

OPERATORZY 112 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Burmistrz Barczewa
zaprasza na VII Galę Sportu,

która odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00
w Skarbcu Kultury Europejskiej

przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Barczewie.
W programie wręczenie nagród i wyróżnień sportowcom,

trenerom i działaczom sportowym z gminy Barczewo
oraz koncert Marty Andrzejczyk z Piotrem Banaszkiem.
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lat + 8 cup 
Borys Zienkiewicz:
- 3 miejsce walki soft stick dzieci chłopcy 7 lat
Marsel Castalano: 
- 1 miejsce techniki specjalne młodzicy chłopcy 
- 135 cm
- 1 miejsce techniki szybkościowe młodzicy 
chłopcy - 135 cm
- 2 miejsce walki touch contact młodzicy 
chłopcy - 135 cm 
- Maja Staniszewska:
-  3 miejsce techniki specjalne młodzicy 
dziewczęta - 140 cm
- Wiktor Gulbiński:
- 3 miejsce techniki specjalne młodzicy chłopcy 
- 145 cm - 8 cup
bez medali: Kacper Kręciewski, Szymon Gręda, 
Dominik Gręda, Bartosz Dubielecki

(sekcja Olsztyn): 
Kacper Kaziulewicz:
- 1 miejsce walki touch contact  młodzicy 
chłopcy - 150 cm 

(sekcja Olsztynek) 
Szymon Wilk: 
- 3 miejsce techniki specjalne dzieci chłopcy 9 
lat + 8 cup 
- Martyna Argalska: 
- 2 miejsce układy tradycyjne dziewczynki 
młodzicy - 9 cup
bez medali: Kacper Szczepański

(sekcja Jeziorany)
Bartłomiej Grabas:
- 3 miejsce układy tradycyjne kadeci chłopcy - 6 
cup 
- Nikodem Klęczar:
- 2 miejsce techniki specjalne młodzicy chłopcy 
+ 155 cm, 
- 2 miejsce techniki szybkościowe młodzicy 
chłopcy + 155 cm
bez medali: Wojciech Wołosiewicz, Wiktor 
Zalewski

 W dniach 17-18.03.2018 roku w Ostródzie 
odbyły się 25 Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski Taekwon-do ZSPUT. W zawodach wzięło 
udział blisko 400 zawodników z 20 klubów z całej 
Polski oraz zawodnicy z Litwy, którzy rywa-
lizowali na 8 matach.
 Na zawodach nie zabrakło zawodników 
Klubu Sportowego Egida, który wystawił 27- 
osobowy skład. Ze względu na bliską odległość 
do Ostródy była to rekordowa frekwencja 
zawodników naszego klubu wystawionych na 
zawody.
 Egidziaki stanęli na wysokości zadania, 
zdobywając w sumie 38 medali (15 złotych, 13 
srebrnych, 10 brązowych medali) co w klasy-
kacji generalnej dało nam historyczny sukces 
i znaleźliśmy się na 3 miejscu (najwyższe 
miejsce w historii startów naszego klubu na 
Mistrzostwach Polski Taekwon-do ZSPUT).
 Niewątpliwie można było dopatrzeć się wiele 
ciekawych występów przez naszych zawodni-
ków. Antonina Milewska drugi turniej z rzędu 
została Najlepszą Zawodniczką wśród dzieci 
(wcześniej ten sam sukces osiągnęła na 
Pucharze Polski Taekwon-do ZSPUT w Opolu). 
Świetną szybkością, sprytem w walkach wykazał 
się Przemysław Bąk, który bardzo fajnie się 
rozwija i niewątpliwie za kilka lat może być 
z niego świetny zawodnik w walkach w wyższych 
kategoriach rocznikowych. Na wyróżnienie 
zasługuje również Kacper Kaziulewicz, który po 
rocznej przerwie wrócił do treningów i w nale 
pokonał aktualnego wicemistrza Świata Barto-
sza Kozioła z Częstochowy. 
Świetny start zaprezentował nasz najmłodszy, 
niespełna 6-letni zawodnik Damian Kujawa, 
który zdobył 2 medale.
 Niewątpliwie był to najlepszy start naszych 
zawodników na przekroju kilku lat na tej randze 
zawodów, a zaangażowanie i zawzięcie Egidzia-
ków pokazuje, że stają się z dnia na dzień 
lepszymi zawodnikami, a ich trud treningowy 
przynosi rezultaty.

WYNIKI ZAWODNIKÓW:
(sekcja Biskupiec):
Antonina Milewska:
- 3 miejsce układy otwarte w kategorii dzieci, 
- 1 miejsce układy tradycyjne dzieci  
dziewczynki 9 lat + 8 cup, 
- 2 miejsce walki soft stick dzieci dziewczęta 9 
lat + 8 cup, 
- 1 miejsce techniki specjalne dzieci 
dziewczynki 9 lat + 8 cup 
- 1 miejsce techniki szybkościowe dzieci 
dziewczynki 9 lat + 8 cup 
Wiktor Augustowski: 
- 1 miejsce układy otwarte w kategorii dzieci
- 3 miejsce układy tradycyjne dzieci chłopcy 9 

lat + 8 cup
- 1 miejsce techniki szybkościowe dzieci 
chłopcy 9 lat + 8 cup
- 3 miejsce walki soft stick dzieci chłopcy 9 lat + 
8 cup, 
Damian Kujawa: 
- 1 miejsce dzieci 5-6 lat walki soft stick
- 2 miejsce techniki specjalne dzieci 5-6 lat
Przemysław Bąk:
- 1 miejsce walki soft stick dzieci chłopcy 8 lat - 
10 cup
- 1 miejsce techniki szybkościowe dzieci 
chłopcy 8 lat - 10 cup
- 2 miejsce techniki specjalne dzieci chłopcy 8 
lat - 10 cup 
Barbara Budek:
- 1 miejsce techniki specjalne dzieci 
dziewczynki 8 lat
- 1 miejsce techniki szybkościowe dzieci 
dziewczynki 8 lat
- 1 miejsce walki soft stick dzieci dziewczynki 8 
lat 
Iga Pstrągowska:
- 2 miejsce techniki specjalne dzieci 
dziewczynki 8 lat
- 2 miejsce walki soft stick dzieci dziewczęta 8 
lat
- 3 miejsce układy tradycyjne dzieci 
dziewczynki 8 lat  
Wojciech Nowakowski:
- 3 miejsce techniki specjalne młodzicy chłopcy 
- 150 cm 
bez medali: Bartłomiej Wlazło

(sekcja Barczewo):
Wiktor Stańczak:
- 2 miejsce układy tradycyjne dzieci chłopcy 9 
lat + 8 cup
- 2 miejsce walki soft stick dzieci 9 lat + 8 cup
- 2 miejsce techniki specjalne dzieci chłopcy 9 
lat + 8 cup
Leila Castalano:
- 2 miejsce układy tradycyjne dziewczynki  9 lat 
+8 cup
- 1 miejsce walki soft stick dzieci dziewczęta 9 

SPORTTELEGRAM

25 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Taekwon-do ZSPUT

KS Egida
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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 kwiecień Biblioteka Miejska w Barczewie

Barcelona, lata pięćdziesiąte ubiegłego stulecia, mroczne dni reżimu generała Franco. Alicja Gris jest 
piękną, inteligentną i pozbawioną skrupułów agentką. Pewnego dnia otrzymuje zlecenie z najwyższych 
sfer władzy. Sprawa jest ściśle tajna i dotyczy tajemniczego zniknięcia ministra kultury Mauricia Vallsa. 
Wydaje się, że może mieć to związek z przeszłością, kiedy Valls był dyrektorem budzącego grozę 
więzienia Montjuic. Alicja, wraz z przydzielonym do tego dochodzenia kapitanem policji, ma kilka dni na 
odnalezienie ministra. W trakcie poszukiwań w jej ręce trafia należący do Vallsa siódmy tom serii „Labirynt 
duchów”. Książka ta doprowadzi Alicję do ukrytej w samym sercu Barcelony księgarni Sempere&Synowie. 
Czar tego miejsca sprawia, że jak przez mgłę powracają do niej obrazy z dzieciństwa. To, co odkryje, 
będzie śmiertelnym zagrożeniem dla niej i dla wszystkich, których kocha.
Zafón ostatecznie zamyka swoją tetralogię o Cmentarzu Zapomnianych Książek. Po mistrzowsku 
rozsupłuje wszystkie splątane wątki wielopiętrowej intrygi i prowadzi czytelnika do emocjonującego finału.
"Labirynt duchów" to jednocześnie hołd dla świata książek, sztuki snucia opowieści i magicznych 
powiązań między literaturą a życiem.

Źródło: http://www.empik.com/labirynt-duchow-zafon-carlos-ruiz,p1152199743,ksiazka-p

Carlos Ruiz Zafón „Labirynt duchów”

 Już 8 kwietnia w hali sportowej przy Zespole Szkół w Barczewie odbędzie się koncert 
charytatywny na rzecz Kuby Barszczewicza. Kuba na razie jest bezpieczny w brzuchu mamy, ale 
niestety już niedługo przyjdzie mu stoczyć ogromną walkę o własne życie. Mama Kuby, Barbara 
Barszczewicz, znana w Barczewie pod swoim panieńskim nazwiskiem Podralska, z tatą Kuby – 
Mariuszem myśleli, że okres ciąży będzie jedną ze szczęśliwszych chwil w ich życiu. Para 
dowiedziała się jednak, że malec urodzi się z wadą serca HLHS. By ratować Kubę, potrzebne są trzy 
operacje, pierwsza zaraz po urodzeniu malca, a jej koszt to 350 000 zł. Ponieważ w niemieckiej 
klinice szanse powodzenia takiej operacji są większe o 10%, to właśnie tam udadzą się jego rodzice. 
Po zgłoszeniu się do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie Ewy Pomorskiej, która spytała 
się o jakąś możliwość wsparcia swojej koleżanki Basi, Radio Warmia Barczewo podjęło wyzwanie i 
postanowiło zorganizować charytatywny koncert. Na odzew mieszkańców Barczewa i nie tylko nie 
musieliśmy długo czekać. Od razu do organizacji zaangażowały się nasze szkoły – Zespół Szkół w Barczewie i Szkoła Podstawowa nr 1. Szereg 
stowarzyszeń, klubów, firm i osób prywatnych przygotują szereg atrakcji i niespodzianek dla wszystkich gości. Będzie można zobaczyć i zrobić zdjęcia na 
sportowych motocyklowych maszynach, zrelaksować się przy masażu, nauczyć się udzielać pierwszej pomocy i poddać niektórym profilaktycznym 
badaniom, zjeść przysmaki lokalnej kuchni i spróbować słodkich wypieków, zakupić najróżniejsze cudowności na kiermaszach i przygotowanych 
stoiskach. Na scenie wystąpią m.in. Magdalena Łowkiel z zespołem, Barczewianie, Wiedźmuchy, pokazy zespołów tanecznych z Lidzbarka Warmińskiego 
i Kabaret Piosenki Satyrycznej Czyści Jak Łza. W trakcie koncertu przeprowadzona będzie licytacja, na którą wciąż jeszcze napływają przeróżne 
rewelacyjne vouchery i fanty. To tylko część z przewidzianych atrakcji i występów. To, co już udało się zorganizować i zaplanować, można śledzić na 
profilu na Facebooku w utworzonym wydarzeniu „Koncert Charytatywny dla Kubusia”.
 Jedno jest pewne – by nam się udało, musicie być Państwo razem z nami. Im większa będzie frekwencja na tym wydarzeniu, tym większa szansa 
uzbierania jak największej kwoty, która zostanie przekazana rodzicom Kubusia. Pamiętajmy, że tym koncertem walczymy o to, by narodziny nie okazały 
się końcem życia, a tylko razem może nam się udać.

Patrycja Nowicka

RAZEM DLA KUBUSIA!!!
Koncert charytatywny dla Kubusia Barszczewicza

Siatkarskie Ośrodki Szkolne

zapraszają

dziewczęta do klasy sportowej (I i IV)

o profilu piłki siatkowej

w Szkole Podstawowej nr 3 w Barczewie




