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Zdjęcia na okładce:
Izabela Statkiewicz
Barczewo
Łukasz Rajchert
Małgorzata Jasińska

Zapraszamy na wieżę widokową !

Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

Wywiad z Małgorzatą Jasińską,
rodowitą Barczewianką, zasłużoną kolarką z sukcesami, aktualną Mistrzynią Polski w kolarstwie szosowym
i zdobywczynią 5 miejsca na Mistrzostwach Świata w Innsbrucku.
Zalicza się do najwybitniejszych sportowców z Warmii i Mazur.
Jednocześnie jest niezwykle skromną kobietą sukcesu, rodzinną i godną naśladowania.
Rozmowę przeprowadzono w czerwcu 2017 r. i 9 października 2018 r. dla Radia Warmia Barczewo
w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Rozmawiali Magdalena Łowkiel i Krzysztof Koźmiński.

XIX Plebiscyt „Barczewianin Roku” 2018

Jak się rozpoczęła kariera kolarki, jak się relaksuje, gdzie mieszka? 
Tego i wiele więcej dowiecie się Państwo podczas spotkania z Małgorzatą Jasińską na żywo, na 
które zapraszamy już 8 listopada o godz. 18:00 do Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie.

Fot. Tomasz Markowski
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 Dnia 6 września 2018 roku, w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Olsztynie, została podpisana umowa na zakup dodatkowego 
wyposażenia w postaci defibrylatorów oraz zestawu PSP R1 dla Ochotniczych Straż 
Pożarnych z terenu gminy Barczewo (Barczewo, Barczewko, Bartołty Wielkie, Ramsowo).
 Zakupiony sprzęt zwiększy zakres działań ratowników bezpośrednio na miejscu 
zdarzenia, co przełoży się na efektywniejsze udzielanie pierwszej pomocy ofiarom 
wypadków czy przestępstw.
Zadanie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Katarzyna Stasiewicz

Podpisanie umowy
z Ministerstwem Sprawiedliwości – Departamentem Funduszu Sprawiedliwości

na zakup dodatkowego wyposażenia w postaci defibrylatorów
oraz zestawu PSP R1 dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Barczewo

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie zakupił 100 „kopert życia”, które 17 
października w Skarbcu Kultury Europejskiej zostały wręczone mieszkańcom gminy 
Barczewo. We wręczeniu uczestniczyli: pan Lech Jan Nitkowski – burmistrz Barczewa, pan 
Dariusz Jasiński – zastępca burmistrza Barczewa, pan Jarosław Złotkowski – dyrektor MOPS, 
pani Wiole�a Grodzka – koordynator Klubu Integracji Społecznej w Barczewie.

A co to jest „koperta życia”?
To koperta zawierająca formularz z krótkim opisem historii choroby, listą zażywanych leków, 
danymi chorego oraz kontaktem do lekarza prowadzącego i najbliższych członków rodziny – 
informacjami niezbędnymi podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego w trakcie 
udzielania pomocy medycznej. Jest adresowana do lekarzy i ratowników pogotowia 
wezwanych na interwencję w domu chorego. Stanowi nieocenioną pomoc w podjęciu 
szybkiej akcji ratującej życie.
 „Koperta życia” jest zazwyczaj przechowywana w lodówce oznakowanej charakterystycznym magnesem lub naklejką. Opcjonalnie można 
przechowywać ją w innym, łatwo dostępnym miejscu, np. kuchennej szafce, jeśli miejsce to również zostało oznaczone specjalną naklejką.
Akcja jest skierowana i rozpowszechniana wśród osób starszych, samotnych, chorych i z niepełnosprawnościami. „Koperta życia” zyskała 
poparcie lekarzy i ratowniczych służb medycznych. Niejednokrotnie informacje zawarte w kopercie życia pomogły w podjęciu odpowiednich 
działań ratujących ludzkie życie.

Katarzyna Stasiewicz

„Koperta życia” dla mieszkańców Barczewa

Fot. K. Stasiewicz

Kto usilnie chce każdej zakosztować nauki, 
z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość 
– Platon

10 października o godzinie 16:30 w Skarbcu 
Kultury Europejskiej miała miejsce uroczysta 
inauguracja roku akademickiego 2018/2019 
na Barczewskim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku. Po uroczystym otwarciu, zespół wo-
kalny „Cantare” odśpiewał Hymn Studencki. 
Prowadzące inaugurację wspomniały, że 
warto pamiętać, kto uczestniczył w założeniu 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a były to 
panie Anna Rok, Halina Bronka, Krystyna 
Szter, Ewa Hopper oraz pan Marian Sawicki. 
Po oficjalnych podziękowaniach głos zabrali: 
zastępca burmistrza Barczewa – pan Dariusz 
Jasiński, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Barczewie – pan Andrzej Maciejewski oraz 
radna powiatu olsztyńskiego – pani Krystyna 
Szter. 
W części oficjalnej został przedstawiony 
skład zarządu: Iwonna Skibińska-Czechowicz 
– prezes, Małgorzata Kozłowska – wice-
prezes, Danuta Dobkowska – sekretarz, Ja-
dwiga Nosowicz – skarbnik oraz członkowie – 
Halina Łuciuk, Jadwiga Kuligowska i Urszula 

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019
na Barczewskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Prządka. Komisję Rewizyjną reprezentują 
panie Barbara Szlachta, Wiesława Jaworska 
oraz Wiesława Kramarczyk. Na zakończenie 
wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego 
pani dr hab. Hanny Kędzierskiej, prof. UWM, 

na temat: „Ageizm: Stereotypy i uprzedzenia 
wobec osób starszych” oraz wykonano 
pamiątkowe zdjęcie.

Agata Wojczys

Fot. A. Wojczys
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Ślubowanie klas pierwszych w Zespole Szkół w Barczewie

 Data 14 października już od wielu lat 
rozbrzmiewa w szkołach apelami oraz 
uroczystościami upamiętniającymi Dzień 
Edukacji Narodowej. W Zespole Szkół w Bar-
czewie jest to również dzień, w którym 
wszyscy pierwszoklasiści składają ślubowanie 
i zostają pasowani na uczniów. 
 Podczas tegorocznej uroczystości hono-
rowymi gośćmi w naszej szkole byli: pan 
Dariusz Jasiński – zastępca burmistrza Bar-
czewa, pan Andrzej Maciejewski – przewo-
dniczący Rady Miejskiej w Barczewie, pani 
Krystyna Szter – radna Powiatu Olsztyń-
skiego, pani Hanna Chyżyńska – dyrektor 
Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia, pani 
Dorota Mikołajczuk – dyrektor Przedszkola 
Miejskiego w Barczewie, pan Rafał Surmański 
– przewodniczący Komisji Oświaty i Zdrowia 
w Barczewie oraz pan Robert Żbikowski – 
przewodniczący Rady Rodziców Zespołu 
Szkół w Barczewie. 
 Oczywiście nie mogło zabraknąć naj-
ważniejszych gości, czyli uczniów – pierwszo-
klasistów i ich rodziców oraz bliskich, którym 
w szczególności ta uroczystość była po-
święcona. 
 Uczniowie pierwszych klas Liceum Ogól-
nokształcącego wraz z młodszymi kolegami 
z klas pierwszych Szkoły Podstawowej weszli 
na halę, a następnie reprezentacje tych klas 
złożyły uroczyste ślubowanie. 
 Uczniowie dokonali także symbolicznych 
wpisów w Księdze Ślubowania.
 Po tej wzniosłej dla wszystkich chwili, 
wszyscy obecni mieli okazję zobaczyć występ 
artystyczny uczniów klas pierwszych szkoły 
podstawowej, który dzieci przygotowały 
razem z wychowawczyniami - paniami Beatą 

Sierpińską i Izabelą Futerską.
 Pani Alicja Sawicka – dyrektor Zespołu 
Szkół w Barczewie, skierowała do pierwszo-
klasistów ciepłe słowa, po których nadszedł 
czas na pasowanie uczniów. Pani dyrektor 
razem z wicedyrektorem – panem Zbignie-
wem Podlaskim, przy pomocy symbolicznego 
ołówka i miotełki, pasowali i przepuszczali 
„ślubowanych” przez warmińską bramę. 
 Niezwykle ważnym dla wszystkich mo-
mentem było złożenie przez panią dyrektor 
podziękowań w stronę uczniów oraz ich 
rodziców za wkład pracy, za naukę i właściwą 
postawę w II półroczu ubiegłego roku 
szkolnego. Wspólnie z zastępcą burmistrza 
Barczewa – panem Dariuszem Jasińskim, 
złożyli gratulacje i wręczyli stypendia 
uczniowskie za osiągnięcia w nauce i sporcie 
dla najlepszych uczniów. A takich w Zespole 
Szkół było w zeszłym roku aż pięćdziesięciu 
trzech.

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej ucznio-
wie klas Szkoły Podstawowej oraz Liceum 
Ogólnokształcącego przygotowali wiersze 
i piosenki.
 Wzruszającym momentem był występ 
uczennicy klasy szóstej – Mai Zdunek, która 
zagrała na skrzypcach „Sto lat” dla nauczycieli, 
którym zostały wręczone także czerwone 
róże.
 Po ślubowaniu klas pierwszych nadszedł 
czas na ślubowanie oddziału przedszkolnego. 
Po części uroczystej wszyscy zebrani mieli 
okazję obejrzeć występy maluchów. Przed-
szkolaki pięknie zatańczyły krakowiaka, co 
wzbudziło niemały entuzjazm na widowni. 
 Następnie wszyscy uczniowie i przed-
szkolaki udali się ze swoimi wychowawcami 
do swoich sal na słodki poczęstunek.

Karolina Wawrzyniak
Agata Wojczys

18 października władze Barczewa gościły 
księdza Marka Paszkowskiego, proboszcza 
parafii św. Anny i św. Szczepana, który otrzymał 
tytuł doktora nauk prawnych w specjalności 
prawo wyznaniowe. Pan Lech Jan Nitkowski, 
burmistrz Barczewa, wręczył list gratulacyjny 
oraz pamiątkowy dyplom.

Katarzyna Stasiewicz

W weekend 11-13 października 
w Zalesiu odbyła się VII edycja 
Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii 
i Mazur 2018 pod hasłem: „W po-
szukiwaniu modelu aktywnej, soli-
darnej i przedsiębiorczej spo-
łeczności lokalnej Polski Wscho-
dniej”. Spotkanie miało na celu 
możliwość dyskusji, wymiany 
doświadczeń i edukacji w obszarze 
aktywności jednostek, grup, spo-
łeczności, organizacji, a także 
instytucji – zarówno tych działających na obszarach wiejskich, jak i w małych miasteczkach czy 
miastach. Udział w Forum Inicjatyw Lokalnych był bezpłatny, realizowany w ramach projektu 
„Rozwiń skrzydła”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Agata Wojczys

Forum Inicjatyw Lokalnych

Wyniki wyborów na stanowisko 
burmistrza Barczewa 
Głosowanie rozstrzygnięto w pierwszej 
turze. 
Wygrał pan Andrzej Maciejewski – otrzymał 
3759 głosów, co stanowi 56,41 %.

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej 
w Barczewie

okręg nr 1 – Stare Miasto 
Halina Bronka – 170 głosów

okręg nr 2 – Stare Miasto
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka – 166 
głosów

okręg nr 3 – Stare Miasto
Krzysztof S. Dowgiałło – 211 głosów

okręg nr 4 – Nowe Miasto
Sebas�an Białecki – 235 głosów

okręg nr 5 – Nowe Miasto
Adam Dowgiałło – 274 głosów

okręg nr 6 – Domki Jednorodzinne
Bogumiła Lisowska – 235 głosów

okręg nr 7 – Barczewko, Biedowo, Radosty, 
Szynowo
Balbina Buras – 145 głosów

okręg nr 8 – Kronowo, Stare Włóki, 
Wipsowo
Urszula Mosakowska – 226 głosów

okręg nr 9 – Łęgajny
Andrzej Jan Turek – bez głosowania 

okręg nr 10 – Bark, Bogdany, Kaplityny, 
Mokiny, Skajboty, Wrócikowo, Zalesie
Krystyna Celina Mańkowska – 179 głosów

okręg nr 11 – Kromerowo, Niedźwiedź, 
Ramsowo, Ramsówko
Tomasz Kaczor – 236 głosów

okręg nr 12 – Nikielkowo
Piotr Groszkowski – 169 głosów

okręg nr 13 – Wójtowo
Maria Sidor – 327 głosów

okręg nr 14 – Lamkowo
Grzegorz Matłoka – 209 głosów

okręg nr 15 – Bartołty Wlk, Jedzbark, 
Krupoliny, Odryty, Leszno, Kierzliny, 
Tumiany
Bartosz Wacław Pontus – 206 głosów 

 W dniu 5 października 2018 roku o godz 
18:00 w Skarbcu Kultury Europejskiej w Bar-
czewie odbyło się otwarcie wystawy „EFE-
MERAL” Joli Niedzieli-Chudzik. Wszystkich 
zaproszonych i przybyłych gości, ok. 70 osób, 
uroczyście powitał zastępca burmistrza 
Barczewa Dariusz Jasiński wraz z kuratorem 
wystawy, Agnieszką Markowicz.
 „To wystawa nieposłuszna i nieprze-
widywalna, zmienna, przekraczam w niej 
własne obawy, poddaję się jej rytmowi, 
ufam… i tworzę. Miała być o kobietach, jest 
o wolności, powrotach, rytuałach, o obe-

cności. O przekraczaniu... Kim jestem… To 
poczucie, że przynależę do większego po-
rządku, niepojęte rozumem, kiedy stapiasz się 
z horyzontem, ze wzrokiem drugiej istoty. 
Spokój”.
 Jolanta Niedziela-Chudzik to absolwentka 
wychowania plastycznego UWM w Olsztynie. 
Sześć lat temu, po kilkunastu latach poszu-
kiwań własnego miejsca na ziemi, zatrzymała 
się na warmińskiej wsi nad jeziorem… tu 
zaczęła się prawdziwa podróż. Tworzy obrazy 
akrylowe, autorską biżuterię, lalki, ceramikę, 
prowadzi warsztaty twórcze, od października 

zajęcia plastyczne dla dzieci 
i dorosłych w CKTiS (Sorboma) 
w Biskupcu. Jest mamą dwóch 
chłopców.
 Ma za sobą kilkanaście wy-
staw malarskich w kraju i za 
granicą (Chicago, USA), ostat-
nia to wystawa zbiorowa – X 
Olsztyńskie Biennale Sztuki 
w galerii BWA.
 Na wernisażu zagrała i za-
śpiewała wyjątkowa kobieta, 
mistrzyni śpiewu białego, Ania 
Broda.

Informacja Turystyczna 
Urząd Miejski w Barczewie 

Fot. Włodzimierz Zdaniuk

Wybory samorządowe 2018
WERNISAŻ WYSTAWY JOLI NIEDZIELI-CHUDZIK 

„EFEMERAL”

RZEKA WARDĘGA 

Nad jeziorem Serwent pewien ptaszek malutki,
siedząc na gałęzi, wylewał smutki. 
Żalił się rzewnie, długo i wytrwale, 
przyczyną jego rozpaczy ostali się drwale. 
Usuwali drzewa, jedno po drugim,
widoczne były pnie ścięte, narzędziem długim.
Leżały w bezruchu, położone ludzką ręką, 
męczył się ptaszek, taką to oto udręką. 
Lamentował gorliwie: że życie jest smutnie obrzydliwie, 
że nie ma już gniazdka swego, że brak mu domu wygodnego, 
że wywodzi się z rodu sikorek, 
że do Bartołt Wielkich może przylatywać tylko co wtorek. 
Łzy ciekły. Kropla za kroplą z oczu kapała. 
Szloch sprawił, że rzeka Wardęga takoż powstała. 
Od tamtego momentu aż po nasze czasy, 
Wije się wstęgą przez okoliczne łąki i lasy. 
Potomkowie sikorki żyją do dziś, 
tę gawędę opowiedział mieszkaniec Bartołt, pewien pan Krzyś.
        Lisanka

UWAGA! KONKURS dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkół podstawowych!

Zilustruj wiersz pt. „Rzeka Wardęga” autorstwa Katarzyny Suraj vel „Lisanka”. 
Technika dowolna, format A4. 
Autorzy 3 najładniejszych prac zostaną nagrodzeni. 
Pracę należy dostarczyć do Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego (muzeum)
w Barczewie, ul. Mickiewicza 13 lub sekretariatu CK-B, ul. Słowackiego 5,
do końca listopada 2018 r. 
Kontakt: 89 6740479. 

Fot. A. Wojczys

Fot. B. Jakubiak

Fot. K. Stasiewicz
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Ślubowanie klas pierwszych w Zespole Szkół w Barczewie

 Data 14 października już od wielu lat 
rozbrzmiewa w szkołach apelami oraz 
uroczystościami upamiętniającymi Dzień 
Edukacji Narodowej. W Zespole Szkół w Bar-
czewie jest to również dzień, w którym 
wszyscy pierwszoklasiści składają ślubowanie 
i zostają pasowani na uczniów. 
 Podczas tegorocznej uroczystości hono-
rowymi gośćmi w naszej szkole byli: pan 
Dariusz Jasiński – zastępca burmistrza Bar-
czewa, pan Andrzej Maciejewski – przewo-
dniczący Rady Miejskiej w Barczewie, pani 
Krystyna Szter – radna Powiatu Olsztyń-
skiego, pani Hanna Chyżyńska – dyrektor 
Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia, pani 
Dorota Mikołajczuk – dyrektor Przedszkola 
Miejskiego w Barczewie, pan Rafał Surmański 
– przewodniczący Komisji Oświaty i Zdrowia 
w Barczewie oraz pan Robert Żbikowski – 
przewodniczący Rady Rodziców Zespołu 
Szkół w Barczewie. 
 Oczywiście nie mogło zabraknąć naj-
ważniejszych gości, czyli uczniów – pierwszo-
klasistów i ich rodziców oraz bliskich, którym 
w szczególności ta uroczystość była po-
święcona. 
 Uczniowie pierwszych klas Liceum Ogól-
nokształcącego wraz z młodszymi kolegami 
z klas pierwszych Szkoły Podstawowej weszli 
na halę, a następnie reprezentacje tych klas 
złożyły uroczyste ślubowanie. 
 Uczniowie dokonali także symbolicznych 
wpisów w Księdze Ślubowania.
 Po tej wzniosłej dla wszystkich chwili, 
wszyscy obecni mieli okazję zobaczyć występ 
artystyczny uczniów klas pierwszych szkoły 
podstawowej, który dzieci przygotowały 
razem z wychowawczyniami - paniami Beatą 

Sierpińską i Izabelą Futerską.
 Pani Alicja Sawicka – dyrektor Zespołu 
Szkół w Barczewie, skierowała do pierwszo-
klasistów ciepłe słowa, po których nadszedł 
czas na pasowanie uczniów. Pani dyrektor 
razem z wicedyrektorem – panem Zbignie-
wem Podlaskim, przy pomocy symbolicznego 
ołówka i miotełki, pasowali i przepuszczali 
„ślubowanych” przez warmińską bramę. 
 Niezwykle ważnym dla wszystkich mo-
mentem było złożenie przez panią dyrektor 
podziękowań w stronę uczniów oraz ich 
rodziców za wkład pracy, za naukę i właściwą 
postawę w II półroczu ubiegłego roku 
szkolnego. Wspólnie z zastępcą burmistrza 
Barczewa – panem Dariuszem Jasińskim, 
złożyli gratulacje i wręczyli stypendia 
uczniowskie za osiągnięcia w nauce i sporcie 
dla najlepszych uczniów. A takich w Zespole 
Szkół było w zeszłym roku aż pięćdziesięciu 
trzech.

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej ucznio-
wie klas Szkoły Podstawowej oraz Liceum 
Ogólnokształcącego przygotowali wiersze 
i piosenki.
 Wzruszającym momentem był występ 
uczennicy klasy szóstej – Mai Zdunek, która 
zagrała na skrzypcach „Sto lat” dla nauczycieli, 
którym zostały wręczone także czerwone 
róże.
 Po ślubowaniu klas pierwszych nadszedł 
czas na ślubowanie oddziału przedszkolnego. 
Po części uroczystej wszyscy zebrani mieli 
okazję obejrzeć występy maluchów. Przed-
szkolaki pięknie zatańczyły krakowiaka, co 
wzbudziło niemały entuzjazm na widowni. 
 Następnie wszyscy uczniowie i przed-
szkolaki udali się ze swoimi wychowawcami 
do swoich sal na słodki poczęstunek.

Karolina Wawrzyniak
Agata Wojczys

18 października władze Barczewa gościły 
księdza Marka Paszkowskiego, proboszcza 
parafii św. Anny i św. Szczepana, który otrzymał 
tytuł doktora nauk prawnych w specjalności 
prawo wyznaniowe. Pan Lech Jan Nitkowski, 
burmistrz Barczewa, wręczył list gratulacyjny 
oraz pamiątkowy dyplom.

Katarzyna Stasiewicz

W weekend 11-13 października 
w Zalesiu odbyła się VII edycja 
Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii 
i Mazur 2018 pod hasłem: „W po-
szukiwaniu modelu aktywnej, soli-
darnej i przedsiębiorczej spo-
łeczności lokalnej Polski Wscho-
dniej”. Spotkanie miało na celu 
możliwość dyskusji, wymiany 
doświadczeń i edukacji w obszarze 
aktywności jednostek, grup, spo-
łeczności, organizacji, a także 
instytucji – zarówno tych działających na obszarach wiejskich, jak i w małych miasteczkach czy 
miastach. Udział w Forum Inicjatyw Lokalnych był bezpłatny, realizowany w ramach projektu 
„Rozwiń skrzydła”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Agata Wojczys

Forum Inicjatyw Lokalnych

Wyniki wyborów na stanowisko 
burmistrza Barczewa 
Głosowanie rozstrzygnięto w pierwszej 
turze. 
Wygrał pan Andrzej Maciejewski – otrzymał 
3759 głosów, co stanowi 56,41 %.

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej 
w Barczewie

okręg nr 1 – Stare Miasto 
Halina Bronka – 170 głosów

okręg nr 2 – Stare Miasto
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka – 166 
głosów

okręg nr 3 – Stare Miasto
Krzysztof S. Dowgiałło – 211 głosów

okręg nr 4 – Nowe Miasto
Sebas�an Białecki – 235 głosów

okręg nr 5 – Nowe Miasto
Adam Dowgiałło – 274 głosów

okręg nr 6 – Domki Jednorodzinne
Bogumiła Lisowska – 235 głosów

okręg nr 7 – Barczewko, Biedowo, Radosty, 
Szynowo
Balbina Buras – 145 głosów

okręg nr 8 – Kronowo, Stare Włóki, 
Wipsowo
Urszula Mosakowska – 226 głosów

okręg nr 9 – Łęgajny
Andrzej Jan Turek – bez głosowania 

okręg nr 10 – Bark, Bogdany, Kaplityny, 
Mokiny, Skajboty, Wrócikowo, Zalesie
Krystyna Celina Mańkowska – 179 głosów

okręg nr 11 – Kromerowo, Niedźwiedź, 
Ramsowo, Ramsówko
Tomasz Kaczor – 236 głosów

okręg nr 12 – Nikielkowo
Piotr Groszkowski – 169 głosów

okręg nr 13 – Wójtowo
Maria Sidor – 327 głosów

okręg nr 14 – Lamkowo
Grzegorz Matłoka – 209 głosów

okręg nr 15 – Bartołty Wlk, Jedzbark, 
Krupoliny, Odryty, Leszno, Kierzliny, 
Tumiany
Bartosz Wacław Pontus – 206 głosów 

 W dniu 5 października 2018 roku o godz 
18:00 w Skarbcu Kultury Europejskiej w Bar-
czewie odbyło się otwarcie wystawy „EFE-
MERAL” Joli Niedzieli-Chudzik. Wszystkich 
zaproszonych i przybyłych gości, ok. 70 osób, 
uroczyście powitał zastępca burmistrza 
Barczewa Dariusz Jasiński wraz z kuratorem 
wystawy, Agnieszką Markowicz.
 „To wystawa nieposłuszna i nieprze-
widywalna, zmienna, przekraczam w niej 
własne obawy, poddaję się jej rytmowi, 
ufam… i tworzę. Miała być o kobietach, jest 
o wolności, powrotach, rytuałach, o obe-

cności. O przekraczaniu... Kim jestem… To 
poczucie, że przynależę do większego po-
rządku, niepojęte rozumem, kiedy stapiasz się 
z horyzontem, ze wzrokiem drugiej istoty. 
Spokój”.
 Jolanta Niedziela-Chudzik to absolwentka 
wychowania plastycznego UWM w Olsztynie. 
Sześć lat temu, po kilkunastu latach poszu-
kiwań własnego miejsca na ziemi, zatrzymała 
się na warmińskiej wsi nad jeziorem… tu 
zaczęła się prawdziwa podróż. Tworzy obrazy 
akrylowe, autorską biżuterię, lalki, ceramikę, 
prowadzi warsztaty twórcze, od października 

zajęcia plastyczne dla dzieci 
i dorosłych w CKTiS (Sorboma) 
w Biskupcu. Jest mamą dwóch 
chłopców.
 Ma za sobą kilkanaście wy-
staw malarskich w kraju i za 
granicą (Chicago, USA), ostat-
nia to wystawa zbiorowa – X 
Olsztyńskie Biennale Sztuki 
w galerii BWA.
 Na wernisażu zagrała i za-
śpiewała wyjątkowa kobieta, 
mistrzyni śpiewu białego, Ania 
Broda.

Informacja Turystyczna 
Urząd Miejski w Barczewie 

Fot. Włodzimierz Zdaniuk

Wybory samorządowe 2018
WERNISAŻ WYSTAWY JOLI NIEDZIELI-CHUDZIK 

„EFEMERAL”

RZEKA WARDĘGA 

Nad jeziorem Serwent pewien ptaszek malutki,
siedząc na gałęzi, wylewał smutki. 
Żalił się rzewnie, długo i wytrwale, 
przyczyną jego rozpaczy ostali się drwale. 
Usuwali drzewa, jedno po drugim,
widoczne były pnie ścięte, narzędziem długim.
Leżały w bezruchu, położone ludzką ręką, 
męczył się ptaszek, taką to oto udręką. 
Lamentował gorliwie: że życie jest smutnie obrzydliwie, 
że nie ma już gniazdka swego, że brak mu domu wygodnego, 
że wywodzi się z rodu sikorek, 
że do Bartołt Wielkich może przylatywać tylko co wtorek. 
Łzy ciekły. Kropla za kroplą z oczu kapała. 
Szloch sprawił, że rzeka Wardęga takoż powstała. 
Od tamtego momentu aż po nasze czasy, 
Wije się wstęgą przez okoliczne łąki i lasy. 
Potomkowie sikorki żyją do dziś, 
tę gawędę opowiedział mieszkaniec Bartołt, pewien pan Krzyś.
        Lisanka

UWAGA! KONKURS dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkół podstawowych!

Zilustruj wiersz pt. „Rzeka Wardęga” autorstwa Katarzyny Suraj vel „Lisanka”. 
Technika dowolna, format A4. 
Autorzy 3 najładniejszych prac zostaną nagrodzeni. 
Pracę należy dostarczyć do Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego (muzeum)
w Barczewie, ul. Mickiewicza 13 lub sekretariatu CK-B, ul. Słowackiego 5,
do końca listopada 2018 r. 
Kontakt: 89 6740479. 

Fot. A. Wojczys

Fot. B. Jakubiak

Fot. K. Stasiewicz
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 Wydaje nam się, że o Warmii wiemy wiele, 
ale jest to kraina o niezgłębionej i często 
niepoznanej ziemi i jej historii. 25 września 
mogliśmy się dowiedzieć nowych wiadomości 
poprzez ciekawą formę prezentacji. Dzieci 
z barczewskich szkół oraz dorośli mieszkańcy 
Barczewa obejrzeli bardzo ciekawy spektakl 
muzyczny o Warmii pt. „W krainie warmiń-
skich legend”, który zaprezentował teatr 
„Itakzagramy”. Teatr działa w Warszawie, ale 
skład jest olsztyńsko-łomżyńsko-warszawski. 
Przedstawienie powstało z inicjatywy ol-
sztyńskiej fundacji „Otwarte dłonie” i zostało 
zrealizowane przy wsparciu finansowym Mu-
zeum Historii Polski, a w Barczewie zorga-
nizowało je Centrum Kulturalno-Biblioteczne 
w Barczewie.
 Trzy aktorki: Katarzyna Gruszewska, Jo-
anna Mazewska i Dorota Jarząbek-Rogaczyk 
niezwykle interesująco i z humorem przedsta-
wiły warmińskie legendy o Kłobuku, Łynie 
i św. Jakubie. Artystki dodatkowo efektownie 
przedstawiły wybrane baśnie instrumental-
nie, w utworach autorstwa Katarzyny Wasz-
kiewicz i zagranych na instrumentach w więk-
szości nietypowych, takich jak: dzwonki, 
karimba, bębny, burza, mul�ton, marakasy, 
flet czy gitara. Temat warmiński nie jest 
zupełnie obcy aktorkom i twórczyniom tego 
spektaklu. Osobą zbliżającą ze sobą ludzi 
z teatru i warmińskie tereny jest Katarzyna 
Gruszewska, urodzona na Warmii, a do-
kładnie w Biskupcu, od wielu lat mieszkająca 
w Olsztynie. Uzdolniona muzycznie i aktor-
sko, ukończyła z sukcesem artystyczne 
szkoły, po czym świat artystyczny wciągnął ją 
do centralnej Polski. Zajęcia artystyczne są dla 

niej pasją i z czasem stały się zawodem. 
Pomimo tego, że obecnie nie dają wiele 
możliwości przebywania w naszej war-
mińskiej krainie, to Kasia tę warmińskość 
zachowała w sercu i teraz przekazuje, pro-
mując nasz region w innych miastach. A sam 
teatr, w którym działają aktorki, jest bardzo 
wszechstronny. Biorą na warsztat wiele 
folklorów świata i masę niełatwych tematów. 
Podnoszą sobie poprzeczkę, działając też 
w kilku teatrach na raz i jeżdżąc ze spek-

taklami po całej Polsce. Tego dnia każda z nich 
zagrała i zaśpiewała doskonale. Serdecznie 
dziękujemy!
 Dzięki takim inicjatywom Warmia jest 
nam coraz bliższa.
 Dziękujemy również publiczności-
dzieciom i nauczycielom zainteresowanym 
właśnie taką formą edukacji. Miejscem 
wydarzenia był Skarbiec Kultury Europejskiej 
w Barczewie.

Magdalena Łowkiel

„Itakzagrali” i opowiedzieli nam o Warmii

Galeria Sztuki „Synagoga”. Wystawa fotografii

Informacje

 Za oknem już coraz ciemniej, czujemy chłodniejsze powietrze 
i jest mniej przyjemnie na dworze. Ale za to jest więcej czasu na 
odpoczynek w domku pod kocykiem i poczytanie książki lub 
posłuchanie muzyki. W ostatni piątek września 2018 chcieliśmy 
przypomnieć Państwu urok czarnych płyt winylowych, analogowych, 
winyli – jak je rozmaicie nazywamy. 28 września 2018 r. w galerii 
Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie otwarto 
wystawę kilkudziesięciu płyt. Gdy usłyszeliśmy pierwsze dźwięki 
trzeszczącego winyla, każdy z przybyłych gości miał chyba to samo 
w głowie: „co za brzmienie! To jest dopiero to!”. Aż chciało się tańczyć. 
Stara galeria Salonu Muzycznego dodała dodatkowego klimatu. 
O swojej pasji i pokaźnym zbiorze, liczącym ok. 1300 winyli, 
opowiedział Krzysztof Koźmiński, meloman, zbieracz, kolekcjoner, 
muzyk i autor audycji radiowej „Vinyl” w naszym internetowym radiu 
Radio Warmia Barczewo, a jednocześnie pracownik barczewskiego 
Centrum Kultury. Wystawa była okazją do obejrzenia rzadkich 
wydawnictw płytowych, niekiedy prawdziwych unikatów, ale też 
każdy z przybyłych gości mógł wybrać swoją ulubioną płytę i ją 
zaprezentować wszystkim na starym adapterze. Było bardzo 
klimatycznie. Wśród mnóstwa albumów wypatrzyłam też utwory 
Feliksa Nowowiejskiego! Organizatorem wydarzenia było Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie. 

Jednocześnie zapraszamy Państwa do zwiedzania z narratorem 
Salonu Muzycznego, wystawy tej oraz wszystkich innych, bardzo 
ciekawych, od wtorku do piątku w godzinach 9-17:00 i w soboty od 
8:00 do 16:00.
Kontakt: 89 674 04 79, e-mail: salonmuzyczny@barczewo.pl.

Magdalena Łowkiel

WINYL. Urok czarnych płyt

   Wychowanie przedszkolne jest pierwszym i niezmiernie 
ważnym etapem w wielokierunkowym rozwoju dzieci . Z tego 
względu MENiS ustanowiło 20 września dniem wszystkich 
przedszkolaków. Święto to zostało ustanowione, by pod-
kreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji 
dzieci oraz ma przyczynić się do popularyzacji wychowania 
przedszkolnego.
  W Przedszkolu Miejskim w Barczewie dnia 20 września 
2018 r. w grupie IIB „Żabki” odbyła się uroczystość grupowa z 
okazji Dnia Przedszkolaka. Dzieci ubrane w stroje bajkowe 
wystąpiły z częścią artystyczną przed swoimi rodzicami. 
Następnie bawiły się chustą animacyjną wspólnie z całymi 
rodzinami. Głównym celem tego spotkania było wykonanie 
kukiełek z drewnianych łyżek w ramach innowacji „Kolorowy 
świat dziecka”. Wspólna praca dzieci i rodziców dostarczyła 
wiele radości.
 Zadaniem rodziców na zakończenie uroczystości było 
wysłuchanie dziecięcych marzeń i zapisanie ich na balonach. 
Po czym korowodem z balonami przeszliśmy przed przed-
szkole i przy wspólnych owacjach, baloniki pofrunęły, aby 
spełnić marzenia dzieci.
 W końcowej części uroczystości nauczycielki wręczyły 
dzieciom dyplomy. Było to wydarzenie pełne wrażeń i po-
zytywnych emocji.

Dorota Sobiechowska
Katarzyna Łozińska-Świder

 We wtorek 2 października br., w barczewskiej Galerii Sztuki 
„Synagoga” odbyła się wystawa prac fotograficznych uczniów Szkoły 
Podstawowej im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim. 
Była to II edycja w kategorii „Warmińska architektura” oraz 
„Wiosenne przebudzenie”. Przed otwarciem wystawy uczniowie 
przywitali obecnych pieśnią „O Warmio moja miła”. 
 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Jolanta Maciejewska, 
w imieniu własnym, grona pedagogicznego, obecnych rodziców 
i uczniów wręczyła Krystynie Szter – prezes Stowarzyszenia 
Kulturalno-Społecznego „Pojezierze” – dyplom z podziękowaniem za 
pomoc w zorganizowaniu wystawy prac fotograficznych uczniów. 
Gospodarz Galerii Sztuki „Synagoga” i dyrektor Jolanta Maciejewska 
przywitały przybyłych gości: zastępcę starosty powiatu olsztyńskiego 
– Andrzeja Abako, radnego Sejmiku Wojewódzkiego – Marka Sztera, 
dziennikarza Gazety Olsztyńskiej – Władysława Katarzyńskiego, 
fotografa – Pawła Strzelca, właściciela Studia Fotograficznego AB – 
Jerzego Bałdygę, fotografa – Włodzimierza Zdaniuka oraz wszystkich 
przybyłych.
 Wystawiane prace w ramach II edycji obejmowały kategorie 
„Warmińska architektura” i „Wiosenne przebudzenie”. Laureatem 
I miejsca w pierwszej kategorii została Zofia Bujna za „Przydrożny 
krzyż”. Wyróżnienia otrzymały Izabela Grenda za „Krzyż na cmentarzu 
w parafii Giławy” i Oliwia Palmowska za „Kapliczkę w Klebarku 
Małym”. Natomiast w kategorii „Wiosenne przebudzenie” laureatem 
I miejsca została Izabela Grenda za „Roślinkę z robaczkiem”. W tej 
kategorii wyróżnienia otrzymali Zofia Bujna za „Bociany” oraz Bartosz 
Chmielewski za „Dmuchawce”. Wszystkich nagrodzonych obdaro-
wano upominkami. 
 Organizatorzy podczas ogłaszania wyników dodali, że udało im się 
także pozyskać partnerów tematycznych – Studio Fotograficzne AB, 
Studio Happy Day oraz Studio Fotograficzne Strzelec z Olsztyna. 
Dzięki współpracy dzieci mogły bezpłatnie wziąć udział w profesjo-
nalnych warsztatach fotograficznych. 
 Dodajmy, że wystawa jest efektem dwóch edycji konkursu 
fotograficznego, który odbył się w ciągu dwóch ostatnich lat. 
Honorowy patronat nad konkursem, zarówno w pierwszej edycji, jak 
i w drugiej, objął Piotr Płoski – wójt gminy Purda oraz Małgorzata 
Chyziak – starosta powiatu olsztyńskiego.

 Przypomnijmy, że I edycja konkursu pod nazwą „Przygody 
z aparatem” obejmowała następujące kategorie: „Moja pasja”, 
„Krajobraz zimowy” oraz „Szkoła w obiektywie”. Wyniki w kategorii 
„Moja pasja”: I miejsce – Izabela Grenda, II miejsce – Kinga 
Napiórkowska, III miejsce – Oliwia Palmowska. W kategorii 
„Krajobraz zimowy”: I miejsce – Zofia Bujna, II -miejsce – Izabela 
Grenda, III miejsce – Aleksandra Duda. „Szkoła w obiektywie”: 
I miejsce zajęła Oliwia Palmowska. 
 Po prezentacji nagrodzonych przyszedł czas na zwiedzenie 
wystawy fotograficznej uczniów Szkoły Podstawowej z Klebarka 
Wielkiego. Nie ukrywano, że młodzi adepci sztuki fotograficznej 
zaprezentowali coś więcej. To nie tylko moment zwolnienia migawki 
aparatu fotograficznego. To także wyczucie czasu, ruchu, światła, ale 
również chęć zatrzymania w kadrze czegoś, co nieuchronnie przemija 
i każe nam dłużej przystanąć, głębiej spojrzeć i dostrzec otaczające 
nas piękno i sens życia. 
 Na zakończenie organizatorzy wystawy zaprosili na słodki 
poczęstunek i rozmowy w kuluarach. 

Tekst i foto. W. Zenderowski

Fot. Archiwum przedszkola

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj.
To święto Ani, Basi i Krzysia.
W dzień przedszkolaka każdy to wie.
Bawi się z nami, kto tylko chce.

Fot. W. Zdaniuk

Fot. Archiwum CK-B
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 Wydaje nam się, że o Warmii wiemy wiele, 
ale jest to kraina o niezgłębionej i często 
niepoznanej ziemi i jej historii. 25 września 
mogliśmy się dowiedzieć nowych wiadomości 
poprzez ciekawą formę prezentacji. Dzieci 
z barczewskich szkół oraz dorośli mieszkańcy 
Barczewa obejrzeli bardzo ciekawy spektakl 
muzyczny o Warmii pt. „W krainie warmiń-
skich legend”, który zaprezentował teatr 
„Itakzagramy”. Teatr działa w Warszawie, ale 
skład jest olsztyńsko-łomżyńsko-warszawski. 
Przedstawienie powstało z inicjatywy ol-
sztyńskiej fundacji „Otwarte dłonie” i zostało 
zrealizowane przy wsparciu finansowym Mu-
zeum Historii Polski, a w Barczewie zorga-
nizowało je Centrum Kulturalno-Biblioteczne 
w Barczewie.
 Trzy aktorki: Katarzyna Gruszewska, Jo-
anna Mazewska i Dorota Jarząbek-Rogaczyk 
niezwykle interesująco i z humorem przedsta-
wiły warmińskie legendy o Kłobuku, Łynie 
i św. Jakubie. Artystki dodatkowo efektownie 
przedstawiły wybrane baśnie instrumental-
nie, w utworach autorstwa Katarzyny Wasz-
kiewicz i zagranych na instrumentach w więk-
szości nietypowych, takich jak: dzwonki, 
karimba, bębny, burza, mul�ton, marakasy, 
flet czy gitara. Temat warmiński nie jest 
zupełnie obcy aktorkom i twórczyniom tego 
spektaklu. Osobą zbliżającą ze sobą ludzi 
z teatru i warmińskie tereny jest Katarzyna 
Gruszewska, urodzona na Warmii, a do-
kładnie w Biskupcu, od wielu lat mieszkająca 
w Olsztynie. Uzdolniona muzycznie i aktor-
sko, ukończyła z sukcesem artystyczne 
szkoły, po czym świat artystyczny wciągnął ją 
do centralnej Polski. Zajęcia artystyczne są dla 

niej pasją i z czasem stały się zawodem. 
Pomimo tego, że obecnie nie dają wiele 
możliwości przebywania w naszej war-
mińskiej krainie, to Kasia tę warmińskość 
zachowała w sercu i teraz przekazuje, pro-
mując nasz region w innych miastach. A sam 
teatr, w którym działają aktorki, jest bardzo 
wszechstronny. Biorą na warsztat wiele 
folklorów świata i masę niełatwych tematów. 
Podnoszą sobie poprzeczkę, działając też 
w kilku teatrach na raz i jeżdżąc ze spek-

taklami po całej Polsce. Tego dnia każda z nich 
zagrała i zaśpiewała doskonale. Serdecznie 
dziękujemy!
 Dzięki takim inicjatywom Warmia jest 
nam coraz bliższa.
 Dziękujemy również publiczności-
dzieciom i nauczycielom zainteresowanym 
właśnie taką formą edukacji. Miejscem 
wydarzenia był Skarbiec Kultury Europejskiej 
w Barczewie.

Magdalena Łowkiel

„Itakzagrali” i opowiedzieli nam o Warmii

Galeria Sztuki „Synagoga”. Wystawa fotografii

Informacje

 Za oknem już coraz ciemniej, czujemy chłodniejsze powietrze 
i jest mniej przyjemnie na dworze. Ale za to jest więcej czasu na 
odpoczynek w domku pod kocykiem i poczytanie książki lub 
posłuchanie muzyki. W ostatni piątek września 2018 chcieliśmy 
przypomnieć Państwu urok czarnych płyt winylowych, analogowych, 
winyli – jak je rozmaicie nazywamy. 28 września 2018 r. w galerii 
Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie otwarto 
wystawę kilkudziesięciu płyt. Gdy usłyszeliśmy pierwsze dźwięki 
trzeszczącego winyla, każdy z przybyłych gości miał chyba to samo 
w głowie: „co za brzmienie! To jest dopiero to!”. Aż chciało się tańczyć. 
Stara galeria Salonu Muzycznego dodała dodatkowego klimatu. 
O swojej pasji i pokaźnym zbiorze, liczącym ok. 1300 winyli, 
opowiedział Krzysztof Koźmiński, meloman, zbieracz, kolekcjoner, 
muzyk i autor audycji radiowej „Vinyl” w naszym internetowym radiu 
Radio Warmia Barczewo, a jednocześnie pracownik barczewskiego 
Centrum Kultury. Wystawa była okazją do obejrzenia rzadkich 
wydawnictw płytowych, niekiedy prawdziwych unikatów, ale też 
każdy z przybyłych gości mógł wybrać swoją ulubioną płytę i ją 
zaprezentować wszystkim na starym adapterze. Było bardzo 
klimatycznie. Wśród mnóstwa albumów wypatrzyłam też utwory 
Feliksa Nowowiejskiego! Organizatorem wydarzenia było Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie. 

Jednocześnie zapraszamy Państwa do zwiedzania z narratorem 
Salonu Muzycznego, wystawy tej oraz wszystkich innych, bardzo 
ciekawych, od wtorku do piątku w godzinach 9-17:00 i w soboty od 
8:00 do 16:00.
Kontakt: 89 674 04 79, e-mail: salonmuzyczny@barczewo.pl.

Magdalena Łowkiel

WINYL. Urok czarnych płyt

   Wychowanie przedszkolne jest pierwszym i niezmiernie 
ważnym etapem w wielokierunkowym rozwoju dzieci . Z tego 
względu MENiS ustanowiło 20 września dniem wszystkich 
przedszkolaków. Święto to zostało ustanowione, by pod-
kreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji 
dzieci oraz ma przyczynić się do popularyzacji wychowania 
przedszkolnego.
  W Przedszkolu Miejskim w Barczewie dnia 20 września 
2018 r. w grupie IIB „Żabki” odbyła się uroczystość grupowa z 
okazji Dnia Przedszkolaka. Dzieci ubrane w stroje bajkowe 
wystąpiły z częścią artystyczną przed swoimi rodzicami. 
Następnie bawiły się chustą animacyjną wspólnie z całymi 
rodzinami. Głównym celem tego spotkania było wykonanie 
kukiełek z drewnianych łyżek w ramach innowacji „Kolorowy 
świat dziecka”. Wspólna praca dzieci i rodziców dostarczyła 
wiele radości.
 Zadaniem rodziców na zakończenie uroczystości było 
wysłuchanie dziecięcych marzeń i zapisanie ich na balonach. 
Po czym korowodem z balonami przeszliśmy przed przed-
szkole i przy wspólnych owacjach, baloniki pofrunęły, aby 
spełnić marzenia dzieci.
 W końcowej części uroczystości nauczycielki wręczyły 
dzieciom dyplomy. Było to wydarzenie pełne wrażeń i po-
zytywnych emocji.

Dorota Sobiechowska
Katarzyna Łozińska-Świder

 We wtorek 2 października br., w barczewskiej Galerii Sztuki 
„Synagoga” odbyła się wystawa prac fotograficznych uczniów Szkoły 
Podstawowej im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim. 
Była to II edycja w kategorii „Warmińska architektura” oraz 
„Wiosenne przebudzenie”. Przed otwarciem wystawy uczniowie 
przywitali obecnych pieśnią „O Warmio moja miła”. 
 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Jolanta Maciejewska, 
w imieniu własnym, grona pedagogicznego, obecnych rodziców 
i uczniów wręczyła Krystynie Szter – prezes Stowarzyszenia 
Kulturalno-Społecznego „Pojezierze” – dyplom z podziękowaniem za 
pomoc w zorganizowaniu wystawy prac fotograficznych uczniów. 
Gospodarz Galerii Sztuki „Synagoga” i dyrektor Jolanta Maciejewska 
przywitały przybyłych gości: zastępcę starosty powiatu olsztyńskiego 
– Andrzeja Abako, radnego Sejmiku Wojewódzkiego – Marka Sztera, 
dziennikarza Gazety Olsztyńskiej – Władysława Katarzyńskiego, 
fotografa – Pawła Strzelca, właściciela Studia Fotograficznego AB – 
Jerzego Bałdygę, fotografa – Włodzimierza Zdaniuka oraz wszystkich 
przybyłych.
 Wystawiane prace w ramach II edycji obejmowały kategorie 
„Warmińska architektura” i „Wiosenne przebudzenie”. Laureatem 
I miejsca w pierwszej kategorii została Zofia Bujna za „Przydrożny 
krzyż”. Wyróżnienia otrzymały Izabela Grenda za „Krzyż na cmentarzu 
w parafii Giławy” i Oliwia Palmowska za „Kapliczkę w Klebarku 
Małym”. Natomiast w kategorii „Wiosenne przebudzenie” laureatem 
I miejsca została Izabela Grenda za „Roślinkę z robaczkiem”. W tej 
kategorii wyróżnienia otrzymali Zofia Bujna za „Bociany” oraz Bartosz 
Chmielewski za „Dmuchawce”. Wszystkich nagrodzonych obdaro-
wano upominkami. 
 Organizatorzy podczas ogłaszania wyników dodali, że udało im się 
także pozyskać partnerów tematycznych – Studio Fotograficzne AB, 
Studio Happy Day oraz Studio Fotograficzne Strzelec z Olsztyna. 
Dzięki współpracy dzieci mogły bezpłatnie wziąć udział w profesjo-
nalnych warsztatach fotograficznych. 
 Dodajmy, że wystawa jest efektem dwóch edycji konkursu 
fotograficznego, który odbył się w ciągu dwóch ostatnich lat. 
Honorowy patronat nad konkursem, zarówno w pierwszej edycji, jak 
i w drugiej, objął Piotr Płoski – wójt gminy Purda oraz Małgorzata 
Chyziak – starosta powiatu olsztyńskiego.

 Przypomnijmy, że I edycja konkursu pod nazwą „Przygody 
z aparatem” obejmowała następujące kategorie: „Moja pasja”, 
„Krajobraz zimowy” oraz „Szkoła w obiektywie”. Wyniki w kategorii 
„Moja pasja”: I miejsce – Izabela Grenda, II miejsce – Kinga 
Napiórkowska, III miejsce – Oliwia Palmowska. W kategorii 
„Krajobraz zimowy”: I miejsce – Zofia Bujna, II -miejsce – Izabela 
Grenda, III miejsce – Aleksandra Duda. „Szkoła w obiektywie”: 
I miejsce zajęła Oliwia Palmowska. 
 Po prezentacji nagrodzonych przyszedł czas na zwiedzenie 
wystawy fotograficznej uczniów Szkoły Podstawowej z Klebarka 
Wielkiego. Nie ukrywano, że młodzi adepci sztuki fotograficznej 
zaprezentowali coś więcej. To nie tylko moment zwolnienia migawki 
aparatu fotograficznego. To także wyczucie czasu, ruchu, światła, ale 
również chęć zatrzymania w kadrze czegoś, co nieuchronnie przemija 
i każe nam dłużej przystanąć, głębiej spojrzeć i dostrzec otaczające 
nas piękno i sens życia. 
 Na zakończenie organizatorzy wystawy zaprosili na słodki 
poczęstunek i rozmowy w kuluarach. 

Tekst i foto. W. Zenderowski

Fot. Archiwum przedszkola

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj.
To święto Ani, Basi i Krzysia.
W dzień przedszkolaka każdy to wie.
Bawi się z nami, kto tylko chce.

Fot. W. Zdaniuk

Fot. Archiwum CK-B
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1658.10.05 – nowym biskupem warmińskim 
został Jan Stefan Wydżga.
1888.10.13 – w Barczewie urodził się Edward 
Nowowiejski, pianista, organista i kompozytor. 
1890.10 – w tym roku Barczewo liczyło 4910 
mieszkańców.
1890.10.03 – w Barczewie ukazał się pierwszy 
numer „Nowin Warmińskich”, redagowanych 
przez Eugeniusza Buchholza.
1905.10.05 – w Barczewku urodził się 
Franciszek Schnarbach, nauczyciel i działacz 
oświatowy. Był więźniem obozu 
koncentracyjnego w Hohennbruch.
1906.10.11 – w Chełmie urodziła się Tycjana 
Kasatkin. W Barczewie w pierwszych 
powojennych latach pracowała jako 
bibliotekarka.
1906.10.13 – w Barczewie włączono po raz 
pierwszy elektryczne oświetlenie ulic. 
1927.10.23 – w Barczewie wyświetlony został 
pierwszy lm dźwiękowy.
1937.10.-1945.01.25 – w tym okresie 
burmistrzem Barczewa był Herbert Beyersdorf.
1945.10.04 – kierownikiem Zarządu Miejskiego 
w Barczewie został Kazimierz Kowalewski.
1945.10.10 – w Barczewie powstał Komitet 
Miejskiej Polskiej Partii Robotniczej.
1945.10.14 –pastor Georg Braunschmidt wraz 
z rodziną został wysiedlony z Barczewa.
1945.10.18 – pojawiły się obwieszczenia 
wzywające ludność niemiecką do dobrowolnego 
wyjazdu do Niemiec.
1948.10.08 – w Barczewie ukończono odbudowę 
wieży ciśnień ze zniszczeń wojennych. 
1948.10.28 – w Barczewie powołano Miejski 
Komitet Odbudowy Warszawy. 
1951.10.25 – z barczewskiego więzienia uciekło 
pięciu skazanych. 
1956.10.01 – w Barczewie, przy ul. Olsztyńskiej, 
otwarto Spółdzielnię Pracy „Mewa” – wytwórnię 
konserw.
1964.10.10 – na potrzeby Żłobka Miejskiego 
adaptowany został budynek przy ul. Wojska 
Polskiego nr 1.
1974.10.12 – w Barczewie wręczono z honorami 
wojskowymi sztandar dla Koła ZBoWiD, 
ufundowany przez miejscowe społeczeństwo. 
1974.10.13 – biskup Jan Obłąk dokonał 
konsekracji trzech dzwonów kościoła pw. św. 
Anny i św. Szczepana w Barczewie. 
1978.10.07 – w Miejskim Domu Kultury 
w Barczewie wystąpił zespół „Andrzej i Eliza”.
1978.10.29 – podczas wizytacji kanonicznej 
stwierdzono, że wieżyczka sygnaturki kościoła 
św. Anny nosi ślady postrzałowe z czasów wojny. 
1988.10.01 – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodło” 
w Barczewie po zarejestrowaniu w Krajowym 
Rejestrze Sądowym rozpoczęła działalność. 
1998.10.10 – w Barczewie przy kościele pw. św. 
Anny powstał zespół Schola Cantores Miriam. 
1998.10.29 – na pierwszym inauguracyjnym 
posiedzeniu III kadencji Rady Miejskiej, na 
burmistrza Barczewa wybrano Mirosława Kulisia. 

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Październik

Barbary Raduszkiewicz i Jarka Kordarczuka.
 Przypomnijmy mniej znaną historię po-
wołania Straży Więziennej w Polsce. Samo 
przygotowanie do przejęcia z rąk zaborców 
więzień, znajdujących się wówczas na terenie 
tzw. Kongresówki, zostało podjęte w marcu 
1918 roku. Było to konsekwencją oddania 
w 1917 roku sądownictwa Tymczasowej 

Radzie Stanu, a później Radzie Regencyjnej. 
Jednak zaborcy nie zgodzili się na to, pragnąc 
zatrzymać sobie kontrolę nad wymiarem kar 
dyktowanych przez polskie sądy. Przełom 
nastąpił 1 maja 1918 roku, kiedy powstał 
Wydział Więzienny, przekształcony wkrótce 
w Sekcję Więzienną, liczącą 24 osoby. Z tym 
dniem rozpoczęto poszukiwania osób, ma-
jących potem organizować więzienia w wolnej 
Polsce. Kolejnym etapem były kursy dla 
kandydatów na funkcjonariuszy. Przygoto-
wano również projekty ustaw i regulaminy 
przepisów wewnętrznych. Przejęcie więzień 
przez polskie władze następowało od 1 
listopada do 11 listopada 1918 roku. 12 
listopada wszystkie więzienia na terenie 
Królestwa Kongresowego były już w polskich 
rękach. Kolejne jednostki były przejmowane 
wraz z kształtowaniem się granic niepodległej 
Rzeczypospolitej.
 Dopiero 8 lutego 1919 roku Naczelnik 
Państwa, marszałek Józef Piłsudski, podpisał 
dekret w sprawie tymczasowych przepisów 
więziennych. Dokument ten dał początek 
dalszego kształtowania więziennictwa w od-
rodzonej Polsce. Dodajmy, że na mocy ustawy 
z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie 
Więziennej, dzień 8 lutego jest Świętem 
Służby Więziennej obchodzonym każdego 
roku.

Wojciech Zenderowski

W ROKU JUBILEUSZU
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
100-lecie powołania Straży Więziennej w Polsce

 Pierwsze uroczystości związane z wy-
mienionymi jubileuszami odbyły się 10 
kwietnia br., w barczewskim Skarbcu Kultury 
Europejskiej. Na ten dzień dyrektor Zakładu 
Karnego, ppłk Marek Kulwicki i burmistrz 
Barczewa, Lech Jan Nitkowski, zaprosili na 
uroczystości upamiętniające zbrodnię ka-
tyńską w ramach obchodów 100-lecia odzy-

skania przez Polskę niepodległości i 100-
lecia powołania Służby Więziennej. Program 
obejmował wykład połączony z prezentacją 
mul�medialną i wystawę zdjęć reporterskich 
z wizyty funkcjonariuszy Służby Więziennej 
w Katyniu. Na koniec złożono kwiaty oraz 
zapalono znicze na cmentarzu komunalnym 
w Barczewie. 

  Druga uroczystość związana tema-
tycznie z dwoma jubileuszami miała miejsce 
20 lipca br. w Zakładzie Karnym w Barczewie, 
w kościele pw. Dobrego Łotra – św. Dyzmy, 
patrona więźniów.
 W programie zaprezentowano krótki rys 
na temat powołania Straży Więziennej w Pol-
sce. Odbył się także koncert patriotyczny 
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100 lat temu.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Barczewie

i zabaw przed bojówkarzami niemieckimi. 
Oprócz statutowych zadań miejscowe Towa-
rzystwo Sportowe „Sokół” zamierzało wes-
przeć w działaniach dzieło utworzenia 
polskiej szkoły w Barczewie. Bez powodzenia.
 Przypomnijmy, że głównym celem Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół” było pod-
noszenie sprawności fizycznej i duchowej 
oraz rozbudzanie ducha narodowego. Towa-
rzystwo popularyzowało sporty letnie oraz 
zimowe, a także wyrabianie tężyzny fizycznej 
poprzez ćwiczenia gimnastyczne. Na podsta-
wie opisów członkowie „Sokoła” mieli swój 
strój, który wyróżniała czapka krakuska z pió-
rem oraz żakiet kroju wojskowego. Godłem 
był orzeł biały z rozpiętymi skrzydłami, 

trzymający w szponach ciężarki gimna-
styczne. 
 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” było 
jedną z najprężniejszych organizacji spo-
łecznych po upadku powstania stycznio-
wego, które odegrało fundamentalną rolę 
w dziele odzyskania przez Polskę niepo-
dległości.
 O rozwijającym się ruchu Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” z niepokojem dono-
szono w niemieckich raportach. Pisano, że 
„organizacja «Sokoła» szybko się rozwija, a jej 
członkowie wciąż się naradzają, odbywają 
tajne ćwiczenia w lesie i w ogóle wywierają 
niebezpieczny wpływ na sąsiednie wioski, 
gdzie za ich przykładem powstają nowe dru-
żyny”. Spośród wsi warmińskich, w których 
działały placówki „Sokoła”, można by wy-
mienić: Barczewo, Biskupiec, Dorotowo, 
Giławy, Gietrzwałd, Gutkowo, Leszno, 
Naterki, Nową Kaletkę, Pluski, Skajboty, 
Stanclewo, Stryjewo, Tomaszkowo, Woryty, 
Wymój itd.
 Niestety, w Barczewie nie zachowała się 
żadna fotografia z tamtego okresu, a także 
brak jest danych co do ilości członków. 

Wojciech Zenderowski 
Fot. Emblemat „Sokół”– z archiwum autora

 Z historii wiemy, że okres przed ple-
biscytem był widoczny i aktywizował dzia-
łaczy ruchu polskiego nie tylko w sferze 
politycznej. Początek miał miejsce, kiedy 20 
listopada 1918 roku, podczas Jubileu-
szowego Zlotu Młodzieży Szkolnej w Po-
znaniu, zrodziła się myśl powołania na 
Warmii, Mazurach i Powiślu Towarzystwa 
Sportowego „Sokół”. Pierwszy oddział 
„Sokoła” powstał w Gryźlinach, szybko się 
upowszechnił i  niebawem cały teren 
plebiscytowy pokrył się gęstą siecią „gniazd 
sokolich”. Takowe Towarzystwo Gimna-
styczne „Sokół” w czasach niemieckich na 
terenie barczewskich gminy powstało w Bar-
czewie i Skajbotach. W kolejnych miesiącach 
pozostałych do plebiscytu na Warmii i Ma-
zurach zaobserwowano organizowanie się 
nowych struktur Towarzystwa Sportowego 
„Sokół”.
 „Gazeta Olsztyńska” na swoich łamach 
pisała, że organizacje – jak je nazwała, 
„gniazda «Sokoła»”, w tym czasie powstały 
w Gietrzwałdzie, Olsztynie, Dywitach i Butry-
nach. Jednak największą popularność Towa-
rzystwo zyskało w powiecie szczycieńskim, 
piskim, nidzickim i ostródzkim. Młodzi i silni 
chłopcy oraz dziewczęta zadeklarowali swoją 
pomoc przy zabezpieczaniu polskich wieców, 
a także uczestniczyli w ochronie zebrań 

 Urodził się 15 czerwca 1871 roku w Dywitach (pow. olsztyńskim), w rodzinie 
chłopskiej o silnych tradycjach polskich. Działacz warmiński, pisarz ludowy, 
pamiętnikarz i folklorysta. Nosił pseudonimy Wiarus, Sawk, Saweka. Mimo 
uczęszczania do szkoły niemieckiej, nie zatracił poczucia narodowego. Po odbyciu 
służby wojskowej w Niemczech, pracował na własnym gospodarstwie 
w Skajbotach (gm. Barczewo). Działalność społeczno-polityczną rozpoczął w roku 
1918 jako członek Warmińskiej Rady Ludowej w Olsztynie i w 1920 roku jako mąż 
zaufania powiatowej plebiscytowej komisji kontrolnej. W 1919 roku założył 
Towarzystwo Ludowe w Skajbotach (gm. Barczewo). Po przegranym plebiscycie 
był członkiem Komitetu Centralnego Związku Polaków w Prusach Wschodnich. 
W latach 1920-1922 wchodził w skład Patronatu Kółek Rolniczych. Na początku 
1921 roku uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w Lubawie. Od 1 stycznia 
1925 roku rozpoczął działalność jako członek Związku Polaków w Niemczech. 
Współpracował z „Gazetą Olsztyńską” i „Życiem Młodzieży”, w których 
zamieszczał korespondencję i liczne artykuły w obronie ludności polskiej na 
Warmii. Był zbieraczem pieśni ludowych. Większość opublikował w „Gazecie 
Olsztyńskiej” i „Ziemi Wschodnio-Pruskiej”. Ze zbiorów folklorystycznych 
Franciszka Kwasa korzystał Augustyn Steffen. Franciszek Kwas znany był jako 
bibliofil i zbieracz wszelkich polskich wydawnictw na Warmii. Część tych zbiorów 
znajduje się w Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz 
w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

 Po wojnie napisał pamiętnik pt. Wspomnienia z mojego życia, nagrodzony w roku 1947 na konkursie zorganizowanym przez Instytut Mazurski 
w Olsztynie, który w opracowaniu J. Jasińskiego został w roku 1957 wydany w Olsztynie (rękopis pamiętnika znajduje się w Stacji Naukowej PTH 
w Olsztynie). Pamiętnik zawiera spis obyczajów polskich na Warmii na przełomie XIX i XX wieku. Franciszek Kwas całe swoje życie spędził na 
kolonii w Skajbotach. Miał sześcioro dzieci, z których syn Jan zginął podczas działań wojennych, a August został zamordowany przez 
hitlerowców w Bydgoszczy. Zmarł 26 kwietnia 1948 roku w Skajbotach, pochowany zaś został w Klebarku Wielkim.

Wojciech Zenderowski

Poeta z Skajbot 
W 70. rocznicę śmierci
Franciszka KWASA 

Fot. A. Wojczys

Fot. A. Markowicz
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HISTORIA

1658.10.05 – nowym biskupem warmińskim 
został Jan Stefan Wydżga.
1888.10.13 – w Barczewie urodził się Edward 
Nowowiejski, pianista, organista i kompozytor. 
1890.10 – w tym roku Barczewo liczyło 4910 
mieszkańców.
1890.10.03 – w Barczewie ukazał się pierwszy 
numer „Nowin Warmińskich”, redagowanych 
przez Eugeniusza Buchholza.
1905.10.05 – w Barczewku urodził się 
Franciszek Schnarbach, nauczyciel i działacz 
oświatowy. Był więźniem obozu 
koncentracyjnego w Hohennbruch.
1906.10.11 – w Chełmie urodziła się Tycjana 
Kasatkin. W Barczewie w pierwszych 
powojennych latach pracowała jako 
bibliotekarka.
1906.10.13 – w Barczewie włączono po raz 
pierwszy elektryczne oświetlenie ulic. 
1927.10.23 – w Barczewie wyświetlony został 
pierwszy lm dźwiękowy.
1937.10.-1945.01.25 – w tym okresie 
burmistrzem Barczewa był Herbert Beyersdorf.
1945.10.04 – kierownikiem Zarządu Miejskiego 
w Barczewie został Kazimierz Kowalewski.
1945.10.10 – w Barczewie powstał Komitet 
Miejskiej Polskiej Partii Robotniczej.
1945.10.14 –pastor Georg Braunschmidt wraz 
z rodziną został wysiedlony z Barczewa.
1945.10.18 – pojawiły się obwieszczenia 
wzywające ludność niemiecką do dobrowolnego 
wyjazdu do Niemiec.
1948.10.08 – w Barczewie ukończono odbudowę 
wieży ciśnień ze zniszczeń wojennych. 
1948.10.28 – w Barczewie powołano Miejski 
Komitet Odbudowy Warszawy. 
1951.10.25 – z barczewskiego więzienia uciekło 
pięciu skazanych. 
1956.10.01 – w Barczewie, przy ul. Olsztyńskiej, 
otwarto Spółdzielnię Pracy „Mewa” – wytwórnię 
konserw.
1964.10.10 – na potrzeby Żłobka Miejskiego 
adaptowany został budynek przy ul. Wojska 
Polskiego nr 1.
1974.10.12 – w Barczewie wręczono z honorami 
wojskowymi sztandar dla Koła ZBoWiD, 
ufundowany przez miejscowe społeczeństwo. 
1974.10.13 – biskup Jan Obłąk dokonał 
konsekracji trzech dzwonów kościoła pw. św. 
Anny i św. Szczepana w Barczewie. 
1978.10.07 – w Miejskim Domu Kultury 
w Barczewie wystąpił zespół „Andrzej i Eliza”.
1978.10.29 – podczas wizytacji kanonicznej 
stwierdzono, że wieżyczka sygnaturki kościoła 
św. Anny nosi ślady postrzałowe z czasów wojny. 
1988.10.01 – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodło” 
w Barczewie po zarejestrowaniu w Krajowym 
Rejestrze Sądowym rozpoczęła działalność. 
1998.10.10 – w Barczewie przy kościele pw. św. 
Anny powstał zespół Schola Cantores Miriam. 
1998.10.29 – na pierwszym inauguracyjnym 
posiedzeniu III kadencji Rady Miejskiej, na 
burmistrza Barczewa wybrano Mirosława Kulisia. 

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Październik

Barbary Raduszkiewicz i Jarka Kordarczuka.
 Przypomnijmy mniej znaną historię po-
wołania Straży Więziennej w Polsce. Samo 
przygotowanie do przejęcia z rąk zaborców 
więzień, znajdujących się wówczas na terenie 
tzw. Kongresówki, zostało podjęte w marcu 
1918 roku. Było to konsekwencją oddania 
w 1917 roku sądownictwa Tymczasowej 

Radzie Stanu, a później Radzie Regencyjnej. 
Jednak zaborcy nie zgodzili się na to, pragnąc 
zatrzymać sobie kontrolę nad wymiarem kar 
dyktowanych przez polskie sądy. Przełom 
nastąpił 1 maja 1918 roku, kiedy powstał 
Wydział Więzienny, przekształcony wkrótce 
w Sekcję Więzienną, liczącą 24 osoby. Z tym 
dniem rozpoczęto poszukiwania osób, ma-
jących potem organizować więzienia w wolnej 
Polsce. Kolejnym etapem były kursy dla 
kandydatów na funkcjonariuszy. Przygoto-
wano również projekty ustaw i regulaminy 
przepisów wewnętrznych. Przejęcie więzień 
przez polskie władze następowało od 1 
listopada do 11 listopada 1918 roku. 12 
listopada wszystkie więzienia na terenie 
Królestwa Kongresowego były już w polskich 
rękach. Kolejne jednostki były przejmowane 
wraz z kształtowaniem się granic niepodległej 
Rzeczypospolitej.
 Dopiero 8 lutego 1919 roku Naczelnik 
Państwa, marszałek Józef Piłsudski, podpisał 
dekret w sprawie tymczasowych przepisów 
więziennych. Dokument ten dał początek 
dalszego kształtowania więziennictwa w od-
rodzonej Polsce. Dodajmy, że na mocy ustawy 
z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie 
Więziennej, dzień 8 lutego jest Świętem 
Służby Więziennej obchodzonym każdego 
roku.

Wojciech Zenderowski

W ROKU JUBILEUSZU
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
100-lecie powołania Straży Więziennej w Polsce

 Pierwsze uroczystości związane z wy-
mienionymi jubileuszami odbyły się 10 
kwietnia br., w barczewskim Skarbcu Kultury 
Europejskiej. Na ten dzień dyrektor Zakładu 
Karnego, ppłk Marek Kulwicki i burmistrz 
Barczewa, Lech Jan Nitkowski, zaprosili na 
uroczystości upamiętniające zbrodnię ka-
tyńską w ramach obchodów 100-lecia odzy-

skania przez Polskę niepodległości i 100-
lecia powołania Służby Więziennej. Program 
obejmował wykład połączony z prezentacją 
mul�medialną i wystawę zdjęć reporterskich 
z wizyty funkcjonariuszy Służby Więziennej 
w Katyniu. Na koniec złożono kwiaty oraz 
zapalono znicze na cmentarzu komunalnym 
w Barczewie. 

  Druga uroczystość związana tema-
tycznie z dwoma jubileuszami miała miejsce 
20 lipca br. w Zakładzie Karnym w Barczewie, 
w kościele pw. Dobrego Łotra – św. Dyzmy, 
patrona więźniów.
 W programie zaprezentowano krótki rys 
na temat powołania Straży Więziennej w Pol-
sce. Odbył się także koncert patriotyczny 

HISTORIA

100 lat temu.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Barczewie

i zabaw przed bojówkarzami niemieckimi. 
Oprócz statutowych zadań miejscowe Towa-
rzystwo Sportowe „Sokół” zamierzało wes-
przeć w działaniach dzieło utworzenia 
polskiej szkoły w Barczewie. Bez powodzenia.
 Przypomnijmy, że głównym celem Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół” było pod-
noszenie sprawności fizycznej i duchowej 
oraz rozbudzanie ducha narodowego. Towa-
rzystwo popularyzowało sporty letnie oraz 
zimowe, a także wyrabianie tężyzny fizycznej 
poprzez ćwiczenia gimnastyczne. Na podsta-
wie opisów członkowie „Sokoła” mieli swój 
strój, który wyróżniała czapka krakuska z pió-
rem oraz żakiet kroju wojskowego. Godłem 
był orzeł biały z rozpiętymi skrzydłami, 

trzymający w szponach ciężarki gimna-
styczne. 
 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” było 
jedną z najprężniejszych organizacji spo-
łecznych po upadku powstania stycznio-
wego, które odegrało fundamentalną rolę 
w dziele odzyskania przez Polskę niepo-
dległości.
 O rozwijającym się ruchu Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” z niepokojem dono-
szono w niemieckich raportach. Pisano, że 
„organizacja «Sokoła» szybko się rozwija, a jej 
członkowie wciąż się naradzają, odbywają 
tajne ćwiczenia w lesie i w ogóle wywierają 
niebezpieczny wpływ na sąsiednie wioski, 
gdzie za ich przykładem powstają nowe dru-
żyny”. Spośród wsi warmińskich, w których 
działały placówki „Sokoła”, można by wy-
mienić: Barczewo, Biskupiec, Dorotowo, 
Giławy, Gietrzwałd, Gutkowo, Leszno, 
Naterki, Nową Kaletkę, Pluski, Skajboty, 
Stanclewo, Stryjewo, Tomaszkowo, Woryty, 
Wymój itd.
 Niestety, w Barczewie nie zachowała się 
żadna fotografia z tamtego okresu, a także 
brak jest danych co do ilości członków. 

Wojciech Zenderowski 
Fot. Emblemat „Sokół”– z archiwum autora

 Z historii wiemy, że okres przed ple-
biscytem był widoczny i aktywizował dzia-
łaczy ruchu polskiego nie tylko w sferze 
politycznej. Początek miał miejsce, kiedy 20 
listopada 1918 roku, podczas Jubileu-
szowego Zlotu Młodzieży Szkolnej w Po-
znaniu, zrodziła się myśl powołania na 
Warmii, Mazurach i Powiślu Towarzystwa 
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„Sokoła” powstał w Gryźlinach, szybko się 
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pisała, że organizacje – jak je nazwała, 
„gniazda «Sokoła»”, w tym czasie powstały 
w Gietrzwałdzie, Olsztynie, Dywitach i Butry-
nach. Jednak największą popularność Towa-
rzystwo zyskało w powiecie szczycieńskim, 
piskim, nidzickim i ostródzkim. Młodzi i silni 
chłopcy oraz dziewczęta zadeklarowali swoją 
pomoc przy zabezpieczaniu polskich wieców, 
a także uczestniczyli w ochronie zebrań 

 Urodził się 15 czerwca 1871 roku w Dywitach (pow. olsztyńskim), w rodzinie 
chłopskiej o silnych tradycjach polskich. Działacz warmiński, pisarz ludowy, 
pamiętnikarz i folklorysta. Nosił pseudonimy Wiarus, Sawk, Saweka. Mimo 
uczęszczania do szkoły niemieckiej, nie zatracił poczucia narodowego. Po odbyciu 
służby wojskowej w Niemczech, pracował na własnym gospodarstwie 
w Skajbotach (gm. Barczewo). Działalność społeczno-polityczną rozpoczął w roku 
1918 jako członek Warmińskiej Rady Ludowej w Olsztynie i w 1920 roku jako mąż 
zaufania powiatowej plebiscytowej komisji kontrolnej. W 1919 roku założył 
Towarzystwo Ludowe w Skajbotach (gm. Barczewo). Po przegranym plebiscycie 
był członkiem Komitetu Centralnego Związku Polaków w Prusach Wschodnich. 
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1925 roku rozpoczął działalność jako członek Związku Polaków w Niemczech. 
Współpracował z „Gazetą Olsztyńską” i „Życiem Młodzieży”, w których 
zamieszczał korespondencję i liczne artykuły w obronie ludności polskiej na 
Warmii. Był zbieraczem pieśni ludowych. Większość opublikował w „Gazecie 
Olsztyńskiej” i „Ziemi Wschodnio-Pruskiej”. Ze zbiorów folklorystycznych 
Franciszka Kwasa korzystał Augustyn Steffen. Franciszek Kwas znany był jako 
bibliofil i zbieracz wszelkich polskich wydawnictw na Warmii. Część tych zbiorów 
znajduje się w Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz 
w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

 Po wojnie napisał pamiętnik pt. Wspomnienia z mojego życia, nagrodzony w roku 1947 na konkursie zorganizowanym przez Instytut Mazurski 
w Olsztynie, który w opracowaniu J. Jasińskiego został w roku 1957 wydany w Olsztynie (rękopis pamiętnika znajduje się w Stacji Naukowej PTH 
w Olsztynie). Pamiętnik zawiera spis obyczajów polskich na Warmii na przełomie XIX i XX wieku. Franciszek Kwas całe swoje życie spędził na 
kolonii w Skajbotach. Miał sześcioro dzieci, z których syn Jan zginął podczas działań wojennych, a August został zamordowany przez 
hitlerowców w Bydgoszczy. Zmarł 26 kwietnia 1948 roku w Skajbotach, pochowany zaś został w Klebarku Wielkim.
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Turniej piłki nożnej

SPORTTELEGRAM

 W dniu 28.09.2018 r. w Zespole Szkół 
w Barczewie odbył się Turniej Szachowy o Pu-
char Burmistrza Barczewa w ramach Euro-
pejskiego Tygodnia Sportu, w którym uczest-
niczyło 27 zawodników ze szkół podsta-
wowych z Barczewa, Bartołt Wielkich, Lam-
kowa i LO z Barczewa.
 Organizatorem i sędzią głównym był 
Krzysztof Cis – instruktor szachowy, współ-
organizatorem Piotr Futerski – nauczyciel 
Zespołu Szkół w Barczewie i instruktor 
szachowy, a także gmina Barczewo.
 Pomieszczenie do gry udostępnił Zespół 
Szkół w Barczewie, a sprzęt Centrum Kultu-
ralno-Biblioteczne w Barczewie.
Sponsorami byli: gmina Barczewo i Krzysztof 
Cis.
 Poziom zawodów był bardzo wysoki. 
Nagrody i puchary rozdano w trzech grupach 
wiekowych: szkoły podstawowe klasy 0-3, 
klasy 4-6 i starsi.
Trzech zawodników – Maja Suraj, Alicja 
Plachimowicz i Marian Bejmert – uzyskało 
jednakową liczbę punktów – 6, 
przegrywając po jednej par�i.
O zwycięstwie decydował BUCH szachowy.

1-3 miejsce i 6 punktów: Bejmert Marian, 
Plachimowicz Alicja, Suraj Maja.
4-6 miejsce po 5 punktów: Czapiewski 
Kamil, Leszczak Michał, Radzik Mikołaj.
7-12 miejsce po 4 punkty: Żerkowski Jan, 
Jasiukiewicz Dagmara, Plachimowicz Filip, 
Bańka Oskar, Leleński Damian, Szymonajć 
Miłosz.
13-14 miejsce po 3,5 punkta: Trąbiński 
Nataniel, Dubieniecki Bartosz.
15-20 miejsce po 3 punkty: Zwolan 
Sebas�an, Olender Wojtek, Igleński 
Sebas�an, Biernacki Mikołaj, Grodzki 
Aleksander, Kaczyński Radosław.
21-22miejsce po 2,5 punkta: Pudelek 
Daniel, Hermański Piotr.
23-25 miejsce po 2 punkty: Chałupa Maria, 
Sałacki Mateusz, Anders Bartosz.
26-27 miejsce po 1,5 punkta: Sarabura 
Radosław, Kasparek Olgierd.
 Nagrody wręczał wiceburmistrz Bar-
czewa, pan Dariusz Jasiński.
 Najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy, 
medale, puchary i słodycze. Pozostali za-
wodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i sło-
dycze.

Najlepszymi zawodnikami w kategorii klas 0-
3 zostali: Szymonajć Miłosz – SP nr 3 
w Barczewie, Sałacki Mateusz – SP nr 3 
w Barczewie, Sarabura Radosław – SP nr 3 
w Barczewie.
W kategorii klas 4-6: Plachimowicz Filip SP 
– nr 3 w Barczewie, Dubieniecki Bartosz – 
SP nr 1 w Barczewie, Pudełek Daniel – SP nr 
3 w Barczewie.
W kategorii klas 7-8 i starsi: Bejmert Marian 
– LO w Barczewie, Plachimowicz Alicja – SP 
nr 3 w Barczewie, Suraj Maja – SP nr 1 w 
Barczewie.
Lista uczestników według zajętych miejsc:

TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA BARCZEWA

 Dnia 30 września na boisku piłkarskim przy ul. Północnej 
odbył się turniej piłki nożnej rocznika 2010 i 2008, który 
wspólnie zorganizowały kluby UKS BUKS Barczewo oraz GKS 
PISA Barczewo. W programie, oprócz rywalizacji sportowej, 
można było przeszkolić się w udzielaniu pierwszej pomocy 
pod okiem strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bar-
czewa. Prowadzone były również animacje dla dzieci przy 
wsparciu harcerzy. Oba kluby przygotowały ciasta oraz inne 
łakocie. W imieniu burmistrza Barczewa dziękujemy klubom 
UKS BUKS Barczewo oraz GKS PISA Barczewo za zorgani-
zowanie turnieju i zbiórkę funduszy. Całość zgromadzonych 
środków ze zbiórki oraz dobrowolnych wpłat zostanie przeka-
zana na pomoc poszkodowanym w wypadku zawodnikom 
z Ukrainy, którzy w maju na zaproszenie UKS BUKS Barczewo 
uczestniczyli w turnieju organizowanym w Barczewie.
Dziękujemy!

Rocznik 2010
MIEJSCA:
1. PISA BARCZEWO ZIELONI
2. FRENDO DYWITY
3. PISA BARCZEWO ŻÓŁCI
4. BUKS BARCZEWO
NAJLEPSZY STRZELEC: Jan Gołębiewski – PISA BARCZEWO
NAJLEPSZY BRAMKARZ: Miłosz Szymonajć – PISA BARCZEWO
NAJLEPSZY ZAWODNIK: Antoni Jarocki – FRENDO DYWITY

Rocznik 2008
MIEJSCA:
1. SOCCER KĘTRZYN
2. BUKS BARCZEWO

3. PISA BARCZEWO
4. FRENDO DYWITY
5. FUNFUTBOL I OLSZTYN
6. NAKI OLSZTYN
7. FUNFUTBOL II OLSZTYN
NAJLEPSZY STRZELEC: Dawid Olszewski – PISA BARCZEWO
NAJLEPSZY BRAMKARZ: Wiktor Gulbiński – BUKS BARCZEWO
NAJLEPSZY ZAWODNIK: Dominik Szyszka-Wojtków – SOCCER 
KĘTRZYN
Pełną fotorelację możecie Państwo zobaczyć na facebooku Gminy 
Barczewo.

Katarzyna Stasiewicz

Fot. Archiwum IT/UM

Fot. K. Stasiewicz
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Małgorzata Jasińska

Zapraszamy na wieżę widokową !

Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

Wywiad z Małgorzatą Jasińską,
rodowitą Barczewianką, zasłużoną kolarką z sukcesami, aktualną Mistrzynią Polski w kolarstwie szosowym
i zdobywczynią 5 miejsca na Mistrzostwach Świata w Innsbrucku.
Zalicza się do najwybitniejszych sportowców z Warmii i Mazur.
Jednocześnie jest niezwykle skromną kobietą sukcesu, rodzinną i godną naśladowania.
Rozmowę przeprowadzono w czerwcu 2017 r. i 9 października 2018 r. dla Radia Warmia Barczewo
w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Rozmawiali Magdalena Łowkiel i Krzysztof Koźmiński.

XIX Plebiscyt „Barczewianin Roku” 2018

Jak się rozpoczęła kariera kolarki, jak się relaksuje, gdzie mieszka? 
Tego i wiele więcej dowiecie się Państwo podczas spotkania z Małgorzatą Jasińską na żywo, na 
które zapraszamy już 8 listopada o godz. 18:00 do Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie.

Fot. Tomasz Markowski
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