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Więcej na str. 3.

120 LAT STRAŻY POŻARNEJ W BARCZEWIE
Strażacy są od gaszenia pożarów, ale to tylko mała część tego,
co tak naprawdę robią, bo dysponowani są do wszelkiego typu akcji ratowniczych.

Więcej na str. 8.

Więcej na str. 2.

Dawno, dawno temu, w latach 90. XX wieku, nad polami, lasami i drogami
w pobliżu Barczewka, kilka kilometrów od Barczewa, przelatywał samolot
z doktorem Jerzym Miałudunem na pokładzie.
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Zdjęcie na okładce:
Małgorzata Rukszan
Wykopaliska - Włodzimierz Zdaniuk

Książka na wrzesień
Biblioteka CK-B

Pełna inteligentnego humoru i zagadek powieść osnuta tajemnicą, w której śmierć 
i niebezpieczeństwo czają się na uliczkach współczesnych miast i w podziemiach 
średniowiecznych zamków. Tirso Alfaro, doktorant na wydziale historii sztuki, podczas 
praktyki w muzeum w Canterbury jest świadkiem kradzieży zabytkowej pateny. 
Po powrocie do Madrytu odpowiada na enigmatyczną ofertę pracy i bierze udział 
w osobliwym procesie rekrutacji, nawet nie podejrzewając, że na próbę wystawia go tajna 
organizacja – Narodowy Korpus Poszukiwaczy, którego celem jest odzyskanie cennych dzieł 
sztuki należących do dziedzictwa Hiszpanii. Wkrótce Tirso włączy się do szaleńczej pogoni 
za mitycznym Stołem Salomona, który wedle legend może przynieść tylko nieszczęście. 
Tym samym zostanie wciągnięty w oszałamiającą spiralę niebezpieczeństw, zdrady i śmierci. 

Źródło https://www.empik.com/stol-krola-salomona-montero-manglano-
luis,p1119796141,ksiazka-p

Luis Montero Manglano „Stół króla Salomona”

Zapraszamy na wieżę widokową !

ANGIELSKI
ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2-17 lat

www.whatsup-angielski.pl

We wrześniu darmowe korepetycje i darmowe lekcje otwarte w Barczewie

HISZPAŃSKI NOWOŚĆ!

AKADEMIA NAUKI

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

NOWOŚĆ!

Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

www.radiobarczewo.pl 

oraz TVK Macrosat - kanał 910

RADIO WARMIA BARCZEWO

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

godz. 15.00 - uroczysta msza święta w kościele pw.św. Andrzeja Apostoła

w Barczewie, przemarsz z Pl. Batorego do amfiteartu.

godz. 16.00
- otwarcie dożynek - wystąpienia zaproszonych gości,
- wręczenie nagród dla najlepszych rolników i producentów rolnych
  z terenu gminy,
- wręczenie podziękowań i nagród agroturystykom,
- wręczenie podziękowań za przygotowanie stoisk promujących sołectwa

godz. 17.00-22.00 - FESTYN DOŻYNKOWY
- rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy kosz dożynkowy,
- pokazy sportowe,
- NARODOWE CZYTANIE - „PRZEDWIOŚNIE“ STEFANA ŻEROMSKIEGO
- występy artystyczne

- koncerty

DOŻYNKI
GMINNE

8 września
AMFITEATR MIEJSKI W BARCZEWIE

PROGRAM:

DODATKOWO:

- godz. 17.30 - 19.00 - „STREFA ROLNIKA“

  teren przeznaczony dla dzieci

  (gry, zabawy, konkursy)

- OSP Barczewo oraz z terenu Gminy Barczewo

- stoiska Sołectw z Gminy Barczewo

- stoiska „zewnętrzne”

- punkt  promocji zdrowia: szkolenie z udzielania

  pierwszej pomocy, pokaz sprzętu ratowniczego,

  programy profilaktyczne, bezpłatne badania

  spirometryczne, ciśnienia krwi, glukozy

2018

Dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
w Barczewie ma zaszczyt zaprosić Państwa 

na wydarzenie 

„Fotografia. Moja pasja”
Jubileusz pracy twórczej 
Włodzimierza Zdaniuka

6 września 2018 r. (czwartek) godz. 18:00
Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie, 

ul. Grunwaldzka 15

W programie:
Wystawa fotograficzna

Prezentacja warsztatu pracy
Występy artystyczne przyjaciół,

niespodzianki

Fot. P. Marzewski
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URZĄD MIEJSKI / INFORMACJE

 Dawno, dawno temu, w latach 90. XX 
wieku, nad polami, lasami i drogami w pobliżu 
Barczewka, kilka kilometrów od Barczewa, 
przelatywał samolot z doktorem Jerzym 
Miałudunem na pokładzie. Na fotografii 
lotniczej, którą wtedy zrobił, dostrzegł 
regularne kształty, których natura nie byłaby 
w stanie stworzyć. Czytamy w artykule 
Tomasza Kursa: „Dojrzewające zboże układało 
się w takie kształty i dawało takie odcienie, że 
powstały zarysy domostw i dróg między nimi. 
Izabella Mirkowska, archeolog z Muzeum 
Warmii i Mazur, pojechała na miejsce i po-
twierdziła te przypuszczenia. Na dodatek na 
powierzchni znalazła liczne fragmenty śre-
dniowiecznej ceramiki i żelaza, które wyszły 
spod ziemi, zapewne w trakcie prac polowych. 
Fotografię lotniczą, zrobioną w rejonie Bar-
czewka, obejrzał dr Arkadiusz Koperkiewicz 
z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdań-
skiego. Wniosek był jeden: Miałudun, robiąc 
zdjęcie, natknął się na pozostałości miasta 
z pierwszej połowy XIV w.”

Przypominamy, że powstał międzynarodowy 
zespół naukowy, w skład którego wchodzą: 
archeolog mediewista dr hab. Felix Biermann, 
historyk sztuki prof. Christofer Hermann czy 
specjalizujący się w historii uzbrojenia i 
średniowiecznych militariów Kacper Martyka, 
archeolog z Muzeum Warmii i Mazur.
 Kontynuacja badań archeologicznych 
w ramach drugiej części międzynarodowego 
projektu „Barczewko/Alt Wartenburg – war-
mińskie Pompeje” rozpoczęła się w sierpniu 
tego roku. W tym roku do badań przystąpiła 
grupa niemiecko-litewsko-polska. 
 Dr Arkadiusz Koperkiewicz, kierownik 
badań, informuje, że wyniki eksponowane 
będą na trzech wielkich międzynarodowych 
wystawach w Malborku, Pradze i Magdeburgu 
i będą związane tematycznie z historią Zakonu 
Krzyżackiego w Prusach. Nigdy nic nie wia-
domo – być może część ekspozycji będzie 
zaprezentowana w Barczewie, w Skarbcu 
Kultury Europejskiej. 
 Tymczasem możemy się pochwalić, że 
w poprzednich latach archeolodzy odsłonili 
w całości piwnice czterech domostw średnio-
wiecznych. Odnalezione zostały przedmioty 
min. monety, żelazne elementy pługa, topór 
żelazny, część mosiężnego kociołka, ślady 
pieców, żelazne narzędzia i zachowane 
w całości dzbany, misy, garnki, kubki itp. Pod 
zawalonym stropem w jednej z chat badacze 
natknęli się na ludzkie szczątki, a obok na 
fragmenty metali, brązowe pierścionki, 
żelazne nożyce, ciężarek do sieci. Wciąż 
odnajdywane są groty strzał i bełty kusz. 
Z pewnością to pozostałość po najeździe 
litewskim.
 Trwa drugi sezon badania cmentarzyska 
z początku chrys�anizacji ziem pruskich 
według średniowiecznych zwyczajów pogrze-
bowych. Odnaleziono w grobie fragmenty 
pokruszonej ceramiki. Głowa zmarłego była 
skierowana w kierunku zachodnim.
 Życzymy naszym archeologom odkrycia 
kościoła i innych skarbów średniowiecznych.

POMPEJE WARMIŃSKIE 2018 – ALT WARTENBURG 
CHRYSTIANIZACJA ZIEM PRUSKICH

 I taki był początek prac archeologicznych 
w Barczewku w poszukiwaniu miasta i zamku, 
wybudowanego w latach 1325 r. przez 
biskupa warmińskiego Eberharda z Nysy. 
Wspominają o tym XIV-wieczne kroniki, jak 
również archeologiczna mapa autorstwa 
Steffla i Fromma z 1914 roku.
 Wspomnieć należy Thomasa Haucka, 
który przedstawił swoją wizję rysunkową 
miasta i zamku otoczonego palisadą (z jednej 
strony zwodzony most), z zabudowaniami 
wewnątrz.
 Badania archeologiczne, które są prowa-
dzone od roku 2013 r., są wsparte przez 
niemieckie ministerstwo ds. kultury i mediów. 

 W Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie 3 sierpnia odbył się wernisaż Barbary Henryki 
Kowalewskiej, urodzonej w Szczytnie na Mazurach. Od 1968 roku mieszka w Olsztynie.

 Artystka, była nauczycielka wychowania 
przedszkolnego, była tłumaczka przysięgła 
języka migowego. Po przejściu na emeryturę 
swój wolny czas poświęciła malarstwu. Jest 
autorką kilkunastu wystaw indywidualnych 
oraz współtwórczynią kilkudziesięciu ekspo-
zycji zbiorowych w kraju i za granicą.
 Można pisać wiele na temat sztuki, o wy-
tworach, istocie, prawdzie. Można patrzeć 
i zrozumieć, ale można patrzeć i nie widzieć. 
Zastanawiając się, o co tu tak naprawdę 
chodzi. Obrazy Basi oparte są na dokładnym 
obserwowaniu natury i możliwie dokładnym 
jej odtworzeniu.
 Artystka dba o kształt przedmiotów, ludzi, 
operuje światłocieniem, używa perspektyw.
 Wystawie towarzyszył minikoncert zna-
komitego, utalentowanego pianisty barczew-
skiego – Miłosza Grzywińskiego.
 Dziękujemy za wrażliwość, docenianie 
piękna.

Agnieszka Markowicz

Wernisaż Barbary Kowalewskiej. Droga, która idę...
Fot. A. Markowicz (2)

Fot. Archiwum UM

10 3
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BUDŻET OBYWATELSKI NA ROK 2019
 Zakończyła się weryfikacja projektów 
złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego 
na 2019 r.
 W odpowiedzi na zaproszenie do składa-
nia propozycji projektów do realizacji w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego jako części 
budżetu gminy Barczewo na 2019 rok zostało 
zgłoszonych 9 projektów:
- 1 wniosek na osiedle domków jedno-
rodzinnych,
- 3 wnioski na osiedle Stare Miasto,
- 2 wnioski na osiedle Nowe Miasto,
- 3 wnioski na projekt ogólnomiejski.
 Zgodnie z § 5 ust. 9 Wnioskodawcy, które-
go wniosek został negatywnie zweryfiko-
wany, przysługuje prawo do odwołania się do 
Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego w ter-
minie 5 dni od dnia otrzymania powiado-
mienia wraz z uzasadnieniem negatywnej 
weryfikacji wniosku. Zgodnie z ust. 10. 
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego w 
terminie 10 dni kalendarzowych rozpatruje 
odwołan ie  i  p rzekazu je  s tanowisko 
burmistrzowi Barczewa.

 Z powyższym lista podlegająca konsulta-
cjom może ulec zmianom.
 Zgodnie z harmonogramem Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2019, od 3 września 
rusza kampania informacyjna, zachęcająca 
mieszkańców do udziału w głosowaniu na 
zakwalifikowane propozycje projektów, które 
podlegają konsultacjom. Głosowanie na 
poszczególne projekty BO odbywać się 
będzie od 13 września do 27 września, w tym 
również 22 września (sobota).
Mieszkańcy będą mogli głosować poprzez:
1. Wypełnienie karty do głosowania 
i wrzucenie jej do zapieczętowanych urn 
osobiście, 
2. Drogą elektroniczną, za pośrednictwem 
strony internetowej gminy Barczewo, 
w zakładce „Budżet Obywatelski”.
Karty do głosowania można pobrać:
- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Barczewie, pok. nr 1, Plac 
Ratuszowy 1,
- w sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w Barczewie, pok. nr 17, Plac Ratuszowy 1,
- w Informacji Turystycznej w Urzędzie 

Miejskim w Barczewie, Plac Ratuszowy 1,
- elektronicznie za pośrednictwem strony 
internetowej.
Karty do głosowania można złożyć:
- w Informacji Turystycznej w urzędzie 
Miejskim w Barczewie, pok. 1c, Plac 
Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
- elektronicznie za pośrednictwem strony 
internetowej.
 Zapraszamy do zapoznania się z projekta-
mi Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. a od 
13 września do głosowania nad wybranym 
projektem.

Katarzyna Stasiewicz

Wniosek pt. "Pierwszy etap remontu ulicy Wiejskiej" obecnie znajduje się w trybie odwoławczym.

4 5
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 Tym cytatem Arystotelesa rozpoczyna się 
książka-album pt. „Trwaj chwilo” autorstwa 
Haliny Bronki, wydana kilka lat temu. Bez 
wątpienia o przyjaźń należy dbać, a taką 
relacją, która przyniosła już bujne owoce, jest 
współpraca i przyjaźń gminy Barczewo 
z gminą Hagen a.T.W. w powiecie Osnabrück 
w Niemczech. Nawiązywanie kontaktów 
zapoczątkowano w latach 90-tych ubiegłego 
wieku, kiedy to rozpoczęły się wzajemne 
zaproszenia i wyjazdy delegacji Urzędu 
Miejskiego w Barczewie i kilku innych osób, 
głównie przedstawicieli Stowarzyszenia 
Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego 
(do 1945 r.), dzięki m.in. Annie Rybińskiej, 
nauczycielce języka niemieckiego i ówczesnej 
radnej powiatu olsztyńskiego. Oficjalnie 
partnerstwo zawiązano z okazji 630-lecia 
Barczewa, 2 lipca 1994 r., a podpisali je wło-
darze miast: Barczewa – Antoni Ropelewski 
i Hagen a.T.W. – Mar�n Frauenheim.
 Z biegiem lat współpraca rozszerzyła się 
w zakresie wymiany doświadczeń w pracy 
samorządowców, edukacji, sportu, kultury, 
pożarnictwa. W publikacji „Trwaj chwilo” 
udokumentowano, że niemieccy przyjaciele 
wspomagali mieszkańców gminy Barczewo 
w różnych sferach, wspierając zespoły mu-
zyczne, strażaków, piłkarzy, placówki oświa-
towe, osoby chore i kilka rodzin wielo-
dzietnych. Barczewianie odwdzięczali się 
swoją gościnnością i starali się, aby pobyt 
przyjaciół był atrakcyjny za każdym razem. 
Wspólnie zasadzono w Barczewie kilka drze-
wek przyjaźni, a w parku przy barczewskim 
ratuszu umieszczono symboliczny kamień 
przyjaźni z pamiątkową tabliczką. Rozwijające 
się międzynarodowe partnerstwo między 
Barczewem a Hagen a.T.W. stało się inspiracją 
do nawiązywania i rozwijania podobnych 
kontaktów na różnych płaszczyznach, mię-
dzypokoleniowo, w innych gminach powiatu 
olsztyńskiego.
 Wymierne efekty wzajemnych wizyt 
mieszkańców Hagen i Barczewa najszybciej 
zostały zauważone w wymianie delegacji 
dzieci i młodzieży. Na pierwsze spotkanie do 
Niemiec pojechała w maju 1995 r. 29-
osobowa grupa uczniów z ośmioklasowej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie i trzy 
nauczycielki w roli opiekunek. Wymiana 
uczniów z dwóch barczewskich szkół ze 
szkołą w niemieckim Hagen prowadzona jest 
systematycznie. Wiosną 2018 roku niemieccy 
uczniowie odwiedzili Barczewo, a we 
wrześniu barczewska młodzież pojedzie do 
Hagen a.T.W. wraz nauczycielką języka 
niemieckiego i jednocześnie organizatorką 
wyjazdu, Katarzyną Matyjas.
 W tym roku, w dniach 9-13 maja, na 
zaproszenie Petera Gausmanna, do Hagen 
a.T.W. wyjechała delegacja radnych Rady 

Miejskiej z Barczewa, tym razem bez przed-
stawicieli Urzędu Miejskiego w Barczewie. 
Delegacji przewodniczył przewodniczący 
Rady Miejskiej – Andrzej Maciejewski, 
w wyjeździe uczestniczyli też: Jarosław 
Bonus, Halina Bronka, Dorota Kaczorowska, 
Krystyna Mańkowska, Andrzej Moszczyński 
i Krzysztof Ludwiniak. W zaproszeniu do 
przyjazdu, skierowanym do burmistrza Bar-
czewa – Lecha Jana Nitkowskiego, był 
również wskazany zespół muzyczny. Tym 
razem do Niemiec pojechał zespół folklo-
rystyczny „Barczewianie”, działający przy 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Bar-
czewie, w składzie: dyrektor CKB i zarazem 
muzyk, Robert Tokarski - klarnet, Sylwester 
Tokarski - instrumenty perkusyjne, Rafał 
Górczyński - akordeon, Witold Łuszczyński - 
kontrabas oraz wokalistki: Agnieszka Choj-
nowska, Danuta Dobkowska, Wiesława 
Jaworska, Małgorzata Kozłowska, Ewa 
Kuziuta, Elżbieta Lorkowska, Magdalena 
Łowkiel i Wiesława Rzadkowska. Wyjazd 
delegacji został przygotowany przez pra-
cownika Urzędu Miejskiego w Barczewie, 
Annę Gędas. Tłumaczką, przewodniczką, 
opiekunem i współorganizatorem pobytu 
w Niemczech była Ewa Kaczyńska. Polska 
delegacja została przyjęta bardzo serdecznie 
i życzliwie przez burmistrza Hagen – Petera 

Gausmanna, pracowników urzędu miejskiego 
i radnych. 
 Barczewianie uczestniczyli w wielkim 
Międzynarodowym Fes�walu Muzycznym 
pod nazwą: „26 Interna�onales Musik-
fes�val”, którego organizatorem było Towa-
rzystwo Musikverein „Wiesental” w Hagen 
a.T.W. W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 
folklorystycznych zespołów śpiewaczych, 
muzycznych, tanecznych i orkiestr z różnych 
części świata. Zespół z Barczewa uświetnił 
swoją obecnością koncert inauguracyjny, 
występując, jako jedna z trzech grup folklo-
rystycznych. Kapela zaprezentowała się 
świetnie, a publiczność dodawała wyko-
nawcom energii poprzez owacyjne przyjęcie. 
Barczewianie brali też udział w wielkiej 
paradzie zespołów i orkiestr. W przemarszu 
przez Hagen a.T.W. naszej delegacji prze-
wodniczył burmistrz Hagen z rodziną oraz 
przedstawiciele urzędu i miejscowi radni. Na 
czele naszego pochodu kilkuletni wnuk bur-
mistrza niósł tabliczkę z napisem: „Barczewo-
Polska”.
 Wyjątkowym przeżyciem dla barczewian 
było również uczestniczenie w kolacji i kon-
cercie muzycznym przygotowanym przez 
zaprzyjaźnionych z Barczewem członków 
Chóru Szanty. Wspólne śpiewy i rozmowy 
trwały do późnych godzin nocnych. Podczas 
tegorocznej wizyty zapoczątkowały się 
kolejne znajomości i przyjaźnie.
 Pobyt i uczestnictwo w tak wielkim 
wydarzeniu muzycznym były niezapo-
mnianym przeżyciem i lekcją. Mogliśmy 
podpatrzyć, w jaki sposób organizacja 
pożytku publicznego, którą jest Towarzystwo 
Musikverein „Wiesental” w Hagen a.T.W., ze 
wsparciem licznych sponsorów, wzorowo 
przygotowała i przeprowadziła kilkudniową, 
międzynarodową ucztę muzyczną.
 Podziękowania za zaproszenie i udział 
kierujemy do głównych organizatorów 
fes�walu muzycznego, w tym do Anji Grba, 
która kontynuuje prace w stowarzyszeniu 
prowadzone wcześniej przez swojego ojca, 
Aloysego Grba.
 Przyjaciele z Hagen pokazali nam też 
swoje piękne miasto i malownicze okolice.
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Informacje

 Przez cały pobyt delegacja barczewska 
była otoczona znakomitą opieką burmistrza 
Hagen, pracowników urzędu, przedstawicieli 
radnych, członków Chóru Szanty. Trudno było 
się żegnać, ale nie na długo, albowiem już 
w sierpniu bieżącego roku, na zaproszenie 
burmistrza Barczewa Lecha Jana Nitkow-
skiego oraz strażaków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Barczewie, delegacja z Hagen 
gościła w naszym mieście.
 W tym samym czasie, w dniach 9-13 maja 
2018 roku, do Barczewa przyjechała liczna 
grupa dzieci-sportowców z kilku klubów 
sportowych istniejących w Hagen a.T.W. 
Delegacji przewodniczył Klaus Herkenhoff, 
który przyjechał wraz z żoną, oraz trener piłki 
nożnej Konrad Backermann. Honorowym 
uczestnikiem delegacji był też poprzedni 
burmistrz Hagen a.T.W. – Dieter Eickhold, 
który kilkanaście lat temu zapoczątkował 
wymienne wizyty młodych sportowców i 

zaprosił po raz pierwszy barczewskich piłka-
rzy do udziału w Międzynarodowym Turnieju 
Piłki Nożnej w Hagen.
 Kolejna wizyta delegacji z partnerskiej 
gminy w dniach 10.08–13.08.2018 r. 
wzmocniła naszą przyjaźń. Gościnnie przy-
jęliśmy w pięknej barczewskiej gminie 
delegację urzędników: burmistrza Petera 
Gausmanna, Chris�ne Moller, Anke Igelbrink 
oraz czterech przedstawicieli straży pożarnej 
z Hagen: Horsta Igelbrinka, Heinza Josefa 
Wohrmanna, Guido Patzelta i Adolfa Rahe. 
Serdecznie witaliśmy również radnych: 
Hermanna Bullera, Lutza Haunhhorsta, 
Klausa Herkenhoffa, Mechthild Lauxtermann, 
Rainera Plogmanna, Uwe Sprehe i Josefa 
Wohrmeyera. Barczewscy strażacy i samo-
rządowcy opracowali bardzo ciekawy pro-
gram pobytu dla naszych niemieckich przy-
jaciół, z licznym udziałem mieszkańców Bar-
czewa. Możemy o tym przeczytać w odrę-

 Już po raz kolejny Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. 
Anny w Barczewie postanowiła uczcić święto swojej patronki w pro-
ekologiczny sposób, organizując Trzeci Ekologiczny Festyn Parafialny. 
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele św Anny, po 
której w amfiteatrze miejskim na uczestników czekały liczne atrakcje. 
 Ekofestyn, oprócz uczczenia św. Anny, patronki parafii 
i wszystkich babć, miał na celu promowanie proekologicznych i pro-
zdrowotnych zachowań społeczności lokalnej, zdobywanie i po-
głębianie wiedzy dotyczącej zagadnień ekologicznych i pro-
filaktycznych oraz integrację mieszkańców całej gminy. Najwyraźniej 
Barczewianie są zainteresowani taką formą zabawy połączonej 
z edukacją, bo według danych organizatorów w imprezie wzięło udział 
około 800 osób. 
 Na scenie amfiteatru dla publiczności z programem artystycznym 
wystąpili wokaliści, m in. ks. Grzegorz Kunko, Żaneta Pajewska, Łukasz 
Szpara oraz doskonale znane barczewskiej publiczności Magdalena 
Łowkiel i Anna Jakończuk. Zaprezentowały się także zespoły 
muzyczne, jak np. dziecięcy zespół romski GAJA, działający przy 
Stowarzyszeniu Kultury Romskiej Hitano, oraz zespół Gajewski Band z 
Olsztyna, który poprowadził zabawę taneczną do późnych godzin 
wieczornych. 
 Na uczestników czekało również wiele edukacyjnych stanowisk, 
których tematyka nawiązywała do ekologii, zdrowia i bezpieczeństwa. 
Grupa Pomocy Humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża 
z Olsztyna oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie uczyła, jak 
udzielać pierwszej pomocy – zarówno osobom dorosłym, jak 
i dzieciom, oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia i jak wezwać 
odpowiednią pomoc. Nadleśnictwo Wipsowo przygotowało wiele 
zabaw i gier edukacyjnych związanych z naszą przyrodą. Dzieci mogły 
dowiedzieć się, jakie zwierzęta i rośliny można spotkać w okolicznych 
lasach, ale też jak zachowywać się w lesie i o niego dbać. Ośrodek 
Zdrowia w Barczewie oferował bezpłatne pomiary ciśnienia i cukru. 
Oprócz wyżej wymienionych stanowisk, zaprezentował się jeszcze 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Cosinus. 
Bezpłatne szkoły dla dorosłych z Olsztyna, Gabinet Zdrowia i Urody 
Wellness z Olsztyna oraz Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych.
 W czasie festynu ekologię propagowano również przez różnego 
typu konkursy, w których mogły brać udział dzieci, dorośli i całe 
rodziny. Był to m.in. konkurs plastyczny „Sposoby dbania o śro-
dowisko”, konkurs na hasło zachęcające do ochrony środowiska, 
segregowanie odpadów na czas, konkurs wiedzy ekologicznej „Okaż 
kulturę i chroń naturę”, konkurs krzyżówkowy „W zdrowym ciele 

zdrowy duch”. Rodzinny konkurs „Nakrętki zbieramy – ziemię 
oczyszczamy” zakończył się imponującym wynikiem zgromadzenia 
przez uczestników ponad 800 kg plastikowych nakrętek.
 Podczas zabawy można było nabyć przygotowane przez 
organizatorów dukaty Św. Anny. Posiadacze dukatów zdobywali 
drobne nagrody, a później brali udział w losowaniu głównym, 
w którym można było wygrać wiele ciekawych i wartościowych 
fantów. Dochód ze sprzedaży dukatów zostanie przeznaczony na 
renowację kościoła.
 Jak to na zabawach bywa, i podczas ekofestynu nikt nie został 
głodny. Na specjalnie przygotowanych stoiskach kulinarnych czekały 
własne wyroby, zarówno parafian, jak i mieszkańców całego 
Barczewa. Różnego rodzaju wypieki, dania z grilla, chleb ze smalcem, 
pierogi czy babka ziemniaczana – wszystko świeże, swojskie i bez 
konserwantów. Amatorzy domowych nalewek także znaleźli coś dla 
siebie. 
 III Parafialny Ekofestyn można uznać za imprezę bardzo udaną. 
Moc atrakcji przygotowanych przez organizatorów i duża frekwencja 
przyczyniły się do propagowania wiedzy prozdrowotnej i ekologicznej. 
Sens w tym, abyśmy pamiętali o ekologii nie tylko od święta, a zdobytą 
wiedzę zamienili na codzienne nawyki.
 Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie kwotą 1000 zł.

Patrycja Nowicka

III Parafialny EKOFESTYN
„By zapragnąć przyjaźni nie potrzebujesz wiele czasu, lecz sama przyjaźń
jest owocem, który dojrzewa powoli”.

bnym artykule naszej gazety. Dodatkowo 
należy wspomnieć, że tym razem samorzą-
dowcy z Hagen wsparli finansowo Ochotniczą 
Straż Pożarną w Barczewie i Szpital Pomocy 
Maltańskiej w Barczewie. Lata przyjaźni 
pokazały, że nawet bariera językowa nie jest 
już tak duża, ale z pewnością wiele ważnych 
tematów pomagały zrozumieć niezawodne 
tłumaczki i przewodniczki w osobach Anny 
Gędas, Ewy Kaczyńskiej i Nikodemy Więsyk. 
Po kolacji połączonej z międzynarodowymi 
zawodami wędkarskimi na Łowisku Robinson 
w Ramsowie rozstania nadszedł czas.
 W przyszłym roku obchodzić będziemy 
już okrągłe 25 lat tej owocnej przyjaźni, którą, 
mamy nadzieję, każdy rok będzie tylko 
wzbogacał i umacniał.
 Dziękujemy Przyjaciołom z Hagen i ser-
decznie Was pozdrawiamy, do zobaczenia!

Magdalena Łowkiel
*Bronka H. , Trwaj chwilo, Barczewo 2012 r. 
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INFORMACJE

 Tym cytatem Arystotelesa rozpoczyna się 
książka-album pt. „Trwaj chwilo” autorstwa 
Haliny Bronki, wydana kilka lat temu. Bez 
wątpienia o przyjaźń należy dbać, a taką 
relacją, która przyniosła już bujne owoce, jest 
współpraca i przyjaźń gminy Barczewo 
z gminą Hagen a.T.W. w powiecie Osnabrück 
w Niemczech. Nawiązywanie kontaktów 
zapoczątkowano w latach 90-tych ubiegłego 
wieku, kiedy to rozpoczęły się wzajemne 
zaproszenia i wyjazdy delegacji Urzędu 
Miejskiego w Barczewie i kilku innych osób, 
głównie przedstawicieli Stowarzyszenia 
Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego 
(do 1945 r.), dzięki m.in. Annie Rybińskiej, 
nauczycielce języka niemieckiego i ówczesnej 
radnej powiatu olsztyńskiego. Oficjalnie 
partnerstwo zawiązano z okazji 630-lecia 
Barczewa, 2 lipca 1994 r., a podpisali je wło-
darze miast: Barczewa – Antoni Ropelewski 
i Hagen a.T.W. – Mar�n Frauenheim.
 Z biegiem lat współpraca rozszerzyła się 
w zakresie wymiany doświadczeń w pracy 
samorządowców, edukacji, sportu, kultury, 
pożarnictwa. W publikacji „Trwaj chwilo” 
udokumentowano, że niemieccy przyjaciele 
wspomagali mieszkańców gminy Barczewo 
w różnych sferach, wspierając zespoły mu-
zyczne, strażaków, piłkarzy, placówki oświa-
towe, osoby chore i kilka rodzin wielo-
dzietnych. Barczewianie odwdzięczali się 
swoją gościnnością i starali się, aby pobyt 
przyjaciół był atrakcyjny za każdym razem. 
Wspólnie zasadzono w Barczewie kilka drze-
wek przyjaźni, a w parku przy barczewskim 
ratuszu umieszczono symboliczny kamień 
przyjaźni z pamiątkową tabliczką. Rozwijające 
się międzynarodowe partnerstwo między 
Barczewem a Hagen a.T.W. stało się inspiracją 
do nawiązywania i rozwijania podobnych 
kontaktów na różnych płaszczyznach, mię-
dzypokoleniowo, w innych gminach powiatu 
olsztyńskiego.
 Wymierne efekty wzajemnych wizyt 
mieszkańców Hagen i Barczewa najszybciej 
zostały zauważone w wymianie delegacji 
dzieci i młodzieży. Na pierwsze spotkanie do 
Niemiec pojechała w maju 1995 r. 29-
osobowa grupa uczniów z ośmioklasowej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie i trzy 
nauczycielki w roli opiekunek. Wymiana 
uczniów z dwóch barczewskich szkół ze 
szkołą w niemieckim Hagen prowadzona jest 
systematycznie. Wiosną 2018 roku niemieccy 
uczniowie odwiedzili Barczewo, a we 
wrześniu barczewska młodzież pojedzie do 
Hagen a.T.W. wraz nauczycielką języka 
niemieckiego i jednocześnie organizatorką 
wyjazdu, Katarzyną Matyjas.
 W tym roku, w dniach 9-13 maja, na 
zaproszenie Petera Gausmanna, do Hagen 
a.T.W. wyjechała delegacja radnych Rady 

Miejskiej z Barczewa, tym razem bez przed-
stawicieli Urzędu Miejskiego w Barczewie. 
Delegacji przewodniczył przewodniczący 
Rady Miejskiej – Andrzej Maciejewski, 
w wyjeździe uczestniczyli też: Jarosław 
Bonus, Halina Bronka, Dorota Kaczorowska, 
Krystyna Mańkowska, Andrzej Moszczyński 
i Krzysztof Ludwiniak. W zaproszeniu do 
przyjazdu, skierowanym do burmistrza Bar-
czewa – Lecha Jana Nitkowskiego, był 
również wskazany zespół muzyczny. Tym 
razem do Niemiec pojechał zespół folklo-
rystyczny „Barczewianie”, działający przy 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Bar-
czewie, w składzie: dyrektor CKB i zarazem 
muzyk, Robert Tokarski - klarnet, Sylwester 
Tokarski - instrumenty perkusyjne, Rafał 
Górczyński - akordeon, Witold Łuszczyński - 
kontrabas oraz wokalistki: Agnieszka Choj-
nowska, Danuta Dobkowska, Wiesława 
Jaworska, Małgorzata Kozłowska, Ewa 
Kuziuta, Elżbieta Lorkowska, Magdalena 
Łowkiel i Wiesława Rzadkowska. Wyjazd 
delegacji został przygotowany przez pra-
cownika Urzędu Miejskiego w Barczewie, 
Annę Gędas. Tłumaczką, przewodniczką, 
opiekunem i współorganizatorem pobytu 
w Niemczech była Ewa Kaczyńska. Polska 
delegacja została przyjęta bardzo serdecznie 
i życzliwie przez burmistrza Hagen – Petera 

Gausmanna, pracowników urzędu miejskiego 
i radnych. 
 Barczewianie uczestniczyli w wielkim 
Międzynarodowym Fes�walu Muzycznym 
pod nazwą: „26 Interna�onales Musik-
fes�val”, którego organizatorem było Towa-
rzystwo Musikverein „Wiesental” w Hagen 
a.T.W. W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 
folklorystycznych zespołów śpiewaczych, 
muzycznych, tanecznych i orkiestr z różnych 
części świata. Zespół z Barczewa uświetnił 
swoją obecnością koncert inauguracyjny, 
występując, jako jedna z trzech grup folklo-
rystycznych. Kapela zaprezentowała się 
świetnie, a publiczność dodawała wyko-
nawcom energii poprzez owacyjne przyjęcie. 
Barczewianie brali też udział w wielkiej 
paradzie zespołów i orkiestr. W przemarszu 
przez Hagen a.T.W. naszej delegacji prze-
wodniczył burmistrz Hagen z rodziną oraz 
przedstawiciele urzędu i miejscowi radni. Na 
czele naszego pochodu kilkuletni wnuk bur-
mistrza niósł tabliczkę z napisem: „Barczewo-
Polska”.
 Wyjątkowym przeżyciem dla barczewian 
było również uczestniczenie w kolacji i kon-
cercie muzycznym przygotowanym przez 
zaprzyjaźnionych z Barczewem członków 
Chóru Szanty. Wspólne śpiewy i rozmowy 
trwały do późnych godzin nocnych. Podczas 
tegorocznej wizyty zapoczątkowały się 
kolejne znajomości i przyjaźnie.
 Pobyt i uczestnictwo w tak wielkim 
wydarzeniu muzycznym były niezapo-
mnianym przeżyciem i lekcją. Mogliśmy 
podpatrzyć, w jaki sposób organizacja 
pożytku publicznego, którą jest Towarzystwo 
Musikverein „Wiesental” w Hagen a.T.W., ze 
wsparciem licznych sponsorów, wzorowo 
przygotowała i przeprowadziła kilkudniową, 
międzynarodową ucztę muzyczną.
 Podziękowania za zaproszenie i udział 
kierujemy do głównych organizatorów 
fes�walu muzycznego, w tym do Anji Grba, 
która kontynuuje prace w stowarzyszeniu 
prowadzone wcześniej przez swojego ojca, 
Aloysego Grba.
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swoje piękne miasto i malownicze okolice.
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Informacje

 Przez cały pobyt delegacja barczewska 
była otoczona znakomitą opieką burmistrza 
Hagen, pracowników urzędu, przedstawicieli 
radnych, członków Chóru Szanty. Trudno było 
się żegnać, ale nie na długo, albowiem już 
w sierpniu bieżącego roku, na zaproszenie 
burmistrza Barczewa Lecha Jana Nitkow-
skiego oraz strażaków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Barczewie, delegacja z Hagen 
gościła w naszym mieście.
 W tym samym czasie, w dniach 9-13 maja 
2018 roku, do Barczewa przyjechała liczna 
grupa dzieci-sportowców z kilku klubów 
sportowych istniejących w Hagen a.T.W. 
Delegacji przewodniczył Klaus Herkenhoff, 
który przyjechał wraz z żoną, oraz trener piłki 
nożnej Konrad Backermann. Honorowym 
uczestnikiem delegacji był też poprzedni 
burmistrz Hagen a.T.W. – Dieter Eickhold, 
który kilkanaście lat temu zapoczątkował 
wymienne wizyty młodych sportowców i 

zaprosił po raz pierwszy barczewskich piłka-
rzy do udziału w Międzynarodowym Turnieju 
Piłki Nożnej w Hagen.
 Kolejna wizyta delegacji z partnerskiej 
gminy w dniach 10.08–13.08.2018 r. 
wzmocniła naszą przyjaźń. Gościnnie przy-
jęliśmy w pięknej barczewskiej gminie 
delegację urzędników: burmistrza Petera 
Gausmanna, Chris�ne Moller, Anke Igelbrink 
oraz czterech przedstawicieli straży pożarnej 
z Hagen: Horsta Igelbrinka, Heinza Josefa 
Wohrmanna, Guido Patzelta i Adolfa Rahe. 
Serdecznie witaliśmy również radnych: 
Hermanna Bullera, Lutza Haunhhorsta, 
Klausa Herkenhoffa, Mechthild Lauxtermann, 
Rainera Plogmanna, Uwe Sprehe i Josefa 
Wohrmeyera. Barczewscy strażacy i samo-
rządowcy opracowali bardzo ciekawy pro-
gram pobytu dla naszych niemieckich przy-
jaciół, z licznym udziałem mieszkańców Bar-
czewa. Możemy o tym przeczytać w odrę-

 Już po raz kolejny Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. 
Anny w Barczewie postanowiła uczcić święto swojej patronki w pro-
ekologiczny sposób, organizując Trzeci Ekologiczny Festyn Parafialny. 
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele św Anny, po 
której w amfiteatrze miejskim na uczestników czekały liczne atrakcje. 
 Ekofestyn, oprócz uczczenia św. Anny, patronki parafii 
i wszystkich babć, miał na celu promowanie proekologicznych i pro-
zdrowotnych zachowań społeczności lokalnej, zdobywanie i po-
głębianie wiedzy dotyczącej zagadnień ekologicznych i pro-
filaktycznych oraz integrację mieszkańców całej gminy. Najwyraźniej 
Barczewianie są zainteresowani taką formą zabawy połączonej 
z edukacją, bo według danych organizatorów w imprezie wzięło udział 
około 800 osób. 
 Na scenie amfiteatru dla publiczności z programem artystycznym 
wystąpili wokaliści, m in. ks. Grzegorz Kunko, Żaneta Pajewska, Łukasz 
Szpara oraz doskonale znane barczewskiej publiczności Magdalena 
Łowkiel i Anna Jakończuk. Zaprezentowały się także zespoły 
muzyczne, jak np. dziecięcy zespół romski GAJA, działający przy 
Stowarzyszeniu Kultury Romskiej Hitano, oraz zespół Gajewski Band z 
Olsztyna, który poprowadził zabawę taneczną do późnych godzin 
wieczornych. 
 Na uczestników czekało również wiele edukacyjnych stanowisk, 
których tematyka nawiązywała do ekologii, zdrowia i bezpieczeństwa. 
Grupa Pomocy Humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża 
z Olsztyna oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie uczyła, jak 
udzielać pierwszej pomocy – zarówno osobom dorosłym, jak 
i dzieciom, oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia i jak wezwać 
odpowiednią pomoc. Nadleśnictwo Wipsowo przygotowało wiele 
zabaw i gier edukacyjnych związanych z naszą przyrodą. Dzieci mogły 
dowiedzieć się, jakie zwierzęta i rośliny można spotkać w okolicznych 
lasach, ale też jak zachowywać się w lesie i o niego dbać. Ośrodek 
Zdrowia w Barczewie oferował bezpłatne pomiary ciśnienia i cukru. 
Oprócz wyżej wymienionych stanowisk, zaprezentował się jeszcze 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Cosinus. 
Bezpłatne szkoły dla dorosłych z Olsztyna, Gabinet Zdrowia i Urody 
Wellness z Olsztyna oraz Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych.
 W czasie festynu ekologię propagowano również przez różnego 
typu konkursy, w których mogły brać udział dzieci, dorośli i całe 
rodziny. Był to m.in. konkurs plastyczny „Sposoby dbania o śro-
dowisko”, konkurs na hasło zachęcające do ochrony środowiska, 
segregowanie odpadów na czas, konkurs wiedzy ekologicznej „Okaż 
kulturę i chroń naturę”, konkurs krzyżówkowy „W zdrowym ciele 

zdrowy duch”. Rodzinny konkurs „Nakrętki zbieramy – ziemię 
oczyszczamy” zakończył się imponującym wynikiem zgromadzenia 
przez uczestników ponad 800 kg plastikowych nakrętek.
 Podczas zabawy można było nabyć przygotowane przez 
organizatorów dukaty Św. Anny. Posiadacze dukatów zdobywali 
drobne nagrody, a później brali udział w losowaniu głównym, 
w którym można było wygrać wiele ciekawych i wartościowych 
fantów. Dochód ze sprzedaży dukatów zostanie przeznaczony na 
renowację kościoła.
 Jak to na zabawach bywa, i podczas ekofestynu nikt nie został 
głodny. Na specjalnie przygotowanych stoiskach kulinarnych czekały 
własne wyroby, zarówno parafian, jak i mieszkańców całego 
Barczewa. Różnego rodzaju wypieki, dania z grilla, chleb ze smalcem, 
pierogi czy babka ziemniaczana – wszystko świeże, swojskie i bez 
konserwantów. Amatorzy domowych nalewek także znaleźli coś dla 
siebie. 
 III Parafialny Ekofestyn można uznać za imprezę bardzo udaną. 
Moc atrakcji przygotowanych przez organizatorów i duża frekwencja 
przyczyniły się do propagowania wiedzy prozdrowotnej i ekologicznej. 
Sens w tym, abyśmy pamiętali o ekologii nie tylko od święta, a zdobytą 
wiedzę zamienili na codzienne nawyki.
 Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie kwotą 1000 zł.

Patrycja Nowicka

III Parafialny EKOFESTYN
„By zapragnąć przyjaźni nie potrzebujesz wiele czasu, lecz sama przyjaźń
jest owocem, który dojrzewa powoli”.

bnym artykule naszej gazety. Dodatkowo 
należy wspomnieć, że tym razem samorzą-
dowcy z Hagen wsparli finansowo Ochotniczą 
Straż Pożarną w Barczewie i Szpital Pomocy 
Maltańskiej w Barczewie. Lata przyjaźni 
pokazały, że nawet bariera językowa nie jest 
już tak duża, ale z pewnością wiele ważnych 
tematów pomagały zrozumieć niezawodne 
tłumaczki i przewodniczki w osobach Anny 
Gędas, Ewy Kaczyńskiej i Nikodemy Więsyk. 
Po kolacji połączonej z międzynarodowymi 
zawodami wędkarskimi na Łowisku Robinson 
w Ramsowie rozstania nadszedł czas.
 W przyszłym roku obchodzić będziemy 
już okrągłe 25 lat tej owocnej przyjaźni, którą, 
mamy nadzieję, każdy rok będzie tylko 
wzbogacał i umacniał.
 Dziękujemy Przyjaciołom z Hagen i ser-
decznie Was pozdrawiamy, do zobaczenia!

Magdalena Łowkiel
*Bronka H. , Trwaj chwilo, Barczewo 2012 r. 
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INFORMACJE HISTORIA

1538.08.20 – w Barczewie przebywał Mikołaj 
Kopernik, asystując nowo obranemu biskupowi 
warmińskiemu Janowi Dantyszkowi w czasie 
odbioru przysięgi od poddanych komornictwa 
biskupiego.
1811.08.13 – regencja królewiecka wydała 
zarządzenie, aby „dzieci rodziców niemieckich 
uczono wyłącznie po niemiecku, a dzieci 
polskie po niemiecku, jeśli mają ku temu 
ochotę lub jeśli tego sobie życzą ich rodzice”.
1852.08.25 – w Barczewie zmarła Anna 
Behrendt, babka Feliksa Nowowiejskiego.
1885.08.15 – w Barczewie pod kierownictwem 
Franciszka Szczepańskiego z Lamkowa odbył 
się wiec w sprawie przywrócenia w szkołach 
warmińskich nauki języka polskiego.
1900.08.18 – Czesław Kamiński, właściciel 
browaru w Barczewie, za pośrednictwem 
„Gazety Olsztyńskiej” zamieścił ogłoszenie, 
„że z powodu wielkiego ubytku prosi, aby 
wszystkie sączki z beczek od piwa 
natychmiast mu zwrócić”. 
1912.08.17 – jak informowała „Gazeta 
Olsztyńska”, „z Domu Karnego w Barczewie 
uciekł w piątek do południa więzień i dotąd go 
nie przytrzymano”.
1912.08.20 – jak donosi „Gazeta Olsztyńska” 
„w Barczewie, w miejscu zmarłego sędziego 
Masutha obrano kupca p. Koslowskiego”. 
1912.08.20 – na cmentarzu katolickim 
postawiono ozdobioną kapliczkę Serca 
Jezusowego, wykonaną w zakładzie 
artystycznym pana Hermanna z 
Widdenbruenu.
1914.08.01 – w Barczewie przez kilka godzin 
rozbrzmiewały dzwony kościelne, oznajmiając 
o mobilizacji z wybuchem I wojny światowej.
1914.08.05 – władze państwowe wydały 
zezwolenie miastu Barczewo na emisję 
prowizorycznych pieniędzy. 
1922.08.27 – utworzono Związek Polskich 
Towarzystw Szkolnych w Niemczech.
1934.08.07 – jak informowała lokalna prasa, 
w szkole w Barczewie odbyła się odpowiednia 
uroczystość, związana z pogrzebem zmarłego 
2 sierpnia br. prezydenta Rzeszy – 
Hindenburga.
1949.08.19 – w barczewskim więzieniu 
osadzono na karę 4 lat pozbawienia wolności 
osobnika – jak uzasadnił Sąd Apelacyjny 
w Olsztynie – za szerzenie szeptanej 
propagandy. 
1953.08.15 – na bazie istniejącego Działu 
Pracy Metalowo-Drzewnego utworzono 
Przedsiębiorstwo Obróbki Drewna nr 1 
w zarządzaniu Przedsiębiorstwa 
Produkcyjnego Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego w Barczewie.
1953.08.15 – w Barczewie na terenie 
więzienia w Barczewie Józef Tomaszewski 
zainicjował demonstrację w rocznicę „Cudu 
nad Wisłą”. 

KALENDARIUM
Sierpień

 W ostatnim czasie przy skwerze Partner-
stwa przy ratuszu pojawił się nowy, bardziej 
czytelny, billboardowy plan gminy Barczewo 
z miejscowościami, atrakcyjnymi miejscami, 
wraz z bogatą informacją turystyczną. Obok 
widnieje wycinek Starego Miasta z bogatą 
legendą. Natomiast w biurze Informacji 
Turystycznej Urzędu Miejskiego w Barczewie 
dostępne są liczne bezpłatne informatory 
i foldery promujące nasze miasto i bar-
czewską gminę. Dostępny jest także, nie 
ty lko d la  turystów,  bogato wydany 
papierowy plan naszego miasta z ozna-
czeniami informacyjnymi, takimi jak: nazwy 
ulic, zabytki, parkingi, bankomaty, apteki czy 
policja. Na odwrotnej stronie w kilku 
językach znajduje się opis historyczny waż-
niejszych miejscowych obiektów. Ukazujące 
się nowe foldery przygotowane są z myślą 
o turystach, a także promują nasze miasto 
i gminę. Tak w wielkim skrócie na dzień 
dzisiejszy wygląda informacja turystyczna.

 A jak było z informacją dla turystów i z 
promocją miasta w pierwszych powojennych 
latach? Przypomnijmy, że za wyjątkiem 
małych pocztówek, rozkładówek z planem 
miasta czy broszurowych i gazetowych 
informacji o miejscowych zabytkach, miasto 
nie mogło się pochwalić czymś większym, 
okazalszym, jak wyżej wspomniany billboard 
z informacyjnym planem miasta i gminy 
Barczewo.
 Dopiero po przemianach ustrojowych 
pojawił się na południowej, szczytowej 
ścianie kamieniczki ratuszowej plan przed-
stawiający szlaki kajakowe i rowerowe na 
terenie gminy Barczewo. Dopiero w 1972 

roku, z okazji ogólnopolskich obchodów 500 
rocznicy urodzin wielkiego astronoma Miko-
łaja Kopernika, z inicjatywy Domu Polskiego 
i Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wy-
szedł ciekawy projekt. Poprzez opracowanie 
i wykonanie dużych rozmiarów planów miast 
z informacją turystyczną, miał on na celu 
podniesienie rangi turystycznej Warmii. 
W założeniach czytamy, że jego realizacja 
miała na celu przybliżyć przyjeżdżającym 
turystom miejsca ciekawe i historycznie 
związane z Warmią i Mazurami. W ten 
sposób w projekcie, nazwanym roboczo 
„Szlak Kopernikowski”, znalazły się m.in. 
miasta Barczewo, Braniewo, Dobre Miasto, 
Frombork, Olsztyn, Ostróda, Olsztynek, 
Iława, Mrągowo, Pieniężno i Reszel. Projekt 
zakładał opracowanie i wykonanie planu 
o dużym formacie dla każdego z miast. Na 
planach miały widnieć ulice wjazdowe 
i główne na terenie miasta, a także obiekty 
zabytkowe i użyteczności publicznej z 
informacją turystyczną. Całość wyróżniać 

miały charakterystyczne sylwetki w ujęciu 
graficznym dla każdego miasta.
 Program został opracowany na lata 
1972-1973. Ustalono, że rok 1973 będzie 
jubileuszowym, kończącym realizację 
założonego programu. Pieczę nad jego 
realizacją powierzono dr Jerzemu Sikor-
skiemu z Olsztyna. Na zlecenie Urzędu 
Wojewódzkiego, Spółdzielni Plastycznej 
i Pracowni Sztuki Plastycznej w Olsztynie, 
nad wykonaniem pracowali: Sylwin Mydlak, 
Anna Korybut-Dziemidowicz, Wiesława 
Pasik, Norbert Hans oraz Tadeusz Gwiazda. 
W tym miejscu należy podkreślić, że projekt 
z wykonaniem planu dla Barczewa powie-Ciąg dalszy na str. 11 >>
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Rodowicz. Po koncertach uczestnicy bawili 
się, tańcząc do muzyki przygotowanej przez 
DJ-a.
 W trakcie swoich obchodów strażacy 
gościli delegację z zaprzyjaźnionego partner-
skiego miasta w Niemczech – Hagen a T.W.
 Impreza odbyła się przy współpracy 
jednostki z Urzędem Miejskim w Barczewie, 
Starostwem Powiatowym w Olsztynie, 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Bar-
czewie, Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywa-
telskich w Barczewie, OW ZOSP RP, KM PSP 
w Olsztynie, Grupą Działania „Południowa 
Warmia” oraz innymi jednostkami OSP, 
osobami i firmami prywatnymi.
 Są takie rzeczy, z których my, bar-
czewianie, jesteśmy szczególnie dumni. 
Jedną z nich jest praca i zaangażowanie 
naszych strażaków. W związku z jubileuszem, 
naszym ochotnikom i ochotniczkom życzymy 
przede wszystkim tyle samo powrotów co 
wyjazdów, i dziękujemy za codzienny trud 
i pracę na rzecz naszej społeczności.

Patrycja Nowicka

 Już od stu dwudziestu lat nad bezpie-
czeństwem mieszkańców naszego miasta 
czuwają ochotnicy. Barczewscy strażacy, bo 
o nich oczywiście mowa, to ludzie, którzy 
codziennie, jeśli istnieje taka potrzeba, 
zostawiają wszystko i narażają własne życie, 
by pomóc drugiej osobie, która znalazła się w 
potrzebie. Strażacy są od gaszenia pożarów, 
ale to tylko mała część tego, co tak naprawdę 
robią, bo dysponowani są do wszelkiego typu 
akcji ratowniczych. Czy to zdarzenia na 
drodze, takie jak wypadek, czy akcja ra-
townicza nad wodą – przeważnie oni 
pojawiają się pierwsi na miejscu zdarzenia. Ci 
z Barczewa wychodzą jednak daleko poza 
same działania ratownicze. Prowadzą szeroką 
działalność z zakresu edukacji i nauki m in. 
pierwszej pomocy. Są jednostką, która chyba 
jak żadna inna instytucja w mieście potrafi 
wypromować naszą gminę i integrować 
mieszkańców. Warto wspomnieć organizację 
imprez takich jak Warmiński Triatlon Tury-
styczny, nocne i zimowe spływy kajakowe czy 
strażackie majówki. Nagranie przez naszych 
ochotników własnej wersji klipu „Harlem 
shake” sprawiło, że o naszych strażakach było 
głośno we wszystkich ogólnopolskich me-
diach. Raz w roku od 12 lat organizują 
Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie 
w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 
To jedna z największych, i zdaniem przy-
jeżdżających tu z całej Polski ratowników, 
najlepsza w kraju impreza ratownicza. Łączy 
co roku ponad 250 osób, których pasją jest 
pomoc drugiemu człowiekowi. Między 
innymi dlatego jubileusz 120-lecia naszej 
straży to dla nas wszystkich ważne wyda-
rzenie.

 Obchody rozpoczęto 10 sierpnia na 
cmentarzu komunalnym przy ul. Kościuszki, 
gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci 
wszystkich spoczywających strażaków, zało-
życieli jednostki oraz przyjaciół OSP w Bar-
czewie. Z cmentarza uczestnicy udali się do 
siedziby naszej OSP, gdzie wręczono nagrody, 
gratulacje i podziękowania strażakom za 
dotychczasową służbę na rzecz bezpie-
czeństwa. Szczególnym momentem było 
uhonorowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Barczewie Złotym Znakiem Związku OSP RP. 
Uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP, za 
wieloletnią ofiarną działalność w ochronie 
przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa 

i Rzeczypospolitej Polskiej, jednostka w Bar-
czewie została uhonorowana najwyższym 
odznaczeniem strażackim.
 Tego dnia odbyła się również pierwsza 
część konferencji, podczas której uczestnicy 
mogli wysłuchać wykładu dr. Władysława 
Świeczkowskiego, przewodniczącego komisji 
historycznej przy OW ZOSP RP w Olsztynie, 
pt. „Historia pożarnictwa na terenie gminy 
Barczewo i powiatu olsztyńskiego”. Odbył się 
również koncert chóru Moderato oraz kapeli 
ludowej Barczewianie.
 Drugiego dnia obchodów, 11 sierpnia, na 
placu przy ratuszu miejskim, odbył się ro-
dzinny festyn strażacki. Rozpoczęła go para-
da wozów strażackich, które po powrocie 
każdy mógł obejrzeć z bliska, a nawet prze-
jechać się nimi.
 Podczas festynu przygotowano moc 
atrakcji dla najmłodszych. Odbył się konkurs 
plastyczny, którego tematem przewodnim 
był motyw strażacki, zabawy, konkursy 
sprawnościowe. Najmłodsi mieli nawet 
możliwość gaszenia pożaru domu na spe-
cjalnie przygotowanej dla dzieci symulacji. 

Plac wypełnił się ogromnymi bańkami, 
pomiędzy którymi spacerowali szczudlarze 
z animatorami bawiącymi się z dziećmi. 
Oprócz tego można było również nauczyć się 
udzielania pierwszej pomocy, porozmawiać 
z operatorami numeru alarmowego 112 
z Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
w Olsztynie czy obejrzeć pokazy sprzętu 
strażackiego i akcji ratowniczych.
 Po zakończeniu festynu impreza prze-
niosła się ponownie do siedziby Straży 
Pożarnej, która tego dnia była otwarta dla 
zwiedzających. Jedną z form uczczenia 
obchodów był częściowy remont jednostki 
wykonany przez strażaków, dlatego też osób 
chcących zobaczyć jego efekty nie brako-
wało.
 W remizie tego dnia odbyła się też druga 
część konferencji, podczas której zapre-
zentowano specjalnie na tę okazję wydaną 
książkę pt. „120-lecie Ruchu Strażackiego 
w Gminie Barczewo 1898-2018”, autorstwa 
Daniela Rybickiego.
 Impreza kończyła się w amfiteatrze 
miejskim, gdzie dla publiczności wystąpił 
olsztyński zespół szantowy Wodny Patrol 
oraz Druga M, wykonujący utwory Maryli 
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1538.08.20 – w Barczewie przebywał Mikołaj 
Kopernik, asystując nowo obranemu biskupowi 
warmińskiemu Janowi Dantyszkowi w czasie 
odbioru przysięgi od poddanych komornictwa 
biskupiego.
1811.08.13 – regencja królewiecka wydała 
zarządzenie, aby „dzieci rodziców niemieckich 
uczono wyłącznie po niemiecku, a dzieci 
polskie po niemiecku, jeśli mają ku temu 
ochotę lub jeśli tego sobie życzą ich rodzice”.
1852.08.25 – w Barczewie zmarła Anna 
Behrendt, babka Feliksa Nowowiejskiego.
1885.08.15 – w Barczewie pod kierownictwem 
Franciszka Szczepańskiego z Lamkowa odbył 
się wiec w sprawie przywrócenia w szkołach 
warmińskich nauki języka polskiego.
1900.08.18 – Czesław Kamiński, właściciel 
browaru w Barczewie, za pośrednictwem 
„Gazety Olsztyńskiej” zamieścił ogłoszenie, 
„że z powodu wielkiego ubytku prosi, aby 
wszystkie sączki z beczek od piwa 
natychmiast mu zwrócić”. 
1912.08.17 – jak informowała „Gazeta 
Olsztyńska”, „z Domu Karnego w Barczewie 
uciekł w piątek do południa więzień i dotąd go 
nie przytrzymano”.
1912.08.20 – jak donosi „Gazeta Olsztyńska” 
„w Barczewie, w miejscu zmarłego sędziego 
Masutha obrano kupca p. Koslowskiego”. 
1912.08.20 – na cmentarzu katolickim 
postawiono ozdobioną kapliczkę Serca 
Jezusowego, wykonaną w zakładzie 
artystycznym pana Hermanna z 
Widdenbruenu.
1914.08.01 – w Barczewie przez kilka godzin 
rozbrzmiewały dzwony kościelne, oznajmiając 
o mobilizacji z wybuchem I wojny światowej.
1914.08.05 – władze państwowe wydały 
zezwolenie miastu Barczewo na emisję 
prowizorycznych pieniędzy. 
1922.08.27 – utworzono Związek Polskich 
Towarzystw Szkolnych w Niemczech.
1934.08.07 – jak informowała lokalna prasa, 
w szkole w Barczewie odbyła się odpowiednia 
uroczystość, związana z pogrzebem zmarłego 
2 sierpnia br. prezydenta Rzeszy – 
Hindenburga.
1949.08.19 – w barczewskim więzieniu 
osadzono na karę 4 lat pozbawienia wolności 
osobnika – jak uzasadnił Sąd Apelacyjny 
w Olsztynie – za szerzenie szeptanej 
propagandy. 
1953.08.15 – na bazie istniejącego Działu 
Pracy Metalowo-Drzewnego utworzono 
Przedsiębiorstwo Obróbki Drewna nr 1 
w zarządzaniu Przedsiębiorstwa 
Produkcyjnego Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego w Barczewie.
1953.08.15 – w Barczewie na terenie 
więzienia w Barczewie Józef Tomaszewski 
zainicjował demonstrację w rocznicę „Cudu 
nad Wisłą”. 

KALENDARIUM
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 W ostatnim czasie przy skwerze Partner-
stwa przy ratuszu pojawił się nowy, bardziej 
czytelny, billboardowy plan gminy Barczewo 
z miejscowościami, atrakcyjnymi miejscami, 
wraz z bogatą informacją turystyczną. Obok 
widnieje wycinek Starego Miasta z bogatą 
legendą. Natomiast w biurze Informacji 
Turystycznej Urzędu Miejskiego w Barczewie 
dostępne są liczne bezpłatne informatory 
i foldery promujące nasze miasto i bar-
czewską gminę. Dostępny jest także, nie 
ty lko d la  turystów,  bogato wydany 
papierowy plan naszego miasta z ozna-
czeniami informacyjnymi, takimi jak: nazwy 
ulic, zabytki, parkingi, bankomaty, apteki czy 
policja. Na odwrotnej stronie w kilku 
językach znajduje się opis historyczny waż-
niejszych miejscowych obiektów. Ukazujące 
się nowe foldery przygotowane są z myślą 
o turystach, a także promują nasze miasto 
i gminę. Tak w wielkim skrócie na dzień 
dzisiejszy wygląda informacja turystyczna.

 A jak było z informacją dla turystów i z 
promocją miasta w pierwszych powojennych 
latach? Przypomnijmy, że za wyjątkiem 
małych pocztówek, rozkładówek z planem 
miasta czy broszurowych i gazetowych 
informacji o miejscowych zabytkach, miasto 
nie mogło się pochwalić czymś większym, 
okazalszym, jak wyżej wspomniany billboard 
z informacyjnym planem miasta i gminy 
Barczewo.
 Dopiero po przemianach ustrojowych 
pojawił się na południowej, szczytowej 
ścianie kamieniczki ratuszowej plan przed-
stawiający szlaki kajakowe i rowerowe na 
terenie gminy Barczewo. Dopiero w 1972 

roku, z okazji ogólnopolskich obchodów 500 
rocznicy urodzin wielkiego astronoma Miko-
łaja Kopernika, z inicjatywy Domu Polskiego 
i Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wy-
szedł ciekawy projekt. Poprzez opracowanie 
i wykonanie dużych rozmiarów planów miast 
z informacją turystyczną, miał on na celu 
podniesienie rangi turystycznej Warmii. 
W założeniach czytamy, że jego realizacja 
miała na celu przybliżyć przyjeżdżającym 
turystom miejsca ciekawe i historycznie 
związane z Warmią i Mazurami. W ten 
sposób w projekcie, nazwanym roboczo 
„Szlak Kopernikowski”, znalazły się m.in. 
miasta Barczewo, Braniewo, Dobre Miasto, 
Frombork, Olsztyn, Ostróda, Olsztynek, 
Iława, Mrągowo, Pieniężno i Reszel. Projekt 
zakładał opracowanie i wykonanie planu 
o dużym formacie dla każdego z miast. Na 
planach miały widnieć ulice wjazdowe 
i główne na terenie miasta, a także obiekty 
zabytkowe i użyteczności publicznej z 
informacją turystyczną. Całość wyróżniać 

miały charakterystyczne sylwetki w ujęciu 
graficznym dla każdego miasta.
 Program został opracowany na lata 
1972-1973. Ustalono, że rok 1973 będzie 
jubileuszowym, kończącym realizację 
założonego programu. Pieczę nad jego 
realizacją powierzono dr Jerzemu Sikor-
skiemu z Olsztyna. Na zlecenie Urzędu 
Wojewódzkiego, Spółdzielni Plastycznej 
i Pracowni Sztuki Plastycznej w Olsztynie, 
nad wykonaniem pracowali: Sylwin Mydlak, 
Anna Korybut-Dziemidowicz, Wiesława 
Pasik, Norbert Hans oraz Tadeusz Gwiazda. 
W tym miejscu należy podkreślić, że projekt 
z wykonaniem planu dla Barczewa powie-Ciąg dalszy na str. 11 >>

Ciąg dalszy na str. 11 >>

Rodowicz. Po koncertach uczestnicy bawili 
się, tańcząc do muzyki przygotowanej przez 
DJ-a.
 W trakcie swoich obchodów strażacy 
gościli delegację z zaprzyjaźnionego partner-
skiego miasta w Niemczech – Hagen a T.W.
 Impreza odbyła się przy współpracy 
jednostki z Urzędem Miejskim w Barczewie, 
Starostwem Powiatowym w Olsztynie, 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Bar-
czewie, Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywa-
telskich w Barczewie, OW ZOSP RP, KM PSP 
w Olsztynie, Grupą Działania „Południowa 
Warmia” oraz innymi jednostkami OSP, 
osobami i firmami prywatnymi.
 Są takie rzeczy, z których my, bar-
czewianie, jesteśmy szczególnie dumni. 
Jedną z nich jest praca i zaangażowanie 
naszych strażaków. W związku z jubileuszem, 
naszym ochotnikom i ochotniczkom życzymy 
przede wszystkim tyle samo powrotów co 
wyjazdów, i dziękujemy za codzienny trud 
i pracę na rzecz naszej społeczności.

Patrycja Nowicka

 Już od stu dwudziestu lat nad bezpie-
czeństwem mieszkańców naszego miasta 
czuwają ochotnicy. Barczewscy strażacy, bo 
o nich oczywiście mowa, to ludzie, którzy 
codziennie, jeśli istnieje taka potrzeba, 
zostawiają wszystko i narażają własne życie, 
by pomóc drugiej osobie, która znalazła się w 
potrzebie. Strażacy są od gaszenia pożarów, 
ale to tylko mała część tego, co tak naprawdę 
robią, bo dysponowani są do wszelkiego typu 
akcji ratowniczych. Czy to zdarzenia na 
drodze, takie jak wypadek, czy akcja ra-
townicza nad wodą – przeważnie oni 
pojawiają się pierwsi na miejscu zdarzenia. Ci 
z Barczewa wychodzą jednak daleko poza 
same działania ratownicze. Prowadzą szeroką 
działalność z zakresu edukacji i nauki m in. 
pierwszej pomocy. Są jednostką, która chyba 
jak żadna inna instytucja w mieście potrafi 
wypromować naszą gminę i integrować 
mieszkańców. Warto wspomnieć organizację 
imprez takich jak Warmiński Triatlon Tury-
styczny, nocne i zimowe spływy kajakowe czy 
strażackie majówki. Nagranie przez naszych 
ochotników własnej wersji klipu „Harlem 
shake” sprawiło, że o naszych strażakach było 
głośno we wszystkich ogólnopolskich me-
diach. Raz w roku od 12 lat organizują 
Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie 
w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 
To jedna z największych, i zdaniem przy-
jeżdżających tu z całej Polski ratowników, 
najlepsza w kraju impreza ratownicza. Łączy 
co roku ponad 250 osób, których pasją jest 
pomoc drugiemu człowiekowi. Między 
innymi dlatego jubileusz 120-lecia naszej 
straży to dla nas wszystkich ważne wyda-
rzenie.

 Obchody rozpoczęto 10 sierpnia na 
cmentarzu komunalnym przy ul. Kościuszki, 
gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci 
wszystkich spoczywających strażaków, zało-
życieli jednostki oraz przyjaciół OSP w Bar-
czewie. Z cmentarza uczestnicy udali się do 
siedziby naszej OSP, gdzie wręczono nagrody, 
gratulacje i podziękowania strażakom za 
dotychczasową służbę na rzecz bezpie-
czeństwa. Szczególnym momentem było 
uhonorowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Barczewie Złotym Znakiem Związku OSP RP. 
Uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP, za 
wieloletnią ofiarną działalność w ochronie 
przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa 

i Rzeczypospolitej Polskiej, jednostka w Bar-
czewie została uhonorowana najwyższym 
odznaczeniem strażackim.
 Tego dnia odbyła się również pierwsza 
część konferencji, podczas której uczestnicy 
mogli wysłuchać wykładu dr. Władysława 
Świeczkowskiego, przewodniczącego komisji 
historycznej przy OW ZOSP RP w Olsztynie, 
pt. „Historia pożarnictwa na terenie gminy 
Barczewo i powiatu olsztyńskiego”. Odbył się 
również koncert chóru Moderato oraz kapeli 
ludowej Barczewianie.
 Drugiego dnia obchodów, 11 sierpnia, na 
placu przy ratuszu miejskim, odbył się ro-
dzinny festyn strażacki. Rozpoczęła go para-
da wozów strażackich, które po powrocie 
każdy mógł obejrzeć z bliska, a nawet prze-
jechać się nimi.
 Podczas festynu przygotowano moc 
atrakcji dla najmłodszych. Odbył się konkurs 
plastyczny, którego tematem przewodnim 
był motyw strażacki, zabawy, konkursy 
sprawnościowe. Najmłodsi mieli nawet 
możliwość gaszenia pożaru domu na spe-
cjalnie przygotowanej dla dzieci symulacji. 

Plac wypełnił się ogromnymi bańkami, 
pomiędzy którymi spacerowali szczudlarze 
z animatorami bawiącymi się z dziećmi. 
Oprócz tego można było również nauczyć się 
udzielania pierwszej pomocy, porozmawiać 
z operatorami numeru alarmowego 112 
z Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
w Olsztynie czy obejrzeć pokazy sprzętu 
strażackiego i akcji ratowniczych.
 Po zakończeniu festynu impreza prze-
niosła się ponownie do siedziby Straży 
Pożarnej, która tego dnia była otwarta dla 
zwiedzających. Jedną z form uczczenia 
obchodów był częściowy remont jednostki 
wykonany przez strażaków, dlatego też osób 
chcących zobaczyć jego efekty nie brako-
wało.
 W remizie tego dnia odbyła się też druga 
część konferencji, podczas której zapre-
zentowano specjalnie na tę okazję wydaną 
książkę pt. „120-lecie Ruchu Strażackiego 
w Gminie Barczewo 1898-2018”, autorstwa 
Daniela Rybickiego.
 Impreza kończyła się w amfiteatrze 
miejskim, gdzie dla publiczności wystąpił 
olsztyński zespół szantowy Wodny Patrol 
oraz Druga M, wykonujący utwory Maryli 
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 Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 
oraz drobny upominek. Należy podkreślić, że 
wypieki były stworzone z wielką inwencją, 
bardzo oryginalnie, a przy tym były prze-
pyszne i piękne wizualnie! Dodatkowo na 
placu festynowym były stoiska z pysznym 
jedzeniem z grilla, słodkościami i napojami. 
Ale ważna informacją również jest to, że 
wszystkie osoby, które wzięły udział w de-
gustacji drożdżówek, wspomogły szczytny cel 
– leczenie Agatki z Łęgajn! Całość wydarzenia 
profesjonalnie uwieczniał na fotografiach 
Kamil Tunkiewicz, młody człowiek pełen 
pasji.
 Organizatorzy festynu, na czele z panią 
sołtys Marzeną Reinert-Tarnowską, serde-
cznie dziękują niezawodnym sponsorom: 
firmie Primavera Furniture, panu Massimo 
Carnielowi z firmy Eco-Ter, Piekarni Tyrolskiej 
oraz państwu Wandzie i Tadeuszowi Kurkom.
 Ponadto przedsięwzięcie wspomogli: 
Biuro Rachunkowe Ewa Sarwa, Eurowarsztat 
Łukasz Wojtach, Golmar Mariusz Durka, 
Spray Wood Grzegorz Romaniewicz, Firma 
Tarbud Dariusz Tarnowski, Sklep „Fido” Ewa 
Fidurska, Zalesie Mazury Active SPA, Dom 
Weselny „U Jakuba” Mariola Jakubiak, Sklep 
Spożywczy „Pszczółka” Sylwia Wojtach, 
Firma Transportowo-Usługowa Jerzy Jędra-
sik, Anna Rok, Zakład Remontowo-Handlowy 
GIM Władysław Grabowski i Cezary Ma-
ciejewski, Ziaja Dystrybucja Olsztyn Miro-
sław Bartoś, Butik „Kobiecy Styl” Monika 
Marchlewska, Top Odzież „U Anity” Anita 
Stepnowska, „Modnie i Wygodnie” Jadwiga 
Ulążka, Sklep Odzieżowy Beata Taradejna, 
Sklep Odzieżowy Donat Rychlik, Zakład 
Fryzjerski „Szalone Nożyczki” Justyna Sierak, 
Macrosat Barczewo, Mirek Romanowski, 
Drogeria Szminka Barczewo Łukasz O-
strowski, Bar Ratuszowy Monika i Sebastian 
Dobolscy, Kwiaciarnia Orchidea, Krystyna 
i Hubert Buchholz, Artur Badyna, Tomasz 

INFORMACJE

1968.08.01 – w Barczewie przy ul. 
Olsztyńskiej oddano do użytku piekarnię, 
stanowiącą własność Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”.
1993.08.28 na 29 – w Barczewie z kościoła 
pw. św. Andrzeja zostały skradzione dwa 
obrazy. Jeden z nich przedstawiał św. 
Bonawenturę, natomiast drugi św. Annę 
z Marią i Dzieciątkiem Jezus na rękach. 
W późniejszym okresie obrazy zostały 
odzyskane.

Wojciech Zenderowski                 

KALENDARIUM
Sierpień
Ciąg dalszy ze str. 9

Rydel, Jolanta i Jerzy Rogalscy, Sylwia 
i Dariusz Trzeciakiewicz, Jumar Sp. z o.o., 
Dorota Piórkowska, Urząd Miasta Barczewo, 
Cool Kids Barczewo, Joanna Podgórska oraz 
Anna Wojszel.

Magdalena Łowkiel

 O Kronowie opowiada legenda, o której 
pisaliśmy. Tradycja festynu i wypieków 
z konkursem na „Najlepszą Drożdżówkę 
Kronelli” przyjęła się znakomicie i tak 21 lipca 
2018 r. odbył się kolejny Festyn Kronelli 
w Kronowie. Rozpoczęto go od zabaw i kon-
kursów, głownie dla dzieci,  przepro-
wadzonych przez Adę Metrykę, a dodatkowo 
najmłodsi mogli pomysłowo ozdobić twarze, 
czym zajęła się Anna Rok. Nie zabrakło 
również konkursów dla dorosłych, którzy 
chętnie włączali się do wcale niełatwych 
konkurencji.
 Gdy emocje kręciły się już wokół kon-
kursu drożdzówkowego, na scenie z recitalem 
wystąpiła barczewianka Magdalena Łowkiel, 
śpiewając przeboje różnych gatunków mu-
zycznych, ale także piosenkę z własnego 
repertuaru. Po koncercie nadszedł czas na 
ogłoszenie wyników konkursu na „Najlepszą 
Drożdżówkę Kronelli 2018”. W kategorii 
indywidualnej wypieki zgłosiły 23 osoby, ale 
jury po burzliwej naradzie i przede wszystkim 
spróbowaniu każdej z nich, postanowiło 
wyróżnić następujących autorów drożdżó-
wek: pierwsze miejsce otrzymała Małgorzata 
Choroszko, drugie miejsce – Ewa Szymańska, 
zaś trzecie – Emilia Michacz. Wyróżniono 
dodatkowo 6 wypieków.
 W kategorii Sołectwa i Stowarzyszenia 
do konkursu zgłoszono 6 wypieków. Swoje 
dzieła kulinarne dostarczyli: sołectwo 
Kronowo, sołectwo Wipsowo, Stowa-
rzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego, 
Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny, so-
łectwo Wójtowo oraz Stowarzyszenie 
Wspólne Wójtowo. Prace konkursowe 
oceniane były przez jury, któremu prze-
wodniczył nasz niezawodny ksiądz proboszcz 
Piotr Wiśniewski, a towarzyszyły dwie 
asystentki: panie Ewa Sarwa oraz Magdalena 
Łowkiel.  I  tak wyróżniono pierwszym 
miejscem sołectwo Wójtowo, drugie miejsce 
zajęło Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo, 
a trzecie miejsce – Stowarzyszenie Wędkar-
skie Jeziora Linowskiego.

rzono Arturowi Nichthauserowi i Mirosławie 
Smerek. Co do Barczewa, plan przedstawiał 
dawną drogę łączącą Olsztyn z Biskupcem 
oraz ulice: Mickiewicza, Warmińską, Kra-
szewskiego, Wojska Polskiego, Słowackiego, 
Lipową, Olsztyńską, Kościuszki, rzeki i Staw 
Młyński. W części centralnej planu umiesz-
czono sylwetki ratusza i kościoła św. Anny 
i św. Szczepana. Natomiast oznaczenia 
informacyjne, czyli tzw. legenda, znajdowała 
się poniżej planu miasta.
 Plan miasta został umieszczony na 
szczytowej ścianie budynku przy ul. Mickie-
wicza 38, w którym przed wojną mieściła się 
Spółdzielcza Kasa Kredytowo-Pożyczkowa 
z o.o. („Spar und Kreditengenossenscha�, 
eGmbH - Wartenburg”).
 W 1991 roku w miejscu, w którym 
w czasach niemieckich znajdowała się 
apteka i drogeria, w szyldzie „APOTHEKE * 
W. ARTICUS * DROGERIE” rozpoczęto 
budowę nowego budynku dla potrzeb Banku 
Spółdzielczego w Barczewie. Z chwilą 
ukończenia budowy, w lutym 1993 roku, po 
dwudziestu latach, pierwszy turystyczno-
informacyjny plan miasta przestał być 
widoczny. 

Wojciech Zenderowski
Foto. W zbiorach autora. 

Autor zdjęcia nieznany

Historia jednej
fotografii

 W powojennej historii Barczewa przewinęło się wiele osobowości związa-
nych z poezją, literaturą czy z miejscową kulturą. Jednym z nich był Antoni 
Abramowicz, który w sposób szczególny zasługuje na przypomnienie.
Z Barczewem związał się od 1958 roku, tu żył, pracował i tworzył do śmierci.
 Antoni Abramowicz urodził się w 24 października 1918 roku w Turzysku 
(ZSRR), w rodzinie Michała i Anny. Nauczyciel, działacz społeczno-oświatowy 
i poeta ludowy. W rodzinnej miejscowości ukończył Szkołę Powszechną. 
Walczył w wojnie obronnej w 1939 r. 17 września 1939 roku dostał się do 
niewoli niemieckiej w Hrubieszowie. Z początku przebywał w obozie jenieckim 
w Eberdorf koło Chemontz, a od 1940 roku – aż do wyzwolenia przez armię 
amerykańską – w Berlinie. Po wojnie do 31 sierpnia 1958 roku, z polecenia 
władz oświatowych, wspólnie z żoną Janiną organizował szkoły podstawowe 
w Żydowie, Plędznie, Sybitach i Skitnie w powiecie bartoszyckim. W latach 
1949-1950 był nauczycielem w Żydowie, w latach 1951-1953 w Sybitach, a w 
latach 1953-1958 kierownikiem szkoły w Plędznie. W 1951 roku ukończył 
Technikum Pedagogiczne w Lidzbarku Warmińskim i zdał maturę. 1 września 
1958 roku podjął pracę w Szkole Podstawowej dla Pracujących w Barczewie 
jako nauczyciel. W 1961 roku został kierownikiem w przywięziennej Szkole 
Podstawowej dla Pracujących. Organizował i promował naukę zawodu w przy-
więziennym przedsiębiorstwie. Prowadził także działalność społeczno-
oświatową i organizował kursy zawodowe. W 1968 roku nauczał też w Szkole 
Podstawowej w Marunach. Po przejściu na rentę inwalidzką w 1975 roku 
pracował przez dwa lata na pół etatu w Metalowej Spółdzielni Inwalidów 
w Barczewie. Za swą działalność społeczno-oświatową był wielokrotnie 
wyróżniany i nagradzany. W opinii społeczności barczewskiej zyskał uznanie 
także jako poeta ludowy, którego wiersze publikowano w lokalnej prasie.
 Zmarł 3 stycznia 1984 roku w Barczewie.

Wojciech Zenderowski

W 100. rocznicę urodzin
Barczewski poeta Antoni ABRAMOWICZ

Do Córki

Nie płacz
to wszystko jest złudzeniem
na tej drodze ciągłego trwania wśród gwiazd
a twoje łzy są tylko marzeniem
które zabierze w wieczność biegnący czas.
Nie płacz 
szkoda tej kropli rosy
tak mało jest na świecie źródeł czystych,
tak rzadko naprawdę mówią oczy
a twoje łzy są z gwiazd świetlistych
więc nie płacz
bo spadną rosą na ziemię jak przesłonione sny bezpowrotnie,
a po drodze zgasną cierpieniem
i zalśnią jak błędne gwiazdy samotne.

                                                                       Antoni Abramowicz 
                      Źródło: „Nowiny Barczewskie”, 1991, nr 1, s. 6.

<< s.9

 W Kromerowie corocznie jak biesiada, to tylko z karasiem! W tym roku sołtys Grzegorz 
Dziekan, wspólnie z zaangażowanymi mieszkańcami, już po raz siódmy zaprosił wszystkich 
gości na to wydarzenie, które odbyło się 4 sierpnia 2018 r. Rozpoczęto tradycyjnie blokiem 
animacji i zabaw dla dzieci, które poprowadziła Urszula Mosakowska-Sarbak z Wipsowa. 
Przez cały dzień do dyspozycji dzieci była również wielka dmuchana zjeżdżalnia. Pierwszych 
gości powitała grupa motocyklistów z klubu motocyklowego Jurand z Biskupca. Na 
festynowym placu zainstalowano symulator dachowania od firmy WORD Olsztyn. Każdy, kto 
go wypróbował, będzie zawsze pamiętał o zapinaniu pasów bezpieczeństwa.  Była również 
możliwość nabycia najnowszej powieści i kilku poprzednich pisarki z Olsztyna, Heleny 
Piotrowskiej, która jak zawsze chętnie dawała autografy i rozmawiała ze swoimi czytelnikami. 
O relaks w postaci rozmaitych masaży zadbała Urszula Krawczyk-Makowska z Olsztyna. Na 
biesiadnej scenie przeboje muzyki jazzowej, rozrywkowej, a także własny repertuar 
zaprezentowała już nie po raz pierwszy Magda Lena Łowkiel, wokalistka z Barczewa. 
Następnie wśród gości odbyła się loteria. Za losy – tzw. „karasie” – można było wygrać 
wartościowe nagrody, min. zabiegi w spa, kosmetyczne, fryzjerskie, romantyczne kolacje, a także piękne meble, książki, upominki. Pod 

wieczór zaproszono na efektowne pokazy 
tańca z ogniem w wykonaniu grupy Trans-
fuzja, a prawie do białego rana gości 
zabawiał DJ Roland. Nie można zapomnieć, 
że całej biesiadzie towarzyszyły smako-
witości kulinarne, m.in. słynna zupa kurko-
wa, domowe ciasta, swojska kiełbasa prosto 
z wędzarni, pierogi i różności z grilla. Imprezie 
towarzyszyła gorąca pogoda, cudny wieczór 
oraz momenty tańca wśród kropel letniego 
deszczu. Jak zawsze swojsko i sympatycznie.
 Organizatorzy dziękują sponsorom i 
wszystkim osobom, które włączyły się 
w pomoc przy organizacji biesiady.

Magdalena Łowkiel

Pyszne drożdżówki na Festynie Kronelli 2018

VII Biesiada z Karasiem,
czyli energetyczne Kromerowo

Fot. Archiwum organizatorów (2)

Fot. K. Tunkiewicz
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INFORMACJE / HISTORIA

 Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 
oraz drobny upominek. Należy podkreślić, że 
wypieki były stworzone z wielką inwencją, 
bardzo oryginalnie, a przy tym były prze-
pyszne i piękne wizualnie! Dodatkowo na 
placu festynowym były stoiska z pysznym 
jedzeniem z grilla, słodkościami i napojami. 
Ale ważna informacją również jest to, że 
wszystkie osoby, które wzięły udział w de-
gustacji drożdżówek, wspomogły szczytny cel 
– leczenie Agatki z Łęgajn! Całość wydarzenia 
profesjonalnie uwieczniał na fotografiach 
Kamil Tunkiewicz, młody człowiek pełen 
pasji.
 Organizatorzy festynu, na czele z panią 
sołtys Marzeną Reinert-Tarnowską, serde-
cznie dziękują niezawodnym sponsorom: 
firmie Primavera Furniture, panu Massimo 
Carnielowi z firmy Eco-Ter, Piekarni Tyrolskiej 
oraz państwu Wandzie i Tadeuszowi Kurkom.
 Ponadto przedsięwzięcie wspomogli: 
Biuro Rachunkowe Ewa Sarwa, Eurowarsztat 
Łukasz Wojtach, Golmar Mariusz Durka, 
Spray Wood Grzegorz Romaniewicz, Firma 
Tarbud Dariusz Tarnowski, Sklep „Fido” Ewa 
Fidurska, Zalesie Mazury Active SPA, Dom 
Weselny „U Jakuba” Mariola Jakubiak, Sklep 
Spożywczy „Pszczółka” Sylwia Wojtach, 
Firma Transportowo-Usługowa Jerzy Jędra-
sik, Anna Rok, Zakład Remontowo-Handlowy 
GIM Władysław Grabowski i Cezary Ma-
ciejewski, Ziaja Dystrybucja Olsztyn Miro-
sław Bartoś, Butik „Kobiecy Styl” Monika 
Marchlewska, Top Odzież „U Anity” Anita 
Stepnowska, „Modnie i Wygodnie” Jadwiga 
Ulążka, Sklep Odzieżowy Beata Taradejna, 
Sklep Odzieżowy Donat Rychlik, Zakład 
Fryzjerski „Szalone Nożyczki” Justyna Sierak, 
Macrosat Barczewo, Mirek Romanowski, 
Drogeria Szminka Barczewo Łukasz O-
strowski, Bar Ratuszowy Monika i Sebastian 
Dobolscy, Kwiaciarnia Orchidea, Krystyna 
i Hubert Buchholz, Artur Badyna, Tomasz 

INFORMACJE

1968.08.01 – w Barczewie przy ul. 
Olsztyńskiej oddano do użytku piekarnię, 
stanowiącą własność Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”.
1993.08.28 na 29 – w Barczewie z kościoła 
pw. św. Andrzeja zostały skradzione dwa 
obrazy. Jeden z nich przedstawiał św. 
Bonawenturę, natomiast drugi św. Annę 
z Marią i Dzieciątkiem Jezus na rękach. 
W późniejszym okresie obrazy zostały 
odzyskane.

Wojciech Zenderowski                 

KALENDARIUM
Sierpień
Ciąg dalszy ze str. 9

Rydel, Jolanta i Jerzy Rogalscy, Sylwia 
i Dariusz Trzeciakiewicz, Jumar Sp. z o.o., 
Dorota Piórkowska, Urząd Miasta Barczewo, 
Cool Kids Barczewo, Joanna Podgórska oraz 
Anna Wojszel.

Magdalena Łowkiel

 O Kronowie opowiada legenda, o której 
pisaliśmy. Tradycja festynu i wypieków 
z konkursem na „Najlepszą Drożdżówkę 
Kronelli” przyjęła się znakomicie i tak 21 lipca 
2018 r. odbył się kolejny Festyn Kronelli 
w Kronowie. Rozpoczęto go od zabaw i kon-
kursów, głownie dla dzieci,  przepro-
wadzonych przez Adę Metrykę, a dodatkowo 
najmłodsi mogli pomysłowo ozdobić twarze, 
czym zajęła się Anna Rok. Nie zabrakło 
również konkursów dla dorosłych, którzy 
chętnie włączali się do wcale niełatwych 
konkurencji.
 Gdy emocje kręciły się już wokół kon-
kursu drożdzówkowego, na scenie z recitalem 
wystąpiła barczewianka Magdalena Łowkiel, 
śpiewając przeboje różnych gatunków mu-
zycznych, ale także piosenkę z własnego 
repertuaru. Po koncercie nadszedł czas na 
ogłoszenie wyników konkursu na „Najlepszą 
Drożdżówkę Kronelli 2018”. W kategorii 
indywidualnej wypieki zgłosiły 23 osoby, ale 
jury po burzliwej naradzie i przede wszystkim 
spróbowaniu każdej z nich, postanowiło 
wyróżnić następujących autorów drożdżó-
wek: pierwsze miejsce otrzymała Małgorzata 
Choroszko, drugie miejsce – Ewa Szymańska, 
zaś trzecie – Emilia Michacz. Wyróżniono 
dodatkowo 6 wypieków.
 W kategorii Sołectwa i Stowarzyszenia 
do konkursu zgłoszono 6 wypieków. Swoje 
dzieła kulinarne dostarczyli: sołectwo 
Kronowo, sołectwo Wipsowo, Stowa-
rzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego, 
Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny, so-
łectwo Wójtowo oraz Stowarzyszenie 
Wspólne Wójtowo. Prace konkursowe 
oceniane były przez jury, któremu prze-
wodniczył nasz niezawodny ksiądz proboszcz 
Piotr Wiśniewski, a towarzyszyły dwie 
asystentki: panie Ewa Sarwa oraz Magdalena 
Łowkiel.  I  tak wyróżniono pierwszym 
miejscem sołectwo Wójtowo, drugie miejsce 
zajęło Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo, 
a trzecie miejsce – Stowarzyszenie Wędkar-
skie Jeziora Linowskiego.

rzono Arturowi Nichthauserowi i Mirosławie 
Smerek. Co do Barczewa, plan przedstawiał 
dawną drogę łączącą Olsztyn z Biskupcem 
oraz ulice: Mickiewicza, Warmińską, Kra-
szewskiego, Wojska Polskiego, Słowackiego, 
Lipową, Olsztyńską, Kościuszki, rzeki i Staw 
Młyński. W części centralnej planu umiesz-
czono sylwetki ratusza i kościoła św. Anny 
i św. Szczepana. Natomiast oznaczenia 
informacyjne, czyli tzw. legenda, znajdowała 
się poniżej planu miasta.
 Plan miasta został umieszczony na 
szczytowej ścianie budynku przy ul. Mickie-
wicza 38, w którym przed wojną mieściła się 
Spółdzielcza Kasa Kredytowo-Pożyczkowa 
z o.o. („Spar und Kreditengenossenscha�, 
eGmbH - Wartenburg”).
 W 1991 roku w miejscu, w którym 
w czasach niemieckich znajdowała się 
apteka i drogeria, w szyldzie „APOTHEKE * 
W. ARTICUS * DROGERIE” rozpoczęto 
budowę nowego budynku dla potrzeb Banku 
Spółdzielczego w Barczewie. Z chwilą 
ukończenia budowy, w lutym 1993 roku, po 
dwudziestu latach, pierwszy turystyczno-
informacyjny plan miasta przestał być 
widoczny. 

Wojciech Zenderowski
Foto. W zbiorach autora. 

Autor zdjęcia nieznany

Historia jednej
fotografii

 W powojennej historii Barczewa przewinęło się wiele osobowości związa-
nych z poezją, literaturą czy z miejscową kulturą. Jednym z nich był Antoni 
Abramowicz, który w sposób szczególny zasługuje na przypomnienie.
Z Barczewem związał się od 1958 roku, tu żył, pracował i tworzył do śmierci.
 Antoni Abramowicz urodził się w 24 października 1918 roku w Turzysku 
(ZSRR), w rodzinie Michała i Anny. Nauczyciel, działacz społeczno-oświatowy 
i poeta ludowy. W rodzinnej miejscowości ukończył Szkołę Powszechną. 
Walczył w wojnie obronnej w 1939 r. 17 września 1939 roku dostał się do 
niewoli niemieckiej w Hrubieszowie. Z początku przebywał w obozie jenieckim 
w Eberdorf koło Chemontz, a od 1940 roku – aż do wyzwolenia przez armię 
amerykańską – w Berlinie. Po wojnie do 31 sierpnia 1958 roku, z polecenia 
władz oświatowych, wspólnie z żoną Janiną organizował szkoły podstawowe 
w Żydowie, Plędznie, Sybitach i Skitnie w powiecie bartoszyckim. W latach 
1949-1950 był nauczycielem w Żydowie, w latach 1951-1953 w Sybitach, a w 
latach 1953-1958 kierownikiem szkoły w Plędznie. W 1951 roku ukończył 
Technikum Pedagogiczne w Lidzbarku Warmińskim i zdał maturę. 1 września 
1958 roku podjął pracę w Szkole Podstawowej dla Pracujących w Barczewie 
jako nauczyciel. W 1961 roku został kierownikiem w przywięziennej Szkole 
Podstawowej dla Pracujących. Organizował i promował naukę zawodu w przy-
więziennym przedsiębiorstwie. Prowadził także działalność społeczno-
oświatową i organizował kursy zawodowe. W 1968 roku nauczał też w Szkole 
Podstawowej w Marunach. Po przejściu na rentę inwalidzką w 1975 roku 
pracował przez dwa lata na pół etatu w Metalowej Spółdzielni Inwalidów 
w Barczewie. Za swą działalność społeczno-oświatową był wielokrotnie 
wyróżniany i nagradzany. W opinii społeczności barczewskiej zyskał uznanie 
także jako poeta ludowy, którego wiersze publikowano w lokalnej prasie.
 Zmarł 3 stycznia 1984 roku w Barczewie.

Wojciech Zenderowski

W 100. rocznicę urodzin
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Do Córki

Nie płacz
to wszystko jest złudzeniem
na tej drodze ciągłego trwania wśród gwiazd
a twoje łzy są tylko marzeniem
które zabierze w wieczność biegnący czas.
Nie płacz 
szkoda tej kropli rosy
tak mało jest na świecie źródeł czystych,
tak rzadko naprawdę mówią oczy
a twoje łzy są z gwiazd świetlistych
więc nie płacz
bo spadną rosą na ziemię jak przesłonione sny bezpowrotnie,
a po drodze zgasną cierpieniem
i zalśnią jak błędne gwiazdy samotne.

                                                                       Antoni Abramowicz 
                      Źródło: „Nowiny Barczewskie”, 1991, nr 1, s. 6.
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 W Kromerowie corocznie jak biesiada, to tylko z karasiem! W tym roku sołtys Grzegorz 
Dziekan, wspólnie z zaangażowanymi mieszkańcami, już po raz siódmy zaprosił wszystkich 
gości na to wydarzenie, które odbyło się 4 sierpnia 2018 r. Rozpoczęto tradycyjnie blokiem 
animacji i zabaw dla dzieci, które poprowadziła Urszula Mosakowska-Sarbak z Wipsowa. 
Przez cały dzień do dyspozycji dzieci była również wielka dmuchana zjeżdżalnia. Pierwszych 
gości powitała grupa motocyklistów z klubu motocyklowego Jurand z Biskupca. Na 
festynowym placu zainstalowano symulator dachowania od firmy WORD Olsztyn. Każdy, kto 
go wypróbował, będzie zawsze pamiętał o zapinaniu pasów bezpieczeństwa.  Była również 
możliwość nabycia najnowszej powieści i kilku poprzednich pisarki z Olsztyna, Heleny 
Piotrowskiej, która jak zawsze chętnie dawała autografy i rozmawiała ze swoimi czytelnikami. 
O relaks w postaci rozmaitych masaży zadbała Urszula Krawczyk-Makowska z Olsztyna. Na 
biesiadnej scenie przeboje muzyki jazzowej, rozrywkowej, a także własny repertuar 
zaprezentowała już nie po raz pierwszy Magda Lena Łowkiel, wokalistka z Barczewa. 
Następnie wśród gości odbyła się loteria. Za losy – tzw. „karasie” – można było wygrać 
wartościowe nagrody, min. zabiegi w spa, kosmetyczne, fryzjerskie, romantyczne kolacje, a także piękne meble, książki, upominki. Pod 

wieczór zaproszono na efektowne pokazy 
tańca z ogniem w wykonaniu grupy Trans-
fuzja, a prawie do białego rana gości 
zabawiał DJ Roland. Nie można zapomnieć, 
że całej biesiadzie towarzyszyły smako-
witości kulinarne, m.in. słynna zupa kurko-
wa, domowe ciasta, swojska kiełbasa prosto 
z wędzarni, pierogi i różności z grilla. Imprezie 
towarzyszyła gorąca pogoda, cudny wieczór 
oraz momenty tańca wśród kropel letniego 
deszczu. Jak zawsze swojsko i sympatycznie.
 Organizatorzy dziękują sponsorom i 
wszystkim osobom, które włączyły się 
w pomoc przy organizacji biesiady.
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 W latach 90-tych ubiegłego wieku rozpoczęła malowanie na 
płótnie. Od tego czasu jej malarstwo oscyluje między architekturą 
a portretem. Maluje bajkowo, często z aniołami. Wypracowała własną 
technikę malarską. Wielokrotnie odwiedzała Polskę. Przebywała 
w Gietrzwałdzie, Lublinie, Warszawie, Olsztynie, Poznaniu, Wrześni. 
Obecnie mieszka i tworzy w Polsce. W ostatnim roku czas spędziła 
w Lidzbarku Warmińskim, gdzie tworzyła i wystawiała tam swoje 
prace. Tematem jej prac są przede wszystkim pejzaże miejskie. Maluje 
także portrety indywidualne i zbiorowe oraz obrazy historyczne. 
W biografii artystki możemy przeczytać, że w jej twórczości 
odnajdujemy baśniowe motywy. Szczególnie inspiruje ją historia, ale 
także codzienne, zwyczajne życie mieszkańców miast. Przypomnijmy, 
że jej twórczość związana z Warmią i Mazurami rozpoczęła się wraz 
z przyjazdem do Polski, gdzie zaprezentowana została w projekcie 
„Impresje Olsztyńskie”. Potem były kolejne, pełne uroku miasta na 
Warmii. Dodajmy, że swoją twórczość artystka prezentowała na 
wystawach nie tylko w Polsce, a także w Rosji, Niemczech, Białorusi 
i we Francji. Jej prace znajdują się w europejskich kolekcjach 
prywatnych.
 Anastazja Fie�sowa jest utalentowaną malarką. Jak mówi o sobie, 
kocha Warmię i jej mieszkańców. Często tu bywa malując nasze 
anielskie krajobrazy i ludzi tu mieszkających. Podkreśliła, że 
Barczewo, rodzinne miasto Feliksa Nowowiejskiego zauroczyło ją nie 
tylko swoją zabytkową architekturą, ale także gościnnością. Stąd 
Galeria Sztuki „Synagoga” wypełniła się wyłącznie barczewskimi 
krajobrazami, miejskimi uliczkami z drzemiącymi bajecznymi 
kamieniczkami oraz portretami znanych ludzi. Nie zabrakło także 
aniołów, tych barczewskich, które to miasto ma w swoim herbie. 
Anastazja Fie�sowa mówiła o sobie, że jest tam, gdzie chcą oglądać jej 
obrazy. Mówiła także o swojej pracy i podróżach po Warmii.
 Wystawie Anastazji Fie�sowej towarzyszyła barczewska kapela 
,,Oj Dana” w składzie: Danuta Nowakowska - akordeon, Mieczysław 
Dzimidowicz - cymbały, Piotr Szczyglak - gitara. Kapela przygotowała 
dla artystki specjalny program.
 Po części oficjalnej, autorka wystawianych prac otrzymała kwiaty 
z podziękowaniami za jej obecność i za barczewskie krajobrazy, które 
wypełniły przestrzeń synagogi. Na koniec Krystyna Szter zaprosiła 
gości na słodki poczęstunek i zwiedzanie wystawy.

Tekst i foto Wojciech Zenderowski

 W piątek, 17 sierpnia br., na zaproszenie Krystyny Szter, prezes 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, Oddział w 
Barczewie, swoje prace w Galerii Sztuki „Synagoga” wystawiła 
białoruska malarka, projektantka wnętrz i dyrygentka Anastazja 
Fie�sowa. Prezes Krystyna Szter, otwierając wernisaż, gorąco 
i serdecznie przywitała autorkę wystawianych prac oraz wszystkich 
z bliska i daleka przybyłych na wystawę. Przedstawiając artystkę 
Krystyna Szter nadmieniła, że Anastazja Fie�sowa pochodzi 
z Białorusi. Urodziła się w Brześciu nad Bugiem, które historycznie 
mocno związane było z Polską i do dziś ma licznych zwolenników 
naszej kultury. Być może było to przyczyną, że Anastazja Fie�sowa 
swe losy związała z Polską. Przypomniała, że malarka wyrosła 
i wychowywała się w atmosferze sztuki, ponieważ jej ojciec był 
znanym portrecistą, a matka – graficzką-plakacistką. Anastazja 
Fie�sowa odziedziczyła talent po rodzicach, ale też zdobyła 
gruntowne wykształcenie. Po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych 
studiowała sztuki wizualne w eksperymentalnej uczelni plastycznej 
w Moskwie pod kierunkiem prof. Eugeniusza Rosenbluma. Z początku 
pracowała jako projektantka wnętrz.

z tamburynem”. To także kilkanaście 
innych prac, jak zamknięty w kadrze 
taniec: charleston, lindy hop, rumba czy 
jitterbug oraz wiele innych prac wy-
różniających się bogatą gamą kolorów, 
które wypełniły i ożywiły całą wysta-
wową przestrzeń. 
 W trakcie wernisażu wystąpiła 
mieszkanka Wójtowa, mezzosopranistka 
Julia Klaudia Abramczyk. Jest solistką 
w akademickim chórze w Poznaniu. Przy 
akompaniamencie Katarzyny Kmieciń-
skiej mogliśmy usłyszeć następujące 
utwory: arię Basi z opery „Krakowia-
cy i górale” Jana Stefaniego, „Naszo 
Anulę” Feliksa Nowowiejskiego, „Groźną 
dziewczynę” Stanisława Moniuszkii 
„Latawicę” Stanisława Niewiadom-
skiego. Wielkie brawa. 
 Piękny wernisaż pt. „Igłą malowane” 
na długo zapadnie w pamięci uczestni-
ków wystawy. To także piękne spotkanie 
z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami, którzy 
potrafią docenić kunszt hafciarki.
 Po części oficjalnej pani Halina 
obdarowana została kwiatami i upo-
minkami. Na koniec gości zaproszono na 
słodki poczęstunek i zwiedzanie wy-
stawy.

Tekst i foto Wojciech Zenderowski

 W piątek 3 sierpnia br., Krystyna 
Szter, prezes Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego „Pojezierze”, Oddział w 
Barczewie, gorąco i serdecznie przy-
witała Halinę Stasikowską z Wójtowa, 
autorkę wystawy oraz wszystkich mi-
łośników sztuki z biska i daleka, a szcze-
gólnie przybyłych mieszkańców Wójto-
wa. Otwierając wystawę pt. „Igłą malo-
wane” Krystyna Szter podkreśliła, że 
artystkę cechuje wyjątkowy i niepowta-
rzalny haft i że jest to jej pierwszy 
wernisaż. Dodała także, że niemałą rolę 
przy zorganizowaniu wystawy i promocji 
miał mąż autorki Jarosław. 
 Nie są to obrazy olejne, akwarele, 
rysunek czy fotografia. To pracochłonne, 
profesjonalnie i misternie wykonane 
maleńkimi krzyżyczkami hafty, w tym 
repliki wielu znanych dzieł sztuki. Na 
szczególną uwagę zasługują repliki 
takich prac, jak: „Wypoczynek na plaży” 
Edwarda Patthosta, „Dwie dziewczyny 
na górce” F. Marca, „Dziewczynka w ka-
peluszu” Stanisława Moniuszki, „Jesien-
ne piękno” Tomasza Bednarskiego, 
„Podwójny portret Elizy” Stanisława 
Wyspiańskiego, „Most drogowy w Ar-
genteuil” i „Kobieta z parasolką” Claude 
Moneta, czy wyróżniający się bogatą 
kolorystyką haft krzyżykowy „Cyganka 

 Koncert główny otworzyli członkowie barczewskiej grupy, po 
których zaprezentował się Ivo Partizan – rockowa grupa, która 
powstała w 1984 roku, legenda punku i zimnej fali. Gwiazdą wieczoru 
był zespół Kobranocka, założony w 1985 roku w Toruniu, legenda 
polskiej sceny rockowej. Ich największe hity, takie jak np. „Kocham cię 
jak Irlandię”, śpiewają pokolenia. Nie trudno się więc domyślić, że 
zawładnęli publicznością i barczewskim amfiteatrem.
 Error jest dowodem, że w Barczewie jest miejsce dla wielu 
gatunków muzycznych, a my na tak energetyczne wydarzenie 
będziemy musieli poczekać do kolejnego sierpnia.

Patrycja Nowicka

 Po raz ósmy Barczewo zadrżało i nie, to nie było żadne 
trzęsienie ziemi, tylko moc i energia, jaką obdarzyli barczewską 
publiczność wykonawcy VIII edycji Festiwalu Rockowego Error, 
którego organizatorem jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne w 
Barczewie.
 Error to festiwal, w którym promuje się młode kapele – te, 
które dopiero stawiają pierwsze kroki w muzycznym świecie. Do 
przeglądu organizatorzy zakwalifikowali 6 z prawie 30 zespołów 
z całej Polski, które nadesłały zgłoszenia. Na scenie jednak 
zaprezentowały się 4 z nich. 
 Partnerem wspierającym organizację festiwalu jest telewizja 
Macrosat. Jedną z form współpracy jest organizacja tzw. dzikiej 
karty, którą jeden z zespołów otrzymuje, wygrywając internetowe 
głosowanie publiczności, a która uprawnia zespół do wzięcia 
udziału w przeglądzie. W tym roku głosami internautów do finału 
Errora zakwalifikował się olsztyński zespół Plaster. Oprócz 
zwycięzcy dzikiej karty na scenie zaprezentowali się: My Own 
Abyss z Krakowa, The Same Baby z Olsztyna oraz Porcelain 
z Warszawy.
 Werdyktem jury, jednogłośnym zwycięzcą tegorocznej edycji 
został My Own Abyss z Krakowa. Jeśli ktoś z państwa nie mógł 
usłyszeć wykonań tego zespołu w tym roku, to nic straconego, 
ponieważ oprócz nagrody pieniężnej zwycięzca występuje na 
przyszłorocznej edycji festiwalu, już jako nasza gwiazda.
 Oprócz festiwalowego przeglądu, ważną częścią Errora są 
koncerty gwiazd polskiej sceny rockowej. W tym roku, wzorem lat 
ubiegłych, organizatorzy zaprosili także do koncertu barczewski 
zespół Vagadilerha. Promowanie lokalnych artystów to jeden z celów 
festiwalu.

FESTIWAL ROCKOWY ERROR 2018

Galeria Sztuki „Synagoga”

Wernisaż Haliny Stasikowskiej 

Galeria Sztuki „Synagoga”

,,BARCZEWSKIE IMPRESJE..."

 Na artystycznej mapie naszej gminy pojawił się kolejny 
punkt. Z inicjatywy Marii Legeżyńskiej, studentki ceramiki na 
wrocławskiej ASP, po spotkaniach twórczych z przyjaciółmi, 
narodził się pomysł interdysyplinarnych plenerów artystycznych.
 W Skajbotach, gdzie mieszka młoda artystka, w tym roku 
odbyła się druga edycja pod hasłem "Wspomnienie-pamięć-
upamiętnienie". Studenci z różnych uczelni artystycznych z Polski 
działali w wielu dziedzinach, między innymi: malarstwie, 
ceramice, rzeźbie, krawiectwie, performance czy warsztatach 
teatralnych. Istotna była integracja grupy i dobra komunikacja, 
dające grunt do swobodnej ekspresji i rozwoju każdego 
uczestnika. Studenci współtworzą wydarzenie na bieżąco.
 9 września zapraszamy na wystawę poplenerową do 
barczewskiej Galerii Sztuki "Synagoga".
 Więcej w kolejnym wydaniu.

Zbigniew „Ramsko” Kozłowski
Fot. Archiwum organizatorów

Gmina Barczewo
coraz bardziej artystyczna
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 W latach 90-tych ubiegłego wieku rozpoczęła malowanie na 
płótnie. Od tego czasu jej malarstwo oscyluje między architekturą 
a portretem. Maluje bajkowo, często z aniołami. Wypracowała własną 
technikę malarską. Wielokrotnie odwiedzała Polskę. Przebywała 
w Gietrzwałdzie, Lublinie, Warszawie, Olsztynie, Poznaniu, Wrześni. 
Obecnie mieszka i tworzy w Polsce. W ostatnim roku czas spędziła 
w Lidzbarku Warmińskim, gdzie tworzyła i wystawiała tam swoje 
prace. Tematem jej prac są przede wszystkim pejzaże miejskie. Maluje 
także portrety indywidualne i zbiorowe oraz obrazy historyczne. 
W biografii artystki możemy przeczytać, że w jej twórczości 
odnajdujemy baśniowe motywy. Szczególnie inspiruje ją historia, ale 
także codzienne, zwyczajne życie mieszkańców miast. Przypomnijmy, 
że jej twórczość związana z Warmią i Mazurami rozpoczęła się wraz 
z przyjazdem do Polski, gdzie zaprezentowana została w projekcie 
„Impresje Olsztyńskie”. Potem były kolejne, pełne uroku miasta na 
Warmii. Dodajmy, że swoją twórczość artystka prezentowała na 
wystawach nie tylko w Polsce, a także w Rosji, Niemczech, Białorusi 
i we Francji. Jej prace znajdują się w europejskich kolekcjach 
prywatnych.
 Anastazja Fie�sowa jest utalentowaną malarką. Jak mówi o sobie, 
kocha Warmię i jej mieszkańców. Często tu bywa malując nasze 
anielskie krajobrazy i ludzi tu mieszkających. Podkreśliła, że 
Barczewo, rodzinne miasto Feliksa Nowowiejskiego zauroczyło ją nie 
tylko swoją zabytkową architekturą, ale także gościnnością. Stąd 
Galeria Sztuki „Synagoga” wypełniła się wyłącznie barczewskimi 
krajobrazami, miejskimi uliczkami z drzemiącymi bajecznymi 
kamieniczkami oraz portretami znanych ludzi. Nie zabrakło także 
aniołów, tych barczewskich, które to miasto ma w swoim herbie. 
Anastazja Fie�sowa mówiła o sobie, że jest tam, gdzie chcą oglądać jej 
obrazy. Mówiła także o swojej pracy i podróżach po Warmii.
 Wystawie Anastazji Fie�sowej towarzyszyła barczewska kapela 
,,Oj Dana” w składzie: Danuta Nowakowska - akordeon, Mieczysław 
Dzimidowicz - cymbały, Piotr Szczyglak - gitara. Kapela przygotowała 
dla artystki specjalny program.
 Po części oficjalnej, autorka wystawianych prac otrzymała kwiaty 
z podziękowaniami za jej obecność i za barczewskie krajobrazy, które 
wypełniły przestrzeń synagogi. Na koniec Krystyna Szter zaprosiła 
gości na słodki poczęstunek i zwiedzanie wystawy.

Tekst i foto Wojciech Zenderowski

 W piątek, 17 sierpnia br., na zaproszenie Krystyny Szter, prezes 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, Oddział w 
Barczewie, swoje prace w Galerii Sztuki „Synagoga” wystawiła 
białoruska malarka, projektantka wnętrz i dyrygentka Anastazja 
Fie�sowa. Prezes Krystyna Szter, otwierając wernisaż, gorąco 
i serdecznie przywitała autorkę wystawianych prac oraz wszystkich 
z bliska i daleka przybyłych na wystawę. Przedstawiając artystkę 
Krystyna Szter nadmieniła, że Anastazja Fie�sowa pochodzi 
z Białorusi. Urodziła się w Brześciu nad Bugiem, które historycznie 
mocno związane było z Polską i do dziś ma licznych zwolenników 
naszej kultury. Być może było to przyczyną, że Anastazja Fie�sowa 
swe losy związała z Polską. Przypomniała, że malarka wyrosła 
i wychowywała się w atmosferze sztuki, ponieważ jej ojciec był 
znanym portrecistą, a matka – graficzką-plakacistką. Anastazja 
Fie�sowa odziedziczyła talent po rodzicach, ale też zdobyła 
gruntowne wykształcenie. Po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych 
studiowała sztuki wizualne w eksperymentalnej uczelni plastycznej 
w Moskwie pod kierunkiem prof. Eugeniusza Rosenbluma. Z początku 
pracowała jako projektantka wnętrz.

z tamburynem”. To także kilkanaście 
innych prac, jak zamknięty w kadrze 
taniec: charleston, lindy hop, rumba czy 
jitterbug oraz wiele innych prac wy-
różniających się bogatą gamą kolorów, 
które wypełniły i ożywiły całą wysta-
wową przestrzeń. 
 W trakcie wernisażu wystąpiła 
mieszkanka Wójtowa, mezzosopranistka 
Julia Klaudia Abramczyk. Jest solistką 
w akademickim chórze w Poznaniu. Przy 
akompaniamencie Katarzyny Kmieciń-
skiej mogliśmy usłyszeć następujące 
utwory: arię Basi z opery „Krakowia-
cy i górale” Jana Stefaniego, „Naszo 
Anulę” Feliksa Nowowiejskiego, „Groźną 
dziewczynę” Stanisława Moniuszkii 
„Latawicę” Stanisława Niewiadom-
skiego. Wielkie brawa. 
 Piękny wernisaż pt. „Igłą malowane” 
na długo zapadnie w pamięci uczestni-
ków wystawy. To także piękne spotkanie 
z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami, którzy 
potrafią docenić kunszt hafciarki.
 Po części oficjalnej pani Halina 
obdarowana została kwiatami i upo-
minkami. Na koniec gości zaproszono na 
słodki poczęstunek i zwiedzanie wy-
stawy.

Tekst i foto Wojciech Zenderowski

 W piątek 3 sierpnia br., Krystyna 
Szter, prezes Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego „Pojezierze”, Oddział w 
Barczewie, gorąco i serdecznie przy-
witała Halinę Stasikowską z Wójtowa, 
autorkę wystawy oraz wszystkich mi-
łośników sztuki z biska i daleka, a szcze-
gólnie przybyłych mieszkańców Wójto-
wa. Otwierając wystawę pt. „Igłą malo-
wane” Krystyna Szter podkreśliła, że 
artystkę cechuje wyjątkowy i niepowta-
rzalny haft i że jest to jej pierwszy 
wernisaż. Dodała także, że niemałą rolę 
przy zorganizowaniu wystawy i promocji 
miał mąż autorki Jarosław. 
 Nie są to obrazy olejne, akwarele, 
rysunek czy fotografia. To pracochłonne, 
profesjonalnie i misternie wykonane 
maleńkimi krzyżyczkami hafty, w tym 
repliki wielu znanych dzieł sztuki. Na 
szczególną uwagę zasługują repliki 
takich prac, jak: „Wypoczynek na plaży” 
Edwarda Patthosta, „Dwie dziewczyny 
na górce” F. Marca, „Dziewczynka w ka-
peluszu” Stanisława Moniuszki, „Jesien-
ne piękno” Tomasza Bednarskiego, 
„Podwójny portret Elizy” Stanisława 
Wyspiańskiego, „Most drogowy w Ar-
genteuil” i „Kobieta z parasolką” Claude 
Moneta, czy wyróżniający się bogatą 
kolorystyką haft krzyżykowy „Cyganka 

 Koncert główny otworzyli członkowie barczewskiej grupy, po 
których zaprezentował się Ivo Partizan – rockowa grupa, która 
powstała w 1984 roku, legenda punku i zimnej fali. Gwiazdą wieczoru 
był zespół Kobranocka, założony w 1985 roku w Toruniu, legenda 
polskiej sceny rockowej. Ich największe hity, takie jak np. „Kocham cię 
jak Irlandię”, śpiewają pokolenia. Nie trudno się więc domyślić, że 
zawładnęli publicznością i barczewskim amfiteatrem.
 Error jest dowodem, że w Barczewie jest miejsce dla wielu 
gatunków muzycznych, a my na tak energetyczne wydarzenie 
będziemy musieli poczekać do kolejnego sierpnia.

Patrycja Nowicka

 Po raz ósmy Barczewo zadrżało i nie, to nie było żadne 
trzęsienie ziemi, tylko moc i energia, jaką obdarzyli barczewską 
publiczność wykonawcy VIII edycji Festiwalu Rockowego Error, 
którego organizatorem jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne w 
Barczewie.
 Error to festiwal, w którym promuje się młode kapele – te, 
które dopiero stawiają pierwsze kroki w muzycznym świecie. Do 
przeglądu organizatorzy zakwalifikowali 6 z prawie 30 zespołów 
z całej Polski, które nadesłały zgłoszenia. Na scenie jednak 
zaprezentowały się 4 z nich. 
 Partnerem wspierającym organizację festiwalu jest telewizja 
Macrosat. Jedną z form współpracy jest organizacja tzw. dzikiej 
karty, którą jeden z zespołów otrzymuje, wygrywając internetowe 
głosowanie publiczności, a która uprawnia zespół do wzięcia 
udziału w przeglądzie. W tym roku głosami internautów do finału 
Errora zakwalifikował się olsztyński zespół Plaster. Oprócz 
zwycięzcy dzikiej karty na scenie zaprezentowali się: My Own 
Abyss z Krakowa, The Same Baby z Olsztyna oraz Porcelain 
z Warszawy.
 Werdyktem jury, jednogłośnym zwycięzcą tegorocznej edycji 
został My Own Abyss z Krakowa. Jeśli ktoś z państwa nie mógł 
usłyszeć wykonań tego zespołu w tym roku, to nic straconego, 
ponieważ oprócz nagrody pieniężnej zwycięzca występuje na 
przyszłorocznej edycji festiwalu, już jako nasza gwiazda.
 Oprócz festiwalowego przeglądu, ważną częścią Errora są 
koncerty gwiazd polskiej sceny rockowej. W tym roku, wzorem lat 
ubiegłych, organizatorzy zaprosili także do koncertu barczewski 
zespół Vagadilerha. Promowanie lokalnych artystów to jeden z celów 
festiwalu.

FESTIWAL ROCKOWY ERROR 2018

Galeria Sztuki „Synagoga”

Wernisaż Haliny Stasikowskiej 

Galeria Sztuki „Synagoga”

,,BARCZEWSKIE IMPRESJE..."

 Na artystycznej mapie naszej gminy pojawił się kolejny 
punkt. Z inicjatywy Marii Legeżyńskiej, studentki ceramiki na 
wrocławskiej ASP, po spotkaniach twórczych z przyjaciółmi, 
narodził się pomysł interdysyplinarnych plenerów artystycznych.
 W Skajbotach, gdzie mieszka młoda artystka, w tym roku 
odbyła się druga edycja pod hasłem "Wspomnienie-pamięć-
upamiętnienie". Studenci z różnych uczelni artystycznych z Polski 
działali w wielu dziedzinach, między innymi: malarstwie, 
ceramice, rzeźbie, krawiectwie, performance czy warsztatach 
teatralnych. Istotna była integracja grupy i dobra komunikacja, 
dające grunt do swobodnej ekspresji i rozwoju każdego 
uczestnika. Studenci współtworzą wydarzenie na bieżąco.
 9 września zapraszamy na wystawę poplenerową do 
barczewskiej Galerii Sztuki "Synagoga".
 Więcej w kolejnym wydaniu.

Zbigniew „Ramsko” Kozłowski
Fot. Archiwum organizatorów

Gmina Barczewo
coraz bardziej artystyczna
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 W dniach 26 maja-10 czerwca 2018 r. 
gmina Barczewo przystąpiła do II Makro-
regionalnego Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin, w którym wzięło udział 226 miast 
i gmin z całej Polski. Tak jak w roku ubiegłym, 
organizatorzy konkursu podzielili turniej na 
pięć grup. Gmina Barczewo została zakwalifi-
kowana do grupy II. W klasyfikacji generalnej 
zajęła 25 miejsce na 74 startujące MiG, 
natomiast I miejsce wśród gmin startujących 
z województwa warmińsko-mazurskiego. Za 
nami znalazły się gminy z naszego woje-
wództwa takie jak: Lidzbark Warmiński (45 
m), Gołdap (51 m), Braniewo (54 m). Wyniki 
poszczególnych grup i udziału MiG z naszego 
województwa:
Gr. I - do 5 000 tys. mieszkańców – 
wystartowało 100 miast i gmin. Najlepsze 
miejsce z woj. warmińsko-mazurskiego 
zdobył Sępopol, zajmując 62 miejsce.
Gr. II - od 7 500 do 20 000 tys. mieszkań-
ców – wystartowały 74 miasta i gminy. 
Gmina Barczewo w klasyfikacji generalnej 
zajęła 25. miejsce oraz pierwsze wśród gmin 
z woj. warmińsko-mazurskiego.
Gr. III - od 20 000 do 50 000 tys. mieszkań-
ców – wystartowały 38 miasta i gminy. 
Najlepsze miejsce z woj. warmińsko-
mazurskiego zdobyły Bartoszyce, zajmując 
14 miejsce.
Gr. IV - od 50 000 do 100 000 tys. miesz-
kańców – wystartowało 6 miast. Brak miasta 
i gminy z woj. warmińsko-mazurskiego

SPORTTELEGRAM

Gr. V - Pow. 100 000 tys. mieszkańców – 
wystartowało 8 miast. Olsztyn zajął 3 
miejsce.
 Warto dodać, że w roku ubiegłym gmina 
Barczewo zajęła 32 miejsce na 90 gmin 
i była na 4. miejscu wśród gmin startujących 
z województwa warmińsko-mazurskiego.
 Jest to największa impreza sportu maso-
wego w Polsce, rozgrywana w ramach 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Tym bardziej 
cieszymy się, że w gminie Barczewo, dzięki 
współpracy koordynatora sportu, organizacji 
pozarządowych i sołtysów, odbywa się coraz 
więcej imprez rekreacyjno-sportowych, które 
integrują całe społeczeństwo gminne i pro-
mują zdrowy styl życia, co jest najlepszą formą 
spędzania czasu wolnego.
 Głównym organizatorem było Towa-
rzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
 Zgodnie z regulaminem turnieju, należało 
podać imprezy sportowo-rekreacyjne, które 
w tym czasie mają odbyć się na terenie 
gminy.Do turnieju zostały zgłoszone następu-
jące wydarzenia:
26 maja 2018 r.- Zajęcia z ruchu 
funkcjonalnego. CAS Jezioro Linowskie - 
Łęgajny
27 maja - Nordic walking w Łęgajnach
28-29 maja 2018 r. - Gminny Turniej Gry 
w Dwa Ognie skierowanie dla dzieci szkół 
podstawowych klas I-III
30 maja 2018 r. - Turniej Szachowy
30 maja 2018 r. - Dzień Dziecka w Barczewie

Warnija - Szlakami Warmii
 W sobotę 4 sierpnia, na przepięknej Warmii, w słoneczny ciepły dzień, odbyła się II 
edycja Maratonu Rowerowego Warnija. Zorganizowany był przez Warmiński Klub 
Rowerowy FAN. Trasy maratonu przebiegały przez trzy powiaty oraz siedem gmin. 
Wydział Informacji Turystycznej Urzędu Miejskiego w Barczewie już po raz drugi 
włączył się do współpracy, przygotowując punkt kontrolny – przystanek dla trasy 
krótkiej maratonu liczący 76 km. Na zorganizowanym przystanku przy Ratuszu 
Miejskim w Barczewie około 100 uczestników mogło odpocząć na przygotowanych 
leżakach, oczywiście w cieniu, schłodzić się przy kurtynach wodnych, napić się oraz 
posilić. Rowerzyści, którzy odwiedził nasz punkt na karcie startowej maratonu, 
otrzymali pamiątkową pieczątkę Barczewa.

Katarzyna Stasiewicz

1-3 czerwca 2018 r. - Dzień Dziecka 
w Skajbotach
1-3 czerwca 2018 r. - Ogólnopolskie 
Mistrzostwa w Ratownictwie w ramach 
kwalifikowalnej pierwszej pomocy
2 czerwca 2018 r. - Zajęcia z ruchu 
funkcjonalnego. CAS Jezioro Linowskie - 
Łęgajny
5 czerwca 2018 r. - II Gminna Olimpiada 
Sportowa Przedszkolaków
6 czerwca 2018 r. - Gimnazjalny Turniej Piłki 
Sitkowej Dziewcząt - Barczewo
8 czerwca 2018 r. - Festyn Rodzinny 
Przedszkolaków
9 czerwca 2018 r. - Festyn Rodzinny 
w Kromerowie
9 czerwca 2018 r. - Mazurskie Tropy - 
długodystansowy rajd terenowy, 
przeznaczony zarówno dla amatorów, 
jak i bardziej doświadczonych zawodników. 
Celem imprezy była popularyzacja sportu 
i turystyki, biegów i jazdy rowerowej na 
orientację, a także promocja walorów 
krajoznawczych terenów gminy Barczewo.
9 czerwca 2018 r. - Festyn Strażacki 
w Wipsowie
10 czerwca 2018 r. - Rajd rowerowy - 
Łęgajny
10 czerwca 2018 r. - Festyn Rodzinny 
w sołectwie Wójtowo
26.05 - 10.06.2018 r. - Biegam Bo Lubię

Katarzyna Stasiewicz

Podsumowanie II Makroregionalnego
Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2018 r.

Fot. Archiwum IT/UM/W. Zdaniuk (3)
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Książka na wrzesień
Biblioteka CK-B

Pełna inteligentnego humoru i zagadek powieść osnuta tajemnicą, w której śmierć 
i niebezpieczeństwo czają się na uliczkach współczesnych miast i w podziemiach 
średniowiecznych zamków. Tirso Alfaro, doktorant na wydziale historii sztuki, podczas 
praktyki w muzeum w Canterbury jest świadkiem kradzieży zabytkowej pateny. 
Po powrocie do Madrytu odpowiada na enigmatyczną ofertę pracy i bierze udział 
w osobliwym procesie rekrutacji, nawet nie podejrzewając, że na próbę wystawia go tajna 
organizacja – Narodowy Korpus Poszukiwaczy, którego celem jest odzyskanie cennych dzieł 
sztuki należących do dziedzictwa Hiszpanii. Wkrótce Tirso włączy się do szaleńczej pogoni 
za mitycznym Stołem Salomona, który wedle legend może przynieść tylko nieszczęście. 
Tym samym zostanie wciągnięty w oszałamiającą spiralę niebezpieczeństw, zdrady i śmierci. 

Źródło https://www.empik.com/stol-krola-salomona-montero-manglano-
luis,p1119796141,ksiazka-p

Luis Montero Manglano „Stół króla Salomona”

Zapraszamy na wieżę widokową !

ANGIELSKI
ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2-17 lat

www.whatsup-angielski.pl

We wrześniu darmowe korepetycje i darmowe lekcje otwarte w Barczewie

HISZPAŃSKI NOWOŚĆ!

AKADEMIA NAUKI

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

NOWOŚĆ!

Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

www.radiobarczewo.pl 

oraz TVK Macrosat - kanał 910

RADIO WARMIA BARCZEWO

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

godz. 15.00 - uroczysta msza święta w kościele pw.św. Andrzeja Apostoła

w Barczewie, przemarsz z Pl. Batorego do amfiteartu.

godz. 16.00
- otwarcie dożynek - wystąpienia zaproszonych gości,
- wręczenie nagród dla najlepszych rolników i producentów rolnych
  z terenu gminy,
- wręczenie podziękowań i nagród agroturystykom,
- wręczenie podziękowań za przygotowanie stoisk promujących sołectwa

godz. 17.00-22.00 - FESTYN DOŻYNKOWY
- rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy kosz dożynkowy,
- pokazy sportowe,
- NARODOWE CZYTANIE - „PRZEDWIOŚNIE“ STEFANA ŻEROMSKIEGO
- występy artystyczne

- koncerty

DOŻYNKI
GMINNE

8 września
AMFITEATR MIEJSKI W BARCZEWIE

PROGRAM:

DODATKOWO:

- godz. 17.30 - 19.00 - „STREFA ROLNIKA“

  teren przeznaczony dla dzieci

  (gry, zabawy, konkursy)

- OSP Barczewo oraz z terenu Gminy Barczewo

- stoiska Sołectw z Gminy Barczewo

- stoiska „zewnętrzne”

- punkt  promocji zdrowia: szkolenie z udzielania

  pierwszej pomocy, pokaz sprzętu ratowniczego,

  programy profilaktyczne, bezpłatne badania

  spirometryczne, ciśnienia krwi, glukozy

2018

Dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
w Barczewie ma zaszczyt zaprosić Państwa 

na wydarzenie 

„Fotografia. Moja pasja”
Jubileusz pracy twórczej 
Włodzimierza Zdaniuka

6 września 2018 r. (czwartek) godz. 18:00
Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie, 

ul. Grunwaldzka 15

W programie:
Wystawa fotograficzna

Prezentacja warsztatu pracy
Występy artystyczne przyjaciół,

niespodzianki

Fot. P. Marzewski




