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GAZETA BEZPŁATNA

Z okazji Dnia Kobiet życzymy Wam, drogie Panie,
samych pomyślnych dni, aby każdego dnia
na Waszych twarzach gościł uśmiech.
Życzymy spełnienia wszystkich Waszych marzeń oraz pragnień.
Wszystkiego najlepszego!

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barczewie
Andrzej Maciejewski        

 B    urmistrz Barczewa
Lech Jan Niktkowski

Anioły Sukcesu i Barczewianin Roku 2017Anioły Sukcesu i Barczewianin Roku 2017Anioły Sukcesu i Barczewianin Roku 2017
Uroczyste wręczenie Statuetek Barczewianina Roku oraz Aniołów Sukcesu

odbędzie się 15 marca 2018 r. w Skarbcu Kultury Europejskiej

przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Barczewie 
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Zdjęcie na okładce:
„Wyczekująca rzeka”
Krzysztof Trąbiński RADIO WARMIA BARCZEWO

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

oraz TVK Macrosat - kanał 910

Konkurs fotograficzny „Barczewskie pejzaże”.
Poznajcie zwycięzców!

Książka na marzec Biblioteka Miejska w Barczewie

Moni Nilsson „Zlatko, Beza i złodziej”

10 marca 2018 r.
SKARBIEC KULTURY EUROPEJSKIEJ

w Barczewie, ul. Grunwaldzka 15
godz. 19.00

Fot. A. Markowicz, W. Zdaniuk

I miejsce - Paweł Wyrzykowski
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 Gmina Barczewo realizuje projekt pn. 
Anielski Plac Zabaw, donansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Poddziałania 19.2: 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Operacja została uznana za zgodną z Lokalną 
Strategią Rozwoju LGD Południowa Warmia.
 Projekt ma na celu rozbudowę istniejącego 
placu zabaw zlokalizowanego w Kaplity-
nach,co doprowadzi do powstania w tym 
miejscu „Anielskiego placu zabaw” z wypo-
sażeniem przyjaznym osobom niepełno-
sprawnym. Modernizacja istniejącego placu 
zabaw ma za zadanie integrować społeczność 
lokalną, jak również zwiększyć atrakcyjność 
turystyczną wsi tematycznej Kaplityny – 
„Wioski Sosnowych Aniołów”.
 Celem zadania jest budowa infrastruktury 
rekreacyjnej dostosowanej do osób w różnym 
wieku oraz osób niepełnosprawnych, posia-
dających obniżoną sprawność funkcjonalną 
(sensoryczną, zyczną i/lub psychiczną), która 
jest trwała lub okresowo utrudniająca życie 
codzienne. Wybudowana infrastruktura będzie 
ogólnodostępna, niekomercyjna, służąca 
społeczności lokalnej, w tym osobom niepełno-
sprawnym mieszkającym w sołectwie Kapli-
tyny, a także turystom licznie odwiedzającym 
wieś tematyczną Kaplityny. Realizacja przed-
mio towego zadan ia s łużyć ma przede 
wszystkim zaspokojeniu potrzeb społeczności 
lokalnej, ale także poszerzeniu oferty tury-
stycznej i atrakcyjności obszaru LGD.

Wartość całkowita projektu: 49 373,46 PLN
Donansowanie projektu z UE: 46 904,00 PLN
Okres realizacji projektu: lata 2017 – 2018

URZĄD MIEJSKI / INFORMACJE

 12 grudnia 2018 r. nad jeziorem Pisz w Tumianach koło Barczewa odbył 
się festyn pod hasłem „Bezpieczne Ferie”. Pokazy policji, straży pożarnej 
i ratownictwa medycznego z wykorzystaniem poduszkowca i sań 
lodowych okazały się największą atrakcją. Uczniowie mieli okazję 
zobaczyć pokaz tresury psa policyjnego. Funkcjonariusz tłumaczył, jak 
należy się zachować w przypadku kontaktu z agresywnym czworonogiem.
 W imprezie w Tumianach wzięło udział około 400 dzieci ze szkół 
z gminy Barczewo. Organizatorzy zadbali również o gorącą herbatę 
i kiełbaskę dla uczestników festynu. Pracownicy Informacji Turystycznej 
Urzędu Miejskiego w Barczewie rozdysponowali 400 szt. opasek 
odblaskowych z logo Barczewa. 

BEZPIECZNE FERIE

 Gmina Barczewo realizuje projekt pn. 
Zapewnienie mieszkańcom Gminy Barczewo 
dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 
świadczonych drogą elektroniczną, donanso-
wany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 
3.1: Cyfrowa dostępność informacji sektora 
publicznego oraz wysoka jakość e-usług 
publicznych osi priorytetowej. Cyfrowy region 
Regionalnego Programu Operacy jnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020.
 Celem projektu jest usprawnienie realizacji 
spraw o charakterze publicznym poprzez 
cyfryzację procesów administracyjnych na 
terenie działalności gminy. W wyniku realizacji 
projektu zwiększona zostanie zdolność gminy 
Barczewo do realizacji zadań publicznych on-
line, cyfryzacji posiadanych zasobów oraz 
udostępniania informacji publicznej.
 Wdrożonych zostanie 14 e-usług, cha-
rakteryzujących się wysokim walorem powta-
rzalności i wysokim poziomem dojrzałości. 
Uruchomiony zostanie nowy system tele-
informatyczny, tj. Centralna Platforma E-Usług 
Mieszkańca i zmodernizowany zostanie 
system dziedzinowy. Opracowany zostanie 
zintegrowany portal WWW.
 Systemy (CPeUM oraz system dziedzi-
nowy) oraz portal WWW będą wspomagały 
realizację zadań publicznych przez gminę 
Barczewo i wpływać będą pozytywnie na po-
szerzenie dostępu klientów do informacji 
i zasobów urzędu.
 Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba 
urzędowych spraw załatwianych elektro-
nicznie przez grupę docelową projektu – 
obywateli i biznesu z terenu gminy Barczewo, 
dzięki czemu nastąpi usprawnienie procesów 
administracyjnych gminy i uproszczenie obo-
wiązków urzędowych, ciążących na klientach 
urzędu.

E-usługi
Cele szczegółowe, w wyniku których zostanie 
zrealizowany cel główny to:
1. Zwiększenie zdolności gminy Barczewo do 
realizacji zadań publicznych on-line oraz 
udostępniania informacji publicznej – zostanie 
zrealizowany dzięki uruchomieniu Centralnej 
Platformy E-Usług Mieszkańca, modułu komu-
nikacji dla CPeUM i wdrożeniu zintegrowanego 
portalu WWW.
2. Zwiększenie dostępności usług publicznych 
świadczonych elektronicznie – dzięki urucho-
mieniu 8 usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 6 
usług na 3 poziomie dojrzałości.
3. Zniwelowanie części barier przed osobami 
z niepełnosprawnością w zakresie realizacji 
spraw publicznych – poprzez działania, pozwa-
lające na zdalne korzystanie i procedowanie 
w obszarach administracyjnych, również 
osobom niepełnosprawnym, zależnym, ma-
jącym pod opieką osoby zależne czy chorym 
oraz np. dostosowanie narzędzi e-admini-
stracji do standardów WCAG 2.0 pozwala-
jących na sprawne poruszanie się w Internecie 
osobom z niepełnosprawnościami.
4. Optymalizacja procesów wewnętrznych 
i zewnętrznych gminy Barczewo, zwiększa-
jących zdolności urzędu do realizacji zadań 
publ icznych on-l ine oraz udostępniania 
informacji. Cel zostanie osiągnięty poprzez:
a)cyfryzację procedur wewnątrzadmini-
stracyjnych w zakresie wdrożonych e-usług,
b) zapewnienie jednolitych kanałów i metod 
komunikacji, co spowoduje standaryzację 
działania administracj i w województwie, 
zwiększając do niej zaufanie społeczne.

Wartość całkowita projektu: 789 660,00 PLN
Donansowanie projektu z UE: 666 190,56 PLN
Okres realizacji projektu: lata 2017-2019

Anielski Plac Zabaw
Fot. Archiwum UM
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 Gmina Barczewo realizuje projekt pn. 
Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 
1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16, 
donansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Działania 7.2: Infrastruktura drogowa w miej-
skich obszarach funkcjonalnych, Poddziałania 
7.2.1: Mobilny MOF – ZIT Olsztyna osi 
priorytetowej. Infrastruktura transportowa 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020.
Opis projektu:
 Projekt zakłada wybudowanie w pełni 
funkcjonalnej drogi (gminnej), łączącej gminę 
Barczewo z siecią TEN-T poprzez DK 16. 
Droga ta posiadać będzie łączną długość 3,1 
km przy szerokości odcinków: 6 m – dł. 1,827 m 
oraz 5 m – dł. 1,305 m. Ponadto przebudowany 
zostanie wiadukt kolejowy w ciągu drogi o dłu-
gości 28,08 m, szerokości całkowitej obiektu 13 

URZĄD MIEJSKI / INFORMACJE

Budowa drogi gminnej
przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16

m. Infrastruktura ta, komunikująca gminę z 
nadrzędną siecią drogową, przyczyni się do 
znaczącej poprawy zewnętrznej dostępności 
transportowej gminy i jej wewnętrznej spój-
ności.
 Droga obsługiwać będzie transport oso-
bowy indywidualny, transport zbiorowy oraz 
transport dostawczy.
 Przewiduje się realizację następującego 
zakresu:
1. Budowa drogi gminnej o długości 3,1 km wraz 

z budową chodników.
2. Przebudowa kolizji: sieci energetycznej, 
sieci telekomunikacyjnej, sieci wodno-kana-
lizacyjnej, gazu i deszczówki.
3. Rozbiórka i budowa wiaduktu nad linią 
kolejową nr 353 w miejscowości Nikielkowo.
Cele projektu:
 Cel projektu 1: Poprawa zewnętrznej dostę-
pności i wewnętrznej spójności transportowej 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 
po roku 2018 poprzez budowę drogi Wójtowo-
Nikielkowo oraz jej połączenie z siecią TEN-T 
(DK nr 16).
 Cel projektu 2: Poprawa dostępności ko-
munikacyjnej gminy Barczewo po roku 2018 
w wyniku budowy drogi gminnej o długości 3,1 
km oraz budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 
533 Poznań-Skandawa.
Wartość całkowita projektu: 16 039 491,71 PLN
Donansowanie projektu z UE: 13 633 567,95 
PLN

 Gmina Barczewo planuje zrealizować 
projekt pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Wój-
towie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 
świetlicy, donansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Poddziałania 19.2: Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja została 
uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju 
LGD Południowa Warmia.
Poprzez realizację zadania gmina Barczewo 

zyska ogólnodostępny, niekomercyjny, dosto-
sowany do wszystkich grup wiekowych oraz 
osób defaworyzowanych obiekt kulturalny, 
który poszerzy ofertę spędzania wolnego 
czasu, podniesie aktywność kulturalną lokalnej 
społeczności, jak również wspierać będzie 
integrowanie się mieszkańców.
 Realizacja inwestycji będzie miała bezpo-
średni wpływ na wzrost zaangażowania społe-
czeństwa w inicjatywy obywatelskie, a także 
budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców.
 Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie 
zapewni podniesienie jakości życia mieszkań-

ców wsi, integrację mieszkańców oraz mo-
żliwość rozwijania organizacji, które działają na 
terenie miejscowości. Nastąpi to poprzez 
zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, 
organizację zajęć dla dzieci, imprez kultu-
ralnych, artystycznych, świątecznych i innych 
wydarzeń. Świetlica będzie miejscem otwartym 
również dla turystów, m.in. podczas imprez 
kulturalnych i artystycznych.

Wartość całkowita projektu: 292 232,12 PLN
Donansowanie projektu z UE: 185 947,00 PLN
Okres realizacji projektu: lata 2017-2018

Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie

 10 lutego 2018 roku w sobotni wieczór w Bartoszyckim Domu Kultury odbył się wernisaż artystów, podczas 
którego była okazja obejrzeć prace gminnej artystki – Agnieszki Markowicz, a także Very Kobylińskiej, Dietera 
Lubczyka, Jana Bachara, Wioletty Jaskólskiej. 
 Agnieszka Markowicz studiowała na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM w Olsztynie. W 2004 roku 
otrzymała dyplom w pracowni projektowania artystycznego prof. Stanisława Trzeszczkowskiego. Ostatnie 
malarstwo artystki jest porównywane do sztuki surrealistycznej, operuje symboliką i odwołuje się do ludzkich 
emocji, wyobraźni, jak również do niekontrolowanego doznania, ulotnych stanów emocjonalnych, które są 
głęboko ukryte w podświadomości artysty. Duży wpływ wywierają na nią tacy artyści jak Michał Anioł, Salvador 
Dali, Frida Kahlo. Artystka mówi, że „w życiu jest pełno surrealizmu – wystarczy pamiętać sny”. 
 Podczas uroczystej Gali Obchodów Jubileuszu 60-lecia Bartoszyckiego Domu Kultury otrzymała z rąk pani 
dyrektor BDK, Katarzyny Basak, pamiątkowy medal „PIĄTKA dla Kultury”. 
Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów. 

Wydział Informacji Turystycznej w Barczewie

 Sejm Rzeczypospolitej uchwałą z dnia 22 
grudnia 2015 r. ogłosił rok 2016 Rokiem Feliksa 
Nowowiejskiego. Przez dwa lata obchodów 
2016/2017 wiele się działo w całej Polsce, ale 
przede wszystkim chcemy Państwu przedsta-
wić, co działo się w gminie Barczewo. Wiele 
osób i wydarzeń wartych jest przypomnienia. 
Podsumowanie obchodów przygotowało 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie 
15 lutego 2018 r. z okazji 141 rocznicy urodzin 
Feliksa Nowowiejskiego.
 W Skarbcu Kultury Europejskiej w Barcze-
wie wszystkich przybyłych gości powitał pan 
Lech Jan Nitkowski, burmistrz Barczewa. 
Następnie Magdalena Łowkiel, pracownik 
Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiej-
skiego, podlegającego Centrum Kulturalno-
Bibliotecznemu w Barczewie, przedstawiła 
wybrane wydarzenia, które odbyły się w 2016 r. 
Podsumowano też dwa projekty z 2017 r., 
donansowane ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
„Nowowiejski 2017” realizowanego przez 
Instytut Muzyki i Tańca, których benecjentem 
było Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bar-
czewie. Pierwszy to „Feliks Nowowiejski z bli-
ska. Cykl koncertów w Barczewie, rodzinnym 
mieście kompozytora w 140 rocznicę urodzin”, 
a kolejny polegał na wydaniu albumu pt. 
„Przewodnik Feliksa Nowowiejskiego. Pa-
miątki i rękopisy w zbiorach Salonu Muzy-
cznego im. Feliksa Nowowiejskiego w Bar-
czewie”. Ten wyjątkowy wieczór był okazją do 
wręczenia osobom współpracującym przy 
obchodach Roku Feliksa Nowowiejskiego 
egzemplarzy książki, czego dokonał pan 
Robert Tokarski, dyrektor Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego.

 Kilka egzemplarzy można było wygrać 
w konkursie wiedzy o kompozytorze, książki 
zostały również przekazane do instytucji 
kulturalno-oświatowych w gminie Barczewo. 
W czasie spotkania mówiono m.in. o współ-
pracy z Salonem Muzycznym „Willa wśród Róż” 
w Poznaniu. Minutą ciszy uczczono pamięć 

Państwa Niny i Jana Nowowiejskich.
 Na scenie Skarbca wystąpili niesamowici 
najmłodsi mieszkańcy miasta i gminy Barcze-
wo i nie tylko. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr. 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie – 
Zuzanna Fyda, Oliwia Przyborek, Tomasz Łysy, 
Michał Kowalewski, Alicja Chojecka, Kacper 
Kaczmarczyk – wystąpili we wspaniałym przed-
stawieniu pt. „Mały Feluś wyrusza w świat”, 
przygotowanym pod kierunkiem nauczyciel 
pani Bogumiły Lisowskiej, na motywach 
książeczki wydanej przez Stowarzyszenie 

Inicjatyw Obywatelskich. Wraz z dziećmi 
wszyscy odśpiewali „Rotę”. Następnie na 
fortepianie zagrali fantastyczni pianiści, 
uczniowie Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. 
w Dywitach: Miłosz Grzywiński, Wiktoria Marel, 
Aleksander Hestkowski, Gerhard Klifeld. 
Pięknie zabrzmiały utwory Feliksa Nowo-
wiejskiego w interpretacji młodych muzyków, 
którzy zagrali m.in. Mazura, Polkę, Walc a-moll.
 Na zakończenie wydarzenia odbyła się 
projekcja lmu dokumentalnego pt. „Kompo-
zytor z Barczewa” zrealizowanego przez TVP3 
Olsztyn, w którym zostały zaprezentowane 
dokumenty ze zbiorów m.in. Salonu Mu-
zycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w Bar-
czewie.
 Ten wieczór uzmysłowił nam, że Barczewo 
wspaniale potra czcić swojego patrona. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za to, 
co się wydarzyło i liczymy na dalsze wspólne 
działania! Ciekawa historia i postaci związane 
z Warmią, które naszą ziemię kształtowały, 
walczyły o polskość, są warte pamięci, a taką 
postacią jest m.in. Feliks Nowowiejski. Warto o 
nim mówić, uczyć się, słuchać jego muzyki.  
Prezentujemy Państwu wybrane wydarzenia 
Roku Fel iksa Nowowiejskiego w gminie 
Barczewo, a więcej o obchodach można 
słuchać na falach internetowych Radia Warmia 
Barczewo w internecie na stronie:
www.radiobarczewo.pl oraz na kanale 910 
telewizji kablowej Macrosat.

Magdalena Łowkiel

Wybrane wydarzenia Roku Feliksa 
Nowowiejskiego 2016/2017 w gminie 
Barczewo
 Raport przygotowany przez Instytut Muzyki 
i Tańca pokazuje, że podczas obchodów Roku 
Fel iksa Nowowiejskiego odbyły się 663 
wydarzenia w całej Polsce, m.in. w Barczewie, 
Olsztynie, Poznaniu, Świętej Lipce, Gdańsku, 
Nowym Mieście Lubawskim, Bydgoszczy, 
Gnieźnie, Płocku, Warszawie, Tuszynie, Wol-
bórzu, Radomiu, Sulejowie, Piotrkowie Trybu-
nalskim, Radomsku, Kielcach, Częstochowie, 
Opolu, Świdnicy, Katowicach, Krakowie, 
Bielsku-Białej i Zakopanym. Wykonano 337 
dzieł Feliksa Nowowiejskiego, które wykonało 
ok. 1100 wykonawców. Ukazało się ok. 63000 
nakładów wydawnictw. A słuchaczy i uczestni-
ków wydarzeń było ok. 500 000! Nietrudno w to 
uwierzyć, bo tylko w gminie Barczewo odbyło 
się kilkadziesiąt wydarzeń m.in. koncertów, 
spotkań, wystaw, konkursów, lekcji-zajęć mu-
zealnych i edukacyjnych. Oto wybrane z nich:
Rok 2016
18.01. Inauguracja Roku Feliksa Nowowiej-
skiego. Uchwałą XX(135)16 Rady Miejskiej 
w Barczewie z dnia 18 stycznia 2016 r. przy-
jęto utwór „O Warmio moja miła” hymnem Bar-
czewa. Koncert chóru „Moderato” z Bar-
czewa.
7.02. Koncert w wykonaniu Agnieszki i Pawła 
Panasiuków na fortepian i wiolonczelę.
1.02. Gra miejska „Tropiciele Feliksa” dla u-
czniów Szkoły Podstawowej nr. 1 im. F. Nowo-
wiejskiego, Zespołu Szkół w Barczewie i u-
czestników szkolnej wymiany z Hagen. 
2-4.06. XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bar-
czewie:
2.06. Odsłonięcie nowej tablicy na budynku 
Salonu Muzycznego im. F. Nowowiejskiego
4.06. Koncert organowy Bogny Nowowiej-
skiej-Bielawskiej w Kościele św. Anny. 
4.06. Bicie rekordu Polski w śpiewaniu 
„Hymnu Warmińskiego” pod dyrekcją prof. 
Benedykta Błońskiego w kategorii „Naj-
większy chór”. Zaśpiewało 640 uczestników. 
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 Gmina Barczewo realizuje projekt pn. 
Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 
1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16, 
donansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Działania 7.2: Infrastruktura drogowa w miej-
skich obszarach funkcjonalnych, Poddziałania 
7.2.1: Mobilny MOF – ZIT Olsztyna osi 
priorytetowej. Infrastruktura transportowa 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020.
Opis projektu:
 Projekt zakłada wybudowanie w pełni 
funkcjonalnej drogi (gminnej), łączącej gminę 
Barczewo z siecią TEN-T poprzez DK 16. 
Droga ta posiadać będzie łączną długość 3,1 
km przy szerokości odcinków: 6 m – dł. 1,827 m 
oraz 5 m – dł. 1,305 m. Ponadto przebudowany 
zostanie wiadukt kolejowy w ciągu drogi o dłu-
gości 28,08 m, szerokości całkowitej obiektu 13 

URZĄD MIEJSKI / INFORMACJE

Budowa drogi gminnej
przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16

m. Infrastruktura ta, komunikująca gminę z 
nadrzędną siecią drogową, przyczyni się do 
znaczącej poprawy zewnętrznej dostępności 
transportowej gminy i jej wewnętrznej spój-
ności.
 Droga obsługiwać będzie transport oso-
bowy indywidualny, transport zbiorowy oraz 
transport dostawczy.
 Przewiduje się realizację następującego 
zakresu:
1. Budowa drogi gminnej o długości 3,1 km wraz 

z budową chodników.
2. Przebudowa kolizji: sieci energetycznej, 
sieci telekomunikacyjnej, sieci wodno-kana-
lizacyjnej, gazu i deszczówki.
3. Rozbiórka i budowa wiaduktu nad linią 
kolejową nr 353 w miejscowości Nikielkowo.
Cele projektu:
 Cel projektu 1: Poprawa zewnętrznej dostę-
pności i wewnętrznej spójności transportowej 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 
po roku 2018 poprzez budowę drogi Wójtowo-
Nikielkowo oraz jej połączenie z siecią TEN-T 
(DK nr 16).
 Cel projektu 2: Poprawa dostępności ko-
munikacyjnej gminy Barczewo po roku 2018 
w wyniku budowy drogi gminnej o długości 3,1 
km oraz budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 
533 Poznań-Skandawa.
Wartość całkowita projektu: 16 039 491,71 PLN
Donansowanie projektu z UE: 13 633 567,95 
PLN

 Gmina Barczewo planuje zrealizować 
projekt pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Wój-
towie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 
świetlicy, donansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Poddziałania 19.2: Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja została 
uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju 
LGD Południowa Warmia.
Poprzez realizację zadania gmina Barczewo 

zyska ogólnodostępny, niekomercyjny, dosto-
sowany do wszystkich grup wiekowych oraz 
osób defaworyzowanych obiekt kulturalny, 
który poszerzy ofertę spędzania wolnego 
czasu, podniesie aktywność kulturalną lokalnej 
społeczności, jak również wspierać będzie 
integrowanie się mieszkańców.
 Realizacja inwestycji będzie miała bezpo-
średni wpływ na wzrost zaangażowania społe-
czeństwa w inicjatywy obywatelskie, a także 
budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców.
 Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie 
zapewni podniesienie jakości życia mieszkań-

ców wsi, integrację mieszkańców oraz mo-
żliwość rozwijania organizacji, które działają na 
terenie miejscowości. Nastąpi to poprzez 
zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, 
organizację zajęć dla dzieci, imprez kultu-
ralnych, artystycznych, świątecznych i innych 
wydarzeń. Świetlica będzie miejscem otwartym 
również dla turystów, m.in. podczas imprez 
kulturalnych i artystycznych.

Wartość całkowita projektu: 292 232,12 PLN
Donansowanie projektu z UE: 185 947,00 PLN
Okres realizacji projektu: lata 2017-2018

Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie

 10 lutego 2018 roku w sobotni wieczór w Bartoszyckim Domu Kultury odbył się wernisaż artystów, podczas 
którego była okazja obejrzeć prace gminnej artystki – Agnieszki Markowicz, a także Very Kobylińskiej, Dietera 
Lubczyka, Jana Bachara, Wioletty Jaskólskiej. 
 Agnieszka Markowicz studiowała na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM w Olsztynie. W 2004 roku 
otrzymała dyplom w pracowni projektowania artystycznego prof. Stanisława Trzeszczkowskiego. Ostatnie 
malarstwo artystki jest porównywane do sztuki surrealistycznej, operuje symboliką i odwołuje się do ludzkich 
emocji, wyobraźni, jak również do niekontrolowanego doznania, ulotnych stanów emocjonalnych, które są 
głęboko ukryte w podświadomości artysty. Duży wpływ wywierają na nią tacy artyści jak Michał Anioł, Salvador 
Dali, Frida Kahlo. Artystka mówi, że „w życiu jest pełno surrealizmu – wystarczy pamiętać sny”. 
 Podczas uroczystej Gali Obchodów Jubileuszu 60-lecia Bartoszyckiego Domu Kultury otrzymała z rąk pani 
dyrektor BDK, Katarzyny Basak, pamiątkowy medal „PIĄTKA dla Kultury”. 
Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów. 

Wydział Informacji Turystycznej w Barczewie

 Sejm Rzeczypospolitej uchwałą z dnia 22 
grudnia 2015 r. ogłosił rok 2016 Rokiem Feliksa 
Nowowiejskiego. Przez dwa lata obchodów 
2016/2017 wiele się działo w całej Polsce, ale 
przede wszystkim chcemy Państwu przedsta-
wić, co działo się w gminie Barczewo. Wiele 
osób i wydarzeń wartych jest przypomnienia. 
Podsumowanie obchodów przygotowało 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie 
15 lutego 2018 r. z okazji 141 rocznicy urodzin 
Feliksa Nowowiejskiego.
 W Skarbcu Kultury Europejskiej w Barcze-
wie wszystkich przybyłych gości powitał pan 
Lech Jan Nitkowski, burmistrz Barczewa. 
Następnie Magdalena Łowkiel, pracownik 
Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiej-
skiego, podlegającego Centrum Kulturalno-
Bibliotecznemu w Barczewie, przedstawiła 
wybrane wydarzenia, które odbyły się w 2016 r. 
Podsumowano też dwa projekty z 2017 r., 
donansowane ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
„Nowowiejski 2017” realizowanego przez 
Instytut Muzyki i Tańca, których benecjentem 
było Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bar-
czewie. Pierwszy to „Feliks Nowowiejski z bli-
ska. Cykl koncertów w Barczewie, rodzinnym 
mieście kompozytora w 140 rocznicę urodzin”, 
a kolejny polegał na wydaniu albumu pt. 
„Przewodnik Feliksa Nowowiejskiego. Pa-
miątki i rękopisy w zbiorach Salonu Muzy-
cznego im. Feliksa Nowowiejskiego w Bar-
czewie”. Ten wyjątkowy wieczór był okazją do 
wręczenia osobom współpracującym przy 
obchodach Roku Feliksa Nowowiejskiego 
egzemplarzy książki, czego dokonał pan 
Robert Tokarski, dyrektor Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego.

 Kilka egzemplarzy można było wygrać 
w konkursie wiedzy o kompozytorze, książki 
zostały również przekazane do instytucji 
kulturalno-oświatowych w gminie Barczewo. 
W czasie spotkania mówiono m.in. o współ-
pracy z Salonem Muzycznym „Willa wśród Róż” 
w Poznaniu. Minutą ciszy uczczono pamięć 

Państwa Niny i Jana Nowowiejskich.
 Na scenie Skarbca wystąpili niesamowici 
najmłodsi mieszkańcy miasta i gminy Barcze-
wo i nie tylko. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr. 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie – 
Zuzanna Fyda, Oliwia Przyborek, Tomasz Łysy, 
Michał Kowalewski, Alicja Chojecka, Kacper 
Kaczmarczyk – wystąpili we wspaniałym przed-
stawieniu pt. „Mały Feluś wyrusza w świat”, 
przygotowanym pod kierunkiem nauczyciel 
pani Bogumiły Lisowskiej, na motywach 
książeczki wydanej przez Stowarzyszenie 

Inicjatyw Obywatelskich. Wraz z dziećmi 
wszyscy odśpiewali „Rotę”. Następnie na 
fortepianie zagrali fantastyczni pianiści, 
uczniowie Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. 
w Dywitach: Miłosz Grzywiński, Wiktoria Marel, 
Aleksander Hestkowski, Gerhard Klifeld. 
Pięknie zabrzmiały utwory Feliksa Nowo-
wiejskiego w interpretacji młodych muzyków, 
którzy zagrali m.in. Mazura, Polkę, Walc a-moll.
 Na zakończenie wydarzenia odbyła się 
projekcja lmu dokumentalnego pt. „Kompo-
zytor z Barczewa” zrealizowanego przez TVP3 
Olsztyn, w którym zostały zaprezentowane 
dokumenty ze zbiorów m.in. Salonu Mu-
zycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w Bar-
czewie.
 Ten wieczór uzmysłowił nam, że Barczewo 
wspaniale potra czcić swojego patrona. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za to, 
co się wydarzyło i liczymy na dalsze wspólne 
działania! Ciekawa historia i postaci związane 
z Warmią, które naszą ziemię kształtowały, 
walczyły o polskość, są warte pamięci, a taką 
postacią jest m.in. Feliks Nowowiejski. Warto o 
nim mówić, uczyć się, słuchać jego muzyki.  
Prezentujemy Państwu wybrane wydarzenia 
Roku Fel iksa Nowowiejskiego w gminie 
Barczewo, a więcej o obchodach można 
słuchać na falach internetowych Radia Warmia 
Barczewo w internecie na stronie:
www.radiobarczewo.pl oraz na kanale 910 
telewizji kablowej Macrosat.

Magdalena Łowkiel

Wybrane wydarzenia Roku Feliksa 
Nowowiejskiego 2016/2017 w gminie 
Barczewo
 Raport przygotowany przez Instytut Muzyki 
i Tańca pokazuje, że podczas obchodów Roku 
Fel iksa Nowowiejskiego odbyły się 663 
wydarzenia w całej Polsce, m.in. w Barczewie, 
Olsztynie, Poznaniu, Świętej Lipce, Gdańsku, 
Nowym Mieście Lubawskim, Bydgoszczy, 
Gnieźnie, Płocku, Warszawie, Tuszynie, Wol-
bórzu, Radomiu, Sulejowie, Piotrkowie Trybu-
nalskim, Radomsku, Kielcach, Częstochowie, 
Opolu, Świdnicy, Katowicach, Krakowie, 
Bielsku-Białej i Zakopanym. Wykonano 337 
dzieł Feliksa Nowowiejskiego, które wykonało 
ok. 1100 wykonawców. Ukazało się ok. 63000 
nakładów wydawnictw. A słuchaczy i uczestni-
ków wydarzeń było ok. 500 000! Nietrudno w to 
uwierzyć, bo tylko w gminie Barczewo odbyło 
się kilkadziesiąt wydarzeń m.in. koncertów, 
spotkań, wystaw, konkursów, lekcji-zajęć mu-
zealnych i edukacyjnych. Oto wybrane z nich:
Rok 2016
18.01. Inauguracja Roku Feliksa Nowowiej-
skiego. Uchwałą XX(135)16 Rady Miejskiej 
w Barczewie z dnia 18 stycznia 2016 r. przy-
jęto utwór „O Warmio moja miła” hymnem Bar-
czewa. Koncert chóru „Moderato” z Bar-
czewa.
7.02. Koncert w wykonaniu Agnieszki i Pawła 
Panasiuków na fortepian i wiolonczelę.
1.02. Gra miejska „Tropiciele Feliksa” dla u-
czniów Szkoły Podstawowej nr. 1 im. F. Nowo-
wiejskiego, Zespołu Szkół w Barczewie i u-
czestników szkolnej wymiany z Hagen. 
2-4.06. XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bar-
czewie:
2.06. Odsłonięcie nowej tablicy na budynku 
Salonu Muzycznego im. F. Nowowiejskiego
4.06. Koncert organowy Bogny Nowowiej-
skiej-Bielawskiej w Kościele św. Anny. 
4.06. Bicie rekordu Polski w śpiewaniu 
„Hymnu Warmińskiego” pod dyrekcją prof. 
Benedykta Błońskiego w kategorii „Naj-
większy chór”. Zaśpiewało 640 uczestników. 
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chętnie kolędowali również licznie przybyli 
goście – mieszkańcy miasta i gminy oraz 
przyjezdni.
 Warto przypomnieć, że chór Moderato 
istnieje już 14 lat i na co dzień pracuje przy 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Bar-
czewie. Zespół liczy dwudziestu sześciu 
chórzystów – przyjaciół, którzy wspólnie lubią 
śpiewać, spędzać czas i podróżować. Chór 
sporo koncertuje, uświetnia swoim śpiewem 
wiele uroczystości w gminie i nie tylko, a także 
bierze udział w konkursach chóralnych, 
nierzadko zostając laureatem. 
 Wieczór kolęd, który odbył się w Skarbcu 
Kultury Europejskiej, był magicznym, wzru-
sza jącym czasem, k tóry pozwol i ł  nam 
wspomnieć cudowne chwile spędzone z ro-
dziną i choć na chwi lę przedłużyć ten 
świąteczny czas.

Magdalena Łowkiel

 Tradycyjnie w styczniu barczewski chór 
Moderato przygotował wieczór kolęd. Zespół, 
założony i pracujący od samego początku pod 
dyrekcją Danuty Nowakowskiej , zapre-
zentował kolędy i świąteczne pieśni, mniej 
i bardziej znane, a przede wszystkim piękne 
kolędy staropolskie, tradycyjne, z przełomu 
XVII i XVIII w., pastorałki oraz nowsze kolędy. 
Usłyszeliśmy m.in. „Gwiazdę nad stajenką”, 
„Wigilię”, „Kolędowy czas”, „Dobroć w nie-
doszłych granicach” oraz znane i uwielbiane 
kolędy takie jak „Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się 
rodzi” oraz słynny utwór z repertuaru Czerwo-
nych Gitar „Dzień jeden w roku”. Zabrzmiała 
również kolęda Feliksa Nowowiejskiego 
„Jezusek czuwa” oraz kilka znanych pasto-
rałek, m.in. „Bracia, patrzcie jeno” czy „Przy-
bieżeli do Betlejem”. Wśród tych przepięknych 
kolęd nie mogło zabraknąć tej najpiękniejszej – 
„Cichej nocy”.
 Cały koncert prowadziła Wiesława Zda-
niuk, która, poza zapowiedziami poszcze-
gólnych utworów, dostarczyła wielu ciekawych 
informacji o historii kolęd i chóru. Niespo-
dzianką był występ duetu Mieczysława 
Dziemidowicza – tenor i Piotra Szczyglaka – 
bas, którzy wykonali jedną z najstarszych 
kolęd z XV w. pt. „Paśli pasterze woły”. Kolejną 
niespodzianką był świąteczny wiersz pt. 
„Wigilia”, który stworzył chórzysta Józef 
Głowiński. Zachęceni przez chórzystów 

Wieczór kolęd z chórem Moderato

INFORMACJE

kulinarne, połączone z nauką dobrych manier.
– Większość potraw, jakie przyrządziliśmy na 
zajęciach, były propozycjami uczestników. Na 
pierwszych zajęciach wspólnie zrobiliśmy 

plan, czego chcieliby się nauczyć. Potrawy na 
pewno były różnorodne, podeszliśmy też do 
tematu sezonowo – zaznaczył Łukasz Wy-
socki, instruktor warsztatów kulinarnych.
 W trakcie trwania projektu zorganizowano 
także zabawę integracyjną dla uczestników, 

która odbyła się 30 listopada. Przygotowano 
wystawę dotychczasowych dzieł z poszcze-
gólnych zajęć, degustację, a także projekcję 
zdjęć. Dodatkowo, ponieważ termin imprezy 
zbiegł się z Andrzejkami, czyli wieczorem 
wróżb, różnego typu przepowiednie i zabawy 
a n d r z e j k o w e p r z y g o t o w a l i  n a j m ł o d s i 
uczestnicy zajęć i do udziału w nich zaprosili 
dorosłych.
– Chcieliśmy dotrzeć z naszymi zajęciami 
zarówno do młodzieży, jak i seniorów. Bardzo 
cieszy nas fakt, że dołączyli do nas nie tylko 
mieszkańcy samego Barczewa i Ruszajn, 
gdzie odbywały się zajęcia, ale także innych 
miejscowości naszej gminy, jak np. Kro-
merowo, czy Wrócikowo – powiedziała 
Elżbieta Tabaka ze Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich.
– Podobały mi się wszystkie zajęcia, no, może 
najbardziej biżuteria. I super, że były tu i dzieci, 
i dorośli. Chciałabym jeszcze chodzić na takie 
warsztaty – stwierdziła Martyna Młodawska, 
uczennica uczestnicząca w projekcie.

Patrycja Nowicka

INFORMACJE

bransoletką. Efekty końcowe były wspaniałe – 
dodała artystka Małgorzata Szalpuk, ucząca 
warsztatowiczów rękodzieła.
 Warsztaty fotograczne prowadzone były 
przez Zbigniewa Kozłowskiego, artystę po-
chodzącego z Barczewa. Odbywały się w 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznym i Skarbcu 
Kultury Europejskiej. Uczestnicy zapoznali się 
z metodami, jakimi można wykonać zdjęcia, 
programami do ich obsługi i pracowali nad 
powstaniem fotograi artystycznej.
– Podczas zajęć wykonywaliśmy między 
innymi tzw. fotograę otworkową. By wykonać 
zdjęcie, potrzebny był nam papier foto-
graczny i zwykła puszka, po np. herbacie. 
Dużą frajdą było samodzielne wywoływanie ich 
w zmontowanej przez nas w Skarbcu ciemni. 
Zdjęcia, jakie udało się zrobić, zaskoczyły 
wszystkich. Bardzo nam było miło, że na tych 
zajęciach nie pojawili się mieszkańcy tylko 
naszej gminy, ale i np. Olsztyna, Górowa 
Iławeckiego czy nawet Niemiec – powiedział 
Zbigniew Kozłowski.
 Zajęcia prolaktyczno-ruchowe zawierały 
naukę samoobrony i pierwszej pomocy. 
Prowadzone były przez Adama Dowgiałłę, 
ratownika medycznego, oraz Jarosława Ładę, 
instruktora Krav Magi. Odbywały się w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Barczewie, a także na 
świeżym powietrzu: na nowo powstałym placu 
zabaw przy Ośrodku Zdrowia na ulicy Lipowej 
oraz na terenie rekreacyjnym za Strażą 
Pożarną w Barczewie. W budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej, dzięki współpracy z Adamem 
Wardzyńskim, dzierżawiącym tamtejszą 
kuchnię, prowadzone były także zajęcia 

 Od maja do grudnia 2017 roku Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Bar-
czewie prowadzi ło warsztaty w ramach 
projektu „Integracja Międzypokoleniowa” 
nansowanego przez Urząd Gminy w Bar-
czewie. Ich odbiorcami były dzieci i młodzież 
oraz seniorzy w wieku 50+.
– Tymi zajęciami chcieliśmy zintegrować 
młodzież i seniorów z naszej gminy, dopro-
wadzić do wymiany doświadczeń i lepszej 
komunikacji między nimi. Zajęcia były przede 
wszystkim praktyczne, każda z grup nabywała 
wiele nowych umiejętności – powiedziała 
Danuta Zielonka, prezes Stowarzyszenia.
 Organizatorzy w ramach zadania przy-
gotowali cztery warsztaty: manualno-arty-
s tyczne, pro lak tyczno-ruchowe, fo to-
graczne i kulinarne. Wszystkie prowadzone 
były przez wykwalikowanych instruktorów 
i odbywały się dwa razy w miesiącu. Zajęcia 
manualno-artystyczne podzielone zostały na 
dwa sektory – orystykę i tworzenie biżuterii 
i odbywały się w świetlicy w Ruszajnach.
– Tworzyliśmy zarówno z kwiatów sztucznych 
jak i żywych, prowadziłam zajęcia w Barczewie 
już dwa lata temu, cieszę się, że na kolejną 
edycję zgłosiły się zarówno wcześniejsze, jak i 
nowe uczestniczki – powiedziała orystka 
Katarzyna Osowsska.
 Warsztaty uczyły kreatywności, instruktor 
inspirował i podpowiadał metody, ale efekt 
końcowy zależał od uczestnika.
– Uczestnicy, których gościłam na zajęciach, 
przekonali się, że biżuteria może powstać 
dosłownie ze wszystkiego. Pocięta bluzka 
stawała się przepięknym naszyjnikiem, knot 

PRACOWICIE,
TWÓRCZO I MIĘDZYPOKOLENIOWO

Fot. K. Hryszko (3)

 Nasze przedszkole wzięło udział w wo-
jewódzkim konkursie „Szkoła Przyjazna 
Środowisku”, zorganizowanym przez War-
mińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 Za propagowanie działań w zakresie edu-
kacji przyrodniczej, za wieloletnie działania 
ekologiczne, liczne sukcesy w konkursach 
ekologiczno-przyrodniczych na szczeblu 

wojewódzkim, ogólnopolskim i między-
narodowym otrzymaliśmy certykat na okres 
trzech lat. Znaleźliśmy się w gronie 34 
placówek, które zdobyły uznanie kapituły.
 8 lutego 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim 
odbyło się wręczenie tych prestiżowych 
wyróżnień. Wojciech Cybulski, wicekurator 
oświaty, pogratulował szkołom i przed-
szkolom nagród. Powiedział, że docenia trud 
nauczycieli i dyrektorów. 
– Wydarzenia, które pokazane zostały we 
wnioskach o przyznanie certykatów, za-
równo te dotyczące środowiska przyro-
dniczego, jak i bezpieczeństwa, to przykłady 
szczególnej współpracy szkół i przedszkoli ze 
środowiskiem lokalnym. Obie kapituły bardzo 
mocno to akcentowały, rekomendując szkoły 
do tegorocznych wyróżnień – mówił kurator.
 Podczas gali mogliśmy wysłuchać wykła-
du Wojciecha Tańskiego, konsultanta z War-
mińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli pt. „Piękne i przyjazne otoczenie 
szkoły – bezpieczne otoczenie szkoły”, 
w którym przedstawione zostały zasady 
bezpieczeństwa, jakimi należy się kierować 
podczas organizowania terenów zielonych 
wokół szkół i placówek. Naszym działaniom 
przyświeca myśl:
„Ekologia i ochrona środowiska to (...) nie 
tylko wielki przemysł, kopalnie i huty. To także 
Twoje i moje codzienne gesty, to Twoja i moja 
kuchnia, łazienka, garaż, ogród.To wybór 
przez Ciebie i przeze mnie środków komu-
nikacji, sposobu spędzania wolnego czasu 
i taka ochrona środowiska zaczyna się 
najbliżej: w tym pokoju, mieszkaniu, domu”.

Bożena Szewc
koordynator działań

Przedszkole Publiczne
w Łęgajnach
w gronie placówek
wyróżnionych
Certyfikatem
Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty

„Szkoła
Przyjazna
Środowisku”

Fot.W. Zdaniuk Fot.Archiwum autora
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chętnie kolędowali również licznie przybyli 
goście – mieszkańcy miasta i gminy oraz 
przyjezdni.
 Warto przypomnieć, że chór Moderato 
istnieje już 14 lat i na co dzień pracuje przy 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Bar-
czewie. Zespół liczy dwudziestu sześciu 
chórzystów – przyjaciół, którzy wspólnie lubią 
śpiewać, spędzać czas i podróżować. Chór 
sporo koncertuje, uświetnia swoim śpiewem 
wiele uroczystości w gminie i nie tylko, a także 
bierze udział w konkursach chóralnych, 
nierzadko zostając laureatem. 
 Wieczór kolęd, który odbył się w Skarbcu 
Kultury Europejskiej, był magicznym, wzru-
sza jącym czasem, k tóry pozwol i ł  nam 
wspomnieć cudowne chwile spędzone z ro-
dziną i choć na chwi lę przedłużyć ten 
świąteczny czas.

Magdalena Łowkiel

 Tradycyjnie w styczniu barczewski chór 
Moderato przygotował wieczór kolęd. Zespół, 
założony i pracujący od samego początku pod 
dyrekcją Danuty Nowakowskiej , zapre-
zentował kolędy i świąteczne pieśni, mniej 
i bardziej znane, a przede wszystkim piękne 
kolędy staropolskie, tradycyjne, z przełomu 
XVII i XVIII w., pastorałki oraz nowsze kolędy. 
Usłyszeliśmy m.in. „Gwiazdę nad stajenką”, 
„Wigilię”, „Kolędowy czas”, „Dobroć w nie-
doszłych granicach” oraz znane i uwielbiane 
kolędy takie jak „Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się 
rodzi” oraz słynny utwór z repertuaru Czerwo-
nych Gitar „Dzień jeden w roku”. Zabrzmiała 
również kolęda Feliksa Nowowiejskiego 
„Jezusek czuwa” oraz kilka znanych pasto-
rałek, m.in. „Bracia, patrzcie jeno” czy „Przy-
bieżeli do Betlejem”. Wśród tych przepięknych 
kolęd nie mogło zabraknąć tej najpiękniejszej – 
„Cichej nocy”.
 Cały koncert prowadziła Wiesława Zda-
niuk, która, poza zapowiedziami poszcze-
gólnych utworów, dostarczyła wielu ciekawych 
informacji o historii kolęd i chóru. Niespo-
dzianką był występ duetu Mieczysława 
Dziemidowicza – tenor i Piotra Szczyglaka – 
bas, którzy wykonali jedną z najstarszych 
kolęd z XV w. pt. „Paśli pasterze woły”. Kolejną 
niespodzianką był świąteczny wiersz pt. 
„Wigilia”, który stworzył chórzysta Józef 
Głowiński. Zachęceni przez chórzystów 

Wieczór kolęd z chórem Moderato

INFORMACJE

kulinarne, połączone z nauką dobrych manier.
– Większość potraw, jakie przyrządziliśmy na 
zajęciach, były propozycjami uczestników. Na 
pierwszych zajęciach wspólnie zrobiliśmy 

plan, czego chcieliby się nauczyć. Potrawy na 
pewno były różnorodne, podeszliśmy też do 
tematu sezonowo – zaznaczył Łukasz Wy-
socki, instruktor warsztatów kulinarnych.
 W trakcie trwania projektu zorganizowano 
także zabawę integracyjną dla uczestników, 

która odbyła się 30 listopada. Przygotowano 
wystawę dotychczasowych dzieł z poszcze-
gólnych zajęć, degustację, a także projekcję 
zdjęć. Dodatkowo, ponieważ termin imprezy 
zbiegł się z Andrzejkami, czyli wieczorem 
wróżb, różnego typu przepowiednie i zabawy 
a n d r z e j k o w e p r z y g o t o w a l i  n a j m ł o d s i 
uczestnicy zajęć i do udziału w nich zaprosili 
dorosłych.
– Chcieliśmy dotrzeć z naszymi zajęciami 
zarówno do młodzieży, jak i seniorów. Bardzo 
cieszy nas fakt, że dołączyli do nas nie tylko 
mieszkańcy samego Barczewa i Ruszajn, 
gdzie odbywały się zajęcia, ale także innych 
miejscowości naszej gminy, jak np. Kro-
merowo, czy Wrócikowo – powiedziała 
Elżbieta Tabaka ze Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich.
– Podobały mi się wszystkie zajęcia, no, może 
najbardziej biżuteria. I super, że były tu i dzieci, 
i dorośli. Chciałabym jeszcze chodzić na takie 
warsztaty – stwierdziła Martyna Młodawska, 
uczennica uczestnicząca w projekcie.

Patrycja Nowicka

INFORMACJE

bransoletką. Efekty końcowe były wspaniałe – 
dodała artystka Małgorzata Szalpuk, ucząca 
warsztatowiczów rękodzieła.
 Warsztaty fotograczne prowadzone były 
przez Zbigniewa Kozłowskiego, artystę po-
chodzącego z Barczewa. Odbywały się w 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznym i Skarbcu 
Kultury Europejskiej. Uczestnicy zapoznali się 
z metodami, jakimi można wykonać zdjęcia, 
programami do ich obsługi i pracowali nad 
powstaniem fotograi artystycznej.
– Podczas zajęć wykonywaliśmy między 
innymi tzw. fotograę otworkową. By wykonać 
zdjęcie, potrzebny był nam papier foto-
graczny i zwykła puszka, po np. herbacie. 
Dużą frajdą było samodzielne wywoływanie ich 
w zmontowanej przez nas w Skarbcu ciemni. 
Zdjęcia, jakie udało się zrobić, zaskoczyły 
wszystkich. Bardzo nam było miło, że na tych 
zajęciach nie pojawili się mieszkańcy tylko 
naszej gminy, ale i np. Olsztyna, Górowa 
Iławeckiego czy nawet Niemiec – powiedział 
Zbigniew Kozłowski.
 Zajęcia prolaktyczno-ruchowe zawierały 
naukę samoobrony i pierwszej pomocy. 
Prowadzone były przez Adama Dowgiałłę, 
ratownika medycznego, oraz Jarosława Ładę, 
instruktora Krav Magi. Odbywały się w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Barczewie, a także na 
świeżym powietrzu: na nowo powstałym placu 
zabaw przy Ośrodku Zdrowia na ulicy Lipowej 
oraz na terenie rekreacyjnym za Strażą 
Pożarną w Barczewie. W budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej, dzięki współpracy z Adamem 
Wardzyńskim, dzierżawiącym tamtejszą 
kuchnię, prowadzone były także zajęcia 

 Od maja do grudnia 2017 roku Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Bar-
czewie prowadzi ło warsztaty w ramach 
projektu „Integracja Międzypokoleniowa” 
nansowanego przez Urząd Gminy w Bar-
czewie. Ich odbiorcami były dzieci i młodzież 
oraz seniorzy w wieku 50+.
– Tymi zajęciami chcieliśmy zintegrować 
młodzież i seniorów z naszej gminy, dopro-
wadzić do wymiany doświadczeń i lepszej 
komunikacji między nimi. Zajęcia były przede 
wszystkim praktyczne, każda z grup nabywała 
wiele nowych umiejętności – powiedziała 
Danuta Zielonka, prezes Stowarzyszenia.
 Organizatorzy w ramach zadania przy-
gotowali cztery warsztaty: manualno-arty-
s tyczne, pro lak tyczno-ruchowe, fo to-
graczne i kulinarne. Wszystkie prowadzone 
były przez wykwalikowanych instruktorów 
i odbywały się dwa razy w miesiącu. Zajęcia 
manualno-artystyczne podzielone zostały na 
dwa sektory – orystykę i tworzenie biżuterii 
i odbywały się w świetlicy w Ruszajnach.
– Tworzyliśmy zarówno z kwiatów sztucznych 
jak i żywych, prowadziłam zajęcia w Barczewie 
już dwa lata temu, cieszę się, że na kolejną 
edycję zgłosiły się zarówno wcześniejsze, jak i 
nowe uczestniczki – powiedziała orystka 
Katarzyna Osowsska.
 Warsztaty uczyły kreatywności, instruktor 
inspirował i podpowiadał metody, ale efekt 
końcowy zależał od uczestnika.
– Uczestnicy, których gościłam na zajęciach, 
przekonali się, że biżuteria może powstać 
dosłownie ze wszystkiego. Pocięta bluzka 
stawała się przepięknym naszyjnikiem, knot 

PRACOWICIE,
TWÓRCZO I MIĘDZYPOKOLENIOWO

Fot. K. Hryszko (3)

 Nasze przedszkole wzięło udział w wo-
jewódzkim konkursie „Szkoła Przyjazna 
Środowisku”, zorganizowanym przez War-
mińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 Za propagowanie działań w zakresie edu-
kacji przyrodniczej, za wieloletnie działania 
ekologiczne, liczne sukcesy w konkursach 
ekologiczno-przyrodniczych na szczeblu 

wojewódzkim, ogólnopolskim i między-
narodowym otrzymaliśmy certykat na okres 
trzech lat. Znaleźliśmy się w gronie 34 
placówek, które zdobyły uznanie kapituły.
 8 lutego 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim 
odbyło się wręczenie tych prestiżowych 
wyróżnień. Wojciech Cybulski, wicekurator 
oświaty, pogratulował szkołom i przed-
szkolom nagród. Powiedział, że docenia trud 
nauczycieli i dyrektorów. 
– Wydarzenia, które pokazane zostały we 
wnioskach o przyznanie certykatów, za-
równo te dotyczące środowiska przyro-
dniczego, jak i bezpieczeństwa, to przykłady 
szczególnej współpracy szkół i przedszkoli ze 
środowiskiem lokalnym. Obie kapituły bardzo 
mocno to akcentowały, rekomendując szkoły 
do tegorocznych wyróżnień – mówił kurator.
 Podczas gali mogliśmy wysłuchać wykła-
du Wojciecha Tańskiego, konsultanta z War-
mińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli pt. „Piękne i przyjazne otoczenie 
szkoły – bezpieczne otoczenie szkoły”, 
w którym przedstawione zostały zasady 
bezpieczeństwa, jakimi należy się kierować 
podczas organizowania terenów zielonych 
wokół szkół i placówek. Naszym działaniom 
przyświeca myśl:
„Ekologia i ochrona środowiska to (...) nie 
tylko wielki przemysł, kopalnie i huty. To także 
Twoje i moje codzienne gesty, to Twoja i moja 
kuchnia, łazienka, garaż, ogród.To wybór 
przez Ciebie i przeze mnie środków komu-
nikacji, sposobu spędzania wolnego czasu 
i taka ochrona środowiska zaczyna się 
najbliżej: w tym pokoju, mieszkaniu, domu”.

Bożena Szewc
koordynator działań

Przedszkole Publiczne
w Łęgajnach
w gronie placówek
wyróżnionych
Certyfikatem
Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty

„Szkoła
Przyjazna
Środowisku”

Fot.W. Zdaniuk Fot.Archiwum autora
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HISTORIA

1381.01.28 – biskup warmiński Henryk III Sorbom 
wystawił przywilej lokacyjny dla Odryt na prawie 
chełmińskim.
1521.01.15 – Wielki mistrz Albrecht von Hohen-
zollern, w trakcie przemarszu z Braniewa przez 
Kronowo do Olsztyna, odstąpił od oblężenia Barcze-
wa z uwagi na „obtość rozlanych wód otaczających 
miasta”.
1568 – burmistrzem w Barczewie był Thomas 
Henrich.
1818.01.17 – silna wichura spowodowała znaczne 
szkody w zabudowie miejskiej Barczewa. 
1848 – burmistrzem Barczewa był Siebert.
1848 – w Barczewie wybudowano sierociniec dla 
chłopców – „Dom Miłosierdzia”. 
1856.01.16 – urodził się Carl von der Groeben, były 
właściciel Marun, znany w Prusach z propolskich 
postaw.
1864.01.10 – Las Miejski w Barczewie liczył 8870 
morgów. 
1868.01 – w Barczewie ojciec Paula Hirschberga 
założył spedycję handlową pod nazwą „Hirschberg”.
1871.01.31 – urodził się ks. Jan Heller, w latach 
1920-1936 proboszcz w Barczewie, honorowy kano-
nik fromborski. 
1874.01.27 – w Barczewku zmarł Walenty Gotzheim, 
pochodzący z Bartołt Małych, znany na Warmii ka-
znodzieja polski i pierwszy misjonarz katolicki na 
Mazurach. 
1876.01.16 – ówczesne władze pruskie odsunęły 
siostry katarzynki z pracy w szkole dla dziewcząt 
w Barczewie.
1886.01.26 – Ministerstwo Szkolnictwa, Medycyny 
i Duchowieństwa w Berlinie zezwoliło Siostrom św. 
Katarzyny w Braniewie na założenie w Barczewie 
przedszkola (ochronki) jako działalności dodatkowej.
1900.01.04 – Diecezja Warmińska liczyła 16 deka-
natów, 148 probostw, 286 księży, 213118 wiernych, 
65 kleryków w seminariach, 304 sióstr zakonnych, 
w tym 243 katarzynek, 16 wincentek i 45 elżbietanek.
1900.01.27 – jak informowała lokalna gazeta, na-
deszły nowe, najlepsze tłuste śledzie po 10 fen. za 8 
do 10 sztuk. 
1907.01.25 – wybory do parlamentu wygrał ks. kano-
nik Johann Hirschberg, długoletni proboszcz parai 
barczewskiej.
1928 – rozpoczęto budowę Okręgowego Domu 
Starców św. Jerzego.
1932.01.19 – urodził się w Barczewku Ulrich Fox, 
autor obszernej monograę parai i wsi Barczewko 
„Kirchspiel Alt-Wartenburg im Ermland 1325-1985”.
1938.01.30 – z okazji piątej rocznicy objęcia władzy 
w Rzeszy przez kanclerza Hitlera w Barczewie odbyła 
się szkolna uroczystość. 
1948 – w księgach parai św. Anny w Barczewie 
odnotowano 61 zgonów, zawarto 37 związków 
małżeńskich, a do sakramentu chrztu przystąpiło 154 
osób.
1948.01.11 – w Szkole Powszechnej w Barczewie 
zorganizowano dla dzieci choinkę. 
1948.01.18 – na polach pod Barczewem odbyły się 
pierwsze wojewódzkie manewry Ochotniczej Rezerwy 
Milicji Obywatelskiej. 
1948.01.21 – w Patrykach zmarła Maria Jatzkowska 
z domu Nowowiejska, pianistka i śpiewaczka opero-
wa, siostra kompozytora Feliksa Nowowiejskiego.
1998.01.15 – nowym kapelanem Zakładu Karnego 
w Barczewie został ks. kan. Marek Paszkowski. 
proboszcz parai św. Anny.
2008.01.12 – w Barczewie rozegrano I Między-
gimnazjalny Turniej Halowej Piłki Nożnej. 
2008.01.28 – zmarł w Dobrym Mieście Władysław 
Inkiewicz, mieszkaniec Barczewa, były przewodni-
czący Gromadzkiej Rady Narodowej w Barczewie. 

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Styczeń

 Na przełomie wieków w historii Barczewa 
zapisało się wielu rdzennych mieszkańców 
miasta. Jednym z nich był Warmiak, Paul 
Hirschberg, właściciel „Pierwszego War-
mińskiego Domu Wysyłkowego”. Urodził się 
w 1866 roku w Barczewie, w starej rodzinie 
warmińskiej. Po ukończeniu Katolickiej Szkoły 
dla Chłopców „Elementarschule” otrzymał 
staranne wykształcenie w kierunku kupieckim. 
Władał dwoma językami – polskim i nie-
mieckim, używając ich w zależności od 
sytuacji i od tego, do jakiej klienteli się zwracał. 
Podobnie było z ogłoszeniami, które za-
mieszczał w gazetach. W domu przeważał 
język polski, a dla domowników i znajomych 
był Pawłem. Wielu mieszkańców z powodu 

nazwiska niesłusznie uważało go za miejsco-
wego Żyda. Taka informacja na temat jego 
pochodzenia i wyznania pochodziła także ze 
wspomnień Pawła Sowy, który niezgodnie 
z prawdą zaliczył go do Żydów, podobnie jak 
Maxa Liona.
 W styczniu 1868 roku Anton Hirschberg, 
ojciec Paula, założył w Barczewie spedycję 
handlową pod szyldem „Hirschberg”. Firma 
dysponowała składem handlowym i maga-
zynem, skąd towar, po uprzednim zamó-
wieniu, dostarczała bezpośrednio do odbiorcy. 
Dopiero w lutym 1888 roku, po przejęciu rmy 
po ojcu, Paul Hirschberg dokonał jej rozbu-
dowy i przebranżowił na dystrybucję alkoholi, 
w tym win, piwa oraz wyrobów tytoniowych i 
innych używek. Był to „Pierwszy Warmiński 
Dom Wysy łkowy Pau la H i r schberga ” . 
Niedługo potem, bo w 1896 roku, Paul 
Hirschberg kupił budynek mieszkalny przy ul. 

Rynek (niem. Markt 94).
 Był to dom jednopiętrowy z trzema oknami, 
o spadzistym dachu, z dwoma witrynowymi 
oknami i masywnymi drzwiami wejściowymi od 
strony północnej miejscowego ratusza. 
W budynku tym wcześniej mieściła się polska 
księgarnia założona przez Adama Napieral-
skiego. Z chwilą jego kupna nowy właściciel 
nad wejściem umieścił napis „Geschmister 
Hirschberg” – Dom rodziny Hirschbergów. 
Natomiast na parterze umieścił biuro i wyłożył 
towar, który reklamował do hurtowego handlu.
 W ofercie „Pierwszego Warmińskiego 
Domu Wysyłkowego Paula Hirschberga” były 
różne szlachetne marki trunków, wina krajowe 
i zagraniczne, nie brakowało piwa oraz 
wyrobów tytoniowych. Firma miała własne 
magazyny i wynajmowała transport. Kupiec 
Paul Hirschberg znany był z przedsiębior-
czości, inwencji i odważnych decyzji. Postawił 
na nową formę dystrybucji oraz określony 
asortyment towarów, który kupował bezpo-
średnio u producenta, magazynował, a na-

stępnie rozprowadzał tylko hurtowo poprzez 
sprzedaż na zamówienie indywidualnym 
klientom, szczególnie z dostawą pod wska-
zany adres. Firma była jakby pośrednikiem 
między producentem a odbiorcą. Z ogłoszeń 
możemy się dowiedzieć, jaki asortyment 
oferowała swym kl ientom. Przykładowo 
w „Gazecie Olsztyńskiej” z 11 listopada 1899 
roku czytamy że, „Piwo Feldschlößchen – 
jasne i ciemne, zawsze świeże i znakomitej 
dobroci poleca Warmiński Dom Wysyłkowy P. 
Hirschberga w Wartemborku, gdzie jedna 
ósma beczki kosztowała 3 marki, cała beczka 
jeszcze taniej”. Inne ogłoszenie brzmiało: 
„Włoskie wina czerwone, francuskie, wina 
mozelskie, reńskie oraz niemiecki szampan, 
rum Jamajka, koniak Portwein, słodkie wina 
węgierskie, wino greckie Samos, cygara 
w przeszło stu gatunkach poleca: Pierwszy 
Warmiński Dom Wysyłkowy P. Hirschberg”. Tej 

150 lat temu. 
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Dom Wysyłkowy
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INFORMACJE

- Radio Olsztyn (ul. Radiowa),
- Bar CoRazTo (Olsztyn ul. Burskiego 18)
 Otworzyliśmy następna półeczkę Warmio-
book. Tym razem nasze książki znalazły swoje 
miejsce w Barze przy Ratuszu w Barczewie. 
https://www.facebook.com/BarPrzyRatuszuB
arczewo/
 Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci z po-
mysłem naszej akcji bookcrossingowej War-
miobook w Barczewie. Właściciele postarali 
się o bardzo klimatyczną i stylową półkę, która 
rewelacyjnie pasuje do wnętrza i klimatu baru, 
a my zasililiśmy ją ciekawymi książkami. Ale 
nie tylko my „podrzuciliśmy” książki do tego 
baru. Także mieszkańcy Barczewa, z dużą 
dozą nieśmiałości, pożyczyli i przynieśli swoje 
książki do podzielenia się. To bardzo nas 
cieszy.
 Z wielką radością przekazaliśmy właści-
cielce baru dyplom za bezinteresowną pomoc 
w organizacji sieci półek bookcrossingowych 
Warmiobook. Dzięki Państwa zaangażowaniu 
mogliśmy uwolnić i podzielić się książką 
z innymi.
 Bar to takie miejsce, gdzie się spotykamy, 
jemy, pijemy... i czytamy. Każde miejsce jest 
dobre na książkę. Zapraszamy wszystkich do 
czytania, dzielenia się.
 W centrum Wipsowa, na terenie Ptasiego 
Gośc ińca, is tn ie je już pó łeczka book-
crossingowa założona przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Wsi Wipsowo. Teraz 
pracujemy nad otwarciem półki Warmiobook 
na Osiedlu Leśnym w Wipsowie, by jego 
mieszkańcy mieli lepszy dostęp do książek.
 A tu „przepis” korzystania z Warmiobooka:
- wypożyczamy książki z naszej półeczki,
- przynosimy swoje niepotrzebne książki,
-czytamy, dzielimy się wrażeniami z ich 
przeczytania,
- polecamy coś ciekawego do przeczytania 
(książka, artykuł, publikacja itp.),
- robimy fotkę z nimi i wysyłamy do nas,
- nasze oznaczone książki wędrują dalej 
i na pewno znajdą się w innym miejscu 
(niekoniecznie na naszej półeczce Warmio-
bookowej).
Róbcie zdjęcia i wysyłajcie do nas. Czekamy 
na WAS!
 Naszymi książkami zasililiśmy istniejące 
już wcześniej półki:
- Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie,
- Półka „pod Sambą”, ul. Gałczyńskiego 1,
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w 
Olsztynie (Stary Ratusz),
- Biblioteka w Lidzbarku Welskim.
 O naszej akcji mówiono już w Radiu 
Olsztyn, Radiu UWM FM, pisano w Gazecie 

Wyborczej, Gazecie Olsztyńskiej.
W naszym katalogu regionalnych półek book-
crossingowych przybyło kilka nowych pozycji.
 Zdobyliśmy też sponsorów naszej akcji:
Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział 
Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, którzy przekazali 
fundusze na promocję naszej akcji w postaci 
plakatów, wklejek i zakładek do książek oraz 
dyplomów.
 Naszym największym sukcesem jest 
zebranie blisko 600 książek, którymi już 
dzielimy się z głodnymi książki czytelnikami. 
Książki już są na naszych półkach.
 Powstają nowe półki, będziemy o nich 
pisać.

https:/ /www.facebook.com/Warmiobook-
551988551812396/
https://warmiobook.blogspot.com/

Anna Wojszel

 WARMIOBOOK to projekt studentów III 
roku I stopnia kierunku Dziedzictwo Kulturowe 
i Przyrodnicze UWM w Olsztynie, prowadzony 
wraz z prof. Stanisławem Czachorowskim 
z Wydziału Biologii i Biotechnologii.
 Projekt polega na uwalnianiu książek i two-
rzeniu nowych półek bookcrossingowych 
w dość nietypowych miejscach, na przykład 
w piekarniach, barach i restauracjach.
 Celem akcji jest zachęcenie do zmiany 
postaw konsumenckich, do dzielenia się (nie 
tylko książkami) i do czytania, oraz jedno-
czesne umożliwienie korzystania z książek 
tym, którzy nie mają do nich łatwego dostępu.
 Przeczytanych książek nie musimy wyrzu-
cać do pieca ani oddawać na makulaturę. Stare 
książki możemy ożywić, podzielić się nimi 
z kimś innym i podzielić się wrażeniami z ich 
przeczytania.
 Celem akcji jest również ochrona śro-
dowiska - mniejsze zużycie surowców, w tym 
przypadku papieru. Chcemy wydłużyć czas 
użytkowania przedmiotów na przykładzie 
książek.
 Poprzez akcję tworzenia nowych półek 
bookcrossingowych i uwalniania książek 
chcemy ułatwić dostrzeżenie problemów 
odpadów (konsumpcja towarów jedno-
razowych, rosnące wysypiska, śmieci za-
lęgające w lasach). Chcemy pokazać i zo-
baczyć, jak prostymi działaniami można to 
zmieniać. Im więcej osób, tym większy sukces 
akcji.
 Uruchomiliśmy nowe półki bookcrossin-
gowe w następujących miejscach:
- Restauracja i Pensjonat „Złoty Strug” 
w Pluskach, 
- Restauracja Cudne Manowce w Olsztynie,
- Federacja Organizacji Socjalnych 
w Olsztynie,
- Pub Nowy Andergrant w Olsztynie,

WARMIOBOOK
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HISTORIA

1381.01.28 – biskup warmiński Henryk III Sorbom 
wystawił przywilej lokacyjny dla Odryt na prawie 
chełmińskim.
1521.01.15 – Wielki mistrz Albrecht von Hohen-
zollern, w trakcie przemarszu z Braniewa przez 
Kronowo do Olsztyna, odstąpił od oblężenia Barcze-
wa z uwagi na „obtość rozlanych wód otaczających 
miasta”.
1568 – burmistrzem w Barczewie był Thomas 
Henrich.
1818.01.17 – silna wichura spowodowała znaczne 
szkody w zabudowie miejskiej Barczewa. 
1848 – burmistrzem Barczewa był Siebert.
1848 – w Barczewie wybudowano sierociniec dla 
chłopców – „Dom Miłosierdzia”. 
1856.01.16 – urodził się Carl von der Groeben, były 
właściciel Marun, znany w Prusach z propolskich 
postaw.
1864.01.10 – Las Miejski w Barczewie liczył 8870 
morgów. 
1868.01 – w Barczewie ojciec Paula Hirschberga 
założył spedycję handlową pod nazwą „Hirschberg”.
1871.01.31 – urodził się ks. Jan Heller, w latach 
1920-1936 proboszcz w Barczewie, honorowy kano-
nik fromborski. 
1874.01.27 – w Barczewku zmarł Walenty Gotzheim, 
pochodzący z Bartołt Małych, znany na Warmii ka-
znodzieja polski i pierwszy misjonarz katolicki na 
Mazurach. 
1876.01.16 – ówczesne władze pruskie odsunęły 
siostry katarzynki z pracy w szkole dla dziewcząt 
w Barczewie.
1886.01.26 – Ministerstwo Szkolnictwa, Medycyny 
i Duchowieństwa w Berlinie zezwoliło Siostrom św. 
Katarzyny w Braniewie na założenie w Barczewie 
przedszkola (ochronki) jako działalności dodatkowej.
1900.01.04 – Diecezja Warmińska liczyła 16 deka-
natów, 148 probostw, 286 księży, 213118 wiernych, 
65 kleryków w seminariach, 304 sióstr zakonnych, 
w tym 243 katarzynek, 16 wincentek i 45 elżbietanek.
1900.01.27 – jak informowała lokalna gazeta, na-
deszły nowe, najlepsze tłuste śledzie po 10 fen. za 8 
do 10 sztuk. 
1907.01.25 – wybory do parlamentu wygrał ks. kano-
nik Johann Hirschberg, długoletni proboszcz parai 
barczewskiej.
1928 – rozpoczęto budowę Okręgowego Domu 
Starców św. Jerzego.
1932.01.19 – urodził się w Barczewku Ulrich Fox, 
autor obszernej monograę parai i wsi Barczewko 
„Kirchspiel Alt-Wartenburg im Ermland 1325-1985”.
1938.01.30 – z okazji piątej rocznicy objęcia władzy 
w Rzeszy przez kanclerza Hitlera w Barczewie odbyła 
się szkolna uroczystość. 
1948 – w księgach parai św. Anny w Barczewie 
odnotowano 61 zgonów, zawarto 37 związków 
małżeńskich, a do sakramentu chrztu przystąpiło 154 
osób.
1948.01.11 – w Szkole Powszechnej w Barczewie 
zorganizowano dla dzieci choinkę. 
1948.01.18 – na polach pod Barczewem odbyły się 
pierwsze wojewódzkie manewry Ochotniczej Rezerwy 
Milicji Obywatelskiej. 
1948.01.21 – w Patrykach zmarła Maria Jatzkowska 
z domu Nowowiejska, pianistka i śpiewaczka opero-
wa, siostra kompozytora Feliksa Nowowiejskiego.
1998.01.15 – nowym kapelanem Zakładu Karnego 
w Barczewie został ks. kan. Marek Paszkowski. 
proboszcz parai św. Anny.
2008.01.12 – w Barczewie rozegrano I Między-
gimnazjalny Turniej Halowej Piłki Nożnej. 
2008.01.28 – zmarł w Dobrym Mieście Władysław 
Inkiewicz, mieszkaniec Barczewa, były przewodni-
czący Gromadzkiej Rady Narodowej w Barczewie. 

Wojciech Zenderowski
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dysponowała składem handlowym i maga-
zynem, skąd towar, po uprzednim zamó-
wieniu, dostarczała bezpośrednio do odbiorcy. 
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po ojcu, Paul Hirschberg dokonał jej rozbu-
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W naszym katalogu regionalnych półek book-
crossingowych przybyło kilka nowych pozycji.
 Zdobyliśmy też sponsorów naszej akcji:
Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział 
Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, którzy przekazali 
fundusze na promocję naszej akcji w postaci 
plakatów, wklejek i zakładek do książek oraz 
dyplomów.
 Naszym największym sukcesem jest 
zebranie blisko 600 książek, którymi już 
dzielimy się z głodnymi książki czytelnikami. 
Książki już są na naszych półkach.
 Powstają nowe półki, będziemy o nich 
pisać.

https:/ /www.facebook.com/Warmiobook-
551988551812396/
https://warmiobook.blogspot.com/

Anna Wojszel

 WARMIOBOOK to projekt studentów III 
roku I stopnia kierunku Dziedzictwo Kulturowe 
i Przyrodnicze UWM w Olsztynie, prowadzony 
wraz z prof. Stanisławem Czachorowskim 
z Wydziału Biologii i Biotechnologii.
 Projekt polega na uwalnianiu książek i two-
rzeniu nowych półek bookcrossingowych 
w dość nietypowych miejscach, na przykład 
w piekarniach, barach i restauracjach.
 Celem akcji jest zachęcenie do zmiany 
postaw konsumenckich, do dzielenia się (nie 
tylko książkami) i do czytania, oraz jedno-
czesne umożliwienie korzystania z książek 
tym, którzy nie mają do nich łatwego dostępu.
 Przeczytanych książek nie musimy wyrzu-
cać do pieca ani oddawać na makulaturę. Stare 
książki możemy ożywić, podzielić się nimi 
z kimś innym i podzielić się wrażeniami z ich 
przeczytania.
 Celem akcji jest również ochrona śro-
dowiska - mniejsze zużycie surowców, w tym 
przypadku papieru. Chcemy wydłużyć czas 
użytkowania przedmiotów na przykładzie 
książek.
 Poprzez akcję tworzenia nowych półek 
bookcrossingowych i uwalniania książek 
chcemy ułatwić dostrzeżenie problemów 
odpadów (konsumpcja towarów jedno-
razowych, rosnące wysypiska, śmieci za-
lęgające w lasach). Chcemy pokazać i zo-
baczyć, jak prostymi działaniami można to 
zmieniać. Im więcej osób, tym większy sukces 
akcji.
 Uruchomiliśmy nowe półki bookcrossin-
gowe w następujących miejscach:
- Restauracja i Pensjonat „Złoty Strug” 
w Pluskach, 
- Restauracja Cudne Manowce w Olsztynie,
- Federacja Organizacji Socjalnych 
w Olsztynie,
- Pub Nowy Andergrant w Olsztynie,

WARMIOBOOK
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 W genealogii rodu Nowowiejskich m.in. 
czytamy, że Maria, starsza siostra Feliksa, 
urodziła się 30 marca 1875 roku w rodzinie 
Franciszka i Katarzyny z d. Falk w Warten-
burgu (Barczewie), a ochrzczona została 4 
kwietnia 1875 roku w kościele pw. św. Anny. 
W rodz innym mieśc ie uczęszcza ła do 
Katolickiej Szkoły dla Dziewcząt. Od 1893 roku 
Maria mieszkała już w Olsztynie. W książce 
adresowej Olsztyna z 1899 roku wymieniona 
jest jako nauczycielka. Feliks uczył ją gry na 
fortepianie i dbał o jej wykształcenie mu-
zyczne. Jednak Maria pozostawała przy 
śpiewie solowym. W roku 1900 Maria wraz 
z rodzicami i rodzeństwem zamieszkała 
w Berlinie, gdzie kontynuowała naukę śpiewu.
 W 1902 roku śpiewała podczas koncertów 
Feliksa obok Edwarda, który jej akompaniował 
na fortepianie. Tak rozpoczęła się jej kariera 
śpiewaczki operowej. Podczas koncertu na 
rzecz Polonii – jak pisała prasa – występowała 
Maria, a dyrygował Feliks Nowowiejski. Na 
widowni była mama kompozytora Katarzyna, 
a z rodzeństwa Edward. W tym samym roku 
Maria występowała z Feliksem i Edwardem we 
Lwowie, Warszawie, Krakowie i ponownie 
w Berlinie. W jej wykonaniach można było 
usłyszeć arie: „Opuszczona” z opery „Egin-
hard” i „Emma” oraz pieśń „Modlitwa” Nowo-
wiejskiego, czy wielką arię z opery „Tannhäu-
ser” Wagnera. W roku 1907, podczas wieczoru 
muzycznego, który zorganizowało Towa-
rzystwo Śpiewacze pw. św. Dominika, wystą-
piła w „rodzinnym trio” (Feliks, Edward i Maria), 
gdzie zaśpiewała trzy ulubione swoje arie 
operowe z Aidy, Toski i Tannhäusera. Również 
ten koncert, podobnie jak poprzednie, spotkał 
się z pochlebnymi recenzjami. 11 września 
1909 roku śpiewem uświetniła pamiętny 
wieczór pożegnalny Feliksa, przed jego 
wyjazdem do Krakowa.
 Maria wyszła za mąż 27 marca 1913 roku 
w Berlinie za Wirtschafta. Wybuch pierwszej 
wojny światowej zastał ją w Berlinie. Po śmierci 
męża, w roku 1920, wraz z braćmi Feliksem 
i Rudolfem występowała w koncertach ple-
biscytowych. Śpiewem agitowała i wspoma-
gała rodaków w walce o powrót Warmii do 
Polski. W czerwcu 1920 roku, w rodzinnym 
mieście kompozytora, w hotelu Warmiaka 
Franza Polakowskiego, odbył się podobny 
koncer t . O tym wydarzeniu wspominał 
autochton Klemens Koitka i Elizabeth, żona 
Franza Polakowskiego. Natomiast Klemens 
Frenszkowski w „Pamiętniku Warmiaka” 

napisał, że w czerwcu Feliks Nowowiejski wraz 
z rodzeństwem Marią i Rudolfem koncertowali 
m.in. w Gryźlinach i w Barczewie. Po przegra-
nym plebiscycie Maria, podobnie jak jej 
rodzeństwo, nie poddała się. Wróciła do Polski, 
a później na Warmię. Wciąż podróżowała 
i śpiewała. 10 maja 1922 roku w Wiedniu 
otrzymała na pamiątkę kopię portretu króla 
Zygmunta I z obrazu „Hołd pruski” z dedykacją 
od Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
z Krakowa, który podarowała swojej sąsiadce 
Wandzie Narkun z Patryk. 
 Po latach, w jednym z książkowych 
wspomnień, Feliks Maria i Kazimierz No-
wowiejscy napisali o swojej ciotce Marii, że 
była wyjątkowo utalentowaną muzycznie 
osobą. Więcej, kobietą o ogromnym tempe-
ramencie, dobrze zapowiadającą się operową 
śpiewaczką.
 Krótko przed drugą wojną światową Maria 
wyszła za mąż za owdowiałego Warmiaka 
Josefa Jatzkowskiego z Patryk. Zamieszkała 
z mężem w dworku stojącym na wzniesieniu. 
W „posagu” przywiozła fortepian, który poda-
rował jej Fel iks. Zaprzestała występów 
publicznych. Mieszkańcy Patryk wspominali, 
że Maria w wolnych chwilach grała na forte-
pianie, a przy tym śpiewała naprawdę pięknie.
 Maria zmarła 21 stycznia 1948 roku 
w Patrykach i pochowana została na starym 
cmentarzu w Klebarku Wielkim.

Wojciech Zenderowski
Fot. Archiwum autora

Ludzie z naszego miasta
W 70 rocznicę śmierci.
Maria Nowowiejska

1478.02.01 – do tego dnia właścicielem majątku 
szlacheckiego w Wójtowie był Albrecht von 
Wittchenwald.
1618.02.06 – na sejmie koronnym w Warszawie 
Warmię reprezentował m.in. Stanisław Wilczewski 
z Ramsowa. 
1718 – z powodu zniszczeń wywołanych pożarem 
i ogólnego ubóstwa mieszkańców miasta, 
Barczewo uzyskało zniżkę podatkową.
1868.02.18 – Franciszek Nowowiejski zawarł 
związek małżeński z Katarzyną Falk, urodzoną 5 
października 1847 roku w Butrynach.
1877.02.07 – w Barczewie urodził się Feliks 
Nowowiejski, polski kompozytor i dyrygent, autor 
m.in. „Roty”, „Legendy Bałtyku” i wielu innych 
utworów.
1878 – w Barczewie powstał oddział 
Warmińskiego Towarzystwa Pomocy Sierotom. 
1885.02.16 – w Skajbotach urodził się Alojzy Śliwa 
– poeta i pisarz warmiński, działacz polski na 
Warmii i Mazurach. Autor słynnych felietonów pt. 
„Kuba spod Gietrzwałdu gada”.
1888.02.03 – w Bartołtach Wielkich urodził się Jan 
Szaffryna, działacz warmiński i organizator 
czytelnictwa na wsi.
1888.02.28 – nowym duszpasterzem w 
więziennym w Barczewie został ks. Jan 
Hirschberg.
1928.02.17 – zmarł w przytułku sióstr katarzynek 
w Ornecie Eugeniusz Buchholz, właściciel 
księgarni polskiej w Barczewie. 
1948.02.08 – po raz pierwszy dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Barczewie zorganizowano 
wycieczkę do Olsztyna.
1948.02.16 – do więzienia w Barczewie 
przywieziono skazanych posądzonych o przyna-
leżność do organizacji Wolność i Niepodległość.
1948.02.29 – w Barczewie otwarto pierwszy 
w województwie Sąd Obywatelski. Pierwszym 
sędzią został Leon Roszek.
1958.02.01 – wieś Tumiany została przyłączona 
do parai św. Jakuba Starszego w Bartołtach 
Wielkich.
1968.02.13 – w Barczewie powołano Społeczny 
Komitet Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. 
1968.02.28 – w Wipsowie podczas zebrania 
członków Klubu Młodzieżowego LZS powołano 
drużynę piłki nożnej. Zebraniu przewodniczył Otto 
Jungk. 
1978.02.17 – przewodniczącym Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Barczewie został Stanisław 
Maluszczak. 
1988.02.19 – zespół „Goliat”, działający przy 
Miejskim Domu Kultury pod kierownictwem 
Zdzisława Małasa, w XI Wojewódzkim Przeglądzie 
Amatorów Zespołów Artystycznych w Barczewie 
zdobył puchar prezesa Gminnej Spółdzielni 
Samopomocy Chłopskiej.
1988.02.27 – 22 Drużyna Harcerska im. Janka 
Krasickiego „Leśni” w Wipsowie na uroczystą 
zbiórkę składania Przyrzeczenia Harcerskiego 
zaprosili harcerzy z Kręgu Seniorów b. ZHP 
w Niemczech. Wśród zaproszonych byli Augustyn 
Bania i Feliks Hermański z Barczewa.
1998.02.15 – ukazał się folder miasta Barczewa.
1998.02.20 – powstała w Barczewie Grupa AA 
„Batory”.

Wojciech Zenderowski
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samej treści ogłoszenia, ale już w języku 
niemieckim, zamieszczał w miejscowej 
gazecie „Wartenburger Zeitung”. 
  Z tej formy działalności handlowej zado-
woleni byli również miejscowi właściciele 
hoteli, jak „Hotel Schmeling”, „Hotel Deutsche 
Haus”, „Hotel Polakowskiego”, „Hotel Erm-
ländischer Hof” oraz restauracje jak: „Zur 
Hütte”, „Beuth’s Garten” i mniejsze lokale czy 
większość sklepów spożywczych, gdzie 
zamówiony towar traał bezpośrednio do nich.
 W mieście zaczęły powstawać usługi 
transportowe. Można przyjąć, że wcześniej 
uruchomiona linia kolejowa i ukończenie 
budowy drogi bitej łączącej Barczewo z Je-
zioranami, a później z Olsztynem, sprzyjały 
działalności „Domu Wysyłkowego Paula 
Hirschberga”, który swym zasięgiem wycho-
dzi ł poza granice powiatu z iemskiego.  
Natomiast miejscowe fabryki cygar „Friedrich 
Kohl’s Nachfolger, Zigarrenfabrik”, fabryka 
cygar w Królewskim Zakładzie Karnym, zakład 
Adolfa Reisewitza, producenta likieru „Likör-
fabrik” czy browary Oskara Thiema i C. 
Kaminskiego za wyjątkiem sklepu „Otto 
Gauera” przy Kirchenstraße, który trudnił się 
importem papierosów z Turcji - dla Paula 
Hirschberga wszystko to stanowiło intratny 
in teres, a wymienionym fabrykantom i 
producentom przybył jeszcze jeden hurtowy 
odbiorca ich wyrobów. 
 W czerwcu 1901 roku „Gazeta Olsztyńska” 
przekazała swoim czytelnikom następującą 
informację z własnego podwórka, że „w 
Olsztynie należący do Franciszka Rogalli hotel 
z budynkiem mieszkalnym i stodoły nabył na 
drodze przymusowej sprzedaży p. Paweł 

Hirschberg z Wartemborka za 94 tys. 610 
marek. Tak więc hotel został zlicytowany i to za 
niemałą kwotę!”. Powyższa notka prasowa jest 
dowodem, że w Barczewie rma Paula Hirsch-
berga prosperowała bardzo dobrze. 
 W październiku 1902 roku Paul Hirschberg 
początkowo sprzedał tylko część swoich 
nieruchomości dla Niemierskiego. Natomiast 
piętrowy dom sprzedał Kowalskiemu i Szul-
cowi, którzy oddali go w dzierżawę kupcowi 
W. Mulczynskiemu na sklep z konfekcją 
damską i męską. Kolejnym od 1920 do 1945 
roku właścicielem rodzinnego domu Hirsch-
bergów był Ernst Scheer, który na parterze 
urządził i prowadził księgarnię z niemieckimi 
i do 1933 roku polskimi książkami, a sam 
zamieszkał na piętrze.
 Po wyjeździe Paula Hirschberga wraz 
z rodziną do Olsztyna, w mieście pozostali jego 
krewni, m.in. stryj ks. kanonik warmiński 
Johann Hirschberg, działacz katolickiej Partii 
Centrum. Był proboszczem parai św. Anny 
w Barczewie. Należał do polskiego skrzydła 
partii „Centrum”, które w 1893 roku założyło 
pismo „Warmiak”w języku polskim, którego był 
współredaktorem. W Barczewie w 1901 roku 
przyczynił się do zbudowania domu z przezna-
czeniem na szpital św. Antoniego. W latach 
1903-1910 by ł pos łem do Re ichs tagu 
przychylnie ustosunkowanym do ludności 
polskiej. Dzięki owym koneksjom biskup 
warmiński Thiel jeszcze w1894 roku powierzył 
Paulowi Hirschbergowi z Barczewa stano-
wisko dostawcy wina mszalnego dla całej 
Diecezji Warmińskiej. Było to, jak na owe 
czasy, wysokie wyróżnienie dla kupca. 
  O dalszych losach Paula Hirschberga, już 

mieszkańca Olsztyna, pisał Rafał Bętkowski 
w sierpniowym numerze „Debaty” z 2017 roku , 
w którym m.in. czytamy, że jego rma mieściła 
się przy ul. Warszawskiej 67, oraz o uru-
chomieniu hotelu pod szyldem „Hirschberg’s 
Hotel”. Czytamy także o Wielkiej Wojnie i o tym, 
jak brał udział w trudnych negocjacjach 
z Rosjanami i uczestniczył w zabezpieczeniu 
mienia oraz zbiórce środków żywnościowych, 
których okupanci zażądali jako kontrybucji od 
miasta. Także czytamy, jak Paul Hirschberg był 
świadkiem potyczek zbrojnych między Rosja-
nami a wkraczającymi do miasta oddziałami 
niemieckimi. Widział egzekucję pod swoim 
hotelem. Potem jako naoczny świadek swoje 
przeżycia opisał w książce „Die Russen In 
Allenstein am 27., 28., und 29. August 1914” 
która wyszła z drukarni Antona Gerhmana w 
Barczewie w 1916 roku. Drugie i trzecie 
wydanie wydrukowała już rma „Volksblatt-
Druckerei” w Olsztynie. Artykuł wspomina 
także o jego nowym hotelu pod szyldem 
„Tannenberger Hof ”, oraz jak swój interes 
upatrywał w obsłudze ruchu turystycznego, 
płynącego coraz szerszym strumieniem 
w kierunku pól bitewnych Wielkiej Wojny, 
oferując w przewodnikach turystycznych 
dobrą restaurację i dobry nocleg.
 Paul Hirschberg zmarł w 1941 roku 
w Olsztynie. 

Wojciech Zenderowski
Po prawej stronie: „Geschmister Hirschberg” 

– Dom Rodziny Hirschbergów. Foto. H. 
Raddatz.

Fot. ze zbiorów autora 

Pierwszy Warmiński Dom Wysyłkowy Paula Hirschberga<< s.9

 W wielu publikacjach, przewodnikach oraz w internecie możemy zobaczyć 
pocztówkę, na której widoczny jest kościół pw. św. Anny i św. Szczepana z „Zielonym 
Mostem” i miejską zabudową, która wieloma szczegółami wprawia nas w zakłopotanie. 
Jest to pocztówka, która została wydana w 1918 roku i pochodzi z popularnej niemieckiej 
serii: „Aus Ostpreußen: Erinnerungen an den großen Krieg“ (w tłumaczeniu Prusy 
Wschodnie – Wspomnienia Wielkiej Wojny). Termin „Wielka Wojna”, w tym wypadku 
dotyczy I wojny światowej, trwającej od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 roku. 
Pocztówka stanowi reprodukcję obrazu wykonanego przez wschodniopruskiego 
malarza Fritza Haßa (1864-1930). Tak jak wspomniano, obraz przedstawia panoramę 
dzisiejszego Barczewa z czasów niemieckich z widokiem na kościół pw. św. Anny i św. 
Szczepana z prezbiterium oraz „Zielony Most”, który umieszczony jest nazbyt wysoko 
nad wodami rwącej rzeki. Przy moście widoczny jest piętrowy budynek należący do 
mistrza krawieckiego Eduarda Bulitty. Po drugiej stronie mostu, w pierwszym budynku 
mieścił się zakład szewski, a w drugim Cimmeck miał sklep galanteryjny. Dalej widoczny 
jest dach sklepu spożywczego „Kolonialuaren”, którego właścicielem był brat Eduarda, 
Bernhard Bulitta. Obraz wypełnia widoczny na drugim planie kościół św. Andrzeja 
Apostoła. Ponadto autor przedstawił ówczesną, pełną, ścisłą zabudowę dzisiejszej ulicy 
Nowowiejskiego oraz miejskiej starówki.

Wojciech Zenderowski
Fot. ze zbiorów autora

Pocztówka z 1918 roku
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 W genealogii rodu Nowowiejskich m.in. 
czytamy, że Maria, starsza siostra Feliksa, 
urodziła się 30 marca 1875 roku w rodzinie 
Franciszka i Katarzyny z d. Falk w Warten-
burgu (Barczewie), a ochrzczona została 4 
kwietnia 1875 roku w kościele pw. św. Anny. 
W rodz innym mieśc ie uczęszcza ła do 
Katolickiej Szkoły dla Dziewcząt. Od 1893 roku 
Maria mieszkała już w Olsztynie. W książce 
adresowej Olsztyna z 1899 roku wymieniona 
jest jako nauczycielka. Feliks uczył ją gry na 
fortepianie i dbał o jej wykształcenie mu-
zyczne. Jednak Maria pozostawała przy 
śpiewie solowym. W roku 1900 Maria wraz 
z rodzicami i rodzeństwem zamieszkała 
w Berlinie, gdzie kontynuowała naukę śpiewu.
 W 1902 roku śpiewała podczas koncertów 
Feliksa obok Edwarda, który jej akompaniował 
na fortepianie. Tak rozpoczęła się jej kariera 
śpiewaczki operowej. Podczas koncertu na 
rzecz Polonii – jak pisała prasa – występowała 
Maria, a dyrygował Feliks Nowowiejski. Na 
widowni była mama kompozytora Katarzyna, 
a z rodzeństwa Edward. W tym samym roku 
Maria występowała z Feliksem i Edwardem we 
Lwowie, Warszawie, Krakowie i ponownie 
w Berlinie. W jej wykonaniach można było 
usłyszeć arie: „Opuszczona” z opery „Egin-
hard” i „Emma” oraz pieśń „Modlitwa” Nowo-
wiejskiego, czy wielką arię z opery „Tannhäu-
ser” Wagnera. W roku 1907, podczas wieczoru 
muzycznego, który zorganizowało Towa-
rzystwo Śpiewacze pw. św. Dominika, wystą-
piła w „rodzinnym trio” (Feliks, Edward i Maria), 
gdzie zaśpiewała trzy ulubione swoje arie 
operowe z Aidy, Toski i Tannhäusera. Również 
ten koncert, podobnie jak poprzednie, spotkał 
się z pochlebnymi recenzjami. 11 września 
1909 roku śpiewem uświetniła pamiętny 
wieczór pożegnalny Feliksa, przed jego 
wyjazdem do Krakowa.
 Maria wyszła za mąż 27 marca 1913 roku 
w Berlinie za Wirtschafta. Wybuch pierwszej 
wojny światowej zastał ją w Berlinie. Po śmierci 
męża, w roku 1920, wraz z braćmi Feliksem 
i Rudolfem występowała w koncertach ple-
biscytowych. Śpiewem agitowała i wspoma-
gała rodaków w walce o powrót Warmii do 
Polski. W czerwcu 1920 roku, w rodzinnym 
mieście kompozytora, w hotelu Warmiaka 
Franza Polakowskiego, odbył się podobny 
koncer t . O tym wydarzeniu wspominał 
autochton Klemens Koitka i Elizabeth, żona 
Franza Polakowskiego. Natomiast Klemens 
Frenszkowski w „Pamiętniku Warmiaka” 

napisał, że w czerwcu Feliks Nowowiejski wraz 
z rodzeństwem Marią i Rudolfem koncertowali 
m.in. w Gryźlinach i w Barczewie. Po przegra-
nym plebiscycie Maria, podobnie jak jej 
rodzeństwo, nie poddała się. Wróciła do Polski, 
a później na Warmię. Wciąż podróżowała 
i śpiewała. 10 maja 1922 roku w Wiedniu 
otrzymała na pamiątkę kopię portretu króla 
Zygmunta I z obrazu „Hołd pruski” z dedykacją 
od Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
z Krakowa, który podarowała swojej sąsiadce 
Wandzie Narkun z Patryk. 
 Po latach, w jednym z książkowych 
wspomnień, Feliks Maria i Kazimierz No-
wowiejscy napisali o swojej ciotce Marii, że 
była wyjątkowo utalentowaną muzycznie 
osobą. Więcej, kobietą o ogromnym tempe-
ramencie, dobrze zapowiadającą się operową 
śpiewaczką.
 Krótko przed drugą wojną światową Maria 
wyszła za mąż za owdowiałego Warmiaka 
Josefa Jatzkowskiego z Patryk. Zamieszkała 
z mężem w dworku stojącym na wzniesieniu. 
W „posagu” przywiozła fortepian, który poda-
rował jej Fel iks. Zaprzestała występów 
publicznych. Mieszkańcy Patryk wspominali, 
że Maria w wolnych chwilach grała na forte-
pianie, a przy tym śpiewała naprawdę pięknie.
 Maria zmarła 21 stycznia 1948 roku 
w Patrykach i pochowana została na starym 
cmentarzu w Klebarku Wielkim.

Wojciech Zenderowski
Fot. Archiwum autora

Ludzie z naszego miasta
W 70 rocznicę śmierci.
Maria Nowowiejska

1478.02.01 – do tego dnia właścicielem majątku 
szlacheckiego w Wójtowie był Albrecht von 
Wittchenwald.
1618.02.06 – na sejmie koronnym w Warszawie 
Warmię reprezentował m.in. Stanisław Wilczewski 
z Ramsowa. 
1718 – z powodu zniszczeń wywołanych pożarem 
i ogólnego ubóstwa mieszkańców miasta, 
Barczewo uzyskało zniżkę podatkową.
1868.02.18 – Franciszek Nowowiejski zawarł 
związek małżeński z Katarzyną Falk, urodzoną 5 
października 1847 roku w Butrynach.
1877.02.07 – w Barczewie urodził się Feliks 
Nowowiejski, polski kompozytor i dyrygent, autor 
m.in. „Roty”, „Legendy Bałtyku” i wielu innych 
utworów.
1878 – w Barczewie powstał oddział 
Warmińskiego Towarzystwa Pomocy Sierotom. 
1885.02.16 – w Skajbotach urodził się Alojzy Śliwa 
– poeta i pisarz warmiński, działacz polski na 
Warmii i Mazurach. Autor słynnych felietonów pt. 
„Kuba spod Gietrzwałdu gada”.
1888.02.03 – w Bartołtach Wielkich urodził się Jan 
Szaffryna, działacz warmiński i organizator 
czytelnictwa na wsi.
1888.02.28 – nowym duszpasterzem w 
więziennym w Barczewie został ks. Jan 
Hirschberg.
1928.02.17 – zmarł w przytułku sióstr katarzynek 
w Ornecie Eugeniusz Buchholz, właściciel 
księgarni polskiej w Barczewie. 
1948.02.08 – po raz pierwszy dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Barczewie zorganizowano 
wycieczkę do Olsztyna.
1948.02.16 – do więzienia w Barczewie 
przywieziono skazanych posądzonych o przyna-
leżność do organizacji Wolność i Niepodległość.
1948.02.29 – w Barczewie otwarto pierwszy 
w województwie Sąd Obywatelski. Pierwszym 
sędzią został Leon Roszek.
1958.02.01 – wieś Tumiany została przyłączona 
do parai św. Jakuba Starszego w Bartołtach 
Wielkich.
1968.02.13 – w Barczewie powołano Społeczny 
Komitet Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. 
1968.02.28 – w Wipsowie podczas zebrania 
członków Klubu Młodzieżowego LZS powołano 
drużynę piłki nożnej. Zebraniu przewodniczył Otto 
Jungk. 
1978.02.17 – przewodniczącym Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Barczewie został Stanisław 
Maluszczak. 
1988.02.19 – zespół „Goliat”, działający przy 
Miejskim Domu Kultury pod kierownictwem 
Zdzisława Małasa, w XI Wojewódzkim Przeglądzie 
Amatorów Zespołów Artystycznych w Barczewie 
zdobył puchar prezesa Gminnej Spółdzielni 
Samopomocy Chłopskiej.
1988.02.27 – 22 Drużyna Harcerska im. Janka 
Krasickiego „Leśni” w Wipsowie na uroczystą 
zbiórkę składania Przyrzeczenia Harcerskiego 
zaprosili harcerzy z Kręgu Seniorów b. ZHP 
w Niemczech. Wśród zaproszonych byli Augustyn 
Bania i Feliks Hermański z Barczewa.
1998.02.15 – ukazał się folder miasta Barczewa.
1998.02.20 – powstała w Barczewie Grupa AA 
„Batory”.

Wojciech Zenderowski
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samej treści ogłoszenia, ale już w języku 
niemieckim, zamieszczał w miejscowej 
gazecie „Wartenburger Zeitung”. 
  Z tej formy działalności handlowej zado-
woleni byli również miejscowi właściciele 
hoteli, jak „Hotel Schmeling”, „Hotel Deutsche 
Haus”, „Hotel Polakowskiego”, „Hotel Erm-
ländischer Hof” oraz restauracje jak: „Zur 
Hütte”, „Beuth’s Garten” i mniejsze lokale czy 
większość sklepów spożywczych, gdzie 
zamówiony towar traał bezpośrednio do nich.
 W mieście zaczęły powstawać usługi 
transportowe. Można przyjąć, że wcześniej 
uruchomiona linia kolejowa i ukończenie 
budowy drogi bitej łączącej Barczewo z Je-
zioranami, a później z Olsztynem, sprzyjały 
działalności „Domu Wysyłkowego Paula 
Hirschberga”, który swym zasięgiem wycho-
dzi ł poza granice powiatu z iemskiego.  
Natomiast miejscowe fabryki cygar „Friedrich 
Kohl’s Nachfolger, Zigarrenfabrik”, fabryka 
cygar w Królewskim Zakładzie Karnym, zakład 
Adolfa Reisewitza, producenta likieru „Likör-
fabrik” czy browary Oskara Thiema i C. 
Kaminskiego za wyjątkiem sklepu „Otto 
Gauera” przy Kirchenstraße, który trudnił się 
importem papierosów z Turcji - dla Paula 
Hirschberga wszystko to stanowiło intratny 
in teres, a wymienionym fabrykantom i 
producentom przybył jeszcze jeden hurtowy 
odbiorca ich wyrobów. 
 W czerwcu 1901 roku „Gazeta Olsztyńska” 
przekazała swoim czytelnikom następującą 
informację z własnego podwórka, że „w 
Olsztynie należący do Franciszka Rogalli hotel 
z budynkiem mieszkalnym i stodoły nabył na 
drodze przymusowej sprzedaży p. Paweł 

Hirschberg z Wartemborka za 94 tys. 610 
marek. Tak więc hotel został zlicytowany i to za 
niemałą kwotę!”. Powyższa notka prasowa jest 
dowodem, że w Barczewie rma Paula Hirsch-
berga prosperowała bardzo dobrze. 
 W październiku 1902 roku Paul Hirschberg 
początkowo sprzedał tylko część swoich 
nieruchomości dla Niemierskiego. Natomiast 
piętrowy dom sprzedał Kowalskiemu i Szul-
cowi, którzy oddali go w dzierżawę kupcowi 
W. Mulczynskiemu na sklep z konfekcją 
damską i męską. Kolejnym od 1920 do 1945 
roku właścicielem rodzinnego domu Hirsch-
bergów był Ernst Scheer, który na parterze 
urządził i prowadził księgarnię z niemieckimi 
i do 1933 roku polskimi książkami, a sam 
zamieszkał na piętrze.
 Po wyjeździe Paula Hirschberga wraz 
z rodziną do Olsztyna, w mieście pozostali jego 
krewni, m.in. stryj ks. kanonik warmiński 
Johann Hirschberg, działacz katolickiej Partii 
Centrum. Był proboszczem parai św. Anny 
w Barczewie. Należał do polskiego skrzydła 
partii „Centrum”, które w 1893 roku założyło 
pismo „Warmiak”w języku polskim, którego był 
współredaktorem. W Barczewie w 1901 roku 
przyczynił się do zbudowania domu z przezna-
czeniem na szpital św. Antoniego. W latach 
1903-1910 by ł pos łem do Re ichs tagu 
przychylnie ustosunkowanym do ludności 
polskiej. Dzięki owym koneksjom biskup 
warmiński Thiel jeszcze w1894 roku powierzył 
Paulowi Hirschbergowi z Barczewa stano-
wisko dostawcy wina mszalnego dla całej 
Diecezji Warmińskiej. Było to, jak na owe 
czasy, wysokie wyróżnienie dla kupca. 
  O dalszych losach Paula Hirschberga, już 

mieszkańca Olsztyna, pisał Rafał Bętkowski 
w sierpniowym numerze „Debaty” z 2017 roku , 
w którym m.in. czytamy, że jego rma mieściła 
się przy ul. Warszawskiej 67, oraz o uru-
chomieniu hotelu pod szyldem „Hirschberg’s 
Hotel”. Czytamy także o Wielkiej Wojnie i o tym, 
jak brał udział w trudnych negocjacjach 
z Rosjanami i uczestniczył w zabezpieczeniu 
mienia oraz zbiórce środków żywnościowych, 
których okupanci zażądali jako kontrybucji od 
miasta. Także czytamy, jak Paul Hirschberg był 
świadkiem potyczek zbrojnych między Rosja-
nami a wkraczającymi do miasta oddziałami 
niemieckimi. Widział egzekucję pod swoim 
hotelem. Potem jako naoczny świadek swoje 
przeżycia opisał w książce „Die Russen In 
Allenstein am 27., 28., und 29. August 1914” 
która wyszła z drukarni Antona Gerhmana w 
Barczewie w 1916 roku. Drugie i trzecie 
wydanie wydrukowała już rma „Volksblatt-
Druckerei” w Olsztynie. Artykuł wspomina 
także o jego nowym hotelu pod szyldem 
„Tannenberger Hof ”, oraz jak swój interes 
upatrywał w obsłudze ruchu turystycznego, 
płynącego coraz szerszym strumieniem 
w kierunku pól bitewnych Wielkiej Wojny, 
oferując w przewodnikach turystycznych 
dobrą restaurację i dobry nocleg.
 Paul Hirschberg zmarł w 1941 roku 
w Olsztynie. 

Wojciech Zenderowski
Po prawej stronie: „Geschmister Hirschberg” 

– Dom Rodziny Hirschbergów. Foto. H. 
Raddatz.

Fot. ze zbiorów autora 

Pierwszy Warmiński Dom Wysyłkowy Paula Hirschberga<< s.9

 W wielu publikacjach, przewodnikach oraz w internecie możemy zobaczyć 
pocztówkę, na której widoczny jest kościół pw. św. Anny i św. Szczepana z „Zielonym 
Mostem” i miejską zabudową, która wieloma szczegółami wprawia nas w zakłopotanie. 
Jest to pocztówka, która została wydana w 1918 roku i pochodzi z popularnej niemieckiej 
serii: „Aus Ostpreußen: Erinnerungen an den großen Krieg“ (w tłumaczeniu Prusy 
Wschodnie – Wspomnienia Wielkiej Wojny). Termin „Wielka Wojna”, w tym wypadku 
dotyczy I wojny światowej, trwającej od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 roku. 
Pocztówka stanowi reprodukcję obrazu wykonanego przez wschodniopruskiego 
malarza Fritza Haßa (1864-1930). Tak jak wspomniano, obraz przedstawia panoramę 
dzisiejszego Barczewa z czasów niemieckich z widokiem na kościół pw. św. Anny i św. 
Szczepana z prezbiterium oraz „Zielony Most”, który umieszczony jest nazbyt wysoko 
nad wodami rwącej rzeki. Przy moście widoczny jest piętrowy budynek należący do 
mistrza krawieckiego Eduarda Bulitty. Po drugiej stronie mostu, w pierwszym budynku 
mieścił się zakład szewski, a w drugim Cimmeck miał sklep galanteryjny. Dalej widoczny 
jest dach sklepu spożywczego „Kolonialuaren”, którego właścicielem był brat Eduarda, 
Bernhard Bulitta. Obraz wypełnia widoczny na drugim planie kościół św. Andrzeja 
Apostoła. Ponadto autor przedstawił ówczesną, pełną, ścisłą zabudowę dzisiejszej ulicy 
Nowowiejskiego oraz miejskiej starówki.

Wojciech Zenderowski
Fot. ze zbiorów autora

Pocztówka z 1918 roku
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 Jesienią dzieci z naszego przedszkola 
zbierały kasztany i żołędzie dla leśnej 
zwierzyny w ramach współpracy z Kołem 
Łowieckim „Żubr” i Nadleśnictwem Olsztyn.
8 lutego 2018 r., w ramach nagrody, przed-
szkolaki z grupy „Pszczółki” i „Motyle” mogły 
uczestniczyć w wyjeździe do lasu. Na leśnej 
polanie przywitał nas pan Krzysztof Bobrowski 
z Koła Łowieckiego „Żubr” i pan leśniczy 
Bogdan Słota z Leśnictwa Wadąg. Dzieci 
z panem Krzysztofem wieszały karmę dla 
ptaków. Naszemu wyjazdowi dodatkowo 
sprzyjała zimowa aura. Mogliśmy obserwować 
ptaki, a także podziwiać zimowy krajobraz. 
Szadź na brzozach, przyprószoną delikatnie 
śniegiem polanę, zamarznięte bruzdy, skute 
lodem kałuże i zamarznięty staw. Takich 
widoków w tym roku było mało, bo tegoroczna 
zima należy do łagodnych. Tym bardziej 
wnikliwie obserwowaliśmy naturę. Na polanie 

panie zorganizowały dzieciom zabawy: 
przeciąganie liny, zabawy z chustą ani-
macyjną, bieg do krążka, chodzenie po 
śladach. Panowie rozpalili ognisko i po-
częstowali zakupionymi przez siebie kiełba-
skami, które przedszkolaki upiekły i zjadły 
z apetytem. Wyjazd dla dzieci był miłym 
przeżyciem i dostarczył wielu przeżyć. Ser-
decznie dziękujemy Kołu Łowieckiemu „Żubr” 
i Nadleśnictwu Olsztyn za tak gościnne 
przyjęcie.

Bożena Szewc
Teresa Okulicz

pejskiej i Domu Pomocy Społecznej w Barcze-
wie oraz prelekcje i wystawy: Inspiracje 
muzyką Feliksa Nowowiejskiego, Wybrane 
wydarzenia Roku Feliksa Nowowiejskiego.
7.02. Recital wokalny Marii Isabelli Jung – 
sopran i Sefuri Sumi – fortepian, występ 
Orkiestry Wojskowej z Giżycka, wystawa 
„Genealogia Rodu Nowowiejskich”, wykład dr 
Jana Chłosty. Wydarzenie zorganizowano we 
współpracy z Urzędem Miejskim w Barczewie, 
Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich, 
Towarzystwem im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Poznaniu, Zakładem Poprawczym w Bar-
czewie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej 

w Olsztynie, Archiwum Państwowym w Ol-
sztynie, Ośrodkiem Badań Naukowych 
w Olsztynie. 
18.03. Koncert Wojciecha Gęsickiego – 
gitara, śpiew i Rafała Grząki – akordeon.
27.04. Koncert zespołu wokalno-
instrumentalnego: Aleksandra Okrasa-
Wachowska – sopran, Piotr Kędziorek – 
baryton, Maciej Chwała – fortepian, 
w ramach Gali Sportu.
30.06. Recital fortepianowy Magdaleny 
Adamek (USA).
11.08. Koncert duetu Jan Czaja – 
wiolonczela, Yang Xu – fortepian. Prelekcja – 
dr Iwona Fokt .
17.09. Recital wokalny Agnieszki Szczuckiej – 
sopran, Łukasz Jóźwiak – fortepian. Prelekcja 
– Janusz Lewandowski .
1.10. Recital wokalno-instrumentalny Nadine 
Nassar – sopran (Liban), Anny Sikorzak-Olek 
– harfa (Polska). Prelekcja – prof. Krzysztof 
Dariusz Szatrawski.
24.10. Koncert uczniów Powiatowej Szkoły 
Muzycznej I st. w Dywitach jako lekcja 
edukacyjna.
26.10. Koncert uczniów Powiatowej Szkoły 
Muzycznej I st. w Dywitach dla mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w Barczewie.
11.11. Koncert Ewy Alchimowicz-Wójcik – 
sopran, Lucyna Żołnierek-Frenszkowska – 
fortepian, Jacek Wójcik – instrumenty 
perkusyjne. Prelekcja – dr Ilona Dulisz.
15.12. Recital organowy Bogny 
Nowowiejskiej- Bielawskiej.

Magdalena Łowkiel

15.07. 55 rocznica powstania Muzeum 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Recital 
Ewy Alchimowicz-Wójcik – sopran i wywiad 
z p. Marianem Sawickim. 
16.07. Koncert pt. „Feliksowi 
Nowowiejskiemu poświęcamy”, w wykonaniu 
Bogny Nowowiejskiej-Bielawskiej – organy 
i olsztyńskiego chóru „Bel Canto”, Dyrygent 
Jan Połowianiuk, w ramach Letnich 
Koncertów Muzyki Wokalnej i Kameralnej 
„Varmia Gaudet et Cantat” Ramsowo 2016. 
Organizatorzy: Stowarzyszenie Rolniczo-
Kulturalno-Oświatowe „TeleInfo” w Niedźwie-
dziu, Paraa pw. św. Andrzeja Apostoła i św. 
Rocha w Ramsowie
19.08. Koncert „Jan Bogusław Nowowiejski In 
Memoriam”. Recital „Dwóch-głos” – Bartek 
Wąsik – fortepian, Michał Pepol – 
wiolonczela.
28.08. Wystawienie Oratorium „Quo Vadis” 
Feliksa Nowowiejskiego. Wykonawcy:
Orkiestra Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie pod 
dyrekcją Piotra Sułkowskiego, soliści: Olga 
Rusin (sopran), Sebastian Szumski 
(baryton), Jacek Ozimkowski (bas), chór 
„Górecki Chamber Choir”, organy – Arkadiusz 
Bialic. Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich we współpracy z Instytutem 
Muzyki i Tańca ze środków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego i donansowane-
go przez Narodowe Centrum Kultury i Urząd 
Marszałkowski Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.
1.09. Wojewódzka Inauguracja Roku Szkol-
nego w Szkole Podstawowej im. Feliksa 
Nowowiejskiego z okazji 70-lecia szkoły 
i obchodów Roku kompozytora.
15.09. Konferencja naukowa „Warmia 
w czasach Feliksa Nowowiejskiego” – 
Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyń-
skiego w Olsztynie. 
17.09. „Spacer z Feliksem Nowowiejskim 
szlakiem zabytków Barczewa” w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa.
24.10. Koncert pt. „Feliks Nowowiejski i inspi-
racje” w wykonaniu uczniów Powiatowej 
Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach i gościa 
specjalnego, Ewy Alchimowicz-Wójcik.

7.11. Gminny Konkurs Wiedzy o Feliksie 
Nowowiejskim.
11.11. Koncert pieśni patriotycznych Feliksa 
Nowowiejskiego w wykonaniu olsztyńskiego 
chóru „Bel Canto” w Galerii Sztuki Synagoga 
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
„Pojezierze”
19.11. Koncert „Testament Bolesława Chro-
brego” w ramach jubileuszowego spotkania 
dyrygentów XV Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego 
w Barczewie. Wykonawcy: chór „Cantores 
Varmienses” (Filharmonia Warmińsko-
Mazurska w Olsztynie), Irena Telesz – 
recytacja, Szymon Rona – tenor, Agnieszka 
Panasiuk – fortepian.
 Przez cały rok w Salonie Muzycznym im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie odby-
wały się lekcje muzealne oraz cykl wykładów 
prof. Krzysztofa D. Szatrawskiego i Wojciecha 
Zenderowskiego w ramach „Kawiarni nauko-
wych”, organizowanych pod patronatem Cen-
trum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym 
i Przyrodniczym UWM w Olsztynie oraz 
nieformalnego klubu profesorów Collegium 
Copernicanum. 
Szkoła Podstawowa nr. 1 im. F. Nowowiej-
skiego przygotowała przedstawienie pt. „Mały 
Feluś wyrusza w świat” oraz Gminny Festiwal 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, gdzie 
dzieci śpiewały m.in. utwory Feliksa Nowo-
wiejskiego, a także konkursy i koncerty np. 
chórów „Bel Canto” i „Moderato” i wycieczki 
śladami Feliksa Nowowiejskiego (Olsztyn, 
Święta Lipka).
Główni organizatorzy wszystkich wydarzeń: 
Urząd Miejski w Barczewie, Centrum Kultu-
ralno-Biblioteczne w Barczewie, Stowarzy-
szenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, 
Szkoła Podstawowa im. F. Nowowiejskiego 
w Barczewie, Powiatowa Szkoła Muzyczna I 
st. w Dywitach.
Rok 2017
 Dwa projekty realizowane przez Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie donan-
sowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach programu „Nowo-
wiejski 2017” realizowanego przez Instytut 
Muzyki i Tańca.
„Przewodnik Feliksa Nowowiejskiego. Pa-
miątki i rękopisy w zbiorach Salonu Muzycz-
nego im. Feliksa Nowowiejskiego w Barcze-
wie”. Książka przeznaczona dla instytucji 
kulturalno-oświatowych Gminy Barczewo.
"Feliks Nowowiejski z bliska. Cykl koncertów 
w Barczewie, rodzinnym mieście kompozytora 
w 140 rocznicę urodzin”. Zorganizowano 11 
koncertów w Salonie Muzycznym im. Feliksa 
Nowowiejskiego, Skarbcu Kultury Euro-

Wybrane wydarzenia Roku Feliksa Nowowiejskiego 2016/2017
w gminie Barczewo
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 W kalendarzu luty, przyroda otuliła się 
zimą. Jednakże już teraz warto pomyśleć o 
owadach, które odwiedzą nasze pola, lasy, 
łąki. Tak się składa, że w roku poprzednim 
zaplanowałam ciekawą akcję w rodzinnym 
gospodarstwie rolnym. Tym samym mam 
zamiar podzielić się tą informacją z Czytel-
nikami Wiadomości Barczewskich. Dbałość 
o środowisko naturalne jest bardzo ważnym 
czynnikiem w rozwoju zrównoważonego 
rolnictwa. Produkcja wraz z ochroną ziemi, 
wody i agrocenozy w dzisiejszych czasach 
staje się coraz łatwiejsza. Dla rolników rma 
Syngenta przygotowała akcję „Operation 
Pollinator” na rzecz owadów zapylających. 
Dowiedziałam się o niej ze strony internetowej 
rmy Syngenta. Koncern przygotowuje dla 
chętnych rolników mieszankę nasion miodo-
dajnych, takich jak: słonecznik pastewny, 
koniczyna perska, gryka, facelia siewna. 
Każdy chętny rolnik, chcąc przyłączyć się do 
akcji, wypełnia formularz zgłoszeniowy i czeka 

na worek nasion. Zupełnie za darmo. Bo chodzi 
o dobro owadów i stworzenie im przyjaznych 
warunków w agrocenozie.
 Tak się stało, że i ja przyłączyłam się do 
akcji. W lutym 2017 wypełniłam formularz 
rejestracyjny, w kwietniu otrzymałam prze-
syłkę z nasionami i instrukcją założenia 
plantacji. W kwietniu mieszanka została 
wysiana. I tak od kwietnia do sierpnia 
przyjeżdżałam na pole celem lustracj i . 
Z miesiąca na miesiąc poletko nabierało barw. 
W kwietniu i maju było zielone (rozwijały się 
łodygi i liście roślin), w czerwcu i lipcu biało-
oletowe (kwitła facelia i gryka), natomiast 
w sierpniu żółte (na dobre rozkwitły sło-
neczniki). Przyznam, że były to dla mnie 
ciekawe „lekcje”. Nie dość, że pierwszy raz 
widziałam, jak wygląda gryka na polu – bo tego 
gatunku nie uprawialiśmy wcześniej – to 
jeszcze bardzo ładnie wygląda facelia. Im dni 
stawały się coraz cieplejsze, tym zaobser-
wowałam coraz więcej pracujących owadów: 
pszczoły, bzygi, motyle, chrząszcze, trzmiele. 
Czasami się miało wrażenie, że cała plantacja 
bzyczy.
 Załączam do tekstu zdjęcia mojego 
autorstwa. Przy każdej nadarzającej się okazji 
będę promować akcję Operation Pollinator by 
Syngenta na fotograach i opisach mojego 
autorstwa, z pola należącego do gospo-
darstwa moich rodziców. Dziękuję rmie 
Syngenta za otrzymanie mieszanki nasion, 
zaś zainteresowanych do śledzenia strony 
rmy oraz samej akcji szczerze zachęcam. 
Każdy z nas może dbać o owady.

Natalia Machałek

OPERATION POLLINATOR
– CZYLI JAK MOŻNA POMÓC ZAPYLACZOM

Wyjazd dzieci z Przedszkola Publicznego
w Łęgajnach do lasu w ramach współpracy
z Kołem Łowieckim „ŻUBR” i Nadleśnictwem Olsztyn
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 Jesienią dzieci z naszego przedszkola 
zbierały kasztany i żołędzie dla leśnej 
zwierzyny w ramach współpracy z Kołem 
Łowieckim „Żubr” i Nadleśnictwem Olsztyn.
8 lutego 2018 r., w ramach nagrody, przed-
szkolaki z grupy „Pszczółki” i „Motyle” mogły 
uczestniczyć w wyjeździe do lasu. Na leśnej 
polanie przywitał nas pan Krzysztof Bobrowski 
z Koła Łowieckiego „Żubr” i pan leśniczy 
Bogdan Słota z Leśnictwa Wadąg. Dzieci 
z panem Krzysztofem wieszały karmę dla 
ptaków. Naszemu wyjazdowi dodatkowo 
sprzyjała zimowa aura. Mogliśmy obserwować 
ptaki, a także podziwiać zimowy krajobraz. 
Szadź na brzozach, przyprószoną delikatnie 
śniegiem polanę, zamarznięte bruzdy, skute 
lodem kałuże i zamarznięty staw. Takich 
widoków w tym roku było mało, bo tegoroczna 
zima należy do łagodnych. Tym bardziej 
wnikliwie obserwowaliśmy naturę. Na polanie 

panie zorganizowały dzieciom zabawy: 
przeciąganie liny, zabawy z chustą ani-
macyjną, bieg do krążka, chodzenie po 
śladach. Panowie rozpalili ognisko i po-
częstowali zakupionymi przez siebie kiełba-
skami, które przedszkolaki upiekły i zjadły 
z apetytem. Wyjazd dla dzieci był miłym 
przeżyciem i dostarczył wielu przeżyć. Ser-
decznie dziękujemy Kołu Łowieckiemu „Żubr” 
i Nadleśnictwu Olsztyn za tak gościnne 
przyjęcie.

Bożena Szewc
Teresa Okulicz

pejskiej i Domu Pomocy Społecznej w Barcze-
wie oraz prelekcje i wystawy: Inspiracje 
muzyką Feliksa Nowowiejskiego, Wybrane 
wydarzenia Roku Feliksa Nowowiejskiego.
7.02. Recital wokalny Marii Isabelli Jung – 
sopran i Sefuri Sumi – fortepian, występ 
Orkiestry Wojskowej z Giżycka, wystawa 
„Genealogia Rodu Nowowiejskich”, wykład dr 
Jana Chłosty. Wydarzenie zorganizowano we 
współpracy z Urzędem Miejskim w Barczewie, 
Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich, 
Towarzystwem im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Poznaniu, Zakładem Poprawczym w Bar-
czewie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej 

w Olsztynie, Archiwum Państwowym w Ol-
sztynie, Ośrodkiem Badań Naukowych 
w Olsztynie. 
18.03. Koncert Wojciecha Gęsickiego – 
gitara, śpiew i Rafała Grząki – akordeon.
27.04. Koncert zespołu wokalno-
instrumentalnego: Aleksandra Okrasa-
Wachowska – sopran, Piotr Kędziorek – 
baryton, Maciej Chwała – fortepian, 
w ramach Gali Sportu.
30.06. Recital fortepianowy Magdaleny 
Adamek (USA).
11.08. Koncert duetu Jan Czaja – 
wiolonczela, Yang Xu – fortepian. Prelekcja – 
dr Iwona Fokt .
17.09. Recital wokalny Agnieszki Szczuckiej – 
sopran, Łukasz Jóźwiak – fortepian. Prelekcja 
– Janusz Lewandowski .
1.10. Recital wokalno-instrumentalny Nadine 
Nassar – sopran (Liban), Anny Sikorzak-Olek 
– harfa (Polska). Prelekcja – prof. Krzysztof 
Dariusz Szatrawski.
24.10. Koncert uczniów Powiatowej Szkoły 
Muzycznej I st. w Dywitach jako lekcja 
edukacyjna.
26.10. Koncert uczniów Powiatowej Szkoły 
Muzycznej I st. w Dywitach dla mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w Barczewie.
11.11. Koncert Ewy Alchimowicz-Wójcik – 
sopran, Lucyna Żołnierek-Frenszkowska – 
fortepian, Jacek Wójcik – instrumenty 
perkusyjne. Prelekcja – dr Ilona Dulisz.
15.12. Recital organowy Bogny 
Nowowiejskiej- Bielawskiej.

Magdalena Łowkiel

15.07. 55 rocznica powstania Muzeum 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Recital 
Ewy Alchimowicz-Wójcik – sopran i wywiad 
z p. Marianem Sawickim. 
16.07. Koncert pt. „Feliksowi 
Nowowiejskiemu poświęcamy”, w wykonaniu 
Bogny Nowowiejskiej-Bielawskiej – organy 
i olsztyńskiego chóru „Bel Canto”, Dyrygent 
Jan Połowianiuk, w ramach Letnich 
Koncertów Muzyki Wokalnej i Kameralnej 
„Varmia Gaudet et Cantat” Ramsowo 2016. 
Organizatorzy: Stowarzyszenie Rolniczo-
Kulturalno-Oświatowe „TeleInfo” w Niedźwie-
dziu, Paraa pw. św. Andrzeja Apostoła i św. 
Rocha w Ramsowie
19.08. Koncert „Jan Bogusław Nowowiejski In 
Memoriam”. Recital „Dwóch-głos” – Bartek 
Wąsik – fortepian, Michał Pepol – 
wiolonczela.
28.08. Wystawienie Oratorium „Quo Vadis” 
Feliksa Nowowiejskiego. Wykonawcy:
Orkiestra Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie pod 
dyrekcją Piotra Sułkowskiego, soliści: Olga 
Rusin (sopran), Sebastian Szumski 
(baryton), Jacek Ozimkowski (bas), chór 
„Górecki Chamber Choir”, organy – Arkadiusz 
Bialic. Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich we współpracy z Instytutem 
Muzyki i Tańca ze środków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego i donansowane-
go przez Narodowe Centrum Kultury i Urząd 
Marszałkowski Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.
1.09. Wojewódzka Inauguracja Roku Szkol-
nego w Szkole Podstawowej im. Feliksa 
Nowowiejskiego z okazji 70-lecia szkoły 
i obchodów Roku kompozytora.
15.09. Konferencja naukowa „Warmia 
w czasach Feliksa Nowowiejskiego” – 
Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyń-
skiego w Olsztynie. 
17.09. „Spacer z Feliksem Nowowiejskim 
szlakiem zabytków Barczewa” w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa.
24.10. Koncert pt. „Feliks Nowowiejski i inspi-
racje” w wykonaniu uczniów Powiatowej 
Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach i gościa 
specjalnego, Ewy Alchimowicz-Wójcik.

7.11. Gminny Konkurs Wiedzy o Feliksie 
Nowowiejskim.
11.11. Koncert pieśni patriotycznych Feliksa 
Nowowiejskiego w wykonaniu olsztyńskiego 
chóru „Bel Canto” w Galerii Sztuki Synagoga 
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
„Pojezierze”
19.11. Koncert „Testament Bolesława Chro-
brego” w ramach jubileuszowego spotkania 
dyrygentów XV Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego 
w Barczewie. Wykonawcy: chór „Cantores 
Varmienses” (Filharmonia Warmińsko-
Mazurska w Olsztynie), Irena Telesz – 
recytacja, Szymon Rona – tenor, Agnieszka 
Panasiuk – fortepian.
 Przez cały rok w Salonie Muzycznym im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie odby-
wały się lekcje muzealne oraz cykl wykładów 
prof. Krzysztofa D. Szatrawskiego i Wojciecha 
Zenderowskiego w ramach „Kawiarni nauko-
wych”, organizowanych pod patronatem Cen-
trum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym 
i Przyrodniczym UWM w Olsztynie oraz 
nieformalnego klubu profesorów Collegium 
Copernicanum. 
Szkoła Podstawowa nr. 1 im. F. Nowowiej-
skiego przygotowała przedstawienie pt. „Mały 
Feluś wyrusza w świat” oraz Gminny Festiwal 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, gdzie 
dzieci śpiewały m.in. utwory Feliksa Nowo-
wiejskiego, a także konkursy i koncerty np. 
chórów „Bel Canto” i „Moderato” i wycieczki 
śladami Feliksa Nowowiejskiego (Olsztyn, 
Święta Lipka).
Główni organizatorzy wszystkich wydarzeń: 
Urząd Miejski w Barczewie, Centrum Kultu-
ralno-Biblioteczne w Barczewie, Stowarzy-
szenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, 
Szkoła Podstawowa im. F. Nowowiejskiego 
w Barczewie, Powiatowa Szkoła Muzyczna I 
st. w Dywitach.
Rok 2017
 Dwa projekty realizowane przez Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie donan-
sowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach programu „Nowo-
wiejski 2017” realizowanego przez Instytut 
Muzyki i Tańca.
„Przewodnik Feliksa Nowowiejskiego. Pa-
miątki i rękopisy w zbiorach Salonu Muzycz-
nego im. Feliksa Nowowiejskiego w Barcze-
wie”. Książka przeznaczona dla instytucji 
kulturalno-oświatowych Gminy Barczewo.
"Feliks Nowowiejski z bliska. Cykl koncertów 
w Barczewie, rodzinnym mieście kompozytora 
w 140 rocznicę urodzin”. Zorganizowano 11 
koncertów w Salonie Muzycznym im. Feliksa 
Nowowiejskiego, Skarbcu Kultury Euro-

Wybrane wydarzenia Roku Feliksa Nowowiejskiego 2016/2017
w gminie Barczewo
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 W kalendarzu luty, przyroda otuliła się 
zimą. Jednakże już teraz warto pomyśleć o 
owadach, które odwiedzą nasze pola, lasy, 
łąki. Tak się składa, że w roku poprzednim 
zaplanowałam ciekawą akcję w rodzinnym 
gospodarstwie rolnym. Tym samym mam 
zamiar podzielić się tą informacją z Czytel-
nikami Wiadomości Barczewskich. Dbałość 
o środowisko naturalne jest bardzo ważnym 
czynnikiem w rozwoju zrównoważonego 
rolnictwa. Produkcja wraz z ochroną ziemi, 
wody i agrocenozy w dzisiejszych czasach 
staje się coraz łatwiejsza. Dla rolników rma 
Syngenta przygotowała akcję „Operation 
Pollinator” na rzecz owadów zapylających. 
Dowiedziałam się o niej ze strony internetowej 
rmy Syngenta. Koncern przygotowuje dla 
chętnych rolników mieszankę nasion miodo-
dajnych, takich jak: słonecznik pastewny, 
koniczyna perska, gryka, facelia siewna. 
Każdy chętny rolnik, chcąc przyłączyć się do 
akcji, wypełnia formularz zgłoszeniowy i czeka 

na worek nasion. Zupełnie za darmo. Bo chodzi 
o dobro owadów i stworzenie im przyjaznych 
warunków w agrocenozie.
 Tak się stało, że i ja przyłączyłam się do 
akcji. W lutym 2017 wypełniłam formularz 
rejestracyjny, w kwietniu otrzymałam prze-
syłkę z nasionami i instrukcją założenia 
plantacji. W kwietniu mieszanka została 
wysiana. I tak od kwietnia do sierpnia 
przyjeżdżałam na pole celem lustracj i . 
Z miesiąca na miesiąc poletko nabierało barw. 
W kwietniu i maju było zielone (rozwijały się 
łodygi i liście roślin), w czerwcu i lipcu biało-
oletowe (kwitła facelia i gryka), natomiast 
w sierpniu żółte (na dobre rozkwitły sło-
neczniki). Przyznam, że były to dla mnie 
ciekawe „lekcje”. Nie dość, że pierwszy raz 
widziałam, jak wygląda gryka na polu – bo tego 
gatunku nie uprawialiśmy wcześniej – to 
jeszcze bardzo ładnie wygląda facelia. Im dni 
stawały się coraz cieplejsze, tym zaobser-
wowałam coraz więcej pracujących owadów: 
pszczoły, bzygi, motyle, chrząszcze, trzmiele. 
Czasami się miało wrażenie, że cała plantacja 
bzyczy.
 Załączam do tekstu zdjęcia mojego 
autorstwa. Przy każdej nadarzającej się okazji 
będę promować akcję Operation Pollinator by 
Syngenta na fotograach i opisach mojego 
autorstwa, z pola należącego do gospo-
darstwa moich rodziców. Dziękuję rmie 
Syngenta za otrzymanie mieszanki nasion, 
zaś zainteresowanych do śledzenia strony 
rmy oraz samej akcji szczerze zachęcam. 
Każdy z nas może dbać o owady.

Natalia Machałek

OPERATION POLLINATOR
– CZYLI JAK MOŻNA POMÓC ZAPYLACZOM

Wyjazd dzieci z Przedszkola Publicznego
w Łęgajnach do lasu w ramach współpracy
z Kołem Łowieckim „ŻUBR” i Nadleśnictwem Olsztyn
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na to, że ambitna muzyka wplata się doskonale 
w Państwa gusta. Po koncercie była okazja do 
nabycia płyt CD i DVD oraz wspólnego zdjęcia 
z artystą. 
 Organizatorem wydarzenia było Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie.
 Retransmisję tego i innych koncertów 
możecie Państwo wysłuchać w radiu interne-
towym Radio Warmia Barczewo
www.radiobarczewo.pl i na kanale 910 telewizji 
kablowej Macrosat.

Magdalena Łowkiel

 Czwartki w kulturze barczewskiej są obte, 
bez dwóch zdań. Już 8 lutego, gdy ledwo co 
minęły emocje związane z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy, mieliśmy możliwość 
wysłuchania niezwykłego koncertu w wyko-
naniu australijskiego bluesowo-rockowego 
gitarzysty i wokalisty, Wolfa Maila. Autor 
sześciu autorskich albumów, dystrybuo-
wanych w 26 krajach i na wszystkich konty-
nentach, urodził się w Montrealu, dorastał 
w Kalifornii i na południu Francji. Na gitarze 
zaczął grać w wieku lat 10, zainspirowany 
twórczością Elmore'a Jamesa i Johna Lee 
Hookera. Jak czytamy w recenzjach, jego 
koncerty cieszą się popularnością nie tylko w 
Ameryce, ale i w Japonii, Rosji i na Bliskim 
Wschodzie. W Japonii jest wielką gwiazdą. 
Jego płyty rozchodzą się w wielotysięcznych 
nakładach, a utwór „Hallo” zdobył tytuł 
podwójnej platyny. Jakim artystą naprawdę 
jest Wolf Mail, mogliśmy przekonać się na 
żywo, gdy wystąpił tego wieczoru ze zna-
komi tym i po lsk im i muzykami :  bas is tą 
Łukaszem Gorczycą i perkusistą Tomkiem 
Dominik iem. Wysmakowany b luesowo-
rockowy repertuar, wirtuozerska gra na gitarze 
i fantastyczny głos wokalisty unosiły się ponad 
zabytkowym Skarbcem. Zawrzało wielkim 
światem w małym Barczewie. Doskonały 
muzyk wystąpił w naszym mieście już po raz 
drugi, przyciągając publiczność również 
z okolicznych miejscowości, co było dowodem 

WOLF MAIL - KONCERT
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udział w 26 nale WOŚP, który odbył się w dniu 
14 stycznia 2018, a jego celem było pozyskanie 
środków „dla wyrównania szans w leczeniu 
noworodków”. Dzieci z grupy III A „Wesołe 
Misie” pod opieką pani Eweliny Majewskiej 
zaprezentowały z dumą swoje umiejętności 
aktorskie przed publicznością lokalną. Występ 
został nagrodzony gromkimi brawami i wywołał 
wiele pozytywnych emocji wśród l icznej 
widowni. Dzieci wraz ze swoimi rodzinami 
chętnie wspierały akcję, wrzucając pieniążki do 
puszki WOŚP.
 Udział dzieci w takich akcjach uczy już od 
najmłodszych lat potrzeby niesienia innym 
pomocy. Wszystkim zaangażowanym dzięku-
jemy za aktywny udział w akcjach i zachęcamy 
do dalszego działania na rzecz potrzebu-
jących.

Karolina Łesyk,
Ewelina Majewska,

Lidia Siemianowska

  Poprzez organizowanie i wspieranie 
różnych akcji społecznych i charytatywnych 
uczymy dzieci dostrzegać, że czasami bardzo 
blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie 
same potrzeby, ale niewielkie możliwości (np. 
z powodu choroby), aby je zrealizować. Chęć 
niesienia pomocy innym uczy nas wszystkich 
pokory wobec życia. Podjęte działania wzbu-
dzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają 
na potrzeby innych, integrują środowisko, 
uczą empatii, a przede wszystkim tego, że 
wspólnie możemy zdziałać więcej!
 W listopadzie nauczycielki Ewelina Majew-
ska, Karolina Łesyk i Lidia Siemianowska 
zorganizowały wśród społeczności przed-
szkolnej zbiórkę pt. „DAJ PLUSZAKA DLA 
DZIECIAKA”. Dzięki tej akcji, Fundacja na 
Rzecz Dzieci z Chorobami i Wadami Serca 

„Serduszko” pozyskała masę zabawek, 
maskotek i puzzli, które przed Mikołajkami 
uszczęśliwiły dzieci ze Szpitala Dziecięcego w 
Olsztynie. Następnie nauczycielki włączyły się 
w ogólnopolską akcję „MARZYCIELSKA 
POCZTA”, która polegała na wykonywaniu 
kartek z życzeniami, napisaniu listu i wrzu-
ceniu do skrzynki pocztowej umieszczonej 
w holu naszego przedszkola. Kartki i listy 
przygotowane przez dzieci wraz ze swoimi 
rodzinami trały do Lenki Krakowczyk, u której 
wykryto guza mózgu. Również wszystkie 
grupy włączyły się w akcje „GÓRA GROSZA”, 
podczas której uzbierano 262,64 zł! Od dwóch 
lat, poprzez zbieranie nakrętek, pomagamy 
Fabiankowi, który boryka się z nietypową 
chorobą – SMA. Po raz pierwszy dzieci 
z Przedszkola Miejskiego w Barczewie wzięły 

Wspieramy akcje charytatywne – uczymy pomagać!
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – Jan Paweł II
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telefon, który jednak musiał być dostosowany 
do aplikacji Deaf Help. To aplikacja stworzona 
i wdrażana przez nasz Urząd Wojewódzki dla 
osób głuchych, która umożliwia wezwanie 
pomocy w razie zagrożenia życia i mienia przez 
nr alarmowy 112. Olsztyńskie Centrum Powia-
damiania Ratunkowego jako jedyne w Polsce 
daje osobom głuchym taką możliwość.
– O pomoc zwróciliśmy się do Olsztyńskiego 
CPR i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim Na 
odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. Już 
po chwili okazało się, że dzięki wsparciu 
dyrektora Wydziału Krzysztofa Kuriaty i dy-
rektora generalnego Pawła Żukowskiego UW 
podarowane zostaną nowe telefony, a nasi 
podopieczni zostaną przeszkoleni i wdrożeni 
do programu, który obsługuje aplikację – 
stwierdza Adam Dowgiałło.
 Po zakwalikowaniu rodzin wolontariusze 
rozpoczynają poszukiwanie darczyńców, czyli 
osób, które paczkę przygotują, i pracę z nimi. 
– Nasi darczyńcy to osoby prywatne, rmy, 
instytucje, organizacje i stowarzyszenia, jak 
np. Motobracia, Auchan, Centrum Kultury 
i Turystyki w Mrągowie. Czasami jedną paczkę 
przygotowuje nawet kilkadziesiąt osób. Często 
historie powstania paczki są tak wzruszające 
i niesamowite, że trudno w nie uwierzyć. 
Naprawdę, w tym projekcie radość z możli-
wości przygotowania paczki jest równa 
z radością z jej otrzymania – powiedziała 
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka. 
Tegoroczny nał trwał od 9 do 10 grudnia, 
a magazyn barczewskiego rejonu, skąd 
rozwożone były paczki i gdzie spotykali się 
darczyńcy i wolontar iusze, mieśc i ł s ię 
w Skarbcu Kultury Europejskiej.
– Dzięki wspólnej pracy 17 rodzin otrzymało 
szansę na lepsze jutro. Dziękujemy wszystkim 
osobom, które się zaangażowały. Razem 
dążymy do tego, by Szlachetna Paczka 
przestała być już potrzebna – powiedział 
Wojciech Butkiewicz.

Patrycja Nowicka

 Już po raz czwarty w Barczewie zawiązał 
się rejon Szlachetnej Paczki. Szlachetna 
Paczka to największa ogólnopolska akcja 
społeczna, organizowana przez stowa-
rzyszenie Wiosna z Krakowa, której pomysło-
dawcą jest ks. Jacek Stryczek. Może się 
wydawać, że akcja polega po prostu na 
przygotowaniu paczek dla określonych osób. 
Nic bardziej mylnego. To projekt, który łączy 
b iednych i bogatych, polega na pracy 
wolontariuszy z darczyńcami i osobami 
potrzebującymi. Nie dostarcza tylko rzeczy, 
dostarcza mądrą pomoc, czyli taką, po której 
oarowani mogą podejmować próby wyjścia 
z ciężkiej sytuacji, w jakiej się znaleźli.
 W tym roku barczewski rejon liczył 8 
SuperW, czyli tzw. wolontariuszy Szlachetnej 
Paczk i . Grupę tę tworzy l i :  A leksandra 
Ciechanowicz-Osiecka, Paulina Cynta, Kamil 
Kowalsk i ,  Wojc iech Butk iewicz , Adam 
Dowgiałło, Łukasz Wasilewski, Marek Szwarc 
oraz Patrycja Nowicka.
 Po rekrutacji i przebytych szkoleniach 
wolontariusze rozpoczynają poszukiwanie 
histori i rodzin, czyli adresy osób, które 
zdaniem innych znalazły się w ciężkiej 
sytuacji. Do Szlachetnej Paczki nie można 
zgłosić się samemu, oznaczałoby to postawę 
roszczeniową, którą z miejsca odrzuca się 
w projekcie. Przy ustalaniu adresów SuperW 
współpracują m.in. z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, szkołami i pedagogami 
szkolnymi, służbami, jak np. policja czy 
Ochotnicza Straż Pożarna, sołtysami i innymi 
osobami prywatnymi. Zdobycie adresu to 
dopiero początek pracy wolontariuszy, kolejny 
etap to wizyty u wybranych rodzin. Podczas 
pierwszej oceniana jest ogólna sytuacja 
i przede wszystkim to, jakie próby podejmują 
poszczególni członkowie rodziny, by przeciw-
działać okolicznościom, w jakich się znaleźli. 
Rozmowa z drugim człowiekiem to jedna 
z najistotniejszych rzeczy w tym projekcie. 
Jeśli pierwsze spotkanie wypadnie pomyślnie, 
podczas drugiego precyzowane są potrzeby, 
które mogłyby pomóc w funkcjonowaniu 
domowników.
– W tym roku do projektu zakwalikowaliśmy 
17 rodzin, choć tak naprawdę odwiedziliśmy 
ponad 50 domów. Staraliśmy się dotrzeć do jak 
największej liczby osób. Takie spotkania nie 
zawsze są proste. W trakcie rozmowy 
poruszamy niełatwe tematy – powiedziała 
Paulina Cynta. Nie wszystkie odwiedzane 
rodziny otrzymują paczki. Okazuje się, że 
czasem jej brak jest najlepszą pomocą.
– Podjęcie decyzji o włączeniu rodziny czy 

osoby do projektu nie jest takie proste. 
Czasami jest tak, że decyzję możemy podjąć 
od razu, już po paru chwilach rozmowy 
czujemy, że traliśmy tam, gdzie powinniśmy. 
Jednak zdarza się i tak, że decyzja poprze-
dzona jest długimi rozważaniami i rozmowami 
wolontariuszy. Sama bieda nie jest wyzna-
cznikiem, czasami to, że ktoś nie otrzyma od 

nas pomocy, daje mu więcej do myślenia, że 
coś jest nie tak – dopowiada Aleksandra 
Ciechanowicz-Osiecka.
Wśród odbiorców paczek znalazły się osoby 
chore, starsze, wykluczone społecznie i sa-
motni rodzice z dziećmi.
– Część tegorocznych rodzin, które otrzymały 
paczkę, jeszcze niedawno radziła sobie 
bardzo dobrze. Niestety, jakiś wypadek losowy 
czy choroba sprawiły, że sytuacja nagle 
dramatycznie się zmieniła. Mieliśmy np. 
rodzinę, w której oboje rodziców pracowało 
i sytuacja była dobra. Niestety, pan Tomasz 
zachorował i wymaga całodobowej opieki, 
przez co i jego żona nie może już podejmować 
pracy. Ich nastoletni syn, pomimo ciężkiej 
sytuacji, w czasie rozmowy stwierdził, że 
wszystko ma, prosił tylko o pomoc dla rodziców 
– opowiada Łukasz Wasilewski.
 Podczas tegorocznej edycji barczewscy 
wolontariusze współpracowali po raz pierwszy 
z tłumaczem języka migowego, organizując 
pomoc także dla rodziny głuchej. Członkowie 
tej rodziny, mieszkający na wsi, pozostawali 
praktycznie wykluczeni z możliwości kontaktu 
z innymi osobami. W tym przypadku jedną 
z najważniejszych potrzeb był po prostu 

SZLACHETNA POMOC! 
XVI FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI W BARCZEWIE
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na to, że ambitna muzyka wplata się doskonale 
w Państwa gusta. Po koncercie była okazja do 
nabycia płyt CD i DVD oraz wspólnego zdjęcia 
z artystą. 
 Organizatorem wydarzenia było Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie.
 Retransmisję tego i innych koncertów 
możecie Państwo wysłuchać w radiu interne-
towym Radio Warmia Barczewo
www.radiobarczewo.pl i na kanale 910 telewizji 
kablowej Macrosat.

Magdalena Łowkiel

 Czwartki w kulturze barczewskiej są obte, 
bez dwóch zdań. Już 8 lutego, gdy ledwo co 
minęły emocje związane z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy, mieliśmy możliwość 
wysłuchania niezwykłego koncertu w wyko-
naniu australijskiego bluesowo-rockowego 
gitarzysty i wokalisty, Wolfa Maila. Autor 
sześciu autorskich albumów, dystrybuo-
wanych w 26 krajach i na wszystkich konty-
nentach, urodził się w Montrealu, dorastał 
w Kalifornii i na południu Francji. Na gitarze 
zaczął grać w wieku lat 10, zainspirowany 
twórczością Elmore'a Jamesa i Johna Lee 
Hookera. Jak czytamy w recenzjach, jego 
koncerty cieszą się popularnością nie tylko w 
Ameryce, ale i w Japonii, Rosji i na Bliskim 
Wschodzie. W Japonii jest wielką gwiazdą. 
Jego płyty rozchodzą się w wielotysięcznych 
nakładach, a utwór „Hallo” zdobył tytuł 
podwójnej platyny. Jakim artystą naprawdę 
jest Wolf Mail, mogliśmy przekonać się na 
żywo, gdy wystąpił tego wieczoru ze zna-
komi tym i po lsk im i muzykami :  bas is tą 
Łukaszem Gorczycą i perkusistą Tomkiem 
Dominik iem. Wysmakowany b luesowo-
rockowy repertuar, wirtuozerska gra na gitarze 
i fantastyczny głos wokalisty unosiły się ponad 
zabytkowym Skarbcem. Zawrzało wielkim 
światem w małym Barczewie. Doskonały 
muzyk wystąpił w naszym mieście już po raz 
drugi, przyciągając publiczność również 
z okolicznych miejscowości, co było dowodem 

WOLF MAIL - KONCERT

INFORMACJE

udział w 26 nale WOŚP, który odbył się w dniu 
14 stycznia 2018, a jego celem było pozyskanie 
środków „dla wyrównania szans w leczeniu 
noworodków”. Dzieci z grupy III A „Wesołe 
Misie” pod opieką pani Eweliny Majewskiej 
zaprezentowały z dumą swoje umiejętności 
aktorskie przed publicznością lokalną. Występ 
został nagrodzony gromkimi brawami i wywołał 
wiele pozytywnych emocji wśród l icznej 
widowni. Dzieci wraz ze swoimi rodzinami 
chętnie wspierały akcję, wrzucając pieniążki do 
puszki WOŚP.
 Udział dzieci w takich akcjach uczy już od 
najmłodszych lat potrzeby niesienia innym 
pomocy. Wszystkim zaangażowanym dzięku-
jemy za aktywny udział w akcjach i zachęcamy 
do dalszego działania na rzecz potrzebu-
jących.

Karolina Łesyk,
Ewelina Majewska,

Lidia Siemianowska

  Poprzez organizowanie i wspieranie 
różnych akcji społecznych i charytatywnych 
uczymy dzieci dostrzegać, że czasami bardzo 
blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie 
same potrzeby, ale niewielkie możliwości (np. 
z powodu choroby), aby je zrealizować. Chęć 
niesienia pomocy innym uczy nas wszystkich 
pokory wobec życia. Podjęte działania wzbu-
dzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają 
na potrzeby innych, integrują środowisko, 
uczą empatii, a przede wszystkim tego, że 
wspólnie możemy zdziałać więcej!
 W listopadzie nauczycielki Ewelina Majew-
ska, Karolina Łesyk i Lidia Siemianowska 
zorganizowały wśród społeczności przed-
szkolnej zbiórkę pt. „DAJ PLUSZAKA DLA 
DZIECIAKA”. Dzięki tej akcji, Fundacja na 
Rzecz Dzieci z Chorobami i Wadami Serca 

„Serduszko” pozyskała masę zabawek, 
maskotek i puzzli, które przed Mikołajkami 
uszczęśliwiły dzieci ze Szpitala Dziecięcego w 
Olsztynie. Następnie nauczycielki włączyły się 
w ogólnopolską akcję „MARZYCIELSKA 
POCZTA”, która polegała na wykonywaniu 
kartek z życzeniami, napisaniu listu i wrzu-
ceniu do skrzynki pocztowej umieszczonej 
w holu naszego przedszkola. Kartki i listy 
przygotowane przez dzieci wraz ze swoimi 
rodzinami trały do Lenki Krakowczyk, u której 
wykryto guza mózgu. Również wszystkie 
grupy włączyły się w akcje „GÓRA GROSZA”, 
podczas której uzbierano 262,64 zł! Od dwóch 
lat, poprzez zbieranie nakrętek, pomagamy 
Fabiankowi, który boryka się z nietypową 
chorobą – SMA. Po raz pierwszy dzieci 
z Przedszkola Miejskiego w Barczewie wzięły 

Wspieramy akcje charytatywne – uczymy pomagać!
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – Jan Paweł II
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telefon, który jednak musiał być dostosowany 
do aplikacji Deaf Help. To aplikacja stworzona 
i wdrażana przez nasz Urząd Wojewódzki dla 
osób głuchych, która umożliwia wezwanie 
pomocy w razie zagrożenia życia i mienia przez 
nr alarmowy 112. Olsztyńskie Centrum Powia-
damiania Ratunkowego jako jedyne w Polsce 
daje osobom głuchym taką możliwość.
– O pomoc zwróciliśmy się do Olsztyńskiego 
CPR i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim Na 
odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. Już 
po chwili okazało się, że dzięki wsparciu 
dyrektora Wydziału Krzysztofa Kuriaty i dy-
rektora generalnego Pawła Żukowskiego UW 
podarowane zostaną nowe telefony, a nasi 
podopieczni zostaną przeszkoleni i wdrożeni 
do programu, który obsługuje aplikację – 
stwierdza Adam Dowgiałło.
 Po zakwalikowaniu rodzin wolontariusze 
rozpoczynają poszukiwanie darczyńców, czyli 
osób, które paczkę przygotują, i pracę z nimi. 
– Nasi darczyńcy to osoby prywatne, rmy, 
instytucje, organizacje i stowarzyszenia, jak 
np. Motobracia, Auchan, Centrum Kultury 
i Turystyki w Mrągowie. Czasami jedną paczkę 
przygotowuje nawet kilkadziesiąt osób. Często 
historie powstania paczki są tak wzruszające 
i niesamowite, że trudno w nie uwierzyć. 
Naprawdę, w tym projekcie radość z możli-
wości przygotowania paczki jest równa 
z radością z jej otrzymania – powiedziała 
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka. 
Tegoroczny nał trwał od 9 do 10 grudnia, 
a magazyn barczewskiego rejonu, skąd 
rozwożone były paczki i gdzie spotykali się 
darczyńcy i wolontar iusze, mieśc i ł s ię 
w Skarbcu Kultury Europejskiej.
– Dzięki wspólnej pracy 17 rodzin otrzymało 
szansę na lepsze jutro. Dziękujemy wszystkim 
osobom, które się zaangażowały. Razem 
dążymy do tego, by Szlachetna Paczka 
przestała być już potrzebna – powiedział 
Wojciech Butkiewicz.

Patrycja Nowicka

 Już po raz czwarty w Barczewie zawiązał 
się rejon Szlachetnej Paczki. Szlachetna 
Paczka to największa ogólnopolska akcja 
społeczna, organizowana przez stowa-
rzyszenie Wiosna z Krakowa, której pomysło-
dawcą jest ks. Jacek Stryczek. Może się 
wydawać, że akcja polega po prostu na 
przygotowaniu paczek dla określonych osób. 
Nic bardziej mylnego. To projekt, który łączy 
b iednych i bogatych, polega na pracy 
wolontariuszy z darczyńcami i osobami 
potrzebującymi. Nie dostarcza tylko rzeczy, 
dostarcza mądrą pomoc, czyli taką, po której 
oarowani mogą podejmować próby wyjścia 
z ciężkiej sytuacji, w jakiej się znaleźli.
 W tym roku barczewski rejon liczył 8 
SuperW, czyli tzw. wolontariuszy Szlachetnej 
Paczk i . Grupę tę tworzy l i :  A leksandra 
Ciechanowicz-Osiecka, Paulina Cynta, Kamil 
Kowalsk i ,  Wojc iech Butk iewicz , Adam 
Dowgiałło, Łukasz Wasilewski, Marek Szwarc 
oraz Patrycja Nowicka.
 Po rekrutacji i przebytych szkoleniach 
wolontariusze rozpoczynają poszukiwanie 
histori i rodzin, czyli adresy osób, które 
zdaniem innych znalazły się w ciężkiej 
sytuacji. Do Szlachetnej Paczki nie można 
zgłosić się samemu, oznaczałoby to postawę 
roszczeniową, którą z miejsca odrzuca się 
w projekcie. Przy ustalaniu adresów SuperW 
współpracują m.in. z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, szkołami i pedagogami 
szkolnymi, służbami, jak np. policja czy 
Ochotnicza Straż Pożarna, sołtysami i innymi 
osobami prywatnymi. Zdobycie adresu to 
dopiero początek pracy wolontariuszy, kolejny 
etap to wizyty u wybranych rodzin. Podczas 
pierwszej oceniana jest ogólna sytuacja 
i przede wszystkim to, jakie próby podejmują 
poszczególni członkowie rodziny, by przeciw-
działać okolicznościom, w jakich się znaleźli. 
Rozmowa z drugim człowiekiem to jedna 
z najistotniejszych rzeczy w tym projekcie. 
Jeśli pierwsze spotkanie wypadnie pomyślnie, 
podczas drugiego precyzowane są potrzeby, 
które mogłyby pomóc w funkcjonowaniu 
domowników.
– W tym roku do projektu zakwalikowaliśmy 
17 rodzin, choć tak naprawdę odwiedziliśmy 
ponad 50 domów. Staraliśmy się dotrzeć do jak 
największej liczby osób. Takie spotkania nie 
zawsze są proste. W trakcie rozmowy 
poruszamy niełatwe tematy – powiedziała 
Paulina Cynta. Nie wszystkie odwiedzane 
rodziny otrzymują paczki. Okazuje się, że 
czasem jej brak jest najlepszą pomocą.
– Podjęcie decyzji o włączeniu rodziny czy 

osoby do projektu nie jest takie proste. 
Czasami jest tak, że decyzję możemy podjąć 
od razu, już po paru chwilach rozmowy 
czujemy, że traliśmy tam, gdzie powinniśmy. 
Jednak zdarza się i tak, że decyzja poprze-
dzona jest długimi rozważaniami i rozmowami 
wolontariuszy. Sama bieda nie jest wyzna-
cznikiem, czasami to, że ktoś nie otrzyma od 

nas pomocy, daje mu więcej do myślenia, że 
coś jest nie tak – dopowiada Aleksandra 
Ciechanowicz-Osiecka.
Wśród odbiorców paczek znalazły się osoby 
chore, starsze, wykluczone społecznie i sa-
motni rodzice z dziećmi.
– Część tegorocznych rodzin, które otrzymały 
paczkę, jeszcze niedawno radziła sobie 
bardzo dobrze. Niestety, jakiś wypadek losowy 
czy choroba sprawiły, że sytuacja nagle 
dramatycznie się zmieniła. Mieliśmy np. 
rodzinę, w której oboje rodziców pracowało 
i sytuacja była dobra. Niestety, pan Tomasz 
zachorował i wymaga całodobowej opieki, 
przez co i jego żona nie może już podejmować 
pracy. Ich nastoletni syn, pomimo ciężkiej 
sytuacji, w czasie rozmowy stwierdził, że 
wszystko ma, prosił tylko o pomoc dla rodziców 
– opowiada Łukasz Wasilewski.
 Podczas tegorocznej edycji barczewscy 
wolontariusze współpracowali po raz pierwszy 
z tłumaczem języka migowego, organizując 
pomoc także dla rodziny głuchej. Członkowie 
tej rodziny, mieszkający na wsi, pozostawali 
praktycznie wykluczeni z możliwości kontaktu 
z innymi osobami. W tym przypadku jedną 
z najważniejszych potrzeb był po prostu 

SZLACHETNA POMOC! 
XVI FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI W BARCZEWIE

Fot.Archiwum autora

INFORMACJE
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 W dniu 18.02.2018r w Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie odbył się pierwszy 
Turniej Międzynarodowy z serii Grand Prix 2018 województwa warmińsko-mazurskiego 
w szachach szybkich, w którym uczestniczyło 86 zawodników.
Najstarszy uczestnik turnieju ma 81 lat, a najmłodszy 10 lat. W tych turniejach wszyscy 
zawodnicy grają razem bez względu na wiek i posiadana kategorię.
W turnieju uczestniczyła młoda szachistka z Barczewa, Maja Suraj, która na 9 rund 
wygrała trzy i jedną zremisowała, zajmując w ogólnej klasykacji 67 miejsce. 
W klasykacji do lat 14 zajęła 12 miejsce, a w klasykacji kobiet 8 miejsce.

 Tekst i zdjęcia Krzysztof Cis

Turniej Międzynarodowy z serii Grand Prix 2018
województwa warmińsko-mazurskiego w szachach szybkich

 Dnia 17.02.2018 r. w Olsztynku odbyła się III edycja Otwartego 
Pucharu Polski Północnej Taekwondo ZSPUT. Organizatorem imprezy 
był nasz Klub Sportowy Egida. W tym roku do Olsztynka przyjechało 168 
zawodników z 14 klubów z różnych stron Polski.
 Od godzin porannych, na czterech matach, ze swoimi konku-
rencjami ruszyli najmłodsi uczestnicy turnieju. Zawodnicy podczas 
imprezy mogli rywalizować w konkurencjach układów tradycyjnych oraz 
otwartych, technikach szybkościowych, walkach soft stick, touch 
contact, semi contact oraz light contact.
 Klub Sportowy Egida reprezentowało 50 zawodników, z czego 6 nie 
dojechało ze względu na chorobę. Po raz pierwszy na zawodach 
mieliśmy reprezentanta nowej sekcji z Olsztyna – Jakuba Sowę.
 Nasz klub zdobył 42 medale (15 złotych, 16 srebrnych oraz 11 
brązowych medali), co dało nam 1 miejsce w klasykacji generalnej 
i wyprzedziliśmy na podium Orient Częstochowa oraz Gladius Ostróda. 
Chociaż to już trzecia edycja naszej imprezy, to dopiero po raz pierwszy 
stanęliśmy w klasykacji generalnej na 1 miejscu. Dużą cegiełkę do tego 
sukcesu dołożyli nasi debiutanci, którzy zdobyli wiele medali. Aż 3 
naszych zawodn i ków o t r zyma ło nag rodę NAJLEPSZEGO 
ZAWODNIKA ZAWODÓW: w kat. dzieci najlepszym zawodnikiem został 
Wiktor Augustowski (Biskupiec), najlepszą zawodniczką zaś Barbara 
Budek (Biskupiec). Wśród młodzików najlepszym zawodnikiem okazał 
się Marsel Castalano (Barczewo).
 Pięćdziesięciu zawodników to rekord, jeżeli chodzi o liczbę 
uczestników z naszego klubu startujących w zawodach. Praca, jaką 
wykonują trenerzy – Bartosz Zabłotny oraz Wojciech Jarosz, pomaga 
rozwijać pasję coraz większej liczby zarówno młodszych, jak i starszych 
osób, a nowo powstające sekcje rozbudowują naprawdę silny klub na 
naszych terenach.
 Podczas tegorocznych zawodów w Olsztynku po raz pierwszy wśród 
sędziów znalazło się 11 osób z naszego klubu, które stanęło na 
wysokości zadania i zaprezentowało naprawdę wysoki poziom. 
Bez wątpienia jest to nasz kolejny sukces organizacyjny. Zmagania 
skończyły się dosyć wcześnie i zawodnicy oraz trenerzy mogli spokojnie 
udać się do domów.
 Organizacja imprezy była połączona z obchodami 10-lecia naszego 
klubu. Ocjalnie o godzinie 13:00 zawody otworzył burmistrz Olsztynka, 
Artur Wrochna. Podczas uroczystego otwarcia osoby, które pomagały 
nam w organizacji zawodów, otrzymały podziękowania. Docenione i 
nagrodzone zostały także osoby, które od wielu lat są z nami w klubie i 
pomagają w jego rozwoju. Nagrody otrzymali: Klaudia Argalska, 
Krzysztof Oleszczak, Ania Wojszel, Waldemar Młodkowski oraz Adam 
Szczepański.

 Miłą niespodzianką było wręczenie pamiątkowej statuetki i tortów: 
egidowskiego oraz urodzinowego dla trenera Bartosza Zabłotnego 
przez rodziców wraz z zarządem klubu.
 Bardzo dziękujemy również sponsorom, którzy ufundowali gadżety, 
odzież i bilety. 
Dziękujemy: Urzędowi Miasta Olsztynek oraz rmom Multikino Olsztyn, 
Tymbark Olsztynek, Eye Sport Polska, Czarny Rycerz. 

Wyniki naszych zawodników:
Barczewo ( 3/5/5):
- Leila Castalano - 1 miejsce, dzieci, tempówki, +9 lat (-2009), 
dziewczęta, 3 miejsce dzieci, soft stick, 9 lat dziewczęta
- Wiktor Stańczak - 2 miejsce dzieci, soft stick, 9 lat, chłopcy, +8 kup
- Borys Zienkiewicz - 3 miejsce dzieci, soft stick, 7 lat (2011), 
3 miejsce dzieci, tempówki, 7lat (2011)
- Marsel Castalano - 1 miejsce młodzik, ukł. formalne trad., 1 miejsce 
młodzik, tempówki, chłopcy, - 135 cm, 3 miejsce młodzik, touch 
contact, chłopcy, -135 cm
- Wiktor Gulbiński - 2 miejsce 
młodzik, ukł. formalne trad.
- Tymon Krawczyk - 2 miejsce 
młodzik, tempówki, chłopcy, -150cm, 
2 miejsce młodzik, touch contact, 
chłopcy, -150 cm
- Kacper Kręciewski - 2 miejsce 
młodzik, touch contact, chłopcy, 
- 135 cm
- Maja Staniszewska -3 miejsce 
młodzik, touch contact, dziewczęta,
- 140 cm

Otwarty Puchar Polski Północnej Taekwondo ZSPUT

Tekst i zdjęcia KS Egida

SPORTTELEGRAM

podczas których pieniędzmi napełniały się 
orkiestrowe puszki. 
– Wspólnie kolędowaliśmy, mieliśmy prze-
pyszne ciasta i kawę, byliśmy tu razem: 
dziadkowie i wnuki, rodzice i dzieci, dumni 
z tego, że możemy wesprzeć WOŚP – powie-
działa Izabela Mołdawska, sołtys miejscowości 
Ruszajny. Niedzielne granie w Barczewie 
rozpoczęto w Skarbcu Kultury Europejskiej, 
gdzie wystąpiło grono artystów, m.in. zespół 
Cantare z UTW w Barczewie, Kapela Ludowa 
Barczewianie, Klasa Akordeonu PSM w Dy-
witach Filia w Barczewie, Dominika Sielawa 
i dzieci z Przedszkola Miejskiego w Barczewie. 
A specjalną loterię fantową i kulinarne stoisko 
przygotował barczewski oddział UTW i Stowa-
rzyszenie Pojezierze. Od godziny 12:00 na 
placu ratuszowym ochotnicy ze Straży Po-
żarnej przygotowali strażacki festyn. Nasi 
strażacy wspierają Orkiestrę od samego 
początku, a jej ideały i założenia są im bardzo 
bliskie, dlatego uczono wszystkich przybyłych 
pierwszej pomocy, a najmłodsi mogli przeje-
chać się wozem strażackim. Niecodzienną 
niespodzianką była możliwość wylicytowania 
przejażdżki na miejscu pi lota k ierowcy 
rajdowego, Pawła Miszkowskiego. Barczew-
skie Stowarzyszenie Biegowe „Barczewo 
Biega” zorganizowało Bieg Koleżeński, któ-
rego start i meta znajdowały się przy Zespole 
Szkół. Każdy przebiegnięty czy przespacero-
wany kilometr zamieniał się w złotówki na rzecz 
WOŚP. 
– Biegaliśmy już dziś w Olsztynie, teraz przy-
jechaliśmy do Barczewa. Biegną tu też nasze 
dzieci. Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy 
gramy od samego początku – powiedział Jan 
Połowianiuk, uczestnik biegu. 
Dalsze atrakcje czekały na barczewiaków 
w hali sportowej przy Zespole Szkół w Barcze-
wie. WOŚP-owy sklepik i licytacja, a na niej 
ogromna ilość fantów, sztuki, voucherów, 
mebli. Pyszne ciasta i jedzenie przygotowane 
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywa-
telskich. Atrakcje i zabawy dla najmłodszych, 
a na scenie artyści nie tylko lokalni, jak np. The 
Dmoks czy Wodny Patrol. 
Szczegółowy wykaz osób i zaangażowanych 
podmio tów można zna leźć na s t ron ie 
http://barczewo.home.pl/autoinstalator/wordp
ress3/?p=852.
Łącznie w gminie Barczewo udało się zebrać 
63,295,15 zł, co jest absolutnym rekordem. A to 
przecież nie koniec, bo z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy będziemy grać do końca 
świata i jeden dzień dłużej. 

Patrycja Nowicka

 Już po raz 26 zagrała największa orkiestra 
świata. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
od wielu lat ma też swoich muzyków w Bar-
czewie. Podczas ogólnopolskiej zbiórki 
zbierane są pieniądze na sprzęt medyczny. 
Hasło tegorocznego nału brzmiało „Dla 
wyrównania szans w leczeniu noworodków”. 
Powołany przy Centrum Kulturalno-Biblio-
tecznym w Barczewie sztab WOŚP z roku na 
rok zbiera coraz więcej pieniędzy, by wesprzeć 
inicjatywę Jurka Owsiaka. 
– To, że ciągle bijemy nowe rekordy, jest 
wynikiem tego, że gramy razem, ponad 
podziałami. Nikt nie odmawia, wszyscy chętnie 
nas wspierają, za co ogromnie dziękujemy. To, 
co się działo i jakie było zaangażowanie 
przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. 
Nasi mieszkańcy, rmy, insty tuc je czy 
organizacje są rewelacyjne. Bardzo dziękuję 
każdej osobie, która była razem z nami – 
stwierdziła Alina Urbanek, szefowa bar-
czewskiego sztabu. Po raz pierwszy bar-
czewski sztab zdecydował się na organizację 
imprez towarzyszących, które odbyły się 
jeszcze przed głównym nałem. 
– Chcieliśmy, by jak największa ilość osób 
wzięła w tym udział. Postanowiliśmy rozsze-
rzyć nał o inne towarzyszące imprezy, byśmy 
mogli dotrzeć do wszystkich – dodaje Piotr 
Mostek, członek barczewskiego sztabu. 
W Zespole Szkół 7 stycznia rozegrano 
piłkarski turniej, którego organizatorem był 
Gminny Klub Sportowy Pisa Barczewo. 
Natomiast 13 stycznia w Szkole Podstawowej 
n r  1 p rzep rowadzono m iędzyk lasowe 
rozgrywki na Sportowym Torze Przeszkód, 
zorganizowanym przez Salka Fit 4 Team – 
Sławomir Żarejko oraz barczewski oddział 
Krav Magi i Jarosława Ładę. W sobotę 13 
stycznia n ie grano ty lko na spor towo. 
Wieczorem w ramach WOŚP w Skarbcu 
Kultury Europejskiej wystąpił Jerzy Słota, 
członek legendarnej grupy VOX. Zapre-
zen towa ł na jw iększe u twory zespo łu . 
W trakcie koncertu artysta złożył autograf na 
gitarze podarowanej przez Piotra Mostka na 
WOŚP-ową licytację. 
 Tegoroczny 26 nał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbył się 14 stycznia 
i możemy śmiało stwierdzić, że w ten dzień 
śp iewn ie i  razem zagra ła ca ła gmina 
Barczewo. Od wczesnych godzin porannych 
62 wolontariuszy kwestowało na ulicach 
prawie każdej miejscowości w gminie. 
Ponadto w Wójtowie, Wipsowie, Kronowie, 
Skajbotach i Ruszajnach przygotowano 
spotkania z mieszkańcami, licytacje, występy, 

KOLEJNY REKORD POBITY!
26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Barczewie.

WYDARZENIA

Fot. Archiwum CK-B (6)
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 W dniu 18.02.2018r w Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie odbył się pierwszy 
Turniej Międzynarodowy z serii Grand Prix 2018 województwa warmińsko-mazurskiego 
w szachach szybkich, w którym uczestniczyło 86 zawodników.
Najstarszy uczestnik turnieju ma 81 lat, a najmłodszy 10 lat. W tych turniejach wszyscy 
zawodnicy grają razem bez względu na wiek i posiadana kategorię.
W turnieju uczestniczyła młoda szachistka z Barczewa, Maja Suraj, która na 9 rund 
wygrała trzy i jedną zremisowała, zajmując w ogólnej klasykacji 67 miejsce. 
W klasykacji do lat 14 zajęła 12 miejsce, a w klasykacji kobiet 8 miejsce.

 Tekst i zdjęcia Krzysztof Cis

Turniej Międzynarodowy z serii Grand Prix 2018
województwa warmińsko-mazurskiego w szachach szybkich

 Dnia 17.02.2018 r. w Olsztynku odbyła się III edycja Otwartego 
Pucharu Polski Północnej Taekwondo ZSPUT. Organizatorem imprezy 
był nasz Klub Sportowy Egida. W tym roku do Olsztynka przyjechało 168 
zawodników z 14 klubów z różnych stron Polski.
 Od godzin porannych, na czterech matach, ze swoimi konku-
rencjami ruszyli najmłodsi uczestnicy turnieju. Zawodnicy podczas 
imprezy mogli rywalizować w konkurencjach układów tradycyjnych oraz 
otwartych, technikach szybkościowych, walkach soft stick, touch 
contact, semi contact oraz light contact.
 Klub Sportowy Egida reprezentowało 50 zawodników, z czego 6 nie 
dojechało ze względu na chorobę. Po raz pierwszy na zawodach 
mieliśmy reprezentanta nowej sekcji z Olsztyna – Jakuba Sowę.
 Nasz klub zdobył 42 medale (15 złotych, 16 srebrnych oraz 11 
brązowych medali), co dało nam 1 miejsce w klasykacji generalnej 
i wyprzedziliśmy na podium Orient Częstochowa oraz Gladius Ostróda. 
Chociaż to już trzecia edycja naszej imprezy, to dopiero po raz pierwszy 
stanęliśmy w klasykacji generalnej na 1 miejscu. Dużą cegiełkę do tego 
sukcesu dołożyli nasi debiutanci, którzy zdobyli wiele medali. Aż 3 
naszych zawodn i ków o t r zyma ło nag rodę NAJLEPSZEGO 
ZAWODNIKA ZAWODÓW: w kat. dzieci najlepszym zawodnikiem został 
Wiktor Augustowski (Biskupiec), najlepszą zawodniczką zaś Barbara 
Budek (Biskupiec). Wśród młodzików najlepszym zawodnikiem okazał 
się Marsel Castalano (Barczewo).
 Pięćdziesięciu zawodników to rekord, jeżeli chodzi o liczbę 
uczestników z naszego klubu startujących w zawodach. Praca, jaką 
wykonują trenerzy – Bartosz Zabłotny oraz Wojciech Jarosz, pomaga 
rozwijać pasję coraz większej liczby zarówno młodszych, jak i starszych 
osób, a nowo powstające sekcje rozbudowują naprawdę silny klub na 
naszych terenach.
 Podczas tegorocznych zawodów w Olsztynku po raz pierwszy wśród 
sędziów znalazło się 11 osób z naszego klubu, które stanęło na 
wysokości zadania i zaprezentowało naprawdę wysoki poziom. 
Bez wątpienia jest to nasz kolejny sukces organizacyjny. Zmagania 
skończyły się dosyć wcześnie i zawodnicy oraz trenerzy mogli spokojnie 
udać się do domów.
 Organizacja imprezy była połączona z obchodami 10-lecia naszego 
klubu. Ocjalnie o godzinie 13:00 zawody otworzył burmistrz Olsztynka, 
Artur Wrochna. Podczas uroczystego otwarcia osoby, które pomagały 
nam w organizacji zawodów, otrzymały podziękowania. Docenione i 
nagrodzone zostały także osoby, które od wielu lat są z nami w klubie i 
pomagają w jego rozwoju. Nagrody otrzymali: Klaudia Argalska, 
Krzysztof Oleszczak, Ania Wojszel, Waldemar Młodkowski oraz Adam 
Szczepański.

 Miłą niespodzianką było wręczenie pamiątkowej statuetki i tortów: 
egidowskiego oraz urodzinowego dla trenera Bartosza Zabłotnego 
przez rodziców wraz z zarządem klubu.
 Bardzo dziękujemy również sponsorom, którzy ufundowali gadżety, 
odzież i bilety. 
Dziękujemy: Urzędowi Miasta Olsztynek oraz rmom Multikino Olsztyn, 
Tymbark Olsztynek, Eye Sport Polska, Czarny Rycerz. 

Wyniki naszych zawodników:
Barczewo ( 3/5/5):
- Leila Castalano - 1 miejsce, dzieci, tempówki, +9 lat (-2009), 
dziewczęta, 3 miejsce dzieci, soft stick, 9 lat dziewczęta
- Wiktor Stańczak - 2 miejsce dzieci, soft stick, 9 lat, chłopcy, +8 kup
- Borys Zienkiewicz - 3 miejsce dzieci, soft stick, 7 lat (2011), 
3 miejsce dzieci, tempówki, 7lat (2011)
- Marsel Castalano - 1 miejsce młodzik, ukł. formalne trad., 1 miejsce 
młodzik, tempówki, chłopcy, - 135 cm, 3 miejsce młodzik, touch 
contact, chłopcy, -135 cm
- Wiktor Gulbiński - 2 miejsce 
młodzik, ukł. formalne trad.
- Tymon Krawczyk - 2 miejsce 
młodzik, tempówki, chłopcy, -150cm, 
2 miejsce młodzik, touch contact, 
chłopcy, -150 cm
- Kacper Kręciewski - 2 miejsce 
młodzik, touch contact, chłopcy, 
- 135 cm
- Maja Staniszewska -3 miejsce 
młodzik, touch contact, dziewczęta,
- 140 cm

Otwarty Puchar Polski Północnej Taekwondo ZSPUT

Tekst i zdjęcia KS Egida

SPORTTELEGRAM

podczas których pieniędzmi napełniały się 
orkiestrowe puszki. 
– Wspólnie kolędowaliśmy, mieliśmy prze-
pyszne ciasta i kawę, byliśmy tu razem: 
dziadkowie i wnuki, rodzice i dzieci, dumni 
z tego, że możemy wesprzeć WOŚP – powie-
działa Izabela Mołdawska, sołtys miejscowości 
Ruszajny. Niedzielne granie w Barczewie 
rozpoczęto w Skarbcu Kultury Europejskiej, 
gdzie wystąpiło grono artystów, m.in. zespół 
Cantare z UTW w Barczewie, Kapela Ludowa 
Barczewianie, Klasa Akordeonu PSM w Dy-
witach Filia w Barczewie, Dominika Sielawa 
i dzieci z Przedszkola Miejskiego w Barczewie. 
A specjalną loterię fantową i kulinarne stoisko 
przygotował barczewski oddział UTW i Stowa-
rzyszenie Pojezierze. Od godziny 12:00 na 
placu ratuszowym ochotnicy ze Straży Po-
żarnej przygotowali strażacki festyn. Nasi 
strażacy wspierają Orkiestrę od samego 
początku, a jej ideały i założenia są im bardzo 
bliskie, dlatego uczono wszystkich przybyłych 
pierwszej pomocy, a najmłodsi mogli przeje-
chać się wozem strażackim. Niecodzienną 
niespodzianką była możliwość wylicytowania 
przejażdżki na miejscu pi lota k ierowcy 
rajdowego, Pawła Miszkowskiego. Barczew-
skie Stowarzyszenie Biegowe „Barczewo 
Biega” zorganizowało Bieg Koleżeński, któ-
rego start i meta znajdowały się przy Zespole 
Szkół. Każdy przebiegnięty czy przespacero-
wany kilometr zamieniał się w złotówki na rzecz 
WOŚP. 
– Biegaliśmy już dziś w Olsztynie, teraz przy-
jechaliśmy do Barczewa. Biegną tu też nasze 
dzieci. Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy 
gramy od samego początku – powiedział Jan 
Połowianiuk, uczestnik biegu. 
Dalsze atrakcje czekały na barczewiaków 
w hali sportowej przy Zespole Szkół w Barcze-
wie. WOŚP-owy sklepik i licytacja, a na niej 
ogromna ilość fantów, sztuki, voucherów, 
mebli. Pyszne ciasta i jedzenie przygotowane 
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywa-
telskich. Atrakcje i zabawy dla najmłodszych, 
a na scenie artyści nie tylko lokalni, jak np. The 
Dmoks czy Wodny Patrol. 
Szczegółowy wykaz osób i zaangażowanych 
podmio tów można zna leźć na s t ron ie 
http://barczewo.home.pl/autoinstalator/wordp
ress3/?p=852.
Łącznie w gminie Barczewo udało się zebrać 
63,295,15 zł, co jest absolutnym rekordem. A to 
przecież nie koniec, bo z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy będziemy grać do końca 
świata i jeden dzień dłużej. 

Patrycja Nowicka

 Już po raz 26 zagrała największa orkiestra 
świata. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
od wielu lat ma też swoich muzyków w Bar-
czewie. Podczas ogólnopolskiej zbiórki 
zbierane są pieniądze na sprzęt medyczny. 
Hasło tegorocznego nału brzmiało „Dla 
wyrównania szans w leczeniu noworodków”. 
Powołany przy Centrum Kulturalno-Biblio-
tecznym w Barczewie sztab WOŚP z roku na 
rok zbiera coraz więcej pieniędzy, by wesprzeć 
inicjatywę Jurka Owsiaka. 
– To, że ciągle bijemy nowe rekordy, jest 
wynikiem tego, że gramy razem, ponad 
podziałami. Nikt nie odmawia, wszyscy chętnie 
nas wspierają, za co ogromnie dziękujemy. To, 
co się działo i jakie było zaangażowanie 
przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. 
Nasi mieszkańcy, rmy, insty tuc je czy 
organizacje są rewelacyjne. Bardzo dziękuję 
każdej osobie, która była razem z nami – 
stwierdziła Alina Urbanek, szefowa bar-
czewskiego sztabu. Po raz pierwszy bar-
czewski sztab zdecydował się na organizację 
imprez towarzyszących, które odbyły się 
jeszcze przed głównym nałem. 
– Chcieliśmy, by jak największa ilość osób 
wzięła w tym udział. Postanowiliśmy rozsze-
rzyć nał o inne towarzyszące imprezy, byśmy 
mogli dotrzeć do wszystkich – dodaje Piotr 
Mostek, członek barczewskiego sztabu. 
W Zespole Szkół 7 stycznia rozegrano 
piłkarski turniej, którego organizatorem był 
Gminny Klub Sportowy Pisa Barczewo. 
Natomiast 13 stycznia w Szkole Podstawowej 
n r  1 p rzep rowadzono m iędzyk lasowe 
rozgrywki na Sportowym Torze Przeszkód, 
zorganizowanym przez Salka Fit 4 Team – 
Sławomir Żarejko oraz barczewski oddział 
Krav Magi i Jarosława Ładę. W sobotę 13 
stycznia n ie grano ty lko na spor towo. 
Wieczorem w ramach WOŚP w Skarbcu 
Kultury Europejskiej wystąpił Jerzy Słota, 
członek legendarnej grupy VOX. Zapre-
zen towa ł na jw iększe u twory zespo łu . 
W trakcie koncertu artysta złożył autograf na 
gitarze podarowanej przez Piotra Mostka na 
WOŚP-ową licytację. 
 Tegoroczny 26 nał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbył się 14 stycznia 
i możemy śmiało stwierdzić, że w ten dzień 
śp iewn ie i  razem zagra ła ca ła gmina 
Barczewo. Od wczesnych godzin porannych 
62 wolontariuszy kwestowało na ulicach 
prawie każdej miejscowości w gminie. 
Ponadto w Wójtowie, Wipsowie, Kronowie, 
Skajbotach i Ruszajnach przygotowano 
spotkania z mieszkańcami, licytacje, występy, 

KOLEJNY REKORD POBITY!
26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Barczewie.

WYDARZENIA

Fot. Archiwum CK-B (6)
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 W sobotę 10 lutego 2018 roku odbył się Bal Sportu i Biznesu, podczas którego poznaliśmy nazwiska dziesięciu Najpopularniejszych 
Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego roku 2017.Wśród wybitnych sportowców znalazł się dziesięcioletni Marsel Castalano, 
mieszkaniec Barczewa, który w roku 2017 został m.in. mistrzem 
Europy i trzykrotnym mistrzem Polski w taekwondo oraz 
wielokrotnym mistrzem kraju w kick-boxingu
Oprócz tego wyróżnienia Marsel został Najpopularniejszym 
Sportowcem Powiatu Olsztyńskiego

Marsel Castalano
wśród 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego roku 2017.

SPORTTELEGRAM

  Miło nam poinformować, że podczas 57 Plebiscytu Gazety 
Olsztyńskiej, który odbył się 10 lutego w Przystani Hotel&Spa, 
Klubem Roku 2017 został KS EGIDA.Jest to olbrzymie 
wyróżnienie Klubu i docenienie ciężkiej pracy trenerów oraz 
zawodników, którzy zdobywają coraz to lepsze wyniki sportowe, 
dzięki czemu promują Warmię i Mazury na arenie krajowej i 
międzynarodowej.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Klub Sportowy EGIDA
– Klubem Roku 2017

 Uczennice Zespołu Szkół w Barczewie, trenowane przez pana Rafała Surmańskiego, odnotowały na swoim koncie w 2017 r. szereg 
sukcesów. Julia Jóźwiak (kapitan), Nikola Korpal, Marcelina Pudełek, Kinga Wróbel, Kinga Michalska, Nikola Marchlewska, Paulina 
Chludzińska, Kamila Kostrubska, Nela Adamczyk, Maria Rybicka, Małgorzata Małż, Oliwia Abramczyk, Martyna Piwowarska, Wiktoria 
Karczykowska – to dziewczęta z ogromnym potencjałem i niezachwianą wolą walki. 15 listopada 2017 r. zajęły 1. miejsce w Turnieju Piłki 

Siatkowej, organizowanym w Zespole Szkół nr 1 w Morągu. 
W Powiatowym Turnieju Siatkówki Dziewcząt, który odbył się 
1 grudnia 2017 r., na siedem startujących zespołów, zawodniczki 
ZS w Barczewie zajęły 2. miejsce. Dużym sukcesem zakończył 
się także Rejonowy Turniej Siatkówki Dziewcząt w Dobrym 
Mieście, w którym udział wzięło około sto szkół powiatu 
olsztyńskiego. Reprezentantki Barczewa zajęły 3. miejsce.
 13 grudnia 2017 r. w Gimnazjum nr 13 w Olsztynie odbył 
się Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora SP 33 
w Olsztynie. Siatkarki ZS zajęły 1. miejsce, pokonując gospo-
darzy spotkania. Julia Jóźwiak i Nikola Korpal zostały wybrane 
najlepszymi zawodniczkami turniejów. Serdecznie gratulujemy 
barczewskim siatkarkom sukcesów i życzymy doskonałej formy 
w przyszłych sportowych zmaganiach.

Lidia Zelman

Sukcesy siatkarek z Zespołu Szkół w Barczewie

 W dniach 20-21 stycznia, w mieście Phoenix w słonecznej Arizonie odbył się Puchar 
Świata Juniorów w szabli. W czteroosobowej reprezentacji Polski znalazł się Cezary 
Białecki, zawodnik pochodzący z Barczewa. Turniej ten nie był w pierwszym dniu udany 
dla naszej reprezentacji. Z czwórki Polaków nie udało się żadnemu awansować do 
najlepszej 32. turnieju. Czarek po stoczeniu 6 walk grupowych awansował do fazy 
pucharowej, gdzie swoją pierwszą walkę przegrał z reprezentantem Anglii i zakończył 
turniej na 54 miejscu. Drugi dzień turnieju to walki drużynowe. Nasza reprezentacja, 
zmobilizowana po złych wynikach indywidualnych, dotarła do najlepszej czwórki 
turnieju. W półnale nasi spotkali się z reprezentacją Niemiec. Niestety, musieli uznać 
wyższość przeciwników. W walce o trzecie miejsce Polacy w składzie z Czarkiem 
spotkali się z reprezentacją gospodarzy – zespołem USA. Przegrali to starcie i zajęli 4 
miejsce w Pucharze Świata. Czarek w każdym z tych pojedynków był ważnym ogniwem 
tej drużyny, czym potwierdził, że zalicza się do czołówki szablistów w Polsce.

Grzegorz Białecki

Puchar Świata Juniorów w szablI

Fot. Źródło: www.gazetaolsztynska.plKatarzyna Stasiewicz
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Zdjęcie na okładce:
„Wyczekująca rzeka”
Krzysztof Trąbiński RADIO WARMIA BARCZEWO

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

oraz TVK Macrosat - kanał 910

Konkurs fotograficzny „Barczewskie pejzaże”.
Poznajcie zwycięzców!

Książka na marzec Biblioteka Miejska w Barczewie

Moni Nilsson „Zlatko, Beza i złodziej”

10 marca 2018 r.
SKARBIEC KULTURY EUROPEJSKIEJ

w Barczewie, ul. Grunwaldzka 15
godz. 19.00

Fot. A. Markowicz, W. Zdaniuk

I miejsce - Paweł Wyrzykowski




