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GAZETA BEZPŁATNA

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji”
W dniu 31 sierpnia 2018 r. w siedzibie głównej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji”.
Więcej na str. 3.

50 lat temu
„Nie miraże, a realne możliwości”. „Jakie będzie Barczewo za kilka lat”.
W artykule czytamy, że do najbardziej palących problemów Barczewa
należy sprawa budownictwa mieszkaniowego.
Więcej na str. 8.

Biblioteka CK-B

Książka na październik

Joanna Jagiełło „Zielone martensy”
Zdaniem Feliksa szkoła przypomina front, na którym toczy się walka nie na
pięści, lecz na marki ciuchów i smartfonów. On jednak nie zamierza brać
udziału w tych zawodach, zwłaszcza że ma znacznie poważniejsze problemy
i cały dom na głowie. Otylia również odstaje od reszty uczniów gimnazjum:
barwne ciuchy, aureola rudych włosów, lekka nadwaga, którą dziewczyna
w ogóle się nie przejmuje, i charakterystyczne zielone martensy… Oraz
optymizm, którym zaraża, choć i jej nie brakuje zmartwień. Nic dziwnego,
że Feliks od razu zwraca na nią uwagę. Tę dwójkę outsiderów szybko połączy
przyjaźń – a może coś więcej? Książka Joanny Jagiełło pokazuje, że czasem
warto iść pod prąd.
Źródło https://www.empik.com/zielone-martensy-jagiellojoanna,p1127150353,ksiazka-p
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Podpisanie umowy o doﬁnansowanie projektu
pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji”
W dniu 31 sierpnia 2018 r. w siedzibie
głównej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie miało miejsce uroczyste podpisanie
umowy o doﬁnansowanie projektu pn.
„Utworzenie Centrum Aktywizacji”.
Inwestycja zrealizowana zostanie przy
wsparciu środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania
8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich osi
priorytetowej. Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020.
Opis projektu:
Głównym założeniem inwestycji jest stworzenie miejsc w Barczewie do prowadzenia
działań aktywizujących i integrujących
mieszkańców.
Inwestycja polega na adaptacji całego
budynku byłego spichlerza zbożowego na
potrzeby tworzonego Centrum Aktywizacji
wraz z terenami bezpośrednio przyległymi.
Centrum Aktywizacji ma obejmować także
infrastrukturę towarzyszącą, służącą prowadzeniu działań aktywizujących i integrujących,
znajdującą się na obszarze rewitalizowanym tj.
boisko lekkoatletyczne, skocznię w dal,
rzutnię kulą, skatepark, street workout, ciągi
piesze, monitoring i oświetlenie na terenie
Barczewa.
Budynek dawnego spichlerza usytuowany
przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie
zostanie dostosowany do nowej funkcji,
bieżnia przy stadionie na ul. Wojska Polskiego
zyska nową nawierzchnię, w części miasta
zostanie rozbudowany monitoring i oświetlenie oraz zostaną wymienione chodniki, a przy
ul. Północnej powstaną nowe miejsca
rekreacji. Tak w dużym skrócie można opisać
inwestycję pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji”. Inwestycja swoim zasięgiem
obejmuje znaczną cześć miasta, nie jest
skupiona na jednym obiekcie, głównym jej
założeniem jest stworzenie miejsc w Barczewie do prowadzenia działań aktywizujących i integrujących mieszkańców
Gminy Barczewo.
Inwestycję można podzielić na 4 części.
1. Adaptacja budynku byłego spichlerza
zbożowego na potrzeby tworzonego Centrum
Aktywizacji wraz z terenami bezpośrednio
przyległymi. W ramach tej części inwestycji,
zostanie zmieniony sposób użytkowania
spichlerza zbożowego wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą towarzyszącą.
W obiekcie odbywać się będą zajęcia dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
w tym między innymi warsztaty motywującoaktywizujące (warsztaty motywacyjne,

warsztaty psychoedukacyjne, warsztaty
rozwoju kreatywności i aktywnego spędzania
czasu wolnego, warsztaty z trenerem pracy).
W obiekcie będą również realizowane usługi
wspierające prawidłowe funkcjonowanie
rodziny, środowiskowe formy wsparcia
(między innymi opieka asystenta rodziny),
usługi wzmacniające więzi rodzinne i kształtujące właściwe postawy oraz wsparcie
umiejętności społecznych. W budynku będą
odbywać się spotkania i integracje międzypokoleniowe w celu przeciwdziałania powielaniu negatywnych wzorców, a także ograniczenia zjawiska powielania biedy. Do obiektu
zaprojektowano przyłącze gazowe, hydrant
p.poż, nowe oświetlenie zewnętrzne oraz
monitoring. Zaprojektowano nowe przykrycie
dachowe oraz nowe stropy międzykondygnacyjne. Obiekt został przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez
zaprojektowanie windy oraz zaprojektowanie
wejścia do obiektu bezpośrednio z terenu. Na
terenie zaprojektowano miejsce integracyjne
do spotkań – wiata, parkingi dla obsługi
użytkowników budynku, miejsca na rowery,
oświetlenie i monitoring terenu, małą architekturę (ławki, kosze na śmieci), ogrodzenie
terenu i nasadzenia.
2. Rewitalizacja zdegradowanego boiska
lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego
w Barczewie. Zakres inwestycji w tej części
zadania obejmuje: powiększenie bieżni
lekkoatletycznej – czterotorowej, wykonanie
skoczni do skoku w dal, wykonanie rzutni do
pchnięcia kulą, montaż piłkochwytów,
budowa oświetlenia bieżni i boiska, urządzenia siłowni zewnętrznej, piłkarzyki i stół do
tenisa stołowego. Zmiana lokalizacji istniejących wiat. Remont i rozbudowa budynku
szatniowo-socjalnego polega na zmianie
układu funkcjonalnego budynku, wykonanie
elewacji i nowego pokrycia dachowego,
zaprojektowanie wentylacji mechanicznej
obiektu.
3. Budowa skateparku i street workoutu przy
nowo wybudowanej w 2018 roku bieżni
lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie.
4. Modernizacja ciągów pieszych na obszarze
rewitalizowanym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących obiekty kubaturowe
Centrum Aktywizacji, boisko lekkoatletyczne,
boisko orlik oraz skatepark, street workout,
a także infrastrukturę nad rzeką Pisą i budynek
Centrum Wielu Kultur. Na obszarze zaprojektowano oświetlenie, monitoring.
Cele projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia 2422 osób zamieszkujących obszar rewitalizowany w Barczewie,
poprzez adaptację, remont i doposażenie
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Fot. I. Niezabitowska

zdegradowanych obszarów miejskich i utworzenie Centrum Aktywizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
Projekt służyć będzie 80 osobom korzystającym ze zrewitalizowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach
miejskich i 1000 osobom korzystającym ze
zrewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach.
Interesariusze projektu to:
- podstawowym interesariuszem projektu są
osoby zamieszkujące obszar rewitalizowany.
Kolejnymi interesariuszami są:
- gmina Barczewo
- mieszkańcy miasta i gminy Barczewo
- przedsiębiorcy lokalni.
Interesariusze drugorzędni:
- władze regionalne (wojewódzkie)
- turyści odwiedzający gminę Barczewo.
Cel główny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe:
Cel szczegółowy 1:
- zwiększenie dostępności mieszkańców
obszaru rewitalizowanego do usług publicznych oraz wzmacnianie spójności wewnętrznej obszaru objętego rewitalizacją, poprzez udostępnienie nowoczesnej, dostosowanej do ich potrzeb infrastruktury, dzięki
której możliwe będzie prowadzenie m.in.
zajęć dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, realizowanie usług wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny,
środowiskowe formy wsparcia, usługi wzmacniające więzi rodzinne i kształtujące właściwe postawy oraz wsparcie umiejętności społecznych.
Cel szczegółowy 2:
- podniesienie jakości i dostępności infrastruktury rekreacyjno-sportowej.
Cel szczegółowy 3:
- poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze rewitalizowanym.
Wartość całkowita
projektu: 6 457 630,00 PLN
Doﬁnansowanie projektu: 5 310 754,91 PLN
Okres realizacji projektu:
IV kwartał 2018-III kwartał 2020
Informacja Turystyczna
Urząd Miejski w Barczewie
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DOŻYNKI GMINNE W BARCZEWIE

„Przynosimy chleb wypieczony z mąki tegorocznego ziarna...”
Dożynki – Święto Plonów, największe
w roku święto rolników. Uroczysta kulminacja
całego cyklu prac na roli i świętowanie
zakończenia żniw. Wiąże się z magią agrarnowegetacyjną. Jest podziękowaniem za plony
i wyrazem nadziei, że powtórzą się one w następnych latach. Jest zabawą, jest reﬂeksją
nad życiem. Pomysłowe wieńce, odświętne
stroje, lokalne władze, orkiestra, starości
i dożynkowy chleb. Przedstawiamy Państwu
Dożynki Gminne, które odbyły się 8 września
w Amﬁteatrze Miejskim w Barczewie.
Przygotowania do imprezy rozpoczęły się
już od godzin porannych, gdy to pracownicy
Informacji Turystycznej Urzędu Miasta oraz
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego szykowali piękną scenę, którą zdobiły rozwieszone
pranie (dziękujemy Hani – właścicielce sklepu
z tanią odzieżą), snopki siana (dziękujemy pani
sołtys z Ruszajn i Ośrodkowi Jeździeckiemu
„Ekwador”), soczyste i kolorowe pomidory
(Zakład Ogrodniczy Łęgajny), kolorowe,
niesamowicie wielkie warzywa (ukłony dla
pana sołtysa z Marun i pana radnego K. Kozona). Serdecznie dziękujemy również
rodzinie Weremczuk z Bartołt Wielkich. Bez
pomocy gospodarstw rolniczych scena oraz
otoczenie amﬁteatru nie byłyby tak piękne
i bogato zdobione.
Uroczystości Dożynek Gminnych rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Andrzeja
Apostoła w Barczewie, wzbogaconą przez
niesamowity chór Moderato. Po mszy barwny
korowód dożynkowy ze starannie wykonanymi koszami dożynkowymi przeszedł na
Amﬁteatr Miejski. Podkreślamy, że sołectwa
u p i e k ł y c h l e b y, k t ó r e r ó w n i e ż b y ł y
prezentowane w czasie dożynek. Zaszczytne
funkcje Starostów Dożynek, idących na czele
korowodu dożynkowego, sprawowali Bartosz
i Lena Pontus, którzy oﬁcjalnie rozpoczęli
Dożynki Gminne słowami:
Przynosimy chleb wypieczony z mąki
tegorocznego ziarna,
Krajcie go i dzielcie gospodarzu,
Nie dużo, nie mało,
Tak, żeby dla wszystkich stało.

Nagrody otrzymali:
1. Teresa i Ryszard Wagner za wysoką
produkcję mleka i zbóż oraz działalność na
rzecz rolnictwa
2. Zakład Ogrodniczy Łęgajny SP. Z O.O
za innowacyjną produkcję szklarniowowarzywniczą
3. Józef Pernak za wysoką produkcję mleka
4. Patryk Kołtusz za wysoką produkcję
ogrodniczą
5. Joanna i Jarosław Chiliccy za wysoką
produkcję sadowniczą
Burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski,
6. Ewa i Krys an Ćwiek za produkcję
odebrał chleb, mówiąc:
w hodowli koni i bydła opasowego
Przyjmuję ten chleb jako gospodarz gminy
7. Helena Wróblewska za produkcję kóz
Barczewo. Obiecuję mądrze i sprawiedliwie go
i galanterię z mleka koziego
dzielić.
8. Iwona i Janusz Machałek za wysoką
Po oﬁcjalnym zakończeniu otwarcia doprodukcję zbóż
żynek nastąpiło wręczenie nagród dla najlepszych rolników i producentów rolnych z teW tym roku zostały również wręczone porenu gminy Barczewo. Wszelkie podziękodziękowania i nagrody dla agroturystyk
wania, wręczanie nagród to czas uhonoroi przedsiębiorstw:
wania zasłużonych na lokalnym gruncie.
1. Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy
Człowiek prawdziwie mądry szanuje każdy
„Stary Folwark”
piękny obyczaj, przodków swoich, kocha każdą
2. Ośrodek Wypoczynkowy – Camping
piękną pieśń starodawną i zwyczaj uświęcony.
Tumiany
(Zygmunt Gloser)
3. Gospodarstwo Agroturystyczne Rejnold
Human
4. Gospodarstwo Rolne „Nad Arem”

Fot. Archiwum IT/UM / CK-B

Ciąg dalszy na str. 5 >>

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie
16 września w Olsztynku odbyły się Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie, których
gospodarzem był marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. Po raz ósmy rolnicy z całego
województwa warmińsko-mazurskiego przybyli do Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku
Etnograﬁcznego w Olsztynku. W uroczystości wzięli udział posłowie na Sejm RP, przedstawiciele
samorządu województwa, samorządów powiatowych i gminnych, instytucji działających
w otoczeniu rolnictwa, uczelni wyższych, rolnicy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.
Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 11:30 przemarszem korowodu do amﬁteatru, gdzie
o godzinie 12 rozpoczęła się msza święta. Ważnym elementem tegorocznych dożynek było
wręczenie odznaczeń honorowych. Podczas uroczystości burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski został odznaczony przez marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina
„Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
Agata Wojczys
Informacja Turystyczna
Urząd Miejski w Barczewie
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XVI Gala Stypendialna Fundacji
Funduszu Ziemi Olsztyńskiej
25 września 2018 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie odbyła się XVI Gala Stypendialna Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”.
Podczas Gali wręczonych zostało 36 stypendiów. Wśród stypendystów
znaleźli się artyści, sportowcy, studenci oraz uczniowie ponadgimnazjalni.
Z gminy Barczewo nagrodzone zostały cztery osoby:
- Stypendium Naukowe dla Studentów otrzymała pani Aleksandra
Korniłowicz oraz pan Piotr Krasuski
- Stypendium Naukowe dla Uczniów otrzymały: pani Kamila Kostrubska
oraz pani Klaudia Falkiewicz.
Agata Wojczys
Wydział Informacji Turystycznej
Urząd Miejski w Barczewie
Fot. Archiwum IT/UM (2)

Wymiana szkolna
Po raz kolejny Urząd Miejski w Barczewie gościł dzieci z wymiany
szkolnej z partnerskiej gminy Hagen. Burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski przywitał uczniów ciepłymi słowami oraz małym słodkim
poczęstunkiem. Chętne dzieci miały okazję zobaczyć piękną
panoramę Barczewa z wieży widokowej.
Agata Wojczys
Informacja Turystyczna
Urząd Miejski w Barczewie
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„Przynosimy chleb wypieczony z mąki tegorocznego ziarna...”

5. Zalesie Mazury Ac ve Spa
6. Zakład Ogrodniczy Łęgajny SP. Z O.O
7. Piekarnia Tyrolska
W tym roku po raz siódmy odbyło się
Narodowe Czytanie. Tegoroczna edycja ma
wyjątkowy charakter – w związku z Jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości, na wszystkich kontynentach
i w całej Polsce była czytana lektura „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Koordynatorem Narodowego Czytania była
Lidka Szczerbo.
We wspólnym czytaniu „Przedwiośnia”
wzięli udział: burmistrz Barczewa pan Lech
Jan Nitkowski, pan Marcin Kuchciński –
członek Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego, zastępca burmistrza pan Dariusz Jasiński, przewodniczący Rady Miejskiej
w Barczewie pan Andrzej Maciejewski, pan
Bogdan Caruk – radny Miasta Barczewo, pani
Barbara Chojnowska, pani Iwona SkibińskaCzechowicz, pani Mira Marlena Bandurska
oraz pani Natalia Machałek.
W części artystycznej zaprezentował się
m.in. cudowny zespół „Barczewianie”.
Dla najmłodszych nie mogło zabraknąć
„STREFY ROLNIKA”, terenu wyspy koło
Amﬁteatru przeznaczony na gry i zabawy.
Wszyscy chętnie i z wielkim zaangażowaniem
przystąpili do rywalizacji w różnych konkurencjach. Największą frajdą dla dzieci okazała

się zabawa „Pranie gospodyń” oraz „Szukanie
jaj” w stogu siana. Wszystkie gry zostały
p r z y g o t o w a n e i z re a l i z o w a n e p r z e z
pracowników z Urzędu Miejskiego z Barczewa. Natomiast Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie zorganizowało dla dzieci
malowanie twarzy. Nie zabrakło tez nagród w
postaci gadżetów reklamowych z Gminy
Barczewo.
Dziękujemy za wspaniały, bezcenny czas.
Dużą furorę zrobiły stoiska przygotowane
przez wspaniałych sołtysów oraz przez stowarzyszenia, które z wielkim zaangażowaniem
przygotowały, udekorowały swoje stoiska
sołeckie. Stoiska były wyjątkowe, niepowtarzalne i bardzo oblegane. Były pierogi, ciasta,
był chleb ze smalcem, kiełbasy i swojska
wędlina.
Jednym z ważniejszych punktów obchodów dożynkowych w Barczewie było ogłoszenie wyników w konkursie na „Najpiękniejszy kosz dożynkowy”. W konkursie wzięły
udział sołectwa z gminy Barczewo. Komisja
konkursowa w składzie: Halina Bronka, Paweł
Papke, Marcin Świniarski, Danuta Tarasiewicz
i Barbara Kowalewska, zapoznała się z koszami dożynkowymi i przyznała zgodnie z kryterium oceny następujące nagrody:
I miejsce otrzymało sołectwo Łęgajny,
II miejsce– sołectwo Wójtowo,
III miejsce – sołectwo Wipsowo.
Wyróżnienia otrzymały: sołectwo NiedźGAZETA SAMORZĄDOWA 8 (288) wrzesień 2018

wiedź, sołectwo Jedzbark, sołectwo Kaplityny
oraz stowarzyszenie wiejskie „Nasze Skajboty”.
Wielkie podziękowania kierujemy w stronę Zakładu Budynków Komunalnych z Barczewa. Pełniącemu funkcję dyrektora Robertowi Brzózce i niezastąpionym pracownikom za wielkie zaangażowanie, profesjonalizm i pomoc przy realizacji Dożynek
Gminnych. Również wielkie podziękowania
należą się: Patrykowi Kołtuszowi oraz Joannie
i Jarosławowi Chilickim za przepiękne
i smaczne owoce, Zakładowi Ogrodniczemu
Łęgajny za piękne i soczyste pomidory, Gospodarstwu Rolnemu „Nad Arem” za niezastąpione w smaku kozie sery, Klubowi
Jeździeckiemu „Ekwador” (w szczególności
panu Mirkowi) oraz sołectwu Ruszajny za
siano, sołectwu Zalesie, Campingowi Tumiany
za swojskie przysmaki oraz dla Piekarni
Tyrolskiej i Zalesie Mazury Ac ve Spa za
piękne bochenki chleba. Dziękujemy również
Ewie Reut i Krzyśkowi Cisowi za wsparcie
i pomoc w przygotowaniu Dożynek w Barczewie.
I wielkie podziękowania należą się dla
mieszkańców gminy Barczewo, którzy brali
udział w wydarzeniu. Dziękujemy pięknie :)
Informacja Turystyczna,
Urząd Miejski w Barczewie
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Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019
w Zespole Szkół w Barczewie
Wakacje już za nami. Pozostały letnie
wspomnienia i uśmiechy na twarzach, z którymi wypoczęci uczniowie wrócili do szkolnych
ławek.
3 września 2018 r. w Zespole Szkół w Barczewie gospodarzem uroczystej inauguracji
roku szkolnego 2018/2019 była pani Alicja
Sawicka, dyrektor. W tym dniu honorowymi
gośćmi byli m.in. pan Dariusz Jasiński –
zastępca burmistrza Barczewa, pan Andrzej
Maciejewski – przewodniczący Rady Miejskiej, pan Rafał Surmański – przewodniczący
MZOiZ w Barczewie, pan Marcin Świniarski –
komendant Komisariatu Policji w Barczewie,
pan Tomasz Michałowski – przewodniczący
Rady Rodziców Zespołu Szkół w Barczewie.
Najważniejszymi jednak gośćmi byli nasi
uczniowie i ich rodzice oraz bliscy. W tym roku
szkolnym grono wychowanków i ich rodziców
znacznie się powiększyło, bowiem po raz
pierwszy powitaliśmy w naszych murach najmłodsze dzieci – przedszkolaki. Od września
2018 roku w Zespole Szkół w Barczewie
funkcjonują dwa oddziały przedszkolne:
grupy 4-, 5- i 6-latków. Dla nich to było
przeżycie – przemaszerować przez tak dużą
salę sportową.
Aby podkreślić wagę imienia naszej szkoły
– „Ziemi Warmińskiej”, uczniowie SP3,
Dominik Gręda oraz Aleksandra Michalska
w strojach warmińskich rozpoczęli uroczystość powitaniem gości słowami warmińskiej
gwary.
Część artystyczną podczas uroczystości
zaprezentowali uczniowie klas II szkoły podstawowej. Pod kierunkiem pań Małgorzaty
Mielniczuk i Karoliny Zimmermann przygotowali piękny występ na powitanie „pierwszaków”. Były to wesołe wiersze i piosenki, które
wprowadziły pogodny nastrój i sprawiły nam
dużo radości.

Pani Alicja Sawicka – dyrektor Zespołu
Szkół w Barczewie – serdecznie powitała
wszystkich przybyłych na uroczystość.
Wysłuchaliśmy przemówień naszych gości,
a następnie fragmentu listu Ministra Edukacji
Narodowej.
Ten dzień był wyjątkowy w historii
Zespołu Szkół w Barczewie. Uczniowie,
rodzice oraz nauczyciele znaleźli się w nowych okolicznościach. Na wszystkich czekały

nowe zadania, odnowione i na nowo przystosowane pracownie, a pracę w szkole rozpoczęli także nowi nauczyciele. Są to wychowawczynie w oddziałach przedszkolnych,
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, świetlicy, religii, nauczyciel
wspomagający, nauczyciel biblioteki oraz
pedagog szkolny.
Uroczystość uświetnił występ uczennicy
gimnazjum – Joanny Zychowicz, która zaśpiewała hymn szkoły „Ziemia Warmińska”.
A błogosławieństwa na rozpoczynający się
nowy rok szkolny udzielił ksiądz dziekan
Marek Paszkowski.
Po warmińskim pożegnaniu, pani dyrektor
oﬁcjalnie rozpoczęła rok szkolny 2018/2019.
Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły życzymy, aby nowy rok
szkolny przynosił same sukcesy i cenne
doświadczenia.
Karolina Wawrzyniak,
Alicja Czarnecka-Zyskowska
Fot. A. Markowicz

Uroczysta inauguracja
roku szkolnego 2018/2019
w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie
W poniedziałek, 3 września 2018 roku, społeczność Szkoły
Podstawowej nr 1 imienia Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny. Rok, w którym po raz
pierwszy po wprowadzeniu reformy szkolnictwa do naszej szkoły
będą uczęszczać ósmoklasiści oraz rok, w którym swoją przygodę z
systemem edukacji rozpoczynają w SP1 dzieci trzyletnie i
sześcioletnie, zapisane do oddziałów przedszkolnych i „zerowych”.
Łącznie jest to 528 uczniów.
Inauguracja rozpoczęła się tradycyjnie od wprowadzeniu pocztu
sztandarowego i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Dyrektor
szkoły, Jolanta Pastuszenko, szczególnie serdeczne słowa skierowała
do przedszkolaków, uczniów rozpoczynających naukę w klasach
pierwszych oraz ósmoklasistów, którym już dziś życzyła osiągnięcia
doskonałych wyników podczas kwietniowych egzaminów.
Swoją obecnością uroczystość tę uświetnili: pan Lech Jan
Nitkowski – burmistrz Barczewa, pani Hanna Chyżyńska – dyrektor
Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia, ojciec Dawid Szulca –

proboszcz paraﬁi św. Andrzeja Apostoła w Barczewie oraz
przedstawiciel policji z barczewskiego komisariatu.
Wszyscy goście życzyli zarówno uczniom, jak i nauczycielom, wiele
zapału i determinacji na najbliższe 10 miesięcy.
Danuta Gnatowska
Fot. Archiwum SP 1
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DOLCE FAR NIENTE – NIEDZIELA CITTASLOW
Odkąd Barczewo przystąpiło w 2013 roku do miast Cittaslow, we
wrześniu jest organizowana Niedziela Cittaslow. Ale zacznijmy od
początku...
Idea sieci Cittaslow zrodziła się we Włoszech, aby pozwolić
mieszkańcom i gościom cieszyć się ich miastami. Warto przypomnieć
trzy najważniejsze korzyści płynące dla miast z członkostwa
w stowarzyszeniu Cittaslow. Po pierwsze, zaistnienie w sieci zarówno
na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Miasta ze sobą ściśle
współpracują, organizują wspólne festyny. Posiadają spójną
koncepcję rozwoju. Po drugie, kierunkowskaz rozwoju, czyli w którą
stronę powinno rozwijać się miasto, aby znaleźć równowagę.
Koncentrowanie się na autentyczności, tradycji, stawianie na
lokalność, aktywizację mieszkańców. A po trzecie, promocja miasta,
bardzo kluczowy aspekt, który udowadnia, że doskonale żyje się
w małych miasteczkach ze względu na bliskość natury, dostępność
bardzo dobrych jakości produktów.
Spróbujmy zrozumieć życie codzienne, docenić najmniejsze
elementy tego świata. Bo nigdy nic nie wiadomo – życie jest niepewne.
Warto docenić i przeżywać „dolce far niente”, czyli w polskim
tłumaczeniu „słodkie nieróbstwo”. Nie oznacza to bynajmniej, żeby
kompletnie nic nie robić. Po prostu w „dolce far niente”, kiedy ten czas
nadejdzie, trzeba oddać się mu w całości, nie mając wyrzutów
sumienia, delektować się życiem. Upragniony ideał, do którego
nieustannie się dąży. Istnieje tylko czysta przyjemność. Tu i teraz.
I tak było 23 września w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie – w Niedzielę Cittaslow. Impreza zorganizowana została przez
Urząd Miejski, Wydział Informacji Turystycznej, Promocji Miasta
i Gminy wraz z Lokalną Grupą Działania „Południowa Warmia”.
Wspólne biesiadowanie, nicnierobienie, tylko picie kawy z cynamonem czy kakao czy miodem.
Do tego rogalik, beza – czysta rozkosz dla podniebienia.
W Skarbcu rozstawiły się stoiska: Kaflarnia Warmińska, Tradycyjna
Wędzarnia Warmińska, Warmińska Pszczoła, Pasieka Warmiński Las,
Zakład Wędliniarski FLIS-POL, Uroczysko Deresze, Agnieszka
Klucznik – Edriouch, Gospodarstwo Agrosandacz Zbigniew Piekarski,
Zakład Aktywności Zawodowej Biskupiec, Gospodarstwo Rolne Ilony
i Andrzeja Wasieczko, Gospodarstwo Rolne „Nad Arem” i Ania Wojszel
z filiżankami.
Osoby, które uczestniczyły w „dolce far niente” mogły degu-

stować ciasta, miody, sery kozie, ryby, wegetariańskie potrawy,
warmińskie przysmaki. Usiąść na kocach i rozmawiać o niczym.
Po prostu być… Nie zabrakło tez doskonałej muzyki – koncertu
Weroniki Kryczki, utalentowanej wokalistki o niebywałym wokalu
i charyzmie. Nowością była zaprezentowana Joga Pani Klamki. Każdy,
niezależnie od wieku, wagi i wyznania, mógł poćwiczyć jogę. Każdy
bodziec skłaniający do aktywności fizycznej jest dobrem, duchowym
rozwojem.
Co to była za niedziela! Niedziela pełna wolniejszego czasu,
przyjemności, radości dzieci – smaku życia. I te pogawędki, rozmowy
o dziedzictwie kulturowym – dialog między profesorem Stanisławem
Czachorowskim a prezesem Lokalnej Grupy Działania „Południowa
Warmia”, Tomaszem Piłatem.
Spróbujmy smakować życia każdego dnia, a z każdym kęsem
rozkoszować się pięknem i dobrem. Dolce far niente! Dziękujemy.
Agnieszka Markowicz
Wydział Informacji Turystycznej,
Urząd Miejski w Barczewie
Fot. Archiwum IT/UM (2)

Koncert Kameralny PRO MUSICA ANTIQUA
21 września Skarbiec Kultury Europejskiej gościł OLSZTYŃSKI
ZESPÓŁ KAMERALNY „PRO MUSICA ANTIQUA”. Organizatorem
wyjątkowego koncertu był Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich,
a współorganizatorem Urząd Miejski w Barczewie – Wydział
Informacji Turystycznej.
Zespół kameralny „Pro Musica An qua” powstał we wrześniu
1992 roku. Jego założycielem, a zarazem kierownikiem artystycznym
i menadżerem, jest Leszek Szarzyński. Skupił on wokół siebie
wybitnych artystów – solistów orkiestr symfonicznych i profesorów
Akademii Muzycznych.
W piątkowy wieczór zespół wystąpił w składzie: Leszek Szarzyński
(ﬂet) – profesor Instytutu Muzyki Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, Jerzy Szafrański (obój) – wieloletni solista
Filharmonii Narodowej w Warszawie, Lucyna ŻołnierekFrenszkowska (fortepian) – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, solistka i kameralistka oraz Ewa Alchimowicz-Wójcik (sopran)
absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, doktor sztuk
muzycznych, solistka krajowych i zagranicznych scen koncertowych.
Pro Musica An qua ma bogaty repertuar, prezentujący muzykę
różnych epok, najchętniej dzieła mistrzów baroku i wczesnego
klasycyzmu. Koncert rozpoczął się o godzinie 18. Największe
wrażenie na uczestnikach koncertu zrobił niesamowity, piękny głos
Ewy Alchimowicz-Wójcik, która od kilku lat współpracuje z Filhar-

monią Warmińsko-Mazurską im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie. Ma
w repertuarze wiele pieśni – zarówno polskich kompozytorów, jak i
obcych, liczne arie operowe, operetkowe czy musicalowe, w tym
prawykonania. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy
uczestniczyli w koncercie.
Agata Wojczys
Informacja Turystyczna
Urząd Miejski w Barczewie
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50 lat temu. O planach na przyszłość
„Nie miraże, a realne możliwości”.
„Jakie będzie Barczewo za kilka lat”. Pod
takimi nagłówkami w „Głosie Olsztyńskim” z lat 1967-1968 ukazały się
artykuły na temat perspektywicznych
planów dla Barczewa. W artykułach
m.in. czytamy o tym, jak będzie wyglądało miasto w niedalekiej przyszłości
i ilu będzie liczyć mieszkańców. Autor
rozpoczyna od statystyki i podaje, że
Barczewo w 1967 roku ﬁgurowało jako
miasto liczące trzy tysiące mieszkańców. Co więcej, jest niezagospodarowane turystycznie i nie posiada znaczących
zakładów przemysłowych. A więc na to
miasto się nie stawia, jest jakby poza
zasięgiem planów rozwojowych województwa. Autor podkreśla, że jest to jeden
z przykładów marginesowego traktowania
małego miasteczka nad Pisą przez władze
województwa. Jednak przyjmuje się, że za
rok, a może za dwa stan ten będzie można
uznać za nieaktualny, a Barczewo, miasto
zmagające się z wieloma problemami, otrzyma szansę rozwoju.
W artykule czytamy, że do najbardziej
palących problemów Barczewa należy
sprawa budownictwa mieszkaniowego. Przy
tym zakładano, że do 1970 roku miasto
będzie liczyć 7 tysięcy mieszkańców, zaś
w 1980 roku nawet 12 tysięcy. Już w 1967
roku miejscowe władze odnotowały duży
deﬁcyt mieszkań. Jednak w bieżącej pięciolatce, czyli po 1967 roku, nie wszedł do planu
inwestycji ani jeden mieszkalny blok wielorodzinny. Za to zakładano do 1970 roku
wyburzyć na terenie miasta co najmniej 15
domów. W pewnym stopniu statystyczny
wskaźnik uratowała Spółdzielnia Budowy
Domków Jednorodzinnych „Start”, gdzie po
wielu trudnościach ruszyła budowa pierwszych 10 domków jednorodzinnych przy ul.
Wiśniowej i ul. Orzeszkowej.
Z pomyślnych dla Barczewa decyzji
podjętych w 1967 roku można wymienić
lokalizację w mieście Wojewódzkiej Bazy
Sprzętu Wodno-Melioracyjnego, zakładów
drzewno-metalowych „Metalowiec” oraz
propozycję ulokowania również technikum
rolniczego. Zakładano, że realizacja inwestycji co do Wojewódzkiej Bazy Sprzętu
Wodno-Melioracyjnego rozpocznie się
w 1968 roku wraz z budową biurowca,
bloków mieszkalnych i obiektów przemysłowych. W tym czasie miała się rozpocząć
budowa wytwórni sprzętu szkolnego –
olsztyńskiej ﬁlii „Metalowca”, który docelowo
z istniejącym zakładem zatrudniać miał 350
osób.
Odnośnie powstania w Barczewie technikum rolniczego na 600 miejsc wojewódzka
prasa pisała, że na wysokim szczeblu trwają
już rozmowy w tej sprawie. Jednym z argumentów za powstaniem średniej szkoły była
bliskość Wyższej Szkoły Rolniczej w Ol-
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sztynie. Podkreślano, że Barczewo jest
dobrym miejscem na tego typu szkołę.
Technikum w przyszłości miało szkolić
fachowców dla województw: olsztyńskiego,
gdańskiego i białostockiego. Tak więc
Barczewo nareszcie miało się znaleźć
w planowanej aktywizacji małych miast. No
cóż. Mieszkańcom kolejny raz przyszło żyć
nadzieją.
Nie tylko olsztyńska prasa rozpisywała się
o planach na przyszłość dla Barczewa.
Pięćdziesiąt lat temu takową politykę przed
mieszkańcami uskuteczniali włodarze naszego miasta, a szczególnie miejscowy aktyw
partyjny. Kreślono bardziej ostrożne plany na
przyszłość, mówiono o perspektywach, które
miały pojawiać się na horyzoncie jeszcze za
kadencji rządzących.
W latach sześćdziesiątych ubiegłego
wieku miała powstać olejarnia, duży zakład
meblowy i wiele innych inwestycji. Nie
mówiąc o dużym centrum kulturalnym. Wciąż
modyﬁkowano założenia strategiczne dla
miasta, które w większości pozostały w planach. Podobnie wojsko - także na mapach
kreśliło swoje strategiczne drogi, które
pozostały w sferze marzeń, dziś zapomnianych.
Tak wyglądały z odległego Olsztyna
kreślone w latach sześćdziesiątych ubiegłego
wieku perspektywiczne plany rozwoju Barczewa na najbliższe lata. A jak z ich realizacją
po pięćdziesięciu latach?
Rozpocznijmy od liczby mieszkańców.
W rzeczywistości w 1965 roku liczba mieszkańców Barczewa liczyła 6325 osób, a nie, jak
podawano w 1967 roku, 3000. Założenia, że
w 1969 roku miasto będzie liczyć 7000
mieszkańców, a w 1980 roku 12000, nie
spełniły się. Natomiast co do zaplecza
kulturalnego, to oprócz Domu Kultury miasto
miało dwa kina, w tym kino „Legendę”
z widownią na 300 miejsc, przystosowane do
wyświetlania ﬁlmów panoramicznych, które
oddano do użytku w 1963 roku.
Pisano, że w 1967 roku miasto „nie
posiadało znaczących zakładów przemysłowych”, ale rzeczywistość była zgoła inna.
Oprócz licznych zakładów rzemieślniczych
i usługowych, do większych należało zaliczyć
m.in. uruchomioną w 1947 roku Fabrykę
Octu, w 1950 roku działalność rozpoczęła
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Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i
Artystycznego „Warmianka”, w 1959
roku przy ul. Wojska Polskiego
uruchomiono Fabrykę Świec i Pasty, w
1952 roku uruchomiono Rzeźnię
Miejską i Zakład Stolarski – ﬁlię
Olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, w 1953
roku rozpoczęła działalność Wojewódzka Hurtownia Wojewódzkiego
Związku Gminnych Spółdzielni
w Barczewie przy ul. Zatorze, w 1953
roku utworzono Przedsiębiorstwo
Obróbki Drewna nr 1, przy Zakładzie Karnym,
a w 1964 roku rozpoczęła działalność Spółdzielnia Inwalidów Drzewno-Metalowa im.
Feliksa Nowowiejskiego. Natomiast wymieniona Wojewódzka Baza Sprzętu WodnoMelioracyjnego powstała dziesięć lat później
(1976 r.). Było to z nazwy Przedsiębiorstwo
Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego,
które powstało z biurowcem, budynkiem
mieszkalnym i kotłownią.
Co do budowy wytwórni sprzętu szkolnego, będącej ﬁlią „Metalowca” w Olsztynie,
dopiero po 1981 roku w budynku Fabryki
Świec i Pasty powstała Fabryka Pomocy
Naukowych, a na koniec Spółka z o.o. pod
szyldem Meble Szkolne. Czy ten zakład autor
miał na myśli? Nie wiadomo. Natomiast
Technikum Rolnicze, podobnie jak w latach
późniejszych szkoła średnia, w tamtych
latach nigdy nie powstało.
Powracając do budownictwa mieszkaniowego w mieście, w rzeczywistości Spółdzielnia Zrzeszenia Budowy Domków Jednorodzinnych „Start” już w maju 1966 roku rozpoczęła budowę 10 domków jednorodzinnych przy: ul. Wiśniowej nr 2, 4 i 6, przy
ul. Wschodniej nr 1, 3 i 5, przy ul. Słowackiego
nr 10, 12, 14 i 16. Natomiast budowa bloków
mieszkalnych rozpoczęła się w 1969 roku od
budowy budynków nr 19b i 19a przy ul.
Wojska Polskiego. Dopiero w 1972 roku
r u s z y ł a b u d owa p i e r w s z yc h b l o ków
mieszkalnych na osiedlu Słonecznym.
Wojciech Zenderowski
Fot. Zdjęcie ze zbiorów autora

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

KALENDARIUM
Wrzesień
1568.09.01 – biskup Stanisław Hozjusz
sprzedał Peterowi Fleischerowi z Olsztyna
puste włóki leżące obok wsi Podlazy (wówczas
wieś należała o parai wartemborskiej).
1568.09 – w Barczewie ukazała się pierwsza
informacja o zapobieganiu i ochronie przed
pożarami.
1598.09.01 – kardynał Andrzej Batory nakazał
wybudować przy kościele pw. św. Andrzeja
Apostoła kaplicę pw. św. Antoniego, aby w niej
umieścić pomnik grobowy dla siebie i brata
Baltazara.
1743.09.09 – w Dobrym Mieście zmarł ks. Jan
Jerzy Dromler, w latach 1723-28 proboszcz
w Barczewie.
1743.09.18 – ks. Ignacy Radigk został
proboszczem parai w Barczewie.
1888.09.02 – w Barczewie powstał Związek
Weteranów Wojskowych – Wartenburg 1888.
1890.09.27 – w Barczewie ukazał się pierwszy
numer „Nowin Warmińskich”. Gazeta
ukazywała się dwa razy w tygodniu.
1893.09.07 – archiprezbiterem parai
w Barczewie został ks. Jan Hirschberg.
1898.09.18 – w Barczewie powołano
Ochotniczą Straż Pożarną
1923.09.25 – wybuchł bunt w barczewskim
więzieniu.
1928.09.11 – urodził się ks. Bronisław Kuculis,
późniejszy proboszcz i dziekan barczewskiej
parai.
1928.09.15 – do Prus Wschodnich przybył
nowo mianowany gauleiter NSDAP, Erich
Koch.
1933.09.06 – w Barczewie odbyło się zebranie
Trzeciego Zakonu im. Franciszka.
1933.09.15 – niemieckie władze zlikwidowały
polską szkołę w Lesznie.
1948.09.20 – dowódcą sekcji pożarniczej
w Barczewie został Tadeusz Dorożyński,
późniejszy naczelnik Ochotniczej Straży
Pożarnej.
1948.09.20 – Miejska Rada Narodowa
w Barczewie przekazała „Krzyżową Górę”
Muzeum Archeologicznemu w Warszawie.
1973.09.13 – biskup Józef Drzazga wydał
zgodę na budowę kaplicy w Jedzbarku.
1973.09.13 – zmarła Helena Zwolińska, jedna
z pierwszych nauczycieli w powojennej historii
Szkoły Podstawowej w Barczewie.
1983.09.13 – w Zakładzie Karnym
w Barczewie więźniowie polityczni proklamowali strajk głodowy, który trwał 18 dni.
1983.09.15 – w Zlocie Drużyn Sztandarowych
Chorągwi ZHP w Nidzicy, huec olsztyński
reprezentowała 15 Drużyna Harcerska
im. Michała Kajki z Barczewa.
1998.09.06 – w Barczewie, w kościele
św. Anny, wierni otrzymali pierwszy numer
biuletynu „Felix”.
1998.09.28 – przy Zakładzie Karnym w Barczewie powstało Terenowe Koło Krajowego
Związku Emerytów i Rencistów Służby
Więziennej.
Wojciech Zenderowski

HISTORIA

O ciekawostkach historycznych
Wieszaki krawca Eduarda Buli y
Galeria Sztuki „Synagoga” w Barczewie
w ostatnim czasie wzbogaciła się o kolejne,
nie związane z judaizmem dwa przedmioty
z czasów niemieckich. Należały one do
dawnego mieszkańca Barczewa, krawca
Eduarda Buli y, który pochodził z zamożnej
kupieckiej rodziny. Urodził się w dzisiejszym
Barczewie 3 sierpnia 1896 roku w rodzinie
Jakoba i Rosalii z domu Stutz. Jego rodzice

Wieszak na ubrania z napisem: „Eduard
Bullita *Manufakturwarem & Konfek on*
Wartenburg Ostpr.” był czymś w formie
reklamy zakładu krawieckiego oraz sklepu
z konfekcją męską i damską, którego
właścicielem był Eduard Buli a. Wieszak dla
Galerii Sztuki „Synagoga” w Barczewie
przekazał mieszkaniec Barczewa. Szkoda, że
nie odnotowane zostało nazwisko oﬁaro-

pochodzili z Giław, które dawniej znajdowały
się w granicach dekanatu barczewskiego.
Eduard Buli a, po ukończeniu miejscowej
Katolickiej Szkoły dla Chłopców, kontynuował naukę w Olsztynie. Z zawodu był
mistrzem krawieckim. Przypomnijmy, że w
1921 roku Barczewo liczyło 4400 mieszkańców i w tym czasie w mieście było kilka
zakładów krawieckich. Największym, cieszącym się renomą wśród mieszkańców, był
zakład krawiecki należący do Jakoba Buli y.
Po jego śmierci (Jakob zmarł 21 grudnia 1922
r.) syn Eduard Buli a przejął po ojcu zakład.
Dodajmy, że wcześniej Jakob przejął zakład
także po swoim ojcu – Paulu, który miał go
krótko. Zakład krawiecki od początku mieścił
się przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza 4/3,
w wolno stojącym budynku przy „Zielonym
Moście”. W styczniu 1945 roku, uciekając
przed zbliżającym się wschodnim frontem,
Eduard Buli a wraz z żoną i synem Horstem
opuścili rodzinne miasto i zamieszkali
w Erlangen w Niemczech. Na podstawie „Das
Ostpreußenbla ”, Eduard Buli a zmarł po
roku 1976.

dawcy. Natomiast wieszak na ubrania z wcześniejszego okresu od tego samego krawca,
lecz już z napisem: „Eduard Bullita. Wartenburg Ostpr.”, na czas prezentacji przekazał
Krzysztof Trąbiński z Barczewa.
W tym miejscu nasuwa się prośba
skierowana do mieszkańców barczewskiej
gminy. Mianowicie jeżeli ktoś ma coś
ciekawego z dawnych lat, niekoniecznie
związanego z judaizmem, jest ku temu okazja
i miejsce, by przekazać na stałe lub na czas
określony przedmiot czy znalezisko należące
do dawnych mieszkańcach Barczewa.
Przy okazji należy dodać, że w czasach
niemieckich w Barczewie mieszkało kilka
osób o tym samym nazwisku, m.in.: Arno
Buli a, August Buli a, Leo Buli a i Bernard
Buli a. Ten ostatni był rodzonym bratem
Eduarda Buli y, który do stycznia 1945 roku
był właścicielem budynku przy ul. Mickiewicza 13, w którym na parterze prowadził
sklep z artykułami kolonialnymi, a w pozostałej części miał mieszkanie.
Wojciech Zenderowski
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Muzyczne zakończenie lata
W tym roku barczewskie Centrum Kulturalno-Biblioteczne, organizując wydarzenie
kończące lato, postawiło na „swoich”.
1 września na scenie amﬁteatru miejskiego odbył się koncert wykonawców z naszej gminy i regionu. Mogliśmy usłyszeć
mieszkańców naszej gminy w dużej mierze
w zupełnie nowych odsłonach. Na początek
zagrał znany zespół Zdanowicz Band, z Bartkiem Zdanowiczem na czele, w którym gra
wszystkim nam znany Piotr Mostek. Zespół
grający utwory swoje oraz interpretacje znanych utworów muzyki rozrywkowej pokazał Robert Tokarski - bas, Rafał Górczyński świetną formę. Następnie na scenie pojawił piano, Roland Roni Gloger - gitara, Damian
się zespół 2+2 w składzie rodzinnym: Witold Sawicki – perkusja. Muzycy zaprezentowali
Łuszczyński, Katarzyna Sochalewska z córką
Igą oraz duet Dominik i Angelika Ejzak. Zespół
w nowej odsłonie zagrał znane hity muzyki
tanecznej. Był to bardzo pozytywny, rodzinny
akcent.
Gdy już niebo pokryło się szarością, na
scenie pojawiła się Magdalena Łowkiel, którą
znacie Państwo z Salonu Muzycznego im.
Feliksa Nowowiejskiego, wykonującą
najczęściej piosenki poetyckie. Tym razem
wystąpiła wraz z dużym zespołem w składzie:

kawał rockowej muzyki polskiej i nie tylko.
Nocna scena amﬁteatru gościła na scenie
dobrze znaną gwiazdę – zespół Big Day
pochodzący z Olsztyna, który w latach 90.
wylansował wiele przebojów, do tej pory
śpiewanych i granych przez stacje radiowe.
Były to m.in. takie utwory jak „W dzień
gorącego lata”, „Przestrzeń”, „W świetle i we
mgle”. Frontmani zespołu, czyli małżeństwo
Anna i Marcin Ciurapińscy, w Barczewie
ponownie zagrali swoje hity. Zwieńczeniem
wydarzenia był świetny koncert zespołu
Bridge Band, w którym również zagrał
dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego,
zawodowy muzyk. Wokalista Tomasz Kruz
zaśpiewał wiele polskich i zagranicznych
przebojów muzyki pop-rockowej.
Publiczność szalała i bawiła się doskonale.
Całe wydarzenie zakończono dyskoteką.
Podczas „zakończenia lata” były oczywiście
do dyspozycji stoiska ze smakołykami i atrakcjami dla dzieci. Ten koncert pokazał, ilu
w naszym regionie jest uzdolnionych muzycznie ludzi.
Magdalena Łowkiel
Fot. Archiwum CK-B (2)

Matematyka ponad granicami
Miło mi zakomunikować, że Jakub Mikołajczyk, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Łęgajnach, zajął ex aequo I miejsce
w ﬁnale V edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Z MATEMATYKĄ
PRZEZ ŚWIAT”.
Organizatorem konkursu jest Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej
w Ostródzie.
Celem konkursu jest zmotywowanie
i zachęcenie uczniów do nauki matematyki,
popularyzowanie idei samodzielnego myślenia oraz inicjowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej uzdolnionych uczniów i ich nauczycieli. Do udziału w matematycznych zmaganiach zaproszeni zostali
uczniowie szkół podstawowych (10-13 lat)
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz uczniowie szkół z polskim językiem nauczania na Litwie, Białorusi, Ukrainie
i w Irlandii.
W pierwszym, szkolnym etapie konkursu,
uczniowie rozwiązywali zestaw zadań zamkniętych i otwartych w swoich rodzimych
szkołach. Trzydziestu uczniów z najlepszymi
notami zostało zaproszonych do udziału
w międzynarodowym obozie rekreacyjnonaukowym, który odbył się w połowie
września w Ostródzie. Głównymi atrakcjami
obozu był udział w zajęciach na Wydziale
Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie
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oraz wycieczki krajoznawcze.
19 września odbył się drugi, międzynarodowy etap konkursu, do udziału w którym zaproszeni zostali uczestnicy obozu oraz
inni uczestnicy z wysokimi notami osiągniętymi podczas pierwszego etapu. Zawodnicy
mieli do rozwiązania pięć zadań. Czekając na
ogłoszenie listy laureatów, uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez pracowników
Wydziału Matematyki i Informatyki UWM.
Pierwszy wykład był z astronomii, zaś drugi
dotyczył zastosowania obliczania reszty

z dzielenia. Prowadzący zajęcia dr Bogdan
Staruch przybliżył uczestnikom, jak można
wykorzystać umiejętność wyznaczania reszty
z dzielenia liczb w sytuacjach problemowych.
Dowcipne przykłady i humorystyczne zadania
inspirowały do aktywnego udziału w zajęciach.
Po wykładach nastąpiła prezentacja
rozwiązań zadań konkursowych. Uczestnicy
zostali zachęceni do prezentacji swoich
rozwiązań. Interesujące metody w połączeniu
z temperamentem osób przedstawiających je
nagradzane były brawami. Również Kuba miał
przyjemność zaprezentować rozwiązanie
jednego z zadań.
Jednak wszyscy uczestnicy konkursu
z niecierpliwością oczekiwali na ogłoszenie
zwycięzców. Organizatorzy wręczali dyplomy,
puchary oraz nagrody, zaczynając od miejsca
III.
Ponieważ poziom najlepszych zawodników był bardzo wyrównany, były miejsca ex
aequo. Czas stanął w miejscu. Emocje
i niepewność rosły. Czy aby wszystko było
dobrze? Czy nie wkradł się w obliczenia błąd?
Wyczytywane były kolejne nazwiska… i jest…
Jakub Mikołajczyk – I miejsce ex aequo.
Gratuluję Kubie kolejnego sukcesu!
(w maju był pierwszy w XVI WarmińskoMazurskich Zawodach Matematycznych na
UWM).
Tomasz Sołowiej
nauczyciel matematyki w SP im. Jana Pawła II
w Łęgajnach
Fot. Archiwum SP w Łęgajnach
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Fotografia, moja pasja
Jubileusz pracy twórczej
Włodzimierza Zdaniuka
Rok temu miałam przyjemność przeprowadzić rozmowę z barczewskim fotografem,
panem Włodzimierzem Zdaniukiem, do
naszego lokalnego internetowego Radia
Warmia Barczewo. Już wtedy dotarło do nas,
jak wielki ma dorobek twórczy i że tych
kilkadziesiąt lat pracy, ale i wielkiej pasji, jest
warte pokazania szerszej publiczności. Kiedy
ustalono termin wystawy, zastanawialiśmy
się, jak ten dorobek wyeksponować.
6 września 2018 r. w Skarbcu Kultury
Europejskiej w Barczewie wernisaż pana
Włodzimierza Zdaniuka pt. „Fotografia, moja
pasja” otworzył dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie, pan
Robert Tokarski, organizator wydarzenia.
Następnie głos zabrał burmistrz Barczewa,
pan Lech Jan Nitkowski, podkreślając, jak
ważną postacią dla miasta jest pan Włodzimierz.
Licznie przybyli goście mogli obejrzeć po
obu stronach galerii m.in. tajemnicze multiplikacje, fotografie zagadkowej przyrody oraz
kolaż wybranych kilkuset zdjęć na jednym
plakacie. Można było obejrzeć także fotografie dokumentujące realizację w naszym
mieście znanego polskiego filmu z lat 80. pt.
„Przemytnicy” w reżyserii Włodzimierza
Olszewskiego.
Wystawa przedstawiała też samego
autora w czasie pracy, zaprezentowano wiele
nieprezentowanych nigdy wcześniej zdjęć.
Za pomocą telebimu pokazano liczne fotografie dokumentalne oraz mnóstwo portretów, przede wszystkim dzieci, ale nie tylko, bo
wielu z nas rozpoznało się na niejednym
z nich. Podczas wieczoru artysta zaprezentował również specjalnie zaaranżowany
mały warsztat pracy, gdzie zobaczyliśmy m.in.
stare sprzęty i przedmioty, których na co
dzień w zakładach fotograficznych nie
zobaczymy. Pan Włodzimierz opowiadał jak
działają i jak powstają zdjęcia.
Na wystawę przyjechało wielu przyjaciół
i kolegów fotografów spoza Barczewa, ale
również rodzina i miejscowi przyjaciele oraz
znajomi, a także wielbiciele postaci pana
Włodka. Wspaniałym prezentem dla bohatera wieczoru był występ chóru Moderato,
prowadzonego przez dyrygent Danutę
Nowakowską. Przybyli na wystawę goście
otrzymali okolicznościowy folder. O swoich
pracach bohater wieczoru opowiedział
w wywiadzie i dyskusji ze Zbigniewem
Ramsko Kozłowskim i Magdaleną Łowkiel,
pracownikami Centrum Kultury, którzy zaaranżowali ekspozycję.
Od kiedy rozpoczęła się Pana przygoda
z fotografią?
Na komunię dostałem w prezencie aparat
fotograficzny. Z ciekawości zacząłem próbo-

wać robić zdjęcia. Najpierw to była zabawa,
ale bardzo wciągająca. Pierwsze zdjęcia
wywoływałem u fotografa. Nie wszystkie od
razu wyszły ładne. Często o warsztacie fotografa dyskutowałem z panem Ławrynkowiczem, ówczesnym barczewskim fotografem, który mieszkał tu od zawsze. Następnie
działałem w Warmińsko-Mazurskim Towarzystwie Fotograficznym, z którym jeździłem
na plenery. Uczyliśmy się od siebie nawzajem.
Zrobiłem w między czasie wiele kursów
fotograficznych, zdałem na czeladnika.
Odkryłem, że tym chciałbym się zajmować
zawodowo. Rzuciłem wieloletnią pracę
w telekomunikacji i rozpocząłem pracę już
jako fotograf w olsztyńskiej Usługowej
Spółdzielni Pracy.
Po śmierci pana Ławrynkowicza przejąłem jego pracownię i otworzyłem swój
zakład fotograficzny. Następnie wyjechałem
do USA, gdzie zarobiłem na lepszy sprzęt
i pobudowałem nowy zakład na Osiedlu
Słonecznym. W tym czasie nieustannie
robiłem dużo zdjęć. Z czasem pracę ułatwiło
wejście fotografii cyfrowej. Przez te lata
zaangażowałem się w życie Barczewian, do
tej pory staram się być z aparatem zawsze
wtedy, gdy dzieją się chwile ważne i codzienne w życiu naszych mieszkańców, m.in.
wydarzenia kulturalne, sportowe, komunie,
święta, Festiwal Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego w Barczewie, który wspieram
od samego początku i wiele innych.

Brał Pan udział w konkursach czy
wystawach?
Oczywiście. Pierwsze prace fotograficzne, ale
także rzeźby i malarstwo, prezentowałem na
wojewódzkich wystawach. W 1967 roku
zająłem II miejsce na Ogólnopolskiej Wystawie Prac Amatorskich Pracowników Łączności w Warszawie. W latach 1970-1980
uczestniczyłem w „Krajowych Plenerach
Fotografii Artystycznej”, zdobywając nagrody
i wyróżnienia. Wystawiałem swoje prace
w Barczewie i Olsztynie.
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W 2001 r. zaprezentowałem cykl „Multiplikacje Natury” w Polsko-Niemieckim Centrum Młodzieży w Olsztynie, na Powiatowych
Majówkach Organizacji Pozarządowych oraz
w Galerii Sztuki „Synagoga” w Barczewie.
Czy jest Pan rodowitym Barczewianinem?
Tak, od 1947 r. Mama pochodzi z Wielkopolski, a tata z województwa lubelskiego.
Losy ich tu się zetknęły. W dzieciństwie
bawiłem się wokół ratusza z kolegami. Nie
mieliśmy zabawek, frajdę sprawiał nawet
kawałek kija i pokrywka od garnka jako tarcza
i walczyliśmy, biegając po gruzach. Zabawy
wymagały dużo wyobraźni i inwencji. Nie
było tak prosto jak teraz.
Czy pamięta Pan jakieś szczególne
wydarzenie, które Pan fotografował?
Miałem szczęście być na wszystkich pielgrzymkach naszego Papieża w Polsce,
w Gdańsku, Warszawie, Częstochowie, Kra-

kowie. W Olsztynie dzięki znajomemu księdzu byłem w straży papieskiej, stałem od
Papieża w odległości kilku metrów i zrobiłem
mnóstwo zdjęć, cały karton. To było dla mnie
wielkie przeżycie.
Jak ważny jest dla Pana tytuł Barczewianina
Roku, który otrzymał Pan w 2016 roku?
Na ten tytuł trzeba sobie zasłużyć. Jestem
szczęśliwy, że zostałem doceniony po latach.
Magdalena Łowkiel
Fot. Archiwum CK-B (2)
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„Wspólne Karpaty pomostem do kultury i sztuki”
W dniach 4-13 sierpnia 2018 r. uczestniczyliśmy w polskoukraińskiej wymianie młodzieży – uczniowie Zespołu Szkół w Barczewie i uczniowie Krasnopillskiego Gimnazjum z Ukrainy.
Realizowaliśmy projekt „Wspólne Karpaty pomostem do kultury
i sztuki”. Miejscem naszego pobytu był Ośrodek GastronomicznoWypoczynkowy „Baca” w Poroninie.
W wymianie uczestniczyło 40 osób: grupy po 18 osób z Polski i Ukrainy – młodzież w wieku 14-18 lat,oraz po 2 opiekunów z każdego
kraju.
Biorąc udział w tym projekcie osiągnęliśmy następujące rezultaty:
- Nawiązaliśmy nowe znajomości z rówieśnikami z kraju
partnerskiego.
- Zawiązały się przyjaźnie pomiędzy młodzieżą polską i ukraińską.
- Poznaliśmy i doskonalimy podstawy języków: polskiego i ukraińskiego.
- Pogłębiliśmy wiedzę na temat historii oraz życia współczesnego
rówieśników z kraju sąsiadującego.
- Zdobyliśmy wiedzę na temat tradycji, obyczajów, przedstawicieli
kultury i sztuki swoich narodów oraz ich dzieł.
- Odkryliśmy, na czym polega działalność artystyczna poprzez
tworzenie własnych dzieł malarskich i innych małych form
plastycznych.
- Dzięki doświadczeniom i zdobytej wiedzy wzrosła nasza
świadomość i umiejętności prospołeczne.
Koordynatorem projektu ze strony polskiej była p. Alicja Sawicka.
Koordynatorem ze strony ukraińskiej była p. Lubow Hrytsay.
Zajęcia prowadzili opiekunowie z Polski i Ukrainy: p. Alicja CzarneckaZyskowska i p. Kateryna O. Obidets.
Nasze działania odbywały się nie tylko w Poroninie i okolicach, ale
także w Zakopanem. Postanowiliśmy, aby wspólne Karpaty były tematem przewodnim naszych działań. Tworzyliśmy w różnych technikach
plastycznych: akryl na płótnie – „Podhalańskie krajobrazy”, witraże na
szkle – logo wymiany, akryl na desce – „Anioły na szczęście”,
malowanie na tkaninie, akwarela – „Portret kolegi z Tatrami w tle” i in.
Zaprezentowaliśmy swoje kraje w programach artystycznych podczas
tzw. wieczoru polskiego i wieczoru ukraińskiego.
Zorganizowaliśmy wernisaż malarstwa polskiej i ukraińskiej
młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie. Wystawa
cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko lokalnych mieszkańców, ale i gości przebywających w Poroninie.
Tworzyliśmy również pełne ekspresji „Żywe obrazy” w naturalnym otoczeniu, na łonie przyrody. Było przy tym dużo frajdy
i radości.

Pomimo, że grupy były różnych narodowości, nie było problemów
z komunikacją językową. W tym celu prowadziliśmy zajęcia językowe.
Tworzyliśmy słowniczek dwujęzyczny: polsko-ukraiński. Zawsze
wspólnie bawiliśmy się, śpiewaliśmy. Wspólnie tańczyliśmy swoje
tańce narodowe: „Polonez”, „Krakowiak”, „Kołomyjka”, „Werchowyna”.
Prezentowaliśmy stroje narodowe i regionalne.
Integrowaliśmy się także w tańcu „Belgijka”. Organizowaliśmy
zabawy ruchowe – piłka siatkowa, piłkarzyki, bilard. Przez cały pobyt
spędzaliśmy czas wspólnie.Poznawaliśmy miasteczko i okolice,
spacerowaliśmy deptakiem nad rzeką w Poroninie. Wszystkie zajęcia
zakończone były ewaluacją. Były to rozmowy i zabawy pełne śmiechu,
radości i pozytywnej energii.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z programu wymiany,
prowadzonych zajęć i warunków pobytu. Powtarzającym się było
stwierdzenie – „za krótko!”.
Podsumowanie projektu odbyło się w ostatnim dniu pobytu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, gratulacje i pamiątki.
Projekt sfinansowany był przez PURWM z dotacji MEN.
Dziękujemy organizatorom za umożliwienie uczestnictwa w niniejszym przedsięwzięciu. Zachęcamy do współpracy z PURWM
i podejmowania podobnych działań sprzyjających międzynarodowej
integracji młodych ludzi, rozwijaniu nowych inspiracji, perspektyw
i przeżyć.
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych
informacji w jakikolwiek sposób.
Alicja Czarnecka-Zyskowska
Fot. Archiwum organizatorów

Uczcijmy razem 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości!
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Barczewo do udziału
w Gminnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej pod hasłem „O Polsko moja miła”! Barczewo 2018
Czekamy na zgłoszenia solistów oraz grupy wokalne do 1.11.2018 r.
Wydarzenie odbędzie się w listopadzie b.r.
Obowiązkowy repertuar to przygotowanie interpretacji dwóch utworów patriotycznych, spośród znanej i dostępnej
bazy utworów tego gatunku.
Regulamin i kartę zgłoszenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w Barczewie www.ckb@barczewo.pl oraz na facebooku.
Zaśpiewajmy razem dla Polski!
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Barczewskie Stowarzyszenie Biegowe „Barczewo Biega”
wraca na srebrnej tarczy
nach. Każde okrążenie to jeden posiłek dla
potrzebujących. 5 naszych drużyn przebiegło
w godzinę 80 kilometrów, co daje 201
posiłków. Najmocniejsza drużyna, w składzie:
Przemysław Menziński, Krzysztof Sulewski,
Tomasz Orłowski, Dominik Drażba i Dawid
Worobiec, uplasowała się na II miejscu,
a przebiegła 53 okrążenia i 175 metrów.
Drużyna „Bo jak nie my to kto” pobiegła
w składzie: Tomasz Kozłowski, Beata Pronobis, Krzysztof Trąbiński, Sebas an Białecki
i Damian Węglarz. Dorobek to 14 miejsce
z wynikiem 43 okrążeń i 205 metrów.
W drużynie „Mieszanka wybuchowa”
biegli: Joanna Dobrenko, Katarzyna Białecka,
Basia Nieścioruk, Rafał Stochmal i Marcin
Kosin. Dorobek to 39 miejsce z wynikiem 37
okrążeń i 170 metrów.
Drużyna „Lecimy z tym” to: Iza Brejta,
Mirosław Brejta, Kamila Miłek Dąbrowska,
Kamila Ostrowska i Iza Grądzka. Dorobek: 58
miejsce z wynikiem 34 okrążeń i 70 metrów
15.09.2018 w Lidzbarku Warmińskim
odbył się 4. PKO Bieg Charytatywny o charakterze sztafety w ramach akcji „PKO BP
Biegajmy Razem”, w którym brało udział 12
miast.
Sztafeta w Lidzbarku odbywała się na
bieżni lekkoatletycznej i trwała całe 60 minut.
Drużyny liczyły po 5 osób, a na stadionie było
ich 70, co daje łącznie 350 uczestników.

Od samego początku twierdziliśmy, że to
super inicjatywa, wzięliśmy w niej udział po
raz czwarty. Po 3 latach doświadczenia i wygrywania musieliśmy zadowolić się srebrnym
medalem najmocniejszej ekipy. Zawsze
jesteśmy tam, gdzie nas potrzebują.
Cel charytatywny to mocny punkt naszego
statutu stowarzyszeniowego.
Kilka słów o wynikach i naszych druży-

Drużynę „Nasze Panie” utworzyły: Agnieszka
Menzińska, Ewelina Napierska, Patrycja
Chworak, Krzysia Nowicka-Węglarz i Sylwia
Nosewicz. Dorobek: 68 miejsce z wynikiem
32 okrążenia i 165 metrów.
To tylko jeden dzień, a emocji i hormonów
szczęścia mamy na cały miesiąc, jak nie dłużej.
Przemysław Menziński
Fot. Archiwum BSB

I Puchar Polski Juniorów w szabli
W dniu 22 września odbył się w Koninie I Puchar Polski Juniorów w szabli.
W tym turnieju wystąpił Cezary Białecki,
zawodnik MUKS Victor Warszawa, były
zawodnik olsztyńskiego Hajduczka.
Turniej rozpoczął się od walk grupowych, gdzie Czarek wygrał wszystkie
sześć walk, co dało mu pewny awans do
fazy pucharowej. W tym dniu Czarek był
w wyśmienitej formie. Walki pucharowe
wygrywał pewnie. Najpierw pokonał
zawodnika Dragona Łódź 15-3, następnie
zawodnika ZKS Sosnowiec 15-12.
W walce o najlepszą czwórkę turnieju
pokonał zawodnika ZKS Sosnowiec 15-7.
W tym dniu Czarek był nie do zatrzymania
– najpierw pokonał w półﬁnale kolegę
klubowego z Victor Warszawa 15-4, a w
ﬁnale pokonał zawodnika ZKS Sosnowiec
15-10, co dało mu zwycięstwo w całym
turnieju. Jak przystało na jednego z faworytów, w tym turnieju Czarek nie
zawiódł.
Tekst i zdjęcie Grzegorz Białecki

GAZETA SAMORZĄDOWA 8 (288) wrzesień 2018

13

14

GAZETA SAMORZĄDOWA 8 (288) wrzesień 2018

Otwarcie Bieżni Lekkoatletycznej
7 września odbyło się oﬁcjalne otwarcie Bieżni Lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie.
Honorowym gościem zaproszonym na otwarcie obiektu
był olimpijczyk i lekkoatleta, pan Ryszard Szparak. W otwarciu
wzięli również udział burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski,
zastępca burmistrza Dariusz Jasiński, przewodniczący Rady
Miejskiej Andrzej Maciejewski oraz radni: Adam Dowgiałło
i Rafał Surmański, a także dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie
pani Alicja Sawicka.
Nie mogło zabraknąć również uczniów barczewskich szkół
oraz wychowanków Przedszkola Miejskiego w Barczewie.
Po uroczystym przecięciu wstęgi pan Ryszard Szparak
i prezes Barczewskiego Stowarzyszenia Biegowego „Barczewo
Biega” pan Przemysław Menziński wraz z dziećmi wykonał
rundę honorową wokół bieżni i poprowadził rozgrzewkę,
przygotowującą dzieci do minizawodów lekkoatletycznych.
UM/IT/KS
Fot. Mateusz Atałap

I Miting Lekkoatletyczny
Dnia 23 września na Bieżni Lekkoatletycznej przy ul.
Północnej w Barczewie odbył się I Miting Lekkoatletyczny.
Zawody skierowane były dla wszystkich mieszkańców gminy
Barczewo, począwszy od 3-latków, a kończąc na seniorach.
Przed rozpoczęciem zmagań nie mogło zabraknąć porządnej
rozgrzewki, którą poprowadził prezes Barczewskiego
Stowarzyszenia Biegowego, pan Przemysław Menziński.
Pierwszymi biegaczami na starcie były zawodniczki na
dystansie 60 m. Dystans skierowany był do dzieci do lat 3.
Jako pierwsza na metę dobiegła Emma, tuż za nią Adrianna,
a trzecią zawodniczką, która dotarła do mety, była Laura.
Następnie ruszyły biegi na dystansie 200 m.
Najszybszym chłopcem był Olaf, II miejsce zajął Dawid,
a jako trzeci do mety dobiegł Maksymilian.
Wśród dziewczynek najszybsza była Antonina, tuż za nią
Martynka oraz Zosia.
Kiedy opadły emocje, na starcie pojawili się zawodnicy
i zawodniczki, biegnący na dystansie 400 m. Wśród chłopców
najszybszy był Artur, któremu po piętach do samego końca
deptał Filip. Jako trzeci na metę przybiegł Jakub. Wśród
dziewczynek najszybsza była Kaja, II miejsce zajęła Emilka,
a tuż za nią była Wiktoria.

Przedostatnią konkurencją była sztafeta 4x200 m.
Do udziału w konkurencji zgłosiło się 5 drużyn.
Najszybszą sztafetą okazała się drużyna: Krzysztof, Tomasz,
Bartosz, Marcin, II miejsce zajęła drużyna Adrian (Hubert na
ramionach), Monika, Filip i Przemek, 3 miejsce: Anna, Piotr,
Rafał, Rafał.
Ostatnią, a zarazem najdłuższą konkurencją,
był Test Coopera. Do 12 minutowego biegu
przystąpiło 4 biegaczy oraz 1 biegaczka.
Najdłuższy dystans w Teście Coopera należał do
pana Tomasza, II miejsce zajął pan Bartosz, a III
miejsce Pan Krzysztof. Pani Małgorzata zajęła
I miejsce.
Gratulacje dla zwycięzców!
Dziękujemy członkom Stowarzyszenia Biegowego „Barczewo Biega”, na czele z panem
Przemysławem Menzińskim, za zorganizowanie
mitingu, pani Irenie Kosin za fotorelację, a uczestnikom zawodów za przybycie i udział
w I Mitingu Lekkoatletycznym.
UM/IT/KS/
Fot. Irena Kosin/Archiwum BSB

Plener w Skajbotach

Pierwszego września po raz kolejny
zaprzyjaźniona grupa studentów szkół
artystycznych z całej Polski spotkała się
na dziesięciodniowym plenerze w starym
domu w Skajbotach. Organizatorką
wydarzenia była Maria Legeżyńska.
Tegorocznej edycji towarzyszył temat: wspomnienie – pamięć – upamiętnienie, który znalazł wyraz w rozmo-

wach i w rozmaitych działaniach artystycznych.
Działało kilka pracowni, studenci
uczyli się od siebie nawzajem. Pod
kierownictwem Kariny Ożarowskiej
odbywały się warsztaty introligatorskie,
na których uczestnicy mieli okazję
wykonać swój własny notes, szkicownik
czy album. W starej stodole działało

studio malarskie. Pod wielkim namiotem
swe prace tworzyli ceramicy. Na południowej werandzie, w pracowni krawieckiej, pod okiem Martyny Konieczny,
powstawały niezwykłe kreacje, torebki,
a nawet staroświecka bielizna.
Liczne zabawy integracyjne, gorące
dyskusje, warsztaty poszukiwania i otwierania głosu, wydarzenia performatywne z ogniem i muzyką w tle stworzyły
niezwykły klimat wspólnych wieczorów
i silne poczucie jedności wśród grupy.
Wydarzeniem kulminacyjnym pleneru było uruchomienie po niemal 25
latach starego pieca ceramicznego opalanego drewnem. W temperaturach
przekraczających 1000 stopni Celsjusza
trwał emocjonujący nocny wypał powstałych prac. Tamtej nocy grupę zasiliło
dwoje uczniów z Liceum Plastycznego.
Mimo wielu obaw, wypał powiódł się,
a efekty zastane po otwarciu komory
pieca były zaskakująco dobre.
Zwieńczeniem tego aktywnego czasu
było otwarcie 9 IX 2018 wystawy w galerii sztuki Synagoga.
Na wernisażu miało miejsce niezwykłe spotkanie mieszkańców Barczewa i okolic z młodymi artystami,
którzy mieli okazję opowiedzieć o swoich
pracach. Zaprezentowano malarstwo,
fotograﬁę, rzeźbę i ceramikę.
Co najważniejsze, przez wszystkie dni
trwała otwarta wymiana myśli i dzielenie
się przeżyciami, co stanowiło podstawę
wszelkich działań. A nocami słychać było
ryk jeleni.
Maria Legeżyńska
Fot. Archiwum autora

IX Bieg Morskiego Komandosa
Wielki sukces
barczewskiego teamu
25 sierpnia 2018 roku odbył się kolejny,
IX już Bieg Morskiego Komandosa, w którym
udział wzięła nasza drużyna, Salka Fit 4 Team,
w składzie: Sławomir Żarejko, Janusz Zajczyk,
Dominik Gołębiowski, Krzysztof Sulewski.
Zdobyliśmy 3 miejsce na 25 drużyn w kategorii
Team z czasem 4 h 44 min.
Na dystansie 22 km biegliśmy z dodatkowym obciążeniem 20 kg.
Ten bieg uznawany jest za najtrudniejszy
w Polsce.
Sławomir Żarejko
Fot. Archiwum autora/organizatorów BMK

