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Spotkanie z lisem
Fot. Jan Żynis

Książka na maj

Biblioteka CK-B

 Zostać piłkarzem! Czy to nie marzenie wszystkich chłopców? No cóż, nie 
wszystkich. Radek o piłce nożnej nie chce nawet słyszeć.
Nie potrafi jednak przeciwstawić się swojemu tacie, który chce z niego zrobić 
mistrza. Nieustannie jest wypychany na boisko. Musi się mierzyć z 
wyczerpującymi treningami, trenerem rodem z epoki kamienia łupanego, a także 
z tajemnicami piłkarskich transferów. Nie wspominając o torturach, od których 
nigdy nie udaje się uciec – o szkole! Jednak futbol przynosi mu sporo 
niespodzianek... Nowi przyjaciele, nieoczekiwanie objawione talenty i 
zaskakujące wydarzenia sprawiają, że życie Radka nigdy już nie będzie takie jak 
wcześniej.

Źródło https://www.empik.com/urodzony-pilkarz-liori-
gianfranco,p1192714274,ksiazka-p

„Urodzony piłkarz”  Gianfranco Liori

Zapraszamy na wieżę widokową !

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

MUZEÓW 20
19 18 maja

Salon Muzyczny
im. F. Nowowiejskiego

Galeria Sztuki
„Synagoga”

WSTĘP WOLNY

DO WSZYSTKICH OBIEKTÓW 

www.ckb.barczewo.pl CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE
W BARCZE WIE

Spotkanie autorskie
z Renatą Kosin
- pisarką z Barczewa

- Artystyczna ekologia wg  Anny Wojszel

- Prezentacja aktualnej wystawy
  prac fotograficznych Marka Kojro
  pt. „Warmia - Bajkowa Kraina”.

godz. 18.00 godz. 21.00

Ptaki i motyle gminy Barczewo
- fotopowieść Jana Zielińskiego z Łęgajn

Koncert Daniela Rupińskiego
- wokalisty, multiinstrumentalisty

godz. 19.30

WIECZÓR
BARCZEWO

Skarbiec Kultury
Europejskiej

www.radiobarczewo .pl
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 Doskonale wiemy i wiele słyszymy, jak w złym stanie jest nasza 
Ziemia, dzięki której żyjemy. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak 
ważny jest to temat i że codziennie powinniśmy sami o nią dbać ? Na 
świecie odbywają się akcje edukacyjne, które mają nauczyć nas, jak 
należy troszczyć się o miejsce naszego życia. Również nasza gmina nie 
jest obojętna na światowe apele. Taką inicjatywę podjęło już po raz 
trzeci Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Barczewo oraz Urząd Miejski 
w Barczewie. W sobotę 6 kwietnia 2019 r. kilkaset osób – dorosłych 
i dzieci, wzięło udział w gminnej akcji pn. SPRZĄTAMY GMINĘ 
BARCZEWO, by posprzątać swoje miejscowości. Na rozpoczęciu akcji 
w Barczewie, przy ratuszu, zebrała się kilkunastoosobowa grupa, 
przybył także sam burmistrz Barczewa, Andrzej Maciejewski, zastępca 
Piotr Mostek oraz kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska, Andrzej Lichocki, dyrektor ZBK Robert 
Brzózka, prezes ZUK Beata Szewczyk oraz pracownicy ZBK 
i mieszkańcy Barczewa. Uczestnicy zostali zaopatrzeni w potrzebne 
sprzęty, m.in. rękawiczki i worki do jednoczesnej segregacji odpadów. 
Akcją objęto 31 wsi, natomiast wzięło w niej udział 26 sołectw 
i Barczewo. W trzech sołectwach akcja odbędzie się lub odbyła 
w innym terminie, trzy sołectwa nie włączyły się do inicjatywy. 
W sumie w zorganizowanej akcji w sprzątaniu miejsc publicznych 
wzięło udział 727 mieszkańców gminy. Niektóre z sołectw połączyły 
sprzątanie ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców, co jest 
właśnie jednym z powodów takich inicjatyw – łączenie przyjemnego 
z pożytecznym.
 Mieszkańcy gminy, którzy wzięli udział w akcji, wyrazili 
zadowolenie, że także u nas zaczynamy działać i edukować się 
w temacie ratowania obszaru, który jest najbliżej nas
– Cieszę się, że mogłam włączyć się w tę pożyteczną akcję i pomóc 
uprzątnąć piękne urokliwe miejsce, w którym często spaceruję 
z psami. bo aż serce ściska, jak nad naszą rzeką Pisą robi się coraz 
większe wysypisko śmieci. Takie akcje powinny być częściej 
organizowane, aby pokazać innym, że to ważny temat – mówi Alicja 
Czadek, mieszkanka Barczewa.
 Na profilu internetowym portalu społecznościowego gminy 
Barczewo czytamy słowa burmistrza, Andrzeja Maciejewskiego: 
„Serdecznie dziękuję wszystkim sołtysom, pracownikom ZBK, ZUK, 
dzieciom i młodzieży oraz dorosłym mieszkańcom gminy Barczewo za 
zaangażowanie i mile spędzone chwile podczas tej szczególnej akcji. 
Udowodniliście Państwo, że zależy wam, by nasza mała ojczyzna była 
czysta i przyjazna środowisku. Ze swojej strony dołożę wszelkich 
starań, by likwidować dzikie wysypiska, edukować i przywracać blask 
naszej pięknej gminie”.
 Jak mówią organizatorzy, kwietniowa akcja będzie cyklicznie 
powtarzana. Jest nadzieja, że wszyscy zrozumiemy, iż o kondycji 
naszej ziemi decydujemy my wszyscy. Każdy, nawet mały papierek 
rzucony na trawnik, każda niepotrzebnie spływająca kropla wody 
z kranu ma znaczenie dla ratowania naszej planety. Pamiętajmy o tym!

Magdalena Łowkiel

Sprzątamy Gminę Barczewo

 Barczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał 
statuetkę „Anioła Sukcesu” w kategorii Oświata. Statuetkę 
z rąk pana burmistrza Barczewa, Andrzeja Maciejewskiego, 
w dniu 28 marca 2019 r. na sesji Rady Miasta, odebrały panie: 
prezes BUTW Iwonna Skibińska-Czechowicz, wiceprezes 
Małgorzata Kozłowska i członek zarządu Halina Łuciuk. Pani 
prezes w ramach podziękowań powiedziała: „Dziękujemy tym, 
którzy dostrzegli niezwykłość działań naszych seniorów 
i obdarzyli nas tak piękną statuetką”. Uroczystość uświetnił 
także krótki występ zespołu wokalnego „Cantare” działającego 
przy BUTW.

I.S.

„Anioł Sukcesu” dla Barczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Fot. Archiwum UMB, sołectwo Łęgajny

Od 1 maja aż do końca września, 
w godz. 9.00 - 16.00 codziennie, 
7 dni w tygodniu – (także w niedziele 
i święta) pracownicy Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego będą służyć informacją, 
a także oprowadzać po zabytkach i wieży 
ratuszowej.
 W związku z działalnością Informacji 
Turystycznej, codziennie otwarte będzie 
Muzeum Feliksa Nowowiejskiego, 
które jest siedzibą IT.

Kontakt:
Muzeum -  tel.  (89) 6740479, 
mail: salonmuzyczny@barczewo.pl
Informacja turystyczna - tel. 790447467,  
mail: promocja@barczewo.pl

Fot. Archiwum autora

14 3



GAZETA SAMORZĄDOWA 3 (293) kwiecień 2019GAZETA SAMORZĄDOWA 3 (293) kwiecień 2019

INFORMACJEINFORMACJE

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
 Z uwagi na zdarzające się dość często 
nieprawidłowości na terenie gminy Barczewo 
istnieje pilna konieczność weryfikacji tego, jak 
wygląda w rzeczywistości segregacja odpa-
dów, jakie deklaracje złożyli mieszkańcy na-
szego miasta i jakie odpady trafiają do po-
szczególnych pojemników. 
Służby gminy Barczewo postanowiły zwrócić 
baczniejszą uwagę na realizację zobowiązań 
mieszkańców w zakresie segregacji śmieci.
 Przypominam, że ustawa o segregacji 
odpadów i gospodarce odpadami komu-
nalnymi obowiązuje już pięć lat! Mamy w tym 
zakresie bardzo dużo doświadczeń, które 
mają różny charakter - zarówno pozytywny, 
jak i negatywny. Z tych dobrych doświadczeń 
wyciągamy wnioski, z których wynika, że 
bardzo dużo mieszkańców Barczewa w bły-
skawicznym tempie dostosowało się nie tylko 
do wymogów ustawy, ale do nowego spojrze-
nia na gospodarkę odpadami. Ludzie se-
gregują, mniej wyrzucają w sposób niekontro-
lowany, nie ma też tyle dzikich wysypisk, co 
wcześniej. Ale może być lepiej. Istota ustawy 
polega na tym, że my wszyscy za siebie 
wzajemnie odpowiadamy. Jeżeli ktoś wyrzuca 
do pojemników nie to, co tam powinno trafić, 
i wrzuca to do pojemnika, który jest przezna-
czony dla całej wspólnoty, to wystawia 
świadectwo wszystkim, którzy tam mieszkają. 
Jeśli wyrzuca odpady, które powinien 
odwieźć na PSZOK, gdzie za darmo wszystko 
zostanie odebrane, to wystawia świadectwo 
wszystkim Barczewianom. Tak nie może być, 
bo wszyscy się na to składamy. Natomiast 
wytwórca odpadów do takiej gospodarki 
ciągle dopłaca, a tego przecież nie chcemy. 
Mimo tego, że zbieramy deklaracje i staramy 
się, żeby wszyscy zadeklarowani uiszczali 
opłaty, to musi się to odbywać uczciwie, bo 
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za pra-

widłowe funkcjonowanie systemu gospodarki 
odpadami w naszej gminie.
 Wbrew pozorom w gminie Barczewo nie 
mamy wysokich stawek w stosunku do innych 
miejsc w Polsce – większość z nich ma wyższe 
stawki. Ale my musimy osiągnąć taki poziom 
segregacji, taki poziom oczyszczania, taki 
poziom porządku w gospodarce odpadami, 
żeby było to zgodne z ustawą. Nie chcemy 
żeby ci, którzy nie szanują wspólnego dobra, 
a jest ich zdecydowana mniejszość, wpływali 
na to, że pozostali mieszkańcy płacą za ich 
brak szacunku dla środowiska, dla prawa, brak 
szacunku dla relacji międzysąsiedzkich. 
Bo czym jest wyrzucanie zawartości kubła 
z odpadami zmieszanymi do pojemnika na 
papier w boksie śmietnikowym wspólnoty?
 Jeśli nie będzie segregacji, to najpierw 
będzie upomnienie, a później zmiana stawki 
opłat. To jest jak palenie w piecu oponami. 
Jeśli ktoś mówi, że segreguje i ma niższą 
opłatę, a w rzeczywistości nie segreguje, to 
znaczy, że inni płacą za niego. Tak nie powinno 
być, to musimy zmienić. Pięć lat cierpliwie 
tłumaczyliśmy, cierpliwie przekonywaliśmy, 

 W dniu 27 marca Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II po raz 
szesnasty gościła uczniów Gminy Barczewo podczas Turnieju Wiedzy 
o UE. O godzinie 9:00 przybyłych zawodników oraz ich opiekunów 
powitała pani dyrektor Elżbieta Kozłowska. Patronat nad konkursem 
objął burmistrz Barczewa. Pani dyrektor życząc zwycięstwa 
najlepszym, zapowiedziała, że puchar oraz nagrody wręczy specjalny 
gość – pan burmistrz Andrzej Maciejewski.
 Turniej ma formę gry dydaktycznej, w której oprócz dużej wiedzy 
liczy się taktyka, współpraca w grupie, zręczność, szybkość działania 
i szczęście. Do rywalizacji stanęły czteroosobowe reprezentacje szkół: 
SP 1 i SP 3 w Barczewie, Niepubliczna SP w Ramsowie i SP w Łę-
gajnach. W sumie 4 drużyny złożone z uczniów klas VI-VIII zaciekle 
rywalizowały ze sobą, biorąc udział w różnorodnych konkurencjach 
autorstwa organizatora turnieju – pana Tomasza Sołowieja.
 Konkurencją wstępną było zbijanie kręgli, pod którymi kryły się 
pytania o zróżnicowanej trudności. Najtrudniejsze okazały się pytania 
dotyczące geografii państw UE. Wykonując kolejne zadania 
zawodnicy musieli wykazać się bystrością umysłu i umiejętnością 
korzystania z komputera, rozwiązując krzyżówkę przygotowaną 
w internetowej aplikacji Learning Apps oraz test „Polska na tle państw 
UE”, utworzony w formularzu Google. Nie było łatwo! W różno-
rodnych konkurencjach rywalizujące drużyny rozwiązywały m.in. 
rebusy, układały flagi, przyporządkowywały flagom państwa i ich 
stolice, wskazywały państwa na mapie. Od zręczności i opanowania 
zawodników zależało łowienie banknotów euro, które nie tylko 
należało złapać na wędkę w wyznaczonym czasie, ale jeszcze 
uzupełnić odpowiednim nominałem. W konkurencji „Bajkowa wieża 
Babel”, uczestnicy turnieju musieli wykazać się znajomością języków. 
Zadaniem ich było rozpoznanie, w jakim języku emitowana była 
piosenka z czołówki popularnej bajki „Pszczółka Maja”. Była to okazja 
do przypomnienia sylwetek wykonawcy polskiej wersji piosenki, 
Zbigniewa Wodeckiego, oraz czeskiej i niemieckiej czołówki bajki, 
którą śpiewał czeski piosenkarz Karel Go�.
 Turniej zakończył się egzaminem o wszystko. Drużyny odpo-
wiadały na pytania o podwyższonym stopniu trudności. Był wysoki 
poziom i zacięta walka, a więc ogromne emocje do samego końca. 
Odbyły się dwie tury pytań, a ostatnia rozstrzygnęła wszystko. 
Zwycięstwo w turnieju przypadło tej drużynie, która jako pierwsza 
zgromadziła na swojej fladze 12 złotych gwiazdek. O zwycięstwie 
zadecydowała ogromna wiedza, ale też szczęście. Ostatecznie podział 
miejsc na podium wyglądał następująco:
I miejsce – SP w Łęgajnach, II miejsce – SP 1 w Barczewie, 
III miejsce – SP 3 w Barczewie.
 Zwycięzcy otrzymali z rąk pana burmistrza Andrzeja Macie-
jewskiego wspaniały puchar, zaś wszyscy uczestnicy turnieju dostali 

a teraz jesteśmy w fazie uszczelniania syste-
mu. Koszt jego obsługi w skali roku to wartości 
liczone w milionach złotych. Ta wartość jest 
ruchoma, bo to, co płacimy firmie odbierającej 
odpady, to kwota stała, a ich zagospodaro-
wanie to już kwota uzależniona od stopnia 
segregacji. Całość musi się zbilansować 
z przychodami, czyli z tym, co wpłacają 
mieszkańcy naszej gminy.
 Oczywiście staramy się ten system 
uszczelnić również od strony przychodowej. 
Dlatego jeżeli mamy wątpliwości, czy dekla-
racja jest rzetelna, to prowadzimy postępo-
wania wyjaśniające. Wymuszamy na nie-
uczciwych właścicielach nieruchomości zmia-
nę deklaracji i uiszczenie opłaty w należnej 
kwocie. W toku są dziesiątki postępowań. 
Staramy się również „wyłapać” wszystkich 
tych, którzy nie złożyli w ogóle deklaracji.
 Pamiętajmy więc, że segregacja odpa-
dów to nasz wspólny problem i nie prze-
chodźmy obok niego obojętnie.

Andrzej Lichocki
Kierownik Wydziału GK i OŚ

XVI Gminny Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej – Łęgajny 2019

„Niepodległa w Unii Europejskiej – Polska na tle państw Unii”.

 W piątek, 29 marca br., w olsztyńskim ratuszu odbyła się piękna uroczystość 
uhonorowania laureatów w XXV edycji Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W 
gronie uhonorowanych był Juliusz Zawadzki, mieszkaniec Wipsowa. Otrzymał 
pamiątkowy znaczek „Wspaniałą ósemkę” i dyplom podpisany przez prezydenta 
Olsztyna, Piotra Grzymowicza. Dyplom wręczyła pani wiceprezydent Olsztyna, Ewa 
Kaliszuk, z podziękowaniem za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc niesioną 
drugiemu człowiekowi. 
 Dodajmy, że Juliusz Zawadzki jest mieszkańcem Wipsowa i uczniem Gimnazjum nr 8 
w Olsztynie. Na co dzień ponad wszystko cechuje go skromność i poszanowanie drugiej 
osoby.
 Przypomnijmy, że celem konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych 
postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia oraz upowszechnianie 
życzliwych zachowań na co dzień, jako an�dotum na agresję i brutalizację życia. Jak 
czytamy w regulaminie konkursowym, wystarczy niewielu, by zmienić wiele.
 Gratulujemy za wspaniałą postawę wolontariusza, za wieloletnie zaangażowanie, 
wytrwałość i zapał.

Fot. Juliusz Zawadzki i wiceprezydent Olsztyna Ewa Kaliszuk. 
Wojciech Zenderowski

Juliusz Zawadzki, jeden z „Ośmiu Wspaniałych”

zestaw nagród, a wśród nich książkę o „Niepodległej”, oraz pamiątkowe 
dyplomy. Pani dyrektor Elżbieta Kozłowska wręczyła najlepszej 
drużynie komiksy o tematyce związanej z „Niepodległą”. Pozostałe 
drużyny, w nagrodę za dużą wiedzę i uczciwą rywalizację, również 
otrzymały atrakcyjne nagrody, ufundowane przez szkolną Radę 
Rodziców.
 Oprócz nagród uczniowie zyskali ogromną satysfakcję i bogate 
doświadczenia, które niewątpliwie przydadzą się w przyszłości.
Zwycięską drużynę, występującą w składzie: 
Wiktor Andernajs – kl. VI a, Fabian Żelazny – kl. VII, Antoni Minko – kl. 
VIII a oraz Antoni Siemiński – kl. VIII a, przygotowali: pani Aleksandra 
Kaczyńska oraz pan Marcin Cybruch.
 Organizacja i prowadzenie turnieju: pani Iwona Sosnowska i pan 
Tomasz Sołowiej. Wsparcie techniczne: Jakub Mikołajczyk, uczeń kl. 
VIII b, pomoc uczniowska podczas konkurencji: Wiktoria Górska, kl. 
VIII a i Paulina Jakubowska, kl. VIII b. Wszystkim osobom za-
angażowanym w organizację i przygotowania serdecznie dziękuję.
 Uczestnikom gratuluję ogromnej wiedzy!

Tomasz Sołowiej
Nauczyciel Matematyki i Informatyki

SP im. Jana Pawła II w Łęgajnach

 Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły, Eryk Mędrek, został laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Na tym etapie startowało aż 196 
uczniów wyłonionych w etapach rejonowych. 3 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Feliksa Nowowiejskiego wręczony został Erykowi certyfikat podpisany przez Warmińsko-
Mazurskiego Kuratora Oświaty, zwalniający z pisania egzaminu w części matematycznej 
i uprawniający do wybrania dowolnej szkoły średniej na terenie województwa. 
 Eryk jest uczniem osiągającym doskonałe wyniki w nauce. Reprezentuje szkołę w wielu 
konkursach na szczeblu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim a nawet międzynarodowym. 
Posiada liczne zainteresowania, zdolności plastyczne i dużo chęci do pracy na rzecz szkoły i klasy. 
Ma bardzo dobre relacje z rówieśnikami – jest przez nich lubiany. 
 Eryk na swój sukces pracował od trzech lat. Uczestniczył w zajęciach koła matematycznego 
pod kierunkiem Danuty Karkotki, stopniowo rozwijając swoje zdolności. Od kilku lat brał udział 
w Zawodach Matematycznych organizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. 
W 2018 r. uzyskał w nich wyróżnienie. 
 Jego zdolności zostały dostrzeżone przez najlepsze szkoły średnie naszego regionu, które od 
marca na adres szkoły przysyłają mu zaproszenia do kontynuowania nauki.

Eryk Mędrek - matematyczne sukcesy

Fot. Marcin Cybruc

Tekst i foto: SP 1
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
 Z uwagi na zdarzające się dość często 
nieprawidłowości na terenie gminy Barczewo 
istnieje pilna konieczność weryfikacji tego, jak 
wygląda w rzeczywistości segregacja odpa-
dów, jakie deklaracje złożyli mieszkańcy na-
szego miasta i jakie odpady trafiają do po-
szczególnych pojemników. 
Służby gminy Barczewo postanowiły zwrócić 
baczniejszą uwagę na realizację zobowiązań 
mieszkańców w zakresie segregacji śmieci.
 Przypominam, że ustawa o segregacji 
odpadów i gospodarce odpadami komu-
nalnymi obowiązuje już pięć lat! Mamy w tym 
zakresie bardzo dużo doświadczeń, które 
mają różny charakter - zarówno pozytywny, 
jak i negatywny. Z tych dobrych doświadczeń 
wyciągamy wnioski, z których wynika, że 
bardzo dużo mieszkańców Barczewa w bły-
skawicznym tempie dostosowało się nie tylko 
do wymogów ustawy, ale do nowego spojrze-
nia na gospodarkę odpadami. Ludzie se-
gregują, mniej wyrzucają w sposób niekontro-
lowany, nie ma też tyle dzikich wysypisk, co 
wcześniej. Ale może być lepiej. Istota ustawy 
polega na tym, że my wszyscy za siebie 
wzajemnie odpowiadamy. Jeżeli ktoś wyrzuca 
do pojemników nie to, co tam powinno trafić, 
i wrzuca to do pojemnika, który jest przezna-
czony dla całej wspólnoty, to wystawia 
świadectwo wszystkim, którzy tam mieszkają. 
Jeśli wyrzuca odpady, które powinien 
odwieźć na PSZOK, gdzie za darmo wszystko 
zostanie odebrane, to wystawia świadectwo 
wszystkim Barczewianom. Tak nie może być, 
bo wszyscy się na to składamy. Natomiast 
wytwórca odpadów do takiej gospodarki 
ciągle dopłaca, a tego przecież nie chcemy. 
Mimo tego, że zbieramy deklaracje i staramy 
się, żeby wszyscy zadeklarowani uiszczali 
opłaty, to musi się to odbywać uczciwie, bo 
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za pra-

widłowe funkcjonowanie systemu gospodarki 
odpadami w naszej gminie.
 Wbrew pozorom w gminie Barczewo nie 
mamy wysokich stawek w stosunku do innych 
miejsc w Polsce – większość z nich ma wyższe 
stawki. Ale my musimy osiągnąć taki poziom 
segregacji, taki poziom oczyszczania, taki 
poziom porządku w gospodarce odpadami, 
żeby było to zgodne z ustawą. Nie chcemy 
żeby ci, którzy nie szanują wspólnego dobra, 
a jest ich zdecydowana mniejszość, wpływali 
na to, że pozostali mieszkańcy płacą za ich 
brak szacunku dla środowiska, dla prawa, brak 
szacunku dla relacji międzysąsiedzkich. 
Bo czym jest wyrzucanie zawartości kubła 
z odpadami zmieszanymi do pojemnika na 
papier w boksie śmietnikowym wspólnoty?
 Jeśli nie będzie segregacji, to najpierw 
będzie upomnienie, a później zmiana stawki 
opłat. To jest jak palenie w piecu oponami. 
Jeśli ktoś mówi, że segreguje i ma niższą 
opłatę, a w rzeczywistości nie segreguje, to 
znaczy, że inni płacą za niego. Tak nie powinno 
być, to musimy zmienić. Pięć lat cierpliwie 
tłumaczyliśmy, cierpliwie przekonywaliśmy, 

 W dniu 27 marca Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II po raz 
szesnasty gościła uczniów Gminy Barczewo podczas Turnieju Wiedzy 
o UE. O godzinie 9:00 przybyłych zawodników oraz ich opiekunów 
powitała pani dyrektor Elżbieta Kozłowska. Patronat nad konkursem 
objął burmistrz Barczewa. Pani dyrektor życząc zwycięstwa 
najlepszym, zapowiedziała, że puchar oraz nagrody wręczy specjalny 
gość – pan burmistrz Andrzej Maciejewski.
 Turniej ma formę gry dydaktycznej, w której oprócz dużej wiedzy 
liczy się taktyka, współpraca w grupie, zręczność, szybkość działania 
i szczęście. Do rywalizacji stanęły czteroosobowe reprezentacje szkół: 
SP 1 i SP 3 w Barczewie, Niepubliczna SP w Ramsowie i SP w Łę-
gajnach. W sumie 4 drużyny złożone z uczniów klas VI-VIII zaciekle 
rywalizowały ze sobą, biorąc udział w różnorodnych konkurencjach 
autorstwa organizatora turnieju – pana Tomasza Sołowieja.
 Konkurencją wstępną było zbijanie kręgli, pod którymi kryły się 
pytania o zróżnicowanej trudności. Najtrudniejsze okazały się pytania 
dotyczące geografii państw UE. Wykonując kolejne zadania 
zawodnicy musieli wykazać się bystrością umysłu i umiejętnością 
korzystania z komputera, rozwiązując krzyżówkę przygotowaną 
w internetowej aplikacji Learning Apps oraz test „Polska na tle państw 
UE”, utworzony w formularzu Google. Nie było łatwo! W różno-
rodnych konkurencjach rywalizujące drużyny rozwiązywały m.in. 
rebusy, układały flagi, przyporządkowywały flagom państwa i ich 
stolice, wskazywały państwa na mapie. Od zręczności i opanowania 
zawodników zależało łowienie banknotów euro, które nie tylko 
należało złapać na wędkę w wyznaczonym czasie, ale jeszcze 
uzupełnić odpowiednim nominałem. W konkurencji „Bajkowa wieża 
Babel”, uczestnicy turnieju musieli wykazać się znajomością języków. 
Zadaniem ich było rozpoznanie, w jakim języku emitowana była 
piosenka z czołówki popularnej bajki „Pszczółka Maja”. Była to okazja 
do przypomnienia sylwetek wykonawcy polskiej wersji piosenki, 
Zbigniewa Wodeckiego, oraz czeskiej i niemieckiej czołówki bajki, 
którą śpiewał czeski piosenkarz Karel Go�.
 Turniej zakończył się egzaminem o wszystko. Drużyny odpo-
wiadały na pytania o podwyższonym stopniu trudności. Był wysoki 
poziom i zacięta walka, a więc ogromne emocje do samego końca. 
Odbyły się dwie tury pytań, a ostatnia rozstrzygnęła wszystko. 
Zwycięstwo w turnieju przypadło tej drużynie, która jako pierwsza 
zgromadziła na swojej fladze 12 złotych gwiazdek. O zwycięstwie 
zadecydowała ogromna wiedza, ale też szczęście. Ostatecznie podział 
miejsc na podium wyglądał następująco:
I miejsce – SP w Łęgajnach, II miejsce – SP 1 w Barczewie, 
III miejsce – SP 3 w Barczewie.
 Zwycięzcy otrzymali z rąk pana burmistrza Andrzeja Macie-
jewskiego wspaniały puchar, zaś wszyscy uczestnicy turnieju dostali 

a teraz jesteśmy w fazie uszczelniania syste-
mu. Koszt jego obsługi w skali roku to wartości 
liczone w milionach złotych. Ta wartość jest 
ruchoma, bo to, co płacimy firmie odbierającej 
odpady, to kwota stała, a ich zagospodaro-
wanie to już kwota uzależniona od stopnia 
segregacji. Całość musi się zbilansować 
z przychodami, czyli z tym, co wpłacają 
mieszkańcy naszej gminy.
 Oczywiście staramy się ten system 
uszczelnić również od strony przychodowej. 
Dlatego jeżeli mamy wątpliwości, czy dekla-
racja jest rzetelna, to prowadzimy postępo-
wania wyjaśniające. Wymuszamy na nie-
uczciwych właścicielach nieruchomości zmia-
nę deklaracji i uiszczenie opłaty w należnej 
kwocie. W toku są dziesiątki postępowań. 
Staramy się również „wyłapać” wszystkich 
tych, którzy nie złożyli w ogóle deklaracji.
 Pamiętajmy więc, że segregacja odpa-
dów to nasz wspólny problem i nie prze-
chodźmy obok niego obojętnie.

Andrzej Lichocki
Kierownik Wydziału GK i OŚ

XVI Gminny Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej – Łęgajny 2019

„Niepodległa w Unii Europejskiej – Polska na tle państw Unii”.

 W piątek, 29 marca br., w olsztyńskim ratuszu odbyła się piękna uroczystość 
uhonorowania laureatów w XXV edycji Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W 
gronie uhonorowanych był Juliusz Zawadzki, mieszkaniec Wipsowa. Otrzymał 
pamiątkowy znaczek „Wspaniałą ósemkę” i dyplom podpisany przez prezydenta 
Olsztyna, Piotra Grzymowicza. Dyplom wręczyła pani wiceprezydent Olsztyna, Ewa 
Kaliszuk, z podziękowaniem za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc niesioną 
drugiemu człowiekowi. 
 Dodajmy, że Juliusz Zawadzki jest mieszkańcem Wipsowa i uczniem Gimnazjum nr 8 
w Olsztynie. Na co dzień ponad wszystko cechuje go skromność i poszanowanie drugiej 
osoby.
 Przypomnijmy, że celem konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych 
postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia oraz upowszechnianie 
życzliwych zachowań na co dzień, jako an�dotum na agresję i brutalizację życia. Jak 
czytamy w regulaminie konkursowym, wystarczy niewielu, by zmienić wiele.
 Gratulujemy za wspaniałą postawę wolontariusza, za wieloletnie zaangażowanie, 
wytrwałość i zapał.

Fot. Juliusz Zawadzki i wiceprezydent Olsztyna Ewa Kaliszuk. 
Wojciech Zenderowski

Juliusz Zawadzki, jeden z „Ośmiu Wspaniałych”

zestaw nagród, a wśród nich książkę o „Niepodległej”, oraz pamiątkowe 
dyplomy. Pani dyrektor Elżbieta Kozłowska wręczyła najlepszej 
drużynie komiksy o tematyce związanej z „Niepodległą”. Pozostałe 
drużyny, w nagrodę za dużą wiedzę i uczciwą rywalizację, również 
otrzymały atrakcyjne nagrody, ufundowane przez szkolną Radę 
Rodziców.
 Oprócz nagród uczniowie zyskali ogromną satysfakcję i bogate 
doświadczenia, które niewątpliwie przydadzą się w przyszłości.
Zwycięską drużynę, występującą w składzie: 
Wiktor Andernajs – kl. VI a, Fabian Żelazny – kl. VII, Antoni Minko – kl. 
VIII a oraz Antoni Siemiński – kl. VIII a, przygotowali: pani Aleksandra 
Kaczyńska oraz pan Marcin Cybruch.
 Organizacja i prowadzenie turnieju: pani Iwona Sosnowska i pan 
Tomasz Sołowiej. Wsparcie techniczne: Jakub Mikołajczyk, uczeń kl. 
VIII b, pomoc uczniowska podczas konkurencji: Wiktoria Górska, kl. 
VIII a i Paulina Jakubowska, kl. VIII b. Wszystkim osobom za-
angażowanym w organizację i przygotowania serdecznie dziękuję.
 Uczestnikom gratuluję ogromnej wiedzy!

Tomasz Sołowiej
Nauczyciel Matematyki i Informatyki

SP im. Jana Pawła II w Łęgajnach

 Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły, Eryk Mędrek, został laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Na tym etapie startowało aż 196 
uczniów wyłonionych w etapach rejonowych. 3 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Feliksa Nowowiejskiego wręczony został Erykowi certyfikat podpisany przez Warmińsko-
Mazurskiego Kuratora Oświaty, zwalniający z pisania egzaminu w części matematycznej 
i uprawniający do wybrania dowolnej szkoły średniej na terenie województwa. 
 Eryk jest uczniem osiągającym doskonałe wyniki w nauce. Reprezentuje szkołę w wielu 
konkursach na szczeblu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim a nawet międzynarodowym. 
Posiada liczne zainteresowania, zdolności plastyczne i dużo chęci do pracy na rzecz szkoły i klasy. 
Ma bardzo dobre relacje z rówieśnikami – jest przez nich lubiany. 
 Eryk na swój sukces pracował od trzech lat. Uczestniczył w zajęciach koła matematycznego 
pod kierunkiem Danuty Karkotki, stopniowo rozwijając swoje zdolności. Od kilku lat brał udział 
w Zawodach Matematycznych organizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. 
W 2018 r. uzyskał w nich wyróżnienie. 
 Jego zdolności zostały dostrzeżone przez najlepsze szkoły średnie naszego regionu, które od 
marca na adres szkoły przysyłają mu zaproszenia do kontynuowania nauki.

Eryk Mędrek - matematyczne sukcesy

Fot. Marcin Cybruc
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Informacje

 Nasza wspólna przygoda z matematyką 
zaczęła się we wrześniu 2014 roku. Wtedy to 
Kuba przeszedł ze szkoły filialnej w Barczewku 
do czwartej klasy Szkoły Podstawowej 
w Łęgajnach. Chłopiec szybko dał się poznać 
z dobrej strony.
 Był ciekawy świata, wszechstronny, pra-
cowity, aktywny, taktowny, cierpliwy i wyro-
zumiały. Te cechy charakteru były bardzo 
cenne. Kuba stale zgłaszał się do odpowiedzi. 
Często był pomijany, gdyż koledzy też chcieli 
zabrać głos podczas lekcji. Pomimo tego, że 
był od nich o rok młodszy, podążał zazwyczaj 
krok przed nimi. Wtedy posiadł umiejętność 
samodzielnej pracy.
 Pierwszy był wyjazd na Warmińsko 
–Mazurskie Zawody Matematyczne na UWM 
w Olsztynie. Kuba miał wtedy 11 lat, był w V 
klasie. Do zawodów przygotowywał się 
z kolegą Jankiem z klasy VI. W maju po-
jechaliśmy na finał konkursu na Wydział 
Matematyki i Informatyki. Byliśmy pod 
wielkim wrażeniem. W jednym miejscu 
spotkaliśmy fanów matematyki ze szkół 
podstawowych, gimnazjum i szkół średnich 
całego województwa. Janusz znalazł swe 
nazwisko na liście z wynikami, Kuba nie. 
Chłopiec nie zraził się. Nabierał doświad-

czenia. Przez kolejny rok rozwiązaliśmy setki 
zadań wyszukanych z różnych konkursów 
w Polsce.
 W szóstej klasie Kuba spróbował swoich 
sił w Wojewódzkim Konkursie Przedmio-
towym z Matematyki. Osiągnął pierwszy 
sukces – został finalistą. W maju wróciliśmy na 
Zawody Matematyczne na UWM. Uczestnicy 
mieli do rozwiązania 5 skomplikowanych 
zadań. Przeglądając tabelę z wynikami nie 
mogliśmy uwierzyć – zajął III miejsce.
 Kolejny rok ciężkiej pracy ponownie 
przyniósł tytuł finalisty w Wojewódzkim 
Konkursie Przedmiotowym, I miejsce w XVI 

Warmińsko-Mazurskich Zawodach Matema-
tycznych UWM w kategorii szkół podsta-
wowych oraz ex aequo I miejsce w finale V 
edycji międzynarodowego konkursu „Z MA-
TEMATYKĄ przez ŚWIAT”. Czy można chcieć 
więcej?
 Zostało jeszcze jedno marzenie. Zdobyć 
tytuł LAUREATA w Wojewódzkim Konkursie 
Matematycznym organizowanym przez 
Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty. 
Tytuł ten zwalnia z egzaminu ósmoklasisty 
z matematyki i otwiera drzwi do szkół średnich 
w całym kraju. Nie spoczęliśmy na laurach. 
Rozwiązaliśmy kolejny tysiąc konkursowych 
zadań, tych testowych i otwartych.
A tak naprawdę to rozwiązał je Kuba – ja 
wyszukałem je w internecie.
 Finał konkursu odbył się w piątek 15 
lutego 2019 r. Z niecierpliwością czekaliśmy 
na wyniki do 22 marca. 
Marzenia się spełniają!
 Jakub Mikołajczyk, uczeń SP im. Jana 
Pawła II w Łęgajnach, został LAUREATEM 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z 
Matematyki.

Tomasz Sołowiej
nauczyciel matematyki i informatyki

SP im. Jana Pawła II w Łęgajnach

Informacje

 Już po raz ósmy wyróżniono sportowców, 
trenerów i działaczy sportowych w gminie 
Barczewo. Wyróżnienia i nagrody pieniężne 
wręczono podczas ósmej Gali Sportu, która 
odbyła się 24 kwietnia w Skarbcu Kultury 
Europejskiej w Barczewie.
 Pierwszą grupą odbierającą wyróżnienia 
i nagrody byli zawodnicy trenujący sporty 
walki. Wśród nagrodzonych znaleźli się Maja 
Staniszewska, trenująca taekwondo i kick-
boxing, mająca na swoim koncie zdobycie 
pierwszego miejsca w Mistrzostwach Polski 
w kick-boxingu kat. UFR oraz Mistrzostwach 
Polski w kick-boxingu kat. Pointfighting. 
Kolejna osoba to Konrad Rogalski, upra-
wiający mieszane sztuki walki, zdobywca m.in. 
I miejsca na V Mistrzostwach Polski Ricardo 
Cavalcanti w BJJ MMA, K1 – kat. 12 lat 
chłopcy, oraz jego klubowy kolega Artur 
Koźbiał, który ma już na swoim koncie 
I miejsce w V Mistrzostwach Polski Ricardo 
Cavalcanti w BJJ MMA, K1 – kat. 10 lat 
chłopcy Open. Kolejni zawodnicy w tej ka-
tegorii to rodzeństwo Laila i Marsel Castalano. 
Mała zawodniczka, uprawiająca taekwondo 
ITF oraz kick-boxing, pochwalić może się 
takimi osiągnięciami, jak pierwsze miejsca 
podczas Otwartych Mistrzostw Polski Sztuk 
walk WKSF czy 25 Międzynarodowych 
Mistrzostw Taekwondo PUT. Jej starszy brat 
Marsel, także uprawiający taekwondo ITF 
i kick-boxing, ma na swoim koncie wiele 
sukcesów, m.in. pierwsze miejsce oraz tytuł 
najlepszego młodzika Mistrzostw Polski 
PFKB. Obecnie jest zawodnikiem polskiej 
kadry kick-boxingu, wywalczył 20 medali 
w układach tradycyjnych, został także najpo-
pularniejszym sportowcem powiatu olsztyń-
skiego. Piotr Dolat to kolejny wojownik 
uhonorowany tego wieczoru. Trenuje tae-
kwondo olimpijskie i również ma w swoim 
sportowym dorobku wiele sukcesów, m.in. 
pierwsze miejsca podczas Międzynaro-
dowego Pucharu Polski P2 – Swarzędz Cup, 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży czy 
Legionowo Cup Puchar Polski P2. Ostatnim 
nagrodzonym w tej kategorii sportowcem 
został Sławomir Żarejko, mający w swoim 
sportowym dorobku wiele sukcesów jako 
zawodnik taekwondo ITF.
 Na ulicach Barczewa i okolic można 
spotkać zarówno wielu biegaczy oraz kolarzy. 

SPORTOWCY Z GMINY BARCZEWO NAGRODZENI

 Znany polski pisarz Gustaw Herling-
Grudziński powiedział kiedyś, że „człowiek nie 
może żyć, nie wiedząc, po co żyje”. Sens na-
szego istnienia wzbogaca i opisuje literatura, 
muzyka i ogólnie sztuka, a jej twórców inspiruje 
m.in. wiosna. 5 kwietnia w sali widowiskowej 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barcze-
wie spotkali się miłośnicy poezji. Aby zwrócić 
uwagę na piękno języka polskiego, wartościo-
we teksty poetyckie polskich pisarzy i poetów, 
a także aby zintegrować dzieci i młodzież, 
barczewski dom kultury od wielu lat organizuje 
Miejsko-Gminne Spotkania z Poezją Dziecięcą, 
które są eliminacjami do przesłuchań rejono-
wych w Biskupcu. W spotkaniach wzięło udział 
35 osób dzieci i młodzieży ze szkół w Bar-
czewie i gminy Barczewo – Kronowa, Barcze-
wka, Lamkowa, Wipsowa, Ramsowa, Łęgajn 
i Bartołt Wielkich.  Uczestnicy bardzo ciekawie 
recytowali wiersze największych polskich 
poetów m.in. Jana Brzechwy, Aleksandra 
Fredry, Danuty Wawiłow, ale także mniej 
popularne, np. Katarzyny Szyngiery. Michała 
Jankowiaka czy Tadeusza Śliwiaka.
 Jury w składzie: Krystyna Szter – prze-
wodnicząca komisji, Anna Rok i Wojciech 
Zenderowski, po wysłuchaniu wszystkich 
wystąpień, postanowiło nagrodzić następu-
jących recytatorów:
W kategorii klas I-III
I. Zuzanna Roznerska – SP Barczewko
II. Barbara Reimer – NSP Lamkowo
III. Patrycja Kaczmarczyk – NSP Kronowo
III. Agata Wasieczko – SP Łęgajny

Tysiąc zadań jak tysiąc kroków do spełnienia marzeń

Miejsko-Gminne Spotkania z Poezją Dziecięcą – Barczewo 2019

I właśnie to były kolejne dziedziny, w których 
wyłoniono najlepszych sportowców. Małgo-
rzaty Jasińskiej tu chyba nikomu przedstawiać 
specjalnie nie trzeba – to najlepsza i naj-
bardziej utytułowana kolarka szosowa w hi-
storii gminy. Ostatnie jej sukcesy to pierwsze 
miejsce w jeździe indywidualnej na czas oraz 
pierwsze miejsce ze startu wspólnego na 
Mistrzostwach Polski, a także piąte miejsce 
podczas Mistrzostw Świata. Wśród biegaczy 
wyróżniono grupę tworzącą Team Salka Fit, 
w skład której wchodzą Krzysztof Sulewski, 
Dominik Gołębiewski, Janusz Zajczyk oraz 
założyciel, Sławomir Żarejko. Panowie mają 
na swoim koncie wiele sukcesów – indywi-
dualnych i grupowych – np. 3 miejsce w Biegu 
Morskiego Komandosa, najtrudniejszym 
biegu ekstremalnym w Polsce. Wśród nich 
najbardziej utytułowanym biegaczem jest 
Krzysztof Sulewski trenujący od 2005 roku. 
Wybiegał już pierwsze miejsce w Grand Prix 
Warmii czy w XXIX Maratonie Juranda 
w Szczytnie - 42,195 km. Był też 30 z pośród 
6000 zawodników podczas XIX Maratonu 
Poznańskiego. Oczywiście w bieganiu rea-
lizują się także kobiety mieszkające w gminie 
Barczewo. Doskonałym tego przykładem jest 
nagrodzona w trakcie gali zdobywczyni 
pierwszego miejsca na V Dadajowym Biegu 

Morsa czy III Warmińskim Biegu Ulicznym 
Beata Pronobis.
 Tego wieczoru nagrody odebrały także: 
młoda tancerka Kinga Szczerba, zdobywczyni 
drugiego miejsca w czasie Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca w Pasłęku czy na Między-
narodowym Turnieju Tańca w Ostródzie oraz 
szachistka Maja Suraj, wygrywająca wiele 
imprez, np. Mikołajkowy Turniej Szachowy 
o Puchar Burmistrza Barczewa czy Turniej 
Szachowy o Puchar Komendanta Policji 
w Węgorzewie. Podczas tegorocznej gali 
wśród osób wyróżnionych nie mogło 
zabraknąć także barczewskiego szermierza 
Cezarego Białeckiego, stającego na podium 
zarówno Mistrzostw Polski, jak i Mistrzostw 
Świata, i jednocześnie zawodnika kadry 
narodowej juniorów, oraz kadry olimpijskiej, 
przygotowującej się do igrzysk w Tokio 
w 2020 r.
 Osiągnięcia zawodników nie byłyby 
możliwe bez wkładu pracy ich trenerów, 
dlatego też od ośmiu lat w czasie gali sportu 
ich trud także jest doceniany.
 Podczas tegorocznej uroczystości uhono-
rowano Janusza Jasińskiego, trenera kolarki 
Małgorzaty Jasińskiej, oraz Jarosława Ładę, 
trenującego mieszane sztuki walki, którego 
uczniowie odnoszą już sukcesy w imprezach 
ogólnopolskich.
 Nie bez znaczenia jest także praca 
działaczy sportowych, często inicjujących 
wiele imprez, treningów i przedsięwzięć. 
W tym roku uznanie w oczach komisji 
konkursowej zdobyli Krzysztof Cis, trener 
barczewskich szachistów i organizator cy-
klicznych imprez sportowych oraz Prze-
mysław Menziński, prezes i współzałożyciel 
Barczewskiego Stowarzyszenia Biegowego 
Barczewo Biega, trener ogólnopolskiej akcji 
BBL- Biegam Bo Lubię, organizator i współ-
organizator wielu imprez biegowych.

Patrycja Nowicka

 
W kategorii klas IV-VI
I. Amelia Czeszejko-Sochacka – SP nr 1 w 
Barczewie
II. Leila Castelano – SP nr 3 w Barczewie
III. Anna Krukowska – NSP Kronowo
III. Oliwia Andernajs – SP Łęgajny

W kategorii klas VII-VIII i gimnazjum
(interpretacja 1 utworu poetyckiego i 1 
fragmentu prozy)
I. Kinga Kaczmarczyk – NSP Kronowo
II. Katarzyna Anna Guzek – NSP Lamkowo
III. Wiktoria Lange – NSP Kronowo.

Alina Urbanek

Fot. Archiwum Radio UWM FM

Fot. Arch. CK-B (2) Fot. Arch. CK-B (2)
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Informacje

 Nasza wspólna przygoda z matematyką 
zaczęła się we wrześniu 2014 roku. Wtedy to 
Kuba przeszedł ze szkoły filialnej w Barczewku 
do czwartej klasy Szkoły Podstawowej 
w Łęgajnach. Chłopiec szybko dał się poznać 
z dobrej strony.
 Był ciekawy świata, wszechstronny, pra-
cowity, aktywny, taktowny, cierpliwy i wyro-
zumiały. Te cechy charakteru były bardzo 
cenne. Kuba stale zgłaszał się do odpowiedzi. 
Często był pomijany, gdyż koledzy też chcieli 
zabrać głos podczas lekcji. Pomimo tego, że 
był od nich o rok młodszy, podążał zazwyczaj 
krok przed nimi. Wtedy posiadł umiejętność 
samodzielnej pracy.
 Pierwszy był wyjazd na Warmińsko 
–Mazurskie Zawody Matematyczne na UWM 
w Olsztynie. Kuba miał wtedy 11 lat, był w V 
klasie. Do zawodów przygotowywał się 
z kolegą Jankiem z klasy VI. W maju po-
jechaliśmy na finał konkursu na Wydział 
Matematyki i Informatyki. Byliśmy pod 
wielkim wrażeniem. W jednym miejscu 
spotkaliśmy fanów matematyki ze szkół 
podstawowych, gimnazjum i szkół średnich 
całego województwa. Janusz znalazł swe 
nazwisko na liście z wynikami, Kuba nie. 
Chłopiec nie zraził się. Nabierał doświad-

czenia. Przez kolejny rok rozwiązaliśmy setki 
zadań wyszukanych z różnych konkursów 
w Polsce.
 W szóstej klasie Kuba spróbował swoich 
sił w Wojewódzkim Konkursie Przedmio-
towym z Matematyki. Osiągnął pierwszy 
sukces – został finalistą. W maju wróciliśmy na 
Zawody Matematyczne na UWM. Uczestnicy 
mieli do rozwiązania 5 skomplikowanych 
zadań. Przeglądając tabelę z wynikami nie 
mogliśmy uwierzyć – zajął III miejsce.
 Kolejny rok ciężkiej pracy ponownie 
przyniósł tytuł finalisty w Wojewódzkim 
Konkursie Przedmiotowym, I miejsce w XVI 

Warmińsko-Mazurskich Zawodach Matema-
tycznych UWM w kategorii szkół podsta-
wowych oraz ex aequo I miejsce w finale V 
edycji międzynarodowego konkursu „Z MA-
TEMATYKĄ przez ŚWIAT”. Czy można chcieć 
więcej?
 Zostało jeszcze jedno marzenie. Zdobyć 
tytuł LAUREATA w Wojewódzkim Konkursie 
Matematycznym organizowanym przez 
Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty. 
Tytuł ten zwalnia z egzaminu ósmoklasisty 
z matematyki i otwiera drzwi do szkół średnich 
w całym kraju. Nie spoczęliśmy na laurach. 
Rozwiązaliśmy kolejny tysiąc konkursowych 
zadań, tych testowych i otwartych.
A tak naprawdę to rozwiązał je Kuba – ja 
wyszukałem je w internecie.
 Finał konkursu odbył się w piątek 15 
lutego 2019 r. Z niecierpliwością czekaliśmy 
na wyniki do 22 marca. 
Marzenia się spełniają!
 Jakub Mikołajczyk, uczeń SP im. Jana 
Pawła II w Łęgajnach, został LAUREATEM 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z 
Matematyki.

Tomasz Sołowiej
nauczyciel matematyki i informatyki

SP im. Jana Pawła II w Łęgajnach

Informacje

 Już po raz ósmy wyróżniono sportowców, 
trenerów i działaczy sportowych w gminie 
Barczewo. Wyróżnienia i nagrody pieniężne 
wręczono podczas ósmej Gali Sportu, która 
odbyła się 24 kwietnia w Skarbcu Kultury 
Europejskiej w Barczewie.
 Pierwszą grupą odbierającą wyróżnienia 
i nagrody byli zawodnicy trenujący sporty 
walki. Wśród nagrodzonych znaleźli się Maja 
Staniszewska, trenująca taekwondo i kick-
boxing, mająca na swoim koncie zdobycie 
pierwszego miejsca w Mistrzostwach Polski 
w kick-boxingu kat. UFR oraz Mistrzostwach 
Polski w kick-boxingu kat. Pointfighting. 
Kolejna osoba to Konrad Rogalski, upra-
wiający mieszane sztuki walki, zdobywca m.in. 
I miejsca na V Mistrzostwach Polski Ricardo 
Cavalcanti w BJJ MMA, K1 – kat. 12 lat 
chłopcy, oraz jego klubowy kolega Artur 
Koźbiał, który ma już na swoim koncie 
I miejsce w V Mistrzostwach Polski Ricardo 
Cavalcanti w BJJ MMA, K1 – kat. 10 lat 
chłopcy Open. Kolejni zawodnicy w tej ka-
tegorii to rodzeństwo Laila i Marsel Castalano. 
Mała zawodniczka, uprawiająca taekwondo 
ITF oraz kick-boxing, pochwalić może się 
takimi osiągnięciami, jak pierwsze miejsca 
podczas Otwartych Mistrzostw Polski Sztuk 
walk WKSF czy 25 Międzynarodowych 
Mistrzostw Taekwondo PUT. Jej starszy brat 
Marsel, także uprawiający taekwondo ITF 
i kick-boxing, ma na swoim koncie wiele 
sukcesów, m.in. pierwsze miejsce oraz tytuł 
najlepszego młodzika Mistrzostw Polski 
PFKB. Obecnie jest zawodnikiem polskiej 
kadry kick-boxingu, wywalczył 20 medali 
w układach tradycyjnych, został także najpo-
pularniejszym sportowcem powiatu olsztyń-
skiego. Piotr Dolat to kolejny wojownik 
uhonorowany tego wieczoru. Trenuje tae-
kwondo olimpijskie i również ma w swoim 
sportowym dorobku wiele sukcesów, m.in. 
pierwsze miejsca podczas Międzynaro-
dowego Pucharu Polski P2 – Swarzędz Cup, 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży czy 
Legionowo Cup Puchar Polski P2. Ostatnim 
nagrodzonym w tej kategorii sportowcem 
został Sławomir Żarejko, mający w swoim 
sportowym dorobku wiele sukcesów jako 
zawodnik taekwondo ITF.
 Na ulicach Barczewa i okolic można 
spotkać zarówno wielu biegaczy oraz kolarzy. 

SPORTOWCY Z GMINY BARCZEWO NAGRODZENI

 Znany polski pisarz Gustaw Herling-
Grudziński powiedział kiedyś, że „człowiek nie 
może żyć, nie wiedząc, po co żyje”. Sens na-
szego istnienia wzbogaca i opisuje literatura, 
muzyka i ogólnie sztuka, a jej twórców inspiruje 
m.in. wiosna. 5 kwietnia w sali widowiskowej 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barcze-
wie spotkali się miłośnicy poezji. Aby zwrócić 
uwagę na piękno języka polskiego, wartościo-
we teksty poetyckie polskich pisarzy i poetów, 
a także aby zintegrować dzieci i młodzież, 
barczewski dom kultury od wielu lat organizuje 
Miejsko-Gminne Spotkania z Poezją Dziecięcą, 
które są eliminacjami do przesłuchań rejono-
wych w Biskupcu. W spotkaniach wzięło udział 
35 osób dzieci i młodzieży ze szkół w Bar-
czewie i gminy Barczewo – Kronowa, Barcze-
wka, Lamkowa, Wipsowa, Ramsowa, Łęgajn 
i Bartołt Wielkich.  Uczestnicy bardzo ciekawie 
recytowali wiersze największych polskich 
poetów m.in. Jana Brzechwy, Aleksandra 
Fredry, Danuty Wawiłow, ale także mniej 
popularne, np. Katarzyny Szyngiery. Michała 
Jankowiaka czy Tadeusza Śliwiaka.
 Jury w składzie: Krystyna Szter – prze-
wodnicząca komisji, Anna Rok i Wojciech 
Zenderowski, po wysłuchaniu wszystkich 
wystąpień, postanowiło nagrodzić następu-
jących recytatorów:
W kategorii klas I-III
I. Zuzanna Roznerska – SP Barczewko
II. Barbara Reimer – NSP Lamkowo
III. Patrycja Kaczmarczyk – NSP Kronowo
III. Agata Wasieczko – SP Łęgajny

Tysiąc zadań jak tysiąc kroków do spełnienia marzeń

Miejsko-Gminne Spotkania z Poezją Dziecięcą – Barczewo 2019

I właśnie to były kolejne dziedziny, w których 
wyłoniono najlepszych sportowców. Małgo-
rzaty Jasińskiej tu chyba nikomu przedstawiać 
specjalnie nie trzeba – to najlepsza i naj-
bardziej utytułowana kolarka szosowa w hi-
storii gminy. Ostatnie jej sukcesy to pierwsze 
miejsce w jeździe indywidualnej na czas oraz 
pierwsze miejsce ze startu wspólnego na 
Mistrzostwach Polski, a także piąte miejsce 
podczas Mistrzostw Świata. Wśród biegaczy 
wyróżniono grupę tworzącą Team Salka Fit, 
w skład której wchodzą Krzysztof Sulewski, 
Dominik Gołębiewski, Janusz Zajczyk oraz 
założyciel, Sławomir Żarejko. Panowie mają 
na swoim koncie wiele sukcesów – indywi-
dualnych i grupowych – np. 3 miejsce w Biegu 
Morskiego Komandosa, najtrudniejszym 
biegu ekstremalnym w Polsce. Wśród nich 
najbardziej utytułowanym biegaczem jest 
Krzysztof Sulewski trenujący od 2005 roku. 
Wybiegał już pierwsze miejsce w Grand Prix 
Warmii czy w XXIX Maratonie Juranda 
w Szczytnie - 42,195 km. Był też 30 z pośród 
6000 zawodników podczas XIX Maratonu 
Poznańskiego. Oczywiście w bieganiu rea-
lizują się także kobiety mieszkające w gminie 
Barczewo. Doskonałym tego przykładem jest 
nagrodzona w trakcie gali zdobywczyni 
pierwszego miejsca na V Dadajowym Biegu 

Morsa czy III Warmińskim Biegu Ulicznym 
Beata Pronobis.
 Tego wieczoru nagrody odebrały także: 
młoda tancerka Kinga Szczerba, zdobywczyni 
drugiego miejsca w czasie Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca w Pasłęku czy na Między-
narodowym Turnieju Tańca w Ostródzie oraz 
szachistka Maja Suraj, wygrywająca wiele 
imprez, np. Mikołajkowy Turniej Szachowy 
o Puchar Burmistrza Barczewa czy Turniej 
Szachowy o Puchar Komendanta Policji 
w Węgorzewie. Podczas tegorocznej gali 
wśród osób wyróżnionych nie mogło 
zabraknąć także barczewskiego szermierza 
Cezarego Białeckiego, stającego na podium 
zarówno Mistrzostw Polski, jak i Mistrzostw 
Świata, i jednocześnie zawodnika kadry 
narodowej juniorów, oraz kadry olimpijskiej, 
przygotowującej się do igrzysk w Tokio 
w 2020 r.
 Osiągnięcia zawodników nie byłyby 
możliwe bez wkładu pracy ich trenerów, 
dlatego też od ośmiu lat w czasie gali sportu 
ich trud także jest doceniany.
 Podczas tegorocznej uroczystości uhono-
rowano Janusza Jasińskiego, trenera kolarki 
Małgorzaty Jasińskiej, oraz Jarosława Ładę, 
trenującego mieszane sztuki walki, którego 
uczniowie odnoszą już sukcesy w imprezach 
ogólnopolskich.
 Nie bez znaczenia jest także praca 
działaczy sportowych, często inicjujących 
wiele imprez, treningów i przedsięwzięć. 
W tym roku uznanie w oczach komisji 
konkursowej zdobyli Krzysztof Cis, trener 
barczewskich szachistów i organizator cy-
klicznych imprez sportowych oraz Prze-
mysław Menziński, prezes i współzałożyciel 
Barczewskiego Stowarzyszenia Biegowego 
Barczewo Biega, trener ogólnopolskiej akcji 
BBL- Biegam Bo Lubię, organizator i współ-
organizator wielu imprez biegowych.

Patrycja Nowicka

 
W kategorii klas IV-VI
I. Amelia Czeszejko-Sochacka – SP nr 1 w 
Barczewie
II. Leila Castelano – SP nr 3 w Barczewie
III. Anna Krukowska – NSP Kronowo
III. Oliwia Andernajs – SP Łęgajny

W kategorii klas VII-VIII i gimnazjum
(interpretacja 1 utworu poetyckiego i 1 
fragmentu prozy)
I. Kinga Kaczmarczyk – NSP Kronowo
II. Katarzyna Anna Guzek – NSP Lamkowo
III. Wiktoria Lange – NSP Kronowo.

Alina Urbanek

Fot. Archiwum Radio UWM FM

Fot. Arch. CK-B (2) Fot. Arch. CK-B (2)
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HISTORIA

1363.04.13 – biskup Jan Stryprock II nadał 
lokację dla wsi Lamkowo.
1373.04.30 – została założona wieś Wipsowo.
1406.04.12 – do Barczewa przyłączono folwark 
biskupi leżący przy drodze do Jedzbarka.
1456.04.15 – nie doszło do transakcji sprzedaży 
Barczewa Kazimierzowi Jagiellończykowi.
1607.04.28 – biskup warmiński Szymon Rudnicki 
wydał edykt przeciwko włóczęgom.
1677.04. – do klasztoru w Barczewie 
przeniesiono z Warszawy studium teologiczne.
1774.04.21 – w największej sali południowego 
skrzydła dawnego zamku biskupiego pastor 
Zacha z Olsztyna odprawił pierwsze 
nabożeństwo ewangelickie. 
1802.04.02 – we Fromborku zmarł Joachim 
Kalnassy – kanonik warmiński, poeta, sekretarz 
biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego. 
Kształcił się w Barczewie, Reszlu i Braniewie. 
Jako sekretarz i doradca biskupa dbał o sprawy 
Barczewa.
1886.04.17 – do Barczewa dotarł pierwszy 
numer „Gazety Olsztyńskiej”. 
1901.04.30 – automobil Volkmanna przebył w 36 
minut drogę z Olsztyna do Barczewa przez 
Nikielkowo i Łęgajny.
1902.04.03 – w Domu Karnym w Barczewie 
urządzono wyprzedaż starych butów, misek 
cynkowych i innego wyposażenia więziennego.
1939.04.20 – w Barczewie młodzież szkolna 
uczciła odpowiednią uroczystością rocznicę 
urodzin wodza Niemiec, kanclerza Hitlera. 
1940.04.04 – na teren miasta i gminy Barczewo 
zaczęli przybywać przymusowi robotnicy, jeńcy 
wojenni więzieni w Stalagu I-B Hohenstein 
(Olsztynek).
1940.04.23 – na cmentarzu żydowskim przy 
ul. Warmińskiej odbył się ostatni pochówek.
1945.04.13 – władze miasta Barczewa 
przystąpiły do ewidencjonowania polskiej 
ludności rodzimej, przyznając zarejestrowanym 
tymczasowe obywatelstwo polskie. 
1946.04.08 – przewodniczącym Miejskiej Rady 
Narodowej w Barczewie został Jan Sielawa.
1946.04.26 – w Barczewie uruchomiono młyn 
z jedną parą walców. 
1946.04.29 – elektrownia w Barczewie liczyła 
200 abonamentów.
1946.04.29 – Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Barczewie uchwaliło przymus 
pracy w odniesieniu do wszystkich osób 
zdolnych do pracy w wieku od 16 do 55 lat.
1948.04.01 – władze miasta Barczewo zniosły 
ograniczenia zużycia energii elektrycznej w 
gospodarstwach domowych.
1949.04. – w kamieniczce przy ratuszu powstało 
pierwsze Ambulatorium Miejskie. 
1969.04.02 – z inicjatywy Zdzisława Ratyńskiego 
w Wipsowie powstało Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe. 
1979.04.24 – w uroczystościach 
pięćdziesięciolecia szkolnictwa polskiego na 
Warmii i Mazurach udział wzięło liczne grono 
pedagogów z Barczewa i szkół wiejskich.

KALENDARIUM
Kwiecień

Na św. Floriana. 

O pożarach w dawnym Barczewie
 Każdego roku 4 maja w dzień Świętego 
Floriana – patrona strażaków, swoje święto 
obchodzą członkowie straży pożarnej. Z tej 
okazji przypomnijmy pożary, jakie po-
wstawały dawniej w naszym mieście.
 Rozpocznijmy od jubileuszu, który odbył 
się w sierpniu 2018 roku na 120-lecie 
powołania Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Barczewie. Z historii wiemy, że samo 
powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w naszym mieście poprzedziły tragiczne 
wydarzenia, o których możemy przeczytać 
w historii miasta: „…latem 1898 roku 
w mieście, powstały w czterech nocach 
pożary, podczas których spłonęły stodoły 
i budynki mieszkalne. W jednym z tych 
pożarów zginęło przed oczami mieszkańców, 
którzy nie byli w stanie pomóc, dwóch 
młodych ludzi. Te wydarzenia spowodowały, 
że w dniu następnym, 18 września 1898 roku, 
w mieście powstała Ochotnicza Straż 
Pożarna na wzór już działających”.

 Za „Gazetą Olsztyńską” z 18 sierpnia 
1898 roku przypomnimy przebieg tego 
tragicznego wydarzenia, zachowując przy 
tym oryginalny tekst. „Wielki ogień powstał 
w poniedziałek w nocy w ulicy Ludwiki 
[dzisiejsza ul. Adama Mickiewicza]. Jeden 
dom spalił się doszczętnie, a drugie dwa obok 
stojące, częściowo. Z trzech ludzi śpiących na 
poddaszu, jeden zdołał tylko przez okno 
wyjść na dach i tak uszedł niechybnej śmierci, 
podczas gdy dwaj drudzy, bracia, zginęli 
w płomieniach. Ogień powstał około 1-szej 
godziny w nocy, w domu pana Zimeck, gdzie 
mieszkańcy pogrążeni już byli w głębokim 
śnie. Opowiadają, że u pana Zimeck jeszcze 
w późny wieczór ktoś pisał list i przedtem 

1999.04.10 – pierwszym dyrektorem 
gimnazjum została Krystyna Szter. 
1999.04.26 – na Sesji Rady Miejskiej 
w Barczewie na zastępcę burmistrza wybrano 
Jerzego Bujnowskiego.
1999.04.26 – podczas uroczystej Sesji Rady 
Miejskiej w Olsztynie medalem pamiątkowym 
w 70 rocznicę powstania szkół polskich na 
Warmii uhonorowani zostali Feliks Hermański 
i Augustyn Bania z Barczewa.

Wojciech Zenderowski
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obalił lampę z petrolejem. Po ugaszeniu 
powstałego przez obalenie lampy ognia, 
udano się na spoczynek. Wkrótce potem 
wybuchł ogień w całej sile. Dwaj bracia, 
którzy w ogniu śmierć znaleźli, byli z zawodu 
jeden szewc, drugi krawiec. Nazwiska ich są 
Adam i Fryderyk Wietzikowski”. W kolejnym 
numerze czytamy: „Na miejscu ognia zna-
leziono zeszłego czwartku przy uprzątaniu 
gruzów ciało jednego ze spalonych z braci 
Wietzikowskich. Brakło głowy, rąk i nóg. 
Ponieważ ciało znaleziono przy schodach, 
więc stwierdza się mniemanie, że zginęli 
w ogniu, chcąc uciec schodami na dół”. 
W następstwie tragicznego pożaru gazeta 
z 27 sierpnia 1898 roku informuje, że 
„w przyszłą środę wieczorem odbędzie się 
w ogrodzie pana Schmeling zebranie dla 
narady celem utworzenia w mieście naszym 
straży ogniowej”. W kolejnym numerze czy-
tamy: „W niedzielę zawiązała się tu dobro-
wolna straż ogniowa. Niebiorący udział przy 
ratowaniu członkowie płacić będą 4 marki 
rocznie składki”. Tak więc po opisanej tragedii, 
18 września 1898 roku powstała zorga-
nizowana Ochotnicza Straż Pożarna, za-
stępując straż ogniową. Tydzień później 
„Gazeta Olsztyńska” informuje: „Jeszcze nie 
zgasł zupełnie ogień, który powstał w nocy na 
poniedziałek, a już znowu wczoraj wieczorem 
zadzwoniono na ogień. Teraz paliły się cztery 
w południowej części miasta położone 
stodoły napełnione zbożem, jako i dom 
mieszkalny, sklep i stodoły rybaka pana 
Nossek. Z wielkim wysiłkiem zdołano tylko 
ogień powstrzymać od zapalenia przyległych 
stodół i budynków. Dwie krowy i kilka świń 
zginęło w płomieniach”.
 O wcześniejszych pożarach sprzed dzie-
sięciu lat od powołania Ochotniczej Straży 
Pożarnej „Gazeta Olsztyńska” dość często 
informowała. Warto przybliżyć, komu z na-
zwiska i z zawodu pożar wyrządził szkodę. 
Jakie płonęły zabudowania i jak walczono 
z ogniem. Przykładowo w 1888 roku 
czytamy: „W niedzielę po południu wybuchł 
ogień w domu kapitalisty p. Kamińskiego i z 
taką gwałtownością się rozszerzył, że nie 
tylko trzy domy p. K., ale i dwa sąsiednie 
p. Gotzheina i Jabłońskiego się spaliły. Straż 
ogniowa zdołała z ledwością zapobiec dal-
szemu jeszcze szerzeniu się pożaru. Mieszka-
jący ponoszą wielką stratę, ponieważ popaliły 
im się sprzęty, które nie były zabezpieczone. 
Przyczyny pożaru dotąd nie wyśledzono”. 
Dodajmy, że wyraz „zabezpieczenie” – 
określa dzisiejsze ubezpieczenie mienia.
 W 1892 roku dowiadujemy się z gazety, 
że „wybuchł ogień w wybudowanym przed 
dwoma laty domu u mistrza piekarskiego p. 
Sokołowskiego. Natychmiastowa pomoc 
straży ogniowej nie dozwalała pożarowi dalej 
się szerzyć”. W kolejnym numerze czytamy, że 
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i wielką szkodę ponieśli, gdyż spaliły im się 
wszystkie rzeczy, które nie były zabezpie-
czone”. Tego roku spaliła się stodoła p. Ko-
narek. Spaliła się stodoła, dwa konie karusel 
i będące w stodole inne rzeczy, jako i znisz-
czony został w części obok stojący dom 
mieszkalny kupca p. Reiczug. W domu tym 
mieszkało 11 ubogich familii i te też naj-
większą stratę poniosły. Konarek jest odpo-
wiednio zabezpieczony od ognia”. Kolejna 
informacja, że „podczas ostatniego pożaru 
u kupca p. Wolfa, zgorzał do szczętu dom, 
a uczeń kupiecki u pana Wolfa poparzył sobie 
twarz i ręce”.
 W 1897 roku gazeta informowała, że 
„w niedzielę wieczorem wybuchł mały ogień 
w domu pani Pindykowskiej przy rynku. 
Lampa eksplodowała i zajęła się posowa 
(sufit). Strata jest nieznaczną i pokryje się 
zabezpieczeniem”. I kolejna informacja, że 
„28 stycznia u Wediga na wybudowaniu 
spaliły się chlew i stodoła, a podobno i także 
bydło. Jest podejrzenie, że ogień podłożono 
i aresztowano parobka”.
 Tylko w 1898, w roku powołania Ochotni-
czej Straży Pożarnej, „spaliły się doszczętnie 
dwa stogi posiedziciela (gospodarza) Augusta 
Zink. W jednym było około 10 fur nie-
młóconego owsa, w drugim słoma do łubinu. 
Domyślają się, że ogień był podłożonym. Pan 
Z. nie poniesie zapewne straty, gdyż był 
zabezpieczony”. Kolejna informacja: „100 
marek nagrody wyznaczyło berlińskie sto-
warzyszenie ogniowe temu, kto wykryje 
sprawcę pożaru u tutejszego obywatela 
p. Augusta Zink, a krótko potem spaliły się 
dwa stogi zboża, stojące na polu przy szosie 
wartemborskiej-prajłowskiej”.
 Jedną z ciekawostek jest, że po 18 

września 1898 roku wybuchł ogień w tylnym 
budynku hotelu Schmelinga, „gdzie się 
mieściły stajnie, spichrz itd. Usiłowaniem 
straży ogniowej udało się zapobiec dalszemu 
szerzeniu się ognia i uchronić sam hotel, jako 
i budynki sąsiednie, którym pożar bardzo 
zagrażał”.
 Z opisów pożarów w latach 1888-1898 
wynika, że miasto miało rolniczo-prze-
mysłowy charakter. Stąd pastwą pożarów 
w wiekszości padały stodoły, stogi ze zbożem, 
zabudowania gospodarcze z bydłem i trzodą 
chlewną, rzadziej domy mieszkalne.
 W większości pastwą pożarów padały 
zakłady usługowe i produkcyjne, jak warsztat 
kołodzieja Englera, składy drewna mistrza 
piekarskiego Jana Wachowicza czy handlarza 
drzewem Eluenbergera, gdzie też spalił się 
budynek, jako i chlew, a w płomieniach zgi-
nęły zwierzęta.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski
Fot. Bartołty Wielkie. Kapliczka

z figurką św. Floriana.

„wybuchł ogień na spichrzu pana Wolff. 
Pomimo natychmiastowej pomocy spalił się 
cały spichrz z wszystkimi zapasami towarów. 
Był to już czwarty pożar w naszym mia-
steczku”. I kolejna informacja, że „paliło się 
pierwszej nocy w domu cukiernika p. Kirsig, 
drugiej nocy w obok stojącym narożnym 
domu nauczyciela p. Masermana”. Z 1893 
roku gazeta donosi: „Krótko przed 12-tą 
wybuchł tu ogień na górze u mistrza 
piekarskiego pana Austen. Ogień szerzył się 
z taką gwałtownością, że zniszczył wewnątrz 
wszystko. Straż ogniowa z powodu braku 
wody nie mogła wiele działać tak, że i sąsiedni 
budynek mistrza piekarskiego Kranig też 
spłonął”.
 W 1894 roku „spaliła się stodoła p. 
Gerigka, blisko miasta położonej, dwa 
pobliskie budynki gospodarcze. Ogień 
zniszczył je do szczętu wraz ze sprzętami 
tamże się znajdującymi”. Kolejna informacja: 
„1 września we wtorek wybuchł tu ogień 
naprzeciw domu sierot i spaliły się trzy 
stodoły z całym sprzętem tegorocznym. 
Należały one do posiedziciela Grona i Tyszlera 
i mistrza garncarskiego Baucha. Największą 
stratę ponosi p. G., ponieważ nie był 
zabezpieczony. Ogień podłożył 9-letni 
chłopak, bawiąc się zapałkami”.
 W 1895 roku „spaliła się na olsztyńskim 
przedmieściu stojąca osobno stodoła, gdzie 
straż ogniowa nie zdołała nic uratować”. 
W 1896 roku „wybuchł tu ogień u mistrza 
piekarskiego p. Gotzhein. Stojący obok dom 
mistrza rzeźnickiego p. Kocha także się spalił. 
Wewnątrz w obu domach wszystko się 
wypaliło, tak, że tylko gołe mury pozostały. 
Niektórzy mieszkańcy zdołali ledwie w ko-
szuli wyratować się z płomiennych domów 
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Przedstawiamy jedną z najstarszych pocztówek 
Barczewa z czasów niemieckich. Jest to kolorowa 
pocztówka estetycznie wykonana techniką graficzną, 
na prostokątnym kartoniku. Wydana została na 
początku 1899 roku 
Pocztówka zawiera ciekawy zestaw pięciu fotografii. 
Od góry pierwsza przedstawia Katholische Kirche – 
kościół katolicki i obok budynek Katholische 
Knabenschule – katolicką szkołę dla chłopców 
(obecną plebanię). Druga fotografia przedstawia 
Evangelischer Kirche – kościół ewangelicki, a trzecia 
gmach Evangelischer Knabenschule – ewangelicką 
szkołę, którą umieszczono tam w roku 1826, po 
adaptacji dawnego skrzydła zamku biskupiego.
Niżej na fotografii widoczna jest Synagoge – 
synagoga. Ostatnie zdjęcie przedstawia panoramę 
Wartenburga – Barczewa. Wszystkie napisy są 
wydrukowane w kolorze czerwonym, a fotografie 
w kolorze czarno-białym. W górnej części pocztówki 
znajduje się roślinny ornament.  
Po jej lewej stronie, na obrzeżu, znajduje się 
informacja, że wydawcą jest H. Raddztz, 
Buchhandlung, Wartenburg.
Odwrotna strona pocztówki przeznaczona była tylko 
na adres i znaczek pocztowy. 
Wojciech Zenderowski

120 lat temu. Pocztówka z 1899 roku

Fot. Pocztówka w zbiorach autora
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1363.04.13 – biskup Jan Stryprock II nadał 
lokację dla wsi Lamkowo.
1373.04.30 – została założona wieś Wipsowo.
1406.04.12 – do Barczewa przyłączono folwark 
biskupi leżący przy drodze do Jedzbarka.
1456.04.15 – nie doszło do transakcji sprzedaży 
Barczewa Kazimierzowi Jagiellończykowi.
1607.04.28 – biskup warmiński Szymon Rudnicki 
wydał edykt przeciwko włóczęgom.
1677.04. – do klasztoru w Barczewie 
przeniesiono z Warszawy studium teologiczne.
1774.04.21 – w największej sali południowego 
skrzydła dawnego zamku biskupiego pastor 
Zacha z Olsztyna odprawił pierwsze 
nabożeństwo ewangelickie. 
1802.04.02 – we Fromborku zmarł Joachim 
Kalnassy – kanonik warmiński, poeta, sekretarz 
biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego. 
Kształcił się w Barczewie, Reszlu i Braniewie. 
Jako sekretarz i doradca biskupa dbał o sprawy 
Barczewa.
1886.04.17 – do Barczewa dotarł pierwszy 
numer „Gazety Olsztyńskiej”. 
1901.04.30 – automobil Volkmanna przebył w 36 
minut drogę z Olsztyna do Barczewa przez 
Nikielkowo i Łęgajny.
1902.04.03 – w Domu Karnym w Barczewie 
urządzono wyprzedaż starych butów, misek 
cynkowych i innego wyposażenia więziennego.
1939.04.20 – w Barczewie młodzież szkolna 
uczciła odpowiednią uroczystością rocznicę 
urodzin wodza Niemiec, kanclerza Hitlera. 
1940.04.04 – na teren miasta i gminy Barczewo 
zaczęli przybywać przymusowi robotnicy, jeńcy 
wojenni więzieni w Stalagu I-B Hohenstein 
(Olsztynek).
1940.04.23 – na cmentarzu żydowskim przy 
ul. Warmińskiej odbył się ostatni pochówek.
1945.04.13 – władze miasta Barczewa 
przystąpiły do ewidencjonowania polskiej 
ludności rodzimej, przyznając zarejestrowanym 
tymczasowe obywatelstwo polskie. 
1946.04.08 – przewodniczącym Miejskiej Rady 
Narodowej w Barczewie został Jan Sielawa.
1946.04.26 – w Barczewie uruchomiono młyn 
z jedną parą walców. 
1946.04.29 – elektrownia w Barczewie liczyła 
200 abonamentów.
1946.04.29 – Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Barczewie uchwaliło przymus 
pracy w odniesieniu do wszystkich osób 
zdolnych do pracy w wieku od 16 do 55 lat.
1948.04.01 – władze miasta Barczewo zniosły 
ograniczenia zużycia energii elektrycznej w 
gospodarstwach domowych.
1949.04. – w kamieniczce przy ratuszu powstało 
pierwsze Ambulatorium Miejskie. 
1969.04.02 – z inicjatywy Zdzisława Ratyńskiego 
w Wipsowie powstało Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe. 
1979.04.24 – w uroczystościach 
pięćdziesięciolecia szkolnictwa polskiego na 
Warmii i Mazurach udział wzięło liczne grono 
pedagogów z Barczewa i szkół wiejskich.
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O pożarach w dawnym Barczewie
 Każdego roku 4 maja w dzień Świętego 
Floriana – patrona strażaków, swoje święto 
obchodzą członkowie straży pożarnej. Z tej 
okazji przypomnijmy pożary, jakie po-
wstawały dawniej w naszym mieście.
 Rozpocznijmy od jubileuszu, który odbył 
się w sierpniu 2018 roku na 120-lecie 
powołania Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Barczewie. Z historii wiemy, że samo 
powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w naszym mieście poprzedziły tragiczne 
wydarzenia, o których możemy przeczytać 
w historii miasta: „…latem 1898 roku 
w mieście, powstały w czterech nocach 
pożary, podczas których spłonęły stodoły 
i budynki mieszkalne. W jednym z tych 
pożarów zginęło przed oczami mieszkańców, 
którzy nie byli w stanie pomóc, dwóch 
młodych ludzi. Te wydarzenia spowodowały, 
że w dniu następnym, 18 września 1898 roku, 
w mieście powstała Ochotnicza Straż 
Pożarna na wzór już działających”.

 Za „Gazetą Olsztyńską” z 18 sierpnia 
1898 roku przypomnimy przebieg tego 
tragicznego wydarzenia, zachowując przy 
tym oryginalny tekst. „Wielki ogień powstał 
w poniedziałek w nocy w ulicy Ludwiki 
[dzisiejsza ul. Adama Mickiewicza]. Jeden 
dom spalił się doszczętnie, a drugie dwa obok 
stojące, częściowo. Z trzech ludzi śpiących na 
poddaszu, jeden zdołał tylko przez okno 
wyjść na dach i tak uszedł niechybnej śmierci, 
podczas gdy dwaj drudzy, bracia, zginęli 
w płomieniach. Ogień powstał około 1-szej 
godziny w nocy, w domu pana Zimeck, gdzie 
mieszkańcy pogrążeni już byli w głębokim 
śnie. Opowiadają, że u pana Zimeck jeszcze 
w późny wieczór ktoś pisał list i przedtem 
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obalił lampę z petrolejem. Po ugaszeniu 
powstałego przez obalenie lampy ognia, 
udano się na spoczynek. Wkrótce potem 
wybuchł ogień w całej sile. Dwaj bracia, 
którzy w ogniu śmierć znaleźli, byli z zawodu 
jeden szewc, drugi krawiec. Nazwiska ich są 
Adam i Fryderyk Wietzikowski”. W kolejnym 
numerze czytamy: „Na miejscu ognia zna-
leziono zeszłego czwartku przy uprzątaniu 
gruzów ciało jednego ze spalonych z braci 
Wietzikowskich. Brakło głowy, rąk i nóg. 
Ponieważ ciało znaleziono przy schodach, 
więc stwierdza się mniemanie, że zginęli 
w ogniu, chcąc uciec schodami na dół”. 
W następstwie tragicznego pożaru gazeta 
z 27 sierpnia 1898 roku informuje, że 
„w przyszłą środę wieczorem odbędzie się 
w ogrodzie pana Schmeling zebranie dla 
narady celem utworzenia w mieście naszym 
straży ogniowej”. W kolejnym numerze czy-
tamy: „W niedzielę zawiązała się tu dobro-
wolna straż ogniowa. Niebiorący udział przy 
ratowaniu członkowie płacić będą 4 marki 
rocznie składki”. Tak więc po opisanej tragedii, 
18 września 1898 roku powstała zorga-
nizowana Ochotnicza Straż Pożarna, za-
stępując straż ogniową. Tydzień później 
„Gazeta Olsztyńska” informuje: „Jeszcze nie 
zgasł zupełnie ogień, który powstał w nocy na 
poniedziałek, a już znowu wczoraj wieczorem 
zadzwoniono na ogień. Teraz paliły się cztery 
w południowej części miasta położone 
stodoły napełnione zbożem, jako i dom 
mieszkalny, sklep i stodoły rybaka pana 
Nossek. Z wielkim wysiłkiem zdołano tylko 
ogień powstrzymać od zapalenia przyległych 
stodół i budynków. Dwie krowy i kilka świń 
zginęło w płomieniach”.
 O wcześniejszych pożarach sprzed dzie-
sięciu lat od powołania Ochotniczej Straży 
Pożarnej „Gazeta Olsztyńska” dość często 
informowała. Warto przybliżyć, komu z na-
zwiska i z zawodu pożar wyrządził szkodę. 
Jakie płonęły zabudowania i jak walczono 
z ogniem. Przykładowo w 1888 roku 
czytamy: „W niedzielę po południu wybuchł 
ogień w domu kapitalisty p. Kamińskiego i z 
taką gwałtownością się rozszerzył, że nie 
tylko trzy domy p. K., ale i dwa sąsiednie 
p. Gotzheina i Jabłońskiego się spaliły. Straż 
ogniowa zdołała z ledwością zapobiec dal-
szemu jeszcze szerzeniu się pożaru. Mieszka-
jący ponoszą wielką stratę, ponieważ popaliły 
im się sprzęty, które nie były zabezpieczone. 
Przyczyny pożaru dotąd nie wyśledzono”. 
Dodajmy, że wyraz „zabezpieczenie” – 
określa dzisiejsze ubezpieczenie mienia.
 W 1892 roku dowiadujemy się z gazety, 
że „wybuchł ogień w wybudowanym przed 
dwoma laty domu u mistrza piekarskiego p. 
Sokołowskiego. Natychmiastowa pomoc 
straży ogniowej nie dozwalała pożarowi dalej 
się szerzyć”. W kolejnym numerze czytamy, że 
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i wielką szkodę ponieśli, gdyż spaliły im się 
wszystkie rzeczy, które nie były zabezpie-
czone”. Tego roku spaliła się stodoła p. Ko-
narek. Spaliła się stodoła, dwa konie karusel 
i będące w stodole inne rzeczy, jako i znisz-
czony został w części obok stojący dom 
mieszkalny kupca p. Reiczug. W domu tym 
mieszkało 11 ubogich familii i te też naj-
większą stratę poniosły. Konarek jest odpo-
wiednio zabezpieczony od ognia”. Kolejna 
informacja, że „podczas ostatniego pożaru 
u kupca p. Wolfa, zgorzał do szczętu dom, 
a uczeń kupiecki u pana Wolfa poparzył sobie 
twarz i ręce”.
 W 1897 roku gazeta informowała, że 
„w niedzielę wieczorem wybuchł mały ogień 
w domu pani Pindykowskiej przy rynku. 
Lampa eksplodowała i zajęła się posowa 
(sufit). Strata jest nieznaczną i pokryje się 
zabezpieczeniem”. I kolejna informacja, że 
„28 stycznia u Wediga na wybudowaniu 
spaliły się chlew i stodoła, a podobno i także 
bydło. Jest podejrzenie, że ogień podłożono 
i aresztowano parobka”.
 Tylko w 1898, w roku powołania Ochotni-
czej Straży Pożarnej, „spaliły się doszczętnie 
dwa stogi posiedziciela (gospodarza) Augusta 
Zink. W jednym było około 10 fur nie-
młóconego owsa, w drugim słoma do łubinu. 
Domyślają się, że ogień był podłożonym. Pan 
Z. nie poniesie zapewne straty, gdyż był 
zabezpieczony”. Kolejna informacja: „100 
marek nagrody wyznaczyło berlińskie sto-
warzyszenie ogniowe temu, kto wykryje 
sprawcę pożaru u tutejszego obywatela 
p. Augusta Zink, a krótko potem spaliły się 
dwa stogi zboża, stojące na polu przy szosie 
wartemborskiej-prajłowskiej”.
 Jedną z ciekawostek jest, że po 18 

września 1898 roku wybuchł ogień w tylnym 
budynku hotelu Schmelinga, „gdzie się 
mieściły stajnie, spichrz itd. Usiłowaniem 
straży ogniowej udało się zapobiec dalszemu 
szerzeniu się ognia i uchronić sam hotel, jako 
i budynki sąsiednie, którym pożar bardzo 
zagrażał”.
 Z opisów pożarów w latach 1888-1898 
wynika, że miasto miało rolniczo-prze-
mysłowy charakter. Stąd pastwą pożarów 
w wiekszości padały stodoły, stogi ze zbożem, 
zabudowania gospodarcze z bydłem i trzodą 
chlewną, rzadziej domy mieszkalne.
 W większości pastwą pożarów padały 
zakłady usługowe i produkcyjne, jak warsztat 
kołodzieja Englera, składy drewna mistrza 
piekarskiego Jana Wachowicza czy handlarza 
drzewem Eluenbergera, gdzie też spalił się 
budynek, jako i chlew, a w płomieniach zgi-
nęły zwierzęta.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski
Fot. Bartołty Wielkie. Kapliczka

z figurką św. Floriana.

„wybuchł ogień na spichrzu pana Wolff. 
Pomimo natychmiastowej pomocy spalił się 
cały spichrz z wszystkimi zapasami towarów. 
Był to już czwarty pożar w naszym mia-
steczku”. I kolejna informacja, że „paliło się 
pierwszej nocy w domu cukiernika p. Kirsig, 
drugiej nocy w obok stojącym narożnym 
domu nauczyciela p. Masermana”. Z 1893 
roku gazeta donosi: „Krótko przed 12-tą 
wybuchł tu ogień na górze u mistrza 
piekarskiego pana Austen. Ogień szerzył się 
z taką gwałtownością, że zniszczył wewnątrz 
wszystko. Straż ogniowa z powodu braku 
wody nie mogła wiele działać tak, że i sąsiedni 
budynek mistrza piekarskiego Kranig też 
spłonął”.
 W 1894 roku „spaliła się stodoła p. 
Gerigka, blisko miasta położonej, dwa 
pobliskie budynki gospodarcze. Ogień 
zniszczył je do szczętu wraz ze sprzętami 
tamże się znajdującymi”. Kolejna informacja: 
„1 września we wtorek wybuchł tu ogień 
naprzeciw domu sierot i spaliły się trzy 
stodoły z całym sprzętem tegorocznym. 
Należały one do posiedziciela Grona i Tyszlera 
i mistrza garncarskiego Baucha. Największą 
stratę ponosi p. G., ponieważ nie był 
zabezpieczony. Ogień podłożył 9-letni 
chłopak, bawiąc się zapałkami”.
 W 1895 roku „spaliła się na olsztyńskim 
przedmieściu stojąca osobno stodoła, gdzie 
straż ogniowa nie zdołała nic uratować”. 
W 1896 roku „wybuchł tu ogień u mistrza 
piekarskiego p. Gotzhein. Stojący obok dom 
mistrza rzeźnickiego p. Kocha także się spalił. 
Wewnątrz w obu domach wszystko się 
wypaliło, tak, że tylko gołe mury pozostały. 
Niektórzy mieszkańcy zdołali ledwie w ko-
szuli wyratować się z płomiennych domów 
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Przedstawiamy jedną z najstarszych pocztówek 
Barczewa z czasów niemieckich. Jest to kolorowa 
pocztówka estetycznie wykonana techniką graficzną, 
na prostokątnym kartoniku. Wydana została na 
początku 1899 roku 
Pocztówka zawiera ciekawy zestaw pięciu fotografii. 
Od góry pierwsza przedstawia Katholische Kirche – 
kościół katolicki i obok budynek Katholische 
Knabenschule – katolicką szkołę dla chłopców 
(obecną plebanię). Druga fotografia przedstawia 
Evangelischer Kirche – kościół ewangelicki, a trzecia 
gmach Evangelischer Knabenschule – ewangelicką 
szkołę, którą umieszczono tam w roku 1826, po 
adaptacji dawnego skrzydła zamku biskupiego.
Niżej na fotografii widoczna jest Synagoge – 
synagoga. Ostatnie zdjęcie przedstawia panoramę 
Wartenburga – Barczewa. Wszystkie napisy są 
wydrukowane w kolorze czerwonym, a fotografie 
w kolorze czarno-białym. W górnej części pocztówki 
znajduje się roślinny ornament.  
Po jej lewej stronie, na obrzeżu, znajduje się 
informacja, że wydawcą jest H. Raddztz, 
Buchhandlung, Wartenburg.
Odwrotna strona pocztówki przeznaczona była tylko 
na adres i znaczek pocztowy. 
Wojciech Zenderowski

120 lat temu. Pocztówka z 1899 roku

Fot. Pocztówka w zbiorach autora
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zrobić, gdy stajesz się wrogiem dla wszyst-
kich?”. Nie było na melodramat lepszego 
miejsca jak barczewska synagoga.

 Drugą część poprzedziły krótkie prze-
mówienia: starosty olsztyńskiego Andrzeja 
Abako, zastępcy burmistrza Piotra Mostka 
i radnego Rady Powiatu w Olsztynie – Lecha 
Jana Nitkowskiego.
 W drugiej części Anna Wojszel – komi-
sarz wystawy – przedstawiła autorów pre-
zentowanych prac, gdzie każdy z nich miał 
możność zaprezentować swoje prace, a przy 
tym w kilku zdaniach scharakteryzować swą 
działalność twórczą. Po prezentacji, w po-
dziękowaniu, każdy otrzymał dyplom. Swoje 
prace wystawili: Tadeusz Brzeski, Stanisław 
Czachorowski, Alicja Czarnecka-Zyskowska, 
Danuta Dziekan, Anna Dziemidowicz i Bar-
bara Bednarska, Wiesława Kossakowska, 
Krystyna Kurgan, Natalia Machałek, Agniesz-
ka Markowicz, Katarzyna Niemczak, Anna 
Rok, Wojciech Skulski, Krystyna Sól, Halina 
Stasikowska, Katarzyna Suraj, Anna Wojszel, 
Rozalia Wojszel, Władysława Wrotek, Kry-
styna Wyrzykowska, Włodzimierz Zdaniuk 
i Krystyna Zyskowska.
 Wystawa zorganizowana została pod 
patronatem starosty olsztyńskiego i bur-
mistrza Barczewa. Patronat medialny objęły: 
TV Macrosat Barczewo, „Wiadomości Bar-
czewskie”, Radio Warmia Barczewo i „Wiado-
mości Warmińskie”.
 Na koniec prezes Krystyna Szter ser-
decznie podziękowała władzom powia-
towym i samorządowym za przyjęcie 
zaproszenia, gościom: Łukaszowi Sta-
niszewskiemu i Dariuszowi Siastaczowi oraz 
artystom i tym, którzy kochają sztukę.
 Wszystkich zaprosiła do obejrzenia za-
prezentowanych prac oraz na słodki po-
częstunek.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

 W piątek, 26 kwietnia br., już po raz 
szesnasty, barczewski oddział Stowarzy-
szenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, 
w Galerii Sztuki „Synagoga” rozpoczął nowy 
sezon artystyczny – w tym roku wystawą prac 
,,Co ręce potrafią ’2019’’.
 Krystyna Szter, prezes Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” o/Bar-
czewo i radna powiatu olsztyńskiego, ser-
decznie i gorąco przywitała zaproszonych 
gości: starostę olsztyńskiego – Andrzeja 
Abako, radnego Rady Powiatu w Olsztynie – 
Lecha Jana Nitkowskiego oraz miejscowe 
władze samorządowe, reprezentowane 
przez: Aleksandrę Ciechowicz-Osiecką – 
przewodniczącą Rady Miejskiej w Barczewie, 
Piotra Mostka – zastępcę burmistrza Bar-
czewa oraz radnych Rady Miejskiej: Marię 
Sidor, Bogumiłę Lisowską i Andrzeja Turka. 
Krystyna Szter powitała również prezes 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
„Pojezierze” w Olsztynie – Ewę Hopfer oraz 
byłego prezesa Mariana Sawickiego i człon-
ków barczewskiego oddziału Stowarzyszenia 
SSK „Pojezierze”, bez których trudno byłoby 
otworzyć w nowym sezonie artystycznym 
podwoje barczewskiej synagogi. Przywitała 
również gościa specjalnego – Łukasza 
Staniszewskiego, autora melodramatu pt. 
„Słoń” oraz artystów z ziemi barczewskiej i z 
Olsztyna, których prace zaprezentowano 
w wystawie. „Co ręce potrafią”. Przywitała 
wszystkich z bliska i daleka, którzy kochają 
sztukę i pragną przebywać w magicznym 
miejscu, jakim jest synagoga. Padła sakra-
mentalna formułka: „Sezon artystyczny 2019 
ogłaszam za otwarty”.
 W pierwszej części programu, dzięki 
prezes Ewie Hopfer, zaprezentowany został 
melodramat pt. „Słoń” autorstwa Łukasza Sta-
niszewskiego w wykonaniu Dariusza Siasta-
cza, aktora Teatru im. Aleksandra Sewruka 
w Elblągu. Do scenografii wykorzystano 
więzienne, piętrowe łóżko. Melodramat 
„Słoń” to opowiadanie o człowieku, który 
z dnia na dzień stał się człowiekiem drugiej 
kategorii. „Urodziłem się w Niemczech, 
a umrę Żydem. Takie czasy proszę pana. Co 

Galeria Sztuki „Synagoga”

Otwarcie sezonu artystycznego

nerowa studentów „Wspomnienie, pamięć, 
upamiętnienie”, a 2 października – „Warmia 
w fotografii” – pokonkursowa wystawa 
fotograficzna uczniów SP w Klebarku 
Wielkim. W dniach 15-27 października 
mogliśmy oglądać wystawę fotograficzną 
i film „Moi rodzice” (losy dzieci Holokaustu), 
we współpracy z Fundacją Borussia w Ol-
sztynie.
 3 listopada zakończono sezon arty-
styczny 2018 wydarzeniem „My pierwsza 
brygada” – wspólne śpiewanie pieśni le-
gionowych z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości.
 Krystyna Szter przypomniała, że mury 
dawnej bożnicy żydowskiej zamieniały się 
w galerię sztuki, a przychylna, ciepła atmo-
sfera zawsze sprzyjała spotkaniom, kon-
certom i wykładom. To dzięki pracy i za-
angażowaniu członków Stowarzyszenia drzwi 
Synagogi mogły zawsze stać otworem dla 
dorobku artystów profesjonalnych i niepro-
fesjonalnych. To także duża rzesza turystów, 

których wpisy w kronikach są tego dowodem. 
Krystyna Szter kolejny raz podziękowała 
wszystkim tym, którzy mieli swój wkład pracy 
przy organizowaniu poszczególnych imprez, 
w tym wolontariuszom.
 W kolejnym punkcie była informacja 
prezes Krystyny Szter, która nawiązała do 
zmian lokalowych Zarządu Głównego 
„Pojezierze” w Olsztynie. Następnie omówiła 
sprawy finansowe. Nadmieniła, że bar-
czewskie Stowarzyszenie liczy 63 członków. 
W końcu przedstawiła program na rok 2019, 
który zakłada: 26 kwietnia otwarcie Sezonu 
Artystycznego w Galerii Sztuki ,,Synagoga” 
w Barczewie, wystawa prac członków 
oddziału ,,Co ręce potrafią ’2019’’; 10 maja 
wernisaż wystawy prac fotograficznych 
Marka Kojro ,,Bajeczna Warmia”; 27 maja 
koncert akordeonowy uczniów Szkoły 
Muzycznej w Lidzbarku Warmińskim; 6-8 
czerwca rozśpiewanie chórów podczas XVIII 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie; 7 czerwca wernisaż wystawy 
prac Andrzeja Lubeckiego ,,Fraktale w fo-
tografii”; 5 lipca wernisaż prac Barbary 
Zysman z Klubu ,,Sąsiedzi” z Olsztyna; 
2 sierpnia wystawa prac fotograficznych 
Marka Sowy: 29 sierpnia wystawa prac 
Natalii Machałek ,,365 myśli i fotografii”; 20 
września wystawa prac Agnieszki Markowicz 
,,Instalacje”.
 Zakończenie sezonu zaplanowano na 11 
listopada i wzorem lat poprzednich będzie 
wspólne śpiewanie „Pieśni patriotycznych”.
 Po przyjęciu planu pracy, w wolnych 
wnioskach, zgłaszano nowe pomysły i nowe 
formy pracy. Rozmawiano także o potrzebach 
barczewskiego oddziału Stowarzyszenia, 
o dalszej pracy na rzecz środowiska artysty-
cznego. Na koniec pani Krystyna Szter 
podziękowała wszystkim za przybycie, życząc 
dalszej owocnej współpracy.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

 W sobotę 15 kwietnia br., w Galerii Sztuki 
Synagoga przy ul. Kościuszki 7, odbyło się 
walne zebranie sprawozdawcze Zarządu 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
Pojezierze, oddział Barczewo.
 Prezes Stowarzyszenia Krystyna Szter, 
po serdecznym przywitaniu licznie przy-
byłych członków Stowarzyszenia, przedsta-
wiła plan walnego zebrania, który m.in. 
zawierał: sprawozdanie z działalności od-
działu za 2018 rok, plan pracy na 2019 rok, 
podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy na 
2019 rok, omówienie otwarcia sezonu arty-
stycznego (26 kwietnia 2019 roku), przyjęcie 
zgłoszonych wniosków, sprawozdanie finan-
sowe oraz sprawy różne i wolne wnioski. 
W sprawozdaniu z działalności oddziału za 
rok 2018 prezes Krystyna Szter wymieniła 
dokonania. Był to między innymi udział 
barczewskiego oddziału Stowarzyszenia 
podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (loteria, kiermasz ciast, koncert, 
aukcja). 21 kwietnia odbyło się walne 
zebranie członków Stowarzyszenia, zaś 27 
kwietnia „Otwarcie Sezonu Artystycznego” – 
wystawa zbiorowa członków Klubu Artystów 
Plastyków „Sąsiedzi” z Olsztyna. Odbył się też 
koncert zespołu wokalnego „Cantare” 
z BUTW w Barczewie pod kierunkiem Iwony 
Skibińskiej-Czechowicz. 18 maja miała 
miejsce Majówka BUTW w Barczewie; 17-19 
maja – rozśpiewanie chórów biorących udział 
w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym 
im. Feliksa Nowowiejskiego; 25 maja 
„Krajobrazy Polski” – wystawa fotograficzna 
Wojciecha Skulskiego oraz popisy akorde-
onistów z Powiatowej Szkoły Muzycznej 
w Dywitach pod kierunkiem Edyty Skulskiej. 
W dniach 1-30 czerwca zrealizowano projekt 
„Barczewo łączy kultury - Z KULTURĄ 
Ż Y D O W S K Ą P O D  B A R C Z E W S K I M 
NIEBEM, w ramach którego zorganizowano 
warsztaty kulinarne (15 czerwca), wykład 
dr Krzysztofa Szatrawskiego na temat kultury 
żydowskiej na Warmii (5 czerwca), warsztaty 
artystyczne (6 czerwca). wystawa zbiorowa 
JUDAIZM W SZTUCE (15 czerwca). 
 22 czerwca zakończono rok akademicki 
BUTW w Barczewie i urządzono koncert 
muzyki klezmerskiej „Sara klezmer band”, a 23 
czerwca – koncert charytatywny dla Waldka. 
12 lipca miały miejsce Plener Artystyczny nad 
Warmińską Pisą oraz wernisaż wystawy 
z b i o ro w e j  A* R * T *  z  U n i w e r s y t e t u 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz 
koncert gitarowy Janusza Bieńkowskiego. 
 1 sierpnia był wernisaż – wystawa prac 
„Igłą malowane” Haliny Stasiewicz; 13 
sierpnia – wernisaż i wystawa prac Anastazji 
Fietisowej z Białorusi „Anielska Ziemia 
Barczewska”. 31 sierpnia, w ramach projektu 
„Poznajmy kulturę żydowską pod war-
mińskim niebem”, oglądaliśmy prace Anny 
Rok, Anastazji  Fietisowej i  Agnieszki 
Markowicz.
 9 września odbyła się wystawa pople-

Galeria Sztuki „Synagoga”

Walne zebranie sprawozdawcze

 Przygotowując się do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan Świąt Wielkanocnych 
i rozważania Zmartwychwstania Pańskiego, Koło Gospodyń Wiejskich z Bartołt Wielkich 
postanowiło wspólnymi siłami wykonać stroiki wielkanocne. Wieczorami świetlica wiejska stała się 
miejscem spotkań i warsztatem naszych gospodyń. Na efekty ich pracy nie czekaliśmy długo: 
powstało wiele wspaniałych stroików, które ozdobiły stoły mieszkańców naszego sołectwa.
 Zapał naszych gospodyń był tak duży, że część dzieł zdobyło uznanie osób spoza naszej 
wspólnoty i przystroiło również ich domostwa.

Koło Gospodyń Wiejskich z Bartołt Wielkich

Sołectwo Bartołty Wilekie

Program:
13:30 biegi dla dzieci
14:30 bieg na szpilkach 200 m
15:00 bieg główny na dystansie 5 km
16:00 dekoracja biegu głównego
16:30 bieg Feliksa Nowowiejskiego
dla mieszkańców Gminy Barczewo w przebraniach
17:00 dekoracja zawodników
biegu Feliksa Nowowiejskiego
Trasa biegu głównego na dystansie 5 km nie posiada atestu.

Link do zapisów
 h�ps://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg-barczewo
oraz na profilu społecznościowym � stowarzyszenia Barczewo Biega

VI BIEG

Limit uczestników przewidziany na 300 osób.29.06.2019 r.

Fot. Archiwum facebook Anny Wojszel
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zrobić, gdy stajesz się wrogiem dla wszyst-
kich?”. Nie było na melodramat lepszego 
miejsca jak barczewska synagoga.

 Drugą część poprzedziły krótkie prze-
mówienia: starosty olsztyńskiego Andrzeja 
Abako, zastępcy burmistrza Piotra Mostka 
i radnego Rady Powiatu w Olsztynie – Lecha 
Jana Nitkowskiego.
 W drugiej części Anna Wojszel – komi-
sarz wystawy – przedstawiła autorów pre-
zentowanych prac, gdzie każdy z nich miał 
możność zaprezentować swoje prace, a przy 
tym w kilku zdaniach scharakteryzować swą 
działalność twórczą. Po prezentacji, w po-
dziękowaniu, każdy otrzymał dyplom. Swoje 
prace wystawili: Tadeusz Brzeski, Stanisław 
Czachorowski, Alicja Czarnecka-Zyskowska, 
Danuta Dziekan, Anna Dziemidowicz i Bar-
bara Bednarska, Wiesława Kossakowska, 
Krystyna Kurgan, Natalia Machałek, Agniesz-
ka Markowicz, Katarzyna Niemczak, Anna 
Rok, Wojciech Skulski, Krystyna Sól, Halina 
Stasikowska, Katarzyna Suraj, Anna Wojszel, 
Rozalia Wojszel, Władysława Wrotek, Kry-
styna Wyrzykowska, Włodzimierz Zdaniuk 
i Krystyna Zyskowska.
 Wystawa zorganizowana została pod 
patronatem starosty olsztyńskiego i bur-
mistrza Barczewa. Patronat medialny objęły: 
TV Macrosat Barczewo, „Wiadomości Bar-
czewskie”, Radio Warmia Barczewo i „Wiado-
mości Warmińskie”.
 Na koniec prezes Krystyna Szter ser-
decznie podziękowała władzom powia-
towym i samorządowym za przyjęcie 
zaproszenia, gościom: Łukaszowi Sta-
niszewskiemu i Dariuszowi Siastaczowi oraz 
artystom i tym, którzy kochają sztukę.
 Wszystkich zaprosiła do obejrzenia za-
prezentowanych prac oraz na słodki po-
częstunek.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

 W piątek, 26 kwietnia br., już po raz 
szesnasty, barczewski oddział Stowarzy-
szenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, 
w Galerii Sztuki „Synagoga” rozpoczął nowy 
sezon artystyczny – w tym roku wystawą prac 
,,Co ręce potrafią ’2019’’.
 Krystyna Szter, prezes Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” o/Bar-
czewo i radna powiatu olsztyńskiego, ser-
decznie i gorąco przywitała zaproszonych 
gości: starostę olsztyńskiego – Andrzeja 
Abako, radnego Rady Powiatu w Olsztynie – 
Lecha Jana Nitkowskiego oraz miejscowe 
władze samorządowe, reprezentowane 
przez: Aleksandrę Ciechowicz-Osiecką – 
przewodniczącą Rady Miejskiej w Barczewie, 
Piotra Mostka – zastępcę burmistrza Bar-
czewa oraz radnych Rady Miejskiej: Marię 
Sidor, Bogumiłę Lisowską i Andrzeja Turka. 
Krystyna Szter powitała również prezes 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
„Pojezierze” w Olsztynie – Ewę Hopfer oraz 
byłego prezesa Mariana Sawickiego i człon-
ków barczewskiego oddziału Stowarzyszenia 
SSK „Pojezierze”, bez których trudno byłoby 
otworzyć w nowym sezonie artystycznym 
podwoje barczewskiej synagogi. Przywitała 
również gościa specjalnego – Łukasza 
Staniszewskiego, autora melodramatu pt. 
„Słoń” oraz artystów z ziemi barczewskiej i z 
Olsztyna, których prace zaprezentowano 
w wystawie. „Co ręce potrafią”. Przywitała 
wszystkich z bliska i daleka, którzy kochają 
sztukę i pragną przebywać w magicznym 
miejscu, jakim jest synagoga. Padła sakra-
mentalna formułka: „Sezon artystyczny 2019 
ogłaszam za otwarty”.
 W pierwszej części programu, dzięki 
prezes Ewie Hopfer, zaprezentowany został 
melodramat pt. „Słoń” autorstwa Łukasza Sta-
niszewskiego w wykonaniu Dariusza Siasta-
cza, aktora Teatru im. Aleksandra Sewruka 
w Elblągu. Do scenografii wykorzystano 
więzienne, piętrowe łóżko. Melodramat 
„Słoń” to opowiadanie o człowieku, który 
z dnia na dzień stał się człowiekiem drugiej 
kategorii. „Urodziłem się w Niemczech, 
a umrę Żydem. Takie czasy proszę pana. Co 

Galeria Sztuki „Synagoga”

Otwarcie sezonu artystycznego

nerowa studentów „Wspomnienie, pamięć, 
upamiętnienie”, a 2 października – „Warmia 
w fotografii” – pokonkursowa wystawa 
fotograficzna uczniów SP w Klebarku 
Wielkim. W dniach 15-27 października 
mogliśmy oglądać wystawę fotograficzną 
i film „Moi rodzice” (losy dzieci Holokaustu), 
we współpracy z Fundacją Borussia w Ol-
sztynie.
 3 listopada zakończono sezon arty-
styczny 2018 wydarzeniem „My pierwsza 
brygada” – wspólne śpiewanie pieśni le-
gionowych z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości.
 Krystyna Szter przypomniała, że mury 
dawnej bożnicy żydowskiej zamieniały się 
w galerię sztuki, a przychylna, ciepła atmo-
sfera zawsze sprzyjała spotkaniom, kon-
certom i wykładom. To dzięki pracy i za-
angażowaniu członków Stowarzyszenia drzwi 
Synagogi mogły zawsze stać otworem dla 
dorobku artystów profesjonalnych i niepro-
fesjonalnych. To także duża rzesza turystów, 

których wpisy w kronikach są tego dowodem. 
Krystyna Szter kolejny raz podziękowała 
wszystkim tym, którzy mieli swój wkład pracy 
przy organizowaniu poszczególnych imprez, 
w tym wolontariuszom.
 W kolejnym punkcie była informacja 
prezes Krystyny Szter, która nawiązała do 
zmian lokalowych Zarządu Głównego 
„Pojezierze” w Olsztynie. Następnie omówiła 
sprawy finansowe. Nadmieniła, że bar-
czewskie Stowarzyszenie liczy 63 członków. 
W końcu przedstawiła program na rok 2019, 
który zakłada: 26 kwietnia otwarcie Sezonu 
Artystycznego w Galerii Sztuki ,,Synagoga” 
w Barczewie, wystawa prac członków 
oddziału ,,Co ręce potrafią ’2019’’; 10 maja 
wernisaż wystawy prac fotograficznych 
Marka Kojro ,,Bajeczna Warmia”; 27 maja 
koncert akordeonowy uczniów Szkoły 
Muzycznej w Lidzbarku Warmińskim; 6-8 
czerwca rozśpiewanie chórów podczas XVIII 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie; 7 czerwca wernisaż wystawy 
prac Andrzeja Lubeckiego ,,Fraktale w fo-
tografii”; 5 lipca wernisaż prac Barbary 
Zysman z Klubu ,,Sąsiedzi” z Olsztyna; 
2 sierpnia wystawa prac fotograficznych 
Marka Sowy: 29 sierpnia wystawa prac 
Natalii Machałek ,,365 myśli i fotografii”; 20 
września wystawa prac Agnieszki Markowicz 
,,Instalacje”.
 Zakończenie sezonu zaplanowano na 11 
listopada i wzorem lat poprzednich będzie 
wspólne śpiewanie „Pieśni patriotycznych”.
 Po przyjęciu planu pracy, w wolnych 
wnioskach, zgłaszano nowe pomysły i nowe 
formy pracy. Rozmawiano także o potrzebach 
barczewskiego oddziału Stowarzyszenia, 
o dalszej pracy na rzecz środowiska artysty-
cznego. Na koniec pani Krystyna Szter 
podziękowała wszystkim za przybycie, życząc 
dalszej owocnej współpracy.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

 W sobotę 15 kwietnia br., w Galerii Sztuki 
Synagoga przy ul. Kościuszki 7, odbyło się 
walne zebranie sprawozdawcze Zarządu 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
Pojezierze, oddział Barczewo.
 Prezes Stowarzyszenia Krystyna Szter, 
po serdecznym przywitaniu licznie przy-
byłych członków Stowarzyszenia, przedsta-
wiła plan walnego zebrania, który m.in. 
zawierał: sprawozdanie z działalności od-
działu za 2018 rok, plan pracy na 2019 rok, 
podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy na 
2019 rok, omówienie otwarcia sezonu arty-
stycznego (26 kwietnia 2019 roku), przyjęcie 
zgłoszonych wniosków, sprawozdanie finan-
sowe oraz sprawy różne i wolne wnioski. 
W sprawozdaniu z działalności oddziału za 
rok 2018 prezes Krystyna Szter wymieniła 
dokonania. Był to między innymi udział 
barczewskiego oddziału Stowarzyszenia 
podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (loteria, kiermasz ciast, koncert, 
aukcja). 21 kwietnia odbyło się walne 
zebranie członków Stowarzyszenia, zaś 27 
kwietnia „Otwarcie Sezonu Artystycznego” – 
wystawa zbiorowa członków Klubu Artystów 
Plastyków „Sąsiedzi” z Olsztyna. Odbył się też 
koncert zespołu wokalnego „Cantare” 
z BUTW w Barczewie pod kierunkiem Iwony 
Skibińskiej-Czechowicz. 18 maja miała 
miejsce Majówka BUTW w Barczewie; 17-19 
maja – rozśpiewanie chórów biorących udział 
w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym 
im. Feliksa Nowowiejskiego; 25 maja 
„Krajobrazy Polski” – wystawa fotograficzna 
Wojciecha Skulskiego oraz popisy akorde-
onistów z Powiatowej Szkoły Muzycznej 
w Dywitach pod kierunkiem Edyty Skulskiej. 
W dniach 1-30 czerwca zrealizowano projekt 
„Barczewo łączy kultury - Z KULTURĄ 
Ż Y D O W S K Ą P O D  B A R C Z E W S K I M 
NIEBEM, w ramach którego zorganizowano 
warsztaty kulinarne (15 czerwca), wykład 
dr Krzysztofa Szatrawskiego na temat kultury 
żydowskiej na Warmii (5 czerwca), warsztaty 
artystyczne (6 czerwca). wystawa zbiorowa 
JUDAIZM W SZTUCE (15 czerwca). 
 22 czerwca zakończono rok akademicki 
BUTW w Barczewie i urządzono koncert 
muzyki klezmerskiej „Sara klezmer band”, a 23 
czerwca – koncert charytatywny dla Waldka. 
12 lipca miały miejsce Plener Artystyczny nad 
Warmińską Pisą oraz wernisaż wystawy 
z b i o ro w e j  A* R * T *  z  U n i w e r s y t e t u 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz 
koncert gitarowy Janusza Bieńkowskiego. 
 1 sierpnia był wernisaż – wystawa prac 
„Igłą malowane” Haliny Stasiewicz; 13 
sierpnia – wernisaż i wystawa prac Anastazji 
Fietisowej z Białorusi „Anielska Ziemia 
Barczewska”. 31 sierpnia, w ramach projektu 
„Poznajmy kulturę żydowską pod war-
mińskim niebem”, oglądaliśmy prace Anny 
Rok, Anastazji  Fietisowej i  Agnieszki 
Markowicz.
 9 września odbyła się wystawa pople-

Galeria Sztuki „Synagoga”

Walne zebranie sprawozdawcze

 Przygotowując się do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan Świąt Wielkanocnych 
i rozważania Zmartwychwstania Pańskiego, Koło Gospodyń Wiejskich z Bartołt Wielkich 
postanowiło wspólnymi siłami wykonać stroiki wielkanocne. Wieczorami świetlica wiejska stała się 
miejscem spotkań i warsztatem naszych gospodyń. Na efekty ich pracy nie czekaliśmy długo: 
powstało wiele wspaniałych stroików, które ozdobiły stoły mieszkańców naszego sołectwa.
 Zapał naszych gospodyń był tak duży, że część dzieł zdobyło uznanie osób spoza naszej 
wspólnoty i przystroiło również ich domostwa.

Koło Gospodyń Wiejskich z Bartołt Wielkich

Sołectwo Bartołty Wilekie

Program:
13:30 biegi dla dzieci
14:30 bieg na szpilkach 200 m
15:00 bieg główny na dystansie 5 km
16:00 dekoracja biegu głównego
16:30 bieg Feliksa Nowowiejskiego
dla mieszkańców Gminy Barczewo w przebraniach
17:00 dekoracja zawodników
biegu Feliksa Nowowiejskiego
Trasa biegu głównego na dystansie 5 km nie posiada atestu.

Link do zapisów
 h�ps://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg-barczewo
oraz na profilu społecznościowym � stowarzyszenia Barczewo Biega

VI BIEG

Limit uczestników przewidziany na 300 osób.29.06.2019 r.

Fot. Archiwum facebook Anny Wojszel
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Cmentarny regał z narzędziami

 Już po raz osiemnasty zapraszamy Państwa na XVIII Między-
narodowy Fes�wal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie, który odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2019 r. 
Wspólnie przeżyjmy muzyczne święto, będące jednym z największych 
wydarzeń kulturalnych na Warmii i Mazurach. Wydarzenie to konkurs 
chórów z Polski i zagranicy, warsztaty wokalne i dyrygenckie, 
konferencja naukowa, otwarte koncerty w wielu miejscach naszego 
regionu. Co roku odwiedza nas ponad 400 chórzystów. Celem 
fes�walu jest upamiętnienie Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego 
kompozytora urodzonego w Barczewie, popularyzacja jego twórczości 
i postaci oraz promowanie muzyki chóralnej i integracja społe-
czeństwa, a także promocja gminy Barczewo, jak i województwa 
warmińsko-mazurskiego. To największe tego typu wydarzenie 
w regionie. Fes�wal jest najbardziej pres�żową i rozpoznawalną 
imprezą kulturalną organizowaną w gminie Barczewo, która zarazem 
łączy pokolenia i mieszkańców całej Polski. Udział w fes�walu biorą 
zarówno dzieci, młodzież i studenci, jak również osoby starsze. Co 
roku honorowymi gośćmi fes�walu jest rodzina Feliksa Nowo-
wiejskiego. Fes�wal jest realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich w Barczewie przy wsparciu finansowym samorządu 
województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego, gminy 
Barczewo i sponsorów. Współorganizatorami są Urząd Miejski 
w Barczewie, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Anny w Barczewie, 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. F. Nowowiejskiego w Barczewie 
i Telewizja Kablowa „Macrosat” w Barczewie. 
Szczegółowy program i więcej informacji oraz ewentualne zmiany 
znajdziecie Państwo w Internecie na stronie:
www.fes�wal-barczewo.pl oraz na facebooku pod nazwą fes�walu.
Kontakt telefoniczny z organizatorami pod numerem (89) 514 83 36, 
kom. 515 501 369.

Organizatorzy poszukują wolontariuszy do opieki nad chórami i do 
współpracy przy organizacji Fes�walu.  Zapraszamy!

PROGRAM FESTIWALU:
CZWARTEK 6.06.2019 r.
17:45 – Rozpoczęcie fes�walu – plac przed pomnikiem Feliksa 
Nowowiejskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie– 
przemarsz chórów ulicami Barczewa (wspólne zaśpiewanie „Roty” 
i „Hymnu Warmii”).
19:00 – Koncert inauguracyjny fes�walu w Amfiteatrze przy ul. 
Niepodległości lub kościele św. Anny w Barczewie- prezentacja 
chórów biorących udział w Fes�walu.

XVIII Międzynarodowy Fes�wal Muzyki Chóralnej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie!

PIĄTEK 7.06.2019 r.
9:00-15:00- XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura 
muzyczna Warmii i Mazur” - tegoroczne hasło przewodnie: „Polska 
pieśń romantyczna od Moniuszki do Nowowiejskiego” (zgłoszenia 
do konferencji prosimy wysyłać na adres: szatrawski@gmail.com )
Miejsce - Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, 
ul. Mickiewicza 13
9:00-17:00 Przesłuchania konkursowe
miejsce - Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie, 
ul. Grunwaldzka 15
KONCERTY TOWARZYSZĄCE w wielu miejscowościach powiatu 
olsztyńskiego

SOBOTA 8.06.2019 r.
9:00 PRZESŁUCHANIA CHÓRÓW SENIORA
miejsce - Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie, 
ul. Grunwaldzka 15
- KONCERTY TOWARZYSZĄCE - WARSZTATY DLA 
CHÓRZYSTÓW I DYRYGENTÓW 
- OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU FESTIWALOWEGO- 
KONCERT GALOWY- kościół św. Anny w Barczewie

Na wszystkie koncerty wstęp jest bezpłatny!

 Po przekroczeniu głównej bramy cmentarza komu-
nalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie, po lewej stronie 
umieszczono regał z narzędziami, który dla odwie-
dzających groby swoich bliskich był miłym zaskoczeniem. 
Wspomniany regał ustawiony został tuż przed świętami 
wielkanocnymi.
 Można przyjąć, że Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Barczewie, pod który podlega cmentarz komunalny, 
wyszedł naprzeciw osobom odwiedzającym groby swoich 
bliskich. Dziś nie musimy przynosić ze sobą narzędzi czy 
konewki na wodę. Pięknie i estetycznie wykonany, 
zadaszony czerwoną dachówką regał, podzielony jest na 
dwie części. W pierwszej części pod szyldem „Za-
pomniałeś? Pożycz. Nie zapomnij oddać” znajdują się 
grabki, motyczki, szpadelki i zmiotki. Druga część z kilkoma 
półkami „Znicze do wykorzystania” przeznaczona jest na 
drugie życie dla szklanych zniczy. Niżej znajdują się 
wieszaki z plas�kowymi konewkami na wodę.
 „Nie sztuką jest zrobić coś za wielkie pieniądze, ale 
sztuką jest zrobić coś za małe pieniądze” – powiedziała 
prezes Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Barczewie, 
Beata Szewczyk. Nadmieniła, że sam pomysł na regał na 
narzędzia zaczerpnęła z internetu. Postanowiła wykonać 
projekt w bogatszej formie, gdzie oprócz wnęki na 
narzędzia dodała kilka półek na powtórne wykorzystanie 
szklanych zniczy. Projektując nowy regał nawiązała do 
architektury warmińskiej.
 Regał za zgodą Ireny Mysakowskiej – dyrektor Zakładu 
Poprawczego w Barczewie wykonali wychowankowie 
zakładu pod nadzorem Tomasza Michałowskiego. W tym 
miejscu prezes Beata Szewczyk podkreśliła, że współpraca 
pomiędzy zakładami układa się wspaniale. Natomiast 
dachówkę nieodpłatnie przekazała firma GOLMAR – 
Mariusz Durka i Zbigniew Jachacy z Barczewa. Dodajmy, że 
to jedyny w tej formie wykonany cmentarny regał na 
narzędzia w Polsce.
 Wszystkim za wspaniałą pomoc przy zbudowaniu 
regału na narzędzia prezes Beata Szewczyk za naszym 
pośrednictwem składa serdeczne podziękowania. 

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

Nie każdego można zastąpić
 Po 27 latach zamieszkania, zaangażowania 
i pracy na rzecz naszej wsi i jej mieszkańców, pani 
Ewa Legeżyńska rozpoczyna nowe życie w nowym 
miejscu, w otoczeniu nowych ludzi.
 Skajboty dziękują za to, że była z nami tak blisko, 
że była dobrą duszą tego miejsca, społecznikiem 
pełnym inicjatywy, przyjacielem, życzliwą i pomocną 
sąsiadką. Pani Ewa zainicjowała powstanie nie-
codziennego przystanku autobusowego w Skaj-
botach, który zasłynął w całej Polsce. 
 Życie pokazało, że Skajboty również były 
„przystankiem” w jej życiu, z którego odjeżdża 
w dalszą podróż. Jednak pamięć o niej w wielu z nas 
zostanie na zawsze. Podobno nie ma ludzi nie-
zastąpionych, ale po niektórych pozostaje pusta 
przestrzeń, którą bardzo trudno wypełnić.
 Dziękujemy za Pani postawę, która może być 
wzorem do naśladowania i inspiracją. 
Nasze serca i domy są dla Pani zawsze otwarte.
 Do zobaczenia.

Wdzięczni mieszkańcy wsi Skajboty 

6-8 czerwca 2019 r.

Program:
13.00 -  Msza pod Kapliczką
14.00 - Z historii Bogdan i o tradycjach warmińskich
14.30 - Janusz Bogdan Lewandowski o komponowaniu (w Bogdanach)
15.00 - Rozpoczynamy Festyn Wiejski:
 - Tradycyjny turniej w Bule,
- Coroczny wielobój dziecięcy, a w jego programie rodzinny rzut kaloszem (szczegóły na festynie),
- Podczas świętowania w Domu Gościnnym degustacja ciast Gospodyń z Bogdan, wyrobów typowo męskich,
   beczka piwa i gar zupy warmińskiej
18.00 - Zabawa ludowa 

Sołtys i Rada Sołecka Bogdany

Święto Bogdan 
525 rocznica założenia naszej wsi - 18.05.2019 r.

Zapraszamy wszystkich na uroczystości i festyn

Fot. Archiwum sołectwa
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Cmentarny regał z narzędziami

 Już po raz osiemnasty zapraszamy Państwa na XVIII Między-
narodowy Fes�wal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie, który odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2019 r. 
Wspólnie przeżyjmy muzyczne święto, będące jednym z największych 
wydarzeń kulturalnych na Warmii i Mazurach. Wydarzenie to konkurs 
chórów z Polski i zagranicy, warsztaty wokalne i dyrygenckie, 
konferencja naukowa, otwarte koncerty w wielu miejscach naszego 
regionu. Co roku odwiedza nas ponad 400 chórzystów. Celem 
fes�walu jest upamiętnienie Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego 
kompozytora urodzonego w Barczewie, popularyzacja jego twórczości 
i postaci oraz promowanie muzyki chóralnej i integracja społe-
czeństwa, a także promocja gminy Barczewo, jak i województwa 
warmińsko-mazurskiego. To największe tego typu wydarzenie 
w regionie. Fes�wal jest najbardziej pres�żową i rozpoznawalną 
imprezą kulturalną organizowaną w gminie Barczewo, która zarazem 
łączy pokolenia i mieszkańców całej Polski. Udział w fes�walu biorą 
zarówno dzieci, młodzież i studenci, jak również osoby starsze. Co 
roku honorowymi gośćmi fes�walu jest rodzina Feliksa Nowo-
wiejskiego. Fes�wal jest realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich w Barczewie przy wsparciu finansowym samorządu 
województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego, gminy 
Barczewo i sponsorów. Współorganizatorami są Urząd Miejski 
w Barczewie, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Anny w Barczewie, 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. F. Nowowiejskiego w Barczewie 
i Telewizja Kablowa „Macrosat” w Barczewie. 
Szczegółowy program i więcej informacji oraz ewentualne zmiany 
znajdziecie Państwo w Internecie na stronie:
www.fes�wal-barczewo.pl oraz na facebooku pod nazwą fes�walu.
Kontakt telefoniczny z organizatorami pod numerem (89) 514 83 36, 
kom. 515 501 369.

Organizatorzy poszukują wolontariuszy do opieki nad chórami i do 
współpracy przy organizacji Fes�walu.  Zapraszamy!

PROGRAM FESTIWALU:
CZWARTEK 6.06.2019 r.
17:45 – Rozpoczęcie fes�walu – plac przed pomnikiem Feliksa 
Nowowiejskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie– 
przemarsz chórów ulicami Barczewa (wspólne zaśpiewanie „Roty” 
i „Hymnu Warmii”).
19:00 – Koncert inauguracyjny fes�walu w Amfiteatrze przy ul. 
Niepodległości lub kościele św. Anny w Barczewie- prezentacja 
chórów biorących udział w Fes�walu.

XVIII Międzynarodowy Fes�wal Muzyki Chóralnej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie!

PIĄTEK 7.06.2019 r.
9:00-15:00- XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura 
muzyczna Warmii i Mazur” - tegoroczne hasło przewodnie: „Polska 
pieśń romantyczna od Moniuszki do Nowowiejskiego” (zgłoszenia 
do konferencji prosimy wysyłać na adres: szatrawski@gmail.com )
Miejsce - Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, 
ul. Mickiewicza 13
9:00-17:00 Przesłuchania konkursowe
miejsce - Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie, 
ul. Grunwaldzka 15
KONCERTY TOWARZYSZĄCE w wielu miejscowościach powiatu 
olsztyńskiego

SOBOTA 8.06.2019 r.
9:00 PRZESŁUCHANIA CHÓRÓW SENIORA
miejsce - Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie, 
ul. Grunwaldzka 15
- KONCERTY TOWARZYSZĄCE - WARSZTATY DLA 
CHÓRZYSTÓW I DYRYGENTÓW 
- OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU FESTIWALOWEGO- 
KONCERT GALOWY- kościół św. Anny w Barczewie

Na wszystkie koncerty wstęp jest bezpłatny!

 Po przekroczeniu głównej bramy cmentarza komu-
nalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie, po lewej stronie 
umieszczono regał z narzędziami, który dla odwie-
dzających groby swoich bliskich był miłym zaskoczeniem. 
Wspomniany regał ustawiony został tuż przed świętami 
wielkanocnymi.
 Można przyjąć, że Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Barczewie, pod który podlega cmentarz komunalny, 
wyszedł naprzeciw osobom odwiedzającym groby swoich 
bliskich. Dziś nie musimy przynosić ze sobą narzędzi czy 
konewki na wodę. Pięknie i estetycznie wykonany, 
zadaszony czerwoną dachówką regał, podzielony jest na 
dwie części. W pierwszej części pod szyldem „Za-
pomniałeś? Pożycz. Nie zapomnij oddać” znajdują się 
grabki, motyczki, szpadelki i zmiotki. Druga część z kilkoma 
półkami „Znicze do wykorzystania” przeznaczona jest na 
drugie życie dla szklanych zniczy. Niżej znajdują się 
wieszaki z plas�kowymi konewkami na wodę.
 „Nie sztuką jest zrobić coś za wielkie pieniądze, ale 
sztuką jest zrobić coś za małe pieniądze” – powiedziała 
prezes Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Barczewie, 
Beata Szewczyk. Nadmieniła, że sam pomysł na regał na 
narzędzia zaczerpnęła z internetu. Postanowiła wykonać 
projekt w bogatszej formie, gdzie oprócz wnęki na 
narzędzia dodała kilka półek na powtórne wykorzystanie 
szklanych zniczy. Projektując nowy regał nawiązała do 
architektury warmińskiej.
 Regał za zgodą Ireny Mysakowskiej – dyrektor Zakładu 
Poprawczego w Barczewie wykonali wychowankowie 
zakładu pod nadzorem Tomasza Michałowskiego. W tym 
miejscu prezes Beata Szewczyk podkreśliła, że współpraca 
pomiędzy zakładami układa się wspaniale. Natomiast 
dachówkę nieodpłatnie przekazała firma GOLMAR – 
Mariusz Durka i Zbigniew Jachacy z Barczewa. Dodajmy, że 
to jedyny w tej formie wykonany cmentarny regał na 
narzędzia w Polsce.
 Wszystkim za wspaniałą pomoc przy zbudowaniu 
regału na narzędzia prezes Beata Szewczyk za naszym 
pośrednictwem składa serdeczne podziękowania. 

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

Nie każdego można zastąpić
 Po 27 latach zamieszkania, zaangażowania 
i pracy na rzecz naszej wsi i jej mieszkańców, pani 
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 Dziękujemy za Pani postawę, która może być 
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Mistrzostwa Świata Juniorów w szermierce
 W dniach od 6 do 12 kwietnia w Toruniu odbywały się 
Mistrzostwa Świata Juniorów w szermierce. Po całym roku 
ciężkich eliminacji krajowych i światowych udało się 
zakwalifikować Cezaremu Białeckiemu na ten najbardziej 
pres�żowy turniej o najwyższym poziomie trudności. 
 W tym turnieju Czarek reprezentował nasz kraj w szabli. 
Nasi zawodnicy nie byli zaliczani do faworytów, dlatego też 
wynik Czarka: 113 miejsce i 15 miejsce drużynowo, jest 
odzwierciedleniem aktualnej sytuacji w męskiej szabli. Dla 
każdego zawodnika uprawiającego sport udział w Mi-
strzostwach Świata jest spełnieniem marzeń i celem, do 
którego dążą. Czarek po raz szósty z rzędu zakwalifikował 
się do udziału w Mistrzostwach Świata, świadczyć może to 
o jego stabilności i ukształtowanej formie. Dla młodego 
barczewianina, który rozpoczynał swoją przygodę 
z szermierką w UKS Hajduczek Olsztyn, wiązało się to 
z trudną decyzją przeprowadzki w młodym wieku do 
Warszawy.
 Jego determinacja w uprawianiu tego sportu dopro-
wadziła go do sukcesów, które osiągnął, reprezentując nasz 
kraj w Mistrzostwach Świata.

Tekst i foto: Grzegorz Białecki

 W sezonie 2018/2019 klub UKS BUKS 
BARCZEWO przystąpił do rozgrywek 
ligowych organizowanych przez Warmińsko 
Mazurski Związek Piłki Nożnej w trzech 
kategoriach wiekowych: Młodzik (2006-
2007, trener Jan Hamera), Trampkarz (rocznik 
2004-2005, trener Bogdan Caruk), Junior 
Młodszy (rocznik 2002-2003, trener Piotr 
Sielawa).

 Zespoły do końca kwietnia rozegrały pięć meczy ligowych z różnym 
wynikiem, a każdy z nich został okupiony zaangażowaniem i niekiedy 
poświęceniem zawodników niezależnie od tego, jaki był wynik końcowy. Poza 
tymi drużynami w klubie znajduje się jeszcze jeden zespół, który został w tym 
sezonie odbudowany i jest prowadzony przez trenera Wiesława Pietrzaka dla 
dzieci z rocznika 2009 i młodszych. Na facebooku, na stronie klubowej UKS 
BUKS BARCZEWO, znajdują się wszelkie informacje na temat aktualnych 
działań klubu, jak również relacji z meczy wraz ze zdjęciami. Klub 
nieprzerwanie prowadzi nabory do drużyn, dla których odbywają się treningi 
w Barczewie na orliku przy Szkole Podstawowej 1 w Barczewie. Wszystkich 
chętnych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w piłce nożnej, serdecznie 
zapraszamy na treningi prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów.
 Zarząd Klubu UKS BUKS Barczewo, rodzice oraz dzieci chcą podziękować 
firmie MACROSAT za wsparcie przy szkoleniu dzieci i młodzieży.

 W dniach 23-24 marca 2019 r. w Zalesiu koło 
Terespola odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
w Trójboju Siłowym Federacji GPC. Startujący w nich 
Zbigniew Koper zdobył vice-mistrzostwo Polski w przy-
siadzie ze sztangą wynikiem 140 kg oraz vice-mistrzostwo 
Polski w martwym ciągu. Do tego dorzucił również 
mistrzostwo Polski w wyciskaniu sztangi leżąc, bijąc 
trzykrotnie rekord Polski.
Wielkie gratulacje.

Zdjęcia: archiwum zawodnika

Z życia
UKS BUKS BARCZEWO

Niesamowity MISTRZ

Tekst: Piotr Sielawa
Foto: Archiwum BUKS
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Spotkanie z lisem
Fot. Jan Żynis

Książka na maj

Biblioteka CK-B

 Zostać piłkarzem! Czy to nie marzenie wszystkich chłopców? No cóż, nie 
wszystkich. Radek o piłce nożnej nie chce nawet słyszeć.
Nie potrafi jednak przeciwstawić się swojemu tacie, który chce z niego zrobić 
mistrza. Nieustannie jest wypychany na boisko. Musi się mierzyć z 
wyczerpującymi treningami, trenerem rodem z epoki kamienia łupanego, a także 
z tajemnicami piłkarskich transferów. Nie wspominając o torturach, od których 
nigdy nie udaje się uciec – o szkole! Jednak futbol przynosi mu sporo 
niespodzianek... Nowi przyjaciele, nieoczekiwanie objawione talenty i 
zaskakujące wydarzenia sprawiają, że życie Radka nigdy już nie będzie takie jak 
wcześniej.

Źródło https://www.empik.com/urodzony-pilkarz-liori-
gianfranco,p1192714274,ksiazka-p

„Urodzony piłkarz”  Gianfranco Liori

Zapraszamy na wieżę widokową !

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

MUZEÓW 20
19 18 maja

Salon Muzyczny
im. F. Nowowiejskiego

Galeria Sztuki
„Synagoga”

WSTĘP WOLNY

DO WSZYSTKICH OBIEKTÓW 

www.ckb.barczewo.pl CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE
W BARCZE WIE

Spotkanie autorskie
z Renatą Kosin
- pisarką z Barczewa

- Artystyczna ekologia wg  Anny Wojszel

- Prezentacja aktualnej wystawy
  prac fotograficznych Marka Kojro
  pt. „Warmia - Bajkowa Kraina”.

godz. 18.00 godz. 21.00

Ptaki i motyle gminy Barczewo
- fotopowieść Jana Zielińskiego z Łęgajn

Koncert Daniela Rupińskiego
- wokalisty, multiinstrumentalisty

godz. 19.30

WIECZÓR
BARCZEWO

Skarbiec Kultury
Europejskiej

www.radiobarczewo .pl



Barczewski

w każdą niedzielę
od godz. 11.00

„PCHLI�TARG”
Przyjdź
Kupuj
Sprzedawaj
Wymieniaj
Oddawaj

TARGOWISKO MIEJSKIE
przy ul. Wojska Polskiego
w Barczewie

www.barczewo.pl

Bez opłaty targowej dla osób prywatnych

CENTRUM KULTURALNO -BIBLIO TECZNE
w Barczewie

ZUK
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

W BARCZEWIE

Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

www.radiobarczewo.pl 

oraz TVK Macrosat - kanał 910

RADIO WARMIA BARCZEWO

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

Wstępnie zaplanowany rozkład jazdy autobusów

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAÑCA O PUCHAR BURMISTRZA BARCZEWA

WARMIAWARMIA
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAÑCA O PUCHAR BURMISTRZA BARCZEWA

DANCECUPDANCECUP
1 CZERWCA 2019 R.

HALA SPORTOWA
ZESPOŁU SZKÓŁ W BARCZEWIE,
UL. PÓŁNOCNA 14

1000 DLA NAJLEPSZEJ FORMACJI

500
DLA NAJLEPSZEGO SOLISTY

CENTRUM KULTURALNO -BIBLIO TECZNE
w Barczewie

DANCE
CAMP

Start 1.06.2019 r. o godz 11.00

8:30, 12:00, 16:10

Kurs

przez Indykpol


