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Z przyjemnością informujemy, że od 1 czerwca ruszyły 
regularne połączenia komunikacji publicznej między 
Barczewem a Olsztynem.
Linie 114 i 124 będą kursowały poniedziałek - sobota. 
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Książka na czerwiec

Biblioteka CK-B

„Dziewczyna, która przepadła” Katarzyna Misiołek

Zapraszamy na wieżę widokową !

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

 W maju tego roku ruszył już czwarty nabór do Liceum 
Ogólnokształcącego w Barczewie. Szkoła cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem uczniów. W poprzednim roku szkolnym utworzone 
zostały dwie klasy pierwsze o profilu Straż Graniczna. Kierunek okazał 
się atrakcyjny między innymi dzięki współpracy z Warmińsko-
Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej w Kętrzynie. Młodzież obok 
realizowanego, obowiązkowego programu liceum ogólnokształcącego, 
ma okazję lepiej poznać zawód pogranicznika i zdobyć nowe 
doświadczenia. Uczniowie każdego roku wyjeżdżają na obozy, biorą 
udział w patrolach na granicy państwa, uczestniczą w uroczystościach 
organizowanych przez Straż Graniczną oraz w spotkaniach z funkcjo-
nariuszami SG.  
    Ważną inicjatywą stało się też porozumienie podpisane ze 
„Stowarzyszeniem Strzeleckim RK”, które specjalizuje się w taktyce, 
ratownictwie pola walki, pracy z mapą i survivalu partyzanckim. Zajęcia 
prowadzone są przez oficerów i żołnierzy w czynnej służbie Wojska 
Polskiego. Zawarcie porozumienia umożliwiło licealistom bezpłatne 
korzystanie ze strzelnicy w Dobrym Mieście, zajęcia z musztry 
wojskowej pod okiem zawodowych żołnierzy, a także wstęp na teren 
jednostek wojskowych. 
    Szkoła dba również o aktywny udział młodzieży w życiu kulturalnym. 
Kilka razy w roku organizowane są wyjazdy do muzeów m.in. Muzeum 
Narodowego w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 
oraz Teatru Muzycznego w Gdyni i Studio „Buffo” w Warszawie. 
Uczniowie biorą także udział w wykładach pracowników naukowych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Lidia Zelman

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie

 Osiem lat pod dachem psychopaty to piekło, z którym porwana przez 
niezrównoważonego mężczyznę Monika musi się zmierzyć zupełnie sama. 
Gdzieś ktoś jej szuka, ktoś rozpaczliwie za nią tęskni, ale ona przepadła. 
Poniżana psychicznie i fizycznie, bezlitośnie odarta z godności i zdegradowana 
do roli zabawki w rękach zwyrodnialca, kobieta rozpaczliwie walczy 
o przetrwanie. Tu, gdzie utknęła, nie ma jednak żadnych reguł. Ten, który ją 
przetrzymuje, jest nieprzewidywalny. Każdy dzień jest walką, każda noc może się 
okazać ostatnią. Dziewczyna zostaje cudem uwolniona z rąk szaleńca. 
Ale czy świat, który zastaje po powrocie, jest miejscem, o jakim marzyła? 
Jak ma odnaleźć się wśród bliskich? Trudno jest marzyć o szczęśliwej przyszłości 
wśród ludzi, którzy bez żadnych skrupułów żerują na cudzych dramatach. 
Monika ze wszystkich sił stara się odzyskać uczucie Jakuba, którego przed laty 
utraciła. Jak długo będzie się czuła tak strasznie zagubiona, zanim zrozumie, że 
naprawdę wróciła do domu? Czy znajdzie jeszcze swoje miejsce w świecie, który 
pędzi do przodu nie oglądając się na tych, którzy za nim nie nadążają? 

Źródło: https://muza.com.pl/literatura-obyczajowa/2520-dziewczyna-ktora-
przepadla-9788328704206.html

Na liniach nr 114 i 124

wszystkie kursy realizowane są pojazdami

niskopodłogowymi.

Więcej informacji na temat komunikacji miejskiej,

rozkładów jazdy, Olsztyńskiej Karty Miejskiej

znajdą Państwo na stronie:

www.zdzit.olsztyn.eu

Na liniach nr 114 i 124 obowiązują te same zasady

(sieciówki, bilety okresowe i czasowe) jak w całym

układzie komunikacyjnym Olsztyna.

Dla osób powyżej 70 roku życia nie obowiązują

darmowe przejazdy - zamiast tego wszyscy emeryci

są uprawnieni do przejazdów ulgowych (z ulgą 50%)

BILET NORMALNY - 3 zł

BILET ULGOWY - 1,50 zł

BILET MIESIĘCZNY - 80 zł / 40 zł

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 26.06.2019 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w BARCZEWIE odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia 
unijnego zapraszamy w godzinach 09:00–13:00.

Adres siedziby:
Urząd Miejski w Barczewie 11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym 
Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
telefon: 89 512 54 85

Serdecznie zapraszamy

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020”

Zawiadomienie

J. Emilian, M. Werbowy, SP Łęgajny, U. Prządka, BUTW, A. Wojszel,
W. Zdaniuk, G. Białecki.
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 W dniu 26.04.2019 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Łęgajnach odbyły się oficjalne obchody upamiętniające 76.rocznicę 
wybuchu powstania w getcie warszawskim. Nasza placówka po raz 
pierwszy brała udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”, 
upamiętniającej to wydarzenie. 
 Uczniowie przebywający w świetlicy wraz z wychowawcami 
przygotowali żonkile, które zostały rozdane przez wolontariuszy PCK 
wszystkim pracownikom szkoły, nauczycielom oraz uczniom klas 1-8. 
26.04.2019 odbyły się w naszej placówce dwa apele, w których 
uczestniczyli uczniowie klas 4-8 oraz zaproszeni goście. Nauczyciel 
historii przygotował prezentację, która składała się z archiwalnych 
zdjęć oraz map Warszawy. Wykład dotyczył historii stosunków 
polsko-żydowskich od XV wieku, różnorodności społeczeństwa II RP, 
wybuchu wojny oraz czasów okupacji. Przedstawione zostały formy 
prześladowania Żydów, przyczyny wybudowania ge�a, najważniejsze 
postacie związane z konspiracją. Zostały również omówione warunki 
życia w getcie. Słuchacze dowiedzieli się o przyczynach wybuchu 
powstania oraz o jego przebiegu i skutkach, wyjaśniona została 
również symbolika żółtego żonkila. 
Scenografia, która znajdowała się w tle prezentacji, została wspólnie 
przygotowana przez nauczycieli i uczniów. Symbolicznie zostały 
ukazane mury ge�a, druty kolczaste, kamienice oraz walizki 
nawiązujące do przymusowych przesiedleń do ge�a. Przygotowano 
również dekorację ścienną z żonkilami w tle oraz napis: „Zmarłym ku 
pamięci...”.
 Dnia 26.04.2019 klasy 1-3 udały się również na wycieczkę do 
Barczewa do dawnej synagogi żydowskiej, w której obecnie znajduje 
się Galeria Sztuki „Synagoga”. Pani Krystyna, która sprawuje pieczę 
nad synagogą, zapoznała nas z historią tego miejsca. Dzieci 
dowiedziały się, czym jest jarmułka, kirkut, macewa. Była to dla nas 
niezwykle cenna lekcja historii. Uczestniczyliśmy również w grze 
przygotowanej przez panią Krysię, która nawiązywała do tematyki 
żydowskiej i polegała na rozszyfrowywaniu napisów. 
 17 kwietnia uczniowie klas VI-VII uczestniczyli w wycieczce do 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Z tytułu przypadającej 
rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, szczególną 
uwagę zwrócono na wystawę poświęconą ludności żydowskiej 
podczas okupacji. Uczniowie zapoznawali się z eksponatami, 
odczytywali teksty źródłowe. Uczestników wycieczki wyjątkowo 
zainteresowała wystawa dotycząca obozów zagłady.
 Realizując działania akcji „Żonkile” zorganizowano w szkole kon-
kurs na najciekawszy stroik wielkanocny oraz kiermasz świąteczny. 
Dochód pozyskany ze stroików konkursowych oraz z kiermaszu został 
przeznaczony na zakup 100 żonkili, które zostały zasadzone 
w przygotowanym miejscu przy szkole. Chcieliśmy w ten oto sposób 
uczcić przypadającą w tym roku 100. rocznicę urodzin Marka 
Edelmana – ostatniego przywódcy powstania i jednego z ocalałych 
z warszawskiego ge�a, który w rocznice powstania składał pod 
Pomnikiem Bohaterów Ge�a na Muranowie bukiet żółtych kwiatów.

Łączy nas pamięć

 23 maja 2019 r. burmistrz Barczewa, Andrzej Maciejewski, oraz skarbnik Dorota 
Kondratowicz, podpisali porozumienie z bryg. Andrzejem Górzyńskim komendantem 
Miejskim PSP w Olsztynie w sprawie budowy sali edukacyjnej OGNIK, która będzie dostępna 
m.in dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barczewo. Realizacja projektu zaplanowana jest do 
końca 2019 roku. OGNIK to nowoczesna, edukacyjna sala w której dzieci mogą poznać 
zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia. Dotyczy to pożaru w domu, przedszkolu lub 
szkole. Sala ma zostać wybudowana na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 
w Olsztynie. Podobna sala jest utworzona w Bartoszycach, gdzie cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem. 
 Ponadto obie strony wyraziły chęć współpracy przy utworzeniu w Barczewie klasy 
mundurowej o profilu pożarniczym. Za takim pomysłem jest również dyrektor ZS 3, pani Alicja 
Sawicka.

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

Podczas zajęć świetlicowych w naszej szkole dzieci wykonały prace 
plastyczne z żonkilami w tle. W trzech gablotach, m.in. również 
w bibliotece szkolnej, zostały umieszczone gazetki dotyczące 
wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uczniowie klas ósmych 
obejrzeli film: „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie 
warszawskim 1943”.
 W przyszłym roku zamierzamy również wziąć udział w akcji 
Żonkile. Chcemy edukować naszą młodzież, przywracać pamięć 
o Bohaterkach i Bohaterach powstania.

Joanna Emilian

Fot. Archiwum SP Łęgajny

SALA EDUKACYJNA OGNIK

Źródło: archiwum Facebook Gminy Barczewo
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XVI Konkurs Wiedzy Ekonomicznej
Szkół Podstawowych

 10 maja 2019 r. w naszej szkole odbył się 
XVI Konkurs Wiedzy Ekonomicznej Szkół 
Podstawowych pod patronatem burmistrza 
Barczewa i banku PKO BP S.A. w Olsztynie. 
Zgodnie z tradycją zostaliśmy gospodarzami 
tego przedsięwzięcia, ponieważ wygraliśmy 
zeszłoroczną edycję w Tereszewie.
 W tegorocznym konkursie wzięło udział 
6 drużyn z województwa warmińsko-
mazurskiego.
 Na uczestników czekał słodki po-
częstunek. Przybyłych uczniów i opiekunów 
powitali nasza pani dyrektor i pracownicy 
banku PKO BP SA z Olsztyna. Następnie 
dzieci pisały test obejmujący zagadnienia z 
zakresu bankowości, ekonomii, SKO, krajowej 
gospodarki itp. Po jego napisaniu uczestnicy 
zregenerowali swoje siły pysznym obiadem, a 
następnie wraz z opiekunami udali się na 
wycieczkę do Barczewa. Pod opieką pani 
przewodnik, Magdaleny Łowkiel, zwiedzili 

Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego, 
centrum miasta i Skarbiec Kultury Euro-
pejskiej, Mieli również okazję podziwiać 
panoramę miasta z wieży ratuszowej. Po 
powrocie do szkoły jury przedstawiło wyniki:
I miejsce - SP w Wilkowie k/Kętrzyna,
II miejsce – SP w Tereszewie k/Kurzętnika,
III miejsce – SP w Spręcowie k/Dywit.
 Nasza drużyna wywalczyła tym razem IV 
miejsce. Wszystkich uczestników indywi-
dualnie doceniono upominkami, a dziesięciu 
najlepszych – cennymi nagrodami. Puchary 
drużynowe ufundowali i wręczyli: burmistrz 
Barczewa p. Andrzej Maciejewski, dyrektor II 
Oddziału PKO BP w Olsztynie p. Andrzej 
Lewkowicz, dyrektor SP w Łęgajnach p. 
Elżbieta Kozłowska oraz radni powiatu i gmi-
ny: p. Krystyna Szter, p. Andrzej Moszczyński 
i p. Andrzej Turek. 
Koordynatorem konkursu był nauczyciel – 
opiekun SKO, p. Michał Werbowy.

 Po długim zimowym okresie nasza Galeria Sztuki Synagoga 
w Barczewie obudziła się na otwarcie sezonu artystycznego. 26 
kwietnia sezon rozpoczął się wystawą prac członków barczewskiego 
oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” 
w Olsztynie. Wystawę podzielono na dwie części. W pierwszej części 
prezes oddziału w Barczewie, Krystyna Szter, przywitała wszystkich 
gości. Tą część uświetnił gość specjalny, Łukasz Staniszewski, 
w monodramie pt. „Słoń”. Aktor Dariusz Siastacz przeniósł nas w lata 
trzydzieste, gdzie przy piętrowej pryczy zagrał więźnia, który 
z dystansem i humorem opowiedział swoją historię. Druga część 
wystawy należała do samych artystów. Kurator wystawy, Anna 
Wojszel, przedstawiła i wręczyła podziękowania za udział w wystawie. 
Swoje prace zaprezentowali: Tadeusz Brzeski, Stanisław Czacho-
rowski, Alicja Barbara Czarnecka-Zyskowska, Danusia Dziekan, Anna 
Dziemidowicz, Wiesława Kossakowska, Krystyna Kurgan, Natalia 
Machałek, Agnieszka Markowicz, Katarzyna Niemczak, Anna Rok, 
Wojciech Skulski, Krystyna Sól, Halina Stasikowska, Katarzyna Suraj, 
Anna Wojszel, Rozalia Wojszel, Krystyna Wyrzykowska, Władysława 
Wrotek, Włodzimierz Zdaniuk.
 Za co lubimy, za co kochamy naszą Synagogę? Właśnie za to, że 
jest to miejsce z pięknym, artystycznym klimatem, za to, że są takie 
wystawy jak „Co ręce potrafią”, ponieważ to jest czas i moment, 
w którym spotykają i przenikają się różne sztuki: teatr, muzyka, sztuki 
plastyczne: malarstwo, fotografia, ilustracja, ceramika, rękodzieło itp. 
To jest ten moment, gdzie każdy z artystów może opowiedzieć o tym, 
co chce przekazać poprzez swoją sztukę, ponieważ czasami 
przechodzimy koło siebie i nic tak naprawdę o sobie nie wiemy. To czas 
pięknych rozmów i spotkań przy pysznych wypiekach.W wystawie 
wzięli udział zaproszeni goście, m.in. starosta olsztyński Andrzej 
Abako, zastępca burmistrza Barczewa Piotr Mostek, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Barczewie Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka, 

OTWARCIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO W SYNAGODZE

prezes SSK „Pojezierze” Ewa Hopfer, radni powiatowi i gminni, sołtysi 
i mieszkańcy naszej gminy, a także przyjaciele naszej Synagogi.
 Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w organizacji wystawy. 
Dziękuję serdecznie wszystkim artystom, że chcieli podzielić się z nami 
swoją sztuką i tak chętnie opowiadali o niej. Dziękuję wszystkim za 
wyśmienite dzieła kulinarne.To dzięki Wam nasza Synagoga znana jest 
z gościnności i wspaniałego klimatu artystycznego.
 Wystawa odbyła się pod honorowym patronatem starosty 
olsztyńskiego i burmistrza Barczewa. Patroni medialni: Wiadomości 
Barczewskie, Wiadomości Warmińskie, Radio Warmia Barczewo, 
Macrosat.

Tekst i foto Anna Wojszel

Fot. Marcin Cybruc

Tysiąc zadań, jak tysiąc kroków do spełnienia marzeń

Fot. Archiwum SP Łęgajny

 Miesiąc maj był bardzo pracowitym 
okresem dla Zarządu oraz Słuchaczy  BUTW . 
Według planu działały wszystkie sekcje, do-
szły również absorbujące, ale bardzo miłe 
zajęcia dodatkowe.
 8 maja 2019 r. chętni studenci uczestni-
czyli w ostatnim w tym roku akademickim wy-
kładzie – wycieczce. Był to wykład wyjazdo-
wy do Olsztyna. Temat wykładu „Olsztyn 
dawniej i dziś”. Tam z panią prelegent, a jedno-
cześnie przewodnikiem PTTK „Mazury”, Alicją 
Opalińską, nasi słuchacze zwiedzili  Muzeum 
Nowoczesności, Muzeum Archidiecezji War-
mińskiej oraz browar przy olsztyńskim zamku 
z degustacją piwa. Było ciekawie, miło, ra-
dośnie – to świetna okazja do integracji. 
Dziękujemy organizatorce tego wyjazdu.

 11 maja 2019 r. odbył się marsz nordic 
walking studentów Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku z Polski, Litwy, Białorusi, Czech oraz 
Austrii, w którym udział wzięła także nasza 
reprezentacja. Było nas około 30 osób. 
Pogoda dopisała, humory również.

 18 maja 2019 r. w Barczewie odbyła się 
Noc Muzeów. W Salonie Muzycznym im. 
F. Nowowiejskiego nasz zespół wokalny „Can-
tare”  pod kierunkiem pani Iwonny Skibińskiej- 
Czechowicz zaśpiewał trzy pieśni warmińskie 
oraz jedną „na vivat” o przyjaźni i miłości.
 22 maja 2019 r. odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawcze  BUTW. Tego 
samego dnia po południu miała miejsce 
„Majówka" przy ognisku dla chętnych słu-
chaczy. Było to przemiłe spotkanie, humory, 
apetyty i pogoda dopisały. 
 Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji tak sympatycznego popołudnia. 
Co będzie się działo w czerwcu?... o tym w 
kolejnym wydaniu Wiadomości Barczewskich.

Urszula Prządka
Fot. I.S.

Z życia Barczewskiego

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Z ostatniej chwili. 19 maja opublikowano wyniki. Kuba zajął II miejsce w kategorii klasy VIII SP 
w XVII Warmińsko – Mazurskich Zawodach Matematycznych organizowanych przez Wydział 
Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie. GRATULUJEMY!

 W środę 29 maja br., w Galerii Sztuki „Synagoga” odbyła się 
wystawa prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Krystyna Szter – prezes 
barczewskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” 
– wraz z Julią Kacprowicz, kuratorem, otwierając wystawę, serdecznie 
przywitała nauczycieli, rodziców, a szczególnie młodych artystów, 
których prace wypełniły całą przestrzeń synagogi. Dodała, że 
dzisiejsza wystawa jest wyjątkową, bo najliczniejsza ze wszystkich 
dotychczasowych wystaw w historii Galerii Sztuki. 
 Julita Kacprowicz – kurator wystawy, nauczycielka, a jedno-
cześnie jej organizator – podkreśliła, że z licznych zaprezentowanych 
prac widać, że nasza szkoła ma zdolnych i utalentowanych uczniów. 
Synagoga to piękne miejsce, gdzie młodzi artyści mogą zapre-
zentować swoje prace rodzicom, nauczycielom i zwiedzającym.
 Zastępca dyrektora szkoły podstawowej, Monika Hemmerling, 
była pełna uznania dla nauczycieli i organizatorów wystawy. Jest to 
twórcze spotkanie i wielka satysfakcja dla naszych szkolnych 
artystów. W tym miejscu Krystyna Szter dodała, że dyrektor szkoły 
podstawowej, Jolanta Pastuszenko, była pierwszą osobą, oglądającą 
wystawę w przededniu jej otwarcia. Była zachwycona i zapraszała do 
podziwiania prac swoich podopiecznych.
 W pierwszej części odbył się mały koncert muzyczny. 
Wysłuchaliśmy dwóch utworów, które zaśpiewała utalentowana jak 
na swój młody wiek uczennica szkoły podstawowej – Natalia Szejna.
 Niespodzianką dla młodych artystów było wysłuchanie 
koncertu młodych akordeonistów z II klasy cyklu sześcioletniego 
baczewskiej filii Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach. 

Pierwszym akordeonistą był Antoś Pacholec z Łęgajn. Zagrał utwory 
pt. „Wesoła zabawa” Jerzego Mądrawskiego, „Walc” S. Majkapara 
i „Leniwe popołudnie” Krzysztofa Naklickiego. Drugim był Krzyś 
Oboński z Łęgajn. W jego wykonaniu usłyszeliśmy utwory pt. 
„W starym zamku” Bogdana Dawlasza, „Polkę” Michaela Glinki 
i „Taniec Zakarpacki” Aleksandra Doreńskiego. Trzecim wykonawcą 
był Przemek Oboński. Zagrał na gitarze „Walc” Jerzego Gładysia 
i „Spadające liście” Ta�any Stachaki. Na koniec muzycznych popisów 
Krystyna Szter podziękowała Edycie Skulskiej, nauczycielce szkoły 
muzycznej, oraz rodzicom, za akordeonowe talenty, które wspaniale 
uświetniły wystawę młodych artystów w naszej Synagodze.
 W drugiej części Julita Kacprowicz – kurator wystawy – 
nadmieniła, że udział w niej wzięła liczna grupa uczniów. Wymieńmy 

Galeria Sztuki „Synagoga”
Wystawa prac plastycznych uczniów
Szkoły Podstawowej w Barczewie

Ciąg dalszy na str. 6 >>
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XVI Konkurs Wiedzy Ekonomicznej
Szkół Podstawowych

 10 maja 2019 r. w naszej szkole odbył się 
XVI Konkurs Wiedzy Ekonomicznej Szkół 
Podstawowych pod patronatem burmistrza 
Barczewa i banku PKO BP S.A. w Olsztynie. 
Zgodnie z tradycją zostaliśmy gospodarzami 
tego przedsięwzięcia, ponieważ wygraliśmy 
zeszłoroczną edycję w Tereszewie.
 W tegorocznym konkursie wzięło udział 
6 drużyn z województwa warmińsko-
mazurskiego.
 Na uczestników czekał słodki po-
częstunek. Przybyłych uczniów i opiekunów 
powitali nasza pani dyrektor i pracownicy 
banku PKO BP SA z Olsztyna. Następnie 
dzieci pisały test obejmujący zagadnienia z 
zakresu bankowości, ekonomii, SKO, krajowej 
gospodarki itp. Po jego napisaniu uczestnicy 
zregenerowali swoje siły pysznym obiadem, a 
następnie wraz z opiekunami udali się na 
wycieczkę do Barczewa. Pod opieką pani 
przewodnik, Magdaleny Łowkiel, zwiedzili 

Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego, 
centrum miasta i Skarbiec Kultury Euro-
pejskiej, Mieli również okazję podziwiać 
panoramę miasta z wieży ratuszowej. Po 
powrocie do szkoły jury przedstawiło wyniki:
I miejsce - SP w Wilkowie k/Kętrzyna,
II miejsce – SP w Tereszewie k/Kurzętnika,
III miejsce – SP w Spręcowie k/Dywit.
 Nasza drużyna wywalczyła tym razem IV 
miejsce. Wszystkich uczestników indywi-
dualnie doceniono upominkami, a dziesięciu 
najlepszych – cennymi nagrodami. Puchary 
drużynowe ufundowali i wręczyli: burmistrz 
Barczewa p. Andrzej Maciejewski, dyrektor II 
Oddziału PKO BP w Olsztynie p. Andrzej 
Lewkowicz, dyrektor SP w Łęgajnach p. 
Elżbieta Kozłowska oraz radni powiatu i gmi-
ny: p. Krystyna Szter, p. Andrzej Moszczyński 
i p. Andrzej Turek. 
Koordynatorem konkursu był nauczyciel – 
opiekun SKO, p. Michał Werbowy.

 Po długim zimowym okresie nasza Galeria Sztuki Synagoga 
w Barczewie obudziła się na otwarcie sezonu artystycznego. 26 
kwietnia sezon rozpoczął się wystawą prac członków barczewskiego 
oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” 
w Olsztynie. Wystawę podzielono na dwie części. W pierwszej części 
prezes oddziału w Barczewie, Krystyna Szter, przywitała wszystkich 
gości. Tą część uświetnił gość specjalny, Łukasz Staniszewski, 
w monodramie pt. „Słoń”. Aktor Dariusz Siastacz przeniósł nas w lata 
trzydzieste, gdzie przy piętrowej pryczy zagrał więźnia, który 
z dystansem i humorem opowiedział swoją historię. Druga część 
wystawy należała do samych artystów. Kurator wystawy, Anna 
Wojszel, przedstawiła i wręczyła podziękowania za udział w wystawie. 
Swoje prace zaprezentowali: Tadeusz Brzeski, Stanisław Czacho-
rowski, Alicja Barbara Czarnecka-Zyskowska, Danusia Dziekan, Anna 
Dziemidowicz, Wiesława Kossakowska, Krystyna Kurgan, Natalia 
Machałek, Agnieszka Markowicz, Katarzyna Niemczak, Anna Rok, 
Wojciech Skulski, Krystyna Sól, Halina Stasikowska, Katarzyna Suraj, 
Anna Wojszel, Rozalia Wojszel, Krystyna Wyrzykowska, Władysława 
Wrotek, Włodzimierz Zdaniuk.
 Za co lubimy, za co kochamy naszą Synagogę? Właśnie za to, że 
jest to miejsce z pięknym, artystycznym klimatem, za to, że są takie 
wystawy jak „Co ręce potrafią”, ponieważ to jest czas i moment, 
w którym spotykają i przenikają się różne sztuki: teatr, muzyka, sztuki 
plastyczne: malarstwo, fotografia, ilustracja, ceramika, rękodzieło itp. 
To jest ten moment, gdzie każdy z artystów może opowiedzieć o tym, 
co chce przekazać poprzez swoją sztukę, ponieważ czasami 
przechodzimy koło siebie i nic tak naprawdę o sobie nie wiemy. To czas 
pięknych rozmów i spotkań przy pysznych wypiekach.W wystawie 
wzięli udział zaproszeni goście, m.in. starosta olsztyński Andrzej 
Abako, zastępca burmistrza Barczewa Piotr Mostek, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Barczewie Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka, 

OTWARCIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO W SYNAGODZE

prezes SSK „Pojezierze” Ewa Hopfer, radni powiatowi i gminni, sołtysi 
i mieszkańcy naszej gminy, a także przyjaciele naszej Synagogi.
 Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w organizacji wystawy. 
Dziękuję serdecznie wszystkim artystom, że chcieli podzielić się z nami 
swoją sztuką i tak chętnie opowiadali o niej. Dziękuję wszystkim za 
wyśmienite dzieła kulinarne.To dzięki Wam nasza Synagoga znana jest 
z gościnności i wspaniałego klimatu artystycznego.
 Wystawa odbyła się pod honorowym patronatem starosty 
olsztyńskiego i burmistrza Barczewa. Patroni medialni: Wiadomości 
Barczewskie, Wiadomości Warmińskie, Radio Warmia Barczewo, 
Macrosat.

Tekst i foto Anna Wojszel

Fot. Marcin Cybruc

Tysiąc zadań, jak tysiąc kroków do spełnienia marzeń

Fot. Archiwum SP Łęgajny
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 W marcowym numerze „Wiadomości 
Barczewskich” pisaliśmy, że z radością 
przyjęliśmy fakt, że kościół pw. św. Andrzeja 
Apostoła wraz z kaplicą św. Antoniego 
zostanie poddany kompleksowym pracom 
konserwatorsko-budowlanym.
 Ponadto przedstawiliśmy program re-
nowacji zabytkowego kościoła oraz zakres 
inwestycji, który zrealizowany zostanie 
w latach 2019-2021. Prace przygotowawcze 
związane z renowacją rozpoczęły się z po-
czątkiem lutego 2019 roku. Wartość projektu 
wynosi 6 935 278,14 zł, w tym wartość 
unijnego dofinansowania liczy 5 610 640,02 
zł, a kwota 1 324 638,12 to wkład własny 
Zakonu Franciszkanów. Podstawa: Regio-
nalny Program Operacyjny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 
poddział 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. 
Nadmieniliśmy, że o postępujących pracach 
konserwatorsko-budowlanych „Wiadomości 
Barczewskie” będą informować naszych 
Czytelników na bieżąco. 
 Przypomnimy, że wykonawcą większości 
prac remontowo-konserwacyjnych jest firma 
Gorek Restauro Sp. z o.o. Spółka Koma-
ndytowa z Warszawy. Firma specjalizuje się 
w pracach przy budowlach historycznych 
i zabytkowych. Natomiast nadzór konser-
watorski prowadzić będzie zespół nau-
kowców, który w trakcie wykonywanych prac 
będzie konsultował z wykonawcą co do 
sposobu wykonania. 
 Informujemy, że do tej pory nad stropem 
prezbiterium, na czas prowadzonych prac 
remontowo-budowlanych, zabezpieczono 
wschodnią ścianę kościoła, gdzie zamonto-
wano 4 ściągi. Od strony południowej 
świątyni wykonano odkrywkę dość płytkich 
fundamentów, szczególnie przy kaplicy św. 
Antoniego, które następnie poddano konser-
wacji i zabezpieczono. 
 W prezbiterium na całej powierzchni 
zdjęto płytki posadzki, zabezpieczając je tak, 
by później wróciły na swoje miejsce. W ich 
miejsce ułożono tymczasowe podłoże z płyt 
paździerzowych. Pod kierunkiem dr hab. 
Arkadiusza Koperkiewicza trwały sondażowe 
badania archeologiczne. W tym czasie zdjęto 
także tynk na ścianie wschodniej prezbi-
terium, który ukazał zły stan ściany. Niemałą 
sensacją było odsłonięcie szkieletu, który 
spoczywał na metrowej głębokości w narożu 
północno-wschodnim prezbiterium. Przy-
puszcza się, że był to jeden z pochowanych 
zakonników. Drugi szkielet był w nieładzie. 
Oba szkielety zostały zabezpieczone.
 Wydobyty spod jednego ze szkieletów 
fragment dachówki gotyckiej może wska-
zywać okres pochówku. Jak dotąd, żadne 
dostępne archiwalne czy zakonne kroniki nie 
wspominają nic na temat pochówków w tym 
miejscu.
 Na zewnątrz kaplicy św. Antoniego zdjęto 
tynk z trzech ceglanych przypór, które 
wzmacniają budowlę. W wyniku upływu 

Renowacja zabytkowego kościoła 
pw. św. Andrzeja Apostoła w Barczewie. Część 2

autorów prac: Katarzyna Beślerzewska, Alina 
Pośnik, Aleksandra Mikołajczyk, Dawid 
Mikołajski, Kacper Trzeciakowicz, Anna 
Dutkiewicz, Amelia Kajetaniak, Oliwia 
Jakubaszek, Przemek Kowalski, Wiktoria 
Stempakowska, Maja Wojcieszak, Nikola 
Trzcińska, Rozalia Nadolska, Michalina 
Rutkowska, Artur Koźbiał, Julek Kotowicz, 
Eryk Mędrek, Natalia Sidwa, Oskar Komor, 
Natalia Brejta, Martyna Pietroń, Anna Kozera, 
Zuzanna Staniszewska, Adrian Czubkowski, 
Aleksandra Tarnowska, Patryk Goworek, 
Maria Bronakowska, Aleksander Łukomski, 
Sebas�an Zaprudnik, Milena Flont, Oliwia 
Wiśniewska, Kinga Łabuć, Paulina Krawczo-

ponad czterystu lat przypory, jak również 
ściana kaplicy, noszą ślady głębokich ubytków 
w cegle i spoinach. W następnym etapie 
większość cegieł będzie wymieniona na nowe, 
a miejsca pęknięć i widoczne szczeliny między 
przylegającym murem kaplicy do korpusu 
kościoła zostaną naprawione. 
 Trwają prace w kaplicy św. Antoniego. 
Przed ich rozpoczęciem wejście do kaplicy 
zabezpieczono ochronną plastikowa kurtyną, 
co ma zapobiec zakurzeniu nawy głównej.
 Przypomnijmy, że kardynał Andrzej Ba-
tory 1 września 1594 roku zlecił zbudowanie 
wspomnianej kaplicy przy ścianie połu-
dniowej kościoła. Przed przystąpieniem do 
prac konserwatorsko-budowlanych w kaplicy, 
w pierwszej kolejności zabezpieczono pomnik 
nagrobny Andrzeja i Baltazara Batorych, który 
stanął 1 września 1598 roku. Natomiast 
znajdujący się w wnętrzu, przy ścianie wscho-
dniej, ołtarz św. Antoniego Padewskiego 
z Dzieciątkiem, pochodzący z trzeciej tercji 
XVIII wieku, dzieło Krzysztofa Peuckera 
z Reszla, wraz z obrazem z 1867 roku M. A. 
Piotrowskiego został zdemontowany i zło-
żony w kościele pw. Dobrego Łotra na terenie 
Zakładu Karnego. To właśnie z tym ołtarzem 
związany jest ogromny rozwój kultu św. 
Antoniego na Warmii.
 W kaplicy św. Antoniego podczas zdej-
mowania tynku przy ołtarzu, odkryto frag-
menty fresków, które będą odrestaurowane. 
Przystąpiono do naprawy sklepienia i ścian. 
 Równolegle trwają prace na zewnątrz 
kościoła. Zdjęto starą dachówkę z prezbi-
terium, nawy głównej, kaplicy i z kruchty. 
Obecnie wykonywane są systematyczne 
prace przy nowym poszyciu z wymianą więźby 
dachowej. Nad kaplicą zostanie ona znacznie 
wzmocniona. W miejscu starej dachówki 
będzie położona nowa, trwalsza. Rozpoczęte 
także zostały prace przy elewacjach na 
południowej ścianie od strony zakrystii.
  Przy kościele ustawiono ogrodzenie 
zabezpieczające teren, na którym rozpoczęto 
prace konserwatorsko-budowlane. Pojawiło 

się rusztowanie na ścianie prezbiterium od 
strony wschodniej.
 Po świętach wielkanocnych firma KEL-
LER-Polska rozpoczęła prace przy wzmacnia-
niu podłoża pod fundamentami na zewnątrz 
kościoła. Wzmocnienie podłoża polega na 
wprowadzeniu przy fundamentach kościoła 
mieszadła, które po osiągnięciu odpowiedniej 
głębokości wymiesza zaczyn z gruntem – tzw. 
urobek – który tworzy się przy formowaniu 
kolumny cementowej. Dzienny urobek spod 
podłoża fundamentów wynosi od 10 do 12 
samochodów do przewozu betonu tzw. 
„gruszek”, które wywożą urobek poza teren 
miasta. Natomiast jedna kolumna cementowa 
pod fundamentami kościoła mierzy od 6 do 8 
metrów w głąb i ma średnicę 1,3–1,5 metra. 
Odległość między kolumnami cementowymi 
to zaledwie kilka centymetrów. W ten sposób 
na całej długości zostanie wzmocnione 
podłoże fundamentów kościoła. Planuje się, 
że łącznie zużytych zostanie około 1200 ton 
cementu. 
 O dalszych pracach remontowo-
budowlanych przy kościele św. Andrzeja 
Apostoła będziemy Czytelników informować 
na bieżąco. 
 O. Dawid – proboszcz i gwardian kla-
sztoru – dodał, że jeśli zechcielibyście 
Państwo wesprzeć ratowanie naszej pięknej 
zabytkowej świątyni, będziemy wdzięczni za 
każde przekazanie wsparcia na ten cel na 
konto:
Dom Zakonny w Barczewie prowincji św. 
Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych-
Franciszkanów 
Plac Stefana Batorego 1A, 11-010 Barczewo. 
Nr. konta: 77 9343 1028 2601 6883 2000 
0010. 
 W imieniu naszej wspólnoty szczerze 
dziękuję za zrozumienie i otwarte serce.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski
Foto. Dr hab. Arkadiusz Koperkiewicz przy 
odkrytym, dobrze zachowanym szkielecie. 

przedmiotów”, „Jeżyk, jabłko i jesienne liście”, 
„Martwa natura z butelką i cytrynami”, 
„Kwiaty”, „Inspirujemy się japońską sztuką”, 
„Zabawa ze sztuką współczesną”. Dla 
lepszego zrozumienia, jakimi technikami 
operowali młodzi artyści, jaki motyw obrali 
i dlaczego malują, Julita Kacprowicz poprosiła 
kilku młodych artystów by opowiedzieli 
o swojej pasji oraz jak powstawały ich prace. 
Po indywidualnych prezentacjach podzięko-
wała wszystkim biorącym udział w przygo-
towaniu wystawy, w tym nauczycielom, 
a szczególnie młodym artystom i zaprosiła na 
słodki poczęstunek.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

nek, Justyna Junko, Wiktor Kłos, Maria Plona, 
Maja Pomińska, Dżesika Jarkiewicz, Kornelia 
Skarżycka, Marlena Symonowicz, Kornelia 
Felka, Emilia Gleba, Oliwia Pietraś, Oliwia 
Żbikowska, Lilienne Golc, Angelika Silska, 
Aleksandra Olender, Zuzanna Łutaj, Vadim 
Pavlow i Zofia Woźniak.
 Po koncercie Julita Kacprowicz omówiła 
wystawione prace, tematykę i technikę, jaką 
młodzi artyści się posługiwali. Podkreśliła, że 
prace są wykonane w ciepłych i żywych 
kolorach. Mam nadzieje, że zwiedzający 
dostrzegą w nich piękno. Przypomnijmy 
tytuły wystawianych prac: „Makutra, młynek, 
butelka”, „W warmińskiej izbie”, „Piękno 

<< s. 5
Wystawa prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej w Barczewie

 Dla wielu z nas maj jest najpiękniejszym miesiącem. bo obfituje 
w piękną przyrodę i uczucia. Artyści natomiast potrafią ukazać 
naszym oczom piękno natury o każdej porze roku. Takim artystą jest 
fotograf Marek Kojro. Artysta ujmuje i chwyta w locie z lekkością 
Warmię i jej malownicze zakątki, tajemnice i uroki, rozkładając je na 
planszy zdjęciowej. 10 maja w Galerii Sztuki „Synagoga” Marek Kojro 
zaprezentował kilkanaście wybranych fotografii spośród dziesiątek 
zdjęć, poświęconych naszej zielonej krainie, na wystawie za-
tytułowanej Warmia – Bajkowa Kraina. Gospodarz obiektu, Krystyna 
Szter, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, 
powitała wszystkich gości i w ciepłych słowach razem z kuratorką 
wystawy, Agnieszką Markowicz, przedstawiły artystę, dla którego 
niewątpliwie Barczewo i jego okolice są szczególnie bliskie. Sam 
o sobie mówi: Urodziłem się na Warmii, w Barczewie, w połowie 
ubiegłego wieku (ależ to brzmi). O tym, że świat jest piękny, dowiedziałem 
się już jako dziecko – od mojego wspaniałego mentora – dziadka Józefa, 
który cierpliwie i z miłością ukazywał mi wspaniałości przyrody. Jego 
przesłanie skutecznie podtrzymała Weronka – ukochana Mama 
i Przyjaciółka…
 Z taką czułością, z jaką artysta opowiada o rodzinie, przedstawia 
też najdrobniejszy listek warmińskiego krajobrazu.
 Moją pierwszą życiową pasją było obserwowanie życia ptaków – 
długie wędrówki z lornetką, niezapomniane przeżycia, dające 
jednocześnie możliwość przyglądania się przyrodzie w jej najpiękniejszej 
odsłonie – spowitej porannymi mgłami, rozświetlonej blaskiem 
wschodzącego słońca. Piękno warmińskiego krajobrazu, bogatego 
w barwy zmieniające się wraz z porami roku, skłoniło mnie do zachowania 
tych wspaniałych obrazów w fotografii i podzielenia się nimi ze 
wszystkimi, którym mogą one sprawić przyjemność. Zajmuję się tym na 
poważnie już ponad dziesięć lat.
 Można mieć dobre oko do fotografii, ale trzeba mieć też niezwykłą 
wrażliwość na to, co nas otacza, aby to uwiecznić w sposób 
niebanalny i tak barwny, jak właśnie robi to Marek Kojro, który wielu 
swoich kolegów po fachu niezwykle inspiruje –  jak się dowiedziałam 
na wernisażu.
 Artysta ma na swoim koncie kilka wystaw indywidualnych: 
w Galerii Stary Ratusz (pierwszą w marcu 2016), w Starej Kotłowni 
Kortowo, w Muzeum Przyrody pod tytułem Krajobraz Warmii; 
w marcu 2018 roku, w Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim – 
Przebudzenie wiosny na Warmii.
 Jak trafnie powiedziała kuratorka wystawy, artysta wprost maluje 
aparatem, tworzy bajkowe sytuacje, gdzie nie ma miejsca na turpizm. 
Podczas wystawy mogliśmy zobaczyć oczami fotografa miejsca, 
którymi się zachwycił, ale również i nas wszystkich ujęły bajeczne 
obrazy. Na wernisażu obecni byli m.in. koledzy i koleżanki, rodzina, ale 

też wielbiciele twórczości Marka oraz władze powiatu olsztyńskiego 
w osobie wicestarosty Joanny Michalskiej, która publicznie zaprosiła 
bohatera wieczoru, aby w zaprezentował swoje piękne prace. 
Gratulujemy artyście i jesteśmy wdzięczni, że dzięki jego wyjątkowym 
fotografiom możemy podziwiać piękno Warmii, a w szczególności 
gminy Barczewo, bliskim nam wszystkim małej ojczyzny.

Magdalena Łowkiel

Zachwycająca Warmia Marka Kojro

Fot. Archiwum M. Kojro
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Informacje Informacje

 W marcowym numerze „Wiadomości 
Barczewskich” pisaliśmy, że z radością 
przyjęliśmy fakt, że kościół pw. św. Andrzeja 
Apostoła wraz z kaplicą św. Antoniego 
zostanie poddany kompleksowym pracom 
konserwatorsko-budowlanym.
 Ponadto przedstawiliśmy program re-
nowacji zabytkowego kościoła oraz zakres 
inwestycji, który zrealizowany zostanie 
w latach 2019-2021. Prace przygotowawcze 
związane z renowacją rozpoczęły się z po-
czątkiem lutego 2019 roku. Wartość projektu 
wynosi 6 935 278,14 zł, w tym wartość 
unijnego dofinansowania liczy 5 610 640,02 
zł, a kwota 1 324 638,12 to wkład własny 
Zakonu Franciszkanów. Podstawa: Regio-
nalny Program Operacyjny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 
poddział 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. 
Nadmieniliśmy, że o postępujących pracach 
konserwatorsko-budowlanych „Wiadomości 
Barczewskie” będą informować naszych 
Czytelników na bieżąco. 
 Przypomnimy, że wykonawcą większości 
prac remontowo-konserwacyjnych jest firma 
Gorek Restauro Sp. z o.o. Spółka Koma-
ndytowa z Warszawy. Firma specjalizuje się 
w pracach przy budowlach historycznych 
i zabytkowych. Natomiast nadzór konser-
watorski prowadzić będzie zespół nau-
kowców, który w trakcie wykonywanych prac 
będzie konsultował z wykonawcą co do 
sposobu wykonania. 
 Informujemy, że do tej pory nad stropem 
prezbiterium, na czas prowadzonych prac 
remontowo-budowlanych, zabezpieczono 
wschodnią ścianę kościoła, gdzie zamonto-
wano 4 ściągi. Od strony południowej 
świątyni wykonano odkrywkę dość płytkich 
fundamentów, szczególnie przy kaplicy św. 
Antoniego, które następnie poddano konser-
wacji i zabezpieczono. 
 W prezbiterium na całej powierzchni 
zdjęto płytki posadzki, zabezpieczając je tak, 
by później wróciły na swoje miejsce. W ich 
miejsce ułożono tymczasowe podłoże z płyt 
paździerzowych. Pod kierunkiem dr hab. 
Arkadiusza Koperkiewicza trwały sondażowe 
badania archeologiczne. W tym czasie zdjęto 
także tynk na ścianie wschodniej prezbi-
terium, który ukazał zły stan ściany. Niemałą 
sensacją było odsłonięcie szkieletu, który 
spoczywał na metrowej głębokości w narożu 
północno-wschodnim prezbiterium. Przy-
puszcza się, że był to jeden z pochowanych 
zakonników. Drugi szkielet był w nieładzie. 
Oba szkielety zostały zabezpieczone.
 Wydobyty spod jednego ze szkieletów 
fragment dachówki gotyckiej może wska-
zywać okres pochówku. Jak dotąd, żadne 
dostępne archiwalne czy zakonne kroniki nie 
wspominają nic na temat pochówków w tym 
miejscu.
 Na zewnątrz kaplicy św. Antoniego zdjęto 
tynk z trzech ceglanych przypór, które 
wzmacniają budowlę. W wyniku upływu 

Renowacja zabytkowego kościoła 
pw. św. Andrzeja Apostoła w Barczewie. Część 2

autorów prac: Katarzyna Beślerzewska, Alina 
Pośnik, Aleksandra Mikołajczyk, Dawid 
Mikołajski, Kacper Trzeciakowicz, Anna 
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ponad czterystu lat przypory, jak również 
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przesłanie skutecznie podtrzymała Weronka – ukochana Mama 
i Przyjaciółka…
 Z taką czułością, z jaką artysta opowiada o rodzinie, przedstawia 
też najdrobniejszy listek warmińskiego krajobrazu.
 Moją pierwszą życiową pasją było obserwowanie życia ptaków – 
długie wędrówki z lornetką, niezapomniane przeżycia, dające 
jednocześnie możliwość przyglądania się przyrodzie w jej najpiękniejszej 
odsłonie – spowitej porannymi mgłami, rozświetlonej blaskiem 
wschodzącego słońca. Piękno warmińskiego krajobrazu, bogatego 
w barwy zmieniające się wraz z porami roku, skłoniło mnie do zachowania 
tych wspaniałych obrazów w fotografii i podzielenia się nimi ze 
wszystkimi, którym mogą one sprawić przyjemność. Zajmuję się tym na 
poważnie już ponad dziesięć lat.
 Można mieć dobre oko do fotografii, ale trzeba mieć też niezwykłą 
wrażliwość na to, co nas otacza, aby to uwiecznić w sposób 
niebanalny i tak barwny, jak właśnie robi to Marek Kojro, który wielu 
swoich kolegów po fachu niezwykle inspiruje –  jak się dowiedziałam 
na wernisażu.
 Artysta ma na swoim koncie kilka wystaw indywidualnych: 
w Galerii Stary Ratusz (pierwszą w marcu 2016), w Starej Kotłowni 
Kortowo, w Muzeum Przyrody pod tytułem Krajobraz Warmii; 
w marcu 2018 roku, w Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim – 
Przebudzenie wiosny na Warmii.
 Jak trafnie powiedziała kuratorka wystawy, artysta wprost maluje 
aparatem, tworzy bajkowe sytuacje, gdzie nie ma miejsca na turpizm. 
Podczas wystawy mogliśmy zobaczyć oczami fotografa miejsca, 
którymi się zachwycił, ale również i nas wszystkich ujęły bajeczne 
obrazy. Na wernisażu obecni byli m.in. koledzy i koleżanki, rodzina, ale 

też wielbiciele twórczości Marka oraz władze powiatu olsztyńskiego 
w osobie wicestarosty Joanny Michalskiej, która publicznie zaprosiła 
bohatera wieczoru, aby w zaprezentował swoje piękne prace. 
Gratulujemy artyście i jesteśmy wdzięczni, że dzięki jego wyjątkowym 
fotografiom możemy podziwiać piękno Warmii, a w szczególności 
gminy Barczewo, bliskim nam wszystkim małej ojczyzny.

Magdalena Łowkiel

Zachwycająca Warmia Marka Kojro

Fot. Archiwum M. Kojro
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1364.05.25 – biskup Jan II Stryprock nadał 
przywilej lokacyjny dla wsi Mokiny.
1494.05.07 – wystawiony został przywilej 
lokacyjny dla wsi Bogdany. 
1544.05.05 – pożar zniszczył doszczętnie 
Barczewo. Spłonął dach zamku, wieże obronne 
na murach miasta, a z kościoła ocalały tylko 
mury magistralne. 
1791.05. – w Barczewie utworzona została 
Gmina Ewangelicka.
1832.05.22 – do szkół wiejskich Warmii i Mazur 
wprowadzono naukę języka niemieckiego.
1846.05.27 – w zabudowaniach klasztornych, 
w których mieściło się więzienie, wybuchł pożar.
1869.05.28 – Edward Stock ustanowiony został 
archiprezbiterem parai Barczewo. 
1902.05.04 – ks. Johannes Hirschberg poświęcił 
nowo zbudowany Szpital Miejski ku czci św. 
Antoniego przy ul. Niepodległości 9. 
1909.05. – w Lamkowie i Starych Włókach 
powstała Ochotnicza Straż Pożarna.
1919.05.30 – prezydent rejencji olsztyńskiej 
von Oppen wydał rozporządzenie, na mocy 
którego dopuszczono w szkołach nauczanie 
religii w języku polskim. 
1926.05. – przy ul. Wojska Polskiego oddano 
do użytku drugi budynek na potrzeby Szkoły 
Powszechnej.
1930.05. – przy ul. Kopernika w Barczewie 
spłonął Hotel „Deutsche Haus”. 
1934.05.01 – burmistrzem Barczewa został Erich 
Ratzki.
1935.05.14 – zajęcia w szkole polskiej 
w Skajbotach nie odbyły się z powodu 
uczestnictwa nauczyciela w nabożeństwie 
żałobnym za duszę zmarłego marszałka Józefa. 
1936.05. – na placu przed budynkiem 
pocztowym utworzono mały miejski park.
1936.05. – władze miasta przekształciły Miejską 
Wyższą Szkołę dla Chłopców i Miejską Wyższą 
Szkołę dla Dziewcząt w szkoły średnie.
1938.05. – na ulicach pojawili się Żydzi z opaską 
z gwiazdą Dawida na rękawach.
1945.05.28 – naczelnikiem Urzędu Pocztowego 
w Barczewie został Leon Żółkiewicz.
1945.05.30 – inspektor szkolny Brunon Boem 
mianował Antoniego Ratajskiego kierownikiem 
Szkoły Powszechnej w Barczewie. 
1945.05.31 – w kościele pw. św. Andrzeja 
Apostoła odbyła się pierwsza uroczystość 
Bożego Ciała połączona z procesją. 
1946.05.16 – władze województwa olsztyńskiego 
przystąpiły do ostatecznej likwidacji plagi 
szabrownictwa.
1949.05.06 – pierwszym prezesem Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska został 
Edmund Hyża. 
1950.05.24 – na mocy Ustawy z 20 marca 1950 
roku zniesiono stanowisko burmistrza i Zarząd 
Miejski. W to miejsce powołano Prezydium Rady 
Narodowej.
1989.05.06 – Gminna Spółdzielnia Samopomocy 
Chłopskiej w Barczewie otrzymała sztandar.

KALENDARIUM
Maj

O dawnych odpustach na św. Antoniego
w Barczewie

 Kościół klasztorny pw. św. Andrzeja 
Apostola w Barczewie od ponad czterystu lat 
znany jest nie tylko z przyległej do świątyni 
kaplicy św. Antoniego, ale przede wszystkim z 
odpustów. Każdego roku, 13 czerwca, liczne 
łosiery, zwane pielgrzymkami, spieszyły do 
Barczewa, aby wyjednać u św. Antoniego 
pomoc w sprawach życiowych. 
 Z historii wiemy, że największy liczebnie 
odpust, począwszy od roku 1609, jaki 
odnotowały kroniki, miał miejsce, 13 czerwca 
1869 roku. Co roku tego dnia, w cichym 
zazwyczaj miasteczku, od rana stawało się 
rojno i gwarno.

 W kronikach czytamy, że do miasta z oko-
licznych i dalszych wiosek, wraz z pro-
boszczami z własnej parafii, zmierzały liczne 
łosiery, a pielgrzymi idący na odpust śpiewali 
pobożne pieśni. Kiedy dochodzili do kościoła 
św. Andrzeja Apostoła, to jeden z ojców Fran-
ciszkanów, a kiedy ich zabrakło – duchowny 
z miejscowej fary, na stopniach świątyni, 
witał ich, udzielając błogosławieństwa. 
Świątynia nie była w stanie wszystkich 
pomieścić. Stąd większość zmuszona była 
stać na zewnątrz. Tam też, podczas odpustu, 
ksiądz głosił kazania, które z wielką powagą 
i pokorą, łaknąc słowa Bożego w ojczystym 
języku, słuchali wszyscy pielgrzymi.
 Kiedy zakończyły się kościelne uroczy-
stości, wierni opuszczali świątynię i tłumnie 
otaczali stragany, budy i kramy, licznie 
rozstawione w długich szeregach przy 
kościele oraz na rynku przy miejskim ratuszu. 
Podziwiali i kupowali różne odpustowe 
błyskotki, a starsi – precjoza dla siebie i dla 
tych, którzy tego dnia pozostali w domach. 
Tam, gdzie stały stragany, panował gwar. Nie 
mniejszy panował w restauracjach, gdzie 
przemęczeni pielgrzymi zajadali cółty (war-
mińskie bułki) oraz inne specjalne przysmaki 

1989.05.18 – w parai św. Anny w Barczewie 
do sakramentu bierzmowania przystąpiło 328 
osób.
1999.05.07 – Szkole Podstawowej w Lamkowie 
nadano imię Franciszka Szczepańskiego.

Wojciech Zenderowski
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odpustowe. Starsi popijali słynne tutejsze 
„psiwo” (piwo) „ciemne wartemborskie”, 
a przy tym rozbrzmiewała mowa w języku 
polskim i gwarze warmińskiej. Część piel-
grzymów udawała się do znajomych na 
proszony obiad. Wszyscy, którzy tego dnia 
przybyli na odpust, starali się z zakupioną 
odpustową pamiątką wrócić do domu jeszcze 
za dnia. 
 Jak ważny dla włodarzy miasta był 
odpust, dowodzi fakt, że w roku 1737 
barczewski magistrat podjął uchwałę, że 
miasto każdego roku uroczyście będzie 
obchodzić dzień św. Antoniego (13 czerwca), 
a Rada Miejska w tym dniu zanosić będzie 
procesjonalnie do kościoła bernardynów 
odpowiednie wotum. Były to dwie duże 
świece woskowe.
 W roku 1772 łosiery przerwał pierwszy 
rozbiór Polski. Potem klasztor z kościołem św. 
Andrzeja Apostoła i kaplicą św. Antoniego 
przechodził różne koleje losu. Ostatecznie 
świątynia pozostała w rękach katolików, 
którzy otwierali kościół na odpust św. 
Antoniego, Matki Bożej Szkaplerznej, na 
wyjątkowe msze święte czy na prośbę zwie-
dzających.
 Potem w kaplicy św. Antoniego, w cen-
tralnym miejscu ołtarza, umieszczono pocho-
dzący z 1867 roku obraz, przedstawiający św. 
Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem 
autorstwa M. A. Piotrowskiego. To właśnie 
z tym cudownym obrazem związany jest 
ogromny rozwój kultu św. Antoniego na 
Warmii. Stąd każdy chciał tam być i pomodlić 
się przed nim. 
 Ciekawie na swoich łamach odpust na św. 
Antoniego w Barczewie opisuje „Gazeta Ol-
sztyńska”. Z zachowaniem oryginalnej pi-
sowni zacytujemy kilka informacji z przebiegu 
odpustu w Barczewie. Przykładowo w 1888 
roku gazeta donosi, że „tegoroczny odpust 
św. Antoniego odbył się latoś w Wartem-
borku przy nadzwyczaj licznym udziale 
wiernych. Powietrze było piękne, nie ciepłe 
wprawdzie, lecz chłodne i przyjemne. Przed 
kazaniem zaczął deszcz padać i skutkiem tego 
kazanie polskie, które zwykle na cmentarzu 
kościoła klasztornego się odbywa, było 
w kościele farnym. Powiedział je ks. pro-
boszcz Szadowski ze Starego Wartemborka, 
który stanął na czele najliczniejszej kompanii. 
Wystąpił przeciw tak zwanemu przepo-
wiadaniu przy ofiarach i polecał każdemu 
wiernemu nabycie nowego „Zbioru pieśni” 
wydanego za rozkazem najprzewielebniej-
szego ks. biskupa. Oczywista rzecz, że 
przynajmniej w każdej familii po jednym 
„Zbiorze” znajdować się powinno, bo bez 
podręcznika idą stare pieśni w niepamięć. 
Staraniem ks. proboszcza starowartembor-
skiego przybyli z nim pielgrzymi odznaczyli 
się wzorowym śpiewem, podczas gdy 
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się lud na główne solenne nabożeństwo 
w kościele i na cmentarzu. Przed nabożeń-
stwem lud zebrany na cmentarzu, spragniony 
śpiewu bożego w języku ojczystym, zaczął 
samotnie śpiewać pieśni ku chwale Bożej, ku 
czci Najświętszej Panny i świętych Pańskich. 
Rozlegał się ten śpiew z rozżalonych piersi, 
z serc pełnych goryczy, lecz ufnych w pomoc 
Boską. Pod niebiosa wznosiło się błaganie. 
„Zmiłuj się, zmiłuj, niech się nie tułamy”. 
Podczas, gdy w kościele odbywało się kazanie 
niemieckie, na cmentarzu wygłosił kazanie 
polskie ks. proboszcz Chmielewski z Kle-
barka. Kapłan nawoływał do gorącej mo-
dlitwy, do naśladowania św. Antoniego, do 
wytrwania przy wierze świętego. Z wdzięcz-
nym sercem słuchała słów Kapłana licznie 
zebrana rzesza wiernych. Natomiast solenne 
nabożeństwo, podczas którego był śpiew 
niemiecki, odprawił ks. kapelan Szatkowski”. 
Ostatni raz „Gazeta Olsztyńska” relację 
z przebiegu odpustu na św. Antoniego za-
mieściła w czerwcu 1939 roku. Jednak do 
stycznia 1945 roku każdego roku do cichego 
wówczas miasteczka na św. Antoniego 
zmierzały łosiery z różnych stron. I tradycyjnie 
tego dnia w mieście było gwarno.
 Po drugiej wojnie światowej kościół 
poklasztorny ożywiał się kilka razy do roku i z 
każdym rokiem na dzień 13 czerwca przy-
bywało coraz mniej pątników. Z czasem 
odpust św. Antoniego zamarł, gdyż większość 
rdzennych Warmiaków opuściło miasto na 
zawsze.
 Jeden z dawnych mieszkańców Barczewa 
opisał prawdopodobnie ostatni odpust na św. 
Antoniego, na którym był 13 czerwca 1975 
roku. Porównał go z zapamiętanym z czasów 

przedwojennych, który różnił się tym, że 
ludzie w dużej części przybyli motocyklami 
i samochodami. Parkowano na terenie miasta. 
Handlarze mieli swoje stoiska przed kościo-
łem klasztornym na placu Batorego. Inaczej 
było przed wojną, bo już godzinę po 
zakończeniu głównej mszy św. w mieście było 
spokojnie. Do Barczewa wierzący przycho-
dzili przeważnie pieszo zarówno z pobliskich, 
jak też odleglejszych parafii. Uroczystości te 
były powiązane ze spotkaniem po długim 
okresie zimowym ze znajomymi. Dlatego 
w restauracjach i na terenie miasta panował 
duży ruch. Na rynku handlowano na stoiskach 
ze słodyczami i zabawkami.
 Z chwilą, kiedy w roku 1982 do kościoła 
klasztornego św. Andrzeja Apostoła powrócili 
oo. Franciszkanie, w Barczewie zaczęło 
odradzać się życie klasztorne. Dopiero za 
sprawą gwardiana o. Dawida, począwszy od 
13 czerwca 2012 roku, do św. Antoniego po 
latach zawitały ponownie łosiery. 
 Tego dnia w naszym mieście znów robi się 
rojno i gwarno jak za dawnych czasów.

Wojciech Zenderowski

niektóre inne wioski wcale nie popisały się 
pod tym względem”. Natomiast gazeta z 1890 
roku informuje, że „w dawniejszych latach 
odbywały się w dzień św. Antoniego w War-
temborku ożywione jarmarki, lecz teraz tylko 
miejscowym handlarzom żywności i arty-
kułów religijnych wolno swoje towary sprze-
dawać. I furmanek nie wpuszczono do miasta, 
tylko gdzieś tam po tylnych ulicach i na przed-
mieściu pomieszczą. Narodu na odpuście 
mogło być kilkanaście tysięcy”. 
 Gazeta z 1897 roku donosi: „Doroczny 
odpust św. Antoniego z powodu niedzieli 
liczniejsze jak zwykle sprowadził tłumy ludu 
pobożnego. Ofiary przychodziły od soboty po 
południu do niedzieli przed południem 10-tej. 
Wiele ofiar przybyło z muzyką na czele. Kaza-
nie polskie na cmentarzu wygłosił ks. kapelan 
Kowalski z Wartemborka, niemieckie w koś-
ciele ks. kap. Heanig, obaj z Wartemborka. 
W czasie nabożeństwa zbierano składkę na 
odnowienie kościoła parafialnego. Pogoda 
pięknie sprzyjała uroczystości”.
 W 1939 roku gazeta pisała, że „dzień św 
Antoniego w „Wartemborku (Wartenburg), 
we wtorek dnia 13-go bieżącego miesiąca 
obchodzono tutaj uroczyście dzień św. 
Antoniego. Już od rana panował w mieście 
nastrój świąteczny. Na ulicach było ludno 
i gwarno a przeróżne stragany z dewocjami 
i cukierkami były oblężone. W przepięknym 
kościele franciszkańskim odbywały się 
nabożeństwa ku czci św. Antoniego. Ofiary 
z bliska i daleka przybywały ze śpiewem do 
kościoła, niestety nie są one tak liczne jak 
dawniej, kiedy ofiary były polskie. Z zanikiem 
polskich ofiar, zanikają obecnie niemieckie 
prawie zupełnie. Przy pięknej pogodzie zebrał 

Ciąg dalszy na str. 9 >>

Ciąg dalszy ze str. 8

Ciąg dalszy na str. 9 >>

<< s. 8

do roku 1904 jedna z ulic nosiła nazwę 
„Wartenburger-Straße”, w tłumaczeniu – ulica 
Barczewska. Niestety, nazwa nie dotyczyła 
ulicy wylotowej w kierunku miasta Warten-
burga, dzisiejszego Barczewa. Jednak 

w kronikach miejskich Olsztyna było można 
przeczytać, że wspomniana ulica była wy-
jątkowa, a przy niej znajdowały się zabytkowe 
przedwojenne wille z przełomu XIX i XX 
wieku oraz liczne pasaże handlowe dla 

 Z dawnej historii Barczewa, wówczas 
Wartenburga, wiemy, że w tamtych czasach 
wszystkie główne wylotowe ulice z miasta 
miały nazwy miast, do których to zmierzali 
podróżni. W Barczewie pierwszą była ulica 
Seeburg Strasse (ul. Jeziorańska). Rozpo-
czynała się od Bramy Północnej i biegła 
w kierunku Jezioran. To dzisiejsza ul. Wojska 
Polskiego. Drugą ulicą była Passenheimar 
Strasse (ul. Pasymska), gdyż wiodła właśnie 
do tego miasta i rozpoczynała się od 
czterostronnej kapliczki przypisanej do ulicy 
Obrońców Warszawy. Obecnie jest to ul. 
Tadeusza Kościuszki. Trzecią ulicą była 
Gu�stadte Strasse (ul. Dobromiejska). Nazwa 
ulicy pochodzi od nazwy Dobrego Miasta, do 
którego biegła ulica. Obecnie jest to ul. 
Warmińska. Czwartą ulicą była Allensteiner 
Strasse (ul, Olsztyńska). Swój początek bierze 
od mostu leżącego nad rzeką Kiermas. Od 
lipca 1945 roku, po przetłumaczeniu, do dziś 
nosi nazwę ul. Olsztyńska.
 Takie nazewnictwo ulic wylotowych 
miało wówczas większość miast. Najbliższy 
nam był Olsztyn, wówczas Allenstein, gdzie 

O ulicy Barczewskiej w dawnym Olsztynie. Wartenburger-Straße
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1364.05.25 – biskup Jan II Stryprock nadał 
przywilej lokacyjny dla wsi Mokiny.
1494.05.07 – wystawiony został przywilej 
lokacyjny dla wsi Bogdany. 
1544.05.05 – pożar zniszczył doszczętnie 
Barczewo. Spłonął dach zamku, wieże obronne 
na murach miasta, a z kościoła ocalały tylko 
mury magistralne. 
1791.05. – w Barczewie utworzona została 
Gmina Ewangelicka.
1832.05.22 – do szkół wiejskich Warmii i Mazur 
wprowadzono naukę języka niemieckiego.
1846.05.27 – w zabudowaniach klasztornych, 
w których mieściło się więzienie, wybuchł pożar.
1869.05.28 – Edward Stock ustanowiony został 
archiprezbiterem parai Barczewo. 
1902.05.04 – ks. Johannes Hirschberg poświęcił 
nowo zbudowany Szpital Miejski ku czci św. 
Antoniego przy ul. Niepodległości 9. 
1909.05. – w Lamkowie i Starych Włókach 
powstała Ochotnicza Straż Pożarna.
1919.05.30 – prezydent rejencji olsztyńskiej 
von Oppen wydał rozporządzenie, na mocy 
którego dopuszczono w szkołach nauczanie 
religii w języku polskim. 
1926.05. – przy ul. Wojska Polskiego oddano 
do użytku drugi budynek na potrzeby Szkoły 
Powszechnej.
1930.05. – przy ul. Kopernika w Barczewie 
spłonął Hotel „Deutsche Haus”. 
1934.05.01 – burmistrzem Barczewa został Erich 
Ratzki.
1935.05.14 – zajęcia w szkole polskiej 
w Skajbotach nie odbyły się z powodu 
uczestnictwa nauczyciela w nabożeństwie 
żałobnym za duszę zmarłego marszałka Józefa. 
1936.05. – na placu przed budynkiem 
pocztowym utworzono mały miejski park.
1936.05. – władze miasta przekształciły Miejską 
Wyższą Szkołę dla Chłopców i Miejską Wyższą 
Szkołę dla Dziewcząt w szkoły średnie.
1938.05. – na ulicach pojawili się Żydzi z opaską 
z gwiazdą Dawida na rękawach.
1945.05.28 – naczelnikiem Urzędu Pocztowego 
w Barczewie został Leon Żółkiewicz.
1945.05.30 – inspektor szkolny Brunon Boem 
mianował Antoniego Ratajskiego kierownikiem 
Szkoły Powszechnej w Barczewie. 
1945.05.31 – w kościele pw. św. Andrzeja 
Apostoła odbyła się pierwsza uroczystość 
Bożego Ciała połączona z procesją. 
1946.05.16 – władze województwa olsztyńskiego 
przystąpiły do ostatecznej likwidacji plagi 
szabrownictwa.
1949.05.06 – pierwszym prezesem Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska został 
Edmund Hyża. 
1950.05.24 – na mocy Ustawy z 20 marca 1950 
roku zniesiono stanowisko burmistrza i Zarząd 
Miejski. W to miejsce powołano Prezydium Rady 
Narodowej.
1989.05.06 – Gminna Spółdzielnia Samopomocy 
Chłopskiej w Barczewie otrzymała sztandar.
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O dawnych odpustach na św. Antoniego
w Barczewie

 Kościół klasztorny pw. św. Andrzeja 
Apostola w Barczewie od ponad czterystu lat 
znany jest nie tylko z przyległej do świątyni 
kaplicy św. Antoniego, ale przede wszystkim z 
odpustów. Każdego roku, 13 czerwca, liczne 
łosiery, zwane pielgrzymkami, spieszyły do 
Barczewa, aby wyjednać u św. Antoniego 
pomoc w sprawach życiowych. 
 Z historii wiemy, że największy liczebnie 
odpust, począwszy od roku 1609, jaki 
odnotowały kroniki, miał miejsce, 13 czerwca 
1869 roku. Co roku tego dnia, w cichym 
zazwyczaj miasteczku, od rana stawało się 
rojno i gwarno.

 W kronikach czytamy, że do miasta z oko-
licznych i dalszych wiosek, wraz z pro-
boszczami z własnej parafii, zmierzały liczne 
łosiery, a pielgrzymi idący na odpust śpiewali 
pobożne pieśni. Kiedy dochodzili do kościoła 
św. Andrzeja Apostoła, to jeden z ojców Fran-
ciszkanów, a kiedy ich zabrakło – duchowny 
z miejscowej fary, na stopniach świątyni, 
witał ich, udzielając błogosławieństwa. 
Świątynia nie była w stanie wszystkich 
pomieścić. Stąd większość zmuszona była 
stać na zewnątrz. Tam też, podczas odpustu, 
ksiądz głosił kazania, które z wielką powagą 
i pokorą, łaknąc słowa Bożego w ojczystym 
języku, słuchali wszyscy pielgrzymi.
 Kiedy zakończyły się kościelne uroczy-
stości, wierni opuszczali świątynię i tłumnie 
otaczali stragany, budy i kramy, licznie 
rozstawione w długich szeregach przy 
kościele oraz na rynku przy miejskim ratuszu. 
Podziwiali i kupowali różne odpustowe 
błyskotki, a starsi – precjoza dla siebie i dla 
tych, którzy tego dnia pozostali w domach. 
Tam, gdzie stały stragany, panował gwar. Nie 
mniejszy panował w restauracjach, gdzie 
przemęczeni pielgrzymi zajadali cółty (war-
mińskie bułki) oraz inne specjalne przysmaki 

1989.05.18 – w parai św. Anny w Barczewie 
do sakramentu bierzmowania przystąpiło 328 
osób.
1999.05.07 – Szkole Podstawowej w Lamkowie 
nadano imię Franciszka Szczepańskiego.

Wojciech Zenderowski
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odpustowe. Starsi popijali słynne tutejsze 
„psiwo” (piwo) „ciemne wartemborskie”, 
a przy tym rozbrzmiewała mowa w języku 
polskim i gwarze warmińskiej. Część piel-
grzymów udawała się do znajomych na 
proszony obiad. Wszyscy, którzy tego dnia 
przybyli na odpust, starali się z zakupioną 
odpustową pamiątką wrócić do domu jeszcze 
za dnia. 
 Jak ważny dla włodarzy miasta był 
odpust, dowodzi fakt, że w roku 1737 
barczewski magistrat podjął uchwałę, że 
miasto każdego roku uroczyście będzie 
obchodzić dzień św. Antoniego (13 czerwca), 
a Rada Miejska w tym dniu zanosić będzie 
procesjonalnie do kościoła bernardynów 
odpowiednie wotum. Były to dwie duże 
świece woskowe.
 W roku 1772 łosiery przerwał pierwszy 
rozbiór Polski. Potem klasztor z kościołem św. 
Andrzeja Apostoła i kaplicą św. Antoniego 
przechodził różne koleje losu. Ostatecznie 
świątynia pozostała w rękach katolików, 
którzy otwierali kościół na odpust św. 
Antoniego, Matki Bożej Szkaplerznej, na 
wyjątkowe msze święte czy na prośbę zwie-
dzających.
 Potem w kaplicy św. Antoniego, w cen-
tralnym miejscu ołtarza, umieszczono pocho-
dzący z 1867 roku obraz, przedstawiający św. 
Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem 
autorstwa M. A. Piotrowskiego. To właśnie 
z tym cudownym obrazem związany jest 
ogromny rozwój kultu św. Antoniego na 
Warmii. Stąd każdy chciał tam być i pomodlić 
się przed nim. 
 Ciekawie na swoich łamach odpust na św. 
Antoniego w Barczewie opisuje „Gazeta Ol-
sztyńska”. Z zachowaniem oryginalnej pi-
sowni zacytujemy kilka informacji z przebiegu 
odpustu w Barczewie. Przykładowo w 1888 
roku gazeta donosi, że „tegoroczny odpust 
św. Antoniego odbył się latoś w Wartem-
borku przy nadzwyczaj licznym udziale 
wiernych. Powietrze było piękne, nie ciepłe 
wprawdzie, lecz chłodne i przyjemne. Przed 
kazaniem zaczął deszcz padać i skutkiem tego 
kazanie polskie, które zwykle na cmentarzu 
kościoła klasztornego się odbywa, było 
w kościele farnym. Powiedział je ks. pro-
boszcz Szadowski ze Starego Wartemborka, 
który stanął na czele najliczniejszej kompanii. 
Wystąpił przeciw tak zwanemu przepo-
wiadaniu przy ofiarach i polecał każdemu 
wiernemu nabycie nowego „Zbioru pieśni” 
wydanego za rozkazem najprzewielebniej-
szego ks. biskupa. Oczywista rzecz, że 
przynajmniej w każdej familii po jednym 
„Zbiorze” znajdować się powinno, bo bez 
podręcznika idą stare pieśni w niepamięć. 
Staraniem ks. proboszcza starowartembor-
skiego przybyli z nim pielgrzymi odznaczyli 
się wzorowym śpiewem, podczas gdy 
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się lud na główne solenne nabożeństwo 
w kościele i na cmentarzu. Przed nabożeń-
stwem lud zebrany na cmentarzu, spragniony 
śpiewu bożego w języku ojczystym, zaczął 
samotnie śpiewać pieśni ku chwale Bożej, ku 
czci Najświętszej Panny i świętych Pańskich. 
Rozlegał się ten śpiew z rozżalonych piersi, 
z serc pełnych goryczy, lecz ufnych w pomoc 
Boską. Pod niebiosa wznosiło się błaganie. 
„Zmiłuj się, zmiłuj, niech się nie tułamy”. 
Podczas, gdy w kościele odbywało się kazanie 
niemieckie, na cmentarzu wygłosił kazanie 
polskie ks. proboszcz Chmielewski z Kle-
barka. Kapłan nawoływał do gorącej mo-
dlitwy, do naśladowania św. Antoniego, do 
wytrwania przy wierze świętego. Z wdzięcz-
nym sercem słuchała słów Kapłana licznie 
zebrana rzesza wiernych. Natomiast solenne 
nabożeństwo, podczas którego był śpiew 
niemiecki, odprawił ks. kapelan Szatkowski”. 
Ostatni raz „Gazeta Olsztyńska” relację 
z przebiegu odpustu na św. Antoniego za-
mieściła w czerwcu 1939 roku. Jednak do 
stycznia 1945 roku każdego roku do cichego 
wówczas miasteczka na św. Antoniego 
zmierzały łosiery z różnych stron. I tradycyjnie 
tego dnia w mieście było gwarno.
 Po drugiej wojnie światowej kościół 
poklasztorny ożywiał się kilka razy do roku i z 
każdym rokiem na dzień 13 czerwca przy-
bywało coraz mniej pątników. Z czasem 
odpust św. Antoniego zamarł, gdyż większość 
rdzennych Warmiaków opuściło miasto na 
zawsze.
 Jeden z dawnych mieszkańców Barczewa 
opisał prawdopodobnie ostatni odpust na św. 
Antoniego, na którym był 13 czerwca 1975 
roku. Porównał go z zapamiętanym z czasów 

przedwojennych, który różnił się tym, że 
ludzie w dużej części przybyli motocyklami 
i samochodami. Parkowano na terenie miasta. 
Handlarze mieli swoje stoiska przed kościo-
łem klasztornym na placu Batorego. Inaczej 
było przed wojną, bo już godzinę po 
zakończeniu głównej mszy św. w mieście było 
spokojnie. Do Barczewa wierzący przycho-
dzili przeważnie pieszo zarówno z pobliskich, 
jak też odleglejszych parafii. Uroczystości te 
były powiązane ze spotkaniem po długim 
okresie zimowym ze znajomymi. Dlatego 
w restauracjach i na terenie miasta panował 
duży ruch. Na rynku handlowano na stoiskach 
ze słodyczami i zabawkami.
 Z chwilą, kiedy w roku 1982 do kościoła 
klasztornego św. Andrzeja Apostoła powrócili 
oo. Franciszkanie, w Barczewie zaczęło 
odradzać się życie klasztorne. Dopiero za 
sprawą gwardiana o. Dawida, począwszy od 
13 czerwca 2012 roku, do św. Antoniego po 
latach zawitały ponownie łosiery. 
 Tego dnia w naszym mieście znów robi się 
rojno i gwarno jak za dawnych czasów.

Wojciech Zenderowski

niektóre inne wioski wcale nie popisały się 
pod tym względem”. Natomiast gazeta z 1890 
roku informuje, że „w dawniejszych latach 
odbywały się w dzień św. Antoniego w War-
temborku ożywione jarmarki, lecz teraz tylko 
miejscowym handlarzom żywności i arty-
kułów religijnych wolno swoje towary sprze-
dawać. I furmanek nie wpuszczono do miasta, 
tylko gdzieś tam po tylnych ulicach i na przed-
mieściu pomieszczą. Narodu na odpuście 
mogło być kilkanaście tysięcy”. 
 Gazeta z 1897 roku donosi: „Doroczny 
odpust św. Antoniego z powodu niedzieli 
liczniejsze jak zwykle sprowadził tłumy ludu 
pobożnego. Ofiary przychodziły od soboty po 
południu do niedzieli przed południem 10-tej. 
Wiele ofiar przybyło z muzyką na czele. Kaza-
nie polskie na cmentarzu wygłosił ks. kapelan 
Kowalski z Wartemborka, niemieckie w koś-
ciele ks. kap. Heanig, obaj z Wartemborka. 
W czasie nabożeństwa zbierano składkę na 
odnowienie kościoła parafialnego. Pogoda 
pięknie sprzyjała uroczystości”.
 W 1939 roku gazeta pisała, że „dzień św 
Antoniego w „Wartemborku (Wartenburg), 
we wtorek dnia 13-go bieżącego miesiąca 
obchodzono tutaj uroczyście dzień św. 
Antoniego. Już od rana panował w mieście 
nastrój świąteczny. Na ulicach było ludno 
i gwarno a przeróżne stragany z dewocjami 
i cukierkami były oblężone. W przepięknym 
kościele franciszkańskim odbywały się 
nabożeństwa ku czci św. Antoniego. Ofiary 
z bliska i daleka przybywały ze śpiewem do 
kościoła, niestety nie są one tak liczne jak 
dawniej, kiedy ofiary były polskie. Z zanikiem 
polskich ofiar, zanikają obecnie niemieckie 
prawie zupełnie. Przy pięknej pogodzie zebrał 
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do roku 1904 jedna z ulic nosiła nazwę 
„Wartenburger-Straße”, w tłumaczeniu – ulica 
Barczewska. Niestety, nazwa nie dotyczyła 
ulicy wylotowej w kierunku miasta Warten-
burga, dzisiejszego Barczewa. Jednak 

w kronikach miejskich Olsztyna było można 
przeczytać, że wspomniana ulica była wy-
jątkowa, a przy niej znajdowały się zabytkowe 
przedwojenne wille z przełomu XIX i XX 
wieku oraz liczne pasaże handlowe dla 

 Z dawnej historii Barczewa, wówczas 
Wartenburga, wiemy, że w tamtych czasach 
wszystkie główne wylotowe ulice z miasta 
miały nazwy miast, do których to zmierzali 
podróżni. W Barczewie pierwszą była ulica 
Seeburg Strasse (ul. Jeziorańska). Rozpo-
czynała się od Bramy Północnej i biegła 
w kierunku Jezioran. To dzisiejsza ul. Wojska 
Polskiego. Drugą ulicą była Passenheimar 
Strasse (ul. Pasymska), gdyż wiodła właśnie 
do tego miasta i rozpoczynała się od 
czterostronnej kapliczki przypisanej do ulicy 
Obrońców Warszawy. Obecnie jest to ul. 
Tadeusza Kościuszki. Trzecią ulicą była 
Gu�stadte Strasse (ul. Dobromiejska). Nazwa 
ulicy pochodzi od nazwy Dobrego Miasta, do 
którego biegła ulica. Obecnie jest to ul. 
Warmińska. Czwartą ulicą była Allensteiner 
Strasse (ul, Olsztyńska). Swój początek bierze 
od mostu leżącego nad rzeką Kiermas. Od 
lipca 1945 roku, po przetłumaczeniu, do dziś 
nosi nazwę ul. Olsztyńska.
 Takie nazewnictwo ulic wylotowych 
miało wówczas większość miast. Najbliższy 
nam był Olsztyn, wówczas Allenstein, gdzie 

O ulicy Barczewskiej w dawnym Olsztynie. Wartenburger-Straße
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 W Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie 
dnia 31 maja 2019 r. odbył się III Regionalny Przegląd 
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych o „Warmiń-
skiego Kłobuka”, którego celem była promocja 
regionu Warmii i Mazur oraz popularyzacja 
twórczości teatralnej wśród dzieci i młodzieży, 
umacnianie tożsamości narodowej, regionalnej 
i lokalnej, promowanie aktywnej postawy wobec 
życia kulturalnego, integracja dzieci i młodzieży 
z różnych placówek szkolnych i kulturalnych z całego 
regionu.
 Do przeglądu teatrów zgłosiły się cztery 
zespoły: z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Lamkowie, Przedszkola Miejskiego w Barczewie, 
„Feliksowe nutki” i „Kółko teatralne kl. II a ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Barczewie. Komisja w składzie: 
Barbara Szałaj - Borowiec, Anna Kudosz i Wojciech 
Zenderowski przy ocenie grup wzięła pod uwagę 
dobór repertuaru pod względem treści o tematyce 
warmińskiej, formę wyrazu artystycznego, wy-
konawstwo, ogólny wyraz artystyczny i wartości 
wychowawcze. Po obejrzeniu przedstawień komisja 
przyznała następujące miejsca:
I – Grupie  teatralnej  „Kleks” z Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej z Lamkowa,
II – „Kółku teatralnemu” kl. II a ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Barczewie, 
III – „Feliksowym nutkom” ze Szkoły podstawowej 
nr 1 w Barczewie,
Wyróżnienie – „Pszczółkom” z Przedszkola 
Miejskiego  w Barczewie.
 Dziękujemy małym wykonawcom i opiekunom 
za wspólną zabawę.
Zapraszamy za rok !

Alina Urbanek

O „Warmińskirgo Kłobuka”

Carla Czernego. Hanna Kobusz – klasa II cyklu 
czteroletniego z PSM I stopnia w Lidzbarku 
Warmińskim, filia w Górowie Iławeckim – 
zagrała utwór Astora Piazzolla pt. „Li-
bertango”. Norbert Salwin – klasa III cyklu 
czteroletniego z PSM I stopnia w Lidzbarku 
Warmińskim – wykonał utwór Bogdana Do-
wlasza pt. „Trzy tańce polskie” i kompozycję 
Włodzimierza Bieżana pt. „Walc dla Ewy”.
 Był to wspaniały koncert w wykonaniu 
młodych akordeonistów, którzy wraz z ro-
dzicami i opiekunami przyjechali z Biskupca, 
Dywit i Lidzbarka Warmińskiego.
 W drugiej części Edyta Skulska ogłosiła 
wyniki Konkursu Wiedzy o Akordeonie, który 
odbyły się 18 maja 2019 roku: Nagrodzeni 
uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Dywitach: I miejsce – Jakub Kotwasiński, II 
miejsce – Krzysztof Oboński, III miejsce – 
Karolina Marcinkowska.
Nagrodzeni uczniowie z Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Lidzbarku Warmińskim: 
I miejsce – Hanna Kobusz, II miejsce – 
Karolina Końska, III miejsce – Klaudia 
Stupieńko.

 Na koniec Edyta Skulska, pracująca 
w sekcji kameralnej i akordeonów przy PSM 
w Dywitach, wręczając dyplom z podpisami 
wszystkich młodych akordeonistów, serdecz-
nie podziękowała Krystynie Szter za umożli-
wienie organizacji koncertu w Galerii Sztuki 
„Synagoga” w Barczewie. Podziękowała 
wszystkim młodym akordeonistom za udział 
w koncercie oraz wszystkim słuchaczom. 
Następnie kierownik sekcji, Tomasz Michalak, 
złożył podziękowania Edycie Skulskiej za jej 
zaangażowanie przy zorganizowanie kon-
certu.
 Dzięki niej mieliśmy możliwość wysłu-
chania w murach dawnej synagogi tak 
pięknych utworów. Podziękował także 
Wojciechowi Skulskiemu – fotografowi – za 
prowadzenie od początku dokumentacji 
fotograficznej koncertów. Gorące podzięko-
wania złożył Radzie Rodzicielskiej, rodzicom, 
sponsorom – za wkład pracy, ufundowanie 
nagród oraz za przygotowanie słodkiego 
poczęstunku, na który serdecznie wszystkich 
zaprosił.

Fotografie i tekst: Wojciech Zenderowski

 W poniedziałek 27 maja br., w Galerii 
Sztuki „Synagoga” odbył się drugi koncert 
w wykonaniu uczniów z Powiatowych Szkół 
Muzycznych I stopnia pt. „Barczewskie Po-
południe Akordeonowe”.
 Edyta Skulska serdecznie przywitała 
gospodarza obiektu, Krystynę Szter – prezes 
barczewskiego oddziału Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. Przy-
witała również gorąco młodych akorde-
onistów biorących udział w koncercie, ro-
dziców, miłośników i opiekunów w osobach: 
Rafała Górczyńskiego i Tomasza Michalaka.
 W koncercie akordeonowym z indy-
widualnym programem wystąpili młodzi 
wykonawcy. Karolina Marcinkowska – klasa I 
cyklu sześcioletniego z Powiatowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Dywitach. Zagrała 
utwór Mieczysława Niemira, „Polkę”.
Franciszek Staśko – klasa I cyklu sześcio-
letniego z PSM I stopnia w Lidzbarku War-
mińskim – wykonał utwór Józefa Fedyczkow-
skiego „Marsz Krzysia” i temat z filmu Piraci 
z Karaibów. Maksymilian Żarski – klasa I cyklu 
sześcioletniego z PSM I stopnia w Dywitach, 
filia w Barczewie – zaprezentował melodię 
indiańską pt. „Taniec Mokasynów”. Zofia 
Szyszko – klasa II cyklu sześcioletniego z PSM 
I stopnia w Lidzbarku Warmińskim – zagrała 
utwór Feliksa Rybickiego pt. „Psotnik”. Michał 
Tunkiewicz – klasa III cyklu sześcioletniego 
z PSM I stopnia w Dywitach – wykonał utwór 
Nikołaja Czajkina pt. „Ukraińska polka”, 
a także dzieło Aleksandra Doreńskiego pt. 
„Taniec zakarpacki”. Bogusław Końka – klasa 
III cyklu sześcioletniego z PSM I stopnia 
w Lidzbarku Warmińskim – zaprezentował 
utwór Bogdana Dowlasza pt. „W starym 
zamku”. Krzysztof Oboński – klasa II cyklu 
sześcioletniego z PSM I stopnia w Dywitach, 
filia w Barczewie – zagrał utwór Michała 
Glinki pt. „Polka”. Kacper Deptuła – klasa IV 
cyklu sześcioletniego z PSM I stopnia w Dy-
witach – wykonał utwór Bogdana Dowlasza 
pt. „Scherzino”, a także kompozycję Richarda 
Gall iano pt.  „Walc dla Nicky”.  Jakub 
Kotwasiński – klasa IV cyklu sześcioletniego 
z PSM I stopnia w Dywitach, filia w Biskupcu – 
zaprezentował utwór Astora Piazzolla pt. „Rio 
Sena”. Dominik Michacz – klasa II cyklu 
czteroletniego z PSM I stopnia w Dywitach, 
filia w Barczewie – zagrał utwór Dymitra 
Szostakowicza pt. „Katarynka” oraz dzieło 
B o g d a n a  D o w l a s z a  p t .  „ Z a b a w a  w 
chowanego”. Mateusz Dąbrowski – klasa II 
cyklu czteroletniego z PSM I stopnia w 
Lidzbarku Warmińskim, filia w Górowie 
Iławeckim – zagrał utwór Leopolda Mozarta 
pt. „Menuet d-moll”. Julian Rokicki - klasa V 
cyklu sześcioletniego z PSM I stopnia w 
Dywitach, filia w Barczewie wykonał utwór 
Jana Sebastiana Bacha pt. „Menuet G-dur”. 
Klaudia Stupienko – klasa III cyklu cztero-
letniego z PSM I stopnia w Lidzbarku 
Warmińskim, filia w Górowie Iławeckim – 
zaprezentowała Etiudę C-dur op. 599 nr 68 

Galeria Sztuki „Synagoga”
Koncert pt. „Barczewskie Popołudnie Akordeonowe”

zasobniejszych. Ponadto Wartenburger-Straße zaliczana była do najbardziej ekskluzywnych 
ulic w mieście. Ulica po dziś dzień znajduje się w bliskiej odległości od śródmieścia. Za wyjątkiem 
kilku okazałych budowli w pięknym architektonicznym stylu, nie przypomina dawniejszej 
zabudowy.
 Po dawnej nazwie Wartenburger-Straße, w niemieckich dokumentach zachowały się 
jedynie opisy i adresy instytucji państwowych z jej nazwą. Potem, od 1904 do 1945 roku, nazwę 
ulicy zmieniono na Kaiser-Straße, co znaczy ulica Cesarska. Władze miasta uzasadniały, że ulica 
nie jest wylotową i często jej nazwa stwarza podróżnym kłopot. Po 1945 roku polskie władze 
zmieniły jej nazwę na ul. Stalina, lecz po śmierci wodza i po „odwilży” zmieniono ją na ul. 
Dąbrowszczaków. W ten sposób upamiętniono grupę polskich uczestników wojny domowej w 
Hiszpanii w latach 1936-1939. 

Wojciech Zenderowski
Fot. Pocztówka w zbiorach autora
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 Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie 12 maja 
2019 r. przygotowało piknik rodzinny z Biblioteką pod 
hasłem „Biblioteka miejscem spotkań - stop nałogom”.
 W parku spotkały się dzieci i ich rodzice, aby wspólnie 
spędzić miło czas, pobawić się razem na powietrzu i za-
przyjaźnić się z książką i czasopismem. Cały park zapełniony 
był kocykami z poduszkami, gdzie można było sobie poleżeć, 
posiedzieć i poczytać oraz skorzystać z wielu atrakcji np. 
wziąć udział w konkursie plastycznym pn. „Stop nałogom”, 
czytelniczym, malowaniu buziek dziecięcych, a także nauczyć 
się chodzenia na szczudłach, na linie, puszczać bańki, skręcać 
balony, oraz skorzystać z innych zabaw prowadzonych przez 
animatorów z Teatru „La Truppa”. Kto zgłodniał, mógł zjeść 
ciasto, kiełbaskę z grilla przygotowane przez Klub Integracji 
Społecznej w Barczewie.
 Całość wydarzenia zainicjowały i prowadziły pracownice 
Biblioteki, Centrum Kulturalno-Bibliotecznego i Salonu 
Muzycznego w Barczewie, które fantazyjnie odgrywały role 
moli książkowych.
 Tego typu wydarzenie zostało zorganizowane po raz 
pierwszy i mamy nadzieję, iż taka forma spotkania z biblioteką 
Państwu się spodobała i będziemy ją wspólnie powtarzać.
 Dziękujemy wszystkim osobom przybyłym i tym które 
włączyły się w zrealizowanie tej ciekawej inicjatywy.

Redakcja
Foto: CK-B, W. Zdaniuk
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 W Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie 
dnia 31 maja 2019 r. odbył się III Regionalny Przegląd 
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych o „Warmiń-
skiego Kłobuka”, którego celem była promocja 
regionu Warmii i Mazur oraz popularyzacja 
twórczości teatralnej wśród dzieci i młodzieży, 
umacnianie tożsamości narodowej, regionalnej 
i lokalnej, promowanie aktywnej postawy wobec 
życia kulturalnego, integracja dzieci i młodzieży 
z różnych placówek szkolnych i kulturalnych z całego 
regionu.
 Do przeglądu teatrów zgłosiły się cztery 
zespoły: z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Lamkowie, Przedszkola Miejskiego w Barczewie, 
„Feliksowe nutki” i „Kółko teatralne kl. II a ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Barczewie. Komisja w składzie: 
Barbara Szałaj - Borowiec, Anna Kudosz i Wojciech 
Zenderowski przy ocenie grup wzięła pod uwagę 
dobór repertuaru pod względem treści o tematyce 
warmińskiej, formę wyrazu artystycznego, wy-
konawstwo, ogólny wyraz artystyczny i wartości 
wychowawcze. Po obejrzeniu przedstawień komisja 
przyznała następujące miejsca:
I – Grupie  teatralnej  „Kleks” z Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej z Lamkowa,
II – „Kółku teatralnemu” kl. II a ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Barczewie, 
III – „Feliksowym nutkom” ze Szkoły podstawowej 
nr 1 w Barczewie,
Wyróżnienie – „Pszczółkom” z Przedszkola 
Miejskiego  w Barczewie.
 Dziękujemy małym wykonawcom i opiekunom 
za wspólną zabawę.
Zapraszamy za rok !

Alina Urbanek

O „Warmińskirgo Kłobuka”

Carla Czernego. Hanna Kobusz – klasa II cyklu 
czteroletniego z PSM I stopnia w Lidzbarku 
Warmińskim, filia w Górowie Iławeckim – 
zagrała utwór Astora Piazzolla pt. „Li-
bertango”. Norbert Salwin – klasa III cyklu 
czteroletniego z PSM I stopnia w Lidzbarku 
Warmińskim – wykonał utwór Bogdana Do-
wlasza pt. „Trzy tańce polskie” i kompozycję 
Włodzimierza Bieżana pt. „Walc dla Ewy”.
 Był to wspaniały koncert w wykonaniu 
młodych akordeonistów, którzy wraz z ro-
dzicami i opiekunami przyjechali z Biskupca, 
Dywit i Lidzbarka Warmińskiego.
 W drugiej części Edyta Skulska ogłosiła 
wyniki Konkursu Wiedzy o Akordeonie, który 
odbyły się 18 maja 2019 roku: Nagrodzeni 
uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Dywitach: I miejsce – Jakub Kotwasiński, II 
miejsce – Krzysztof Oboński, III miejsce – 
Karolina Marcinkowska.
Nagrodzeni uczniowie z Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Lidzbarku Warmińskim: 
I miejsce – Hanna Kobusz, II miejsce – 
Karolina Końska, III miejsce – Klaudia 
Stupieńko.

 Na koniec Edyta Skulska, pracująca 
w sekcji kameralnej i akordeonów przy PSM 
w Dywitach, wręczając dyplom z podpisami 
wszystkich młodych akordeonistów, serdecz-
nie podziękowała Krystynie Szter za umożli-
wienie organizacji koncertu w Galerii Sztuki 
„Synagoga” w Barczewie. Podziękowała 
wszystkim młodym akordeonistom za udział 
w koncercie oraz wszystkim słuchaczom. 
Następnie kierownik sekcji, Tomasz Michalak, 
złożył podziękowania Edycie Skulskiej za jej 
zaangażowanie przy zorganizowanie kon-
certu.
 Dzięki niej mieliśmy możliwość wysłu-
chania w murach dawnej synagogi tak 
pięknych utworów. Podziękował także 
Wojciechowi Skulskiemu – fotografowi – za 
prowadzenie od początku dokumentacji 
fotograficznej koncertów. Gorące podzięko-
wania złożył Radzie Rodzicielskiej, rodzicom, 
sponsorom – za wkład pracy, ufundowanie 
nagród oraz za przygotowanie słodkiego 
poczęstunku, na który serdecznie wszystkich 
zaprosił.

Fotografie i tekst: Wojciech Zenderowski

 W poniedziałek 27 maja br., w Galerii 
Sztuki „Synagoga” odbył się drugi koncert 
w wykonaniu uczniów z Powiatowych Szkół 
Muzycznych I stopnia pt. „Barczewskie Po-
południe Akordeonowe”.
 Edyta Skulska serdecznie przywitała 
gospodarza obiektu, Krystynę Szter – prezes 
barczewskiego oddziału Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. Przy-
witała również gorąco młodych akorde-
onistów biorących udział w koncercie, ro-
dziców, miłośników i opiekunów w osobach: 
Rafała Górczyńskiego i Tomasza Michalaka.
 W koncercie akordeonowym z indy-
widualnym programem wystąpili młodzi 
wykonawcy. Karolina Marcinkowska – klasa I 
cyklu sześcioletniego z Powiatowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Dywitach. Zagrała 
utwór Mieczysława Niemira, „Polkę”.
Franciszek Staśko – klasa I cyklu sześcio-
letniego z PSM I stopnia w Lidzbarku War-
mińskim – wykonał utwór Józefa Fedyczkow-
skiego „Marsz Krzysia” i temat z filmu Piraci 
z Karaibów. Maksymilian Żarski – klasa I cyklu 
sześcioletniego z PSM I stopnia w Dywitach, 
filia w Barczewie – zaprezentował melodię 
indiańską pt. „Taniec Mokasynów”. Zofia 
Szyszko – klasa II cyklu sześcioletniego z PSM 
I stopnia w Lidzbarku Warmińskim – zagrała 
utwór Feliksa Rybickiego pt. „Psotnik”. Michał 
Tunkiewicz – klasa III cyklu sześcioletniego 
z PSM I stopnia w Dywitach – wykonał utwór 
Nikołaja Czajkina pt. „Ukraińska polka”, 
a także dzieło Aleksandra Doreńskiego pt. 
„Taniec zakarpacki”. Bogusław Końka – klasa 
III cyklu sześcioletniego z PSM I stopnia 
w Lidzbarku Warmińskim – zaprezentował 
utwór Bogdana Dowlasza pt. „W starym 
zamku”. Krzysztof Oboński – klasa II cyklu 
sześcioletniego z PSM I stopnia w Dywitach, 
filia w Barczewie – zagrał utwór Michała 
Glinki pt. „Polka”. Kacper Deptuła – klasa IV 
cyklu sześcioletniego z PSM I stopnia w Dy-
witach – wykonał utwór Bogdana Dowlasza 
pt. „Scherzino”, a także kompozycję Richarda 
Gall iano pt.  „Walc dla Nicky”.  Jakub 
Kotwasiński – klasa IV cyklu sześcioletniego 
z PSM I stopnia w Dywitach, filia w Biskupcu – 
zaprezentował utwór Astora Piazzolla pt. „Rio 
Sena”. Dominik Michacz – klasa II cyklu 
czteroletniego z PSM I stopnia w Dywitach, 
filia w Barczewie – zagrał utwór Dymitra 
Szostakowicza pt. „Katarynka” oraz dzieło 
B o g d a n a  D o w l a s z a  p t .  „ Z a b a w a  w 
chowanego”. Mateusz Dąbrowski – klasa II 
cyklu czteroletniego z PSM I stopnia w 
Lidzbarku Warmińskim, filia w Górowie 
Iławeckim – zagrał utwór Leopolda Mozarta 
pt. „Menuet d-moll”. Julian Rokicki - klasa V 
cyklu sześcioletniego z PSM I stopnia w 
Dywitach, filia w Barczewie wykonał utwór 
Jana Sebastiana Bacha pt. „Menuet G-dur”. 
Klaudia Stupienko – klasa III cyklu cztero-
letniego z PSM I stopnia w Lidzbarku 
Warmińskim, filia w Górowie Iławeckim – 
zaprezentowała Etiudę C-dur op. 599 nr 68 

Galeria Sztuki „Synagoga”
Koncert pt. „Barczewskie Popołudnie Akordeonowe”

zasobniejszych. Ponadto Wartenburger-Straße zaliczana była do najbardziej ekskluzywnych 
ulic w mieście. Ulica po dziś dzień znajduje się w bliskiej odległości od śródmieścia. Za wyjątkiem 
kilku okazałych budowli w pięknym architektonicznym stylu, nie przypomina dawniejszej 
zabudowy.
 Po dawnej nazwie Wartenburger-Straße, w niemieckich dokumentach zachowały się 
jedynie opisy i adresy instytucji państwowych z jej nazwą. Potem, od 1904 do 1945 roku, nazwę 
ulicy zmieniono na Kaiser-Straße, co znaczy ulica Cesarska. Władze miasta uzasadniały, że ulica 
nie jest wylotową i często jej nazwa stwarza podróżnym kłopot. Po 1945 roku polskie władze 
zmieniły jej nazwę na ul. Stalina, lecz po śmierci wodza i po „odwilży” zmieniono ją na ul. 
Dąbrowszczaków. W ten sposób upamiętniono grupę polskich uczestników wojny domowej w 
Hiszpanii w latach 1936-1939. 

Wojciech Zenderowski
Fot. Pocztówka w zbiorach autora

O ulicy Barczewskiej w dawnym Olsztynie. Wartenburger-Straße<< s. 9

 Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie 12 maja 
2019 r. przygotowało piknik rodzinny z Biblioteką pod 
hasłem „Biblioteka miejscem spotkań - stop nałogom”.
 W parku spotkały się dzieci i ich rodzice, aby wspólnie 
spędzić miło czas, pobawić się razem na powietrzu i za-
przyjaźnić się z książką i czasopismem. Cały park zapełniony 
był kocykami z poduszkami, gdzie można było sobie poleżeć, 
posiedzieć i poczytać oraz skorzystać z wielu atrakcji np. 
wziąć udział w konkursie plastycznym pn. „Stop nałogom”, 
czytelniczym, malowaniu buziek dziecięcych, a także nauczyć 
się chodzenia na szczudłach, na linie, puszczać bańki, skręcać 
balony, oraz skorzystać z innych zabaw prowadzonych przez 
animatorów z Teatru „La Truppa”. Kto zgłodniał, mógł zjeść 
ciasto, kiełbaskę z grilla przygotowane przez Klub Integracji 
Społecznej w Barczewie.
 Całość wydarzenia zainicjowały i prowadziły pracownice 
Biblioteki, Centrum Kulturalno-Bibliotecznego i Salonu 
Muzycznego w Barczewie, które fantazyjnie odgrywały role 
moli książkowych.
 Tego typu wydarzenie zostało zorganizowane po raz 
pierwszy i mamy nadzieję, iż taka forma spotkania z biblioteką 
Państwu się spodobała i będziemy ją wspólnie powtarzać.
 Dziękujemy wszystkim osobom przybyłym i tym które 
włączyły się w zrealizowanie tej ciekawej inicjatywy.

Redakcja
Foto: CK-B, W. Zdaniuk
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Kolejne środki trafią do Barczewa
 Gminny Klub Sportowy Pisa Barczewo już od jedenastu lat 
organizuje najlepszy i jeden z największych dziecięcych turniejów w tej 
części Polski. Przez dwa dni, 11 i 12 maja, w Barczewie rywalizowało ze 
sobą około 500 młodych piłkarzy w kategoriach U-10, U11 i U12. Na 5 
boiskach mecze rozegrały najlepsze drużyny z województwa 
warmińsko-mazurskiego oraz terenu Polski, m. in. AS Stomil Olsztyn, 
Olimpia Elbląg, Polonia Pasłęk, BKS Warszawa, Naki Olsztyn, Progres 
Warszawa, Osiczanka Osice, AP Banie Mazurskie, SKS Szczytno, Wkra 
Działdowo, Mini Soccer Mrągowo czy Varsovia Warszawa. Przez 48 
godzin rozegrano 181 meczy, co daje 3135 minut gry i ogrom piłkarskiej 
satysfakcji. Zawodnicy walczyli o puchary, medale i ciekawe nagrody 
pozyskane od sponsorów, ale przede wszystkim uczyli się rywalizacji, 
współpracy, motywacji i, co równie ważne, radzenia sobie z porażką. 
Ideą organizowania turnieju jest promowanie wśród dzieci zdrowego 
i aktywnego stylu życia, przy równoległym rozwijaniu sportowej pasji. 
Dzięki takim imprezom środowisko piłkarskie integruje się, a nasze 
drużyny mogą nawiązywać kontakty i przyjaźnie z zawodnikami z całej 
Polski. Dzieci mają okazję trenować, rywalizować, uczyć się i dobrze się 
bawić, trenerzy mają okazję szkolić i zbierać doskonały materiał do 
przyszłych analiz, a rodzice? Rodzice, a wręcz całe rodziny, miały okazję 
zaangażować się i współtworzyć to wspaniałe widowisko. Wspólne 
przygotowywanie boisk, strefy kulinarnej, kącika kawowego, wsparcie 
i doping młodych piłkarzy oraz atmosfera tworzona w trakcie spotkania 
z pewnościom pokazały, że w turnieju takim jak Pisa Young Stars, chodzi 
o zdecydowanie więcej, niż tylko sport. Obszerna fotorelacja z turnieju 
dostępna jest na profilu FB: Pisa Barczewo

Nagrody i wyróżnienia:
Rocznik 2009: I miejsce – Naki Olsztyn, II miejsce – Varsovia 
Warszawa, III miejsce –  Mini Soccer Mrągowo. Pisa PRIMAVERA 
Barczewo – III miejsce w grupie Srebrnej. 
Rocznik 2008: I miejsce – AS Stomil Olsztyn Biali, II miejsce – AS 
Stomil Olsztyn Niebiescy, III miejsce – Naki Olsztyn.Pisa PRIMAVERA 
Barczewo – VI miejsce w grupie Złotej. 
Rocznik 2007: I miejsce – AS Stomil Olsztyn Biali, II miejsce – Progres 
Warszawa, III miejsce – BKS Warszawa.Pisa PRIMAVERA Barczewo – 
IV miejsce w grupie Srebrnej.

Patrycja Nowicka

PISA YOUNG STARS 2019

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.
W dniach 10-11. maja w Hotelu Azzun w Kromerowie odbywało się Forum Sołtysów gminy Barczewo.

Organizatorem było Stowarzyszenie Sołtysów gminy Barczewo, powołane do życia w 2016 roku. 
W ramach forum przedstawiciele 32 sołectw brali udział w szkoleniu dotyczącym ustawy o samorządzie, praw i obowiązków sołtysów, regulacji 

prawnych dotyczących wnoszenie skarg, petycji, zażaleń, zasad korzystania z funduszy sołeckich i wielu innych zagadnień. Wykłady poprowadził 
pan Dariusz Kraszewski z Fundacji Batorego, który jest także samorządowym praktykiem – pełni funkcję zastępcy wójta gminy Stanisławów.

Fot. Archiwum internetowe Pisa Barczewo
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 W celu podniesienia efektywności energetycznej pojawiły się 
środki dla samorządów z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 Z tej okazji skorzystał samorząd gminy Barczewo i samorząd 
powiatu olsztyńskiego. Wniosek na zadanie pod nazwą 
"Termomodernizacja budynku Ratusza - Gmina Barczewo" 
uzyskał dofinansowanie w wysokości 660.351,88 zł, co stanowi 
85% inwestycji. Ponadto starosta olsztyński Andrzej Abako 
podpisał umowę na realizację zadania „Termomodernizacja 
budynku Obwodu Drogowego” znajdującego się przy ul. 
Kościuszki w Barczewie, na kwotę 835.680,74. 
 Teraz z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników 
naboru do Funduszu Dróg Samorządowych, do którego 
złożyliśmy wnioski - tym razem na budowę 7 dróg w naszej 
gminie.

Źródło: archiwum Facebook Gminy Barczewo

 Na dobre ruszyła inwestycja „Zagospodaro-
wanie brzegów rzeki Pisa”.
 Zadanie dofinansowane jest w wysokości 
2.415.000,00 zł, ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, 
 W budowanym Parku Miejskim stworzone 
zostanie m.in.: miejsce wypoczynku z ławkami 
w kształcie fali oraz widokiem na park; place 
zabaw dla dzieci, rynny do zjeżdżania, ścianka 
wspinaczkowa, taras wypoczynkowy, tyrolka czy 
siłownia zewnętrzna. Powstanie ponadto 
przystań kajakowa z zapleczem sanitarnym.
 W ramach inwestycji planowana jest również 
przebudowa muru oporowego przy ul. Armii 
Krajowej 1 i 1a.

Tu na razie jest ściernisko, ale będzie …. wspaniały Park Miejski 

Źródło: archiwum Facebook Gminy Barczewo

STOWARZYSZENIE SOŁTYS�W GMINY BARCZEWO

Wojciech Kowalewski
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Kolejne środki trafią do Barczewa
 Gminny Klub Sportowy Pisa Barczewo już od jedenastu lat 
organizuje najlepszy i jeden z największych dziecięcych turniejów w tej 
części Polski. Przez dwa dni, 11 i 12 maja, w Barczewie rywalizowało ze 
sobą około 500 młodych piłkarzy w kategoriach U-10, U11 i U12. Na 5 
boiskach mecze rozegrały najlepsze drużyny z województwa 
warmińsko-mazurskiego oraz terenu Polski, m. in. AS Stomil Olsztyn, 
Olimpia Elbląg, Polonia Pasłęk, BKS Warszawa, Naki Olsztyn, Progres 
Warszawa, Osiczanka Osice, AP Banie Mazurskie, SKS Szczytno, Wkra 
Działdowo, Mini Soccer Mrągowo czy Varsovia Warszawa. Przez 48 
godzin rozegrano 181 meczy, co daje 3135 minut gry i ogrom piłkarskiej 
satysfakcji. Zawodnicy walczyli o puchary, medale i ciekawe nagrody 
pozyskane od sponsorów, ale przede wszystkim uczyli się rywalizacji, 
współpracy, motywacji i, co równie ważne, radzenia sobie z porażką. 
Ideą organizowania turnieju jest promowanie wśród dzieci zdrowego 
i aktywnego stylu życia, przy równoległym rozwijaniu sportowej pasji. 
Dzięki takim imprezom środowisko piłkarskie integruje się, a nasze 
drużyny mogą nawiązywać kontakty i przyjaźnie z zawodnikami z całej 
Polski. Dzieci mają okazję trenować, rywalizować, uczyć się i dobrze się 
bawić, trenerzy mają okazję szkolić i zbierać doskonały materiał do 
przyszłych analiz, a rodzice? Rodzice, a wręcz całe rodziny, miały okazję 
zaangażować się i współtworzyć to wspaniałe widowisko. Wspólne 
przygotowywanie boisk, strefy kulinarnej, kącika kawowego, wsparcie 
i doping młodych piłkarzy oraz atmosfera tworzona w trakcie spotkania 
z pewnościom pokazały, że w turnieju takim jak Pisa Young Stars, chodzi 
o zdecydowanie więcej, niż tylko sport. Obszerna fotorelacja z turnieju 
dostępna jest na profilu FB: Pisa Barczewo

Nagrody i wyróżnienia:
Rocznik 2009: I miejsce – Naki Olsztyn, II miejsce – Varsovia 
Warszawa, III miejsce –  Mini Soccer Mrągowo. Pisa PRIMAVERA 
Barczewo – III miejsce w grupie Srebrnej. 
Rocznik 2008: I miejsce – AS Stomil Olsztyn Biali, II miejsce – AS 
Stomil Olsztyn Niebiescy, III miejsce – Naki Olsztyn.Pisa PRIMAVERA 
Barczewo – VI miejsce w grupie Złotej. 
Rocznik 2007: I miejsce – AS Stomil Olsztyn Biali, II miejsce – Progres 
Warszawa, III miejsce – BKS Warszawa.Pisa PRIMAVERA Barczewo – 
IV miejsce w grupie Srebrnej.

Patrycja Nowicka

PISA YOUNG STARS 2019

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.
W dniach 10-11. maja w Hotelu Azzun w Kromerowie odbywało się Forum Sołtysów gminy Barczewo.

Organizatorem było Stowarzyszenie Sołtysów gminy Barczewo, powołane do życia w 2016 roku. 
W ramach forum przedstawiciele 32 sołectw brali udział w szkoleniu dotyczącym ustawy o samorządzie, praw i obowiązków sołtysów, regulacji 

prawnych dotyczących wnoszenie skarg, petycji, zażaleń, zasad korzystania z funduszy sołeckich i wielu innych zagadnień. Wykłady poprowadził 
pan Dariusz Kraszewski z Fundacji Batorego, który jest także samorządowym praktykiem – pełni funkcję zastępcy wójta gminy Stanisławów.

Fot. Archiwum internetowe Pisa Barczewo
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 W celu podniesienia efektywności energetycznej pojawiły się 
środki dla samorządów z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 Z tej okazji skorzystał samorząd gminy Barczewo i samorząd 
powiatu olsztyńskiego. Wniosek na zadanie pod nazwą 
"Termomodernizacja budynku Ratusza - Gmina Barczewo" 
uzyskał dofinansowanie w wysokości 660.351,88 zł, co stanowi 
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podpisał umowę na realizację zadania „Termomodernizacja 
budynku Obwodu Drogowego” znajdującego się przy ul. 
Kościuszki w Barczewie, na kwotę 835.680,74. 
 Teraz z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników 
naboru do Funduszu Dróg Samorządowych, do którego 
złożyliśmy wnioski - tym razem na budowę 7 dróg w naszej 
gminie.
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MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW W SZABLI
 W dniach 18-19 maja w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski 
Seniorów w szabli. W turnieju tym wystartował Cezary Białecki, 
reprezentujący warszawski klub MUKS Victor Warszawa.
 Pierwszy dzień turnieju to walki indywidualne. Na stracie stawili 
się wszyscy najlepsi szabliści z Polski. Walki grupowe, które 
rozpoczynały turniej, były bardzo wyrównane i każdy pojedynek 
decydował o awansie do dalszej fazy turnieju, Czarek awansował, 
mimo że przegrał dwa pojedynki, ale trzy wygrane walki dały mu 
awans do fazy pucharowej. Pierwszym przeciwnikiem Czarka w fazie 
pucharowej był zawodnik z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego, 
którego Czarek pewnie pokonał.
 W walce o najlepszą szesnastkę turnieju Czarek stoczył 
pasjonujący pojedynek z zawodnikiem AZS AWF Warszawa. Mimo 
wysokiego prowadzenia zawodnika z AZS – 4-9 – Czarek zdołał 
doprowadzić do stanu 14-14 i dzięki większemu doświadczeniu, 
które posiada, zadał decydujące trafienie, wygrywając ten pojedynek 
15-14. W walce o najlepszą ósemkę turnieju Czarek niestety przegrał 
pojedynek z zawodnikiem AZS AWF Katowice 15-13 i zakończył 
turniej na 16 miejscu.
 Drugi dzień turnieju to walki drużynowe. Drużyna Czarka była 
obrońcą tytułu wywalczonego w 2018 r. i w tym roku była zaliczana 
do faworytów. Czarek i jego koledzy z drużyny walczyli bardzo dobrze 
i dlatego pewnie wygrali pierwszy swój pojedynek z zespołem UKS 
Szabla Ząbki.
 W półfinale przeciwnikiem zespołu z Warszawy był bardzo 
doświadczony zespół For�s Sosnowiec, w którym startował 
dwukrotny olimpijczyk. Niestety determinacja i wola walki, jaką 
zaprezentował zespól Czarka, okazała się zgubna dla zespołu For�s. 
Po tej walce MUKS Victor był już pewny udziału w wielkim finale. 
Przeciwnikiem w tym pojedynku był KKSZ Konin. Już przed walką 
było wiadomo, że ten pojedynek wzbudzi wielkie emocje wśród 
kibiców ze względu na chęć odebrania tytułu obecnemu mistrzowi. 
Mimo to nikt się chyba nie spodziewał, że będzie tak nerwowo i 
emocjonująco do końca pojedynku. Ku wielkiej radości warszawskich 
kibiców, pojedynek ten wygrał MUKS Victor Warszawa 45-40.  Po 
ostatnim trafieniu zapanowała wielka radość, bo mimo, że zdobyli 
złoty medal Mistrzostwa Polski Seniorów, to dodatkowo zdobyli to 
trzy razy z rzędu, co udało się niewielu drużynom w historii polskiej 
szabli.
 Tym bardziej cieszy fakt, że barczewianin przechodzi z tym 
wydarzeniem do historii polskiej szabli.

Grzegorz Białecki

 W dniach 10-12 maja 2019 r. w Madrycie odbył się Puchar 
Świata Seniorów w szabli. W siedmioosobowej reprezentacji 
Polski wystąpił Cezary Białecki, wywodzący się z Warmii, 
obecnie zawodnik MUKS Victor Warszawa. Czarek, który od 
nowego sezonu będzie startował w kategorii senior, pojechał 
do Madrytu zdobywać doświadczenie i sprawdzić się z 
najlepszymi szablistami świata. W Madrycie wystartowało 
226 szablistów. Z tego powodu poziom tego turnieju był 
bardzo wysoki, gdyż każda walka decydowała o awansie do 
fazy pucharowej. Po stoczeniu sześciu walk Czarek wygrał 
dwie, a dwie przegrał minimalnie jednym trafieniem. Ten 
przyzwoity wynik po walkach grupowych dał mu awans do 
dalszej fazy turnieju. Tam swój pojedynek pucharowy przegrał 
i zakończył turniej na 167 miejscu. Był to dopiero drugi turniej 
w kategorii senior odbywający się zagranicą, w którym Czarek 
wystąpił. Wyjście Czarka z grupy udowadnia, że mimo małego 
doświadczenia na tym poziomie seniorskim, Czarek 
zaprezentował się przyzwoicie.

Grzegorz Białecki

PUCHAR ŚWIATA SENIORÓW W SZABLI

Foto: Archiwum Autora (2)
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„Dziewczyna, która przepadła” Katarzyna Misiołek

Zapraszamy na wieżę widokową !
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 W maju tego roku ruszył już czwarty nabór do Liceum 
Ogólnokształcącego w Barczewie. Szkoła cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem uczniów. W poprzednim roku szkolnym utworzone 
zostały dwie klasy pierwsze o profilu Straż Graniczna. Kierunek okazał 
się atrakcyjny między innymi dzięki współpracy z Warmińsko-
Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej w Kętrzynie. Młodzież obok 
realizowanego, obowiązkowego programu liceum ogólnokształcącego, 
ma okazję lepiej poznać zawód pogranicznika i zdobyć nowe 
doświadczenia. Uczniowie każdego roku wyjeżdżają na obozy, biorą 
udział w patrolach na granicy państwa, uczestniczą w uroczystościach 
organizowanych przez Straż Graniczną oraz w spotkaniach z funkcjo-
nariuszami SG.  
    Ważną inicjatywą stało się też porozumienie podpisane ze 
„Stowarzyszeniem Strzeleckim RK”, które specjalizuje się w taktyce, 
ratownictwie pola walki, pracy z mapą i survivalu partyzanckim. Zajęcia 
prowadzone są przez oficerów i żołnierzy w czynnej służbie Wojska 
Polskiego. Zawarcie porozumienia umożliwiło licealistom bezpłatne 
korzystanie ze strzelnicy w Dobrym Mieście, zajęcia z musztry 
wojskowej pod okiem zawodowych żołnierzy, a także wstęp na teren 
jednostek wojskowych. 
    Szkoła dba również o aktywny udział młodzieży w życiu kulturalnym. 
Kilka razy w roku organizowane są wyjazdy do muzeów m.in. Muzeum 
Narodowego w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 
oraz Teatru Muzycznego w Gdyni i Studio „Buffo” w Warszawie. 
Uczniowie biorą także udział w wykładach pracowników naukowych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Lidia Zelman

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie

 Osiem lat pod dachem psychopaty to piekło, z którym porwana przez 
niezrównoważonego mężczyznę Monika musi się zmierzyć zupełnie sama. 
Gdzieś ktoś jej szuka, ktoś rozpaczliwie za nią tęskni, ale ona przepadła. 
Poniżana psychicznie i fizycznie, bezlitośnie odarta z godności i zdegradowana 
do roli zabawki w rękach zwyrodnialca, kobieta rozpaczliwie walczy 
o przetrwanie. Tu, gdzie utknęła, nie ma jednak żadnych reguł. Ten, który ją 
przetrzymuje, jest nieprzewidywalny. Każdy dzień jest walką, każda noc może się 
okazać ostatnią. Dziewczyna zostaje cudem uwolniona z rąk szaleńca. 
Ale czy świat, który zastaje po powrocie, jest miejscem, o jakim marzyła? 
Jak ma odnaleźć się wśród bliskich? Trudno jest marzyć o szczęśliwej przyszłości 
wśród ludzi, którzy bez żadnych skrupułów żerują na cudzych dramatach. 
Monika ze wszystkich sił stara się odzyskać uczucie Jakuba, którego przed laty 
utraciła. Jak długo będzie się czuła tak strasznie zagubiona, zanim zrozumie, że 
naprawdę wróciła do domu? Czy znajdzie jeszcze swoje miejsce w świecie, który 
pędzi do przodu nie oglądając się na tych, którzy za nim nie nadążają? 

Źródło: https://muza.com.pl/literatura-obyczajowa/2520-dziewczyna-ktora-
przepadla-9788328704206.html

Na liniach nr 114 i 124

wszystkie kursy realizowane są pojazdami

niskopodłogowymi.

Więcej informacji na temat komunikacji miejskiej,

rozkładów jazdy, Olsztyńskiej Karty Miejskiej

znajdą Państwo na stronie:

www.zdzit.olsztyn.eu

Na liniach nr 114 i 124 obowiązują te same zasady

(sieciówki, bilety okresowe i czasowe) jak w całym

układzie komunikacyjnym Olsztyna.

Dla osób powyżej 70 roku życia nie obowiązują

darmowe przejazdy - zamiast tego wszyscy emeryci

są uprawnieni do przejazdów ulgowych (z ulgą 50%)

BILET NORMALNY - 3 zł

BILET ULGOWY - 1,50 zł

BILET MIESIĘCZNY - 80 zł / 40 zł

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 26.06.2019 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w BARCZEWIE odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia 
unijnego zapraszamy w godzinach 09:00–13:00.

Adres siedziby:
Urząd Miejski w Barczewie 11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym 
Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
telefon: 89 512 54 85

Serdecznie zapraszamy

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020”

Zawiadomienie

J. Emilian, M. Werbowy, SP Łęgajny, U. Prządka, BUTW, A. Wojszel,
W. Zdaniuk, G. Białecki.



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

DNI
BARCZEWA 2019

13-14 LIPCA
Wystąpią między innymi:

13 lipca (sobota)

4EVER, Piękni i Młodzi, Biesiada Disco Polo Hity

14 lipca (niedziela)

Grupa GOOSEBUMPS, Andrzej Grabowski, Kabaret OT-TO

Chopin na strunach

WSTĘP WOLNY

Zdjęcia z ogólnodostępnych stron internetowych wykonawców

Miejsce:

Plac przy Zespole Szkół
w Barczewie, ul. Północna


