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Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego.
Więcej na www.ckb.barczewo.pl

INWESTYCJE W GMINIE
Obecnie na terenie miasta Barczewo oraz gminy Barczewo
prowadzonych jest wiele robót i inwestycji.
Więcej na str. 3.

ARTYSTYCZNA NOC MUZEÓW
Pierwsza Noc Muzeów (Lange Nacht der Museen) miała miejsce
w styczniu 1997 r. w Berlinie, a w Polsce w 2003 roku w Warszawie.
Więcej na str. 9.

Książka na czerwiec

Biblioteka Miejska w Barczewie

Olga Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości umarłych”
Akcja rozgrywa się w Kotlinie Kłodzkiej. Główną bohaterką jest Janina Duszejko
– kiedyś inżynier mostów, dziś wiejska nauczycielka angielskiego, geografii i dozorczyni domów
letniskowych. Jej pasją jest astrologia, a wielką miłością wszelkie zwierzęta. Gdy dzieje im się
krzywda, Janina staje w ich obronie i upomina się o szacunek dla nich. Przestrzega przed
bezmyślnym niszczeniem przyrody, donosi nawet na policję. Jak łatwo przewidzieć, nikt nie
przejmuje się kobietą, która uważa, że świat jest odbiciem tego, co zapisane w gwiazdach,
a w wolnych chwilach czyta Williama Blake’a, którego właśnie tłumaczy jej przyjaciel.
Pewnego dnia Janina dowiaduje się o śmierci sąsiada kłusownika, potem o następnej ofierze…
Seria mniej lub bardziej niewytłumaczalnych zgonów rośnie, a na śniegu nie ma innych śladów
jak tylko zwierzęce... Janina próbuje zbadać sprawę własnymi metodami. Ma intrygującą teorię
na temat motywu i sprawcy tych zbrodni, ale policja ignoruje ją, traktując jak nieszkodliwą
dziwaczkę. Jednak Janina wie więcej niż wszyscy, bo potrafi czytać w gwiazdach jak w otwartej
księdze…
źródło: http://www.empik.com/prowadz-swoj-plug-przez-kosci-umarlych-tokarczukolga,prod23340226,ksiazka-p

Warmińsko-śląska wymiana młodzieży gimnazjalnej
W weekend 5-8 maja 2017 r. klasa I B miała przyjemność uczestniczyć w wymianie pomiędzy naszą barczewską szkołą, czyli Zespołem
Szkół w Barczewie, a Miejskim Zespołem Szkół w Czeladzi w województwie śląskim. Barczewo odwiedziło dwunastu uczniów tej szkoły
wraz z dwoma opiekunami. W piątek, zaraz po przyjeździe, naszym gościom pokazaliśmy miasto. Pierwsze kroki skierowaliśmy do Salonu
Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego, aby dzięki pani Magdalenie Łowkiel-Klimek poznać bliżej postać kompozytora urodzonego
w naszym mieście. W sobotę, po parokilometrowym marszu do Zalesia, mieliśmy spływ kajakowy rzeką Pisą. Tu okazało się, że większość
z organizatorów i naszych gości po raz pierwszy w życiu trzymała
w dłoniach wiosła! Podziwialiśmy elementy pięknej przyrody
warmińskiej, m.in. w postaci bobrów i dzików kąpiących się w rzece.
Pogoda była piękna, jak na zamówienie, wszyscy byliśmy zauroczeni
urokliwymi widokami warmińskich pejzaży. Po południu ponownie
spacerowaliśmy ulicami Barczewa, które gościom z Zagłębia bardzo
się spodobało. W niedzielę postanowiliśmy pokazać stolicę naszego
regionu. Obejrzeliśmy seans w Olsztyńskim Planetarium,
zwiedziliśmy Zamek Kapituły Warmińskiej oraz Stare Miasto
i śródmieście. Przez cały weekend naszym drugim domem była
szkoła. Wspólnie nocowaliśmy na hali gimnastycznej, wspólnie
przygotowywaliśmy posiłki oraz poznawaliśmy się ze sobą.
Bardzo szybko nawiązały się pierwsze znajomości. Naszych gości
pożegnaliśmy w poniedziałek z samego rana. Nie możemy się już
doczekać rewizyty, która odbędzie się jeszcze w maju!
Katarzyna Matyjas

WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE

Fot. K. Matyjas
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Z Urzędu Miejskiego

Inwestycje w Gminie Barczewo
Obecnie na terenie miasta Barczewo oraz
gminy Barczewo są prowadzone następujące roboty i inwestycje:
Utworzenie Centrum Aktywizacji
Zostało przeprowadzone zapytanie
ofertowe na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania
„Utworzenie Centrum Aktywizacji”.
W postępowaniu swoją ofertę złożyły 3
firmy. Wszystkie oferty przewyższają
środki zabezpieczone na ww. zadanie, w
związku z czym postępowanie zostało
unieważnione. Na podstawie złożonych
ofert została zaktualizowana szacunkowa
wartość zamówienia, która wynosi 142
000,00 zł. pozostała kwota 10 000,00 zł to
szacowany koszt studium wykonalności.
Wydział BIOŚ wystąpił z wnioskiem
o zwiększenie środków w Budżecie Gminy
na ww. zadanie. W związku z powyższym
konieczne jest zwiększenie zarezerwowanych środków finansowych o kwotę
52.000,00 zł, aby wszcząć kolejne postępowanie na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania
„Utworzenie Centrum Aktywizacji”.
Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy.
Zostało przeprowadzone zapytanie
ofertowe na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania
„Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisa”.
W postępowaniu swoją ofertę złożyła

jedynie firma: „ARKON ATELIER” Sp.
z o.o., ul. Kochanowskiego 64/4, 80-402
Gdańsk. Złożona oferta przewyższa środki
zabezpieczone na ww. zadanie w roku 2017.
Trwa przygotowanie drugiego zapytania
ofertowego w rozbiciu płatności za projekt
na lata 2017-2018 oraz za nadzór autorski
na rok 2019.
Utworzenie Centrum Wielu Kultur
Trwa przygotowanie zapytania ofertowego
na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania „Utworzenie
Centrum Wielu Kultur”.
Opracowanie projektu technicznego
termomodernizacji budynku Ratusza
Obecnie trwają prace projektowe.
Projektant wystąpił do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o uzgodnienie
dokumentacji projektowej.
Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej
w Barczewie – budżet obywatelski
Dokumentacja projektowa została opracowana. Trwa wydawanie pozwolenia na
budowę.
Budowa Jarzębinowego placu rekreacji
i sportu przy ul. Targowej w Barczewie
– budżet obywatelski
Zostało rozesłane zapytanie ofertowe na
budowę oświetlenia ww. placu.

NIEBIESKI KONCERT ZA KRATAMI
11 maja odbył się nietuzinkowy
koncert w kościele św. Dyzmy Dobrego
Łotra na terenie Zakładu Karnego w Barczewie.
Tego dnia obiekt napełnił się
wyjątkową muzyką - Niebieską Muzyką
samej Joanny Kondrat, artystki uważanej za jedną z najlepszych autorek
tekstów i wokalistek młodego pokolenia.
W trakcie koncertu odbyła się również
premiera Niebieskiego Filmu pod
patronatem Niebieskiej Linii.

Fot. A. Markowicz (2)

Film miał na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie oraz nieuregulowanych
praw jej ofiar. Koncertowi towarzyszył niesamowity klimat, co zapewniło publiczności niezapomniane wrażenia. Na zakończenie artystka
została obdarowana niespodzianką i bukietem
kwiatów. Do końca trwania koncertu na sali
panowała wyjątkowa atmosfera, a koncert zostanie
zapewne na długo w pamięci publiczności.
Agnieszka Markowicz
Urząd Miejski w Barczewie
Informacja Turystyczna
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Budowa placu zabaw przy ul. Miłej
w Barczewie – budżet obywatelski
Trwa przygotowanie zapytania ofertowego
na zaprojektowanie i budowę placu zabaw
przy ul. Miłej.
Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej rozbiórki
budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12
w Barczewie
Zostały przeprowadzone dwa postępowania na opracowanie ww. dokumentacji.
W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła
żadna oferta. W drugim postępowaniu
swoją ofertę złożyła firma: Polski Związek
Inżynierów i Techników Budownictwa
oddział w Olsztynie, na kwotę: 18.450,00
zł. W najbliższych dniach zostanie zawarta
umowa z ww. wykonawcą na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej
rozbiórki budynku przy ul. Grunwaldzkiej
12 w Barczewie.
Rozbiórka drewnianej wieży
pożarniczej w Ramsowie
Projekt budowlany został zatwierdzony
decyzją pozwolenia na rozbiórkę. Na
podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej została wykonana rozbiórka
wieży pożarniczej w Ramsowie. W dniu
17.05.2017 r. dokonano odbioru ww. prac
z uwagami, że Wykonawca do 31.05.2017 r.
wyrówna teren wokół budynku OSP
w Ramsowie.
Zainstalowanie lampy oświetlenia
ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo
Zaproponowano sołtysowi Wipsowa
zaprojektowanie oświetlenia ulicznego
wzdłuż drogi wjazdowej do Wipsowa od
strony Barczewa, co wiązałoby się ze
zmianą zapisu we wniosku o fundusz
sołecki. Budowa lampy oświetleniowej,
zasilanej panelem słonecznym, jest
niemożliwa ze względu na warunki
terenowe, które nie pozwolą na uzyskanie
satysfakcjonującego efektu (niewystarczające nasłonecznienie).
Zakup i montaż lamp solarnych
Zostało rozesłane zapytanie ofertowe na
zakup i montaż lamp oświetleniowych
w miejscowościach: Tęguty, Ruszajny,
Kromerowo, Niedźwiedź, Barczewo ul.
Widokowa.
Opracowanie projektu budowy
świetlicy w miejscowości Wójtowo
Obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin złożenia wniosku o wydanie
pozwolenia na budowę do 31.05.2017 r.
Ciąg dalszy na str. 4
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Z Urzędu Miejskiego

Barczewo odwiedziła kolejna wycieczka

Fot. A. Markowicz

Ciąg dalszy ze str. 3

W ramach cyklu wycieczek Cittaslow, do Barczewa
przyjechali goście z Biskupca oraz Pasymia. Uczestnicy wycieczki
zostali powitani w Skarbcu Kultury Europejskiej, gdzie rozpoczęła
się gra miejska pt. „Szlakiem najcenniejszych zabytków
Barczewa”. Grający otrzymali teczki z wyznaczonymi zadaniami
oraz mapami z oznaczonymi miejscami, w których musieli
rozwiązywać zadania. Podczas gry goście zwiedzili Skarbiec
Kultury Europejskiej, Galerię Sztuki Synagoga, Salon Muzyczny
im. Feliksa Nowowiejskiego, Kościół św. Andrzeja Apostoła oraz
park wokół stawu więziennego. Uczestnicy mieli również
możliwość podziwiania pięknej panoramy Barczewa z wieży
widokowej Urzędu Miejskiego. Grze towarzyszyło wiele
entuzjazmu oraz doskonała zabawa.
Ewa Dębek
Urząd Miejski w Barczewie
Informacja Turystyczna

Inwestycje w Gminie Barczewo

Sporządzenie projektu oświetlenia
ulicznego wraz z częściowym
wykonaniem – fundusz sołecki Tumiany
Trwają prace projektowe.
Sporządzenie dokumentacji technicznej
budowy kolektora sanitarnego
Barczewo- Krupoliny
Trwają prace projektowe, trwa wydawanie
decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Budowa odwodnienia ul. Lipowej
w Łęgajnach
W dniu 21.04.2017 r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
w miejscowości Kaplityny (Kaplityny
Górne)
W dniu 27.04.2017 r. została wydana decyzja pozwolenia na budowę.
Rozbiórka – budynek mieszkalny
wielorodzinny w Barczewie
przy ul. Warmińskiej 21
Trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.
Opracowanie projektu budowy
odcinka odwodnienia ul. Modrzewiowej
w Wójtowie
W dniu 17.05.2017 r. zostało rozesłane
zapytanie ofertowe na opracowanie
projektu budowy odcinka odwodnienia ul.
Modrzewiowej w Wójtowie. Termin
składania ofert 26.05.2017 r.
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Fot. Droga Wójtowo Nikielkowo - korytowanie. Archiwum UM

Wykonanie monitoringu – fundusz
sołecki Łęgajny
Trwają prace przygotowawcze do rozesłania zapytania ofertowego.
Zadania remontowe w zakresie dróg
gminnych i drogowej infrastruktury
technicznej:
1. Wykonano awaryjny remont przepustu
drogowego w ciągu wewnętrznej drogi
gminnej w Kronowie
2. Wykonano awaryjny remont wskazanych
odcinków ulicy Świerkowej w miejscowości Nikielkowo
3. Uzupełniono ubytki dróg bitumicznych
masą asfaltową na drogach gminnych
w Łęgajnach
4. Wykonano cząstkowy awaryjny remont
wskazanych odcinków wewnętrznej drogi
gminnej w Kronowie
5. Podpisano umowę z firmą „SKANSKA”
na:
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (274) maj 2017

a) ,,Remont cząstkowy drogi gminnej Nr
164028G Rejczuchy – Zalesie’’
b) ,,Remont cząstkowy drogi gminnej – ul.
Grottgera w Barczewie’’
6. W ramach umowy przetargowej na ,,Naprawy, remonty oraz bieżące utrzymanie
dróg gruntowych na terenie Gminy Barczewo w 2017 r.’’ zrealizowano drogowe
prace remontowe w: Tumianach, Kierzbuniu, Bartołtach Małych, Bartołtach
Wielkich, Lesznie, Jedzbarku, Skajbotach,
Kaplitynach, Wójtowie, Nikielkowie,
Łęgajnach, Barku, „Osiedlu Domków
Jednorodzinnych” w Barczewie oraz na
odcinku wewnętrznej drogi gminnej od
miejscowości Kaplityny do miejscowości
Sapunki, na odcinku drogi gminnej Nr
164007 N-trasa Kaplityny-Bark, na
odcinku drogi gminnej Nr 164015 N-trasa
od m. Jedzbark do m. Mokiny.
Wartość łączna zadań o charakterze
drogowym - kwota brutto: 356 952,12 zł.
Urząd Miejski w Barczewie

Z Urzędu Miejskiego

Nad Arem
Gospodarstwo Rolne Nad Arem znajdujące
się w miejscowości Kierźliny od 1992 roku
hoduje kozy. Hodowla zaczęła się od
jednej, imieniem Pyza. Dziś stado liczy 250
sztuk kóz matek. Hodowcy dziennie
uzyskują 250 litrów mleka, z którego
powstają sery, twarożek, jogurty, masło.
Od 2010 roku gospodarstwo przynależy do
stowarzyszenia Dziedzictwa Kulinarnego
Warmii, Mazur i Powiśla w ramach
Europejskiej sieci Dziedzictwa Kulinarnego. O wyjątkowości produktów
kozich i ekologicznych metodach produkcji opowiedziały nam matka oraz córka
prowadzące Gospodarstwo Rolne Nad
Arem, pani Helena Wróblewska i pani Iza
Ciesielska.
Gdzie można kupić Państwa produkty?
Głównie na miejscu, u nas w
gospodarstwie. Nasze produkty można
także znaleźć w dwóch sklepach ze
zdrowa żywnością w Olsztynie, ale
głównie zaopatrujemy dobre restauracje.
Klienci indywidualni przychodzą do nas
sami na miejsce. Po tylu latach mamy
wielu stałych klientów.
Od jak dawna wytwarzają Państwo
sery?
Sery wytwarzamy od 2000 roku,
ale na rynku jesteśmy od 1997 roku.
Wtedy wchodziliśmy z kozim mlekiem.
Czy w naszym regionie jest duża
konkurencja, jeśli chodzi o produkcję
serów kozich?
W ogóle hodowców kóz jest niewielu,
zwłaszcza w naszym regionie. Także
można powiedzieć, że nie mamy zbyt
dużej konkurencji.
Jakie inne produkty Państwo
wytwarzają i sprzedają?
Od zawsze wytwarzaliśmy sery
podpuszczkowe dojrzewające, oparte na
recepturze, którą sami wypracowaliśmy.
Później zaczęliśmy produkować również
małe serki zanurzone w solance, tzw.
baryłki. Następnie, na życzenie naszych
klientów, zaczęliśmy do tych serków
dodawać zioła i przyprawy, i tak mamy
serki z czosnkiem niedźwiedzim, chilli,
pieprzem, czarnuszką, kozieradką,
suszonymi pomidorami, kolendrą.
Kiedyś, na życzenie naszych gości
z Meksyku, zrobiliśmy nawet ser
z lawendą. Lubimy eksperymentować
ze smakami. Ostatnio zrobiłyśmy ser
z pokrzywą. W tym roku wprowadziliśmy
sery wędzone. Oprócz serów wytwarzamy
również twarożek, jogurty, a sezonowo
robimy masło. Produkty inne niż sery

Fot. Archiwum Gosp. Nad Arem

robimy na zamówienie, ponieważ mają
krótki termin przydatności.
W jaki sposób dbają Państwo o jakość
produktów?
Przede wszystkim nie skupujemy mleka.
Mleko mamy z własnego udoju. Nasze
kozy są wypasane, od kwietnia do
listopada chodzą po okolicznych łąkach.
Bardzo ważny jest sposób żywienia kóz
oraz to że mleko jest świeże i po udoju
jest od razu przetwarzane. Pozostałe
kwestie dotyczące jakości produktów
regulują przepisy sanitarne, do których się
stosujemy.
Jakie wartości odżywcze posiada ser
kozi?
W ogóle produkty z mleka koziego są
bardzo zdrowe. Kozie mleko, i co za tym
idzie jego przetwory są bardziej
przyswajalne niż produkty krowie. Poza
tym kozie mleko ma bogatszy skład
- zawiera więcej witamin i minerałów
niż zwykłe mleko. Co ciekawe, mleko
kozie zawiera witaminę A, w odróżnieniu
od mleka krowiego, które posiada

kazeinę. Przez to sery są białe, a nie żółte.
W ogóle ponoć skład mleka koziego jest
zbliżony do mleka kobiecego.
W jaki sposób produkuje się ser?
Tak naprawdę to bardzo proste: wystarczy
mleko, podpuszczka i trochę cierpliwości.
Nasze sery produkujemy w sposób
tradycyjny. Używamy tylko mleka
i podpuszczki. Nie dodajemy np. chlorku
wapnia, który często stosowany jest w
produkcji masowej, ponieważ zwiększa
wydajność mleka.
Czy mają Państwo swoje własne
receptury na produkcję serów?
Moja mama zaczęła robić sery w czasach,
kiedy dostęp do informacji był znacznie
bardziej ograniczony niż dziś - nie działał
jeszcze internet. Od 1995 roku
poszukiwała informacji, w jaki sposób
wytwarzać sery. Nad recepturą pracowała
prawie dwa lata. Teraz wydaje się to
bardzo proste. Zresztą, w tamtych czasach
sery kozie nie były tak popularne.
Ewa Dębek
Urząd Miejski w Barczewie
Informacja Turystyczna

I Lustracja Komisji Konkursowej
Miejscowości Wójtowo oraz Łęgajny, biorące udział
w konkursie „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”,
zostały odwiedzone przez Komisję Konkursową ze
Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie.
Podczas lustracji wsie otrzymały punktacje, które są
notami początkowymi oceniającymi stan wsi. W terminie
do 15 września zostanie przeprowadzona druga lustracja,
podczas której komisja oceni pozytywne zmiany oraz
wkład, jaki włożyli mieszkańcy w poprawę estetyki.
Fot. A. Markowicz
Różnica punktów pomiędzy I a II lustracją zadecyduje
o wyłonieniu laureatów. Sołtysi wsi, pan Adam Perczyński (Wójtowo) oraz pan Andrzej Turek
(Łęgajny) bardzo ciepło przyjęli Komisję Konkursową. Z ogromnym zaangażowaniem
oprowadzili członków komisji po miejscowościach oraz opowiedzieli o planach zmian w swoich
wsiach.
Ewa Dębek
Urząd Miejski w Barczewie
Informacja Turystyczna
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (274) maj 2017
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Klęska w sadowniczym zagłębiu gminy Barczewo
Ogromne straty spowodowane przymrozkami w nocy z 9/10 maja ponieśli sadownicy w miejscowości Bark. Najbardziej
ucierpiały gatunki, które były w zaawansowanym stadium rozwoju. W Barku znajduje
się 8 gospodarstw sadowniczych o powierzchni od kilku do kilkunastu hektarów.
Największe ma powierzchnię 24 hektarów.
O stratach poniesionych przez rolników
mówi pan Jarosław Chilicki, sołtys miejscowości Bark:
– Sadownicy ponieśli ogromne straty,
niektórzy nawet 100%. Najbardziej ucierpiały czereśnie, porzeczki, jabłonie, zwłaszcza odmiana jonagold, rubiny, golden delicious, szampion. Wystąpiły u nas mrozy od -3
do -4 stopni, które utrzymywały się nieprzerwanie przez całą noc. I to wystarczyło.
Gdyby wystąpił tylko poranny przymrozek,
nie byłoby katastrofy. Rośliny znajdowały się
w początkowej fazie kwitnienia różowego
pąku. Straty u poszczególnych sadowników
zależą od kwatery, gdzie jest położona
plantacja. Jak sytuacja wygląda ostatecznie,
ile zostało zawiązanych owoców na
drzewach, będzie wiadomo po czerwcowym
opadzie. Sprawę zgłosiłem burmistrzowi
Barczewa, który złoży wniosek do wojewody
warmińsko-mazurskiego o powołanie
komisji do oszacowania strat.

Fot. E. Dębek

Na pytanie dotyczące prognozy cen
owoców, pan Jarosław Chilicki odpowiada:
– Ceny z racji tego, że mrozy wystąpiły w
całej Polsce i również w Europie, będą bardzo
wysokie. Drogie będą owoce miękkie:
czereśnie, wiśnie, jabłka, śliwki. Nie ma
nawet sposobu zastąpienia tych owoców.
Transport z Chile lub Australii jest tak drogi,
że jedna sztuka kosztowałaby tyle, co cały
kilogram owoców. To co się stało, jest
globalną klęską. Jest tak zimno, że nawet

pszczoły nie latają.
Rozmiar katastrofy potwierdza również
sadownik, pan Henryk Kołtusz. Na pytanie,
jak rozległe są straty w jego gospodarstwie
odpowiada, że około 80%. Pan Zbigniew
Wilczyński, którego gospodarstwo liczy 4
hektary, że zgryzotą mówi, że u niego straty
wyniosły 100%.
Ewa Dębek
Urząd Miejski w Barczewie
Informacja Turystyczna

“Wspólne Wójtowo”
Nominacja do nagrody Super Samorząd
Z niezwykłą radością informuję, iż nasze
Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”, jako
jedyne z województwa warmińsko-mazurskiego, zostało nominowane do nagrody Super
Samorządu.
W akcji Masz Głos 2016/2017 udział wzięło
łącznie 350 grup z całej Polski. Nominacje
otrzymało czternaście z nich. Uczestniczyły
w niej zarówno dzieci, jak i seniorzy oraz
seniorki, grupy nieformalne, organizacje
pozarządowe i instytucje takie jak szkoły czy
biblioteki.
Przez cały rok uczestnicy i uczestniczki
akcji zajmowali się ulepszaniem przestrzeni
publicznej, dostosowywaniem działania
lokalnych instytucji do potrzeb społeczności,
przekonywaniem władz oraz mieszkańców
i mieszkanek do większej otwartości na
współpracę i wprowadzaniem metod wspólnego podejmowania decyzji. Nagroda Super
Samorząd przyznawana jest od 2011 roku tym
grupom uczestniczącym w akcji Masz Głos,
które wprowadziły najbardziej znaczące
zmiany w swoim otoczeniu, współpracując
przy tym modelowo z władzami samorządowymi i z całą społecznością.
http://www.maszglos.pl/aktualnosci/znamynominowanych-do-nagrody-super-samorzad/
Mieszkańcy i mieszkanki Wójtowa
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zwrócili się do władz lokalnych o przekazanie
im w użytkowanie pobliskiego boiska leśnego
oraz o zakup gruntu pod budowę wiejskiej
świetlicy, dzięki czemu stali się prawdziwymi
gospodarzami swojej wsi. Pomysł pojawił się,
gdy Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”
dowiedziało się z ankiet przeprowadzonych
w sołectwie, że mieszkańcy i mieszkanki,
szczególnie osiedla Leśnego, potrzebują
miejsca wspólnej rekreacji. Dotychczas osoby
zamieszkujące osiedle mogły korzystać tylko
z położonego po drugiej stronie wsi placu
zabaw, do którego trzeba było przejść drogą
krajową nr 16. Stowarzyszenie i sołectwo
nawiązały współpracę z Lasami Państwowymi, lokalną parafią, Wydziałem Architektury i Krajobrazu UWM oraz z miejscowym
biurem projektowym. Regularnie spotykały
się też z lokalnymi władzami, w tym radą
sołecką, radnymi i burmistrzem. W efekcie
mieszkańcy i mieszkanki otrzymali w użytkowanie położone po sąsiedzku boisko leśne,
a władze kupiły działkę pod budowę świetlicy
i zabezpieczyły finanse na sporządzenie
projektu. Obecnie trwa dopracowywanie
planów urządzenia boiska, a wkrótce zostanie
złożony wniosek na sfinansowanie budowy
świetlicy do Lokalnej Grupy Działania
Południowa Warmia.
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (274) maj 2017

Fot. Archiwum “Wspólne Wójtowo”

– Nasi mieszkańcy w trakcie zebrania bardzo
chętnie przeznaczyli kwotę z funduszu
sołeckiego na ten cel. Wiedzą, iż takie miejsce
integracji społecznej jest niezwykle potrzebne
– opowiada Beata Jakubiak ze Stowarzyszenia
„Wspólne Wójtowo”. Władze Barczewa
udowodniły otwartość na inicjatywy mieszkańców, pomagają im w realizacji planów
i chętnie z nimi współpracują. Przykładem
może być utworzenie stanowiska koordynatora gminnego ds. pozyskiwania funduszy,
który pomaga mieszkańcom szukać dofinansowania ich pomysłów.
Beata Jakubiak
Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”
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IV Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
Już po raz czwarty w Szkole Podstawowej nr. 1 im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie odbył się Gminny Festiwal
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.
Pierwszy etap konkursu, eliminacje szkolne,
odbyły się 8 maja 2017 r. w auli szkoły.
Wystąpiło dwadzieścioro dwoje młodych
wokalistów, którzy rywalizowali w dwóch
kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI.
Jury konkursowe (Liliana Połowianiuk,
Janusz Koc, Jerzy Gugołek) do II etapu
konkursu zakwalifikowało następujących
wykonawców:
Klasy I-III: Nikola Taradejna kl. I a, Ania
Łukasik kl. II c, Zuzia Szewczyk kl. III e
Klasy IV-VI: Alicja Plachimowicz kl. VI b,
Martyna Młodawska kl. VI b, Weronika
Słota i Klaudia Kadłubowska kl. VI.
Następnie II etap konkursu zorganizowano
12 maja 2017 r. Uczestniczyli w nim
uczniowie sześciu szkół gminy Barczewo: SP
Łęgajny, NSP Ramsowo, NZSiP Kronowo,
SP Bartołty Wielkie, Gimnazjum Barczewo i
SP1 Barczewo. Jury - Jan Polowianiuk Przewodniczący, Magda Łowkiel-Klimek
i Liliana Połowianiuk postanowili nagrodzić
następujących laureatów:
W kategorii: kl. I – III soliści
I miejsce: Zuzanna Szewczyk – SP1
Barczewo

Fot. A. Jakończuk

II miejsce ex aequo:
Nikola Taradejna – SP1 Barczewo, Anna
Krukowska NZSiP Kronowo
III miejsce ex aequo: Anna Łukasik – SP1
Barczewo, Maja Brzezińska – SP Łęgajny
Wyróżnienia:
Klaudia Wojciechowska – NZSiP Kronowo,
Iljana Pawlak – SP Łęgajny
W kategorii: kl. IV – VI soliści
I miejsce ex aequo: Jakub Mikołajczyk
– SP Łęgajny, Roksana Igleńska – SP
Bartołty Wielkie
II miejsce: Martyna Młodawska

Magdalena Łowkiel-Klimek

Sukces duetu fortepianowego!

Fot. Archiwum autora

Miłosz Grzywiński ma osiem lat, natomiast Jan Hestkowski dziewięć. Obaj
chłopcy są uczniami filii w Barczewie
Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach.
Na fortepianie uczą się pod kierunkiem
nauczycielki Ludmiły Sivaronavej. W dniach
18-19 maja 2017 r. młodzi pianiści wzięli
udział w Międzynarodowym Konkursie
Duetów Fortepianowych w Ełku. W konkursie zaprezentowali
następujące utwory:
„Jazz Parnas nr 20” M. Szmitza, „Marzenie”
R. Schumanna i „Utwór w stylu hiszpań-

– SP1 Barczewo
III miejsce: Maciej Stryjewski
– NSP Ramsowo
Wyróżnienie: Alicja Plachimowicz
– SP1 Barczewo
W kategorii: kl. IV – VI duety
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Weronika Słota i Klaudia
Kadłubowska – SP1 Barczewo
III miejsce: Marta Godlewska i Maciej
Stryjewski – NSP Ramsowo
W kategorii: gimnazjum- soliści
I miejsce: Żaneta Żokowska – Gimnazjum
Barczewo
II miejsce: Joanna Zychowicz – Gimnazjum
Barczewo
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd
Miejski w Barczewie, Szkołę Podstawową nr
1 w Barczewie oraz osoby prywatne.
Organizatorem konkursu była Szkoła
Podstawowa nr. 1 im. F. Nowowiejskiego,
a koordynatorem pani Liliana Połowianiuk.
Gratulujemy uzdolnionym wokalistom
pięknych głosów i odwagi, opiekunomnauczycielom włożonej pracy w przygotowanie wokalistów, a organizatorom doskonałego przygotowania wydarzenia.

skim” N. Smirnowa. Oceniające jury w składzie: Regina Michalak, Anna Gągola, Piotr
Akścin, Katarzyna Makal, znakomici specjaliści z Akademii Muzycznych z Polski i zagranicy, postanowili przyznać ogromnie
zdolnym pianistom z Barczewa III miejsce!
Trzeba podkreślić, że jako duet grają ze
sobą... półtorej miesiąca! Dużo czy mało?
Okazuje się, że dla takich talentów to
wystarczające, aby już zabłysnąć! O tym, jak
wspaniale chłopcy malują dźwięki, wspólnie
jak również solo, na wcale niełatwym
zabytkowym instrumencie, mogliśmy się
przekonać podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Salonie Muzycznym im. F. Nowowiejskiego w Barczewie. Ale to nie pierwsze
sukcesy. Miłosz Grzywiński już dał się
poznać kilka razy podczas wydarzeń kulturalnych w Barczewie, a w kwietniu tego roku
został laureatem II Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Pianistów im. J. Kraśko
w Suwałkach i II miejsca w Regionalnym
Konkursie Instrumentalnym „Muzyk pierwsza klasa”.
Młodym, niesamowicie zdolnym pianistom oraz rodzicom i pani nauczycielce
prowadzącej z całego serca gratulujemy,
życząc kolejnych sukcesów i wytrwałości
w dążeniu do celu. Być może wizyta w
Salonie Muzycznym, gdzie swoją drogę
rozpoczynał mały Feliks Nowowiejski,
będzie do tego natchnieniem!
Magdalena Łowkiel-Klimek
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (274) maj 2017

Kalendarz imprez plenerowych
czerwiec-lipiec 2017
01.06. - Dzień Dziecka - Szkoła
Podstawowa Nr 1 w Barczewie
03.06. - Odrycki Dzień Dziecka i Wieczór
Rodzica - Odryty
09.06. - Regionalny Przegląd Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych o „Warmińskiego Kłobuka” - Skarbiec Kultury
Europejskiej
17.06. - Święto Wioski Sosnowych
Aniołółw - Kaplityny
23.06. - Barczewskie Lato Artystyczne (Noc
Świętojańska) - Amfiteatr miejski
24.06. - III Festyn Rodzinny „Nikielkowo na
Sportowo“ - Nikielkowo
24.06. - „Palinocka – święto ognia i wody”
- Łęgajny
24/25.06. - Dni Łęgajn - Łęgajny 2017
24.06. - Festyn parafialny na rzecz
odbudowy dachu kościoła w Jedzbarku
- Jedzbark
30.06. - Recital fortepianowy w ramach
projektu „Feliks Nowowiejski z Bliska”
- Skarbiec Kultury Europejskiej
08/09.07 - Barczewo Biega - Barczewo
08/09.07 - Dni Barczewa 2017
- Amfiteatr miejski
08.07. - Aktywne Łęgajny - Łęgajny

7

Informacje
Otwarcie sezonu artystycznego
Galeria Sztuki „Synagoga”

Galeria Sztuki „Synagoga” to magiczne miejsce, na którego otwarcie czeka
się wszystkie zimne miesiące, kiedy to
galeria jest zamknięta, aby w końcu, po
zimowym czasie, w nadchodzącej wiosenno-letniej aurze znów zachwycić się
klimatem artystycznym i pięknem prezentowanych dzieł ludzkich rąk. Kolejny
już sezon działalności został otwarty 21
kwietnia 2017 r. przez panią Krystynę Szter,
prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. Przez ostatni rok
prowadzono prace nad długo wyczekiwaną
wymianą okien, dlatego pani prezes
podziękowała osobom i instytucjom, które
wsparły te działania. Podczas spotkania
odbył się odbiór okien sfinansowanych
przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie,

w Olsztynie, oddział w Barczewie. Swoje
obrazy malarskie, fotograficzne i inne
dzieła ludzkich rąk prezentowali m.in.: Ewa
Bucała, Jan Bucała, Alicja CzarneckaZyskowska, Danuta Dziekan, Krystyna
Kurgan, Beata Łoposzko, Katarzyna
Niemczak, Anna Rok, Krystyna Sól, Anna
i Rozalia Wojszel, Władzia Wrotek
i Krystyna Zyskowska. Niespodzianką tego
szczególnego wydarzenia był występ
zespołu artystycznego „Barczewianie”,
w składzie którego wystąpiły wokalistki:
Agnieszka Chojnowska, Wiesława Rzadkowska, Elżbieta Lorkowska, Wiesława
Jaworska i Danuta Dobkowka oraz
muzycy: Robert Tokarski - klarnet, Witold
Łuszczyński - kontrabas, Andrzej Florkowski - akordeon, Sylwester Tokarski -

odbiór okien sfinansowanych przez Gminę
Barczewo, odbiór ogrodzenia sfinansowany przez firmę Mazur-Tom z Wójtowa
i wykonanego przez firmę Art-Metal
w Wójtowie. Burmistrz Barczewa, pan
Lech Jan Nitkowski, pogratulował tej
wartościowej inicjatywy, wyrażając tym
samym zachwyt nad rozwijającym się
zabytkiem naszego miasta. Tego wieczoru
odbyło się również otwarcie wystawy prac
artystycznych członków Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”

skrzypce diabelskie i Jan Marchewka
- skrzypce. Wykonawcy zaprezentowali
utwory m.in. z gatunku folkloru regionalnego oraz piosenki biesiadne, m.in.
Dobry dzionek mom, Hej z góry z góry, Szła
dzieweczka, Zielony mosteczek, Szumiała
leszczyna. Zespół został założony w 2016 r.
przez pana Roberta Tokarskiego, dyrektora
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w Barczewie i wzbudza bardzo pozytywny
odbiór wśród publiczności. Oprócz
wymienionych osób w zespole śpiewają
również panie Lidia Przewoźny, Elżbieta
Kozak, Grażyna Włostowska i Bożena
Chlewińska.
I tak tym akcentem wizualnym i dźwiękowym, przepełnionym ogromem artystycznych wrażeń, synagoga barczewska
ponownie otworzyła swoje wrota, przychylne artystycznym duszom, czyli nam
wszystkim. Zapraszamy do zwiedzania!
Na podstawie relacji
Magda Łowkiel-Klimek
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Muzyczne Barczewo

22 kwietnia 2017 r. miało miejsce
ciekawe wydarzenie. Odbyła się gra
miejska „Muzyczne Barczewo”, która
polegała na rozwiązywaniu muzycznych
zadań w przestrzeni miejskiej Barczewa.
Uczestnikami były dzieci w wieku od 5 do
12 lat (pod opieką osób dorosłych, bądź za
ich pisemną zgodą). Rozwiązując zadania
uczestnicy poznawali ciekawe miejsca
Barczewa, takie jak Urząd Miejski, Salon
Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego,
Skarbiec Kultury Europejskiej, amfiteatr,
siedziba szkoły muzycznej. Gra miała cel
rozrywkowy i edukacyjny. Fabuła gry
wytworzyła aurę tajemniczości. Głównym
bohaterem był czarodziej Tercjusz Wielki
(w tej roli nauczyciel szkoły muzycznej
z Barczewa), który poszukiwał w mieście
śmiałków chętnych odnaleźć dźwięki
Barczewa. Zadania, które rozwiązywali
uczestnicy, to m.in. umiejętne posługiwanie
się mapą, rozwiązanie labiryntu, rebusu,
odszyfrowanie ukrytych melodii z bajek
i filmów, znalezienie smoka czy rozwiązanie hasła finałowego. Gra miała
siedem stanowisk, którymi zawiadowali
wolontariusze (nauczyciele PSM w Barczewie, uczniowie szkół muzycznych
w Barczewie oraz w Olsztynie). Fabułę gry
wzmacniały stroje wypożyczone z Teatru
im. S. Jaracza w Olsztynie. Organizatorem
była Powiatowa Szkoła Muzyczna w Dywitach, filia w Barczewie. W organizację
i promocję gry zaangażowały się takie
podmioty jak: Urząd Miejski w Barczewie,
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,
Centrum Kulturalno-Biblioteczne, za co
organizatorzy serdecznie dziękują. Bardzo
cieszy fakt, że w naszym mieście coraz
więcej organizuje się kreatywnych rozrywek, z których niewątpliwie jedną
z najciekawszych i integracyjnych jest gra
miejska.
Magda Łowkiel-Klimek
na podstawie m.in. relacji p. Aleksandry
Konicz-Błąkały
Fot. W. Zdaniuk (3)
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ARTYSTYCZNA NOC MUZEÓW W BARCZEWIE
Pierwsza Noc Muzeów (Lange Nacht der
Museen) miała miejsce w styczniu 1997 r.
w Berlinie, a w Polsce w 2003 roku w Warszawie. Na początku swoje wrota otwierały
tylko muzea, prezentując swoje ukryte
eksponaty i wnętrza, w tej chwili włączają się
również galerie i wiele innych miejsc
kulturalnych. W tym roku Noc Muzeów
zbiegła się z Otwartymi Dniami Funduszy
Europejskich. Z tej okazji w późny wieczór 20
maja 2017 r. o godz. 18:00 zaproszono gości do
galerii Salonu Muzycznego im. Feliksa
Nowowiejskiego, gdzie odbył się wernisaż
wystawy malarstwa i fotografii pt. „Głębia
barw” autorstwa Jana Macieja Sobolewskiego
i Mirosława Orłowskiego, ogromnych
miłośników sztuki z Braniewa, twardo
stąpających po ziemi, przede wszystkim
zawodowo. Gościem specjalnym wieczoru był
pan Jan Brzozecki, działacz i animator
kulturalny, wieloletni Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej we
Fromborku, który wspólnie z artystami
organizuje wystawy. Jednakże dzisiejszej
Nocy Muzeów, występując w stroju duchownego, przedstawił postać Świętego
Wojciecha, jednego z trzech głównych
katolickich patronów Polski oraz archidiecezji
warmińskiej, bowiem w tym roku przypada
1020 rocznica męczeńskiej śmierci św.
Wojciecha w Świętym Gaju.
Jan Maciej Sobolewski to na co dzień
pracownik Komendy Powiatowej Policji
w Braniewie. Pełen pasji rozwija zainteresowania z lat dziecięcych, którymi są głównie
pisanie wierszy i fotografia. Do tworzenia
inspirują go żona i dwie córki. Tematyką
przeważającą w jego pracach są ludzie oraz
natura. W prezentowanych zdjęciach pokazuje
wielowymiarowość barw polskiej natury, nie
tylko w sensie różnorodności chromatycznej.
Od lat działa charytatywnie, przekazując swoje
prace na rzecz dzieci i osób potrzebujących.
Pierwszy raz wystawił swoje prace w 2009 r.

z okazji święta Policji. Kolejne wystawy
aranżował wraz z Mirosławem Orłowskim,
który pochodzi z Krakowa, z rodziny mocno
związanej z twórczością artystyczną, a w
szczególności malarstwem, gdzie korzenie
sięgają wielu pokoleń. Pierwsze kroki
artystyczne, głównie w rysunku, stawiał pod
okiem taty. Poprzez obserwację otaczającego
świata oraz zainspirowany dziełami sławnych
malarzy, poznając wiele technik malarskich,
upodobał sobie pastele i olej, które służą do
uwieczniania twarzy, pejzaży, zwierząt i innych motywów. Uczestniczył w wielu
plenerach, wystawach, wernisażach, spotkaniach, głównie organizowanych przez środowisko policyjne, poza tym kręgiem jego prace
możemy spotkać w Europie. Prace prezentował w całej Polsce, najczęściej na Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach. Od wielu lat
działa charytatywnie, przekazując swoje
obrazy na rzecz dzieci i osób potrzebujących.
Do tworzenia inspiruje go żona Elżbieta. Do tej
pory ich wspólne wystawy można było
zobaczyć w Braniewskim Centrum Kultury,

elbląskiej Galerii Zum oraz w naszym Salonie
Muzycznym w Barczewie. Wystawa pt.
„Głębia barw” przedstawia piękne portrety
fotograficzne oraz malarskie, często bliskich
osób, dynamiczne konie i przyrodę tętniącą
w ukryciu, uchwycone momenty. Wystawę
można oglądać do końca czerwca.
W drugiej części wieczoru na I piętrze
Salonu wysłuchaliśmy cudownego koncertu
duetu fortepianowego. Miłosz Grzywiński
i Jan Hestkowski, 8-letni i 9-letni młodzi
pianiści, na co dzień uczniowie Powiatowej
Szkoły Muzycznej w Dywitach, filia w Barczewie, którzy na zabytkowym fortepianie
wykonali utwory m.in. R. Schumanna, M.
Szmitza, N. Smirnowa, następnie Miłosz
Grzywiński zaprezentował solo „Mazura”
F. Nowowiejskiego, P. Czajkowskiego „Słodkie marzenie” oraz „Poloneza” F. Chopina.
Duet wykazał się nie tylko olbrzymim
talentem, lecz także zachwycającą, pełną pasji
grą oraz charyzmą, czym wzbudził niesamowity zachwyt i aplauz, dlatego młodzi
pianiści kilkakrotnie bisowali.
Tej nocy można było również zwiedzić
aktualną wystawę w Galerii Sztuki „Synagoga” gdzie prezentowane są obrazy olejne
i akrylowe, a także batik pt. „Zatrzymane
wspomnienia” autorstwa Elżbiety Suchowieckiej, oraz poczuć wieczorny, tajemniczy
klimat i zapach Synagogi. Oba obiekty
muzealne można było zwiedzać do godziny
22:00. Organizatorami Nocy Muzeów było
Centrum Kulturalno-Bliblioteczne oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. Była to fenomenalna, artystyczna,
klimatyczna, malarsko-fotograficznomuzyczna i historyczna Noc Muzeów
w Barczewie. Wrota Salonu Muzycznego
i Synagogi odwiedzili cudowni goście, którym
serdecznie dziękujemy za liczne przybycie
w tę ciepłą muzealną Noc! Do zobaczenia za
rok!
Magda Łowkiel-Klimek
Fot. E. Orłowska (2)
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Historia
Z przeszłości miasta

O barczewskich ulicach

W 1364 roku układ miasta oparty
został na planie regularnego prostokąta
z układem ulic w formie szachownicy.
Wówczas, wokół ratusza i przy głównych
ulicach, powstawały domy i kamieniczki
w zwartej zabudowie, a na ich zapleczu
budowano pomieszczenia gospodarcze.
Natomiast w północno-wschodniej części
miasta został usytuowany zamek biskupi,
obok wybudowano kościół pw. św. Anny,
a dalej na wschód klasztor franciszkanów
z kościołem pw. św. Andrzeja Apostoła.
Początkowo miasto otoczone było solidnym drewnianym ostrokołem. Dopiero
pod koniec XIV wieku wzniesiono mury
obronne z kamienia i cegły z okrągłymi
i wielokątnymi basztami oraz z Bramą
Południową i Bramą Północną położonymi
naprzeciwko siebie. Tak stworzony zespół
obronny, składający się z wieży, murów,
mostów i bram, jako całość przetrwał do
XVII wieku. Z początkiem XVI wieku,
przy głównych bramach wjazdowych do
miasta, powstały budynki mieszkalne. Poza
Bramą Północną znajdował się szpitalik
(przytułek), który stanął przy kościele pw.
Świętej Trójcy, do niego przylegał szpitalny
cmentarzyk.
Dodajmy, że oprócz Bramy Południowej i Bramy Północnej była też trzecia,
mniejsza brama zwana furtą zamkową,
która znajdowała się w murze obronnym
przy kwadratowej wieży zamku biskupiego, od strony ujścia rzeki Pisy ze Stawu
Młyńskiego, i służyła wyłącznie dla
potrzeb gospodarczych.
Z początku ulice nosiły własne nazwy,
nadane przez miejscowych rajców.
Pierwsza zmiana nazwy ulicy miała miejsce
dopiero w XIX wieku i dotyczyła Seeburgstrasse (ul. Jeziorańskiej), która rozpoczynała się od Bramy Północnej i biegła
w kierunku Jezioran i był to tak zwany trakt
jeziorański. Z chwilą rozpoczęcia budowy
dworca kolejowego, nazwę ulicy zmieniono na Bahnhofstrasse (ul. Dworcowa),
a odcinek od skrzyżowania z obecną ul.
Warmińską zmieniono na Poststrasse (ul.
Pocztowa). Z kolei do 1872 roku odcinek
ulicy od Bramy Północnej do skrzyżowania
z ul. Warmińską nazwano Brückenstraße
(ul. Mostowa), dopiero po 1872 roku odcinek ten przyłączony został do Luisenstraße
(ul. Mickiewicza). Natomiast nazwę
Brückenstraße (ul. Mostowa) otrzymała
dzisiejsza ulica łącząca dzisiejsze ulice
Grunwaldzką z Targową. W tym czasie
w mieście obowiązywała ciągła numeracja
domów.
W roku 1933, po dojściu nazistów do
władzy, ul. Amtsfreiheit, obejmującą
dzisiejsze ul. Kraszewskiego i ul. Niepodległości, nazwano Straße der SA, a plac
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przy urzędzie pocztowym otrzymał nazwę
Adolf-Hitler-Platz. Jednak mieszkańcy
posługiwali się przeważnie starym nazewnictwem. Poza wymienionymi zmianami w latach 1918-1945 nie było żadnych
większych zmian w nazewnictwie ulic.
Pierwsze zmiany nastąpiły już 2 lutego
1945 roku, kiedy żołnierze radzieccy ulicę
Poststraße nazwali ul. Krasnoj Armii.
Nazwę tę w lipcu 1945 roku władze polskie
zmieniły na ul. Armii Czerwonej. Radykalne zmiany nastąpiły po przejęciu
w mieście administracji przez władze
polskie. Zanim w lipcu 1945 roku
wiceburmistrz Władysław Naruszewicz
tabliczki z niemieckimi nazwami ulic
zastąpił polskimi, dawniejsza Luisenstraße,
obecna ul. Adama Mickiewicza, krótko
nosiła nazwę Jakuba Prawina, a później
Michała Musiała. Na podstawie urzędowego wykazu niemieckie nazwy ulic
zostały zmienione na polskie. I tak:

Bathoriplatz na pl. Stefana Batorego,
Zweite Stallgasse (Hinter der Mauer) na ul.
Cichą, Karolinenhofer Weg na ul.
Graniczną, Kasernenweg na ul. Artura
Grottgera, Breite Straße na ul. Grunwaldzką, Klostergasse i Erste Stallgasse na
ul. Klasztorną, Passennheimer Straße na ul.
Tadeusza Kościuszki, Brückenstraße na ul.
Mostową, Mhlenstraße na ul. Młynarską,
Mockergasse na ul. Narbutta, Allensteiner
Straße na ul. Olsztyńską, Röhrengasse na
ul. Jana Kasprowicza, Trift na ul. Polną,
Pfarrhufenweg na ul. Północną, Zudlerstraße (Am Südtor) na ul. Południową,
Rathausplatz na pl. Ratuszowy, Kirchenstraße na ul. Rzeczypospolitej, Viehmarkt

na ul. Targową, Büttnerstraße na ul.
Romualda Traugutta, Guttstädter Straße na
ul. Warmińską, Schulstraße na ul. Feliksa
Nowowiejskiego, Windmlenweg na ul.
Wiejską, Bahnhofstraße na ul. Wojska
Polskiego i Wasserwerkweg na ul. Zieloną.
Natomiast na Erich-Koch-Siedlung
(osiedle Ericha Kocha) nadano nowe nazwy
istniejących ulic: Juliusza Słowackiego i ul.
Lipowej. Dopiero w 1968 roku dodano
nazwy dla nowych ulic - Wiśniowej i Elizy
Orzeszkowej, które były pierwszymi
powstającymi ulicami dzisiejszego Osiedla
Domków Jednorodzinnych. Natomiast
znajdująca się między dzisiejszymi ul.
Kopernika i ul. Mickiewicza ulica Nebengasse łącząca się z dzisiejszą ul. Nowowiejskiego nie otrzymała polskiej nazwy.
Nowe nazwy otrzymały ulice:
Mazurska (z budynkami od strony
północnej pl. Ratuszowego), Krótka,
Władysława Reymonta, Morska, Łąkowa,
Nadrzeczna, Harcerska, Mostowa, Kajki
i Kazimierza Puławskiego. Do nazewnictwa ulic powracano wielokrotnie,
w 1950, 1952 i 1968 roku. Wówczas
zmieniono nazwy niektórych ulic i placów.
I tak: nazwę ul. Rzeczpospolitej zmieniono
na ul. Mikołaja Kopernika, ul. Młynarską
na ul. Bohaterów Stalingradu, pl.
Ratuszowy na pl. 15 Grudnia, a później
ponownie na pl. Ratuszowy. Natomiast pl.
Pocztowy zmieniono na pl. 3 Stycznia,
a potem na pl. Generała Świerczewskiego.
W kronikach miasta zapisano, że
w sierpniu 1967 roku Miejska Rada
Narodowa w Barczewie uchwałą nadała
nazwy kolejnym ulicom na osiedlu
Spółdzielczym (Osiedle Domków Jednorodzinnych) tj. ul. Marii Konopnickiej i ul.
Wschodniej. Wraz z rozbudową wspomnianego Osiedla Domków Jednorodzinnych
do wykazu istniejących ulic dopisywano
nowe. W 1968 roku nadano nowe nazwy
ulic. Były to: ul. Osiedlowa i ul. Jana
Długosza oraz ul. Kolejowa, przedłużenie
ul. Puławskiego. W latach następnych
wykaz nazw ulic powiększył się o kolejne
nowe ulice. Pomimo wielu następujących
po sobie zmian w dokumentach urzędowych, nadal używano dawnych nazw ulic,
m.in. Wybudowanie i Osiedle.
W listopadzie 1972 roku Miejska Rada
Narodowa w Barczewie uchwałą nadała
nazwę osiedlu (osiedle Słoneczne przy ul.
Wojska Polskiego – nowe bloki). Potem
z ewidencji nazw ulic wykreślono „Park 25lecia”, na którego miejscu zbudowano
pawilon handlowy.
W powojennych monografiach miasta
wymieniane były dziś zapomniane nazwy
ulic. Stąd pytanie, dlaczego powojenni
Ciąg dalszy na str. 11
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Barczewskie Kalendarium
Maj
1597.05.30 – kapituła samborska powzięła
stosowną uchwałę, która pozwoliła
przywrócić życie w klasztorze bernardynów
w Barczewie.
1717 – burmistrzem w Barczewie był
Johannes Schacht.
1717 – w Barczewie, przy klasztorze,
zakonnicy wybudowali wieżę zegarową.
1737.05.04 – we Fromborku zmarł
Wojciech Ludwik Grzymała, proboszcz
z Ramsowa; pod koniec życia, podczas
nieobecności biskupa, zarządzał diecezją
warmińską.
1857 – na podstawie „Adress-Handbuch
von Ostpreußen” Barczewo z 658
budynkami liczyło 3655 mieszkańców.
1917 – w Barczewie powstało
Stowarzyszenie Solidalicja Mariańska.
1917 – za sprawą ks. kanonika Jana Hellera
w Barczewie, w budynku przy ul.
Niepodległości 2, powstało przedszkole.
1937.05.01 – z okazji niemieckiego Święta
Pracy w szkole w Barczewie
zorganizowano stosowną uroczystość.
1937.05.01 – z powodu niemieckiego
Święta Narodowego w polskiej szkole
w Skajbotach nakazem władz odbyła się
odpowiednia uroczystość.
1937.05.22 – w barczewskiej parafii
przeprowadzono Misję Świętą.
1947.05.01 – w Barczewie ukazał się
w sprzedaży pierwszy numer „Życia
Olsztyńskiego”, jako dodatek „Życia
Warszawy”.
1947.05.12 – w Olsztynie odbył się Zjazd
Osadników Wojskowych, w którym
uczestniczyli delegaci z Barczewa.
1947.05.25 – w Tumianach
wyremontowano i poświęcono zniszczoną
podczas wojny kaplicę ku czci św. Michała
Archanioła.
1947.05.30 – Franciszek Iwanowski
włączył do ogólnych zbiorów Miejskiej
Biblioteki Publicznej własny, prywatny
księgozbiór.
1957.05.06 – rozpoczęto rozbiórkę domów
przy Röhrengasse (dzisiejsza ul. Jana
Kasprowicza).
1967.05.06 – w Barczewie otwarto Stację
Pogotowia Ratunkowego.
1977.05.08 – w Barczewie niedziela była
dniem ogólnopartyjnego czynu społecznego
i produkcyjnego.
1987.05.03 – Miejski Komitet Stronnictwa
Demokratycznego zorganizowali w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Barczewie akademię poświęconą 196
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
1987.05.04 – w Barczewie przy ul.
Olsztyńskiej oddano do użytku nowo
wybudowany „Dom Strażaka”.
Ciąg dalszy na str. 12

70 lat temu. Strzelnica w Zalesiu
W lesie, w pobliżu zabudowań
należących dziś do hotelu „Zalesie Mazury
Active Spa” (dawny Ośrodek Wypoczynkowy Funduszu Wczasów Pracowniczych w Zalesiu), widocznych jest
kilka małych, murowanych ziemnych
pomieszczeń. Znajdują się w pobliżu
strzelnicy, która czynna była do kwietnia

wzniesienia. Strzelnica nie posiadała
żadnego kulochwytu, gdyż jego rolę
stanowiło wzniesienie za jarem niewielkiego cieku. Na mapach z czasów
niemieckich strzelnica jest zaznaczona jako
prosty odcinek, z lewej zakończony
widocznym na mapach budynkiem lub

1947 roku. Minęło siedemdziesiąt lat od
chwili jej zamknięcia. Z tej okazji warto
przypomnieć jej wyjątkową historię.
Obiekt wyróżniał główny tor strzelecki, biegnący równolegle do grzbietu

szopą. W miejscu, gdzie zaznaczony jest
wąwóz, widoczne są dwie linie ciągłe
przechodzące w przerywane. Tak zaznacza
się drogi gorszej jakości. Ponadto na mapie

Ciąg dalszy ze str. 10

Ciąg dalszy na str. 12

O barczewskich ulicach

włodarze miasta dawnej Kirchenstraße nie
zmienili na ul. Kościelną, Guttstädter
Straße na ul. Dobromiejską, która
prowadziła przez Barczewko do Dobrego
Miasta - to dzisiejsza ul. Warmińska, którą
wiódł szlak do Świętolipki (Święta Lipka).
Podobnie Passennheimer Straße na ul.
Pasymską, która prowadziła do Pasymia
czy Seeburgstrasse na ul. Jeziorańską.
Tylko nazwa ul. Olsztyńskiej jako jedyna
zachowała się do dziś. Tak samo nie
zachowano nazwy ul. Karolinowskiej,
wywodzącej się od dawnego majątku
Karolinowo (niem. Karolinenhof), dziś jest
to ul. Graniczna.
Inną ciekawostką jest, że dzisiejszą ul.
Grunwaldzką z początku nazwano ulicą
Szeroką, a potem Malutką. Przy nadawaniu
nowych nazw lub zmienianiu starych nie
GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (274) maj 2017

ustrzeżono się błędów. Przykładów jest
kilka. Jednych jest ul. Nowodworcowa,
której trudno szukać przy dworcu kolejowym. Zamiast niej jest ul. Puławskiego,
a dalej dopiero ul. Kolejowa.
Po transformacji ustrojowej Rada
Miasta w Barczewie zmieniła nazwę
niektórych ulic. I tak: ul. Armii Czerwonej
zmieniono na ul. Armii Krajowej, a ul.
Obrońców Stalingradu na ul. Obrońców
Warszawy. Potem pl. Generała Świerczewskiego otrzymał nazwę pl. Pocztowego.
Wojciech Zenderowski
Fot. Plan miasta oparty na planie
regularnego prostokąta z układem ulic
w formie szachownicy
(Archiwum autora)
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z czasów niemieckich przy strzelnicy
widoczne są murowane pomieszczenia.
Zapewne jedno z nich miało służyć jako
magazynek, a w drugim prawdopodobnie
rozładowywano broń. Wiadomo, że do
jednego z murowanych pomieszczeń
dochodziła linia telefoniczna, świadczą
o tym jej pozostałości. Ponadto przy płocie
ośrodka znajdują się dwa krótkie tory
strzeleckie, ustawione pod kątem prostym
do głównego toru. Ich długość wynosi 25
m, a z niewielkim nasypem w poprzek toru
głównego długość wynosi 30 m.
W monografii Zalesia zamieszczonej
w książce „Miejscowości gminy Barczewo” czytamy m.in., że najstarszym, bo
od połowy XIX wieku działającym w Barczewie był Związek Strzelecki (Schützenverein), zwany popularnie Bractwem
Kurkowym. W tym czasie w Zalesiu była
czynna strzelnica położona w lesie, gdzie
raz w roku, podczas zawodów, członkowie
Związku Strzeleckiego wybierali króla
strzelców. Bractwo miało swój medal.
wybity 8 września 1929 roku. Jak donosiła
lokalna prasa, tego dnia zawodom
towarzyszyły rzesze mieszkańców, a po
wyborze króla strzelców odbywał się
festyn. Przypomnijmy, że po uruchomieniu
Królewskiego Zakładu Karnego (Königliche Strafanstalt), od 1887 roku ze
strzelnicy regularnie korzystali pruscy
żołnierze „Kaserne des Wachtkommando
der Strafanstalt Wartenburg”, skierowani
do ochrony miejscowego Zakładu Karnego,
rzadziej strażnicy. Potem strzelnicą w Zalesiu opiekował się „Związek Weteranów
Wojskowych - Wartenburg 1888”.
Po I wojnie światowej oprócz wymienionych związków, pod okiem wojskowych
korzystały ze strzelnicy oddziały paramilitarne. Natomiast w ramach festynów
i świąt państwowych organizowane były
zawody w strzelaniu z broni sportowej.
W latach trzydziestych XX wieku strzelnicę

12

Strzelnica w Zalesiu
zmodernizowano, w tym m.in., na
podwyższeniu zbudowano drewniany
punkt obserwacyjny, skąd kontrolowano
teren oraz dawano chorągiewkami znaki
podczas strzelania. Sytuacja zmieniła się po
roku 1943. Ze strzelnicy zaczęli korzystać
wyłącznie przebywający na rekonwalescencji, zakwaterowani w głównym
budynku „NSDAP Mütterheim” (Dom
Matek NSDAP) w Zalesiu, a ponadto
żołnierze Wehrmachtu i SS. Strzelnica
służyła także wąskiej grupie niemieckich
oficerów będących w Zalesiu na szkoleniu.
Wówczas strzelano do szybko „podnoszących” się z murowanych korytek
drewnianych sylwetek żołnierzy koloru
zielonego.
Począwszy od czerwca 1946 ze
strzelnicy systematycznie zaczęli korzystać
strażnicy więzienni Zakładu Karnego
w Barczewie. Pomimo, że strzelnica nie
była przystosowana do prowadzenia ognia
z broni maszynowej, to jednak strzelano do
tarcz m.in. z karabinów typu „Mosin”
wz.38, z niemieckiego Rkm-MG-42.,
z radzieckiej broni będącej na stanie jednostki, a także z karabinów powtarzalnych:
Lebel wz.1886, Lebel-Baryhier wz.1917
i Lee-Enfield wz.1914, których nie używano przy wystawianiu posterunków
uzbrojonych.
W kwietniu 1947 roku, Zakład Karny
zaprzestał korzystania ze strzelnicy w Zalesiu, którą ostatecznie zamknięto w 1950
roku. Z tą datą wszelakie ruchome
urządzenia, znajdujące się na strzelnicy
zostały zdemontowane. Dziś, po siedemdziesięciu latach, ze strzelnicy niewiele
pozostało. Jedynie zarys konfiguracji
terenu, niskie, murowane pomieszczenia,
korytka służące dawniej do wystawiania
tarcz są jedynymi zachowanymi elementami, przypominającymi o dawnej
strzelnicy. Jak nadmienił jeden z eksploratorów, jeszcze do niedawna było można
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odnaleźć ślady ciekawej ewolucji amunicji,
począwszy od kul z pruskich muszkietów,
po nieliczne, różnorakie karabinowe łuski
z okresu międzywojennego, gdzie wówczas
wprowadzony został zwyczaj rozliczania
się z każdego wystrzelonego i niewystrzelonego pocisku.
Do niewyjaśnionych zagadek strzelnicy w Zalesiu należy m.in. nie do końca
udokumentowane ukształtowanie samego
terenu wokół strzelnicy z licznymi rowami
i ziemnymi, murowanymi pomieszczeniami.
Wojciech Zenderowski
Fot. 1. Medal Związku Strzeleckiego.
„KÖNIGSCHIESSEN DES
JUNGSCHÜTZENVEREINS. Wartenburg
O.PR. 8. SEPT. 1929” (archiwum autora)
Fot. 2. Mapa Zalesia (niem. Waldheim).
Miejscowość pierwotnie zwana
„Folwark”. Dawniej nieopodal lasu stała
okazała leśniczówka, nazwana
Vorwerkswalde, w której urzędował
dozorca leśny (leśniczy), strzegący dóbr
biskupich

Barczewskie Kalendarium
Ciąg dalszy ze str. 11

1987.05.09 – w Barczewie w rocznicę
wyzwolenia narodowego z pod okupacji
hitlerowskiej złożono wieńce pod
pomnikiem poświęconym „wyzwolicielom” miasta.
1997.05.01-03 – na terenie gminy Barczewo odbył się I Ogólnopolski Wieloetapowy
Wyścig Kolarski „Tour de Warmia”.
1997.05.06 – metropolita warmiński ks.
Edmund Piszcz wydał dekret mianujący
księdza dziekana dekanatu barczewskiego
Marka Paszkowskiego Kanonikiem
Honorowym Kapituły Kolegiackiej
w Dobrym Mieście.
1997.05.13 – Miejski Dom Kultury
wspólnie ze Szkołą Podstawową w Barczewie zorganizował Mistrzostwa Gminy
Barczewo w Lekkoatletyce.
2007.05.08 – w Barczewie pomiędzy
Centrum Kultury w Kybartai (Niemcy),
a Centrum Kultury i Promocji Gminy
podpisane partnerskie porozumienie.
2007.05.12 – Gimnazjum im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie podpisało Akt
Partnerstwa z Haupt-und Realschule mit
Orientierungsstufe w Hagen a.T.W.
2007.05.12 – Chór Moderato z Barczewa
w V warmińskim Przeglądzie Chórów
i Zespołów Śpiewaczych „KURLANDKA
2007” zdobył I miejsce.
W. Zenderowski

Informacje

PRZEDSZKOLNE KONKURSY
Konkursy dla przedszkolaków są zawsze
okazją do prezentowania dziecięcych
talentów, zdolności i zainteresowań wśród
bliższego i dalszego środowiska, poszerzają
przedszkolną ofertę edukacyjną, stwarzają
możliwości zdrowej rywalizacji i zdobywania nagród i wyróżnień na miarę
możliwości wychowanków. Przedszkole
Miejskie w Barczewie proponuje i organizuje
liczne konkursy o różnym zasięgu oraz bierze
udział w konkursach przeprowadzanych
przez inne placówki i instytucje, często
zaprasza do udziału w nich rodziny przedszkolaków i społeczność lokalną, co cieszy
się dużym zainteresowaniem i wzbudza wiele
emocji.
W ostatnim czasie w Przedszkolu Miejskim w Barczewie odbyły się dwa konkursy,
które dotyczyły dziedzin i obszarów ważnych
w przedszkolnej edukacji – edukacji
regionalnej oraz edukacji matematycznej.
Były to: Gminny Konkurs na Palmę
Warmińską oraz Międzygrupowy Turniej
Warcabowy dla pięcio- i sześciolatków.
Konkurs na Palmę Warmińską miał na celu
szerzenie i zainteresowanie kulturą i sztuką
dawnej Warmii. Palmy przygotowane przez
przedszkolaki z pomocą nauczycielek były
zgodne z warmińską tradycją, często z elementami i dekoracjami, które wyróżniały je
na tle innych. Wystawa palm wzbogaciła
odbywający się w przedszkolu Kiermasz
Wielkanocny, była inspiracją do twórczych
działań. W kategorii dzieci młodszych (3-4
lata) kolejne miejsca zajęły palmy wykonane
przez Kamilę Cińską (Łęgajny), Zosię Ławicką (Barczewo) i Anitę Supietę (Łęgajny),
w kategorii dzieci starszych (5-6 lat) wygrały
palmy Zuzanny Rojewskiej (Barczewo),
Sebastiana Rembacza (Barczewo) i Karola
Chojnackiego (Barczewo).
Wszyscy uczestnicy – 23 dzieci – otrzymali

dyplomy i nagrody, co sprawiło im wiele
radości.
Dnia 11-go maja 2017 r. odbył się
Międzygrupowy Turniej Warcabowy, organizowany przez nauczycielki prowadzące
w przedszkolu ośrodek matematyczny i logicznego myślenia. Do udziału zaproszono
wszystkie chętne dzieci potrafiące grać
w warcaby – przed turniejem trenowali
z dziećmi rodzice, dziadkowie i nauczycielki!

W turnieju uczestniczyło 14 graczy – 11
chłopców i 3 dziewczynki. W kolejnych
grach, każdorazowo poprzedzanych losowaniami par zawodników, dzieci otrzymywały punkty, rywalizacja była ostra, ale
uczciwa, atmosfera bardzo poważna, a wszyscy skupieni! Ostatecznie w półfinale zagrało
4 chłopców, ustanawiając kolejność miejsc
w rozgrywkach. I miejsce zajął Nikodem
Dziobek gr. IIIa, II miejsce: Michał Tereszko
gr. IVa, III miejsce: Emil Lewandowski gr.
IIIa. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali
dyplomy oraz nagrody ufundowane przez
Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego
w Barczewie, zwycięzcy otrzymali duże gry,
pozostali uczestnicy otrzymali nagrody
pocieszenia: karty edukacyjne „Piotruś”
i bierki.
Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom
konkursów gratulujemy, wszystkich zachęcamy do udziału w konkursach, zawodach
i turniejach i życzymy licznych sukcesów!
Sylwia Polewacz
Przedszkole Miejskie
w Barczewie

OSTATNIE POŻEGNANIE
Dnia 21 kwietnia 2017 r. odszedł od nas ś.p. Wojciech Słupski, pracujący od kilku lat jako konserwator w Przedszkolu Miejskim w Barczewie. Był to dla
nas duży szok i przeżycie… Żegnaliśmy Go z ogromnym smutkiem i żalem. Pan Wojtek – tak wszyscy się do Niego zwracaliśmy: dyrekcja, pracownicy,
a także przedszkolaki i ich rodzice – zostawił po swoim niespodziewanym odejściu ogromną pustkę i smutek w naszych sercach, a jednocześnie tak wiele
miłych i ciepłych wspomnień, a w naszej placówce na każdym kroku znaki swojej pracy, oddania
i życzliwości. Bo przecież był naszym Świętym Mikołajem, „Panem od wszelkich napraw i ogrodu”, każdy
wiedział, że pomoże, gdy przepali się świetlówka, wykręci się śruba, zepsuje się huśtawka czy
piaskownica w ogrodzie przedszkolnym… Będzie nam to wszystko o Nim przypominało. Będzie nam
bardzo brakowało Jego obecności, uśmiechu, powitania, dobrego słowa, żartu. Wiedzieliśmy, że zawsze
możemy na Niego liczyć, żadna prośba nie pozostawała bez odpowiedzi, czasami nie trzeba było prosić…
Jeszcze długo będziemy wspominać wspólnie spędzone chwile, planowane i wykonane zadania,
wspólne przedsięwzięcia…
Razem z nami wspominali i żegnali ś.p. Pana Wojtka wszyscy rodzice przedszkolaków oraz dzieci, które
zawsze mogły liczyć na uśmiech, żart i dobre słowo. W tych trudnych dniach wielu rodziców przytaczało
różne sytuacje i wspomnienia związane z Panem Wojtkiem, wykazali wobec nas ogromne zrozumienie
i życzliwość, uczestniczyli w pogrzebie… Pan Wojtek na zawsze pozostanie w naszej pamięci, modlitwie
i w sercach. Rodzinie śp. Wojciecha Słupskiego wyrazy współczucia składają dyrekcja, pracownicy
i rodzice dzieci z Przedszkola i Żłobka Miejskiego w Barczewie.
Dorota Mikołajczuk
Fot. Archiwum Przedszkola
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Sport

:

Orliki
Zapraszamy serdecznie do bezpłatnego korzystania z kompleksu boisk sportowych oraz obiektów rekreacyjnosportowych „Orlik” w Barczewie oraz Łęgajnach. Do dyspozycji mieszkańców jest:
– boisko piłkarskie o wymiarach 30 m × 62 m ze sztuczną nawierzchnią (sztuczna trawa)
– boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 m × 30 m ze sztuczną nawierzchnią (tartan); można grać w piłkę ręczną,
koszykówkę oraz piłkę siatkową.
Piłki oraz inny sprzęt sportowy udostępniany jest przez animatorów na terenie obiektu.
Aktualny harmonogram pracy Orlików dostępny jest na stronie Barczewa (www.barczewo.pl)
oraz na portalu społecznościowym Facebook (Gmina Barczewo).
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Nadzwyczajny koncert pasyjny
W gonitwie dnia codziennego, szczególnie podczas świąt, potrzebujemy
wytchnienia, zatrzymania się na chwilę.
Takim momentem był nadzwyczajny
koncert pasyjny, który odbył się 11 kwietnia
2017 r. w Skarbcu Kultury Europejskiej
w Barczewie. Pedagodzy Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach ze wszystkimi
filiami oraz zaproszeni soliści i goście
wykonali arcydzieło muzyki sakralnej pt.
„Stabat Mater” G.B. Pergolesiego. Utwór
prezentowali fenomenalni soliści: Monika
Sendrowska - sopran, Aleksandra Gudzio mezzosopran, Klaudyna Żołnierek - teorba.
Solistkom towarzyszyła znakomita orkiestra „Magistri Pro Arte”, złożona z m.in.
z filharmoników – nauczycieli Szkoły.
Zespołem dyrygował doskonały pedagog
i dyrygent, pan Maciej Kotarba, zwycięzca
II Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów we Wrocławiu. Zapowiedź i wprowadzenie koncertu przeprowadził pan Janusz
Ciepliński, dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach. Dzieło
Stabat Mater ukazuje mękę i śmierć Zbawiciela z perspektywy cierpienia
jego Matki. W rzeźbach i na obrazach Maria trzyma ciało syna na swoich
kolanach, w utworach muzycznych stoi pod krzyżem, patrząc na jego konanie.
Opisujący tę scenę tekst średniowiecznej sekwencji doczekał się licznych
opracowań muzycznych. Kompozycja Pergolesiego zajmuje wyjątkowe
miejsce. Najczęściej wydawany w wieku XVIII utwór, najpopularniejsze
Stabat Mater trzech ostatnich stuleci i najsławniejsze dzieło przedwcześnie
zmarłego geniusza, który dzieło stworzył, mając tylko dwadzieścia pięć lat,
kilka sukcesów w operze i, niestety, przed sobą tylko parę miesięcy życia.
Utwór z olbrzymim przesłaniem, pełen patosu i przepięknych melodii, ale też
przejmujące wykonanie solistów oraz muzyków pozwoliło na chwilę
duchowego skupienia, namysłu i przygotowania do Misterium Paschalnego.
Gratulujemy wykonawcom i dziękujemy za te chwile wzruszenia i pozytywne
emocje.
Magda Łowkiel-Klimek
Fot. W. Zdaniuk (2)

Bieganie jest jedną z najprostszych form aktywności.
Barczewskie Stowarzyszenie
Biegowe „Barczewo Biega”
aktywizuje oraz zachęca
społeczność miasta i gminy
Barczewo do prowadzenia
zdrowego trybu życia.
Dlatego już po raz IV będzie
organizatorem biegu BARCZEWO
BIEGA 2017. Bieg odbędzie się
w niedzielę 9 lipca 2017 r.
Trasa będzie wiodła okolicznymi
drogami oraz ulicami miasta
Barczewo.
Informacje dotyczące organizacji
i regulaminu biegu dostępne są
na portalu społecznościowym
https:
//www.facebook.com/Barczewo
Biega/.
Zapraszamy mieszkańców do
wspólnej zabawy.

IV edycja Barczewo Biega 2017
09.07.2017 r.
Organizator:
Barczewskie Stowarzyszenie Biegowe „Barczewo biega”, Urząd Miejski w Barczewie
Regulamin i zapisy on-line: www.elektronicznezapisy.pl
Biuro zawodów oraz odbiór pakietów od godz. 8 do godz. 11:30
Biegi dla dzieci od godz. 10:00
Bieg główny na dystansie 10 km o godz. 12:00
Start i meta przy amfiteatrze miejskim w Barczewie, ul. Nowowiejskiego

