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106.569,03 złkolejny rekord !!!

BEZPIECZNE FERIE
Pod takim hasłem 14 stycznia odbył się na plaży miejskiej w Zalesiu 
festyn edukacyjny adresowany do blisko 190 uczniów klas V szkół 
podstawowych z terenu gminy Barczewo. Organizatorami byli: Gmina 
Barczewo, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Komenda Miejska 
Policji w Olsztynie, Komisariat Policji w Barczewie, Komenda Miejska 
PSP w Olsztynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie, 
Nadleśnictwo Olsztyn, Centrum Kulturalno-Biblioteczne 
w Barczewie.
W czasie festynu przedstawiono najmłodszym najważniejsze zasady 
bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Udzielono 
instruktarzu jak postępować i reagować w nagłych wypadkach. 
Strażacy z OSP w Barczewie i PSP przeprowadzili pokaz ratowniczy 
na jeziorze Orzyc gdzie przy pomocy łodzi ratunkowej wydobyli 
z jeziora osobę poszkodowaną, której następnie udzielono pierwszej 
pomocy.
Po blisko godzinnych wykładach przeprowadzonych przez Policję, 
Straż Pożarną i Nadleśnictwo odbył się pokaz tresury psa policyjnego, 
który przeprowadził funkcjonariusz KM Policji w Olsztynie. Na 
zakończenie czekała na wszystkich ciepła kiełbaska i bułka 
ufundowana przez Ośrodek Zalesie Mazury Aktiv&SPA 
oraz Piekarnię Tyrolską.
Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim partnerom, sponsorom 
oraz uczniom i nauczycielom.
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Izabela Statkiewicz
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Łukasz Rajchert
Małgorzata Jasińska

Książka na marzec

Biblioteka CK-B

M. Wójcicka, Komisariat Policji w Barczewie, M. Makrucki,  BUTW,
SP 1 w Barczewie, E. Dawidczyk, W. K. Szalkiewicz.

„Córki smoka” William Andrews
Po długiej podróży do sierocińca w Korei dwudziestoletnia Amerykanka 
Anna Carlson dowiaduje się, że jej biologiczna matka nie żyje. Jednak 
właśnie w chwili, gdy zdruzgotana kobieta dochodzi do wniosku, że 
przebyła całą drogę na próżno, tajemnicza staruszka podaje jej paczuszkę 
zawierającą wiekowy grzebień i kartkę z adresem.
Dzięki temu Anna trafia do mieszkania niezbyt zamożnej, lecz eleganckiej 
kobiety – Hong Jae-hee, która opowiada jej o niesamowitych wydarzeniach, 
zaczynających się od japońskiej okupacji Korei i Chin podczas II wojny 
światowej, kiedy to ponad dwieście tysięcy Koreanek zostało niewolnicami 
japońskich żołnierzy – „kobietami do towarzystwa”. Jae-hee zna tę historię 
bardzo dobrze: była jedną z nich.
Anna odkrywa, że cenny grzebień ze skorupy żółwia, ozdobiony 
dwugłowym smokiem z kości słoniowej, pokonał wraz z kobietami w jej 
rodzinie mnóstwo przeciwności losu. Im lepiej dziewczyna poznaje jego 
historię, tym bardziej uświadamia sobie, że wraz z grzebieniem trafia do niej 
dziedzictwo niewyobrażalnej siły charakteru, odwagi, miłości i niezłomności.

 W ostatnim czasie Galeria Sztuki „Syna-
goga” w Barczewie wzbogaciła się o kolejny, 
niezwiązany z judaizmem dokument z czasów 
niemieckich. Dokument należał do jednej 
z rodzin Goerigk, zamieszkałej w Warten-
burgu, dzisiejszym Barczewie. Trudno określić 
do której, gdyż w tym czasie na terenie miasta 
zamieszkiwało kilka rodzin o tym nazwisku 
i trudno dziś ustalić, czy byli spokrewnieni.
 Jest to wyjątkowy dokument mający 
zapewne wartość nie tylko historyczną. 
Przedstawia on papieża Leona XIII, którego 
herb można rozpoznać w górnej części. 
Pod zdjęciem papieża widnieje napis: 
„HEILIGSTER VATER” - (Najświętszy Ojcze). 
Niżej, kursywą odręcznie „Familie Georigk”, 
które to litery są minimalnie większe od po-
zostałej treści dokumentu.
 Po przetłumaczeniu tekstu czytamy, że 
rodzina Goerigk, klęcząc u stóp świętości, 
pokornie błaga o apostolskie błogosła-
wieństwo i w godzinie śmierci rozgrzeszenie 
dla wszystkich spokrewnionych, aż do 
trzeciego stopnia. Na odwrotnej stronie 

znajduje się pieczęć, która posiada napis:
D E U T S C H E S  D E V O T I O N A L I E N -
GESCHAEFT ALEX. M. STOCKER (Niemiecki 
sklep z dewocjonaliami (przedmiotami kultu 
religijnego) Alexander M. Stocker). Dolna 
część pieczęci nie jest czytelna. Z pewnością 
znajduje się tam adres sklepu: Roma (Rzym) 
Borgo Nuovo 99. To był niemiecki sklep z pa-
miątkami, który znajdował się niedaleko Placu 
Świętego Piotra w Watykanie.
 Ciekawostką jest, że przedstawiciel 
rodziny Goerigk z Wartenburga, w dniu 11 
maja 1903 roku był osobiście w Watykanie i o 
takie apostolskie błogosławieństwo miał 
prosić.
 U dołu dokumentu widoczna jest pieczęć 
papieska oraz zdanie po łacinie potwierdza-
jące jego obecność i data: Watykan 11 maja 
1903 roku. Podpisał JE. Arcybiskup Petrensis.
 Dodajmy, że w tym samym roku, dwa 
miesiące później, a dokładnie 20 lipca 1903 
roku zmarł papież Leon XIII.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

O ciekawostkach historycznych
Apostolskie błogosławieństwo z 1903 roku

Dziś prezentujemy Państwu wywiad z panią 
Danutą Zielonką, prezes Stowarzyszenia Inicja-
tyw Obywatelskich w Barczewie, na temat 
odnowienia polichromii w kościele św. Anny, 
której dokonano przy wsparciu stowarzyszenia. 

Jak doszło do tego, iż stowarzyszenie włączyło 
się w odnowę polichromii w Kościele św. Anny?
W kwietniu 2019 r. Starostwo Powiatowe 
ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych, 
w tym znalazło się zadanie na konserwację 
zabytków. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywa-
telskich wiedząc o tym, iż w Kościele św. Anny 
w Barczewie trwają prace konserwatorskie 
polichromii w prezbiterium, postanowiło wspo-
móc parafię w tych pracach i opracowało projekt 
pn.  „Przywrócić dawny blask”. Projekt przeszedł 

pomyślnie konkurs i, w porozumieniu z księdzem 
proboszczem, została przyznana dotacja w wy-
sokości 25 tys. zł. Została zawarta umowa na 
wykonanie prac konserwatorskich z pracownią 
konserwacji zabytków pani Ewy Olkowskiej i od 
kwietnia 2019 r. rozpoczęły się dalsze prace 
południowej ściany prezbiterium, które potrwały 
do sierpnia. Dokładnie 23 sierpnia 2019 r. 
konserwator zabytków Urzędu Wojewódzkiego, 
przy obecności również członków stowarzy-
szenia, dokonał odbioru wykonanych prac. 
Malowidła wyglądają pięknie, został przy-
wrócony im dawny blask, który cieszy oko nas 
wszystkich, gdy modlimy się w naszej świątyni. 
Mogą one też przyciągnąć więcej turystów, bo 
pięknieje to niezwykłe miejsce, w którym był 
chrzczony Feliks Nowowiejski, nasz słynny 

Informacje

2000.02.15 – Rada Miejska podjęła decyzję 
o budowie nowego Gimnazjum w Barczewie. 
2010.02.26 – w Olsztynie, podczas uroczystej 
gali podsumowującej Plebiscyt „EURO-GMINA” 
pamiątkową statuetkę Lidera Kultury otrzymała 
Gmina Barczewo.

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Luty

kompozytor, ale także będzie to ciekawostka dla 
wielbicieli dawnej architektury i malarstwa.

Jak ksiądz proboszcz zareagował na taki 
prezent?
Bardzo się ucieszył, gdyż nie spodziewał się takiej 
inicjatywy. Cały czas nas wspierał. Pozostałe 
środki własne pochodziły od parafian. Ksiądz 
proboszcz nam je przekazał i w chwili obecnej 
uregulowane są już wszystkie należności.

Czy efekty tych prac możemy już teraz oglądać w 
całości?
Tak, już całe prezbiterium jest w całości odno-
wione, gdyż to była już ostatnia ściana połu-
dniowa.  Prezentuje się znakomicie, warto pójść 
do kościoła i zobaczyć. Serdecznie polecam.

Gratulujemy inicjatywy i dziękuję za rozmowę.
Dla Radia Warmia Barczewo wywiad 
przeprowadziła Magdalena Łowkiel

Radio w Gazecie: „Odnowione polichromie”

Fot. M. Wójcicka
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 Komisariat Policji w Barczewie informuje, że teren placu zabaw, mieszczący się w Bar-
czewie na Oś. Słonecznym przy blokach 2 i 5, został objęty działaniem priorytetowym. Na tym 
terenie odnotowano interwencje policji oraz skargi mieszkańców przyległych bloków dotyczące 
grupowania się osób, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania i spożywania alkoholu.
 Plan działania priorytetowego w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 maja 2020 r. ma na 
celu między innymi dokonywanie kontroli w/w miejsca przez patrole funkcjonariuszy zespołu 
prewencji z Komisariatu Policji w Barczewie oraz funkcjonariuszy straży miejskiej w Barczewie.

 W związku ze zgłoszeniami w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zgłoszeń 
telefonicznych i osobistych mieszkańców miejscowości Wójtowo i Nikielkowo, odnośnie 
nieprawidłowego parkowania w obrębie przejść dla pieszych oraz na chodnikach ulic 
Jaśminowa, Kwiatowa, Bazyliowa w Wójtowie, Komisariat Policji w Barczewie podjął decyzję 
o wprowadzeniu na powyższym terenie Zadania Priorytetowego obowiązującego od dnia 
1.12.2019 r. do 31.05.2020 r.
 Zadanie Priorytetowe ma na celu zminimalizowanie występowania wykroczeń w ruchu 
drogowym o 50% poprzez dokonywanie kontroli w/w ulic przez patrole ruchu drogowego, straży 
miejskiej, funkcjonariuszy zespołu prewencji z Komisariatu Policji w Barczewie. Będą również 
przeprowadzane rozmowy z mieszkańcami w celu nakreślenia występującego problemu.

Komisariat Policji w Barczewie informuje

Informujemy, że od 1 marca 2020 r.
główna informacja turystyczna Barczewa 
mieścić będzie się przy ul. Mickiewicza 12.
Dodatkowy punkt znajduje się w Salonie 
Muzycznym - muzeum im. F. 
Nowowiejskiego w Barczewie, przy ul. 
Mickiewicza 13.

Kontakt:
Informacja turystyczna - tel. 89 514 15 06
e-mail: biuroinfo@barczewo.pl

Muzeum -  tel.  (89) 674 04 79
e-mail: salonmuzyczny@barczewo.pl
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 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Barczewie już za 
nami.
 Dzięki wydarzeniom zorganizowanym na terenie naszej gminy 
udało się zebrać kwotę 106 569,03 zł, ustanawiając nowy rekord!
 Poddaliśmy się chętnie tegorocznemu hasłu „łapiemy wiatr w żagle 
i ręce na pokład” i możemy być wszyscy z siebie dumni. Poniżej 
przedstawiamy skrót najważniejszych wydarzeń.
 Wzorem ubiegłego roku nasze granie rozpoczęliśmy już w sobotę 
11 stycznia 2020 r. Od godz. 9:00 Szkoła Podstawowa nr 1 w Bar-
czewie wspólnie z Salką Fit zorganizowały w hali sportowej Tor 
Przeszkód – Rozgrywki Klasowe, podczas których nie zabrakło 
mnóstwa sportowej zabawy. 
 W południe przeprowadzono Turniej Piłkarski amatorskich 
zespołów żeńskich, męskich i mieszanych oraz licytację gadżetów 
piłkarskich w hali sportowej Zespołu Szkół w Barczewie, zorga-
nizowane  przez  Gminny Klub Sportowy Pisa Primavera. Podczas obu 
imprez dostępna była kawiarenka na słodko.
 Wieczorem w Skarbcu Kultury Europejskiej odbył się Barczewski 
Koncert Noworoczny w wykonaniu finalistki programu The Voice of 
Poland, Martyny Pawłowskiej z zespołem. Jednocześnie do dyspozycji 
gości znajdowało się stoisko kulinarne i loteria fantowa, przygotowane 
przez Barczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Podczas koncertu 
licytowano koszulkę z autografem wokalistki oraz piosenkę z de-
dykacją. Dzień zakończył się  zabawą przy muzyce. Wszystkie 
zgromadzone w nas dobre emocje, chęć pomocy, jednoczenia się miały 
swój finał 12 stycznia 2020 r. W niedzielę 12 stycznia 2020 r. WOŚP-
owe granie rozpoczęły barczewskie morsy zimną kąpielą w jeziorze 
przy  Plaży Miejskiej w Zalesiu, po której rozpalono ognisko i 

Rekord w dzieleniu się pomocą!

przeprowadzono licytację fantów. Niedzielny ranek rozpoczął się 
również pracowicie dla rzeszy wolontariuszy, którzy wyruszyli  na ulice 
Barczewa i innych miejscowości naszej gminy, by kwestować  na rzecz 
WOŚP. W Barczewie kwestowało 16 osób, a łącznie ponad 40 
wolontariuszy w następujących miejscowościach gminy: Jedzbark, 
Skajboty, Kromerowo, Barczewko, Bartołty Wielkie,  Lamkowo, 
Łęgajny, Wójtowo, Kronowo, Wipsowo, Ramsowo, Niedźwiedź, 
Nikielkowo, Ruszajny.
 Od godz. 10:00 w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie 
odbywały się  koncerty: Zespołu Wokalnego „Cantare”, działającego 
przy BUTW w Barczewie, Zespołu Ritmo Flamenco z Olsztyna i grupy 
przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego w Barczewie. W tym samym 
czasie czynna była loteria fantowa i stoisko kulinarne przygotowane 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie 
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 

Jan Paweł II

 12 stycznia 2020 r. po raz 28. „zagrała” WOŚP. W tym roku dla 
Dziecięcej Medycyny Zabiegowej i pod hasłem „Wiatr w Żagle”. 
Pieniądze zbierane były przede wszystkim na zakup najno-
wocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci 
potrzebujących różnego rodzaju operacji. W Barczewie odbyły się 
imprezy, koncerty, licytacje i zabawy, podczas których zebrane zostały 
pieniądze na wyznaczony cel. Do tej największej zbiórki 
charytatywnej włączył się Barczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Koordynatorem akcji była wiceprezes BUTW pani Małgorzata 
Kozłowska. Słuchacze przygotowali – jak co roku - kawiarenkę z 
pysznymi ciastami upieczonymi przez panie z sekcji kulinarnej i chętne 
słuchaczki uniwersytetu. Odbyła się loteria fantowa, na którą złożyły 
się różne rzeczy podarowane przez słuchaczy uniwersytetu. Każdy los 
kosztował 5 zł. Zaśpiewały panie z zespołu wokalnego „Cantare” pod 
kierunkiem Iwonny Skibińskiej-
Czechowicz.
 Niespodzianką i zarazem atrakcją 
dla tych, którzy w tym dniu przyszli do 
Skarbca Kultury Europejskiej wes-
przeć WOŚP, był występ „Orkiestry 
ekologicznej”, w skład której weszły 
panie z zespołu wokalnego „Cantare”. 
Instrumenty zastąpiły gazety, na 
których „muzycy” zagrali akompa-
niament do utworów J.Straussa (ojca 
i syna). Do „gry” włączyła się również 
publiczność. To była doskonała za-
bawa. Występ zespołu „instrumen-
talnego” specjalnie przygotowała na 

Słuchacze Barczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zagrali dla WOŚP

WOŚP i wystąpiła w roli dyrygenta „orkiestry”, prowadząca zespół 
wokalny „Cantare”, Iwonna Skibińska-Czechowicz. Panie zaś 
stworzyły doskonały zespół „muzyków” i rewelacyjnie „zagrały” swoje 
par�e.
Brawo My! Brawo BUTW! I w tym miejscu przekazuję specjalne po-
dziękowania od koordynatora akcji, wiceprezesa BUTW, pani Mał-
gorzaty Kozłowskiej tym słuchaczom, którzy bardzo zaangażowali się 
w pracę, poświęcili swój czas, dołożyli cegiełkę dobra i byli z nami, aby 
wspomóc WOŚP.
 W tym roku na rzecz WOŚP zebraliśmy 1971 zł  62 gr. 
 A ja, autorka artykułu, SERDECZNIE DZIĘKUJĘ pani Małgorzacie 
Kozłowskiej za zaangażowanie, wielką pracę i koordynację wszystkich 
działań, już po raz czwarty. Panu Krzysztofowi Nowaczykowi za 
obsługę sceny i pani Magdalenie Łowkiel za życzliwość oraz 
profesjonalne prowadzenie imprezy. Dziękuję także wszystkim tym 
słuchaczom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wspólnego 
ZAGRANIA.

I.S.
Fot. archiwum CKB, archiwum BUTW

Ciąg dalszy na str. 4 >>

Fot. Archiwum CK-B
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diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej 
medycynie zabiegowej, czyli na zakup naj-
nowocześniejszych urządzeń dla ratowania 
życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego 
rodzaju operacji.
 W gminie Barczewo gramy z Jurkiem 
Owsiakiem już ponad 20 lat. Sztab WOŚP 
w gminie znajduje się przy Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznym w Barczewie, szefuje mu 
Alina Urbanek. Z roku na rok coraz więcej 
miejscowości naszej gminy włącza się w zbiór-
ki, a także aktywnie organizuje aukcje, ka-
wiarenki i wydarzenia kulturalno-sportowe.
 W imieniu sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy serdecznie dziękujemy 
za ogrom trudu i czasu włożonego w orga-
nizację wyjątkowego w swoim rodzaju wyda-
rzenia.
 Dziękujemy za to wszystko przekazując 
Państwu ogrom serduszek i gorąco pozdra-
wiamy.

Magdalena Łowkiel, Anna Rok, Alina Urbanek

przez studentów Barczewskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku.
 W samo południe Barczewskie Stowarzy-
szenie Biegowe „Barczewo Biega” przepro-
wadziło Koleżeński Bieg Charytatywny dla 
WOŚP przy boisku Orlik. Jednocześnie 
miłośnicy motoryzacji mieli możliwość prze-
jazdu samochodem rajdowym z Pawłem 
Miszkowskim oraz przejazdu wozem strażac-
kim przy Stadionie Miejskim, czego orga-
nizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna 
w Barczewie.
 Finał główny WOŚP rozpoczął się o godz. 
15:00 w hali sportowej Zespołu Szkół w Bar-
czewie. Tu głównym punktem były licytacje 
licznych fantów przekazanych przez hojnych 
darczyńców oraz występy artystyczne i po-
kazy sportowe. Na scenie wystąpiła Pani 
Rzęska czyli Patrycja Dowgiałło – Dzikowska, 
występująca z luźnym repertuarem muzyki 
pop, także w duecie z córką. Następnie 
obejrzeliśmy występ Orkiestry Dętej ze Szkoły 
Muzycznej w Barczewie. Widowiskowy pokaz 
taneczny zaprezentowała grupa Szkoły Tańca 
BTB Dance Agency Klaudii Wojas, a sportowy 
Rebel Team Krav Maga i Salka FIT. Na 
zakończenie muzyczny blok hitów tanecznych 
zaprezentowali DJ Grzechu i Jack Grand.
 Podczas finału do dyspozycji gości były 
stoiska kulinarne z ciastem, pierogami i innymi 
smakołykami przygotowane przez Stowarzy-
szenie Inicjatyw Obywatelskich oraz stoisko 
z goframi i innymi smakołykami przygotowane 
przez Przyjaciół WOŚP. Poza tym działały:  
sklepik rozmaitości, sprzedaży losów i znacz-
ków WOŚP, stoisko nauki segregacji śmieci 
przygotowane przez ZUK w Barczewie, 
namiot MOTOBRACIA.PL z motocyklami na 
matach. Swoją ofertę skierowaną do dzieci  
miały: stoisko dziecięcych ciuszków uży-
wanych, kącik malowania twarzy, zaplatania 
warkoczyków, zabaw dla dzieci z harcerzami.
 W tym roku orkiestra w całej Polsce grała 
dla zapewnienia najwyższych standardów 

 W VII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym zorganizowanym 29.11.2019 r. przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. W. Lutosławskiego 
w Zambrowie wzięło w tym roku udział 50 uczestników z 23 szkół muzycznych, m.in. z: Wysokiego Mazowieckiego, Dywit, Augustowa, Warszawy, 
Białegostoku, Rzeszowa, Bielska Podlaskiego, Siedlec, Dąbrowy Górniczej, Olsztyna, Siemiatycz, Wrocławia, Krakowa, Łańcuta, Łodzi, Łomży, 
Poznania, Zambrowa, a także delegacje z Białorusi, Łotwy, Ukrainy i Rosji. Konkurs przebiegał w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół 

muzycznych I stopnia oraz klasy pierwsze i drugie szkół muzycznych II stopnia. 
Po dwudniowych muzycznych zmaganiach 29 listopada w sali koncertowej PSM 
w Zambrowie jury ogłosiło wyniki. Pamiątkowe dyplomy i nagrody z rąk burmistrza 
Kazimierza Dąbrowskiego oraz członków jury trafiły do najlepszych młodych muzyków, 
których wybrała komisja w składzie: prof. Jerzy Maciejewski (przewodniczący), 
prof. Anna Jastrzębska-Quinn, prof. Robert Marat i mgr Małgorzata Marczyk.
 W grupie I - VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Witolda 
Lutosławskiego I miejsce zajął MIŁOSZ GRZYWIŃSKI – niezwykle zdolny mieszkaniec 
Barczewa, który pierwsze kroki gry na fortepianie stawiał w barczewskiej filii 
Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach, a obecnie uczy się właśnie 
w Dywitach, gdzie jego nauczycielką jest pani Jolanta Cieplińska. Zawsze mówiliśmy na 
Miłosza "nasz mały Feliks". Dziś już nie jest mały, ale dorośleje i dzieli się swoim 
talentem, którego serdecznie gratulujemy!

Magdalena Łowkiel

 To już po raz dziewiętnasty Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego  
w Barczewie zaprosiła w swoje mury wszystkich przyjaciół i sympatyków, aby wspólnie 
cieszyć się z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.
 Spotkanie bożonarodzeniowe otworzyła dyrektor szkoły pani Monika Hemmer-
ling oraz przewodniczący rady rodziców pan Stanisław Hebda. Następnie scenę wzięli 
w posiadanie artyści - od trzylatków z naszej grupy przedszkolnej, aż po ósmoklasistów 
oraz gości. Śpiewano kolędy, przedstawiano inscenizacje, dawano popisy taneczne 
i muzyczne.
 W tym roku motywem przewodnim była Kraina Lodu. Dekoracja została 
utrzymana w błękitnej tonacji, a imponujący zamek Królowej Lodu robił ogromne 

wrażenie. Opady sztucznego śniegu i możliwość fotografowania się z królową były nie 
lada gratką.
 Jak co roku niezawodni rodzice naszych uczniów przygotowali stoiska z ozdobami 
świątecznymi, przetworami z domowych spiżarni oraz ciastami. Kuchnia szkolna 
serwowała legendarny już bigos i pierogi.
 Po kilku latach przerwy rada rodziców wróciła do licytacji prezentów od 
sponsorów. Oferta była bardzo szeroka: m. in. meble, poduszki, vouchery.
 Za wszelką życzliwość, pomoc i wsparcie cała społeczność szkolna serdecznie 
dziękuje i jeszcze raz życzy SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

Organizatorzy

INFORMACJE

   13 grudnia  2019 r. odbyło się spotkanie 
opłatkowe mieszkańców Jedzbarka, które 
rozpoczęliśmy modlitwą poprowadzoną przez 
proboszcza parafii św. Andrzeja, ojca Dawida. 
Po homilii mieszkańcy przełamali się opłat-
kiem. Życzeń i pozdrowień nie było końca.  
Zasiedliśmy przy suto zastawionych stołach, 
a panowie Jerzy i Karol przygrywali nam 
kolędy na akordeonach. Niespodzianką dla 
przybyłych był fakt, że ojciec Dawid również 
zabrał akordeon i grał razem z panami. 
Śpiewała nam także nasza niezawodna 
mieszkanka, pani Iwona. Najmłodszych 
mieszkańców Jedzbarka odwiedził Mikołaj, 
który przyniósł podarki.

SPOTKANIE OPŁATKOWE  MIESZKAŃCÓW WSI JEDZBARK

Fot. Marcin Cybruc

 Z całego serca dziękuję wszystkim uczest-
nikom spotkania. Dziękuję ojcom Dawidowi, 
Janowi i Antoniemu za obecność. Dziękuję 
bardzo wszystkim gospodyniom za pyszne 
potrawy wigilijne. A Monice, Marcinowi, 
Piotrowi, Ewelinie, Asi i Grzegorzowi za pomoc 
przy organizacji uroczystości.
 W imieniu swoim oraz pani Iwony pragnę 
także podziękować przybyłym za odpowiedź 
na apel fundacji POMOC DLA PATRIOTY. 
Dzięki Państwu udało się podczas trwania 
naszej uroczystości zebrać znaczną ilość 
rzeczy potrzebnych dla osób bezdomnych.

Sołtys Jedzbarka Marek Makrucki
Fot. Archiwum sołectwa

SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE W SP 1

Fot. Archiwum SP 1

 W niedzielę 19 stycznia 2020 r. gościliśmy w na-
szej miejscowości zespół folklorystyczny „Barcze-
wianie”.
 Ci przemili ludzie zagrali i zaśpiewali w naszym 
kościele wiele pięknych kolęd. Jako organizator 
pragnę podziękować całemu zespołowi, a w szcze-
gólności pani Małgorzacie za możliwość powrotu 
do tego magicznego czasu świąt Bożego Naro-
dzenia choć na krótką chwilę.
 Podczas koncertu była prowadzona zbiórka na 
defibrylator AED i udało się zebrać prawie 600 zł. 
Dziękuję wszystkim obecnym za udział w koncercie 
i hojność w datkach.
 Dziękuję ojcom Franciszkanom i Radzie So-
łeckiej wsi Jedzbark za pomoc przy organizacji 
wydarzenia.

Sołtys Jedzbarka Marek Makrucki
Fot. Archiwum sołectwa

KOLĘDOWANIE W JEDZBARKU

Sukces Miłosza!

Rekord w dzieleniu się pomocą!

Fot. Źródło: www.zambrow.org

Fot. Archiwum CK-B, Salka FIT, „Barczewo Biega”, „Barczewskie Morsy”
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diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej 
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 Zarówno w mediach, jak i na portalach 
społecznościowych coraz częściej rozpow-
szechniane są relacje z wydarzeń o podłożu 
rasistowskim czy ksenofobicznym. Często-
tliwość takich zachowań rośnie. Przybierają 
one coraz bardziej agresywną i niebezpieczną 
formę. Coraz powszechniejsza jest także 
obojętna postawa obserwatorów na to zja-
wisko. W sieci, wśród komentarzy inter-
nautów, można znaleźć nawet słowa akcep-
tacji dla tego typu zachowań. Są to problemy 
społeczne i polityczne, które nie były dla nas 
zrozumiałe. Zawiłości historyczne i ekono-
miczne są dodatkową przeszkodą w zro-
zumieniu problemu. Szkoła, w której jako 
młodzież ucząca się, spędzamy większość 
czasu, powinna być miejscem przyjaznym 
każdemu. Często jest jednak miejscem 
głupich komentarzy, w których przejawiają 
się wrogość i nietolerancja. Wiele zachowań 
rodzi się z niezrozumienia.
 Chcieliśmy spojrzeć na ten problem 
z naszej perspektywy. Dlatego też napisa-
liśmy projekt „Każdy inny, wszyscy równi” 
w ramach programu Erasmus +.
 Głównym celem naszego projektu było 
więc promowanie postawy otwartości i to-
lerancji wśród naszych rówieśników. Wierzy-
my, że przekaz skierowany od nas, a nie od 
dorosłych jest silniejszy i łatwiej dla naszych 
rówieśników przyswajalny, a treści przez nas 
promowane - łatwiej akceptowane.
 Postanowiliśmy nakręcić krótkie filmy 
informacyjne – spoty i kampanie społeczne, 
a żeby tego dokonać i przekonać innych do 
swoich racji, musieliśmy zrozumieć problem. 
Dlatego w pierwszej - empirycznej części 
naszej wymiany, podczas wielu działań 
opartych na edukacji pozaformalnej, zebra-
liśmy doświadczenia i przemyślenia doty-
czące odmienności, otwartości, tolerancji 
i empa�i. Na podstawie wszystkich doświad-
czeń i przemyśleń, w drugiej części - twórczej, 
w czasie kreatywnych sesji napisaliśmy 
konspekty i nakręciliśmy filmy.
 Głównym działaniem naszego projektu 
była wymiana młodzieży poprzedzona wizytą 
przygotowawczą. Wzięły w niej udział dwie 
grupy uczestników - po 20 uczniów z Polski 
i Litwy w wieku 13-15 lat oraz 4 liderów. 
Wymiana odbyła się w Polsce - w Murza-
sichlu koło Zakopanego - w terminie od 21 do 
28 września 2019 roku.
 Przeprowadzone działania wymagały 
otwarcia się na wiele nowych metod pracy, 
opartych na metodach edukacji poza-
formalnej, tak rzadko wykorzystywanych 
w szkole. Na początku nie rozumieliśmy tego 
terminu, ale zobaczyliśmy, że gry, zabawy 
i działanie w grupie jest dla nas ważne, iż 
zdobywamy wiele umiejętności, które mogą 
nam się przydać w szkole i życiu codziennym, 
naprawić relacje między nami i pomóc 

zrozumieć inne osoby. Metody te pozwalają 
nie bać się niepowodzeń i błędów.
 Byliśmy nieświadomi, że mamy w sobie 
tyle umiejętności i potrafimy uruchomić 
naszą wyobraźnię, motywować siebie wza-
jemnie do pracy nad filmami i innymi 
zadaniami. Dzięki temu rozwinęliśmy wiele 
umiejętności miękkich. Co to oznacza? 
Odkryliśmy w sobie kreatywność, umie-
jętność gospodarowania czasem, podział 
zadań i zdolność perswazji. Zgromadziliśmy 
nowe doświadczenia, pogłębiliśmy swoją 
wiedzę o krajach partnerskich oraz wiedzę 
fotograficzno-filmową.
 Efekty naszych symulacji, czyli nasze 
przemyślenia, idee warte rozpowszechniania, 
kierujemy w postaci nakręconych filmików do 
naszych rówieśników. Zapraszamy także do 
zapoznania się z relacją fotograficzną na 
stronie sp1barczewo.wixsite.com w zakładce 
projekty.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

 Ten rok szkolny rozpoczął się niezwykle. W październiku zostaliśmy poinformowani 
o rozstrzygnięciu ogólnopolskiego konkursu „Poznajmy się”. Wśród nominowanych znaleźli się 
uczniowie klasy drugiej Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Wipsowie, którzy 27 listopada 
2019 r. zaproszeni zostali do Muzeum Polin w Warszawie na uroczystą galę wręczenia nagród. 
Nie mogliśmy uwierzyć, że uczniowie niedużej, wiejskiej szkoły zostali nagrodzeni w ogólnopolskim 
konkursie. „Uroczysta gala” - brzmi to bardzo wyniośle i dumnie. Tak też my wszyscy się czuliśmy. 
Było to przeżycie niezwykłe dla dzieci i ich rodziców. Nasi uczniowie zostali wyróżnieni spośród 84 
zespołów biorących udział w konkursie. Ich rywalami byli uczniowie nie tylko ze szkół 
podstawowych, ale również ponadpodstawowych. Uczniowie w ramach wyróżnienia otrzymali 
2000 zł oraz nagrody książkowe.  Za otrzymaną sumę pieniężną zakupiliśmy stroje dla każdego 
ucznia tej klasy oraz pomoce dydaktyczne do klasy. Ten dzień był dla nas wszystkich niezwykły. 
Ogromne emocje, radość i duma rozpierała uczniów, ich rodziców i nauczyciela. Wspólnie stanęli na 
podium, ciesząc się wygraną. Dodatkowo zostali zaproszeni do Muzeum Polin na warsztaty pt. 
„Tolerancja”, które poprowadzili pracownicy muzeum. Następne atrakcje tego dnia to zwiedzanie 
wystawy w Muzeum Polin oraz dodatkowa niespodzianka. Uroczystość wręczania nagród oraz 
niezwykłe warsztaty zakończyły się, gdy na zewnątrz nastała już ciemność. Warszawa wyglądała 
zupełnie inaczej niż oglądana wiele razy w dzień. Prześliczne światła migoczące nocą dodawały jej 
niezwykłego blasku. Nie mogliśmy przepuścić takiej okazji, aby zobaczyć naszą stolicę z tarasu 30-
ego piętra Pałacu Kultury i Nauki. Pięknie oświetlona Warszawa migotała kolorowymi światełkami. 
Panorama Warszawy nocą to widok szczególny, tak jak i nasz pobyt w stolicy. Nie często można 
znaleźć się wśród nominowanych ogólnopolskiego konkursu. My byliśmy.

Ewa Dawidczyk

Informacje

 Od 4 lutego w starostwie rozpoczyna się 
kwalifikacja wojskowa. W tym roku w 
budynku olsztyńskiego Starostwa przyjmo-
wać będą dwie komisje lekarskie – z powiatu 
olsztyńskiego oraz miasta Olsztyna. Łącznie 
przed komisją ma stawić się ponad 1800 
osób.
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 paździer-
nika 2019 r. w sprawie przeprowadzenia 
kwalifikacji wojskowej w 2020 r., kwalifikacja 
wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 
3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.
– Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie 
przydatności do służby wojskowej. Aby było to 
możliwe, w każdym powiecie powoływana 
jest Powiatowa Komisja Lekarska, która 
przeprowadza badania, zbiera wywiad oraz 
ocenia przydatność posiadanego wykształ-
cenia lub umiejętności zawodowych i orzeka 
o zdolności do służby przydzielając jedną 
z kategorii: A, B, C lub D. W tym roku na terenie 
naszego urzędu kwalifikacja przeprowadzana 
będzie także dla osób z miasta Olsztyna – 
mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej w 2020 r. podlegają:
- mężczyźni urodzeni w 2001 r.,
- mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, 
którzy nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej osoby,
- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły 
się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, 
jeżeli nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej.

– W ubiegłym roku przed Komisją Lekarską 
stawiło się 636 mieszkańców naszego po-
wiatu, z czego większość otrzymała kwalifi-
kację kategorii A. W tym roku na kwalifikację 
zgłosić powinno się 885 osób, z czego 693 to 
urodzeni w 2001 roku oraz 185 to roczniki 
starsze – mówi Izabela Zawadzka, sekretarz 
PKL.
 Od 2015 roku liczba żołnierzy w Polsce 
wzrosła o około 33 tysiące i liczebność naszej 
armii przekracza już poziom 100 tys. żołnierzy. 
W tym roku Ministerstwo Obrony Narodowej 
planuje, aby polskie siły zbrojne liczyły już co 
najmniej 111 tysięcy żołnierzy zawodowych 
i 29 tysięcy żołnierzy WOT. W tym celu 
prowadzone są kampanie promocyjne i za-

chęcające do wzięcia udziału w rekrutacji.
 Do wstąpienia w szeregi armii zachęcać 
poborowych stających przed komisją będą 
także przedstawiciele oddziałów wcho-
dzących w skład 16 Dywizji Zmechanizowanej 
oraz Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej.

Wojciech K. Szalkiewicz
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie, 
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

tel: 89 521 05 43, fax: 89 521 05 01,
e-mail: rzecznik@powiat-olsztynski.pl

„Każdy inny, wszyscy równi!”

Fot. S. Bona-Kuchejda / pixabay.com
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Olsztyn, 3.02.2020 r. Do woja marsz?

#BadzWidocznyChallenge – to akcja mająca 
na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych 
po zmroku. Zapoczątkowali ją strażacy ochot-
nicy z Bartąga, umieszczając odblaskowe 
opaski i zawieszki na słupkach znaków drogo-
wych przy przejściach dla pieszych – dla 
każdego chętnego.
Akcja „chwyciła” i pierwsza tura odblasków ro-
zeszła się błyskawicznie, a strona ją promująca 
zaczęła osiągać rekordy odsłon. „Challange” 
w walce o poprawę bezpieczeństwa pieszych 
na drogach podjęły także inne jednostki OSP 
z terenu powiatu olsztyńskiego. Akcję wsparło 
też olsztyńskie starostwo.
– Cieszę się, że tego typu działania wzbudzają tak 
wielkie zainteresowanie. Należy pamiętać, że 
nawet tak mała rzecz jak opaska może uratować 
komuś życie, dlatego zawsze popierałem i będę 
popierał tego typu inicjatywy. Cieszy mnie 
również fakt, że zaledwie po kilku dniach od 
rozpoczęcia, akcja swoim zasięgiem przekroczyła 
już granice naszego powiatu – stwierdza 
Andrzej Abako, starosta olsztyński.
Oprócz powiatowego Regionalnego Centrum 

Bezpieczeństwa w Olsztynie, które już prze-
kazało strażakom kilkaset odblasków, akcję 
wspiera też Powiatowa Służba Drogowa. 
Wyzwanie strażaków z Bartąga podjęły też 
inne samorządy gminne, sołectwa oraz pry-
watni przedsiębiorcy, którzy również prze-
kazują opaski i umieszczają je w pobliżu przejść 
dla pieszych. Ku zdumieniu jej inicjatorów 
włączyły się w nią również inne służby 
mundurowe i organizacje spoza Warmii 
i Mazur, m.in.: Straż Miejska w Zduńskiej Woli, 
Nadleśnictwo Garwolin, Nadleśnictwo 
Celestynów itd.
– Nie wygląda więc na to, aby akcja skończyła się 
zbyt szybko. Jak wynika z postów na facebooku, 
przyłącza się do niej coraz więcej osób i orga-
nizacji. Obecnie dziennie w obieg trafia około 
dwustu sztuk odblasków. Rozdano już ich ponad 
tysiąc a mieszkańcy chętnie z nich korzystają – co 
ogromnie cieszy. Postaramy się, aby odblasków 
nie zabrakło – mówi Anna Romańczuk, 
dyrektor Zarządu Wykonawczego OP ZOSP 
w Olsztynie.

Wojciech K. Szalkiewicz

Informacja Prasowa
10.02.2020 r. Z odblaskami bezpieczniej

Od redakcji

Do akcji przystąpiło również Barczewo.
W wielu miejscach naszej gminy pojawiły się
odblaski na oznakowanych słupkach.
Strażacy z barczewskiego OSP zawsze czuwają
nad bezpieczeństwem mieszkańców.
Więcej informacji o działaniach w gminie 
Barczewo w kolejnym wydaniu.

Fot. Archiwum OSP Barczewo

Nominowani z Wipsowa  na uroczystej gali w Warszawie

Fot. Arch. NZSiP w Wipsowie

Fot. Archiwum SP 1
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 Zarówno w mediach, jak i na portalach 
społecznościowych coraz częściej rozpow-
szechniane są relacje z wydarzeń o podłożu 
rasistowskim czy ksenofobicznym. Często-
tliwość takich zachowań rośnie. Przybierają 
one coraz bardziej agresywną i niebezpieczną 
formę. Coraz powszechniejsza jest także 
obojętna postawa obserwatorów na to zja-
wisko. W sieci, wśród komentarzy inter-
nautów, można znaleźć nawet słowa akcep-
tacji dla tego typu zachowań. Są to problemy 
społeczne i polityczne, które nie były dla nas 
zrozumiałe. Zawiłości historyczne i ekono-
miczne są dodatkową przeszkodą w zro-
zumieniu problemu. Szkoła, w której jako 
młodzież ucząca się, spędzamy większość 
czasu, powinna być miejscem przyjaznym 
każdemu. Często jest jednak miejscem 
głupich komentarzy, w których przejawiają 
się wrogość i nietolerancja. Wiele zachowań 
rodzi się z niezrozumienia.
 Chcieliśmy spojrzeć na ten problem 
z naszej perspektywy. Dlatego też napisa-
liśmy projekt „Każdy inny, wszyscy równi” 
w ramach programu Erasmus +.
 Głównym celem naszego projektu było 
więc promowanie postawy otwartości i to-
lerancji wśród naszych rówieśników. Wierzy-
my, że przekaz skierowany od nas, a nie od 
dorosłych jest silniejszy i łatwiej dla naszych 
rówieśników przyswajalny, a treści przez nas 
promowane - łatwiej akceptowane.
 Postanowiliśmy nakręcić krótkie filmy 
informacyjne – spoty i kampanie społeczne, 
a żeby tego dokonać i przekonać innych do 
swoich racji, musieliśmy zrozumieć problem. 
Dlatego w pierwszej - empirycznej części 
naszej wymiany, podczas wielu działań 
opartych na edukacji pozaformalnej, zebra-
liśmy doświadczenia i przemyślenia doty-
czące odmienności, otwartości, tolerancji 
i empa�i. Na podstawie wszystkich doświad-
czeń i przemyśleń, w drugiej części - twórczej, 
w czasie kreatywnych sesji napisaliśmy 
konspekty i nakręciliśmy filmy.
 Głównym działaniem naszego projektu 
była wymiana młodzieży poprzedzona wizytą 
przygotowawczą. Wzięły w niej udział dwie 
grupy uczestników - po 20 uczniów z Polski 
i Litwy w wieku 13-15 lat oraz 4 liderów. 
Wymiana odbyła się w Polsce - w Murza-
sichlu koło Zakopanego - w terminie od 21 do 
28 września 2019 roku.
 Przeprowadzone działania wymagały 
otwarcia się na wiele nowych metod pracy, 
opartych na metodach edukacji poza-
formalnej, tak rzadko wykorzystywanych 
w szkole. Na początku nie rozumieliśmy tego 
terminu, ale zobaczyliśmy, że gry, zabawy 
i działanie w grupie jest dla nas ważne, iż 
zdobywamy wiele umiejętności, które mogą 
nam się przydać w szkole i życiu codziennym, 
naprawić relacje między nami i pomóc 

zrozumieć inne osoby. Metody te pozwalają 
nie bać się niepowodzeń i błędów.
 Byliśmy nieświadomi, że mamy w sobie 
tyle umiejętności i potrafimy uruchomić 
naszą wyobraźnię, motywować siebie wza-
jemnie do pracy nad filmami i innymi 
zadaniami. Dzięki temu rozwinęliśmy wiele 
umiejętności miękkich. Co to oznacza? 
Odkryliśmy w sobie kreatywność, umie-
jętność gospodarowania czasem, podział 
zadań i zdolność perswazji. Zgromadziliśmy 
nowe doświadczenia, pogłębiliśmy swoją 
wiedzę o krajach partnerskich oraz wiedzę 
fotograficzno-filmową.
 Efekty naszych symulacji, czyli nasze 
przemyślenia, idee warte rozpowszechniania, 
kierujemy w postaci nakręconych filmików do 
naszych rówieśników. Zapraszamy także do 
zapoznania się z relacją fotograficzną na 
stronie sp1barczewo.wixsite.com w zakładce 
projekty.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

 Ten rok szkolny rozpoczął się niezwykle. W październiku zostaliśmy poinformowani 
o rozstrzygnięciu ogólnopolskiego konkursu „Poznajmy się”. Wśród nominowanych znaleźli się 
uczniowie klasy drugiej Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Wipsowie, którzy 27 listopada 
2019 r. zaproszeni zostali do Muzeum Polin w Warszawie na uroczystą galę wręczenia nagród. 
Nie mogliśmy uwierzyć, że uczniowie niedużej, wiejskiej szkoły zostali nagrodzeni w ogólnopolskim 
konkursie. „Uroczysta gala” - brzmi to bardzo wyniośle i dumnie. Tak też my wszyscy się czuliśmy. 
Było to przeżycie niezwykłe dla dzieci i ich rodziców. Nasi uczniowie zostali wyróżnieni spośród 84 
zespołów biorących udział w konkursie. Ich rywalami byli uczniowie nie tylko ze szkół 
podstawowych, ale również ponadpodstawowych. Uczniowie w ramach wyróżnienia otrzymali 
2000 zł oraz nagrody książkowe.  Za otrzymaną sumę pieniężną zakupiliśmy stroje dla każdego 
ucznia tej klasy oraz pomoce dydaktyczne do klasy. Ten dzień był dla nas wszystkich niezwykły. 
Ogromne emocje, radość i duma rozpierała uczniów, ich rodziców i nauczyciela. Wspólnie stanęli na 
podium, ciesząc się wygraną. Dodatkowo zostali zaproszeni do Muzeum Polin na warsztaty pt. 
„Tolerancja”, które poprowadzili pracownicy muzeum. Następne atrakcje tego dnia to zwiedzanie 
wystawy w Muzeum Polin oraz dodatkowa niespodzianka. Uroczystość wręczania nagród oraz 
niezwykłe warsztaty zakończyły się, gdy na zewnątrz nastała już ciemność. Warszawa wyglądała 
zupełnie inaczej niż oglądana wiele razy w dzień. Prześliczne światła migoczące nocą dodawały jej 
niezwykłego blasku. Nie mogliśmy przepuścić takiej okazji, aby zobaczyć naszą stolicę z tarasu 30-
ego piętra Pałacu Kultury i Nauki. Pięknie oświetlona Warszawa migotała kolorowymi światełkami. 
Panorama Warszawy nocą to widok szczególny, tak jak i nasz pobyt w stolicy. Nie często można 
znaleźć się wśród nominowanych ogólnopolskiego konkursu. My byliśmy.

Ewa Dawidczyk
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 Od 4 lutego w starostwie rozpoczyna się 
kwalifikacja wojskowa. W tym roku w 
budynku olsztyńskiego Starostwa przyjmo-
wać będą dwie komisje lekarskie – z powiatu 
olsztyńskiego oraz miasta Olsztyna. Łącznie 
przed komisją ma stawić się ponad 1800 
osób.
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 paździer-
nika 2019 r. w sprawie przeprowadzenia 
kwalifikacji wojskowej w 2020 r., kwalifikacja 
wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 
3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.
– Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie 
przydatności do służby wojskowej. Aby było to 
możliwe, w każdym powiecie powoływana 
jest Powiatowa Komisja Lekarska, która 
przeprowadza badania, zbiera wywiad oraz 
ocenia przydatność posiadanego wykształ-
cenia lub umiejętności zawodowych i orzeka 
o zdolności do służby przydzielając jedną 
z kategorii: A, B, C lub D. W tym roku na terenie 
naszego urzędu kwalifikacja przeprowadzana 
będzie także dla osób z miasta Olsztyna – 
mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej w 2020 r. podlegają:
- mężczyźni urodzeni w 2001 r.,
- mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, 
którzy nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej osoby,
- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły 
się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, 
jeżeli nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej.

– W ubiegłym roku przed Komisją Lekarską 
stawiło się 636 mieszkańców naszego po-
wiatu, z czego większość otrzymała kwalifi-
kację kategorii A. W tym roku na kwalifikację 
zgłosić powinno się 885 osób, z czego 693 to 
urodzeni w 2001 roku oraz 185 to roczniki 
starsze – mówi Izabela Zawadzka, sekretarz 
PKL.
 Od 2015 roku liczba żołnierzy w Polsce 
wzrosła o około 33 tysiące i liczebność naszej 
armii przekracza już poziom 100 tys. żołnierzy. 
W tym roku Ministerstwo Obrony Narodowej 
planuje, aby polskie siły zbrojne liczyły już co 
najmniej 111 tysięcy żołnierzy zawodowych 
i 29 tysięcy żołnierzy WOT. W tym celu 
prowadzone są kampanie promocyjne i za-
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 Do wstąpienia w szeregi armii zachęcać 
poborowych stających przed komisją będą 
także przedstawiciele oddziałów wcho-
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Wojciech K. Szalkiewicz
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie, 
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

tel: 89 521 05 43, fax: 89 521 05 01,
e-mail: rzecznik@powiat-olsztynski.pl

„Każdy inny, wszyscy równi!”

Fot. S. Bona-Kuchejda / pixabay.com

Informacja prasowa
Olsztyn, 3.02.2020 r. Do woja marsz?

#BadzWidocznyChallenge – to akcja mająca 
na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych 
po zmroku. Zapoczątkowali ją strażacy ochot-
nicy z Bartąga, umieszczając odblaskowe 
opaski i zawieszki na słupkach znaków drogo-
wych przy przejściach dla pieszych – dla 
każdego chętnego.
Akcja „chwyciła” i pierwsza tura odblasków ro-
zeszła się błyskawicznie, a strona ją promująca 
zaczęła osiągać rekordy odsłon. „Challange” 
w walce o poprawę bezpieczeństwa pieszych 
na drogach podjęły także inne jednostki OSP 
z terenu powiatu olsztyńskiego. Akcję wsparło 
też olsztyńskie starostwo.
– Cieszę się, że tego typu działania wzbudzają tak 
wielkie zainteresowanie. Należy pamiętać, że 
nawet tak mała rzecz jak opaska może uratować 
komuś życie, dlatego zawsze popierałem i będę 
popierał tego typu inicjatywy. Cieszy mnie 
również fakt, że zaledwie po kilku dniach od 
rozpoczęcia, akcja swoim zasięgiem przekroczyła 
już granice naszego powiatu – stwierdza 
Andrzej Abako, starosta olsztyński.
Oprócz powiatowego Regionalnego Centrum 

Bezpieczeństwa w Olsztynie, które już prze-
kazało strażakom kilkaset odblasków, akcję 
wspiera też Powiatowa Służba Drogowa. 
Wyzwanie strażaków z Bartąga podjęły też 
inne samorządy gminne, sołectwa oraz pry-
watni przedsiębiorcy, którzy również prze-
kazują opaski i umieszczają je w pobliżu przejść 
dla pieszych. Ku zdumieniu jej inicjatorów 
włączyły się w nią również inne służby 
mundurowe i organizacje spoza Warmii 
i Mazur, m.in.: Straż Miejska w Zduńskiej Woli, 
Nadleśnictwo Garwolin, Nadleśnictwo 
Celestynów itd.
– Nie wygląda więc na to, aby akcja skończyła się 
zbyt szybko. Jak wynika z postów na facebooku, 
przyłącza się do niej coraz więcej osób i orga-
nizacji. Obecnie dziennie w obieg trafia około 
dwustu sztuk odblasków. Rozdano już ich ponad 
tysiąc a mieszkańcy chętnie z nich korzystają – co 
ogromnie cieszy. Postaramy się, aby odblasków 
nie zabrakło – mówi Anna Romańczuk, 
dyrektor Zarządu Wykonawczego OP ZOSP 
w Olsztynie.

Wojciech K. Szalkiewicz

Informacja Prasowa
10.02.2020 r. Z odblaskami bezpieczniej

Od redakcji

Do akcji przystąpiło również Barczewo.
W wielu miejscach naszej gminy pojawiły się
odblaski na oznakowanych słupkach.
Strażacy z barczewskiego OSP zawsze czuwają
nad bezpieczeństwem mieszkańców.
Więcej informacji o działaniach w gminie 
Barczewo w kolejnym wydaniu.

Fot. Archiwum OSP Barczewo

Nominowani z Wipsowa  na uroczystej gali w Warszawie

Fot. Arch. NZSiP w Wipsowie

Fot. Archiwum SP 1
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1380.01.21 – w Barczewie wprowadzono wilkierz 
tzw. „Kodeks Prawny” dla pierwszych cechów 
rzeźników, piekarzy i szewców.
1730.01.07 – kapituła warmińska wydała 
zarządzenie ograniczające chirurgom i łaziebnicom 
(pracownikom łaźni publicznej zajmującym się 
balwierstwem) możliwość  nacinania żył i 
puszczania krwi. 
1850.01.01 – w Barczewie zamieszkiwało 2084 
mieszkańców.
1900.01.01 –  uderzeniem w dzwony kościelne św. 
Anny w Barczewie przywitano nowe stulecie.
1900.01.04 –  Diecezja Warmińska liczyła; 16 
dekanatów, 148 probostw, 286 księży, 213118 
wiernych, 65 kleryków w seminariach, 304 sióstr 
zakonnych, w tym 243 Katarzynek, 16 Wincentek 
i 45 Elżbietanek.
1900.01.20 – w Barczewie w 1899 roku 
zarejestrowano 183 urodzin, 31 małżeństw i 130 
wypadków zgonów.
1900.01.27 – jak informowała lokalna gazeta, 
nadeszły nowe, najlepsze, tłuste śledzie po 10 fen. 
za 8 do 10 sztuk. 
1910.01.13 – jest dniem „narodzin” Roty Feliksa 
Nowowiejskiego do słów Marii Konopnickiej.
1920.01.26 – w Mokinach zamieszkiwało 511 
Polaków.
1930.01.31 –  we wsi Sząfałd (obecnie Uniszewo) 
urodził się Augustyn Bania, działacz młodzieżowy, 
organizator sportu masowego w Barczewie, autor 
książki „Rodak spod Gietrzwałdu”.
1940.01. – w Barczewie w Domu Starców im. św. 
Jerzego pracowało siedem sióstr, którym 
przewodziła siostra Laurencja Friese. 
1940.01.11 – w obozie koncentracyjnym 
w Sachsenhausen zmarł Franciszek Sarnowski, 
urodzony w Skajbotach pedagog, podharcmistrz, 
bojownik o polskość. 
1950.01.01 – skład osobowy Zarządu Miejskiego 
stanowili: burmistrz Roman Franciszek, z-ca 
burmistrza Feliks Janiewicz, sekretarz Paweł 
Staszewski.
1950.01.12 – w Barczewie z powodu mrozów 
zawieszono naukę w szkole podstawowej.
1960.01.26 – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Barczewie uchwaliło nowe stawki za noclegi 
w domach prywatnych.
1960.01.29 – nadano nowe nazwy ulicom: Kajki, 
Smętka, Zatorze, Kolejowa, Krótka, Harcerska, 
Prosta, Kasprowicza, Sienkiewicza.
1970.01.16 – w Lesznie zmarł Michał Wajsner – 
junior, działacz warmiński. 
1970.01.30 – w Barczewie, rozpoczęto rejestrację 
bydła i koni do obowiązkowego ubezpieczenia.
1970.01.30 – z uwagi na duże opady śniegu 
i mrozy zimę nazwano „zimą stulecia”. 
1980.01.01 –  w Olsztynie przyszedł na świat 
pierwszy olsztynianin 1980 roku, był nim 
mieszkaniec Barczewa.
2000.01.20 – XIX- wieczna kaplica pw. św. 
Bonawentury i św. Floriana w Łęgajnach została 
wpisana do rejestru zabytków.   
2000.01.30 – w parai św. Anny w Barczewie 
udzielono 38 ślubów, 73 chrztów i dokonano 60 
pogrzebów.

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Styczeń

ojczyzną jest Polska. Tam też zetknął się 
z polską emigracją oraz poznawał polską 
literaturę narodową i historię ojczyzny. 
W roku 1909 Feliks Nowowiejski zgłosił 
swoją kandydaturę na stanowisko dyrektora 
Towarzystwa Muzycznego w Krakowie.
 W marcu 1909 roku wystąpił z kon-
certem, który przychylnie został przyjęty 
przez krytykę i członków Towarzystwa 
Muzycznego. We wrześniu objął stanowisko 
dyrektora Towarzystwa Muzycznego i dyry-
genta orkiestry. Równolegle prowadził dzia-
łalność na polu pedagogicznym, kompo-
zytorskim i społecznym. W tym samym czasie 
włączył się w organizację obchodów 
500–lecia zwycięstwa Władysława Jagieły 
nad Zakonem Krzyżackim pod Grunwaldem. 
Powierzono mu wówczas zorganizowanie 
oprawy muzycznej obchodów. 

 Po latach najmłodszy syn kompozytora 
Jan Nowowiejski powiedział, że zgodnie 
informacją, którą przekazał mu ojciec, mu-
zyka do słów Marii Konopnickiej powstała 
w Krakowie, na Błoniach. Tam zrodziła się 
melodia, którą Feliks zapisał naprędce. Po 
powrocie do domu przepisał ją na czysto 
i poprawił, nadając utworowi rytm marszowy. 
Tak skomponowana melodia przemieniła 
słowa w hymn. Początkowo, jako pieśń 
hymniczna, „Rota” przeznaczona była dla 
Wielkopolski, w szczególności dla krakow-
skich towarzystw „Sokołów”. Po raz pierwszy 
w druku ukazała się w roku 1910, jako 
„Hasło”. Na okładce widniały orły piastowskie 
i dedykacja „Ojczyźnie”. Zamieszczona zo-
stała także w „Gwiazdce Cieszyńskiej” i „Ga-

 W styczniu, a dokładnie 13 stycznia 
2020 roku, mija 110. rocznica napisania 
przez Feliksa Nowowiejskiego muzyki do 
utworu poetyckiego pt. „Rota” autorstwa 
Marii Konopnickiej. Przypomnijmy, że Maria 
Konopnicka napisała wiersz pod wrażeniem 
strajku uczniowskiego we Wrześni, który był 
prowadzony w latach 1901-1902 w pro-
teście przeciw germanizowaniu szkoły oraz 
pobiciu tam polskich dzieci przez niemiec-
kich nauczycieli za odmawianie modlitwy po 
polsku. Wiersz, będący także protestacyjną 
odpowiedzią na ustawę rządu pruskiego 
o przymusowym wywłaszczeniu Polaków 
z ziemi i przeciwko nasilającej się germa-
nizacji polityki niemieckiej, składał się 
z czterech zwrotek, z których, po napisaniu 
muzyki przez Feliksa Nowowiejskiego, trzy 
stanowiły kanon polskiej pieśni patrio-
tycznej pod tym samym tytułem.

 Z biografii Feliksa Nowowiejskiego 
wiemy, że urodził się on 7 lutego 1877 roku 
w Wartenburgu w Prusach Wschodnich, do 
których po roku 1771 dołączono Warmię. Po 
tej dacie nastał okres systematycznego 
germanizowania tej ziemi. W wieku sześciu 
lat młody Feliks poszedł do miejscowej, 
pięcioklasowej szkoły Elementarschule 
(katolickiej szkoły dla chłopców), w której 
obowiązywał język niemiecki. Potem roz-
począł naukę w Szkole Muzycznej w Świętej 
Lipce, gdzie język polski był zabroniony. Po 
jej ukończeniu zamieszkał w Olsztynie. Tam 
wstąpił do wojskowej orkiestry, w której grał 
na różnych instrumentach. 
 Dopiero w Berlinie Feliks Nowowiejski 
miał możność uświadomienia sobie, że jego 

W 110. rocznicę skomponowania „Roty”

Ciąg dalszy na str. 9 >>

W 110. rocznicę skomponowania „Roty”

 W czasach niemieckich najbardziej 
rozpoznawalną kartą pocztową był zakład 
gastronomiczny restauracji pod szyldem 
„Zur Hü�e” przy Poststrasse (dzisiejsza ul. 
Armii Krajowej) otwartej pod koniec 1919 
roku. Autorem pocztówki wykonanej 
w 1920 roku był Versandgescht.
 Pocztówka należy do pierwszych po-
święconych branży gastronomicznej 
w naszym mieście. W czerwcu 1920 roku, 
na rogu dzisiejszych ul. Armii Krajowej 
i Wojska Polskiego, otwarta została naj-
większa w mieście restauracja pod szyl-
dem „Zur Hü�e” (Do Chaty). Jej pierw-
szym właścicielem był Leopold Beuth. 
W spisie z 1895 roku nazwisko Leopold 
Beuth nie figuruje. Natomiast w książce 
adresowej z 1927 roku jest już wymie-
niony jako samodzielny przedsiębiorca. 
Do restauracji przylegał ogród, przez 
mieszkańców potocznie nazywany 
„Beuth’s Garten” (Ogród Beutha), który od 
dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego 
odgrodzony był na całej długości murem.
 Na pocztówkę o wymiarach 9 x 14 cm składają się trzy odrębne fotografie: Restaurant Zur Hü�e (Restauracja), Gartenansicht (Widok na 
ogród) i Innenastcht (Sala restauracyjna). Na pierwszej fotografii frontową ścianę budynku wyróżnia duży szyld: „Restaurant Zur Hü�e”, od lewej 
strony można odczytać napisy: Familien-Salon  (salon rodzinny), zapewne był to zakład fryzjerski; Mi�ags�sch 12-2 (obiad godz. 12 do 2 po 
południu); …Biere, Weine diverse Liköre… (piwo, wina różne likiery); Kaffee Eigenes Gebäck (kawa, własne pieczywo). Na drugiej fotografii 
widoczna jest letnia restauracja. Pośród drzew widać kilkanaście podłużnych drewnianych stołów nakrytych białymi obrusami, obok drewniane 
ławy. W głębi widać mężczyznę w garniturze. Na trzeciej fotografii wnętrze sali restauracyjnej o wystroju w stylu secesyjnym. Przy pierwszym 
okrągłym stoliku, nakrytym białym obrusem, siedzą panowie w garniturach, białych koszulach pod krawatem, a przy jednym z nich widać 
zegarek kieszonkowy. Na stoliku stoją kufle do piwa i wazon z kwiatami. Po prawej stronie bufet z urządzeniem do nalewania piwa z figurką 
biegnącego chłopca, w języku niemieckim „Bierschankanlage”. Przy bufecie pozuje mężczyzna, a za bufetem siedzi starszy pan pod „muchą”. 
Za nim przeszklony regał i stolik z naczyniami. W głębi widoczna jest kolejna sala, w której przy nakrytym białym obrusem stoliku siedzi 
mężczyzna przy kuflu piwa.
 Później restauracja należała do Piekarskiego. W latach trzydziestych XX wieku nastąpiła dwukrotnie zmiana jej właściciela. Do stycznia 
1945 roku funkcjonowała w odremontowanym budynku pod szyldem „Gaststä�e zu Hü�e Josef Langa”. Podczas działań wojennych restauracja 
nie ucierpiała. Pierwszy po 1945 roku właściciel, Leon Roszka, otworzył restaurację pod szyldem „Pod Strzechą”. W latach późniejszych budynek 
restauracyjny został rozebrany. 

Wojciech Zenderowsk
Fot. Versandgescht. Ze zbiorów autora.

O pocztówce z 1920 roku

HISTORIA

dyrygent. Wtedy, po raz pierwszy publicznie 
wykonano pieśń „Hasło”, („Rotę”). Wokół 
Pomnika Grunwaldzkiego zaległa cisza. Jak 
pisała prasa, „wielu miało łzy w oczach”. To 
było piękne. Nowowiejski potrafił nie tylko 
złożyć nutki do patriotycznych słów Marii 
Konopnickiej, a także wszystkich zebrać do 
kupy z trzech zaborów, by pod pomnikiem 
Władysława Jagiełły zaśpiewać „Rotę”.
 Podziw bierze, jaką pracę musiał wykonać 
kompozytor, żeby zebrać i zgrać te wszystkie 
przybywające z różnych stron orkiestry i chóry, 
by mogły poruszyć struny serc wszystkich 
Polaków.
 Potem pieśń odegrała historyczną rolę 
w czasie walk zbrojnych, przed odzyskaniem 
niepodległości w 1918 roku. Rota wymierzona 
była przeciw polityce Hohenzollernów. Śpie-
wano ją na barykadach w Poznaniu. Roz-
brzmiewała w powstaniach śląskich, przed 

zecie Polskiej” w Chicago. W innym miejscu 
muzyka opatrzona została tytułem „Grun-
wald”. 
 Po raz pierwszy publicznie pieśń została 
wykonana 15 lipca 1910 roku. Uświetniła 
jubileuszowe pięćsetlecie wielkiego zwy-
cięstwa pod Grunwaldem. Głównym punk-
tem programu było wówczas odsłonięcie 
pomnika Władysława Jagiełły. Pod pomni-
kiem do zgromadzonych przemówił pomy-
słodawca i ofiarodawca monumentu, Ignacy 
Jan Paderewski. Po przemówieniu nastąpiło 
odsłonięcie pomnika i rozległy się wielkie 
owacje, które przerwały fanfary – jak mówili 
miejscowi – „Świętej Pieśni czyli Roty”. 
Wówczas połączonymi chórami z całej Polski 
dyrygował sam kompozytor Feliks Nowo-
wiejski. Były to chóry krakowskie, a także 
przybyłe ze Śląska, Wielkopolski oraz 
z Warmii. Niemal tysiąc śpiewaków i jeden 

i podczas plebiscytu i kiedy Rzeczpospolita 
zaślubiała Bałtyk. Rozbrzmiewała na wie-
czornym apelu polskich żołnierzy nad Oką 
i pod Lenino oraz frontach zachodnich. 
Śpiewano w miastach i wsiach, w całej Polsce. 
I tak zostało. W świadomości Polaków „Rota” 
uważana jest za drugi hymn narodowy.
 W latach 1918-1922 utwór stanowił 
hejnał miasta Wilno. Potem, po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, była kontr-
kandydatem dla „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Przypomnijmy, że „Rotę” śpiewano także 
w czasie stanu wojennego. Ponadto słowa 
w drugiej zwrotce „Aż się rozpadnie w proch 
i pył/Krzyżacka zawierucha” zmieniono na 
„sowiecką zawieruchę”. Poza tym zwrotkę 
trzecią i czwartą na ogół pomijano. Dodajmy, 
że „Rota” była także hymnem harcerzy.

Wojciech Zenderowski
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Towarzystwa Muzycznego w Krakowie.
 W marcu 1909 roku wystąpił z kon-
certem, który przychylnie został przyjęty 
przez krytykę i członków Towarzystwa 
Muzycznego. We wrześniu objął stanowisko 
dyrektora Towarzystwa Muzycznego i dyry-
genta orkiestry. Równolegle prowadził dzia-
łalność na polu pedagogicznym, kompo-
zytorskim i społecznym. W tym samym czasie 
włączył się w organizację obchodów 
500–lecia zwycięstwa Władysława Jagieły 
nad Zakonem Krzyżackim pod Grunwaldem. 
Powierzono mu wówczas zorganizowanie 
oprawy muzycznej obchodów. 

 Po latach najmłodszy syn kompozytora 
Jan Nowowiejski powiedział, że zgodnie 
informacją, którą przekazał mu ojciec, mu-
zyka do słów Marii Konopnickiej powstała 
w Krakowie, na Błoniach. Tam zrodziła się 
melodia, którą Feliks zapisał naprędce. Po 
powrocie do domu przepisał ją na czysto 
i poprawił, nadając utworowi rytm marszowy. 
Tak skomponowana melodia przemieniła 
słowa w hymn. Początkowo, jako pieśń 
hymniczna, „Rota” przeznaczona była dla 
Wielkopolski, w szczególności dla krakow-
skich towarzystw „Sokołów”. Po raz pierwszy 
w druku ukazała się w roku 1910, jako 
„Hasło”. Na okładce widniały orły piastowskie 
i dedykacja „Ojczyźnie”. Zamieszczona zo-
stała także w „Gwiazdce Cieszyńskiej” i „Ga-

 W styczniu, a dokładnie 13 stycznia 
2020 roku, mija 110. rocznica napisania 
przez Feliksa Nowowiejskiego muzyki do 
utworu poetyckiego pt. „Rota” autorstwa 
Marii Konopnickiej. Przypomnijmy, że Maria 
Konopnicka napisała wiersz pod wrażeniem 
strajku uczniowskiego we Wrześni, który był 
prowadzony w latach 1901-1902 w pro-
teście przeciw germanizowaniu szkoły oraz 
pobiciu tam polskich dzieci przez niemiec-
kich nauczycieli za odmawianie modlitwy po 
polsku. Wiersz, będący także protestacyjną 
odpowiedzią na ustawę rządu pruskiego 
o przymusowym wywłaszczeniu Polaków 
z ziemi i przeciwko nasilającej się germa-
nizacji polityki niemieckiej, składał się 
z czterech zwrotek, z których, po napisaniu 
muzyki przez Feliksa Nowowiejskiego, trzy 
stanowiły kanon polskiej pieśni patrio-
tycznej pod tym samym tytułem.

 Z biografii Feliksa Nowowiejskiego 
wiemy, że urodził się on 7 lutego 1877 roku 
w Wartenburgu w Prusach Wschodnich, do 
których po roku 1771 dołączono Warmię. Po 
tej dacie nastał okres systematycznego 
germanizowania tej ziemi. W wieku sześciu 
lat młody Feliks poszedł do miejscowej, 
pięcioklasowej szkoły Elementarschule 
(katolickiej szkoły dla chłopców), w której 
obowiązywał język niemiecki. Potem roz-
począł naukę w Szkole Muzycznej w Świętej 
Lipce, gdzie język polski był zabroniony. Po 
jej ukończeniu zamieszkał w Olsztynie. Tam 
wstąpił do wojskowej orkiestry, w której grał 
na różnych instrumentach. 
 Dopiero w Berlinie Feliks Nowowiejski 
miał możność uświadomienia sobie, że jego 

W 110. rocznicę skomponowania „Roty”
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W 110. rocznicę skomponowania „Roty”

 W czasach niemieckich najbardziej 
rozpoznawalną kartą pocztową był zakład 
gastronomiczny restauracji pod szyldem 
„Zur Hü�e” przy Poststrasse (dzisiejsza ul. 
Armii Krajowej) otwartej pod koniec 1919 
roku. Autorem pocztówki wykonanej 
w 1920 roku był Versandgescht.
 Pocztówka należy do pierwszych po-
święconych branży gastronomicznej 
w naszym mieście. W czerwcu 1920 roku, 
na rogu dzisiejszych ul. Armii Krajowej 
i Wojska Polskiego, otwarta została naj-
większa w mieście restauracja pod szyl-
dem „Zur Hü�e” (Do Chaty). Jej pierw-
szym właścicielem był Leopold Beuth. 
W spisie z 1895 roku nazwisko Leopold 
Beuth nie figuruje. Natomiast w książce 
adresowej z 1927 roku jest już wymie-
niony jako samodzielny przedsiębiorca. 
Do restauracji przylegał ogród, przez 
mieszkańców potocznie nazywany 
„Beuth’s Garten” (Ogród Beutha), który od 
dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego 
odgrodzony był na całej długości murem.
 Na pocztówkę o wymiarach 9 x 14 cm składają się trzy odrębne fotografie: Restaurant Zur Hü�e (Restauracja), Gartenansicht (Widok na 
ogród) i Innenastcht (Sala restauracyjna). Na pierwszej fotografii frontową ścianę budynku wyróżnia duży szyld: „Restaurant Zur Hü�e”, od lewej 
strony można odczytać napisy: Familien-Salon  (salon rodzinny), zapewne był to zakład fryzjerski; Mi�ags�sch 12-2 (obiad godz. 12 do 2 po 
południu); …Biere, Weine diverse Liköre… (piwo, wina różne likiery); Kaffee Eigenes Gebäck (kawa, własne pieczywo). Na drugiej fotografii 
widoczna jest letnia restauracja. Pośród drzew widać kilkanaście podłużnych drewnianych stołów nakrytych białymi obrusami, obok drewniane 
ławy. W głębi widać mężczyznę w garniturze. Na trzeciej fotografii wnętrze sali restauracyjnej o wystroju w stylu secesyjnym. Przy pierwszym 
okrągłym stoliku, nakrytym białym obrusem, siedzą panowie w garniturach, białych koszulach pod krawatem, a przy jednym z nich widać 
zegarek kieszonkowy. Na stoliku stoją kufle do piwa i wazon z kwiatami. Po prawej stronie bufet z urządzeniem do nalewania piwa z figurką 
biegnącego chłopca, w języku niemieckim „Bierschankanlage”. Przy bufecie pozuje mężczyzna, a za bufetem siedzi starszy pan pod „muchą”. 
Za nim przeszklony regał i stolik z naczyniami. W głębi widoczna jest kolejna sala, w której przy nakrytym białym obrusem stoliku siedzi 
mężczyzna przy kuflu piwa.
 Później restauracja należała do Piekarskiego. W latach trzydziestych XX wieku nastąpiła dwukrotnie zmiana jej właściciela. Do stycznia 
1945 roku funkcjonowała w odremontowanym budynku pod szyldem „Gaststä�e zu Hü�e Josef Langa”. Podczas działań wojennych restauracja 
nie ucierpiała. Pierwszy po 1945 roku właściciel, Leon Roszka, otworzył restaurację pod szyldem „Pod Strzechą”. W latach późniejszych budynek 
restauracyjny został rozebrany. 

Wojciech Zenderowsk
Fot. Versandgescht. Ze zbiorów autora.

O pocztówce z 1920 roku

HISTORIA

dyrygent. Wtedy, po raz pierwszy publicznie 
wykonano pieśń „Hasło”, („Rotę”). Wokół 
Pomnika Grunwaldzkiego zaległa cisza. Jak 
pisała prasa, „wielu miało łzy w oczach”. To 
było piękne. Nowowiejski potrafił nie tylko 
złożyć nutki do patriotycznych słów Marii 
Konopnickiej, a także wszystkich zebrać do 
kupy z trzech zaborów, by pod pomnikiem 
Władysława Jagiełły zaśpiewać „Rotę”.
 Podziw bierze, jaką pracę musiał wykonać 
kompozytor, żeby zebrać i zgrać te wszystkie 
przybywające z różnych stron orkiestry i chóry, 
by mogły poruszyć struny serc wszystkich 
Polaków.
 Potem pieśń odegrała historyczną rolę 
w czasie walk zbrojnych, przed odzyskaniem 
niepodległości w 1918 roku. Rota wymierzona 
była przeciw polityce Hohenzollernów. Śpie-
wano ją na barykadach w Poznaniu. Roz-
brzmiewała w powstaniach śląskich, przed 

zecie Polskiej” w Chicago. W innym miejscu 
muzyka opatrzona została tytułem „Grun-
wald”. 
 Po raz pierwszy publicznie pieśń została 
wykonana 15 lipca 1910 roku. Uświetniła 
jubileuszowe pięćsetlecie wielkiego zwy-
cięstwa pod Grunwaldem. Głównym punk-
tem programu było wówczas odsłonięcie 
pomnika Władysława Jagiełły. Pod pomni-
kiem do zgromadzonych przemówił pomy-
słodawca i ofiarodawca monumentu, Ignacy 
Jan Paderewski. Po przemówieniu nastąpiło 
odsłonięcie pomnika i rozległy się wielkie 
owacje, które przerwały fanfary – jak mówili 
miejscowi – „Świętej Pieśni czyli Roty”. 
Wówczas połączonymi chórami z całej Polski 
dyrygował sam kompozytor Feliks Nowo-
wiejski. Były to chóry krakowskie, a także 
przybyłe ze Śląska, Wielkopolski oraz 
z Warmii. Niemal tysiąc śpiewaków i jeden 

i podczas plebiscytu i kiedy Rzeczpospolita 
zaślubiała Bałtyk. Rozbrzmiewała na wie-
czornym apelu polskich żołnierzy nad Oką 
i pod Lenino oraz frontach zachodnich. 
Śpiewano w miastach i wsiach, w całej Polsce. 
I tak zostało. W świadomości Polaków „Rota” 
uważana jest za drugi hymn narodowy.
 W latach 1918-1922 utwór stanowił 
hejnał miasta Wilno. Potem, po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, była kontr-
kandydatem dla „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Przypomnijmy, że „Rotę” śpiewano także 
w czasie stanu wojennego. Ponadto słowa 
w drugiej zwrotce „Aż się rozpadnie w proch 
i pył/Krzyżacka zawierucha” zmieniono na 
„sowiecką zawieruchę”. Poza tym zwrotkę 
trzecią i czwartą na ogół pomijano. Dodajmy, 
że „Rota” była także hymnem harcerzy.

Wojciech Zenderowski

<< s.8

Fot. Archiwum CK-B
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1517.02.05 – Mikołaj Kopernik, jako administrator 
kapituły warmińskiej, nadał prawo lokacyjne dla 
osadników: Nickel Pippelk i Gregor Czepan ze 
Skajbot.
1618.02.06 – na sejmie koronnym w Warszawie 
Warmię reprezentował m.in. Stanisław Wilczewski 
z Ramsowa. 
1830.02.11 – rezolucja rezydencji królewieckiej 
zaleciła, by w szkołach polskich przeznaczyć 
chociaż jedną godzinę na nauczanie języka 
polskiego, a tam, gdzie to będzie możliwe, 
dwie i więcej. 
1877.02.07 – w Barczewie urodził się Feliks 
Nowowiejski, polski kompozytor i dyrygent, 
autor m.in. „Roty”, „Legendy Bałtyku” i wielu 
innych utworów.
1890.02.20 – kandydatem polski na posła do 
parlamentu niemieckiego był Franciszek 
Szczepański z Lamkowa. 
1900.02.06 – na placu targowym w Barczewie za 
korzec (99 kg) żyta płacono 5 marek, jęczmienia 
4-8, kartoi po 1,50. Za funt masła (pół kg) 
płacono 80 fen, mendel jaj (15 szt.) 80 fen, 
a funt wołowiny 40 fen.    
1900.02.22 – zamieszkała w Mokinach 
niezamężna Otylia Kalinasch od cesarza 
otrzymała na swoją prośbę maszynę do szycia.
1906.02.27 –  przewodniczący Stowarzyszenia 
Wojowników, dyrektor miejscowego więzienia 
Hahn, ogłosił plan budowy pomnika wojennego 
w mieście.
1910.02.06 – w Nowogrodzie Łomżyńskim urodził 
się Józef Lutrzykowski, muzyk i współzałożyciel 
Orkiestry Symfonicznej i Orkiestry Kolejowej 
w Olsztynie.   
1930.02.21– w Biłgoraju urodził się Ryszard 
Sobolewski, zasłużony lekarz i działacz społeczny.
1940.02. – dr Riediger objął opiekę lekarską nad 
więźniami Zakładu Karnego w Barczewie.
1940.02.14 – urodził się Jan Walenty Krzystek 
(o. Zbigniew OFM), pierwszy w powojennej historii 
barczewskiego klasztoru rektor kościoła lialnego 
pw. św. Andrzeja Apostoła w Barczewie. 
1945.02.01 – budynek dawnej Katolickiej Szkoły 
dla Dziewcząt przy ul. Armii Krajowej został zajęty 
przez Radziecką Komendanturę Wojenną. 
1945.02.05 – do Barczewa powróciły siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny w Braniewie.
1950.02.18 – w Barczewie, przy ul. Grunwaldzkiej 
13 rozpoczęto remont Domu Kultury. 
1950.02.19 – uchwałą Miejskiej Rady Narodowej 
w Barczewie zlecono remont kościoła św. Anny 
i św. Szczepana.
1965.02.16 – w Barczewie przy Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej powstało Koło 
Filatelistyczne PZF. 
1970.02.01 – w Barczewie, przy Miejskim Domu 
Kultury powstał Ośrodek Metodyczny dla powiatu 
olsztyńskiego.
1970.02.25 – kino „Legenda” w Barczewie 
wyświetliło dozwolony od lat 11 lm pt. „Stawka 
większa niż życie”. 
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 W czasach niemieckich, w historii gminy 
Barczewo, przewinęło się wiele osobowości 
związanych z walką o język polski. Jednym 
z nich był poeta Alojzy Śliwa, który w sposób 
szczególny zasługuje na przypomnienie.
 Urodził się 16 lutego 1885 roku w Skaj-
botach (gm. Barczewo), w rodzinie Szcze-
pana i Katarzyny. Prozaik, poeta, publicysta, 
działacz społeczny. Rodowity Warmiak. Po 
ukończeniu niemieckiej szkoły elementarnej 
uczył się krawiectwa w Olsztynie, u Fran-
ciszka Nowowiejskiego, gdzie w 1903 roku 
złożył egzamin czeladniczy. W czasie nauki 
zawodu nawiązał kontakt z „Gazetą Ol-
sztyńską”. Od 1905 roku, jako obywatel 
niemiecki polskiego pochodzenia, odbył 
służbę wojskową w armii pruskiej. Potem 
pracował w warsztacie krawieckim, a od 
1909 roku w zakładzie krawieckim w Berli-
nie. Tam rozpoczął współpracę z organiza-
cjami polonijnymi i został berlińskim kore-
spondentem „Gazety Olsztyńskiej” oraz 
poznańskiego tygodnika „Praca”. Wstąpił do 
Związku Towarzystw Polskich w Berlinie, 
którego został sekretarzem. Brał udział w ży-
ciu tamtejszej Polonii, jako członek Związku 
Polaków. Był sekretarzem Towarzystwa 
Krawców. Pracował także na rzecz Komitetu 
Narodowego Polaków na Obczyźnie, 
różnych towarzystw śpiewaczych i stowa-
rzyszeń ludowych. Był notowany przez 
pruską policję, jako „ten z urodzenia Polak, 
a z zawodu krawiec”. W 1912 roku de-
biutował w „Gazecie Olsztyńskiej”.
 Po odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę udał się do Warszawy i oddał się do 
dyspozycji Głównego Komitetu Mazur-
skiego. Po ukończeniu kursu plebiscy-
towego, jako kierownik okręgowy, odbył 
kampanię plebiscytową w Dźwierzutach 
(pow. olsztyński). Prowadził działalność 
narodową. Po przegranym plebiscycie za-
mieszkał w Poznaniu, gdzie działał w Polskim 
Związku Zachodnim. Założył Towarzystwo 
Byłych Pracowników Plebiscytowych.
 W latach 1920-1928 pracował w policji 
państwowej, a następnie do 1940 roku 
w Krawieckich Zakładach Umundurowania. 
Działał w Polskich Związkach Zachodnich 
oraz w stowarzyszeniach katolickich.
 Wiersze i artykuły drukował m.in. w „Zie-
mi Wschodnio-Pruskiej” i w „Gazecie Ol-
sztyńskiej”. W roku 1940 został wysiedlony 
do Małopolski. Pracował jako tłumacz 
w urzędzie gminy w Mędrzechowie, w po-
wiecie Dąbrowa Tarnowska. W maju 1945 
roku wrócił na Warmię. 17 maja 1945 roku 
został wójtem w Gutkowie. Był radnym 
powiatu olsztyńskiego. Do roku 1952 
pracował w oddziale Stowarzyszenia PAX 
w Olsztynie i w redakcji tygodnika „Słowo dla 
Warmii i Mazur” (dodatek do dziennika 
„Słowo Powszechne”), w którym zamieszczał 
wiersze i artykuły oraz felietony pisane 
gwarą warmińską. Jego imieniem nazwano 

ulicę w Olsztynie oraz pierwszy szlak 
turystyczny. W 1965 roku nakładem 
Ludowej Spółdzielni Wydawniczej ukazał się 
zbiór pt. „Spacerkiem po Ol-sztynie”. W 1966 
roku „Pojezierze” wydało tom pt. Spisałem 
dla potomności (1965).
 Słynne stały się jego felietony napisane 
w gwarze warmińskiej pt. „Kuba spod 
Gietrzwałdu gada” (1972), które publiko-
wało na swych łamach „Słowo na Warmii 
i Mazurach”. Był także współautorem: 
„Poezje Warmii i Mazur” (1953) i „Bajki 
warmińsko-mazurskie o diabłach, kłobu-
kach, smętkach i kołbogach” (1989).
 Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawa-
lerskim OOP. Zmarł 24 listopada 1969 roku, 
spoczął na cmentarzu w Gutkowie.

Wojciech Zenderowski

Pieśń wolności
Pękły i nasze niewolnicze pęta,
Pierzchnął niewoli naszej cień ponury,
Wolna na wieki nasza Warmia święta,
Wolne i nasze prapolskie Mazury.
 Choć długie wieki Warmiak opuszczony
 Odpierał ciosy pruskiego obucha,
 Nie dał się zniemczyć; walczył na wsze 
strony – 
Nie zdołał Prusak złamać jego ducha.
Ciężko o wolność walczył w plebiscycie,
A choć nie odniósł w tej walce zwycięstwa,
To jednak bój ten w duszy jego skrycie
Rozpalił polskość i dodał mu męstwa.
 Choć długie wieki germanizmu fale
 Z rykiem, uparcie w tę wysepkę biły,
 Warmiak i Mazur bronił jej wytrwale,
 Zwyciężył wrogie, niszczycielskie siły. 
Zachował święte skarby narodowe,
Które po przodkach odebrał w spuściźnie,
Wiarę praojców i polską swą mowę,
Dzisiaj je składa w darze swej Ojczyźnie.
 Pomimo różnych losów przeciwności
 Łączy dziś dłonie z braćmi w pracy, znoju,
 Buduje, tworzy dla Polski, przyszłości
 Gmach nowy: szczęścia, postępu, pokoju!

Alojzy Śliwa 

Źródło: Martuszewski E., Warmia i Mazury 

w oczach poetów 1940-1970, 1972, s. 86 i 222.

W 50. rocznicę śmierci

O poecie rodem ze Skajbot. Alojzy ŚLIWA 
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SP 1 w Barczewie, E. Dawidczyk, W. K. Szalkiewicz.

„Córki smoka” William Andrews
Po długiej podróży do sierocińca w Korei dwudziestoletnia Amerykanka 
Anna Carlson dowiaduje się, że jej biologiczna matka nie żyje. Jednak 
właśnie w chwili, gdy zdruzgotana kobieta dochodzi do wniosku, że 
przebyła całą drogę na próżno, tajemnicza staruszka podaje jej paczuszkę 
zawierającą wiekowy grzebień i kartkę z adresem.
Dzięki temu Anna trafia do mieszkania niezbyt zamożnej, lecz eleganckiej 
kobiety – Hong Jae-hee, która opowiada jej o niesamowitych wydarzeniach, 
zaczynających się od japońskiej okupacji Korei i Chin podczas II wojny 
światowej, kiedy to ponad dwieście tysięcy Koreanek zostało niewolnicami 
japońskich żołnierzy – „kobietami do towarzystwa”. Jae-hee zna tę historię 
bardzo dobrze: była jedną z nich.
Anna odkrywa, że cenny grzebień ze skorupy żółwia, ozdobiony 
dwugłowym smokiem z kości słoniowej, pokonał wraz z kobietami w jej 
rodzinie mnóstwo przeciwności losu. Im lepiej dziewczyna poznaje jego 
historię, tym bardziej uświadamia sobie, że wraz z grzebieniem trafia do niej 
dziedzictwo niewyobrażalnej siły charakteru, odwagi, miłości i niezłomności.

 W ostatnim czasie Galeria Sztuki „Syna-
goga” w Barczewie wzbogaciła się o kolejny, 
niezwiązany z judaizmem dokument z czasów 
niemieckich. Dokument należał do jednej 
z rodzin Goerigk, zamieszkałej w Warten-
burgu, dzisiejszym Barczewie. Trudno określić 
do której, gdyż w tym czasie na terenie miasta 
zamieszkiwało kilka rodzin o tym nazwisku 
i trudno dziś ustalić, czy byli spokrewnieni.
 Jest to wyjątkowy dokument mający 
zapewne wartość nie tylko historyczną. 
Przedstawia on papieża Leona XIII, którego 
herb można rozpoznać w górnej części. 
Pod zdjęciem papieża widnieje napis: 
„HEILIGSTER VATER” - (Najświętszy Ojcze). 
Niżej, kursywą odręcznie „Familie Georigk”, 
które to litery są minimalnie większe od po-
zostałej treści dokumentu.
 Po przetłumaczeniu tekstu czytamy, że 
rodzina Goerigk, klęcząc u stóp świętości, 
pokornie błaga o apostolskie błogosła-
wieństwo i w godzinie śmierci rozgrzeszenie 
dla wszystkich spokrewnionych, aż do 
trzeciego stopnia. Na odwrotnej stronie 

znajduje się pieczęć, która posiada napis:
D E U T S C H E S  D E V O T I O N A L I E N -
GESCHAEFT ALEX. M. STOCKER (Niemiecki 
sklep z dewocjonaliami (przedmiotami kultu 
religijnego) Alexander M. Stocker). Dolna 
część pieczęci nie jest czytelna. Z pewnością 
znajduje się tam adres sklepu: Roma (Rzym) 
Borgo Nuovo 99. To był niemiecki sklep z pa-
miątkami, który znajdował się niedaleko Placu 
Świętego Piotra w Watykanie.
 Ciekawostką jest, że przedstawiciel 
rodziny Goerigk z Wartenburga, w dniu 11 
maja 1903 roku był osobiście w Watykanie i o 
takie apostolskie błogosławieństwo miał 
prosić.
 U dołu dokumentu widoczna jest pieczęć 
papieska oraz zdanie po łacinie potwierdza-
jące jego obecność i data: Watykan 11 maja 
1903 roku. Podpisał JE. Arcybiskup Petrensis.
 Dodajmy, że w tym samym roku, dwa 
miesiące później, a dokładnie 20 lipca 1903 
roku zmarł papież Leon XIII.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

O ciekawostkach historycznych
Apostolskie błogosławieństwo z 1903 roku

Dziś prezentujemy Państwu wywiad z panią 
Danutą Zielonką, prezes Stowarzyszenia Inicja-
tyw Obywatelskich w Barczewie, na temat 
odnowienia polichromii w kościele św. Anny, 
której dokonano przy wsparciu stowarzyszenia. 

Jak doszło do tego, iż stowarzyszenie włączyło 
się w odnowę polichromii w Kościele św. Anny?
W kwietniu 2019 r. Starostwo Powiatowe 
ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych, 
w tym znalazło się zadanie na konserwację 
zabytków. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywa-
telskich wiedząc o tym, iż w Kościele św. Anny 
w Barczewie trwają prace konserwatorskie 
polichromii w prezbiterium, postanowiło wspo-
móc parafię w tych pracach i opracowało projekt 
pn.  „Przywrócić dawny blask”. Projekt przeszedł 

pomyślnie konkurs i, w porozumieniu z księdzem 
proboszczem, została przyznana dotacja w wy-
sokości 25 tys. zł. Została zawarta umowa na 
wykonanie prac konserwatorskich z pracownią 
konserwacji zabytków pani Ewy Olkowskiej i od 
kwietnia 2019 r. rozpoczęły się dalsze prace 
południowej ściany prezbiterium, które potrwały 
do sierpnia. Dokładnie 23 sierpnia 2019 r. 
konserwator zabytków Urzędu Wojewódzkiego, 
przy obecności również członków stowarzy-
szenia, dokonał odbioru wykonanych prac. 
Malowidła wyglądają pięknie, został przy-
wrócony im dawny blask, który cieszy oko nas 
wszystkich, gdy modlimy się w naszej świątyni. 
Mogą one też przyciągnąć więcej turystów, bo 
pięknieje to niezwykłe miejsce, w którym był 
chrzczony Feliks Nowowiejski, nasz słynny 

Informacje

2000.02.15 – Rada Miejska podjęła decyzję 
o budowie nowego Gimnazjum w Barczewie. 
2010.02.26 – w Olsztynie, podczas uroczystej 
gali podsumowującej Plebiscyt „EURO-GMINA” 
pamiątkową statuetkę Lidera Kultury otrzymała 
Gmina Barczewo.

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Luty

kompozytor, ale także będzie to ciekawostka dla 
wielbicieli dawnej architektury i malarstwa.

Jak ksiądz proboszcz zareagował na taki 
prezent?
Bardzo się ucieszył, gdyż nie spodziewał się takiej 
inicjatywy. Cały czas nas wspierał. Pozostałe 
środki własne pochodziły od parafian. Ksiądz 
proboszcz nam je przekazał i w chwili obecnej 
uregulowane są już wszystkie należności.

Czy efekty tych prac możemy już teraz oglądać w 
całości?
Tak, już całe prezbiterium jest w całości odno-
wione, gdyż to była już ostatnia ściana połu-
dniowa.  Prezentuje się znakomicie, warto pójść 
do kościoła i zobaczyć. Serdecznie polecam.

Gratulujemy inicjatywy i dziękuję za rozmowę.
Dla Radia Warmia Barczewo wywiad 
przeprowadziła Magdalena Łowkiel

Radio w Gazecie: „Odnowione polichromie”

Fot. M. Wójcicka
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 Komisariat Policji w Barczewie informuje, że teren placu zabaw, mieszczący się w Bar-
czewie na Oś. Słonecznym przy blokach 2 i 5, został objęty działaniem priorytetowym. Na tym 
terenie odnotowano interwencje policji oraz skargi mieszkańców przyległych bloków dotyczące 
grupowania się osób, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania i spożywania alkoholu.
 Plan działania priorytetowego w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 maja 2020 r. ma na 
celu między innymi dokonywanie kontroli w/w miejsca przez patrole funkcjonariuszy zespołu 
prewencji z Komisariatu Policji w Barczewie oraz funkcjonariuszy straży miejskiej w Barczewie.

 W związku ze zgłoszeniami w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zgłoszeń 
telefonicznych i osobistych mieszkańców miejscowości Wójtowo i Nikielkowo, odnośnie 
nieprawidłowego parkowania w obrębie przejść dla pieszych oraz na chodnikach ulic 
Jaśminowa, Kwiatowa, Bazyliowa w Wójtowie, Komisariat Policji w Barczewie podjął decyzję 
o wprowadzeniu na powyższym terenie Zadania Priorytetowego obowiązującego od dnia 
1.12.2019 r. do 31.05.2020 r.
 Zadanie Priorytetowe ma na celu zminimalizowanie występowania wykroczeń w ruchu 
drogowym o 50% poprzez dokonywanie kontroli w/w ulic przez patrole ruchu drogowego, straży 
miejskiej, funkcjonariuszy zespołu prewencji z Komisariatu Policji w Barczewie. Będą również 
przeprowadzane rozmowy z mieszkańcami w celu nakreślenia występującego problemu.

Komisariat Policji w Barczewie informuje

Informujemy, że od 1 marca 2020 r.
główna informacja turystyczna Barczewa 
mieścić będzie się przy ul. Mickiewicza 12.
Dodatkowy punkt znajduje się w Salonie 
Muzycznym - muzeum im. F. 
Nowowiejskiego w Barczewie, przy ul. 
Mickiewicza 13.

Kontakt:
Informacja turystyczna - tel. 89 514 15 06
e-mail: biuroinfo@barczewo.pl

Muzeum -  tel.  (89) 674 04 79
e-mail: salonmuzyczny@barczewo.pl



PODARUJ 1% PODATKU DLA KRZYSIA
Fundacja Przyszłość dla Dzieci 

Przy Państwa wsparciu Krzyś jest  rehabilitowany już 11  lat. W tym czasie nastąpiła ogromna poprawa jego stanu zdrowia.
Z uzyskanych z 1%  środków finansowane są leki, zabiegi rehabilitacyjne oraz dodatkowo zajęcia logopedyczne 
w prywatnym centrum rehabilitacji.
Krzyś co roku uczestniczy  w turnusach rehabilitacyjnych w trakcie wakacji.
Jednak  niezbędna jest nadal Państwa pomoc, o którą proszą 
Małgorzata i Piotr Urbanek oraz dziadkowie Jolanta i Zbigniew Stodolnik.

WYSTARCZY W ZEZNANIU ROCZNYM  WPISAĆ 

Numer KRS 
0000148747

Cel szczegółowy 1 %
Leczenie  Krzysztof  Urbanek

Najbliższe wydarzenia:

6 marca, godz. 18.00 - aula SP 1 w Barczewie 14 marca - Skarbiec Kultury
Europejskiej w Barczewie

Dzień Kobiet

28 marca - Skarbiec Kultury
Europejskiej w Barczewie

Wojewódzkie obchody Wojewódzkie obchody 
Międzynarodowego Międzynarodowego 

Dnia TeatruDnia Teatru

Wojewódzkie obchody 
Międzynarodowego 

Dnia Teatru

Koncert zespołyKoncert zespoły
„Troczanie”„Troczanie”

Koncert zespoły
„Troczanie”

Szczegółowe informacje oraz aktualizowany kalendarz: www.barczewo.pl i www.ckb.barczewo.pl


