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Podczas ostatniej, XXXII-iej sesji burmistrz Andrzej Maciejewski
przedstawił sprawozdanie z działalności za okres 
od 24 marca do 29 kwietnia bieżącego roku...

Sprawozdanie z działalności burmistrza Barczewa

Od wieków Barczewo w jakiś sposób sprzyjało i sprzyja 
wielu talentom i twórczym natchnieniom muzycznym. 
Jednym z nich jest rodowity mieszkaniec naszego miasta
Stanisław Foremny...

więcej na str. 9.

O ludziach z naszego miasta
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„Nawrócenie wiedźmy” Joanna Żamejć
W puszczańskich ostępach krainy pruskich Warmów, w zakolu rzeki Alny, wzniesiono 
miasto Allenstein, dziś zwane Olsztynem. Budowę grodu u stóp warownego zamku 
kapituła warmińska powierzyła Johannesowi von Leissen (Janowi z Łajs). Miasto 
wznoszono wśród lasów, które skrywały ocalałe jeszcze osady plemion Prusów. 
Ich los był jednak przesądzony – krzepły bowiem społeczności przybyszy, a wyprawy 
rycerzy krzyżackich łamały opór ostatnich, zaszytych w lasach pruskich ostoi. 
Przestrzeń między starymi a nowymi mieszkańcami tych ziem stopniowo malała 
i konfrontacja prastarych pogańskich obyczajów i wierzeń z nowym porządkiem i religią 
stała się nieunikniona. Losy zetknęły Auszrę, córkę plemiennej litewskiej wiedźmy, 
tak jak matka obdarzonej nadprzyrodzonymi zdolnościami, z Namirem należącym do grupy 
osadników budujących gród nad Łyną. Miłość połączyła ich dwa odmienne światy. Auszra 
stała się świadkiem i uczestnikiem życia społeczności powstającego miasta, w głębi duszy 
zachowując jednak wiarę przodków, zgodnie z przesłaniem pruskich i litewskich bóstw 
"ugiąć się, ale nie poddać". 

Źródło https://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=418175

Kultura w Barczewie do końca nie pozwoliła się 
zamrozić. Zdecydowanie przeniosła się do sieci i choć 
jest to dość trudne, pracownicy Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego starają się, by kontakt z mieszkańcami 
gminy cały czas był.
Do kontaktu ma również służyć nowy projekt CK-B 
o nazwie „Baza Artystów Gminy Barczewo”. Nie ma 
wątpliwości, że gmina jest pełna bardzo zdolnych 
mieszkańców, czasem jednak jeszcze nie zdecydowali 
się, by pokazać swoje prace całemu światu. Może 
boją się wyciągnąć wiersze z szuflady, a muzyka, 
którą komponują cieszy tylko ich najbliższych... Może 
mają wrażenie, że wszyscy robią coś lepiej od nich. 
Część artystów ma już wiele doświadczenia w 
artystycznej pracy i mogliby podzielić się swoją 
wiedzą z innymi?
Do bazy dołączyć może każdy. Malarz, rzeźbiarz, 
kompozytor, projektant, rękodzielnik, utalentowany 
cukiernik, poeta, muzyk, instrumentalista, 
gimnastyczka, tancerz... a to tylko przykład 
zainteresowań.
Na stronie www.ckbbarczewo.pl założona została 
podstrona, na której będą umieszczane zgłoszenia 
artystów doświadczonych i z wielkim dorobkiem, 
oraz takich, którzy dopiero rozpościerają swoje 
skrzydła i będą się rozwijać na naszych oczach.
Co zrobić by znaleźć się w naszej bazie? Wystarczy 
wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie 
www.ckbbarczewo.pl w zakładce „Artyści gminy 
Barczewo”, podać swoje dane, opisać swoją pasję 
lub zajęcie, dołączyć zdjęcia prac lub załączyć pliki 
dźwiękowe i wysłać pod adres: 
promocja@barczewo.pl.
Po autoryzacji takiego zgłoszenia dane zostaną 
wprowadzone na stronę internetową, gdzie 
powstawać będzie baza „Artyści gminy Barczewo”. 
To długi proces, ale dzięki niemu pracownicy CK-B 
w Barczewie będą wiedzieli, do kogo kierować 
propozycje współpracy, dla kogo organizować 
warsztaty i komu pomagać w rozwoju, jak wspierać 
i motywować artystów. Artyści z bazy będą jako 
pierwsi dostawać informacje o zbliżających się 
wydarzeniach w gminie, w których będą mogli brać 
udział.
Przed artystami gminy Barczewa wiele wspólnych 
wyzwań, dlatego zapraszamy do tworzeni uzdolnionej 
społeczności.

Maja Barczuk-Kalisz
Zdjęcie ilustracyjne

Informujemy, że od 1 marca 2020 r.
główna informacja turystyczna Barczewa 
mieści 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

Jeśli jesteś artystą...

Zapraszamy do odwiedzania

Gmina Barczewo

Biblioteka w CKB w Barczewie

Centrum Kultury Barczewo

Świetlice wiejskie Centrum Kulturalno-Biblioteczne
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URZĄD MIEJSKI / INFORMACJE

 Podczas ostatniej, XXXII-iej sesji burmistrz Andrzej Macie-
jewski przedstawił sprawozdanie z działalności za okres od 24 
marca do 29 kwietnia bieżącego roku.
 Obejmuje ona jak zwykle stałą kontrolę i zwierzchnictwo 
nad pracą wydziałów UM oraz MZOiZ, CK-B, MOPS, ZBK 
i gminnymi spółkami (ZWIK, ZUK) oraz nadzór nad inwesty-
cjami takimi jak: 
- utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego (rewi-
talizację boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego 
w Barczewie oraz budowę Skateparku przy ul. Północnej),
- wybudowanie sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym oraz dokonanie adaptacji kotłowni 
na świetlicę wiejską w Łęgajnach,
- remonty ciągów pieszych (chodników) wzdłuż muru zakładu 
karnego, na Osiedlu Domków Jednorodzinnych (ul. Sło-
wackiego, Lipowa, Długosza, Nowowdworcowa – Wschodnia) 
oraz przy ul. Pułaskiego, 
- realizacja Budżetu Obywatelskiego – a w jego zakresie 
rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 
polegająca na wymianie zniszczonych oraz dostawieniu 
nowych urządzeń i rozbudowa ciągów komunikacyjnych przy 
ul. Wojska Polskiego 16-18.
 Ponadto rozpoczęto remonty bieżące dróg szutrowych, 
czyli uzupełnienie ubytków specjalnie przygotowanym 
kruszywem i utwardzenie nawierzchni maszynami drogowymi. 
Rozstrzygnięte zostały przetargi na przebudowy dróg 

Sprawozdanie z działalności burmistrza Barczewa

 Centrum Kulturalno-Biblioteczne 
w  Barczewie może się już cieszyć 
odnowioną siedzibą, w tym Centrum 
Wielu Kultur. Głównym założeniem 
projektu, który jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz budżetu państwa 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020, było 
dostosowanie infrastruktury Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego do prowa-
dzenia nowoczesnej działalności kultu-
ralnej oraz stworzenie miejsca, które 
pozwoli na zachowanie niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego Barczewa, 
w którym przed laty współistnieli przedstawiciele różnych 
kultur.
 Centrum Wielu Kultur w Barczewie będzie nowoczesnym 
obiektem nawiązującym do historii Barczewa, w którym przez 
wiele lat mieszkali wyznawcy religii judaistycznej, ewan-
gelickiej, katolickiej i prawosławnej. Ten swoisty tygiel religii 
tworzył niezwykłą mieszankę kulturalno-społeczną, czego 
ślady odnaleźć można w niektórych częściach miasta.
 Aby jednak uchronić dawne dzieje miasta przed za-
pomnieniem, konieczne było stworzenie miejsca, które 
przypomni niematerialną historię dawnych mieszkańców, ich 
różnorodność kulturową.

 W Centrum Wielu Kultur powstaną 
izby poświęcone poszczególnym kultu-
rom z zachowanymi elementami charak-
terystycznymi, takimi jak stroje, muzealia, 
publikacje, narzędzia czy meble. Dla 
każdej kultury stworzona zostanie mul�-
medialna wędrówka, w poszczególnych 
izbach staną przestrzenne modele cha-
rakterystycznych budowli sakralnych i nie 
tylko, co będzie stanowiło udogodnienie 
dla osób niewidomych. Te elementy będą 
powstawały z czasem. Aby jednak pow-
stało to miejsce, potrzeba dużo zaanga-
żowania ludzi, którzy kochają historię 
oraz pomocy samych mieszkańców war-
mińskich ziem.

 Dlatego Centrum Kulturalno-Biblioteczne poprosiło o po-
moc w tworzeniu nowego miejsca dydaktyczno-wystawien-
niczego i wspólnym gromadzeniu zbiorów.
 Jeśli posiadacie Państwo w domowych archiwach m.in. 
stare przedmioty domowego użytku, fotografie, dokumenty 
i  pocztówki, które zawierają w sobie odrobinę Warmii oraz 
Waszej historii, może zechcielibyście je wypożyczyć lub 
przekazać i dzięki tym pamiątkom być współtwórcami tej 
wystawy.
 Wszystkie informacje można otrzymać dzwoniąc pod 
numer 89 514 82 81.

Maja Barczuk-Kalisz

Centrum Wielu Kultur

z  planowanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samo-
rządowych – ul. Wojska Polskiego, ul. Szczepańskiego, droga 
gminna w Ruszajnach, Radostach oraz jedyna, która w efekcie 
otrzymała takie dofinansowanie – droga w Tumianach.
W czasie tym rozstrzygnięto również kilkadziesiąt, czyli 
większość, zapytań ofertowych na gminne inwestycje i re-
monty.

Ciąg dalszy na str. 4 >>

Fot. Archiwum UM

Fot. Archiwum CK-B
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dotrzeć samodzielnie. Aby ograniczyć 
transmisję wirusa, przeprowadzana jest 
również przez druhów OSP syste-
matyczna dezynfekcja placów zabaw, 

 Te kilka tygodni to również czas 
spotkań:
26.03.2021 - udział w sesji rady powiatu 
olsztyńskiego oraz w zebraniu stowa-
rzyszenia Olsztyński Obszar Aglome-
racyjny, którego jednym z głównych 
zadań jest promocja naszego regionu,
29.03.2021 - udział wspólnie z dyrek-
torem Generalnej Dyrekcji Dróg i  Auto-
strad w zebraniu stowarzyszenia „16" 
lobbującego na rzecz wyremontowania 
i  przebudowy drogi krajowej nr 16,
12.04.2021 - udział w radach budowy 
i  spotkanie z wykonawcami wymie-
nionych wcześniej inwestycji: sali spor-
towej w Łęgajnach, stadionu miejskiego, 
skateparku,
13.04.2021 - udział w spotkaniu Komisji 
Sportu, Turystki, Kultury i Promocji 
Gminy,
14.04.2021 - udział w zgromadzeniu 
wspólników Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji,
15.04.2021 - współpraca z Policją  w ce-
lu analizy oznakowania poziomego i pio-
nowego mającej poprawić bezpie-
czeństwo i organizację ruchu na terenie 
miasta,
22.04.2021 - udział w szkoleniu doty-
czącym promocji gminy w social mediach 
oraz spotkanie z Radą Miejską,
23.04.2021 - zgromadzenie wspólników 
Zakładu Usług Komunalnych, którego 
przedmiotem były rozmowy dotyczące 
przebudowy gminnego Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych mającej pomóc w uniknięciu 
podnoszenia stawek za odbiór odpadów.
 Panująca epidemia koronawirusa to 
oczywiście nieustanne prowadzenie 
działań związanych ze zwalczaniem 
SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby 
COVID-19, które w ostatnich tygo-
dniach polegały min. na spotkaniu 
w  formie wideokonferencji z Wojewodą 
Warmińsko-Mazurskim dotyczącego 
utworzenia punktu masowych szcze-
pień, który w efekcie został uruchomiony 
przy Przychodni Miejskiej w Barczewie 
w  dniu 26 kwietnia i daje możliwość 
szczepienia 200 osób dziennie. Dzięki 
wsparciu barczewskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej, strażników miejskich 
oraz kierowcy urzędowego samochodu 
zapewniany jest transport do punktów 
szczepień pacjentów, którzy ze względu 
na niepełnosprawność nie mogą do nich 

parków i innych uczęszczanych miejsc 
publicznych.

Opracowanie Maja Barczuk-Kalisz

Początek każdego roku to czas rocznic związanych z Feliksem 
Nowowiejskim, wybitnym kompozytorem, organistą, dyry-
gentem, chórmistrzem, pedagogiem i patriotą. W styczniu 
2021 r. minęła 75. rocznica śmierci, natomiast w lutym 144. 
rocznica urodzin. Co roku w Salonie Muzycznym im. Feliksa 
Nowowiejskiego, muzeum w Barczewie organizowane są 
uroczystości i koncerty. Niestety przedłużające się obostrze-
nia sanitarne związane z pandemią koronawirusa są powodem 
braku możliwości odwiedzenia salonu, dlatego za pośred-
nictwem naszych lokalnych mediów chcemy Państwu 
przypomnieć osobę Feliksa Nowowiejskiego, jednej z naj-
ważniejszych postaci kultury Warmii i Mazur.
 Feliks Nowowiejski urodził się 7.02.1877 r. w Barczewie 
(dawniej Wartenburg), zmarł 18.01.1946 r. w Poznaniu. Był 
piątym dzieckiem wśród licznej gromadki dzieci Franciszka 
i Katarzyny z domu Falk. Ojciec Feliksa, z zawodu krawiec, 
należał do Towarzystwa Czytelni Ludowych, prowadził 
bibliotekę i śpiewał w chórze kościelnym. Rodzice uzdolnieni 
muzycznie i aktywni społecznie zapewnili dzieciom solidne 
wychowanie w duchu religijnym i patriotycznym, przekazali 
zamiłowanie do muzyki zwłaszcza kościelnej i ludowej.
 Niezwykłe zdolności muzyczne Feliks przejawiał już 
podczas nauki w szkole elementarnej w Barczewie. Edukację 
muzyczną rozpoczął w klasztornej szkole muzycznej w Świętej 
Lipce, gdzie uczył się grać na wielu instrumentach. Już w mło-
dzieńczym okresie podejmował pierwsze próby kompo-
zytorskie.  W 1893 r. wraz z rodziną przeniósł się do Olsztyna, 
gdzie grał i komponował dla orkiestry wojskowej i otrzymał 
posadę organisty w Kościele św. Jakuba w Olsztynie. W 1898 r. 
otrzymał I nagrodę za marsz Pod sztandarem pokoju 
stowarzyszenia The Bri�sh Musician w Londynie, co pozwoliło 
mu na dalsze kształcenie za granicą. W latach 1898-1907 
doskonalił wiedzę muzyczną i prowadził działalność kon-
certową i kompozytorską w Konserwatorium Sterna w Berlinie, 
Szkole Muzyki Kościelnej w Ratyzbonie, Królewskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Berlinie i Królewskim Uniwersytecie im. 
Fryderyka Wilhelma. Uczył się pod okiem znakomitych 
nauczycieli, m.in. Maxa Brucha, Ernesta Tauberta, brał czynny 
udział w życiu berlińskiej Polonii, współpracował z zespołami 
śpiewaczymi, co wzbudziło w nim poczucie tożsamości 
i określenia się Polakiem. W latach 1902-1904 dwukrotnie 
otrzymał nagrodę im. Giacomo Mayerbeera za oratorium 
Powrót syna marnotrawnego i Symfonię h-mol. Nagrody 
umożliwiły Feliksowi odbycie podróży artystycznych po 
najważniejszych europejskich ośrodkach muzycznych m.in. 
w Paryżu, Rzymie, Brukseli, Wiedniu i Pradze, gdzie nawiązał 
kontakty z wybitnymi kompozytorami m.in. Antonim Dvo-
rakiem. W 1903 r. skomponował swoje najsłynniejsze dzieło 
oratorium Quo Vadis, inspirowane powieścią Henryka 
Sienkiewicza, po raz pierwszy zaprezentowane w 1909 r. 
w Amsterdamie, wykonywane ponad 200 razy na wielu 
scenach Europy oraz Ameryki Północnej i Południowej. Oparta 
na folklorze warmińskim uwertura Swaty polskie została 
wyróżniona w 1903 r. nagrodą im. L.V. Beethovena w Bonn 
i wykonywały ją orkiestry we Lwowie, Warszawie i Krakowie. 
W latach 1909-1914 Feliks Nowowiejski sprawował funkcję 
dyrektora Towarzystwa Muzycznego w Krakowie i tu też 
skomponował muzykę Roty do słów Marii Konopnickiej.  Pieśń 
wzbudzająca miłość do ojczyzny,  po raz pierwszy wykonana 

Wspomnienie o Feliksie Nowowiejskim

INFORMACJE

15 lipca 1910 r. podczas uroczystości jubileuszowych 500-
lecia Bitwy pod Grunwaldem, zyskała olbrzymią sławę i do 
teraz jest jedną z najważniejszych polskich pieśni patrio-
tycznych. W czasie I wojny św. został wcielony do wojska 
pruskiego, gdzie pracował w berlińskiej orkiestrze garni-
zonowej. W roku 1919 kompozytor na stałe związał się 
z Poznaniem. W życiu artystycznym i osobistym był to okres 
stabilizacji. W latach 1920-1927 był profesorem w Konser-
watorium Muzycznym w Poznaniu, gdzie założył kilku-
setosobowy Chór Narodowy, prowadził orkiestry symfoniczne 
i aktywnie uczestniczył w życiu śpiewaczym chórów. 
Występował jako wirtuoz gry na organach, którego recitale 
transmitowano przez lokalną rozgłośnię radiową. Bogaty 
dorobek twórczości organowej sprawił, iż Nowowiejski został 
honorowym członkiem The Organ Music Society w Londynie. 
Już jako znany kompozytor w 1920 r. zaangażował się 
w działalność plebiscytu na Warmii i Mazurach, opowiadając 
się za przyłączeniem Warmii do Polski. Walczył o język polski 
i o ruch polski także wśród artystów, organizował koncerty 
charytatywne, z których dochód przeznaczał na cele 
plebiscytowe. Wykształcił wielu Warmiaków na dyrygentów 

Feliks Nowowiejski- fot. zbiory Salonu Muzycznego im. F.N. w Barczewie

URZĄD MIEJSKI / INFORMACJE

Ciąg dalszy na str. 6 >>
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dotrzeć samodzielnie. Aby ograniczyć 
transmisję wirusa, przeprowadzana jest 
również przez druhów OSP syste-
matyczna dezynfekcja placów zabaw, 

 Te kilka tygodni to również czas 
spotkań:
26.03.2021 - udział w sesji rady powiatu 
olsztyńskiego oraz w zebraniu stowa-
rzyszenia Olsztyński Obszar Aglome-
racyjny, którego jednym z głównych 
zadań jest promocja naszego regionu,
29.03.2021 - udział wspólnie z dyrek-
torem Generalnej Dyrekcji Dróg i  Auto-
strad w zebraniu stowarzyszenia „16" 
lobbującego na rzecz wyremontowania 
i  przebudowy drogi krajowej nr 16,
12.04.2021 - udział w radach budowy 
i  spotkanie z wykonawcami wymie-
nionych wcześniej inwestycji: sali spor-
towej w Łęgajnach, stadionu miejskiego, 
skateparku,
13.04.2021 - udział w spotkaniu Komisji 
Sportu, Turystki, Kultury i Promocji 
Gminy,
14.04.2021 - udział w zgromadzeniu 
wspólników Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji,
15.04.2021 - współpraca z Policją  w ce-
lu analizy oznakowania poziomego i pio-
nowego mającej poprawić bezpie-
czeństwo i organizację ruchu na terenie 
miasta,
22.04.2021 - udział w szkoleniu doty-
czącym promocji gminy w social mediach 
oraz spotkanie z Radą Miejską,
23.04.2021 - zgromadzenie wspólników 
Zakładu Usług Komunalnych, którego 
przedmiotem były rozmowy dotyczące 
przebudowy gminnego Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych mającej pomóc w uniknięciu 
podnoszenia stawek za odbiór odpadów.
 Panująca epidemia koronawirusa to 
oczywiście nieustanne prowadzenie 
działań związanych ze zwalczaniem 
SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby 
COVID-19, które w ostatnich tygo-
dniach polegały min. na spotkaniu 
w  formie wideokonferencji z Wojewodą 
Warmińsko-Mazurskim dotyczącego 
utworzenia punktu masowych szcze-
pień, który w efekcie został uruchomiony 
przy Przychodni Miejskiej w Barczewie 
w  dniu 26 kwietnia i daje możliwość 
szczepienia 200 osób dziennie. Dzięki 
wsparciu barczewskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej, strażników miejskich 
oraz kierowcy urzędowego samochodu 
zapewniany jest transport do punktów 
szczepień pacjentów, którzy ze względu 
na niepełnosprawność nie mogą do nich 

parków i innych uczęszczanych miejsc 
publicznych.

Opracowanie Maja Barczuk-Kalisz

Początek każdego roku to czas rocznic związanych z Feliksem 
Nowowiejskim, wybitnym kompozytorem, organistą, dyry-
gentem, chórmistrzem, pedagogiem i patriotą. W styczniu 
2021 r. minęła 75. rocznica śmierci, natomiast w lutym 144. 
rocznica urodzin. Co roku w Salonie Muzycznym im. Feliksa 
Nowowiejskiego, muzeum w Barczewie organizowane są 
uroczystości i koncerty. Niestety przedłużające się obostrze-
nia sanitarne związane z pandemią koronawirusa są powodem 
braku możliwości odwiedzenia salonu, dlatego za pośred-
nictwem naszych lokalnych mediów chcemy Państwu 
przypomnieć osobę Feliksa Nowowiejskiego, jednej z naj-
ważniejszych postaci kultury Warmii i Mazur.
 Feliks Nowowiejski urodził się 7.02.1877 r. w Barczewie 
(dawniej Wartenburg), zmarł 18.01.1946 r. w Poznaniu. Był 
piątym dzieckiem wśród licznej gromadki dzieci Franciszka 
i Katarzyny z domu Falk. Ojciec Feliksa, z zawodu krawiec, 
należał do Towarzystwa Czytelni Ludowych, prowadził 
bibliotekę i śpiewał w chórze kościelnym. Rodzice uzdolnieni 
muzycznie i aktywni społecznie zapewnili dzieciom solidne 
wychowanie w duchu religijnym i patriotycznym, przekazali 
zamiłowanie do muzyki zwłaszcza kościelnej i ludowej.
 Niezwykłe zdolności muzyczne Feliks przejawiał już 
podczas nauki w szkole elementarnej w Barczewie. Edukację 
muzyczną rozpoczął w klasztornej szkole muzycznej w Świętej 
Lipce, gdzie uczył się grać na wielu instrumentach. Już w mło-
dzieńczym okresie podejmował pierwsze próby kompo-
zytorskie.  W 1893 r. wraz z rodziną przeniósł się do Olsztyna, 
gdzie grał i komponował dla orkiestry wojskowej i otrzymał 
posadę organisty w Kościele św. Jakuba w Olsztynie. W 1898 r. 
otrzymał I nagrodę za marsz Pod sztandarem pokoju 
stowarzyszenia The Bri�sh Musician w Londynie, co pozwoliło 
mu na dalsze kształcenie za granicą. W latach 1898-1907 
doskonalił wiedzę muzyczną i prowadził działalność kon-
certową i kompozytorską w Konserwatorium Sterna w Berlinie, 
Szkole Muzyki Kościelnej w Ratyzbonie, Królewskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Berlinie i Królewskim Uniwersytecie im. 
Fryderyka Wilhelma. Uczył się pod okiem znakomitych 
nauczycieli, m.in. Maxa Brucha, Ernesta Tauberta, brał czynny 
udział w życiu berlińskiej Polonii, współpracował z zespołami 
śpiewaczymi, co wzbudziło w nim poczucie tożsamości 
i określenia się Polakiem. W latach 1902-1904 dwukrotnie 
otrzymał nagrodę im. Giacomo Mayerbeera za oratorium 
Powrót syna marnotrawnego i Symfonię h-mol. Nagrody 
umożliwiły Feliksowi odbycie podróży artystycznych po 
najważniejszych europejskich ośrodkach muzycznych m.in. 
w Paryżu, Rzymie, Brukseli, Wiedniu i Pradze, gdzie nawiązał 
kontakty z wybitnymi kompozytorami m.in. Antonim Dvo-
rakiem. W 1903 r. skomponował swoje najsłynniejsze dzieło 
oratorium Quo Vadis, inspirowane powieścią Henryka 
Sienkiewicza, po raz pierwszy zaprezentowane w 1909 r. 
w Amsterdamie, wykonywane ponad 200 razy na wielu 
scenach Europy oraz Ameryki Północnej i Południowej. Oparta 
na folklorze warmińskim uwertura Swaty polskie została 
wyróżniona w 1903 r. nagrodą im. L.V. Beethovena w Bonn 
i wykonywały ją orkiestry we Lwowie, Warszawie i Krakowie. 
W latach 1909-1914 Feliks Nowowiejski sprawował funkcję 
dyrektora Towarzystwa Muzycznego w Krakowie i tu też 
skomponował muzykę Roty do słów Marii Konopnickiej.  Pieśń 
wzbudzająca miłość do ojczyzny,  po raz pierwszy wykonana 

Wspomnienie o Feliksie Nowowiejskim

INFORMACJE

15 lipca 1910 r. podczas uroczystości jubileuszowych 500-
lecia Bitwy pod Grunwaldem, zyskała olbrzymią sławę i do 
teraz jest jedną z najważniejszych polskich pieśni patrio-
tycznych. W czasie I wojny św. został wcielony do wojska 
pruskiego, gdzie pracował w berlińskiej orkiestrze garni-
zonowej. W roku 1919 kompozytor na stałe związał się 
z Poznaniem. W życiu artystycznym i osobistym był to okres 
stabilizacji. W latach 1920-1927 był profesorem w Konser-
watorium Muzycznym w Poznaniu, gdzie założył kilku-
setosobowy Chór Narodowy, prowadził orkiestry symfoniczne 
i aktywnie uczestniczył w życiu śpiewaczym chórów. 
Występował jako wirtuoz gry na organach, którego recitale 
transmitowano przez lokalną rozgłośnię radiową. Bogaty 
dorobek twórczości organowej sprawił, iż Nowowiejski został 
honorowym członkiem The Organ Music Society w Londynie. 
Już jako znany kompozytor w 1920 r. zaangażował się 
w działalność plebiscytu na Warmii i Mazurach, opowiadając 
się za przyłączeniem Warmii do Polski. Walczył o język polski 
i o ruch polski także wśród artystów, organizował koncerty 
charytatywne, z których dochód przeznaczał na cele 
plebiscytowe. Wykształcił wielu Warmiaków na dyrygentów 
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HISTORIA

i organistów. Koncertował także jako muzyk-wirtuoz w kraju i za 
granicą. Brał czynny udział w życiu społecznym. Ukochanej 
Warmii zadedykował hymn warmiński O Warmio moja miła, 
który wzmacniał poczucie polskości i miłości do tej ziemi. Pieśń 
jest hymnem i hejnałem od wielu lat w Olsztynie, natomiast 18 
stycznia 2016 r. podczas uroczystej inauguracji ogłoszonego 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolskiego Roku 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, uchwałą nr XX(135)16 
Rada Miejska w Barczewie ustanowiła utwór O Warmio moja 
miła hymnem Barczewa. 
 Twórczość kompozytora, obok patriotycznej i ludowej, nosi 
w sobie bogatą różnorodność barw i płaszczyzn muzycznych. 
Wśród wielu kompozycji należy wymienić dzieła sceniczne, 
m.in. opery - Legenda Bałtyku, Kaszuby; balety - Król Wichrów, 
Malowanki ludowe; oratoria - Quo Vadis, Powrót syna marno-
trawnego, Znalezienie Św. Krzyża; poematy symfoniczne - 
Beatrice, Śmierć Ellenai; uwertury m.in. Swaty polskie; dziewięć 
symfonii i cztery koncerty organowe. Nie można tu pominąć 
twórczości sakralnej,  wśród nich dziewięć mszy, m.in. Missa Pro 
Pace, Missa Stella Maris, Psalm 136 Ojczyzna oraz monety, hymny 
kościelne i nabożne. Na uwagę zasługuje również bogata 
twórczość chóralna, to kilkaset utworów chóralnych, pieśni 
patriotyczne, a wśród nich najważniejsza Rota oraz hymny, np. 
Warmiński, Wielkopolski, Hymn do Bałtyku. Nowowiejski tworzył 
także koncerty instrumentalne, pieśni solowe, utwory 
fortepianowe. Dzieła były prezentowane na wielu scenach 
Europy oraz Ameryki, gdzie, doceniając jej wartość, w latach 
1935-1936 kompozytor został odznaczony Państwową Na-
grodą Muzyczną, Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Res-
�tuta, tytułem szambelana papieskiego przez papieża Piusa XI.
 Historia Feliksa Nowowiejskiego i jego rodziny, która przez 
lata kontynuuje tradycje muzyczne oraz ogromna i różnorodna 
spuścizna twórczości natchnionej miłością do ojczyzny na stałe 
wpisały się w karty historii naszego regionu. Postać Feliksa 
Nowowiejskiego jest inspiracją do organizacji różnych inicjatyw 
edukacyjnych, kulturalnych i patriotycznych takich jak m.in. 
Międzynarodowy Fes�wal Muzyki Chóralnej im. F. Nowo-
wiejskiego. Kompozytor jest też patronem szkół, nie tylko 
muzycznych, a także  Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 
w Olsztynie. W Polsce istnieją też dwa muzea poświęcone 
kompozytorowi - salony muzyczne w Poznaniu i w Barczewie. 
Przypomnijmy, iż muzeum, a obecnie Salon Muzycznych im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, istnieje już od 60 lat 
i z pewnością będziemy jeszcze Państwu o tym przypominać 
w osobnym artykule.

Magdalena Łowkiel

 Styczeń i luty są miesiącami, kiedy przypadają rocznice 
związane z Feliksem Nowowiejskim, kompozytorem uro-
dzonym w Barczewie - rocznica urodzin i śmierci. To jedno-
cześnie radosny czas zwiększonych i bardzo intensywnych 
odwiedzin w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie, który działa pod Centrum Kulturalno-
Bibliotecznym w Barczewie. Dzieci i młodzież z wielu szkół 
i przedszkoli z naszego regionu, ale szczególnie z gminy 
Barczewo, dotychczas licznie odwiedzali barczewskie muzeum, 
biorąc udział w lekcjach muzealnych, wycieczkach i konkursach. 
Jednak ostatni czas utrudnia standardową pracę z dziećmi 
i współpracę z instytucjami oświatowymi. Nałożone obo-
strzenia sanitarne uniemożliwiają zorganizowanie wydarzeń 
w salonie, na szczęście mamy inne sposoby i narzędzia aby się 
spotykać! Mimo że nie ma możliwości przyjścia do muzeum, to 
muzeum może przyjść do dzieci! Już od ubiegłego roku 
organizowane są lekcje online. W tym roku we współpracy ze 
Szkołą Podstawową nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Bar-
czewie zostały przygotowane lekcje online i na żywo, podczas 
których można było poznać początki życia Feliksa i jego rodziny 
w Barczewie, najważniejsze utwory kompozytora i wiele 
ciekawostek. Niejednokrotnie udało się wspólnie zaśpiewać np. 
Hymn warmiński czy Rotę. Lekcje muzealne przygotowuje 
i prowadzi Magdalena Łowkiel, kustosz barczewskiego 
muzeum, która często przebiera się w ubiór w stylu Feliksa, 
oprowadza po muzeum i opowiada o kompozytorze. W spot-
kaniach dotychczas wzięli udział uczniowie szkoły SP 1 
w Barczewie, w ramach lekcji u pedagogów - pań Jolanty 
Gieczys, Katarzyny Matyjas, Sylwii Tokarskiej, Jolanty Nie-
dzwiedzkiej, Lilianny Połowianiuk, Marty Kuklińskiej, Bożeny 
Czech, Bogumiły Fali, Anny Ziętek. Ponadto podobne lekcje 
odbyły się dla Szkoły Podstawowej nr 3 w klasie u pani Beaty 
Sierpińskiej oraz dla najmłodszych uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Kronowie, na lekcji u pani Martyny Opak. Ta wędrówka 
w przeszłość wspaniale się udała i mamy nadzieję, że będzie 
kontynuowana. Jest nadzieja, że dzieci i młodzież zapamiętają, iż 
„nasz” rodzimy Feliks Nowowiejski był nie tylko poważnym 
kompozytorem, ale też niezwykle interesującym człowiekiem, 
pozytywnie zakręconym na punkcie muzyki i to w trudnych 
czasach obydwu wojen światowych. Warto przypominać, iż 
może być wzorem do naśladowania oraz że warto dążyć do 
spełniania swoich marzeń. Polecamy również zajrzeć na kanał 
youtube Centrum Kultury Barczewo i profil facebookowy 
Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, 
gdzie znajdują się filmy edukacyjne „Spacerki online po Salonie 
Muzycznym”, które również mogą zainteresować osoby 
dorosłe. Zapraszamy do stałej współpracy, albowiem historie o 
Feliksie Nowowiejskim są zawsze ciekawe.

Magdalena Łowkiel

WYDARZENIA / INFORMACJE

 Przedstawiona pocztówka wydana została w 1913 roku, 
na co wskazuje data stempla pocztowego 27 października 
1913 roku. Pocztówka nie przedstawia panoramy dawnego 
Barczewa czy miejscowego, zabytkowego obiektu o gotyckiej 
architekturze. Tym razem przedstawia dwie starsze panie 
w strojach z tamtej epoki.
 Z historii miasta wiemy, że po 1772 roku nasiliła się 
germanizacja na Warmii, w tym w Barczewie. Z każdym 
rokiem wzrastał w naszym mieście procentowy udział 
ludności wyznania protestanckiego. W maju 1791 roku 
w Barczewie utworzona została Gmina Ewangelicka. 
Natomiast w 1871 roku zbudowany i poświęcony został 
kościół ewangelicki, w którym odprawiano nabożeństwa 
zgodnie z kalendarzem liturgicznym, w tym nabożeństwo 
pasyjne w okresie Wielkiego Postu. Przypomnijmy, że Wielki 
Piątek w kościele ewangelickim jest jednym z najważniejszych 
świąt upamiętniającym ostatnią wieczerzę. Nawiązuje do 
dnia, w którym ma miejsce spotkanie Boga z człowiekiem. 
Tego dnia we wszystkich kościołach ewangelickich dominuje 
odcień czerni, krzyż przesłonięty jest kirem na znak żałoby, 
a dzwony kościelne milczą.
 Na pocztówce widoczne są dwie starsze kobiety wyznania 
ewangelickiego, ubrane w „Abendmahlstracht”. Dawniej 
w strój ten ubierały się panie podczas Wielkiego Piątku. 
Kobiecy strój wyjściowy wyróżnia długa, czarna suknia, białe 
nakrycie głowy i zakończenie rękawów oraz chusta. Każda z 
kobiet trzyma w ręku modlitewnik. Tak oto ubiorem uszytym 
na tę okazję kobiety w szczególny sposób podkreślały swoje 
przywiązanie do tradycji. 
Poniżej znajduje się napis: „Wartenburg. Alte Frauen in 
Abendmahlstracht”. 

Wojciech Zenderowski
Fot. Pocztówka z archiwum autora

O pocztówce z 1913 roku

 Przez kilka dekad przyzwyczailiśmy 
się do widoku sylwetki kościoła św. 
Andrzeja Apostoła w Barczewie bez 
sygnaturki. Z historii kościoła wiemy, że 
„w 1717 roku, za biskupa Teodora Potoc-
kiego, na ścianie szczytowej głównego 
korpusu świątyni umieszczono sygna-
turkę z małym dzwonem”. W innym 
miejscu, czytamy że „w 1846 roku pożar 
nie oszczędził klasztoru. Spłonął dach 
kościoła”. Prawdopodobnie w pożarze 
spłonęła sygnaturka, którą odtworzono 
na wzór pierwotnej i w 1864 roku 
zamontowano w tym samym miejscu. 
Kolejna informacja z 1867 roku wspo-
mina o jej remoncie. Dopiero w Kalen-
darium dziejów Barczewa pod datą 10 
marca 1948 roku czytamy, że „nad 
miastem przeszła nadspodziewanie silna 
wichura czyniąc wielkie szkody”. Praw-
dopodobnie wówczas wichura uszko-

dziła wystającą nad dachem kościoła 
konstrukcję sygnaturki, której górna 
część została dla bezpieczeństwa zdjęta. 
Dopiero pod koniec czerwca 2020 roku 
na ścianie nawy głównej prezbiterium 
umocowana została podstawa, na której 
później zamontowano sygnaturkę z iglicą 
zwieńczoną krzyżem, a niżej chorągiew-
ką z datą „1864” (ostatniej sygnaturki) 
oraz kulą o średnicy 36 cm, którą pokryto 
24 karatowym złotem. W tym miejscu 
dodajmy, że fundatorem i wykonawcą 
sygnaturki na kościele klasztornym był 
Przemysław Gorek.  
 Wydarzeniem, które zapisało się w hi-
storii kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła, 
był wtorek 28 lipca 2020 roku, kiedy 
w sygnaturce po renowacji powieszono 
dzwon. Nosił nazwę „BERNARDYNI – 
BARCZEWO R.P. 1985”. Na jego ściance 
oprócz napisu odlana już była postać św. 

Franciszka, który nie był wyróżniony. 
W trakcie prac renowacyjnych dodano 
napis „Imię moje św. Franciszek”. Pierw-
sze uderzenie dzwonu miało miejsce 
w środę 29 lipca 2020 roku.
 11 sierpnia - w dzień św. Klary 
z Asyżu, na pamiątkę remontu kościoła 
klasztornego Zakonu Braci Mniejszych 
w Barczewie, w kuli sygnaturki złożono 
„KAPSUŁĘ CZASU”. Odbudowa sygna-
turki kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Barczewie A.D. MMXX”. 
W hermetycznie zamkniętej kapsule 
umieszczono w trzech lnianych worecz-
kach 300 monet polskich o różnych 
nominałach wydanych tylko w 2020 
roku. Ponadto list do przyszłych pokoleń, 
który zamieszczamy w oryginalnej 
pisowni: 
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i organistów. Koncertował także jako muzyk-wirtuoz w kraju i za 
granicą. Brał czynny udział w życiu społecznym. Ukochanej 
Warmii zadedykował hymn warmiński O Warmio moja miła, 
który wzmacniał poczucie polskości i miłości do tej ziemi. Pieśń 
jest hymnem i hejnałem od wielu lat w Olsztynie, natomiast 18 
stycznia 2016 r. podczas uroczystej inauguracji ogłoszonego 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolskiego Roku 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, uchwałą nr XX(135)16 
Rada Miejska w Barczewie ustanowiła utwór O Warmio moja 
miła hymnem Barczewa. 
 Twórczość kompozytora, obok patriotycznej i ludowej, nosi 
w sobie bogatą różnorodność barw i płaszczyzn muzycznych. 
Wśród wielu kompozycji należy wymienić dzieła sceniczne, 
m.in. opery - Legenda Bałtyku, Kaszuby; balety - Król Wichrów, 
Malowanki ludowe; oratoria - Quo Vadis, Powrót syna marno-
trawnego, Znalezienie Św. Krzyża; poematy symfoniczne - 
Beatrice, Śmierć Ellenai; uwertury m.in. Swaty polskie; dziewięć 
symfonii i cztery koncerty organowe. Nie można tu pominąć 
twórczości sakralnej,  wśród nich dziewięć mszy, m.in. Missa Pro 
Pace, Missa Stella Maris, Psalm 136 Ojczyzna oraz monety, hymny 
kościelne i nabożne. Na uwagę zasługuje również bogata 
twórczość chóralna, to kilkaset utworów chóralnych, pieśni 
patriotyczne, a wśród nich najważniejsza Rota oraz hymny, np. 
Warmiński, Wielkopolski, Hymn do Bałtyku. Nowowiejski tworzył 
także koncerty instrumentalne, pieśni solowe, utwory 
fortepianowe. Dzieła były prezentowane na wielu scenach 
Europy oraz Ameryki, gdzie, doceniając jej wartość, w latach 
1935-1936 kompozytor został odznaczony Państwową Na-
grodą Muzyczną, Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Res-
�tuta, tytułem szambelana papieskiego przez papieża Piusa XI.
 Historia Feliksa Nowowiejskiego i jego rodziny, która przez 
lata kontynuuje tradycje muzyczne oraz ogromna i różnorodna 
spuścizna twórczości natchnionej miłością do ojczyzny na stałe 
wpisały się w karty historii naszego regionu. Postać Feliksa 
Nowowiejskiego jest inspiracją do organizacji różnych inicjatyw 
edukacyjnych, kulturalnych i patriotycznych takich jak m.in. 
Międzynarodowy Fes�wal Muzyki Chóralnej im. F. Nowo-
wiejskiego. Kompozytor jest też patronem szkół, nie tylko 
muzycznych, a także  Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 
w Olsztynie. W Polsce istnieją też dwa muzea poświęcone 
kompozytorowi - salony muzyczne w Poznaniu i w Barczewie. 
Przypomnijmy, iż muzeum, a obecnie Salon Muzycznych im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, istnieje już od 60 lat 
i z pewnością będziemy jeszcze Państwu o tym przypominać 
w osobnym artykule.

Magdalena Łowkiel

 Styczeń i luty są miesiącami, kiedy przypadają rocznice 
związane z Feliksem Nowowiejskim, kompozytorem uro-
dzonym w Barczewie - rocznica urodzin i śmierci. To jedno-
cześnie radosny czas zwiększonych i bardzo intensywnych 
odwiedzin w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie, który działa pod Centrum Kulturalno-
Bibliotecznym w Barczewie. Dzieci i młodzież z wielu szkół 
i przedszkoli z naszego regionu, ale szczególnie z gminy 
Barczewo, dotychczas licznie odwiedzali barczewskie muzeum, 
biorąc udział w lekcjach muzealnych, wycieczkach i konkursach. 
Jednak ostatni czas utrudnia standardową pracę z dziećmi 
i współpracę z instytucjami oświatowymi. Nałożone obo-
strzenia sanitarne uniemożliwiają zorganizowanie wydarzeń 
w salonie, na szczęście mamy inne sposoby i narzędzia aby się 
spotykać! Mimo że nie ma możliwości przyjścia do muzeum, to 
muzeum może przyjść do dzieci! Już od ubiegłego roku 
organizowane są lekcje online. W tym roku we współpracy ze 
Szkołą Podstawową nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Bar-
czewie zostały przygotowane lekcje online i na żywo, podczas 
których można było poznać początki życia Feliksa i jego rodziny 
w Barczewie, najważniejsze utwory kompozytora i wiele 
ciekawostek. Niejednokrotnie udało się wspólnie zaśpiewać np. 
Hymn warmiński czy Rotę. Lekcje muzealne przygotowuje 
i prowadzi Magdalena Łowkiel, kustosz barczewskiego 
muzeum, która często przebiera się w ubiór w stylu Feliksa, 
oprowadza po muzeum i opowiada o kompozytorze. W spot-
kaniach dotychczas wzięli udział uczniowie szkoły SP 1 
w Barczewie, w ramach lekcji u pedagogów - pań Jolanty 
Gieczys, Katarzyny Matyjas, Sylwii Tokarskiej, Jolanty Nie-
dzwiedzkiej, Lilianny Połowianiuk, Marty Kuklińskiej, Bożeny 
Czech, Bogumiły Fali, Anny Ziętek. Ponadto podobne lekcje 
odbyły się dla Szkoły Podstawowej nr 3 w klasie u pani Beaty 
Sierpińskiej oraz dla najmłodszych uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Kronowie, na lekcji u pani Martyny Opak. Ta wędrówka 
w przeszłość wspaniale się udała i mamy nadzieję, że będzie 
kontynuowana. Jest nadzieja, że dzieci i młodzież zapamiętają, iż 
„nasz” rodzimy Feliks Nowowiejski był nie tylko poważnym 
kompozytorem, ale też niezwykle interesującym człowiekiem, 
pozytywnie zakręconym na punkcie muzyki i to w trudnych 
czasach obydwu wojen światowych. Warto przypominać, iż 
może być wzorem do naśladowania oraz że warto dążyć do 
spełniania swoich marzeń. Polecamy również zajrzeć na kanał 
youtube Centrum Kultury Barczewo i profil facebookowy 
Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, 
gdzie znajdują się filmy edukacyjne „Spacerki online po Salonie 
Muzycznym”, które również mogą zainteresować osoby 
dorosłe. Zapraszamy do stałej współpracy, albowiem historie o 
Feliksie Nowowiejskim są zawsze ciekawe.

Magdalena Łowkiel

WYDARZENIA / INFORMACJE

 Przedstawiona pocztówka wydana została w 1913 roku, 
na co wskazuje data stempla pocztowego 27 października 
1913 roku. Pocztówka nie przedstawia panoramy dawnego 
Barczewa czy miejscowego, zabytkowego obiektu o gotyckiej 
architekturze. Tym razem przedstawia dwie starsze panie 
w strojach z tamtej epoki.
 Z historii miasta wiemy, że po 1772 roku nasiliła się 
germanizacja na Warmii, w tym w Barczewie. Z każdym 
rokiem wzrastał w naszym mieście procentowy udział 
ludności wyznania protestanckiego. W maju 1791 roku 
w Barczewie utworzona została Gmina Ewangelicka. 
Natomiast w 1871 roku zbudowany i poświęcony został 
kościół ewangelicki, w którym odprawiano nabożeństwa 
zgodnie z kalendarzem liturgicznym, w tym nabożeństwo 
pasyjne w okresie Wielkiego Postu. Przypomnijmy, że Wielki 
Piątek w kościele ewangelickim jest jednym z najważniejszych 
świąt upamiętniającym ostatnią wieczerzę. Nawiązuje do 
dnia, w którym ma miejsce spotkanie Boga z człowiekiem. 
Tego dnia we wszystkich kościołach ewangelickich dominuje 
odcień czerni, krzyż przesłonięty jest kirem na znak żałoby, 
a dzwony kościelne milczą.
 Na pocztówce widoczne są dwie starsze kobiety wyznania 
ewangelickiego, ubrane w „Abendmahlstracht”. Dawniej 
w strój ten ubierały się panie podczas Wielkiego Piątku. 
Kobiecy strój wyjściowy wyróżnia długa, czarna suknia, białe 
nakrycie głowy i zakończenie rękawów oraz chusta. Każda z 
kobiet trzyma w ręku modlitewnik. Tak oto ubiorem uszytym 
na tę okazję kobiety w szczególny sposób podkreślały swoje 
przywiązanie do tradycji. 
Poniżej znajduje się napis: „Wartenburg. Alte Frauen in 
Abendmahlstracht”. 

Wojciech Zenderowski
Fot. Pocztówka z archiwum autora

O pocztówce z 1913 roku

 Przez kilka dekad przyzwyczailiśmy 
się do widoku sylwetki kościoła św. 
Andrzeja Apostoła w Barczewie bez 
sygnaturki. Z historii kościoła wiemy, że 
„w 1717 roku, za biskupa Teodora Potoc-
kiego, na ścianie szczytowej głównego 
korpusu świątyni umieszczono sygna-
turkę z małym dzwonem”. W innym 
miejscu, czytamy że „w 1846 roku pożar 
nie oszczędził klasztoru. Spłonął dach 
kościoła”. Prawdopodobnie w pożarze 
spłonęła sygnaturka, którą odtworzono 
na wzór pierwotnej i w 1864 roku 
zamontowano w tym samym miejscu. 
Kolejna informacja z 1867 roku wspo-
mina o jej remoncie. Dopiero w Kalen-
darium dziejów Barczewa pod datą 10 
marca 1948 roku czytamy, że „nad 
miastem przeszła nadspodziewanie silna 
wichura czyniąc wielkie szkody”. Praw-
dopodobnie wówczas wichura uszko-

dziła wystającą nad dachem kościoła 
konstrukcję sygnaturki, której górna 
część została dla bezpieczeństwa zdjęta. 
Dopiero pod koniec czerwca 2020 roku 
na ścianie nawy głównej prezbiterium 
umocowana została podstawa, na której 
później zamontowano sygnaturkę z iglicą 
zwieńczoną krzyżem, a niżej chorągiew-
ką z datą „1864” (ostatniej sygnaturki) 
oraz kulą o średnicy 36 cm, którą pokryto 
24 karatowym złotem. W tym miejscu 
dodajmy, że fundatorem i wykonawcą 
sygnaturki na kościele klasztornym był 
Przemysław Gorek.  
 Wydarzeniem, które zapisało się w hi-
storii kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła, 
był wtorek 28 lipca 2020 roku, kiedy 
w sygnaturce po renowacji powieszono 
dzwon. Nosił nazwę „BERNARDYNI – 
BARCZEWO R.P. 1985”. Na jego ściance 
oprócz napisu odlana już była postać św. 

Franciszka, który nie był wyróżniony. 
W trakcie prac renowacyjnych dodano 
napis „Imię moje św. Franciszek”. Pierw-
sze uderzenie dzwonu miało miejsce 
w środę 29 lipca 2020 roku.
 11 sierpnia - w dzień św. Klary 
z Asyżu, na pamiątkę remontu kościoła 
klasztornego Zakonu Braci Mniejszych 
w Barczewie, w kuli sygnaturki złożono 
„KAPSUŁĘ CZASU”. Odbudowa sygna-
turki kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Barczewie A.D. MMXX”. 
W hermetycznie zamkniętej kapsule 
umieszczono w trzech lnianych worecz-
kach 300 monet polskich o różnych 
nominałach wydanych tylko w 2020 
roku. Ponadto list do przyszłych pokoleń, 
który zamieszczamy w oryginalnej 
pisowni: 
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1807.03.08 – w okolicach Barczewa wojska 
rosyjskie stoczyły potyczki z wojskami francuskimi.
1848.03.26 – w Barczewie miała miejsce 
manifestacja poprzedzona pochodem na znak 
poparcia dla zrywu narodowościowego w Europie. 
1861.03.12 – Barczewo liczyło 1197 Niemców 
i 1946 Polaków.
1861.03.18 – zmarł w Bartołtach Wielkich Jan 
Szaffryna, działacz warmiński i organizator 
czytelnictwa na wsi.
1911.03.03 – w Trzciance (pow. malborski) urodził 
się Kazimierz Pacer, nauczyciel szkoły polskiej 
w Skajbotach. 
1931.03.01 – w Skajbotach założono polskie 
przedszkole.
1931.03.02 – urodził się Stefan Foremny, założyciel 
chóru w Barczewie, profesor muzyki. 
1931.03.28 – w Barczewie zmarła siostra zakonna 
Leonharda Pingel.
1941.03. – począwszy od marca, z uwagi na 
przejeżdżające transporty wyładowane sprzętem 
wojskowym, dochodziło do częstych ograniczeń 
w ruchu pociągów pasażerskich na stacji kolejowej 
w Barczewie. 
1941.03.01 – od tego dnia do 15 czerwca budynek 
szkoły średniej został udostępniony niemieckiemu 
wojsku.
1951.03.10 – w areszcie UB w Morągu 
w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł Józef 
Łukasiak. W 1948 roku był kierownikiem Szkoły 
Podstawowej i Publicznej Średniej Szkoły 
Zawodowej w Barczewie. 
1951.03.11-18 – w kościele św. Anny w Barczewie 
miała miejsce pierwsza po wojnie Misja Święta, 
którą prowadzili ojcowie redemptoryści.
1951.03.14 – leżące odłogiem ziemie w Barku 
przekazano dla Państwowego Gospodarstwa 
Rolnego.
1961.03.07 – w Skajbotach zmarł Bernard 
Barabasz – aktywny działacz polskich organizacji 
i instytucji w powiecie olsztyńskim.
1961.03.08 – w prywatnym domu w Jedzbarku 
urządzono kaplicę, w której odprawiono pierwsze 
nabożeństwo.
1971.03.07 – Liga Kobiet i Klub „Srebrnego Kłosa” 
zorganizował imprezę poświęconą 
Międzynarodowemu Dniu Kobiet.
1971.03.21 – ognisko TKKiF i Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Barczewie zorganizowali 
pierwszy turniej szachowy.
1981.03.30 – przewodniczącym Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Barczewie został Edmund 
Kotewicz. 
1991.03.16 – redaktorem naczelnym gazety 
samorządowej „Nowiny Barczewskie” został 
Tadeusz Rynkiewicz.
1991.03.19 –  została erygowana Prowincja 
w Poznaniu pod wezwaniem św. Franciszka 
z Asyżu. Kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła 
w Barczewie wszedł w skład tej prowincji.
2001.03.27 – w Barczewie doszło do spotkania 
założycielskiego oddziału Towarzystwa Polsko-
Węgierskiego.

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Marzec

HISTORIA

średnią szkołę w Olsztynie i podjął studia - 
kompozycję, fortepian i dyrygenturę 
w Państwowej Wyższej Szkole Mu-
zycznej w Warszawie (Uniwersytet Mu-
zyczny Fryderyka Chopina). Każdego roku 
na wakacje przyjeżdżał do Barczewa. Był 
pierwszym, który zapisał się w powojennej 
historii barczewskich muzyków.
 Po studiach, w latach 1955-1956 pra-
cował w Państwowej Szkole Muzycznej 
w Olsztynie na stanowisku docenta forte-
pianu. Był współtwórcą olsztyńskiej orkie-
stry. Dał się poznać jako pianista, organista i 
kompozytor. Był także zatrudniony na 
etacie nauczyciela lekcji gry na fortepianie 
w olsztyńskiej szkole muzycznej. Z tego 
okresu miejscowi zapamiętali go jak 
w każdą niedzielę, podczas mszy świętej, 
zasiadał do organów, a jak grał, w kościele 
drżały piękne przedwojenne witraże. 
Zapamiętali, jak podtrzymywał tradycję 
ojca trębacza, wielokrotnie stojąc na 
galeryjce i podczas uroczystych świąt 
grając na trąbce chorały i pieśni religijne. 
Znajdywał czas na spotkania towarzyskie 
miejscowych muzyków. 
 W październiku 1956 roku Stefan 
Foremny ożenił się z Brygidą z domu 
Liedtke, urodzoną w Ruszajnach. Wówczas 
podczas kościelnej uroczystości, zachowu-
jąc tradycję, wystąpił we fraku i cylindrze. 
W tym czasie zbierał pieśni ludowe z War-
mii i Mazur. Ponadto z tego okresu pocho-
dzą pierwsze kompozycje Stefana Forem-
nego, w tym liczne sonaty na trąbkę, tubę 
i fortepian. Do najpopularniejszych dzieł, 
oprócz pieśni chóralnych, należy wymienić 
„Utwór chóralny na 3-głosy” - oparty na 
tradycjach warmińskich, który wydał 
w formie książki w Olsztynie w 1960 roku. 
Ponadto: „Rondo na 3 trąbki Bb”, „Alle-
gre�o na tubę i fortepian”, „Czwartą sonatę 
na trąbkę i fortepian”, „Largo i andante na 3 

trąbki w Bb”, „Od alfa do omegi - 24 utwory 
na trąbkę w Bb i tubę w C” i „Pieśni Warmii 
i Mazur na chóry 3-głosowe”. 
 W kwietniu 1961 roku Stefan Foremny 
był jednym z sześciu założycieli Stowa-
rzyszenia Polskich Artystów Muzyków 
w Olsztynie. Miesiąc później pełnił funkcję 
skarbnika. W latach 1960-1962 był dyry-
gentem Chóru im. Prof. Wiktora Waw-
rzyczka na Akademii Rolniczo-Technicznej 
w Olsztynie, który swoim śpiewem za-
pewniał muzyczną oprawę wydarzeniom 
z życia akademickiego, religijnego i kultu-
ralnego Olsztyna. Był współzałożycielem 
chóru parafialnego przy parafii św. Anny 
i św. Szczepana w Barczewie, którym przez 
krótki okres czasu dyrygował. Natomiast 
w mieście wciąż tworzył różne orkiestry 
taneczne. Stefan Foremny należał do ak-
tywnych twórców orkiestry symfonicznej.
 Do wyjazdu do Niemiec zmusiła Forem-
nych sytuacja polityczna. Prześladowano 
ich jako Niemców, podczas gdy oni byli 
Warmiakami i przy tym trwali do końca. 
Jednak chcąc zachować własną tożsamość 
narodową, musieli wyjechać do Niemiec. 
Po długich staraniach 2 marca 1963 roku 
otrzymali zezwolenie na wyjazd do Nie-
miec.
 Ostatecznie Foremni osiedlili się w 
miejscowości Münster. Tu Stefan Foremny 
znalazł miejsce do spełnienia swoich 
marzeń. Został profesorem na Wydziale 
Muzycznym Wes�alskiego Uniwersytetu 
Wilhelma, gdzie jako wykładowca rozpo-
czął pracę. Stworzył od podstaw i prowa-
dził warmiński chór mieszany.
 Na swym koncie posiadał spory do-
robek kompozytorski. W 1993 roku za 
czterdziestoletnią działalność jako dyry-
gent został odznaczony „Odznaczeniem 
Cecylii” (Cäcilienabzeichen).
 W Niemczech urodziła się dwójka 
dzieci, w tym syn Stefana, Ma�hias Fo-
remny, który poszedł w ślady ojca. Dziś 
absolwent Konserwatorium Muzycznego 
w Detmold, znany w Niemczech dyrygent.  
Od wyjazdu do Niemiec prof. Stefan 
Foremny tylko raz w czerwcu 1998 roku 
przyjechał do Barczewa, gdzie w kościele 
św. Anny i św. Szczepana zagrał na 
organach podczas mszy świętej z okazji 
sześćdziesiątych urodzin Winfrieda 
Lipschnera. Jego żona Brygida zaśpiewała 
wówczas par�e solowe. W tym czasie 
Stefan Foremny już chorował. Zmarł 16 
marca 2006 roku w Münster w Wes�alii. 

Wojciech Zenderowski
Fot. Stefan Foremny. W zbiorach autora.

O ludziach z naszego miasta

Stefan Foremny. W 90. rocznicę urodzin
 Od wieków Barczewo w jakiś sposób 
sprzyjało i sprzyja wielu talentom i twór-
czym natchnieniom muzycznym. Jednym 
z nich jest rodowity mieszkaniec naszego 
miasta Stanisław Foremny, genialny muzyk, 
kompozytor, wykładowca, dyrektor chóru 
i nauczyciel akademicki. Człowiek z własną 
historią, dla którego gród leżący w widłach 
rzek Pisa i Kiermas był ukochanym rodzin-
nym miastem.
 Stefan Foremny urodził się 2 marca 
1931 roku w Wartenburgu, dzisiejszym 
Barczewie, w rodzinie Karla i Antoniny, 
z domu Maruszczyk o prapolskich trady-
cjach. Rodzina Foremnych mieszkała na 
piętrze w murowanej piętrowej kamie-
niczce, typowo pseudoklasycystycznej 
z końca XIX wieku, przy ulicy Mickiewicza 
12 (za czasów niemieckich Luisensraße 
81/82), a zabudowania piekarni przylegały 
do ówczesnej ul. Hinter der Mauer (ul. 
Cicha). Szczęśliwym trafem kamieniczka 
oparła się wojnie i w stanie nienaruszonym, 
z typową dla tego okresu fasadą, zacho-
wała swój wygląd po dzień dzisiejszy. 
Natomiast na parterze mieli wychodzący na 
ulicę sklep z pieczywem, z dużym oknem 
wystawowym, a na zapleczu – piec 
piekarniczy z dużym kominem i piękny 
dzienny pokój. Ojciec Stefana, Karl Fo-
remny, był mistrzem piekarskim i właści-
cielem tejże piekarni. Ponadto znanym 
chórzystą, trębaczem i organistą w miejsco-
wej farze. Starsi mieszkańcy zapamiętali 
dobrze ojca Stefana, Karla Foremnego, 
wspaniałego i uzdolnionego muzyka, który 
co niedziela w farze grał na organach do 
mszy świętej. Zapamiętali go także jako 
dobrego piekarza. Tak było do stycznia 
1945 roku. Foremnym nie udało się uciec 
przed zbliżającymi się do miasta wojskami 
Armii Czerwonej. Przeżyli front i pobyt 
„wyzwolicieli” w mieście. Wytrwali naj-
gorszy okres, który doświadczył ich 
okrutnie. Niestety, ojciec Stefana  został 
aresztowany przez NKWD wiosną 1945 
roku, jako że był właścicielem piekarni, 
zwanym „kapitalistą” i wywieziony w głąb 
Związku Radzieckiego, na Sybir, skąd nigdy 
już nie wrócił. Wraz z przyjściem polskich 
władz Foremnych pozbawiono prawa 
własności. Zabrano im piec piekarniczy 
i sklep, pozostawiając jedynie mieszkanie 
na piętrze. Wówczas nastał dla nich trudny 
okres. Jednak rodzina nie upadła na duchu.
 W rodzinnym mieście Stefan Foremny 
z początku uczęszczał do niemieckiej 
szkoły podstawowej przy ul. Wojska 
Polskiego, a po 1945 roku w tej samej 
kontynuował naukę już jako uczeń polskiej 
szkoły. Mimo wielu trudności ukończył 

August Pompetzki, Thomas Pompetzki, 
Karl Rückstein, August Schoffrinski, 
Mar�n Schrader, Joseph Skrzypski 
i Johann Spiza. 
 Odsłonięcie pomnika miało miejsce 
27 sierpnia 1911 roku. W ceremonii 
uczestniczyły tłumy miejscowych oraz 
burmistrz miasta ze swoimi urzędnikami, 
przedstawiciele miejscowej straży po-
żarnej i policji, a także poczty sztanda-
rowe, były przemówienia, a na koniec 
składano wieńce. W kolejnych latach 
w święto Związku Weteranów Wojen-
nych (3 czerwca) pod pomnikiem skła-
dano wieńce w asyście pocztu sztanda-
rowego związku. 
 W roku 1936 zmieniła się nazwa 
placu na Adolf Hitler Platz, a kiedy 
wojska hitlerowskie wycofywały się 
spod Stalingradu, pomnik rozebrano. 
Wszystko, co było z brązu, przetopiono 
na potrzeby toczącej się wojny. W 1945 
roku rozebrano także i cokół.
 W maju 1985 roku odsłonięto po-
mnik „WYZWOLICIELOM – SPOŁE-
CZEŃSTWO BARCZEWA”, który po 
przemianach ustrojowych także roze-
brano. Dziś w jego miejscu ponownie 
założono klomb kwiatowy.

Wojciech Zenderowski
Fot. Anton Gehrmann. 

Ze zbiorów autora.

 W czasach niemieckich najczęściej 
przedstawianym na pocztówkach ele-
mentem architektonicznym miasta był 
pomnik bohaterów (Kriegerdenkmal) 
znajdujący się na Post Platz (plac Pocz-
towy). 2 września 1888 roku z chwilą 
powstania w mieście Związku Wete-
ranów Wojskowych jego członkowie 
zaplanowali ufundować pomnik wszy-
stkim tym, którzy zginęli w ostatnich 
dwóch wojnach, tj. prusko-austriackiej 
1864-1866 oraz w francusko-pruskiej 
1870-1871. Dopiero 27 lutego 1906 
roku przewodniczący Stowarzyszenia 
Wojowników, dyrektor miejscowego 
więzienia Hahn, ogłosił plan budowy 
pomnika w mieście. Zaplanowano, że 
stanie w sąsiedztwie urzędu poczto-
wego. Skwer podzielony był na klomby, 
których granice wyznaczały małe, be-
tonowe, czworokątne kamienie, za-
chowane do dziś, dawniej połączone 
metalowym łącznikiem oraz ozdobne 
krzewy i młode, rozłożyste wierzby. 
 W roku 1911 pomnik wykonał Oskar 
Bodin ze Steglitz, jego koszt wyniósł 
5450 RM. Sfinansowany został przez 
związek i szczodrych, miejscowych 
darczyńców. Po wybudowaniu mierzył 
od podstawy ponad 5,5 metra. Czworo-
kątny cokół pomnika wykonany został 
z granitu w kształcie lekko ściętego 
stożka, u góry przykryty kwadratową 
podstawą, na której umieszczono figurę 
pruskiego żołnierza z brązu, z chara-
kterystycznym na głowie hełmem ze 
szpicą, trzymającego w ręku stylizo-
waną chorągiew łopoczącą na wietrze, 
bez żadnych znaków i symboli, z otwo-
rem po kuli armatniej. Na frontowej 
stronie cokołu widniał wykonany w brą-
zie medalion z wizerunkiem króla 
Wilhelma I i jego syna Fryderyka III, 
cesarza Niemiec. Po drugiej stronie 
umieszczono wykute w granicie i pozła-
cane nazwiska żołnierzy z dekanatu 
barczewskiego poległych w dwóch 
wymienionych wojnach. Byli to polegli: 
- w wojnie prusko-austriackiej 1864-
1866: Joachim B., Karl Papulinski, 
Joseph Wydorski,
- w wojnie francusko-pruskiej 1870-
1871: Johann Bartschewski, Theodor 
Eich, Josef Gladisch, Josef Golz, Josef 
Gralki ,  Wilhelm Grodde, August 
Kowalski, Jakob Kullick, Peter Pfeiffer, 

Pocztówka z 1911 roku

Pomnik bohaterów
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HISTORIA

1807.03.08 – w okolicach Barczewa wojska 
rosyjskie stoczyły potyczki z wojskami francuskimi.
1848.03.26 – w Barczewie miała miejsce 
manifestacja poprzedzona pochodem na znak 
poparcia dla zrywu narodowościowego w Europie. 
1861.03.12 – Barczewo liczyło 1197 Niemców 
i 1946 Polaków.
1861.03.18 – zmarł w Bartołtach Wielkich Jan 
Szaffryna, działacz warmiński i organizator 
czytelnictwa na wsi.
1911.03.03 – w Trzciance (pow. malborski) urodził 
się Kazimierz Pacer, nauczyciel szkoły polskiej 
w Skajbotach. 
1931.03.01 – w Skajbotach założono polskie 
przedszkole.
1931.03.02 – urodził się Stefan Foremny, założyciel 
chóru w Barczewie, profesor muzyki. 
1931.03.28 – w Barczewie zmarła siostra zakonna 
Leonharda Pingel.
1941.03. – począwszy od marca, z uwagi na 
przejeżdżające transporty wyładowane sprzętem 
wojskowym, dochodziło do częstych ograniczeń 
w ruchu pociągów pasażerskich na stacji kolejowej 
w Barczewie. 
1941.03.01 – od tego dnia do 15 czerwca budynek 
szkoły średniej został udostępniony niemieckiemu 
wojsku.
1951.03.10 – w areszcie UB w Morągu 
w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł Józef 
Łukasiak. W 1948 roku był kierownikiem Szkoły 
Podstawowej i Publicznej Średniej Szkoły 
Zawodowej w Barczewie. 
1951.03.11-18 – w kościele św. Anny w Barczewie 
miała miejsce pierwsza po wojnie Misja Święta, 
którą prowadzili ojcowie redemptoryści.
1951.03.14 – leżące odłogiem ziemie w Barku 
przekazano dla Państwowego Gospodarstwa 
Rolnego.
1961.03.07 – w Skajbotach zmarł Bernard 
Barabasz – aktywny działacz polskich organizacji 
i instytucji w powiecie olsztyńskim.
1961.03.08 – w prywatnym domu w Jedzbarku 
urządzono kaplicę, w której odprawiono pierwsze 
nabożeństwo.
1971.03.07 – Liga Kobiet i Klub „Srebrnego Kłosa” 
zorganizował imprezę poświęconą 
Międzynarodowemu Dniu Kobiet.
1971.03.21 – ognisko TKKiF i Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Barczewie zorganizowali 
pierwszy turniej szachowy.
1981.03.30 – przewodniczącym Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Barczewie został Edmund 
Kotewicz. 
1991.03.16 – redaktorem naczelnym gazety 
samorządowej „Nowiny Barczewskie” został 
Tadeusz Rynkiewicz.
1991.03.19 –  została erygowana Prowincja 
w Poznaniu pod wezwaniem św. Franciszka 
z Asyżu. Kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła 
w Barczewie wszedł w skład tej prowincji.
2001.03.27 – w Barczewie doszło do spotkania 
założycielskiego oddziału Towarzystwa Polsko-
Węgierskiego.

Wojciech Zenderowski
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średnią szkołę w Olsztynie i podjął studia - 
kompozycję, fortepian i dyrygenturę 
w Państwowej Wyższej Szkole Mu-
zycznej w Warszawie (Uniwersytet Mu-
zyczny Fryderyka Chopina). Każdego roku 
na wakacje przyjeżdżał do Barczewa. Był 
pierwszym, który zapisał się w powojennej 
historii barczewskich muzyków.
 Po studiach, w latach 1955-1956 pra-
cował w Państwowej Szkole Muzycznej 
w Olsztynie na stanowisku docenta forte-
pianu. Był współtwórcą olsztyńskiej orkie-
stry. Dał się poznać jako pianista, organista i 
kompozytor. Był także zatrudniony na 
etacie nauczyciela lekcji gry na fortepianie 
w olsztyńskiej szkole muzycznej. Z tego 
okresu miejscowi zapamiętali go jak 
w każdą niedzielę, podczas mszy świętej, 
zasiadał do organów, a jak grał, w kościele 
drżały piękne przedwojenne witraże. 
Zapamiętali, jak podtrzymywał tradycję 
ojca trębacza, wielokrotnie stojąc na 
galeryjce i podczas uroczystych świąt 
grając na trąbce chorały i pieśni religijne. 
Znajdywał czas na spotkania towarzyskie 
miejscowych muzyków. 
 W październiku 1956 roku Stefan 
Foremny ożenił się z Brygidą z domu 
Liedtke, urodzoną w Ruszajnach. Wówczas 
podczas kościelnej uroczystości, zachowu-
jąc tradycję, wystąpił we fraku i cylindrze. 
W tym czasie zbierał pieśni ludowe z War-
mii i Mazur. Ponadto z tego okresu pocho-
dzą pierwsze kompozycje Stefana Forem-
nego, w tym liczne sonaty na trąbkę, tubę 
i fortepian. Do najpopularniejszych dzieł, 
oprócz pieśni chóralnych, należy wymienić 
„Utwór chóralny na 3-głosy” - oparty na 
tradycjach warmińskich, który wydał 
w formie książki w Olsztynie w 1960 roku. 
Ponadto: „Rondo na 3 trąbki Bb”, „Alle-
gre�o na tubę i fortepian”, „Czwartą sonatę 
na trąbkę i fortepian”, „Largo i andante na 3 

trąbki w Bb”, „Od alfa do omegi - 24 utwory 
na trąbkę w Bb i tubę w C” i „Pieśni Warmii 
i Mazur na chóry 3-głosowe”. 
 W kwietniu 1961 roku Stefan Foremny 
był jednym z sześciu założycieli Stowa-
rzyszenia Polskich Artystów Muzyków 
w Olsztynie. Miesiąc później pełnił funkcję 
skarbnika. W latach 1960-1962 był dyry-
gentem Chóru im. Prof. Wiktora Waw-
rzyczka na Akademii Rolniczo-Technicznej 
w Olsztynie, który swoim śpiewem za-
pewniał muzyczną oprawę wydarzeniom 
z życia akademickiego, religijnego i kultu-
ralnego Olsztyna. Był współzałożycielem 
chóru parafialnego przy parafii św. Anny 
i św. Szczepana w Barczewie, którym przez 
krótki okres czasu dyrygował. Natomiast 
w mieście wciąż tworzył różne orkiestry 
taneczne. Stefan Foremny należał do ak-
tywnych twórców orkiestry symfonicznej.
 Do wyjazdu do Niemiec zmusiła Forem-
nych sytuacja polityczna. Prześladowano 
ich jako Niemców, podczas gdy oni byli 
Warmiakami i przy tym trwali do końca. 
Jednak chcąc zachować własną tożsamość 
narodową, musieli wyjechać do Niemiec. 
Po długich staraniach 2 marca 1963 roku 
otrzymali zezwolenie na wyjazd do Nie-
miec.
 Ostatecznie Foremni osiedlili się w 
miejscowości Münster. Tu Stefan Foremny 
znalazł miejsce do spełnienia swoich 
marzeń. Został profesorem na Wydziale 
Muzycznym Wes�alskiego Uniwersytetu 
Wilhelma, gdzie jako wykładowca rozpo-
czął pracę. Stworzył od podstaw i prowa-
dził warmiński chór mieszany.
 Na swym koncie posiadał spory do-
robek kompozytorski. W 1993 roku za 
czterdziestoletnią działalność jako dyry-
gent został odznaczony „Odznaczeniem 
Cecylii” (Cäcilienabzeichen).
 W Niemczech urodziła się dwójka 
dzieci, w tym syn Stefana, Ma�hias Fo-
remny, który poszedł w ślady ojca. Dziś 
absolwent Konserwatorium Muzycznego 
w Detmold, znany w Niemczech dyrygent.  
Od wyjazdu do Niemiec prof. Stefan 
Foremny tylko raz w czerwcu 1998 roku 
przyjechał do Barczewa, gdzie w kościele 
św. Anny i św. Szczepana zagrał na 
organach podczas mszy świętej z okazji 
sześćdziesiątych urodzin Winfrieda 
Lipschnera. Jego żona Brygida zaśpiewała 
wówczas par�e solowe. W tym czasie 
Stefan Foremny już chorował. Zmarł 16 
marca 2006 roku w Münster w Wes�alii. 
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 W czasach niemieckich najczęściej 
przedstawianym na pocztówkach ele-
mentem architektonicznym miasta był 
pomnik bohaterów (Kriegerdenkmal) 
znajdujący się na Post Platz (plac Pocz-
towy). 2 września 1888 roku z chwilą 
powstania w mieście Związku Wete-
ranów Wojskowych jego członkowie 
zaplanowali ufundować pomnik wszy-
stkim tym, którzy zginęli w ostatnich 
dwóch wojnach, tj. prusko-austriackiej 
1864-1866 oraz w francusko-pruskiej 
1870-1871. Dopiero 27 lutego 1906 
roku przewodniczący Stowarzyszenia 
Wojowników, dyrektor miejscowego 
więzienia Hahn, ogłosił plan budowy 
pomnika w mieście. Zaplanowano, że 
stanie w sąsiedztwie urzędu poczto-
wego. Skwer podzielony był na klomby, 
których granice wyznaczały małe, be-
tonowe, czworokątne kamienie, za-
chowane do dziś, dawniej połączone 
metalowym łącznikiem oraz ozdobne 
krzewy i młode, rozłożyste wierzby. 
 W roku 1911 pomnik wykonał Oskar 
Bodin ze Steglitz, jego koszt wyniósł 
5450 RM. Sfinansowany został przez 
związek i szczodrych, miejscowych 
darczyńców. Po wybudowaniu mierzył 
od podstawy ponad 5,5 metra. Czworo-
kątny cokół pomnika wykonany został 
z granitu w kształcie lekko ściętego 
stożka, u góry przykryty kwadratową 
podstawą, na której umieszczono figurę 
pruskiego żołnierza z brązu, z chara-
kterystycznym na głowie hełmem ze 
szpicą, trzymającego w ręku stylizo-
waną chorągiew łopoczącą na wietrze, 
bez żadnych znaków i symboli, z otwo-
rem po kuli armatniej. Na frontowej 
stronie cokołu widniał wykonany w brą-
zie medalion z wizerunkiem króla 
Wilhelma I i jego syna Fryderyka III, 
cesarza Niemiec. Po drugiej stronie 
umieszczono wykute w granicie i pozła-
cane nazwiska żołnierzy z dekanatu 
barczewskiego poległych w dwóch 
wymienionych wojnach. Byli to polegli: 
- w wojnie prusko-austriackiej 1864-
1866: Joachim B., Karl Papulinski, 
Joseph Wydorski,
- w wojnie francusko-pruskiej 1870-
1871: Johann Bartschewski, Theodor 
Eich, Josef Gladisch, Josef Golz, Josef 
Gralki ,  Wilhelm Grodde, August 
Kowalski, Jakob Kullick, Peter Pfeiffer, 

Pocztówka z 1911 roku

Pomnik bohaterów
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HISTORIA

 Po przejściu wschodniego frontu, od 
1 lutego 1945 roku kontrolę na terenach 
miasta i gminy Barczewo, zajętych pod-
czas działań wojennych przez Armię 
Czerwoną, przejęła Radziecka Komen-
dantura Wojenna. Samo przekazanie 
władzy administracji polskiej miało 
miejsce 3 czerwca w starostwie powia-
towym w Olsztynie. To jednak dopiero 
15 sierpnia miasto i ziemskie majątki 
opuścili ostatni żołnierze radzieccy, a ich 
pobyt na długo zapamiętali mieszkańcy 
dzisiejszego Barczewa. 
 Przypomnijmy, że w styczniu 1945 
roku miasto opuściła większość jego 
mieszkańców. Pozostali tylko nieliczni. 
Pośród nich ks. Maksymilian Tarnowski, 
od 1 marca 1936 roku proboszcz 
miejscowej parafii, który po wkroczeniu 
żołnierzy radzieckich opiekował się 
miejscową ludnością. Dodajmy, że 
podczas styczniowego ostrzału miasta 
pociski artyleryjskie uszkodziły wiele 
zabytkowych budowli w tym wieżę 
i dach parafialnego kościoła pw. św. 
Anny i św. Szczepana. Stąd proboszcz 
ks. Maksymilian Tarnowski już z począ-
tkiem lutego liturgię nabożeństw prze-
niósł do poklasztornego kościoła pw. 
św. Andrzeja Apostoła. Od pierwszych 
dni lutego ks. Tarnowski, nie zważając na 
obecność żołnierzy radzieckich, na 
nowo jednoczył parafian. Poczynił kroki 
przy odbudowie kościoła parafialnego 
i poklasztornego. Od marca 1945 roku 
odprawiał siostrom w kaplicy Szpitala 
św. Antoniego Msze święte. Co więcej, 
poczynił przygotowania do pierwszych  
w powojennym okresie świąt Wielka-
nocnych.
 W roku 1945 Wielkanoc przypadała 
na dzień 1 kwietnia (niedziela). Przy-
pomnijmy, że dla wierzących to naj-
ważniejsze święto spośród wszystkich 
świąt chrześcijańskich. Upamiętnia mę-
kę, śmierć oraz zmartwychwstanie Je-
zusa Chrystusa (misterium paschalne).
 Pierwotnie Wielkanoc zwana ró-
wnież Zmartwychwstaniem Pańskim, 
Wielką Niedzielą lub Niedzielą Wielka-
nocną była świętem poprzedzanym 
kilkudniowym postem. Z czasem post 
poprzedzający trzydniowy obchód tzw. 
Triduum Paschalnego wydłużony został 
do czterdziestu dni, a ostatni jego ty-
dzień, który rozpoczyna Niedziela Pal-
mowa nazywany jest Wielkim Ty-
godniem. Ostatnie trzy dni, czyli właśnie 
Triduum, rozpoczyna się w Wielki 

Czwartek od Mszy Wieczerzy Pańskiej, 
kończy zaś nieszporami po południu 
Niedzieli Wielkanocnej. W sobotę po 
zachodzie słońca podczas Wigilii Pas-
chalnej zapala się woskową świecę 
(paschał), która symbolizuje zmar-
twychwstanie Chrystusa. Rozpoczynają 
się obchody Niedzieli Wielkanocnej.    
 Nic nie wskazywało na to, że z wiel-
kim trudem przygotowywane w koście-
le poklasztornym przez ks. Tarnow-
skiego święto Wielkanocy zostanie 
tragicznie przerwane. Niestety, w Wiel-
ki Piątek, na polecenie radzieckiego 
komendanta, zgromadzono niemal 
wszystkich mieszkańców miasta i pod 
konwojem przez Krupoliny dopro-
wadzono do oddalonego o 12 km 
majątku w Prejłowie. Siostry ze Zgro-
madzenia Sióstr św. Katarzyny, które po 
krótkiej tułaczce 5 lutego powróciły do 
swych obowiązków w Szpitalu św. 
Antoniego, także podzieliły los miesz-
kańców. Tego dnia mieszkańcom 
pozwolono zabrać ze sobą tylko pod-
ręczny bagaż, jaki mógł każdy udźwig-
nąć, w tym żywność. Do przewiezienia 
chorych i zniedołężniałych podsta-
wiono tylko 10 wozów konnych. Po 
drodze do podążających mieszkańców 
dołączył duchowny w stroju zakonnika 
– ks. Stanisław Sobieszczyk, który na 
miejscu miał odprawić mszę świętą. 
W mieście pozostało jedynie pięć rodzin 
i kilku samotnych mężczyzn.
 Opuszczone mieszkania i gospo-
darstwa rolne zostały splądrowane 
przez żołnierzy radzieckich, którzy 
zabrali żywność, nie gardząc ziemnia-
kami, burakami czy przetworami 
w słojach. Kiedy mieszkańcy powrócili 
do miasta, ich domy były zajęte przez 
nowych osadników. 
 Po przejęciu władzy przez polską 
administrację, życie mieszkańców 
wracało do normy. Przybywało wciąż 
nowych osadników.
 Kolejne święta kościelne miały już 
odświętny charakter. Mimo upływu lat 
dawni mieszkańcy Barczewa na długo 
zapamiętali święta Wielkanocne z 1945 
roku.

Wojciech Zenderowski

1311.04.11 – władca Litwy Witenes w wyprawie na 
kraj Prusów dotarł pod grodzisko położone nad 
rzeką Pisą. 
1401.04. - ukończono prace przy budowie systemu 
obronnego miasta.
1591.04. – do barczewskiego klasztoru powróciły 
zabytkowe przedmioty liturgiczne, przechowywane 
w skarbcu Franciszkanów w Lidzbarku 
Warmińskim. 
1671.04.23 – we Franknowie zmarł Zygmunt 
Krzysztof Stössel, sekretarz królewski, zarządca 
klasztoru w Barczewie, w którym po śmierci został 
pochowany. 
1711.04. – w Barczewie przy ul. Warmińskiej, dla 
upamiętnienia dżumy, jaka miała miejsce na Warmii 
z latach 1709-1711, zbudowano kolumnę „morową” 
z rzeźbą Chrystusa dźwigającego krzyż jako wotum 
dziękczynne. 
1711.04. – burmistrzem Barczewa został Caspar 
Behrendt.
1761.04.06 – zmarł we Fromborku Mikołaj Antoni 
Schulz (ur. się w Barczewie). Kanonik Warmiński, 
administrator biskupstwa warmińskiego. 
1821.04. – przy ul. Nowowiejskiego 4 zbudowano 
budynek dla potrzeb Katolickiej Szkoły dla 
Chłopców (Katholische Volksknabenschule). 
1851.04. – przy trakcie wiodącym do Jezioran zbu-
dowano stajnię dla koni, a obok pocztowy budynek.  
1871.04.26 – w Dywitach urodził się Franciszek 
Kwas – działacz warmiński, pisarz ludowy i folklo-
rysta,  założyciel Towarzystwa Ludowego w Skaj-
botach.
1901.04.30 – automobil Volkmanna drogę 
z Olsztyna do Barczewa przebył w 36 minut.
1911.04.24 – w Sieradzu urodził się Stanisław 
Bonusiak, działacz kulturalny w powojennej historii 
więzienia w Barczewie. 
1931.04.12 – w Laskowicach na Pomorzu urodził 
się Kazimierz Schneider, nauczyciel i zasłużony 
działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
1941.04.20 – ks. Henryk Tołwiński otrzymał 
święcenia kapłańskie. Był proboszczem parai św. 
Anny w Barczewie.
1951.04.01 – w Barczewie przy ul. Mickiewicza 34 
uruchomiono sklep Miejskiego Handlu 
Detalicznego.
1951.04.03 – w Berlinie zmarł Edward Nowowiejski, 
syn Franciszka i Katarzyny, pianista, organista 
i kompozytor.
1961.04.06 – w Lesznie zmarł Józef Krakor, 
działacz warmiński, bibliol, propagator szkolnictwa 
i czytelnictwa polskiego.
1971.04.29 – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Barczewie odbył się I etap konkursu „Wiedza 
o Barczewie”.
2001.04.02 – w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
odbyło się pierwsze spotkanie organizacji 
i stowarzyszeń pozarządowych z terenu miasta 
i gminy Barczewo. 
2001.04.26 – w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu 
i Turystyki w Barczewie zainaugurowano pierwszy 
Regionalny Plener – Tumiany 2002.
2001.04.27 – Rada Powiatowa w Olsztynie objęła 
strefą ciszy rejon jezior: Bartołty Wielkie (gm. 
Barczewo).

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Kwiecień

O smutnych świętach
Wielkanocnych w 1945 roku 

HISTORIA

Ciekawostki historyczne

75 lat temu. O pierwszej ucieczce z więzienia
 O pierwszych powojennych strażni-
kach więziennych i pierwszych ucieczkach 
dowiadujemy się z historii Zakładu 
Karnego w Barczewie. Po 75 latach warto 
przypomnieć o tamtych wydarzeniach, 
uzupełniając je o nowe informacje. Jeszcze 
przed przejęciem władzy w mieście przez 
polską administrację cywilną w połowie 
maja 1945 roku na terenie więzienia 
pojawiło się trzech strażników więzien-
nych (dwóch Polaków i jeden niemiecki 
strażnik miejscowego pochodzenia). 
W ciągu roku strażników jak również 
więźniów, głównie jeńców wojennych, 
systematycznie przybywało. 8 marca 1946 
roku sierż. Leon Duś objął kierownictwo 
nad więzieniem. Przybyło z nim 356 
więźniów i 22-osobowy personel z po-
spiesznie likwidowanego Obozu Pracy 
w Jarosławiu. Tego dnia przejął pod swoją 
komendę zastałych 10 strażników i 9 
niemieckich jeńców wojennych. Drugiego 
dnia, tj. 9 marca 1946 roku przejął także 
w zarząd i użytkowanie dla polskiej admi-
nistracji Więzienie w Wartemborku, za 
wyjątkiem kościoła znajdującego się na 
jego terenie. Pomimo że przejęte więzienie 
było zniszczone w 45%, to jednak jego stan 
oceniono jako dobry. Priorytetem kie-
rownictwa było przywrócenie więzienia 
do stanu używalności. Równolegle trwały 
prace na terenie gospodarstwa rolno-
hodowlanego. Zastano poniemiecki sprzęt 
gospodarczy. Były to: pługi, haki, brony, 12 
wozów, sanie, 2 bryczki, urządzenie do 
czyszczenia zboża. Przywieziony w trans-
porcie z Jarosławia sprzęt i narzędzia 
rolnicze oraz parę koni, wóz i bryczkę 
posłużyły przy urządzaniu Gospodarstwa 
Rolno-Hodowlanego, którego zadaniem 
było maksymalnie zaspokoić potrzeby 
miejscowego więzienia w mięso i płody 
rolne. Stąd do pracy skierowano maksy-
malną ilość osadzonych mężczyzn i kobiet. 
Dodajmy, że budynki gospodarze nie były 
zniszczone. Na terenie gospodarstwa 
panował bałagan, walało się wiele różnego 
rodzaju przedmiotów. Brama prowadząca 
z gospodarstwa hodowlanego na grunty 
rolne była uszkodzona. Co więcej, w du-
żym procencie nadzór nad pracującymi 
więźniami nie był wystarczający, a przy-
były personel nie był obyty z nowym 
miejscem prac porządkowych. 
 Pierwsza w powojennej historii więzie-
nia ucieczka miała miejsce już drugiego 
dnia po jego uruchomieniu. 10 marca 1946 
roku z terenu zamkniętego, tj. gospo-
darstwa hodowlanego, uciekły przybyłe 
wraz z innymi ze wspomnianego Obozu 

Pracy w Jarosławiu trzy więźniarki – 
volksdeutschki. Dodajmy, że w tym czasie 
nie było jeszcze wieżyczek warto-
wniczych. Dopiero pierwsza powstała 
wiosną 1946 roku przy magazynie 
mundurowym. Ponadto brak właściwego 
nadzoru podczas prac porządkowych, 
brak pełnego oznakowania ubioru 
więźniów, różnorodność ubioru oraz 
nieprzychylna temperatura sprawiła wy-
marzoną okazję do oddalenia się z miejsca 
pracy. Nie było to spektakularne „wyjście” 
z terenu zamkniętego, które wymagało 
przygotowania. Wykorzystując nieuwagę 

strażników, trzy więźniarki po prostu 
przeszły przez uszkodzoną bramę gospo-
darczą z terenu zamkniętego. Co ciekawe, 
za zbiegłymi więźniarkami kierownictwo 
więzienia nie podjęło pościgu. Ich dalszy 
los pozostał nieznany.

Tekst i foto. Wojciech Zenderowski
Fot. Dawna wjazdowa brama na teren 
gospodarstwa hodowlanego od strony 

dzisiejszej ulicy Gro�gera. 
Z archiwum autora.

W związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1442N od 
skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej 
drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą 
powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16” droga powiatowa nr 
1430 zostanie zamknięta w dniach 21.04.2021-31.07.2021 r. na odcinku od 
miejscowości Barczewko do miejscowości Dąbrówka Mała. Zamknięcie będzie 
spowodowane wykonywaniem przez wykonawcę robót budowlanych.
Droga powiatowa nr 1430 będzie nieprzejezdna w dniach 05.05.2021-
31.07.2021 r. w miejscowości Barczewko ze względu na przebudowę obiektu 
mostowego.
Z dniem 21.04.2621 r. zostanie otwarty odcinek od miejscowości Barczewko do 
tzw. „krzyżówek barczewskich”.
Zakazy nie dotyczą dojazdu mieszkańców do posesji.

Informacja pozyskana z Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

Droga powiatowa nr 1430 zamknięta
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HISTORIA

 Po przejściu wschodniego frontu, od 
1 lutego 1945 roku kontrolę na terenach 
miasta i gminy Barczewo, zajętych pod-
czas działań wojennych przez Armię 
Czerwoną, przejęła Radziecka Komen-
dantura Wojenna. Samo przekazanie 
władzy administracji polskiej miało 
miejsce 3 czerwca w starostwie powia-
towym w Olsztynie. To jednak dopiero 
15 sierpnia miasto i ziemskie majątki 
opuścili ostatni żołnierze radzieccy, a ich 
pobyt na długo zapamiętali mieszkańcy 
dzisiejszego Barczewa. 
 Przypomnijmy, że w styczniu 1945 
roku miasto opuściła większość jego 
mieszkańców. Pozostali tylko nieliczni. 
Pośród nich ks. Maksymilian Tarnowski, 
od 1 marca 1936 roku proboszcz 
miejscowej parafii, który po wkroczeniu 
żołnierzy radzieckich opiekował się 
miejscową ludnością. Dodajmy, że 
podczas styczniowego ostrzału miasta 
pociski artyleryjskie uszkodziły wiele 
zabytkowych budowli w tym wieżę 
i dach parafialnego kościoła pw. św. 
Anny i św. Szczepana. Stąd proboszcz 
ks. Maksymilian Tarnowski już z począ-
tkiem lutego liturgię nabożeństw prze-
niósł do poklasztornego kościoła pw. 
św. Andrzeja Apostoła. Od pierwszych 
dni lutego ks. Tarnowski, nie zważając na 
obecność żołnierzy radzieckich, na 
nowo jednoczył parafian. Poczynił kroki 
przy odbudowie kościoła parafialnego 
i poklasztornego. Od marca 1945 roku 
odprawiał siostrom w kaplicy Szpitala 
św. Antoniego Msze święte. Co więcej, 
poczynił przygotowania do pierwszych  
w powojennym okresie świąt Wielka-
nocnych.
 W roku 1945 Wielkanoc przypadała 
na dzień 1 kwietnia (niedziela). Przy-
pomnijmy, że dla wierzących to naj-
ważniejsze święto spośród wszystkich 
świąt chrześcijańskich. Upamiętnia mę-
kę, śmierć oraz zmartwychwstanie Je-
zusa Chrystusa (misterium paschalne).
 Pierwotnie Wielkanoc zwana ró-
wnież Zmartwychwstaniem Pańskim, 
Wielką Niedzielą lub Niedzielą Wielka-
nocną była świętem poprzedzanym 
kilkudniowym postem. Z czasem post 
poprzedzający trzydniowy obchód tzw. 
Triduum Paschalnego wydłużony został 
do czterdziestu dni, a ostatni jego ty-
dzień, który rozpoczyna Niedziela Pal-
mowa nazywany jest Wielkim Ty-
godniem. Ostatnie trzy dni, czyli właśnie 
Triduum, rozpoczyna się w Wielki 

Czwartek od Mszy Wieczerzy Pańskiej, 
kończy zaś nieszporami po południu 
Niedzieli Wielkanocnej. W sobotę po 
zachodzie słońca podczas Wigilii Pas-
chalnej zapala się woskową świecę 
(paschał), która symbolizuje zmar-
twychwstanie Chrystusa. Rozpoczynają 
się obchody Niedzieli Wielkanocnej.    
 Nic nie wskazywało na to, że z wiel-
kim trudem przygotowywane w koście-
le poklasztornym przez ks. Tarnow-
skiego święto Wielkanocy zostanie 
tragicznie przerwane. Niestety, w Wiel-
ki Piątek, na polecenie radzieckiego 
komendanta, zgromadzono niemal 
wszystkich mieszkańców miasta i pod 
konwojem przez Krupoliny dopro-
wadzono do oddalonego o 12 km 
majątku w Prejłowie. Siostry ze Zgro-
madzenia Sióstr św. Katarzyny, które po 
krótkiej tułaczce 5 lutego powróciły do 
swych obowiązków w Szpitalu św. 
Antoniego, także podzieliły los miesz-
kańców. Tego dnia mieszkańcom 
pozwolono zabrać ze sobą tylko pod-
ręczny bagaż, jaki mógł każdy udźwig-
nąć, w tym żywność. Do przewiezienia 
chorych i zniedołężniałych podsta-
wiono tylko 10 wozów konnych. Po 
drodze do podążających mieszkańców 
dołączył duchowny w stroju zakonnika 
– ks. Stanisław Sobieszczyk, który na 
miejscu miał odprawić mszę świętą. 
W mieście pozostało jedynie pięć rodzin 
i kilku samotnych mężczyzn.
 Opuszczone mieszkania i gospo-
darstwa rolne zostały splądrowane 
przez żołnierzy radzieckich, którzy 
zabrali żywność, nie gardząc ziemnia-
kami, burakami czy przetworami 
w słojach. Kiedy mieszkańcy powrócili 
do miasta, ich domy były zajęte przez 
nowych osadników. 
 Po przejęciu władzy przez polską 
administrację, życie mieszkańców 
wracało do normy. Przybywało wciąż 
nowych osadników.
 Kolejne święta kościelne miały już 
odświętny charakter. Mimo upływu lat 
dawni mieszkańcy Barczewa na długo 
zapamiętali święta Wielkanocne z 1945 
roku.

Wojciech Zenderowski

1311.04.11 – władca Litwy Witenes w wyprawie na 
kraj Prusów dotarł pod grodzisko położone nad 
rzeką Pisą. 
1401.04. - ukończono prace przy budowie systemu 
obronnego miasta.
1591.04. – do barczewskiego klasztoru powróciły 
zabytkowe przedmioty liturgiczne, przechowywane 
w skarbcu Franciszkanów w Lidzbarku 
Warmińskim. 
1671.04.23 – we Franknowie zmarł Zygmunt 
Krzysztof Stössel, sekretarz królewski, zarządca 
klasztoru w Barczewie, w którym po śmierci został 
pochowany. 
1711.04. – w Barczewie przy ul. Warmińskiej, dla 
upamiętnienia dżumy, jaka miała miejsce na Warmii 
z latach 1709-1711, zbudowano kolumnę „morową” 
z rzeźbą Chrystusa dźwigającego krzyż jako wotum 
dziękczynne. 
1711.04. – burmistrzem Barczewa został Caspar 
Behrendt.
1761.04.06 – zmarł we Fromborku Mikołaj Antoni 
Schulz (ur. się w Barczewie). Kanonik Warmiński, 
administrator biskupstwa warmińskiego. 
1821.04. – przy ul. Nowowiejskiego 4 zbudowano 
budynek dla potrzeb Katolickiej Szkoły dla 
Chłopców (Katholische Volksknabenschule). 
1851.04. – przy trakcie wiodącym do Jezioran zbu-
dowano stajnię dla koni, a obok pocztowy budynek.  
1871.04.26 – w Dywitach urodził się Franciszek 
Kwas – działacz warmiński, pisarz ludowy i folklo-
rysta,  założyciel Towarzystwa Ludowego w Skaj-
botach.
1901.04.30 – automobil Volkmanna drogę 
z Olsztyna do Barczewa przebył w 36 minut.
1911.04.24 – w Sieradzu urodził się Stanisław 
Bonusiak, działacz kulturalny w powojennej historii 
więzienia w Barczewie. 
1931.04.12 – w Laskowicach na Pomorzu urodził 
się Kazimierz Schneider, nauczyciel i zasłużony 
działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
1941.04.20 – ks. Henryk Tołwiński otrzymał 
święcenia kapłańskie. Był proboszczem parai św. 
Anny w Barczewie.
1951.04.01 – w Barczewie przy ul. Mickiewicza 34 
uruchomiono sklep Miejskiego Handlu 
Detalicznego.
1951.04.03 – w Berlinie zmarł Edward Nowowiejski, 
syn Franciszka i Katarzyny, pianista, organista 
i kompozytor.
1961.04.06 – w Lesznie zmarł Józef Krakor, 
działacz warmiński, bibliol, propagator szkolnictwa 
i czytelnictwa polskiego.
1971.04.29 – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Barczewie odbył się I etap konkursu „Wiedza 
o Barczewie”.
2001.04.02 – w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
odbyło się pierwsze spotkanie organizacji 
i stowarzyszeń pozarządowych z terenu miasta 
i gminy Barczewo. 
2001.04.26 – w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu 
i Turystyki w Barczewie zainaugurowano pierwszy 
Regionalny Plener – Tumiany 2002.
2001.04.27 – Rada Powiatowa w Olsztynie objęła 
strefą ciszy rejon jezior: Bartołty Wielkie (gm. 
Barczewo).

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Kwiecień

O smutnych świętach
Wielkanocnych w 1945 roku 

HISTORIA

Ciekawostki historyczne

75 lat temu. O pierwszej ucieczce z więzienia
 O pierwszych powojennych strażni-
kach więziennych i pierwszych ucieczkach 
dowiadujemy się z historii Zakładu 
Karnego w Barczewie. Po 75 latach warto 
przypomnieć o tamtych wydarzeniach, 
uzupełniając je o nowe informacje. Jeszcze 
przed przejęciem władzy w mieście przez 
polską administrację cywilną w połowie 
maja 1945 roku na terenie więzienia 
pojawiło się trzech strażników więzien-
nych (dwóch Polaków i jeden niemiecki 
strażnik miejscowego pochodzenia). 
W ciągu roku strażników jak również 
więźniów, głównie jeńców wojennych, 
systematycznie przybywało. 8 marca 1946 
roku sierż. Leon Duś objął kierownictwo 
nad więzieniem. Przybyło z nim 356 
więźniów i 22-osobowy personel z po-
spiesznie likwidowanego Obozu Pracy 
w Jarosławiu. Tego dnia przejął pod swoją 
komendę zastałych 10 strażników i 9 
niemieckich jeńców wojennych. Drugiego 
dnia, tj. 9 marca 1946 roku przejął także 
w zarząd i użytkowanie dla polskiej admi-
nistracji Więzienie w Wartemborku, za 
wyjątkiem kościoła znajdującego się na 
jego terenie. Pomimo że przejęte więzienie 
było zniszczone w 45%, to jednak jego stan 
oceniono jako dobry. Priorytetem kie-
rownictwa było przywrócenie więzienia 
do stanu używalności. Równolegle trwały 
prace na terenie gospodarstwa rolno-
hodowlanego. Zastano poniemiecki sprzęt 
gospodarczy. Były to: pługi, haki, brony, 12 
wozów, sanie, 2 bryczki, urządzenie do 
czyszczenia zboża. Przywieziony w trans-
porcie z Jarosławia sprzęt i narzędzia 
rolnicze oraz parę koni, wóz i bryczkę 
posłużyły przy urządzaniu Gospodarstwa 
Rolno-Hodowlanego, którego zadaniem 
było maksymalnie zaspokoić potrzeby 
miejscowego więzienia w mięso i płody 
rolne. Stąd do pracy skierowano maksy-
malną ilość osadzonych mężczyzn i kobiet. 
Dodajmy, że budynki gospodarze nie były 
zniszczone. Na terenie gospodarstwa 
panował bałagan, walało się wiele różnego 
rodzaju przedmiotów. Brama prowadząca 
z gospodarstwa hodowlanego na grunty 
rolne była uszkodzona. Co więcej, w du-
żym procencie nadzór nad pracującymi 
więźniami nie był wystarczający, a przy-
były personel nie był obyty z nowym 
miejscem prac porządkowych. 
 Pierwsza w powojennej historii więzie-
nia ucieczka miała miejsce już drugiego 
dnia po jego uruchomieniu. 10 marca 1946 
roku z terenu zamkniętego, tj. gospo-
darstwa hodowlanego, uciekły przybyłe 
wraz z innymi ze wspomnianego Obozu 

Pracy w Jarosławiu trzy więźniarki – 
volksdeutschki. Dodajmy, że w tym czasie 
nie było jeszcze wieżyczek warto-
wniczych. Dopiero pierwsza powstała 
wiosną 1946 roku przy magazynie 
mundurowym. Ponadto brak właściwego 
nadzoru podczas prac porządkowych, 
brak pełnego oznakowania ubioru 
więźniów, różnorodność ubioru oraz 
nieprzychylna temperatura sprawiła wy-
marzoną okazję do oddalenia się z miejsca 
pracy. Nie było to spektakularne „wyjście” 
z terenu zamkniętego, które wymagało 
przygotowania. Wykorzystując nieuwagę 

strażników, trzy więźniarki po prostu 
przeszły przez uszkodzoną bramę gospo-
darczą z terenu zamkniętego. Co ciekawe, 
za zbiegłymi więźniarkami kierownictwo 
więzienia nie podjęło pościgu. Ich dalszy 
los pozostał nieznany.

Tekst i foto. Wojciech Zenderowski
Fot. Dawna wjazdowa brama na teren 
gospodarstwa hodowlanego od strony 

dzisiejszej ulicy Gro�gera. 
Z archiwum autora.

W związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1442N od 
skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej 
drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą 
powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16” droga powiatowa nr 
1430 zostanie zamknięta w dniach 21.04.2021-31.07.2021 r. na odcinku od 
miejscowości Barczewko do miejscowości Dąbrówka Mała. Zamknięcie będzie 
spowodowane wykonywaniem przez wykonawcę robót budowlanych.
Droga powiatowa nr 1430 będzie nieprzejezdna w dniach 05.05.2021-
31.07.2021 r. w miejscowości Barczewko ze względu na przebudowę obiektu 
mostowego.
Z dniem 21.04.2621 r. zostanie otwarty odcinek od miejscowości Barczewko do 
tzw. „krzyżówek barczewskich”.
Zakazy nie dotyczą dojazdu mieszkańców do posesji.

Informacja pozyskana z Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

Droga powiatowa nr 1430 zamknięta
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piący na Krzyżu uczynił Swoją modlitwą 
(Psalm 22) niewzruszonego zawierzenia 
i bezwzględnego zaufania: Przypomną 
sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce 
ziemi; i oddadzą Mu pokłon wszystkie 
szczepy pogańskie, bo władza królewska 
należy do Pana i On panuje nad naro-
dami. Tylko Jemu oddadzą pokłon 
wszyscy, co śpią w ziemi, przed Nim 
zegną się wszyscy, którzy w proch 
zstępują. A moja dusza będzie żyła dla 
Niego, potomstwo moje Jemu będzie 
służyć, opowie o Panu pokoleniu 
przyszłemu, a sprawiedliwość Jego 
ogłoszą ludowi, który się narodzi: Pan to 
uczynił”.
 Ponadto u dołu odciśnięto okrągłe 
pieczęcie: „Zakon Franciszkański w Bar-
czewie” i „Parafia św. Andrzeja Apostoła 
w Barczewie”.  
 Dziś w całości pokrytą mosiężną bla-
chą smukła, strzelista sygnaturka, 
zwieńczona iglicą z krzyżem, chorą-
giewką i kulą z kapsułą czasu oraz 
dzwonem wygląda imponująco.

Wojciech  Zenderowski 

Z archiwum autora:
Foto. Rok 1944. Sygnaturka 

Foto. Rok 2020. Puste miejsce po 
sygnaturce

Foto. Rok 2021. Nowa sygnaturka

nawcą była firma Pana mgr Przemysława 
Gorka - Gorek Restauro. Podkreślmy, że 
Pan Przemysław Gorek był również 
fundatorem i wykonawcą sygnaturki na 
kościele klasztornym. Remont obej-
mował roboty budowlane i prace konser-
watorskie sfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej, Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Ministra Spraw 
We w n ę t r z nyc h  i  A d m i n i s t r a c j i , 
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, 
Warmińsko – Mazurskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków oraz ze 
środków otrzymanych od dobrodziejów. 
W czasie prac odnaleziono w mensie 
północnego ołtarza bocznego przy łuku 
tęczowym m. in. relikwie św. Łucji 
z Syrakuz, męczennicy. Stało się to 
motywem do podjęcia starań o ustano-
wienie w kościele klasztornym sanktu-
arium św. Łucji, która patronuje ociem-
niałym, proszącym o pomoc w choro-
bach oczu oraz pisarzom. W prezbi-
terium po odsunięciu stalli i w trakcie 
prac  związanych z  demontażem 
posadzki ceramicznej, na głębokości ok. 
0,5 m od pierwotnego jej poziomu, 
w sobotę 28 lipca 2019 odkryto 1083 
srebrne monety z końca XVI i pocz. XVII 
w. Część monet wypełniała niewielki, 
ceramiczny pucharek a pozostałe zło-
żone były wokół niego. Monety to 
głównie tzw. półtoraki i trojaki z czasów 
Zygmunta III Wazy. Za Psalmistą powta-
rzamy Wam słowa, które Chrystus cier-

„Lecturis salutem in Domino Jesu. Roku 
Pańskiego 2020, za pontyfikatu Jego 
Świętobliwości Ojca Świętego Fran-
ciszka (Jorge Bergoglio), gdy biskupem 
warmińskim był Jego Ekscelencja Ksiądz 
Arcybiskup Józef Górzyński, podczas 
generalatu w Zakonie Braci Mniejszych 
Najprzewielebniejszego Ojca Michaela 
Anthonego Perry OFM, za prowincjałatu 
w Poznaniu Przewielebnego Ojca 
Bernarda Jarosława Marciniaka OFM, 
gdy gwardianem w Barczewie i pro-
boszczem parafii pw. św. Andrzeja 
Apostoła był Wielebny Ojciec Dawid 
Wiesław Szulca OFM, 11 sierpnia - 
w dzień św. Klary z Asyżu, na pamiątkę 
remontu kościoła klasztornego Zakonu 
Braci Mniejszych w Barczewie złożono 
w kapsule czasu pod Krzyżem na sygna-
turce kościoła niniejszy dokument. Ad 
maiorem Dei gloriam et Bea�ssimae 
Virginis Mariae, Sanc� Andreae, Sanctae 
Luciae, Sanc� Francisci et Antonii 
honorem. W duchu wdzięczności Panu 
Bogu za dar Syna Bożego Jezusa Chrys-
tusa Zbawiciela świata zaświadcza się, że 
w l u t y m  Ro k u  Pa ń s k i e g o  2 0 1 9 
rozpoczęto - pod kierunkiem koordy-
natora robót mgr inż. Barbary Zymon 
z Gdańska, przy wielkim wsparciu admi-
nistracyjnym Pani Mecenas mgr Agniesz-
ki Kowalskiej ze Szczecina - remont 
zabytkowego kościoła klasztornego. 
Termin zakończenia prac wyznaczono na 
grudzień 2021 roku. Głównym wyko-

autora. Można ją „czytać” od dowolnej 
strony, może być nieformatowa, naj-
piękniejsza, najwartościowsza, bo wła-
snego „wydawnictwa”. Taką książeczkę 
dziecko wypełni własnymi emocjami, 
pomysłami, rysunkami, „bazgrołkami”, 
malowankami, wyklejankami z rozma-
itych materiałów. Posłużą do tego 
rozmaite detale pasmanteryjne wyszu-
kane w domu (guziczki, wstążki, tasiemki, 
koraliki itp.), które można przyszywać, 
doklejać.
 Z doświadczenia wiem, że każdemu 
dziecku uda się stworzyć taką książeczkę. 
Własnoręcznie wykonana będzie stano-
wiła źródło wyrażania uczuć i emocji, 
a przy tym wspaniałą formę twórczej 
z a b a w y .  O d  n a j m ł o d s z y c h  l a t 
zaszczepimy w swoich pociechach chęć 
do obcowania z książką. A gdy powstanie, 
może warto przyjść do naszej biblioteki 
z małym autorem i pochwalić się jego 
dziełem.
 Tym sposobem przez twórczość 
własną dotrzemy do książki.
Sukces gwarantowany:)
 Skąd czerpać pomysły? Oczywiście 
z książek, które znajdują się w naszych 
zbiorach i wyobraźni dziecięcej, która ma 
przecież nieograniczoną przestrzeń.

Anna Rok

 Warto spróbować zainteresować 
dziecko różnymi utworami, tekstami, 
obrazami i mieć przy tym świadomość, że 
wybór powinien leżeć po jego stronie.
 Jeżeli uda nam się, prawdopodo-
bieństwo, że pokocha ono czytanie, jest 
duże. Chwile czasu poświęconego na 
wspólne obcowanie z literaturą z pewno-
ścią zrelaksują nas i będą dobrą okazją do 
rozmów o zainteresowaniach, przeży-
ciach i marzeniach.
A może warto wspólnie z dzieckiem 
wykonać” Bibliobajkę”?
 Bibliobajka to książeczka składająca 
się ze zszytych ze sobą kilku, kilkunastu, 
kilkudziesięciu materiałowych „stron”, 
z których każda może stanowić oddzielną 
historię lub być ciągiem wydarzeń, w za-
leżności od inwencji twórczej małego 

 Data 15 kwietnia od 2011 roku jest 
oficjalnym świętem sztuki. Światowy 
Dzień Sztuki został ustanowiony dla 
uczczenia jednego z największych 
artystów w dziejach ludzkości. Mowa tu 
oczywiście o Leonardo da Vincim - 
włoskim malarzu, rzeźbiarzu, wynalazcy, 
pisarzu, muzyku, filozofie epoki rene-
sansu. To właśnie w dzień jego urodzin na 
całym świecie odbywają się happeningi 
artystyczne, specjalne pokazy, przedsta-
wienia, wykłady i warsztaty.
 Sztuka stanowi niezwykle ważny i bli-
ski wielu osobom przejaw twórczej na-
tury człowieka.
 Za jedną z jej dziedzin, która wszech-
stronnie wpływa na osobowość czło-
wieka uznawana jest literatura.
 Dobrze dobrana do wieku odbiorcy 
ma szansę, wpływając na jego rozwój, 
wzmocnić to, co w nim najlepsze, może 
rozwinąć jego wyobraźnię, wewnętrzne 
przeżycia i wzbogacić krąg niezwykle 
cennych doświadczeń życiowych.
 Badania czytelnictwa wykazują, że 
wiele współczesnych dzieci i nastolatków 
dorasta w ubogim językowo środowisku. 
Rodzice coraz mniej z nimi rozmawiają 
i mało im czytają. Kontakt z żywym 
słowem wyparła telewizja, komputer, 
smar�on, czyli nośniki, których głównym 
narzędziem jest obraz. W efekcie dzieci 
coraz słabiej znają ojczysty język, w szko-
le nie rozumieją prostych tekstów i po-
leceń. Coraz mniej same czytają, ponie-
waż czytanie niezrozumiałych słów, zdań 
jest trudne i nudne. Dorośli w wielu 
domach też często nie stanowią dobrego 
wzorca, ponieważ sami rzadko sięgają po 
literaturę. Prawdziwą sztuką jest zachę-
cenie kogoś do czytania.
 Smutno robi się na sercu, gdy do 
oddziału dla dzieci przychodzi osoba 
dorosła, by wypożyczyć dla syna bądź 
wnuka lekturę szkolną, uprzedzając 
smutnym wstępem, cytuję: „Proszę pani, 
już nie wiem co robić. On nie chce czytać”.
 Jest to problem, ale póki jeszcze 
można, należy jak najszybciej go rozwią-
zać. Czytanie powinno dziecku kojarzyć 
się z radością, przyjemnością, nigdy 
z przymusem, nudą czy karą.
 Paradoksalnie to właśnie książki mogą 
przyjść nam tu z pomocą, ponieważ 
idealnie się do tego nadają. Nie do wiary? 
Oczywiście, że tak! Przecież książka 
może bawić.

Historia w trzech odsłonach

O sygnaturce kościoła św. Andrzeja Apostoła w Barczewie
<< s.7

Przez twórczość do polubienia książek

Fot. Archiwum CK-B (2)
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piący na Krzyżu uczynił Swoją modlitwą 
(Psalm 22) niewzruszonego zawierzenia 
i bezwzględnego zaufania: Przypomną 
sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce 
ziemi; i oddadzą Mu pokłon wszystkie 
szczepy pogańskie, bo władza królewska 
należy do Pana i On panuje nad naro-
dami. Tylko Jemu oddadzą pokłon 
wszyscy, co śpią w ziemi, przed Nim 
zegną się wszyscy, którzy w proch 
zstępują. A moja dusza będzie żyła dla 
Niego, potomstwo moje Jemu będzie 
służyć, opowie o Panu pokoleniu 
przyszłemu, a sprawiedliwość Jego 
ogłoszą ludowi, który się narodzi: Pan to 
uczynił”.
 Ponadto u dołu odciśnięto okrągłe 
pieczęcie: „Zakon Franciszkański w Bar-
czewie” i „Parafia św. Andrzeja Apostoła 
w Barczewie”.  
 Dziś w całości pokrytą mosiężną bla-
chą smukła, strzelista sygnaturka, 
zwieńczona iglicą z krzyżem, chorą-
giewką i kulą z kapsułą czasu oraz 
dzwonem wygląda imponująco.

Wojciech  Zenderowski 

Z archiwum autora:
Foto. Rok 1944. Sygnaturka 

Foto. Rok 2020. Puste miejsce po 
sygnaturce

Foto. Rok 2021. Nowa sygnaturka

nawcą była firma Pana mgr Przemysława 
Gorka - Gorek Restauro. Podkreślmy, że 
Pan Przemysław Gorek był również 
fundatorem i wykonawcą sygnaturki na 
kościele klasztornym. Remont obej-
mował roboty budowlane i prace konser-
watorskie sfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej, Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Ministra Spraw 
We w n ę t r z nyc h  i  A d m i n i s t r a c j i , 
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, 
Warmińsko – Mazurskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków oraz ze 
środków otrzymanych od dobrodziejów. 
W czasie prac odnaleziono w mensie 
północnego ołtarza bocznego przy łuku 
tęczowym m. in. relikwie św. Łucji 
z Syrakuz, męczennicy. Stało się to 
motywem do podjęcia starań o ustano-
wienie w kościele klasztornym sanktu-
arium św. Łucji, która patronuje ociem-
niałym, proszącym o pomoc w choro-
bach oczu oraz pisarzom. W prezbi-
terium po odsunięciu stalli i w trakcie 
prac  związanych z  demontażem 
posadzki ceramicznej, na głębokości ok. 
0,5 m od pierwotnego jej poziomu, 
w sobotę 28 lipca 2019 odkryto 1083 
srebrne monety z końca XVI i pocz. XVII 
w. Część monet wypełniała niewielki, 
ceramiczny pucharek a pozostałe zło-
żone były wokół niego. Monety to 
głównie tzw. półtoraki i trojaki z czasów 
Zygmunta III Wazy. Za Psalmistą powta-
rzamy Wam słowa, które Chrystus cier-

„Lecturis salutem in Domino Jesu. Roku 
Pańskiego 2020, za pontyfikatu Jego 
Świętobliwości Ojca Świętego Fran-
ciszka (Jorge Bergoglio), gdy biskupem 
warmińskim był Jego Ekscelencja Ksiądz 
Arcybiskup Józef Górzyński, podczas 
generalatu w Zakonie Braci Mniejszych 
Najprzewielebniejszego Ojca Michaela 
Anthonego Perry OFM, za prowincjałatu 
w Poznaniu Przewielebnego Ojca 
Bernarda Jarosława Marciniaka OFM, 
gdy gwardianem w Barczewie i pro-
boszczem parafii pw. św. Andrzeja 
Apostoła był Wielebny Ojciec Dawid 
Wiesław Szulca OFM, 11 sierpnia - 
w dzień św. Klary z Asyżu, na pamiątkę 
remontu kościoła klasztornego Zakonu 
Braci Mniejszych w Barczewie złożono 
w kapsule czasu pod Krzyżem na sygna-
turce kościoła niniejszy dokument. Ad 
maiorem Dei gloriam et Bea�ssimae 
Virginis Mariae, Sanc� Andreae, Sanctae 
Luciae, Sanc� Francisci et Antonii 
honorem. W duchu wdzięczności Panu 
Bogu za dar Syna Bożego Jezusa Chrys-
tusa Zbawiciela świata zaświadcza się, że 
w l u t y m  Ro k u  Pa ń s k i e g o  2 0 1 9 
rozpoczęto - pod kierunkiem koordy-
natora robót mgr inż. Barbary Zymon 
z Gdańska, przy wielkim wsparciu admi-
nistracyjnym Pani Mecenas mgr Agniesz-
ki Kowalskiej ze Szczecina - remont 
zabytkowego kościoła klasztornego. 
Termin zakończenia prac wyznaczono na 
grudzień 2021 roku. Głównym wyko-

autora. Można ją „czytać” od dowolnej 
strony, może być nieformatowa, naj-
piękniejsza, najwartościowsza, bo wła-
snego „wydawnictwa”. Taką książeczkę 
dziecko wypełni własnymi emocjami, 
pomysłami, rysunkami, „bazgrołkami”, 
malowankami, wyklejankami z rozma-
itych materiałów. Posłużą do tego 
rozmaite detale pasmanteryjne wyszu-
kane w domu (guziczki, wstążki, tasiemki, 
koraliki itp.), które można przyszywać, 
doklejać.
 Z doświadczenia wiem, że każdemu 
dziecku uda się stworzyć taką książeczkę. 
Własnoręcznie wykonana będzie stano-
wiła źródło wyrażania uczuć i emocji, 
a przy tym wspaniałą formę twórczej 
z a b a w y .  O d  n a j m ł o d s z y c h  l a t 
zaszczepimy w swoich pociechach chęć 
do obcowania z książką. A gdy powstanie, 
może warto przyjść do naszej biblioteki 
z małym autorem i pochwalić się jego 
dziełem.
 Tym sposobem przez twórczość 
własną dotrzemy do książki.
Sukces gwarantowany:)
 Skąd czerpać pomysły? Oczywiście 
z książek, które znajdują się w naszych 
zbiorach i wyobraźni dziecięcej, która ma 
przecież nieograniczoną przestrzeń.

Anna Rok

 Warto spróbować zainteresować 
dziecko różnymi utworami, tekstami, 
obrazami i mieć przy tym świadomość, że 
wybór powinien leżeć po jego stronie.
 Jeżeli uda nam się, prawdopodo-
bieństwo, że pokocha ono czytanie, jest 
duże. Chwile czasu poświęconego na 
wspólne obcowanie z literaturą z pewno-
ścią zrelaksują nas i będą dobrą okazją do 
rozmów o zainteresowaniach, przeży-
ciach i marzeniach.
A może warto wspólnie z dzieckiem 
wykonać” Bibliobajkę”?
 Bibliobajka to książeczka składająca 
się ze zszytych ze sobą kilku, kilkunastu, 
kilkudziesięciu materiałowych „stron”, 
z których każda może stanowić oddzielną 
historię lub być ciągiem wydarzeń, w za-
leżności od inwencji twórczej małego 

 Data 15 kwietnia od 2011 roku jest 
oficjalnym świętem sztuki. Światowy 
Dzień Sztuki został ustanowiony dla 
uczczenia jednego z największych 
artystów w dziejach ludzkości. Mowa tu 
oczywiście o Leonardo da Vincim - 
włoskim malarzu, rzeźbiarzu, wynalazcy, 
pisarzu, muzyku, filozofie epoki rene-
sansu. To właśnie w dzień jego urodzin na 
całym świecie odbywają się happeningi 
artystyczne, specjalne pokazy, przedsta-
wienia, wykłady i warsztaty.
 Sztuka stanowi niezwykle ważny i bli-
ski wielu osobom przejaw twórczej na-
tury człowieka.
 Za jedną z jej dziedzin, która wszech-
stronnie wpływa na osobowość czło-
wieka uznawana jest literatura.
 Dobrze dobrana do wieku odbiorcy 
ma szansę, wpływając na jego rozwój, 
wzmocnić to, co w nim najlepsze, może 
rozwinąć jego wyobraźnię, wewnętrzne 
przeżycia i wzbogacić krąg niezwykle 
cennych doświadczeń życiowych.
 Badania czytelnictwa wykazują, że 
wiele współczesnych dzieci i nastolatków 
dorasta w ubogim językowo środowisku. 
Rodzice coraz mniej z nimi rozmawiają 
i mało im czytają. Kontakt z żywym 
słowem wyparła telewizja, komputer, 
smar�on, czyli nośniki, których głównym 
narzędziem jest obraz. W efekcie dzieci 
coraz słabiej znają ojczysty język, w szko-
le nie rozumieją prostych tekstów i po-
leceń. Coraz mniej same czytają, ponie-
waż czytanie niezrozumiałych słów, zdań 
jest trudne i nudne. Dorośli w wielu 
domach też często nie stanowią dobrego 
wzorca, ponieważ sami rzadko sięgają po 
literaturę. Prawdziwą sztuką jest zachę-
cenie kogoś do czytania.
 Smutno robi się na sercu, gdy do 
oddziału dla dzieci przychodzi osoba 
dorosła, by wypożyczyć dla syna bądź 
wnuka lekturę szkolną, uprzedzając 
smutnym wstępem, cytuję: „Proszę pani, 
już nie wiem co robić. On nie chce czytać”.
 Jest to problem, ale póki jeszcze 
można, należy jak najszybciej go rozwią-
zać. Czytanie powinno dziecku kojarzyć 
się z radością, przyjemnością, nigdy 
z przymusem, nudą czy karą.
 Paradoksalnie to właśnie książki mogą 
przyjść nam tu z pomocą, ponieważ 
idealnie się do tego nadają. Nie do wiary? 
Oczywiście, że tak! Przecież książka 
może bawić.

Historia w trzech odsłonach

O sygnaturce kościoła św. Andrzeja Apostoła w Barczewie
<< s.7

Przez twórczość do polubienia książek

Fot. Archiwum CK-B (2)
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 W dniach 14-18 kwietnia 2021 r. odbyły się 
Mistrzostwa Świata w Trójboju Siłowym Federacji WPA, na 
których olbrzymie sukcesy odnieśli nasi znakomici 
sportowcy z gminy Barczewo! Zbigniew Koper, 
mieszkaniec Dąbrówki Małej i Krystyna Abramczyk – 
Puzio, rodowita Wójtowianka, członkowie klubu 
Zjednoczeni Olsztyn, Mastersi, zdobyli złote medale 
i rekordy świata w konkurencji push&pull RAW, martwy 
ciąg RAW i wyciskanie na ławeczce RAW. 
 Pani Krystyna, kobieta petarda, zdobyła trzy złote 
medale w kategorii wiekowej 55-59 lat, ale w nowej 
kategorii wagowej 82-90 kg. W sumie ustanowiła trzy 
rekordy świata!
 Opowiada Zbigniew Koper zawodnik i trener 
Krystyny:  „Zdobyłem trzy złote medale i wspólnie 

z mistrzynią tych zawodów, Krystyną Abramczyk-Puzio, przekazaliśmy medal starszemu koledze, Witkowi z Nidzicy, który nas 
zawsze dopingował. Przygodę z tym sportem tworzymy dla siebie i zależy mi, aby przekazać tak zwanego bakcyla kolejnym 
osobom. Zachęcam do ruchu, chętnie pomogę w treningach. Zapraszam Barczewian do kontaktu ze mną pod nr tel. 603876595. 
Przekażę swoją wiedzę i przekonam Was do uprawiania sportu, który daje szczęście i zdrowie”. 
 Oboje sportowcy są niezwykłym przykładem, że trenować i odnosić sukcesy można w każdym wieku! Wszystkich sukcesów 
serdecznie im gratulujemy, a Państwa zachęcamy do korzystania z wiedzy najlepszych.

Magdalena Łowkiel

Kolejne sukcesy naszych „ciężarowców”!

SPORT / INFORMACJE

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 wznawia Konkurs Kulinarny 
„Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń, których statutowym celem jest promowanie regionalnych 
potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. 

Konkurs zachęca Panie z kół i stowarzyszeń do sięgnięcia po 
przepisy historyczne, charakterystyczne dla danego regionu, ale 
również do przepisów swoich mam i babć.
Więcej informacji na www.barczewo.pl

Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich ogłasza XXV edycję konkursu 
„Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2021” w kategorii wsi.
Zachęcamy mieszkańców wsi do zgłaszania udziału w konkursie. Karty 
zgłoszeń należy przesłać do 10 maja 2021 r. pocztą tradycyjną lub 
pocztą elektroniczną: e – mail: zgwm@zgwm.pl.
Sądzimy, że idea konkursu służącego podniesieniu estetyki naszych wsi 
wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom. W załączniku przesyłamy 
Państwu regulamin konkursu i karty zgłoszeń.
Pula nagród: ok. 40 000 zł  – 50 000 zł
Życzymy powodzenia w konkursie!!!
Regulamin oraz karta zgłoszenia na www.barczewo.pl
Fot. Freepik.com (zdjęcie ilustracyjne)

UWAGA KONKURS!

Fot. Archiwum zawodników
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Książka na maj
Biblioteka w CK-B

Urząd Miejski w Barczewie, M. Makrucki, L. Szczerbo, A. Rok.

„Nawrócenie wiedźmy” Joanna Żamejć
W puszczańskich ostępach krainy pruskich Warmów, w zakolu rzeki Alny, wzniesiono 
miasto Allenstein, dziś zwane Olsztynem. Budowę grodu u stóp warownego zamku 
kapituła warmińska powierzyła Johannesowi von Leissen (Janowi z Łajs). Miasto 
wznoszono wśród lasów, które skrywały ocalałe jeszcze osady plemion Prusów. 
Ich los był jednak przesądzony – krzepły bowiem społeczności przybyszy, a wyprawy 
rycerzy krzyżackich łamały opór ostatnich, zaszytych w lasach pruskich ostoi. 
Przestrzeń między starymi a nowymi mieszkańcami tych ziem stopniowo malała 
i konfrontacja prastarych pogańskich obyczajów i wierzeń z nowym porządkiem i religią 
stała się nieunikniona. Losy zetknęły Auszrę, córkę plemiennej litewskiej wiedźmy, 
tak jak matka obdarzonej nadprzyrodzonymi zdolnościami, z Namirem należącym do grupy 
osadników budujących gród nad Łyną. Miłość połączyła ich dwa odmienne światy. Auszra 
stała się świadkiem i uczestnikiem życia społeczności powstającego miasta, w głębi duszy 
zachowując jednak wiarę przodków, zgodnie z przesłaniem pruskich i litewskich bóstw 
"ugiąć się, ale nie poddać". 

Źródło https://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=418175

Kultura w Barczewie do końca nie pozwoliła się 
zamrozić. Zdecydowanie przeniosła się do sieci i choć 
jest to dość trudne, pracownicy Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego starają się, by kontakt z mieszkańcami 
gminy cały czas był.
Do kontaktu ma również służyć nowy projekt CK-B 
o nazwie „Baza Artystów Gminy Barczewo”. Nie ma 
wątpliwości, że gmina jest pełna bardzo zdolnych 
mieszkańców, czasem jednak jeszcze nie zdecydowali 
się, by pokazać swoje prace całemu światu. Może 
boją się wyciągnąć wiersze z szuflady, a muzyka, 
którą komponują cieszy tylko ich najbliższych... Może 
mają wrażenie, że wszyscy robią coś lepiej od nich. 
Część artystów ma już wiele doświadczenia w 
artystycznej pracy i mogliby podzielić się swoją 
wiedzą z innymi?
Do bazy dołączyć może każdy. Malarz, rzeźbiarz, 
kompozytor, projektant, rękodzielnik, utalentowany 
cukiernik, poeta, muzyk, instrumentalista, 
gimnastyczka, tancerz... a to tylko przykład 
zainteresowań.
Na stronie www.ckbbarczewo.pl założona została 
podstrona, na której będą umieszczane zgłoszenia 
artystów doświadczonych i z wielkim dorobkiem, 
oraz takich, którzy dopiero rozpościerają swoje 
skrzydła i będą się rozwijać na naszych oczach.
Co zrobić by znaleźć się w naszej bazie? Wystarczy 
wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie 
www.ckbbarczewo.pl w zakładce „Artyści gminy 
Barczewo”, podać swoje dane, opisać swoją pasję 
lub zajęcie, dołączyć zdjęcia prac lub załączyć pliki 
dźwiękowe i wysłać pod adres: 
promocja@barczewo.pl.
Po autoryzacji takiego zgłoszenia dane zostaną 
wprowadzone na stronę internetową, gdzie 
powstawać będzie baza „Artyści gminy Barczewo”. 
To długi proces, ale dzięki niemu pracownicy CK-B 
w Barczewie będą wiedzieli, do kogo kierować 
propozycje współpracy, dla kogo organizować 
warsztaty i komu pomagać w rozwoju, jak wspierać 
i motywować artystów. Artyści z bazy będą jako 
pierwsi dostawać informacje o zbliżających się 
wydarzeniach w gminie, w których będą mogli brać 
udział.
Przed artystami gminy Barczewa wiele wspólnych 
wyzwań, dlatego zapraszamy do tworzeni uzdolnionej 
społeczności.

Maja Barczuk-Kalisz
Zdjęcie ilustracyjne

Informujemy, że od 1 marca 2020 r.
główna informacja turystyczna Barczewa 
mieści 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

Jeśli jesteś artystą...

Zapraszamy do odwiedzania

Gmina Barczewo

Biblioteka w CKB w Barczewie

Centrum Kultury Barczewo

Świetlice wiejskie Centrum Kulturalno-Biblioteczne



 W lutym z okazji 144. rocznicy urodzin Feliksa Nowo-
wiejskiego, kompozytora urodzonego w Barczewie, Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie ogłosiło otwarty konkurs 
na kartkę urodzinową. Z przyjemnością podajemy Państwu 
wyniki. Jury złożone z pracowników CK-B w składzie: 
Magdalena Łowkiel, Maja Barczuk-Kalisz, Lucyna Borzy-
mowska miało bardzo trudne zadanie, aby wyróżnić te 
najładniejsze, najbardziej oryginale prace spośród aż 80 
cudownych, czasem zaskakujących kartek wykonanych przez 
uczestników ze szkół, przedszkoli, a także uczestników 
indywidualnych z Barczewa oraz Jezioran, Biskupca, 
Kiersztanowa, Biesówka, Kojtryn. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy pomysłowości! 
Po burzliwych naradach Jury wyróżniło następujące osoby:
Kategoria przedszkolna:
I miejsce Adrian Filipczak- 5 lat, Barczewo
II miejsce Gabriela Panuś, 6 lat, Przedszkole Miejskie 
w Barczewie
III miejsce Helena Michalska, 5 lat, Barczewo
wyróżnienie Nadia Miszki, 7 lat, Przedszkole w Barczewku
Kategoria szkolna klasy I-III: 
I miejsce Aleksander Łozowski, kl. I, Ramsowo
II miejsce Łukasz Gołombiewski, 9 lat, SP 3 w Barczewie
III miejsce Aleksandra Wierzbicka, 9 lat, Wipsowo
Kategoria kl. IV-VI:
I miejsce Małgorzata Filipowicz, kl. IV, Kojtryny
II miejsce Zuzanna Anders, 10 lat, Barczewko
III miejsce Alicja Korwel, 12 lat, Zerbuń
wyróżnienia Zofia Moszczyńśka, 12 lat, Łęgajny

Gabriela Zakrzewska, 11 lat, Barczewko
Kategoria kl. VII-VIII:
I miejsce Maja Lamsho�, 13 lat, Łęgajny
II miejsce Patrycja Szymanowska, 14 lat, Niedźwiedź - 
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie
Kategoria młodzieżowa 16-17 lat:
wyróżnienie Kacper Zajko, Zakład Poprawczy w Barczewie
Kategoria „dorośli”:
I miejsce Izabela Filipczak, 48 lat, Barczewo
II miejsce Krzysztof Trąbiński, Barczewo - projekty 6 kartek
Wyróżnienie specjalne za pracę zbiorową- Noemi Trąbińska 
z mamą- Barczewo

 Wszystkim uczestnikom jeszcze raz gratulujemy, a zdjęcia 
kartek możecie Państwo obejrzeć w pokonkursowym albumie 
na profilu facebookowym CK-B i Salonu Muzycznego im. 
Feliksa Nowowiejskiego, gdzie również została zorganizowana 
wystawa wszystkich kartek. Wystawę będzie można obejrzeć 
na żywo, kiedy ponownie otworzą się muzea po trwających 
obostrzeniach sanitarnych. Serdecznie pozdrawiamy i jeszcze 
raz dziękujemy za udział w konkursie.

Magdalena Łowkiel

Kartki urodzinowe dla Feliksa wybrane! 

Słuchaj
wszędzie
gdzie jesteś!

www.radiobarczewo.pl 

oraz TVK Macrosat - kanał planszowy

RADIO WARMIA BARCZEWO

Emisja w każdy czwartek  od godz. 8:00. na żywo
Powtórki w soboty, niedziele i wtorki.
Jeśli chcesz współpracować z radiem, masz jakiś ciekawy

pomysł na audycję, propozycje tematów lub muzyki polskiej,

szczególnie wykonawców z regionu,

zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

e-mail: radiowarmiabarczewo@gmail.com

tel. 89 514 15 06


