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Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom
składam życzenia zdrowia, spokoju oraz miłości.

By spełniły się wszystkie marzenia, rozwijały pasje i towarzyszył Wam
nieustający optymizm.

Życzę Wam, by otaczali Was jedynie życzliwi ludzie,
a bliscy dodawali sił do pokonywania codziennych trudności.

Andrzej Maciejewski
Burmistrz Barczewa
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Książki - recenzje
Biblioteka w CK-B

Natan Noraj „Czternaście milimetrów życia”
„Klątwa ruin" autorstwa Magdaleny Wali to literacka podróż do roku 1920, gdzie słowo 
„honor” i „ojczyzna” mają ogromne znaczenie, gdzie tradycja i podziały klasowe są 
rzeczywistością. Polska cieszy się upragnioną niepodległością, choć na horyzoncie już 
zbierają się ciemne chmury –  do granic kraju zbliża się armia bolszewicka zagrażająca 
wszystkiemu, co Polacy kochają i cenią. W tle  burzliwych losów rozgrywa się dramat młodej 
kobiety, która nie może uporać się z traumą z dzieciństwa.

Aniela Wilczkówna wywodzi się z chłopskiej rodziny, ale dzięki protekcji otrzymuje solidne 
wykształcenie i zostaje zatrudniona jako panna do towarzystwa pani Cyprianowej 
Strumieńskiej – oschłej, wymagającej i despotycznej właścicielki majątku ziemskiego. 
Porucznik Rafał Mielżyński, siostrzeniec pani na Olszowej, zwraca uwagę na Anielę. Między młodymi nawiązuje się nić 
sympatii, jednak dziewczyna jest w pełni świadoma swojej niskiej pozycji społecznej. Związek chłopki i ziemianina to 
przecież mezalians, rzecz niedopuszczalna w czasach, w jakich przyszło jej żyć.

Tych dwoje zbliży do siebie klątwa ruin. Czy w owej legendzie jest choćby ziarnko prawdy? Czy opowieść o pięknej 
rudowłosej dziewczynie ma coś wspólnego z przeszłością Anieli? Jaką tajemnicę skrywa nasza bohaterka?

Tajemnica rodzinna, miłość, wykluczenie społeczne, wojna –  to wszystko znajdziemy w tej stosunkowo krótkiej 
powieści. Magdalena Wala świetnie oddała atmosferę tamtych czasów, tak realnie i przekonująco. Mamy wrażenie, 
jakbyśmy tam byli, w Polsce targanej niepokojami i widmem wojny. Połączenie tych elementów: historii, tragizmu 
miłości i legendy uczyniło tę książkę niepowtarzalną historią, którą czyta się szybko i przyjemnie. To opowieść 
pachnąca tajemnicą z dobrze rozbudowanym tłem historycznym, którą 
chce się czytać i której ciąg dalszy koniecznie chce się poznać. „Klątwa 
ruin” zachwyci każdego miłośnika powieści obyczajowej i historycznej. 
To książka, nad którą zasiada się, aby skończyć ją jednym tchem. 
Gorąco polecam.

Anna Kudosz

Krzyś Urbanek ma stwierdzoną encefalopatię 
niedokrwienno-niedotlenioną, Zespół Segawy jak również 
obniżenie metabolitów dopaminy sugerujące zaburzenia 
neurotransmisji mózgu. Leczony jest Szpitalu Dziecięcym 
w Olsztynie oraz w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Przy Państwa wsparciu rehabilitowany jest już 13 lat. 
W tym czasie nastąpiła ogromna poprawa jego stanu 
zdrowia. Z uzyskanych z 1% środków finansowane są leki, 
zabiegi rehabilitacyjne oraz zajęcia logopedyczne w 
prywatnym centrum rehabilitacji. Krzyś co roku uczestniczy 
w turnusach rehabilitacyjnych.
Jednak niezbędna jest nadal Państwa pomoc, która pomoże 
Krzysiowi „iść przez jego trudne życie”, o którą proszą 
rodzice Małgorzata i Piotr Urbanek oraz dziadkowie 
Jolanta i Zbigniew Stodolnik.

PODARUJ 1% PODATKU DLA 
KRZYSIA

Fundacja Przyszłość dla Dzieci 

WYSTARCZY W ZEZNANIU ROCZNYM WPISAĆ 

Numer KRS
0000148747

Cel szczegółowy 1 %
Leczenie Krzysztof Urbanek

Szanowni Państwo,
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zaprasza do 
składania wniosków w ramach otwartego konkursu ofert 
„OKO Promocji”.
Nabór wniosków potrwa do 31 marca 2022 roku.
Więcej informacji i regulamin konkursu: 
www.bip.warmia.mazury.pl/kategoria/48/otwarte-konkursy-ofert.html
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 Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom naszej gminy za wielkie zaangażowanie i chęć pomocy ofiarom 
wojny w Ukrainie. Zgłosiło się do nas bardzo dużo osób chętnych do zapewnienia lokalu, transportu, tłumaczenia czy też innej 
doraźnej pomocy. Jeszcze więcej osób dostarczyło do nas mnóstwo darów.
 Z wielu źródeł docierają też do nas informacje o przybyciu uchodźców na teren naszej gminy. Trafiają oni głównie do 
swoich rodzin, przyjaciół czy też pracodawców. W przypadku potrzeby jakiejkolwiek pomocy prosimy o kontakt pod nr 
telefonu 89 514 83 03 lub e-mail: pomocukrainie@barczewo.pl . Zaznaczam, że gmina Barczewo zorganizuje wszelką, 
określoną przez granice prawa pomoc.
 Na terenie naszego województwa przygotowanych jest blisko 8000 miejsc noclegowych w specjalnie przygotowanych 
ośrodkach, z którymi wojewoda warmińsko-mazurski ma podpisane umowy. W ramach umów osoby te mają zapewniony 
nocleg, wyżywienie, opiekę zdrowotną i psychologiczną. To właśnie tam w pierwszej kolejności są kierowani uchodźcy.
 Informuję również, że została utworzona specjalna dwujęzyczna strona rządowa dla osób potrzebujących pomocy jak 
i osób chcących jej udzielić. Zachęcam do korzystania z niej.
www.pomagamukrainie.gov.pl
 Ponadto Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie organizuje nieodpłatną pomoc prawną uchodźcom z Ukrainy. 

Na stronie www.olsztyn.adwokatura.pl znajduje się lista 
adwokatów, którzy zadeklarowali bezpłatną pomoc.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Maciejewski
Burmistrz Barczewa

INFORMACJE - POMOC UKRAINIE

 Drodzy mieszkańcy gminy Barczewo,
po raz kolejny udowodniliście, jak wielkie 
macie serca i zawsze jesteście gotowi 
nieść pomoc potrzebującym. Przed nami 
wiele ciężkich, pełnych napięcia, smutku 
i niepewności dni, tygodni, a może nawet 
miesięcy. Nie wiemy, jak długo potrwa tak 
okrutny czas, niszczący przeszłość i przy-
szłość kraju, którego jesteśmy naj-
bliższym sąsiadem. Wiele osób deklaruje 
swoją pomoc na różnych płaszczyznach, 
zaczynając od odzieży poprzez żywność, 
środki higieny osobistej, opatrunki, leki, 
a kończąc na oferowaniu miejsca do 
zamieszkania. Zrywy serca są niezwykłe 
i potrafimy je słusznie wykorzystać. 
Jednak pamiętajcie, że pomoc będzie 
potrzebna długofalowo.
 Dlatego prosimy o to, by oferta zakwa-
terowania była świadomą i w pełni od-
powiedzialną deklaracją, ponieważ 
zgodnie z wytycznymi Państwo obecnie 
może finansować tylko i wyłącznie pobyt 
w ośrodkach, z którymi wojewoda ma 
podpisane umowy. W województwie 
warmińsko-mazurskim takich miejsc jest 

blisko 8000. Dziś nie 
jesteśmy w stanie 
określić, na jak długo 
ta pomoc będzie mu-
siała być udzielona. 
Oferują ją: samorząd 
województwa, samo-
rząd Gminy Barcze-

wa, przedsiębiorcy, wolontariusze, osoby 
prywatne oraz wiele organizacji poza-
rządowych. Zaczyna być ona coraz bar-
dziej zorganizowana i przemyślana.
 Chęć pomocy w postaci udostępnie-
nia mieszkania czy też pokoju dla uchodź-
ców można zgłaszać oficjalnie na spe-
cjalny adres urzędu miejskiego w Barcze-
wie tj. pomocukrainie@barczewo.pl.
 Wiele innych informacji można uzy-
skać również w Urzędzie Miejskim w Bar-
czewie, tel.: 89 514 83 03.
 Podczas pierwszych zbiórek dla Ukra-
iny otrzymaliśmy mnóstwo ubrań, koców, 
pościeli. Na chwilę obecną jest to ilość 
wystarczająca. Bardzo dziękujemy.
Wszystkie dary są na bieżąco segrego-
wane.
 Pamiętajmy, że pomocy potrzebować 
będą na naszym terenie przede wszy-
stkim dzieci i kobiety. Potrzeba dlatego 
wiele produktów, które są niezbędne, 
a których nigdy za wiele: opatrunki, pie-
luchy, środki higieny osobistej (szampon, 
pasta do zębów, szczoteczki do zębów, 

podpaski, chusteczki nawilżane, leki 
przeciwbólowe, mydło, opatrunki), woda 
w małych butelkach, żywność dla dzieci 
(mleko w proszku, kaszki, słoiczki z je-
dzeniem dla maluchów), butelki dla dzieci, 
smoczki. Możemy również obdarować 
dzieciaki drobnymi prezentami. Radość 
na pewno sprawią im pluszowe zabawki 
(nowe lub odświeżone), gry, artykuły 
plastyczne. Wiele radości dadzą również 
słodycze.
 Rodziny przybywające do Polski mar-
twią się o kontakt z bliskimi pozostałymi 
w Ukrainie. Warto pamiętać o tym, że 
większość firm telekomunikacyjnych 
zniosła opłatę roamingową lub obniżyła 
ją do minimum. Firmy rozdają również 
uchodźcom darmowe startery, które mają 
specjalne przeznaczenie. Nie są one takie 
same, jak te kupione w kiosku. Orange 
podaje, że jego wolontariusze, którzy 
pomagają w rejestracji numerów, rozdali 
już 5 tys. kart SIM, które umożliwiają 
miesiąc darmowych rozmów w Polsce, 
miesiąc darmowego wysyłania wiado-
mości SMS i MMS w Polsce, 100 minut do 
wydzwonienia na numery z Ukrainy oraz 
30 GB Internetu. Uchodźcy będą mogli 
także komunikować się na terenie 
naszego kraju, co będzie dla nich 
kluczowe.

Wspólnie możemy więcej.
Maja Barczuk-Kalisz

Fot. pixabay.com
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1. Bartek Pontus tel. 519 177 494
2. Sklep spożywczo-przemysłowy Lenka w Odrytach
3. Sołtys Sołectwa Niedźwiedź - Tomasz Kaczor tel. 502 180 883
4. Radny Grzegorz Matłoka
5. Sołtys Sołectwa Odryty- Łukasz Symonowicz tel. 508 226 503
6. Sołtys Sołectwa Bartołty Wielkie - Grzegorz Niedojadło, 
tel. 501 429 404
7. OSP Barczewo - Agnieszka Nagraba tel. 880 351 618
8. OSP Barczewko - Marcin Waśniewski tel. 605 481 310
9. Sołtys Sołectwa Wipsowo - Bartłomiej Adamczuk tel. 519 426 
078
10. Sołtys Sołectwa Kronowo - Marzena Reinert tel. 501 085 735
11. Radny z Nikielkowa - Piotr Groszkowski tel. 726 321 112
12. Przewodnicząca Rady - Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 
tel. 601 554 484
13. Sołtys Sołectwa Jedzbark - Marek Makrucki tel. 600 791904
14. Sołtys Sołectwa Wójtowo - Beata Jakubiak tel. 602 486 476
15. Przewodnicząca Osiedla Stare Miasto - Małgorzata Kozłowska 
tel. 531 992 193
16. Radny- Adam Dowgiałło tel. 519 758 589
17. Grupa Wiedźmuchy tel. 510 136 277
18. Łęgajny - Marzena Moszczyńska tel. 500 721 819

19. Szachy w Gminie Barczewo, przyjmujemy dary na zajęciach 
środy i piątki w godz. 17:15 - 19:45 w CK-B w Barczewie, 
ul. Słowackiego 5. tel. 797 510 627
20. Sołtys Sołectwa Nikielkowo - Paweł Kubicki tel. 510 169 814
21. Sklep Lewiatan oś. Słoneczne 8a Barczewo
22. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie (w godzinach 
pracy)
23. Wolontariusze Szlachetnej Paczki Barczewo tel. 791851545
24. Barczewko - Zakrzewski Maciej tel. 509-395-242
25. Sołtys Sołectwa Radosty - Balbina Buras tel. 695 585 539
26. Barczewo- Małgorzata Ostojska tel. 518 600 645
27. Barczewo (pomoc z samochodem) - Michał Witek tel. 
504271760
28. Prejłowo - Sklep Rutek (pn.-sob. 7-20, nd. 9-15) tel. 883700997
29. Biskupiec Sklep Lewiatan przy cmentarzu - Ewa Duszkiewicz 
tel. 698797672
30. Sołtys sołectwa Łegajny - Andrzej Turek tel. 603 937 316
31. Kaplityny Pizza - tel. 501 425 542
32. Gilawy- sklep spożywczy
33. Barczewo Zakład Usług Komunalnych
34. Sołtys Sołectwa Łapka - Marek Stolarski tel. 601 53 20 90
35. Ramsowo - sklep Lewiatan

INFORMACJE

 Centrum Kulturalno-Biblioteczne znala-
zło się w pres�żowej grupie 50 ośrodków kul-
tury, które otrzymały wsparcie w projekcie 
Narodowego Centrum Kultury Domy Kultu-
ry +. Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022 (cz. I). 
Ośrodki te charakteryzują się nowatorskim 
podejściem do działań kulturalnych i patrzą na 
nie w niekonwencjonalny sposób starając się 
współpracować ze społecznością lokalną oraz 
integrować znane i nieznane sobie środo-
wiska. Nasze zadanie nosi nazwę „Barczew-
skie Inicjatywy Lokalne”.
 Wśród mieszkańców gminy Barczewa 
drzemie ogromny nieodkryty potencjał, 
liderzy grup nieformalnych dotąd nieznani 
kulturalnemu środowisku czekają na moty-
wację do działania i pomoc w realizacji marzeń 
i zadań rozwijających społeczność kulturalną.

Domy Kultury +. Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022 (cz. I) 

INFORMACJE - POMOC UKRAINIE

Lista osób i miejsc odpowiedzialnych za zbiórkę dla Ukrainy:

 19 grudnia 2021 roku do dzieci we wsi 
Jedzbark z prezentami przybył Mikołaj. 
Niespodziewanego gościa przywitali członek 
rady sołeckiej Karol Rokicki i sołtys wsi Marek 
Makrucki wraz z małżonką, którzy jako gospo-
darze podjęli się roli przewodników po miej-
scowości, aby Mikołaj nie błądził i szybko 
dotarł do dzieci z prezentami.
 Jedzbark to mała wioska, w której mieszka 
około dwieście osób. Nie jest to duża liczba, 
jednak nie ilość się tu liczy, tylko chęć inte-
gracji i wspólnego przeżywania codziennych 
spraw, którą widać między innymi  przy okazji 
takich spotkań.
 Sołtysa w przygotowaniu paczek wsparło 
wiele rodzin z Jedzbarka, wpłacając u niego 
należność za podatek czy też odpady. 
Zarobiony w ten sposób ekwiwalent jest 
przeznaczany między innymi na takie cele. 
Dzięki temu działaniu trzydzieścioro sześcio-
ro dzieci mogło otrzymać paczkę z rąk 
Mikołaja. W zamian dzieciaki mówiły wier-
szyki i śpiewały kolędy. Mamy nadzieję, że 
pakiet wspomnień z lat dzieciństwa pozo-
stanie z nimi na długi czas, niezależnie od tego 
czy wierzą one w Mikołaja, czy już nie. 
Wspomnień i serdeczności nie da się kupić za 
żadne pieniądze.
 Sołtys wraz z radą sołecką wpadli też na 
pomysł zbiórki darów dla podopiecznych 

barczewskiej poczekalni dla psiaków "Sierotki 
Violki". Wiele rodzin wspomogło akcję, czego 
dowodem było przekazanie dużej wyprawki 
dla czworonożnych przyjaciół.
 Jako sołtys dziękuję mieszkańcom że 
zechcieli wyjść do swych bram i spotkać się 
z Mikołajem oraz jego ekipą. Dziękuję Pani 
Dorocie naszej fotografce, mej siostrze Joan-
nie za przygotowanie sań dla naszego gościa, 
Karolowi kierowcy Mikołaja i Michałowi, 
który wcielił się w głównego bohatera.

Marek Makrucki
Sołtys Jedzbarka

 CK-B założyło, że zadanie o nazwie 
"Barczewskie Inicjatywy Lokalne" będzie 
inicjowało działania kulturalne w gminie 
Barczewo oraz współudział w organizacji 
wydarzeń o charakterze lokalnym. 
 Wzmocnimy zaangażowanie naszego 
ośrodka kultury w życie społeczności lokalnej. 
Postaramy się odkryć i rozwinąć potencjał 
i kapitał kulturowy jej członków.
 Aby odkryć możliwości społeczności 
lokalnej, pracownicy CK-B w najbliższym 
czasie przeprowadzą diagnozę lokalną, by 
lepiej zrozumieć i poznać środowiska, które 
do tej pory nie angażowały się w działania 
kulturalne. Zadamy sobie i Wam pytanie: 
dlaczego tak się dzieje?
 Dzięki temu zdobędziemy wiedzę o „ukry-
tym” potencjale osobowym i włączymy osoby 

spoza „orbity” kulturalnej do działań w jej 
zakresie. To będzie ciekawa i emocjonująca 
praca.
 I etap tego programu polega właśnie na 
badaniu możliwości, potrzeb i potencjału 
lokalnej społeczności. Jednak nie kończy się 
on tylko na tym. Na podstawie wykonanej 
diagnozy napisany zostanie regulamin naboru 
wniosków do konkursu na kulturalną inicja-
tywę. W jego ramach mieszkańcy zgłaszają 
pomysły wydarzeń oraz inicjatyw i deklarują 
ich realizację. Powołany zespół konsultacyjny 
wybierze od 3 do 7 zaproponowanych 
inicjatyw. W drugim etapie programu CK-B, 
wykorzystując swoje zasoby kadrowe i infra-
strukturalne, pomoże zorganizować wybrane 
inicjatywy, sfinansować je i wzbogacić tym 
samym ofertę kulturalną. Wyłoni nowych 
liderów społeczności lokalnej, włączając 
w swoje działania jak największą liczbę osób 
nie uczestniczących do tej pory w działaniach 
CK-B.

Czas realizacji projektu:
Etap I – 20.02-30.06.2022
Etap II – 1.08-14.11.2022

Maja Barczuk-Kalisz

Mikołaj w Jedzbarku

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Bartołtach Wielkich, Barczewie, 

Ramsowie oraz zastępowi JRG Biskupiec 

za szybką, rzetelną i profesjonalną pomoc 

w dn. 23.02.2022r.

Marzena i Tomasz Ciarkowscy

Fot.Archiwum autora
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6. Sołtys Sołectwa Bartołty Wielkie - Grzegorz Niedojadło, 
tel. 501 429 404
7. OSP Barczewo - Agnieszka Nagraba tel. 880 351 618
8. OSP Barczewko - Marcin Waśniewski tel. 605 481 310
9. Sołtys Sołectwa Wipsowo - Bartłomiej Adamczuk tel. 519 426 
078
10. Sołtys Sołectwa Kronowo - Marzena Reinert tel. 501 085 735
11. Radny z Nikielkowa - Piotr Groszkowski tel. 726 321 112
12. Przewodnicząca Rady - Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 
tel. 601 554 484
13. Sołtys Sołectwa Jedzbark - Marek Makrucki tel. 600 791904
14. Sołtys Sołectwa Wójtowo - Beata Jakubiak tel. 602 486 476
15. Przewodnicząca Osiedla Stare Miasto - Małgorzata Kozłowska 
tel. 531 992 193
16. Radny- Adam Dowgiałło tel. 519 758 589
17. Grupa Wiedźmuchy tel. 510 136 277
18. Łęgajny - Marzena Moszczyńska tel. 500 721 819

19. Szachy w Gminie Barczewo, przyjmujemy dary na zajęciach 
środy i piątki w godz. 17:15 - 19:45 w CK-B w Barczewie, 
ul. Słowackiego 5. tel. 797 510 627
20. Sołtys Sołectwa Nikielkowo - Paweł Kubicki tel. 510 169 814
21. Sklep Lewiatan oś. Słoneczne 8a Barczewo
22. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie (w godzinach 
pracy)
23. Wolontariusze Szlachetnej Paczki Barczewo tel. 791851545
24. Barczewko - Zakrzewski Maciej tel. 509-395-242
25. Sołtys Sołectwa Radosty - Balbina Buras tel. 695 585 539
26. Barczewo- Małgorzata Ostojska tel. 518 600 645
27. Barczewo (pomoc z samochodem) - Michał Witek tel. 
504271760
28. Prejłowo - Sklep Rutek (pn.-sob. 7-20, nd. 9-15) tel. 883700997
29. Biskupiec Sklep Lewiatan przy cmentarzu - Ewa Duszkiewicz 
tel. 698797672
30. Sołtys sołectwa Łegajny - Andrzej Turek tel. 603 937 316
31. Kaplityny Pizza - tel. 501 425 542
32. Gilawy- sklep spożywczy
33. Barczewo Zakład Usług Komunalnych
34. Sołtys Sołectwa Łapka - Marek Stolarski tel. 601 53 20 90
35. Ramsowo - sklep Lewiatan

INFORMACJE

 Centrum Kulturalno-Biblioteczne znala-
zło się w pres�żowej grupie 50 ośrodków kul-
tury, które otrzymały wsparcie w projekcie 
Narodowego Centrum Kultury Domy Kultu-
ry +. Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022 (cz. I). 
Ośrodki te charakteryzują się nowatorskim 
podejściem do działań kulturalnych i patrzą na 
nie w niekonwencjonalny sposób starając się 
współpracować ze społecznością lokalną oraz 
integrować znane i nieznane sobie środo-
wiska. Nasze zadanie nosi nazwę „Barczew-
skie Inicjatywy Lokalne”.
 Wśród mieszkańców gminy Barczewa 
drzemie ogromny nieodkryty potencjał, 
liderzy grup nieformalnych dotąd nieznani 
kulturalnemu środowisku czekają na moty-
wację do działania i pomoc w realizacji marzeń 
i zadań rozwijających społeczność kulturalną.

Domy Kultury +. Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022 (cz. I) 

INFORMACJE - POMOC UKRAINIE

Lista osób i miejsc odpowiedzialnych za zbiórkę dla Ukrainy:

 19 grudnia 2021 roku do dzieci we wsi 
Jedzbark z prezentami przybył Mikołaj. 
Niespodziewanego gościa przywitali członek 
rady sołeckiej Karol Rokicki i sołtys wsi Marek 
Makrucki wraz z małżonką, którzy jako gospo-
darze podjęli się roli przewodników po miej-
scowości, aby Mikołaj nie błądził i szybko 
dotarł do dzieci z prezentami.
 Jedzbark to mała wioska, w której mieszka 
około dwieście osób. Nie jest to duża liczba, 
jednak nie ilość się tu liczy, tylko chęć inte-
gracji i wspólnego przeżywania codziennych 
spraw, którą widać między innymi  przy okazji 
takich spotkań.
 Sołtysa w przygotowaniu paczek wsparło 
wiele rodzin z Jedzbarka, wpłacając u niego 
należność za podatek czy też odpady. 
Zarobiony w ten sposób ekwiwalent jest 
przeznaczany między innymi na takie cele. 
Dzięki temu działaniu trzydzieścioro sześcio-
ro dzieci mogło otrzymać paczkę z rąk 
Mikołaja. W zamian dzieciaki mówiły wier-
szyki i śpiewały kolędy. Mamy nadzieję, że 
pakiet wspomnień z lat dzieciństwa pozo-
stanie z nimi na długi czas, niezależnie od tego 
czy wierzą one w Mikołaja, czy już nie. 
Wspomnień i serdeczności nie da się kupić za 
żadne pieniądze.
 Sołtys wraz z radą sołecką wpadli też na 
pomysł zbiórki darów dla podopiecznych 

barczewskiej poczekalni dla psiaków "Sierotki 
Violki". Wiele rodzin wspomogło akcję, czego 
dowodem było przekazanie dużej wyprawki 
dla czworonożnych przyjaciół.
 Jako sołtys dziękuję mieszkańcom że 
zechcieli wyjść do swych bram i spotkać się 
z Mikołajem oraz jego ekipą. Dziękuję Pani 
Dorocie naszej fotografce, mej siostrze Joan-
nie za przygotowanie sań dla naszego gościa, 
Karolowi kierowcy Mikołaja i Michałowi, 
który wcielił się w głównego bohatera.

Marek Makrucki
Sołtys Jedzbarka

 CK-B założyło, że zadanie o nazwie 
"Barczewskie Inicjatywy Lokalne" będzie 
inicjowało działania kulturalne w gminie 
Barczewo oraz współudział w organizacji 
wydarzeń o charakterze lokalnym. 
 Wzmocnimy zaangażowanie naszego 
ośrodka kultury w życie społeczności lokalnej. 
Postaramy się odkryć i rozwinąć potencjał 
i kapitał kulturowy jej członków.
 Aby odkryć możliwości społeczności 
lokalnej, pracownicy CK-B w najbliższym 
czasie przeprowadzą diagnozę lokalną, by 
lepiej zrozumieć i poznać środowiska, które 
do tej pory nie angażowały się w działania 
kulturalne. Zadamy sobie i Wam pytanie: 
dlaczego tak się dzieje?
 Dzięki temu zdobędziemy wiedzę o „ukry-
tym” potencjale osobowym i włączymy osoby 

spoza „orbity” kulturalnej do działań w jej 
zakresie. To będzie ciekawa i emocjonująca 
praca.
 I etap tego programu polega właśnie na 
badaniu możliwości, potrzeb i potencjału 
lokalnej społeczności. Jednak nie kończy się 
on tylko na tym. Na podstawie wykonanej 
diagnozy napisany zostanie regulamin naboru 
wniosków do konkursu na kulturalną inicja-
tywę. W jego ramach mieszkańcy zgłaszają 
pomysły wydarzeń oraz inicjatyw i deklarują 
ich realizację. Powołany zespół konsultacyjny 
wybierze od 3 do 7 zaproponowanych 
inicjatyw. W drugim etapie programu CK-B, 
wykorzystując swoje zasoby kadrowe i infra-
strukturalne, pomoże zorganizować wybrane 
inicjatywy, sfinansować je i wzbogacić tym 
samym ofertę kulturalną. Wyłoni nowych 
liderów społeczności lokalnej, włączając 
w swoje działania jak największą liczbę osób 
nie uczestniczących do tej pory w działaniach 
CK-B.

Czas realizacji projektu:
Etap I – 20.02-30.06.2022
Etap II – 1.08-14.11.2022

Maja Barczuk-Kalisz

Mikołaj w Jedzbarku

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Bartołtach Wielkich, Barczewie, 

Ramsowie oraz zastępowi JRG Biskupiec 

za szybką, rzetelną i profesjonalną pomoc 

w dn. 23.02.2022r.

Marzena i Tomasz Ciarkowscy

Fot.Archiwum autora
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w śnieżnej zamieci, którzy mogli liczyć na 
ciepłą herbatę i posiłek ufundowany przez 
„Bar przy Ratuszu” Moniki i Sebas�ana 
Dobolskich.
 Również od godziny 13:00 w hali 
sportowej Zespołu Szkół w Barczewie   
prezentowano m.in. jogę dla dzieci i do-
rosłych przygotowaną przez Anetę Klamkę 
ze „Zdrowego Stylu Bycia”, efektowną jazdę 
na rolkach Mistrza Polski Krzysztofa Zybo-
rowicza z zespołem, pokaz treningu w wy-
konaniu grupy z Salki Fit, pokaz z ele-
mentami boksu, taekwondo i kickboxingu 
w wykonaniu Sławka Żarejko i Krzysztofa 
Krzysztonia,  pokaz sportowy grupy z De-
fender Barczewo prowadzony przez Jaro-
sława Ładę. Na scenie wystąpiły zespoły 
muzyczne: „Radio Maszyna” i „Cover Band 
Krzysztof Brzeziński” oraz Barczewski Big 
Band.
 Wszystkie pokazy i koncerty prze-
platane były aukcją przekazanych przez 
darczyńców rzeczy, którą poprowadził 
wiceburmistrz Piotr Mostek.

 Przez cały finał dostępne były stoiska: 
kulinarne przygotowane przez Stowarzy-
szenie Inicjatyw Obywatelskich i przyjaciół, 
Sklepik WOŚP z fantami przekazanymi na 
ten szczytny cel, kącik zaplatania warko-
czyków przygotowany przez Jolę Szwarc 
oraz punkt rejestracji dawców szpiku 
kostnego – DKMS przygotowany przez 
OSP w Barczewie.
 Niespodzianką finału był moment, gdy 
Burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski 
wręczył zaskoczonej i wzruszonej Szefowej 
Sztabu Alinie Urbanek bukiet róż w podzię-

 W tym roku Wielka Orkiestra Świąte-
cznej Pomocy dla zapewnienia najwyż-
szych standardów diagnostyki i leczenia 
wzroku u dzieci wspiera okulistykę dzie-
cięcą. 
 Już od połowy stycznia rozpoczęły się 
przeróżne „wośpowe” inicjatywy, a czas 
pandemii zmusił nas do poszukiwania 
nowych rozwiązań, aby Orkiestra mogła 
zagrać z pełną siłą. Udało się po raz kolejny! 
Dzięki wspaniałej postawie mieszkańców 
naszej gminy zebraliśmy kwotę 144.827,30 
zł., w tym na terenie miasta 64.039,17 zł., 
w miejscowościach gminy 46.537,95 zł, 
a z aukcji Allegro 34.250,18 zł.
 Mimo że 30 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Barczewie odbył się 
tradycyjnie w ostatnią niedzielę stycznia, to 
pierwsze wydarzenia w naszej gminie miały 
miejsce już 16 stycznia. Z prowadzącą 
Beatą Kudynowską, sportsmenką, trenerką 
i fizjoterapeutką spotkaliśmy się na spa-
cerze i Nordic Walking, którego trasa 
wiodła od parku miejskiego do plaży w Za-
lesiu, gdzie trening ruchowy zakończony 
był wspólną, gorącą herbatą.

 22 stycznia przeprowadzono turniej 
szachowy zorganizowany przez Krzysztofa 
Cisa, Dominika Dymitriewa i Michała Raka 
oraz przyjaciół we współpracy z Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym.
 W trzech grupach zagrało w sumie 33 
zawodniczek i zawodników z Barczewa, 
Łęgajn, Kaplityn, Barczewka, Tuławek, 
Biskupca, Biesowa i Olsztyna. W przerwie 
uczestnicy mieli okazję wysłuchać mini-
koncertu gitarowego w wykonaniu An-
drzeja Florkowskiego ze Stowarzyszenia 
Artystycznego „Barock” i uczestniczki tur-
nieju Gabrysi Zakrzewskiej. Tego samego 
dnia po południu na hali Zespołu Szkół 
w Barczewie rozegrano mecze w ramach 
Halowego Turnieju Piłki Nożnej zorga-
nizowanego przez klub sportowy „Pisa 
Primavera Barczewo”. Pięć drużyn z klubu 
Barczewa i Lamkowa rozegrało pełne 
emocji mecze. W trakcie rozgrywek prze-

prowadzono aukcję sportowych gadżetów, 
m.in. piłek, koszulek.
 29 stycznia zorganizowano biesiadę na 
plaży miejskiej w Zalesiu. Przy dźwiękach 
akordeonu w wykonaniu Radosława Dą-
browskiego uczestnicy mieli  możliwość 
przejażdżki quadami, wzięcia udziału w licy-
tacjach, posilenia się ciepłymi potrawami, 
ciastami i grzańcem. Ciepłem grzało świa-
tełko do nieba utworzone z ognia i świateł 
telefonów. Biesiadę zamykała wspólna 
kąpiel  barczewskich i olsztyńskich morsów 
poprzedzona rozgrzewką prowadzoną 
przez Sławka Żarejko. Wszystko udało się 
dzięki połączeniu sił Barczewskich Mor-
sów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bar-
czewie, Motobraci, Barczewskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku i Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie 
oraz najmłodszych, dzielnych wolontar-
iuszek: Zosi, Lili i Marysi z rodzicami.

 Od połowy stycznia uruchomiono „sta-
cjonarne puszki” ustawione w wielu skle-
pach i punktach usługowych w mieście, 
m.in. w sklepach należących do Ewy 
Fidurskiej, Ewy Karkut, Jadwigi i Mariana 
Ulążka, Sylwii Wojtach, warsztatach samo-
chodowych Janusza Januszewskiego, Lesz-
ka Zychowicza, gabinecie stomatologicz-
nym Agnieszki Samoraj-Szroborz, barze 
"Kąsek" Elżbiety Kotowskiej, drogerii 
"Szminka" Łukasza Ostrowskiego, salonie 
fryzjerskim Krys�ana Andersa, „Barze przy 
Ratuszu” Sebas�ana Dobolskiego, sklepie 
motoryzacyjnym "Expert" Sebas�ana 

Dobolskiego, „Auto częściach -Junior" 
Łukasza Dobolskiego, salonie kosme-
tycznym Ady Jasińskiej, „Markecie Łęgajny” 
Anny Michalskiej, sklepie budowlanym 
Agnieszki Dziakońskiej, sklepie odzieżo-
wym Anny Atałap, salonie fryzjerskim 
"Nowy Styl", gabinecie weterynaryjnym 
Anny Zabielskiej oraz Ośrodku Wczaso-
wym „Zalesie Mazury Ac�ve Spa”. Ponadto 
odbyło się kilkadziesiąt licytacji interne-
towych na profilu Allegro sztabu CK-B 
Barczewo, które z roku na rok cieszą się 
coraz większym powodzeniem. Serdeczne 
podziękowania kierujemy do wszystkich 
darczyńców, a w szczególności do Dominiki 
Kacperskiej za ogromne zaangażowanie 
w zdobywaniu tych licznych, cennych i 
sprawiających radość fantów do licyto-
wania.  
 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Barczewie odbył się w nie-
dzielę 30 stycznia 2022 r.
 Od samego rana na ulicach Barczewa 
i miejscowościach gminy Barczewo, min.: 
Bartołtach Wielkich i Lesznie, Barczewku,  
Jedzbarku, Kronowie, Kromerowie, Lam-
kowie, Łegajnach, Nikielkowie, Ramsowie 
i Niedźwiedziu, Ruszajnach, Skajbotach, 
Wipsowie i Wójtowie, kwestowało sześć-
dziesięciu dzielnych i uśmiechniętych 
wolontariuszy. W Wójtowie, Kronowie, 
Skajbotach, Łęgajnach otworzyły się w tym 
dniu kawowe kawiarenki, odbywały się 
koncerty, występy, aukcje i licytacje oraz 
rajd offroadowy w Barczewku.
 O godz. 12:00 na bieżni przy Zespole 
Szkół w Barczewie wystartował VII Kole-
żeński Bieg dla WOŚP organizowany przez 
Barczewskie Stowarzyszenie Biegowe 
Barczewo Biega pod okiem Przemka 
Menzińskiego.
 Od godz. 13:00 również na placu przy 
szkole była możliwość przejażdżki quadami 
z Motobraćmi dowodzonymi przez Marka 
Szwarca. Pogoda nie rozpieszczała, ale 
wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną 
wytrwałością. Szczególne uznanie dla wo-
lontariuszy przemierzających ulice i drogi 

kowaniu za prowadzenie barczewskiego 
Sztabu WOŚP oraz przekazał pięknie 
wyglądający, pyszny tort z logo 30-go 
finału, którym częstowano wolontariuszy 
i uczestników wydarzenia.
 To wszystko, co się wydarzyło podczas 
tegorocznego finału, stanowi efekt wielo-
tygodniowych przygotowań, zaangażo-
wania i pracy wielu ludzi dobrego serca, za 
co bardzo serdecznie dziękuje Szef Sztabu 
Alina Urbanek wraz z całym barczewskim 
zespołem WOŚP.

Magdalena Łowkiel, 
Anna Rok, 

Lidia Szczerbo
  

 21 lutego w Urzędzie Miejskim w Bar-
czewie została podpisana umowa w ra-
mach projektu „Wsparcie dzieci i wnuków 
byłych pracowników PGR w rozwoju 
cyfrowym”. 
 Gośćmi Burmistrza Barczewa An-
drzeja Maciejewskiego byli: Minister Bła-
żej Poboży - Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Artur Chojecki - Wojewoda War-
mińsko-Mazurski oraz Marta Pawłowska 
– główny specjalista w Wydziale Nabo-
rów Projektów Centrum, Projektów Pol-
ska Cyfrowa. W uroczystym podpisaniu 
umowy wzięli również udział Piotr Mos-

tek zastępca Burmistrza Barczewa oraz 
Radni Rady Miejskiej w Barczewie.
 Umowa została podpisana elektro-
nicznie przez Pana Burmistrza Barczewa 
Andrzeja Maciejewskiego oraz Panią 
Martę Pawłowską. 
 W Barczewie, na ten cel projektowy 
zostanie przeznaczone 821 tysięcy 
złotych, co pozwoli na zakup sprzętu dla 
329 dzieci. 
 Na Warmii i Mazurach rozpatrzono 
115 wniosków na łączną kwotę ponad 80 
milionów złotych – za te środki zostanie 
zakupionych blisko 30 000 komputerów, 
laptopów i tabletów.

 W całym kraju sprzęt komputerowy 
wraz z oprogramowaniem otrzyma ponad 
200 tysięcy dzieci.

„Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Zagraliśmy dla okulistyki dziecięcej

Źródło: archiwum Facebook Gminy Barczewo

Zagraliśmy dla okulistyki dziecięcej

Kwota potwierdzona
na dzień

4 marca 2022 r.

144827,30 zł

Fot. Archiwum CK-B(5)
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w śnieżnej zamieci, którzy mogli liczyć na 
ciepłą herbatę i posiłek ufundowany przez 
„Bar przy Ratuszu” Moniki i Sebas�ana 
Dobolskich.
 Również od godziny 13:00 w hali 
sportowej Zespołu Szkół w Barczewie   
prezentowano m.in. jogę dla dzieci i do-
rosłych przygotowaną przez Anetę Klamkę 
ze „Zdrowego Stylu Bycia”, efektowną jazdę 
na rolkach Mistrza Polski Krzysztofa Zybo-
rowicza z zespołem, pokaz treningu w wy-
konaniu grupy z Salki Fit, pokaz z ele-
mentami boksu, taekwondo i kickboxingu 
w wykonaniu Sławka Żarejko i Krzysztofa 
Krzysztonia,  pokaz sportowy grupy z De-
fender Barczewo prowadzony przez Jaro-
sława Ładę. Na scenie wystąpiły zespoły 
muzyczne: „Radio Maszyna” i „Cover Band 
Krzysztof Brzeziński” oraz Barczewski Big 
Band.
 Wszystkie pokazy i koncerty prze-
platane były aukcją przekazanych przez 
darczyńców rzeczy, którą poprowadził 
wiceburmistrz Piotr Mostek.

 Przez cały finał dostępne były stoiska: 
kulinarne przygotowane przez Stowarzy-
szenie Inicjatyw Obywatelskich i przyjaciół, 
Sklepik WOŚP z fantami przekazanymi na 
ten szczytny cel, kącik zaplatania warko-
czyków przygotowany przez Jolę Szwarc 
oraz punkt rejestracji dawców szpiku 
kostnego – DKMS przygotowany przez 
OSP w Barczewie.
 Niespodzianką finału był moment, gdy 
Burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski 
wręczył zaskoczonej i wzruszonej Szefowej 
Sztabu Alinie Urbanek bukiet róż w podzię-

 W tym roku Wielka Orkiestra Świąte-
cznej Pomocy dla zapewnienia najwyż-
szych standardów diagnostyki i leczenia 
wzroku u dzieci wspiera okulistykę dzie-
cięcą. 
 Już od połowy stycznia rozpoczęły się 
przeróżne „wośpowe” inicjatywy, a czas 
pandemii zmusił nas do poszukiwania 
nowych rozwiązań, aby Orkiestra mogła 
zagrać z pełną siłą. Udało się po raz kolejny! 
Dzięki wspaniałej postawie mieszkańców 
naszej gminy zebraliśmy kwotę 144.827,30 
zł., w tym na terenie miasta 64.039,17 zł., 
w miejscowościach gminy 46.537,95 zł, 
a z aukcji Allegro 34.250,18 zł.
 Mimo że 30 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Barczewie odbył się 
tradycyjnie w ostatnią niedzielę stycznia, to 
pierwsze wydarzenia w naszej gminie miały 
miejsce już 16 stycznia. Z prowadzącą 
Beatą Kudynowską, sportsmenką, trenerką 
i fizjoterapeutką spotkaliśmy się na spa-
cerze i Nordic Walking, którego trasa 
wiodła od parku miejskiego do plaży w Za-
lesiu, gdzie trening ruchowy zakończony 
był wspólną, gorącą herbatą.

 22 stycznia przeprowadzono turniej 
szachowy zorganizowany przez Krzysztofa 
Cisa, Dominika Dymitriewa i Michała Raka 
oraz przyjaciół we współpracy z Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym.
 W trzech grupach zagrało w sumie 33 
zawodniczek i zawodników z Barczewa, 
Łęgajn, Kaplityn, Barczewka, Tuławek, 
Biskupca, Biesowa i Olsztyna. W przerwie 
uczestnicy mieli okazję wysłuchać mini-
koncertu gitarowego w wykonaniu An-
drzeja Florkowskiego ze Stowarzyszenia 
Artystycznego „Barock” i uczestniczki tur-
nieju Gabrysi Zakrzewskiej. Tego samego 
dnia po południu na hali Zespołu Szkół 
w Barczewie rozegrano mecze w ramach 
Halowego Turnieju Piłki Nożnej zorga-
nizowanego przez klub sportowy „Pisa 
Primavera Barczewo”. Pięć drużyn z klubu 
Barczewa i Lamkowa rozegrało pełne 
emocji mecze. W trakcie rozgrywek prze-

prowadzono aukcję sportowych gadżetów, 
m.in. piłek, koszulek.
 29 stycznia zorganizowano biesiadę na 
plaży miejskiej w Zalesiu. Przy dźwiękach 
akordeonu w wykonaniu Radosława Dą-
browskiego uczestnicy mieli  możliwość 
przejażdżki quadami, wzięcia udziału w licy-
tacjach, posilenia się ciepłymi potrawami, 
ciastami i grzańcem. Ciepłem grzało świa-
tełko do nieba utworzone z ognia i świateł 
telefonów. Biesiadę zamykała wspólna 
kąpiel  barczewskich i olsztyńskich morsów 
poprzedzona rozgrzewką prowadzoną 
przez Sławka Żarejko. Wszystko udało się 
dzięki połączeniu sił Barczewskich Mor-
sów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bar-
czewie, Motobraci, Barczewskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku i Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie 
oraz najmłodszych, dzielnych wolontar-
iuszek: Zosi, Lili i Marysi z rodzicami.

 Od połowy stycznia uruchomiono „sta-
cjonarne puszki” ustawione w wielu skle-
pach i punktach usługowych w mieście, 
m.in. w sklepach należących do Ewy 
Fidurskiej, Ewy Karkut, Jadwigi i Mariana 
Ulążka, Sylwii Wojtach, warsztatach samo-
chodowych Janusza Januszewskiego, Lesz-
ka Zychowicza, gabinecie stomatologicz-
nym Agnieszki Samoraj-Szroborz, barze 
"Kąsek" Elżbiety Kotowskiej, drogerii 
"Szminka" Łukasza Ostrowskiego, salonie 
fryzjerskim Krys�ana Andersa, „Barze przy 
Ratuszu” Sebas�ana Dobolskiego, sklepie 
motoryzacyjnym "Expert" Sebas�ana 

Dobolskiego, „Auto częściach -Junior" 
Łukasza Dobolskiego, salonie kosme-
tycznym Ady Jasińskiej, „Markecie Łęgajny” 
Anny Michalskiej, sklepie budowlanym 
Agnieszki Dziakońskiej, sklepie odzieżo-
wym Anny Atałap, salonie fryzjerskim 
"Nowy Styl", gabinecie weterynaryjnym 
Anny Zabielskiej oraz Ośrodku Wczaso-
wym „Zalesie Mazury Ac�ve Spa”. Ponadto 
odbyło się kilkadziesiąt licytacji interne-
towych na profilu Allegro sztabu CK-B 
Barczewo, które z roku na rok cieszą się 
coraz większym powodzeniem. Serdeczne 
podziękowania kierujemy do wszystkich 
darczyńców, a w szczególności do Dominiki 
Kacperskiej za ogromne zaangażowanie 
w zdobywaniu tych licznych, cennych i 
sprawiających radość fantów do licyto-
wania.  
 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Barczewie odbył się w nie-
dzielę 30 stycznia 2022 r.
 Od samego rana na ulicach Barczewa 
i miejscowościach gminy Barczewo, min.: 
Bartołtach Wielkich i Lesznie, Barczewku,  
Jedzbarku, Kronowie, Kromerowie, Lam-
kowie, Łegajnach, Nikielkowie, Ramsowie 
i Niedźwiedziu, Ruszajnach, Skajbotach, 
Wipsowie i Wójtowie, kwestowało sześć-
dziesięciu dzielnych i uśmiechniętych 
wolontariuszy. W Wójtowie, Kronowie, 
Skajbotach, Łęgajnach otworzyły się w tym 
dniu kawowe kawiarenki, odbywały się 
koncerty, występy, aukcje i licytacje oraz 
rajd offroadowy w Barczewku.
 O godz. 12:00 na bieżni przy Zespole 
Szkół w Barczewie wystartował VII Kole-
żeński Bieg dla WOŚP organizowany przez 
Barczewskie Stowarzyszenie Biegowe 
Barczewo Biega pod okiem Przemka 
Menzińskiego.
 Od godz. 13:00 również na placu przy 
szkole była możliwość przejażdżki quadami 
z Motobraćmi dowodzonymi przez Marka 
Szwarca. Pogoda nie rozpieszczała, ale 
wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną 
wytrwałością. Szczególne uznanie dla wo-
lontariuszy przemierzających ulice i drogi 

kowaniu za prowadzenie barczewskiego 
Sztabu WOŚP oraz przekazał pięknie 
wyglądający, pyszny tort z logo 30-go 
finału, którym częstowano wolontariuszy 
i uczestników wydarzenia.
 To wszystko, co się wydarzyło podczas 
tegorocznego finału, stanowi efekt wielo-
tygodniowych przygotowań, zaangażo-
wania i pracy wielu ludzi dobrego serca, za 
co bardzo serdecznie dziękuje Szef Sztabu 
Alina Urbanek wraz z całym barczewskim 
zespołem WOŚP.

Magdalena Łowkiel, 
Anna Rok, 

Lidia Szczerbo
  

 21 lutego w Urzędzie Miejskim w Bar-
czewie została podpisana umowa w ra-
mach projektu „Wsparcie dzieci i wnuków 
byłych pracowników PGR w rozwoju 
cyfrowym”. 
 Gośćmi Burmistrza Barczewa An-
drzeja Maciejewskiego byli: Minister Bła-
żej Poboży - Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Artur Chojecki - Wojewoda War-
mińsko-Mazurski oraz Marta Pawłowska 
– główny specjalista w Wydziale Nabo-
rów Projektów Centrum, Projektów Pol-
ska Cyfrowa. W uroczystym podpisaniu 
umowy wzięli również udział Piotr Mos-

tek zastępca Burmistrza Barczewa oraz 
Radni Rady Miejskiej w Barczewie.
 Umowa została podpisana elektro-
nicznie przez Pana Burmistrza Barczewa 
Andrzeja Maciejewskiego oraz Panią 
Martę Pawłowską. 
 W Barczewie, na ten cel projektowy 
zostanie przeznaczone 821 tysięcy 
złotych, co pozwoli na zakup sprzętu dla 
329 dzieci. 
 Na Warmii i Mazurach rozpatrzono 
115 wniosków na łączną kwotę ponad 80 
milionów złotych – za te środki zostanie 
zakupionych blisko 30 000 komputerów, 
laptopów i tabletów.

 W całym kraju sprzęt komputerowy 
wraz z oprogramowaniem otrzyma ponad 
200 tysięcy dzieci.

„Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Zagraliśmy dla okulistyki dziecięcej

Źródło: archiwum Facebook Gminy Barczewo

Zagraliśmy dla okulistyki dziecięcej

Kwota potwierdzona
na dzień

4 marca 2022 r.

144827,30 zł

Fot. Archiwum CK-B(5)

6 7



GAZETA SAMORZĄDOWA 1 (312) luty 2022 GAZETA SAMORZĄDOWA 1 (312) luty 2022

HISTORIA

1482.01.25 – biskup warmiński Mikołaj Tungen 
zapisał miastu Barczewo na prawie chełmińskim 
Ruszajny z 54 włókami jako wieś miejską za roczny 
czynsz wynoszący 14 marek.
1852.01.01 – w Barczewie zamieszkiwało 2398 
mieszkańców.
1862.01.04 – do Rady Miasta Wartenburg wybrany 
został Franciszek Nowowiejski.
1882.01.14 – w Nowym Mieście Lubawskim urodził 
się Anastazy Szudziński, ks. katolicki, obrońca języka 
polskiego, w latach 1946-1964 proboszcz parai 
w Barczewku.  
1892.01.26 – w Wójtowie urodził się Augustyn Klimek 
nauczyciel, działacz plebiscytowy i społeczno-
oświatowy.
1902.01.01 –  uderzeniem w dzwony kościelne 
św. Anny w Barczewie przywitano nowy rok.
1902.01.27 – jak informowała lokalna gazeta, 
nadeszły nowe, najlepsze, tłuste śledzie po 11 fen. 
za 10 sztuk.
1922.01.22 – w Barczewie przy ul. Mikołaja Kopernika 
w sali Jekoscha odbyła się uroczystość z okazji 11–tej 
rocznicy Związku Kolejarzy.  
1922.01.24 – w Barczewie przy ul. Mikołaja Kopernika 
w sali Jekoscha odbyło się przedstawienie teatralne 
pt. „Wesoły wieczór”, które prowadzili: Robert 
Johannes z synami Willym i Georgiem. 
1932.01.19 – urodził się w Barczewku Ulrich Fox, 
autor obszernej monograi parai i wsi Barczewko 
„Kirchspiel Alt-Wartenburg im Ermland 1325-1985”.
1932.01.19 – urodził się Wiktor Śliwa, zasłużony 
pracownik Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie.
1942.01. – Ochotniczą Straż Pożarną w Barczewie 
podporządkowano miejscowemu nadzorowi 
policyjnemu.
1852.01.01 – w Barczewie zamieszkiwało 2398 
mieszkańców.
1952.01.01 – uchwałą Miejskiej Rady Narodowej 
w Barczewie przekazano rzeźnię miejską 
Przedsiębiorstwu Jajczarsko-Drobiarskiemu.
1952.01.03 – Plac 3 Stycznia (wcześniejszy Plac 
Pocztowy) otrzymał nazwę – Plac Generała 
Świerczewskiego.
1972.01.01 – weszły w życie zmiany w podziale 
administracyjnym województwa olsztyńskiego: 
zlikwidowano gromady.
1972.01.27 – zmarł ks. Władysław Dadas, w latach 
1954-1955 proboszcz parai św. Anny w Barczewie.
1982.01.04 – wznowiono zajęcia w szkole 
podstawowej zawieszone po wprowadzeniu stanu 
wojennego.
1982.01.27 – zmarł ks. Henryk Tołwiński, w latach 
1955-1971 proboszcz parai św. Anny w Barczewie.
1992.01.01 –  zlikwidowany został Miejsko Gminny 
Zespół Administracyjno-Gospodarczy Szkół 
w Barczewie.
1992.01.01 – Urząd Miasta i Gminy zmienił nazwę 
na Urząd Miejski w Barczewie, a Rada Miasta i Gminy 
na Radę Miejską.
1992.01.31 – swoją działalność zaprzestało kino 
„Legenda” w Barczewie.
2002.01.04– zmarł Tadeusz Rynkiewicz, działacz 
kulturalno-oświatowy, twórca gazety samorządowej 
„Nowiny Barczewskie”.
2002.01.24 – laureatką II edycji „Barczewianin 2001 
Roku” została Leontyna Sawicka.

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Styczeń

zajęta była gotowaniem obiadu, opuściła 
dwuletnia córeczka izbę i wkrótce znaleziono 
ją martwą. Wedle stwierdzenia lekarza 
nastąpiła śmierć na skutek paraliżu”. Ponadto 
czytamy, że „na tutejszym dworcu zdarzyło 
się zeszłej soboty nieszczęście. Przy posu-
waniu wagonów do wagi dostał się robotnik 
Weichert pomiędzy wóz i rampę i odniósł 
takie zgniecenie, że na miejscu ducha wy-
zionął. Pozostawił młodą wdowę”.
 O innym tragicznym wydarzeniu pisze ta 
sama gazeta z 1898 roku, że „posiedziciel 
(gospodarz) Gillmann z Zyborka (Jezioran) 
przyjechał tu zeszłego wtorku na targ. Wie-
czorem pozostawił dość długo furmankę bez 
dozoru, a jeden z koni zaplątał się tak w szle, 
że o mało się udusił. Pewien rzeźnik spo-
strzegł to i uwolnił konia z więzów. Po chwili 
jednakże koń padł i zdechł na miejscu. 
Posiedziciel ponosi około 200 Marek straty”. 
Kolejna informacja z tego samego roku, że 
„wielkie nieszczęście zdarzyło się tu w piątek 
przed wieczorem. Kontroler cła pan Feiera-
bend chciał ruszyć z meblami, jakie miał 
załadowane na wozie, gdy spłoszył się koń 
i popędził galopem. Pan F. spadł z wozu 
i odniósł takie wewnętrzne uszkodzenia, że 
zmarł tej samej nocy”. Na łamach tejże samej 
gazety z 1898 roku znajduje się informacja, że 
„w niedziele przed południem utopił się na 
wybudowaniu 8-lat liczący syn posiedziciela 
Antoniego Jakosch. Poszedł on na słaby lód 
i zarwał się. Ciało jego wydobyto dopiero po 
godzinie z wody”. Z tego samego roku o wy-
padku przy pracy czytamy, że „na tartaku p. 
Grumacha złamało spadające drzewo robo-
tnikowi Alexstein nogę. Odstawiono go do 
lazaretu”. I kolejna informacja, że „w sobotę 
zapadł się dach na pewnym domku w ulice 
Szkólnej, a mieszkający w nim ludzie musieli 
się natychmiast wyprowadzić”. Kolejne donie-
sienie, że „na polowaniu z nagonka postrzelił 
pewien tutejszy strzelec jastrzębia. Gdy się 
zbliżył, aby go ponieść z ziemi, jastrząb żył 
jeszcze i wpoił tak pazury w rękę strzelca, że 
dopiero jeden z naganiaczy musiał przerznąć 
ptakowi żyły u szponów”.
 W 1900 roku miało miejsce kilka wyda-
rzeń na terenie miasta, m.in. „5-letni synek 
szofera pocztowego F. bawiąc się w sobotę 
wpadł do rowu przy młynie i byłby się utopił, 
gdyby nie natychmiastowa pomoc mistrza 
garncarskiego B., który chłopczyka z rowu 
wyciągnął”. W kolejnym numerze czytamy, że 
„7-letni syn woźnicy Mambreja wpadł do rzeki 
przy śluzie tartaku pana Ciecierskiego. Na 
szczęście była śluza zamknięta i listowemu 
Anielskiemu udało się chłopca wyratować”. 
Z tego samego wydania gazety czytamy, że 
„dwoje dziewcząt siedmioletnich, Groth 
i Plew, wracając ze szkoły, obrało krótszą 
drogę i szło przez staw przy domu karnym do 
domu. Tymczasem słaby lód się zarwał i oba 
dziewczątka byłyby się utopiły, gdyby nie 

 Od zarania dziejów po dzień dzisiejszy 
tragiczne wydarzenia, jakie pojawiają się 
w życiu każdego człowieka, zdarzają się 
w nieoczekiwanym momencie. Dziś o takich 
wydarzeniach najczęściej jeszcze tego sa-
mego dnia donoszą media. Dawniej miesz-
kańcy dowiadywali się z gazety, która prze-
ważnie ukazywała się trzy razy w tygodniu 
lub tzw. „pocztą pantoflową”. Z perspektywy 
czasu warto przypomnieć i zacytować wy-
brane tragiczne wydarzenia, w większości 
sprzed stu laty, jakie miały miejsce w naszym 
mieście, zachowując przy tym oryginalną 
pisownię.
 „Gazeta Olsztyńska” z grudnia 1887 roku 
pisała: „Wartembork. Jak donosi wycho-
dzący tutaj „Wadang Bote”, została pewna 
dziewczyna stąd aresztowana, ponieważ 
nowonarodzone dziecko porzuciła na kupę 
śmieci”. Ta sama gazeta z 1888 roku, że 
„w tych dniach porodziła pewna kobieta 
w sąsiedniej wsi Kierzlinach dwoje bliźniąt, 
które piersiami zrośnięte były ze sobą. 
Zmarły one po krótkim czasie i zostały w celu 
poszukiwań naukowych odesłane do ana-
tomii królewieckiej”. Rok później w 1889 
roku dowiadujemy się, że „w nocy napaliły 
dwie dziewczyny na majątku na noc w piecu 
i udały się na spoczynek. Gdy rano budzono 
je do doku, jedna z nich 19-letnia pokojówka, 
była już bez duszy. Drugą zdołał przywołany 
natychmiast lekarz docucić”. O wypadku przy 
pracy dowiadujemy się w kolejnym numerze 
gazety, że „handlarzowi zboża panu Gauera, 
spadła na głowę paka miechów. Pan Gauera 
odniósł przez to wstrząśnienia, które mogą 
być niebezpiecznymi”.
 W „Gazecie Olsztyńskiej” z 1894 roku 
możemy przeczytać, że „przy bawieniu się 
bronią palną postrzelono we wsi Ruszajnach 
dość niebezpiecznie chłopca w ramię”. Ta 
sama gazeta z 1895 donosi, że „właściciel 
O�o stąd przy składaniu z wozu zboża, 
otrzymał od syna z nieostrożności pchnięcie 
widłami w nogę. Rana była nie znaczna i z 
początku na nią nie zważano, później 
jednakże nastąpiły boleści, tak, że skaleczony 
udał się do domu, gdzie padł bez przyto-
mności. Jakkolwiek posłano później po 
lekarza, jednakże mało już nadziei utrzy-
mania O. przy życiu, ponieważ stwierdzono 
niebezpieczne zatrucie krwi”. Gazeta z 1896 
roku donosi, że „kupiec Gehrmann, który 
bawił się tu w odwiedzinach u swego 
szwagra, spadł tak nieszczęśliwie z góry na 
jedną z maszyn, że odniósł ciężkie uszko-
dzenia wewnętrzne, które śmierć spowo-
dowały”. Kolejne wydarzenie z tego samego 
roku, że „w środę posłał kupiec pan Antoni 
Wolff do sklepu swego jeszcze młodego 
ucznia po okowitę. Okowita się zapaliła i 
chłopak się poparzył”. Ta sama gazeta z 1897 
roku donosi, że „dotkliwą stratę poniosła 
familia murarza Kreksa. Podczas gdy matka 
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natychmiastowa pomoc robotników z tartaku 
p. Ciecierskiego”.
 Ta sama gazeta z 1901 roku donosi, że 
„schwytano w tutejszej okolicy artylerzystę 
Beckamanna z Wystruci, który nie dawno 
temu zdezerterował, został odstawiony do 
koszar”. Ta sama gazeta informuje, że „dozorca 
więzienny p. Krex wyratował zeszłej niedzieli 
7-letnią córeczkę posiedziciela Gruha. Dziew-
czę poszło na staw młyński, zarwało się 
i dostała się pod lód. Zdołano ją jeszcze 
docucić i oddać stroskanym rodzicom”. Z tego 
samego miesiąca czytamy, że „w sobotę po 
południu wydarzył się nieszczęśliwy wypadek 
w olejarni pana Ciecierskiego. 12-letni chło-
piec Kukik grzebał coś przy maszynie, która 
urwała mu cztery palce u lewej ręki”.
 O kolejnym tragicznym zdarzeniu czytamy, 
że „uczeń kelnerski z tutejszego hotelu bawił 
się strzelaniem z rewolweru, przy czym przez 
nieostrożność trafił syna policjanta W. Kula 
utknęła dziecku w brzuchu. Na szczęście 
udało się panu dr. Wahl kulę szczęśliwie 
wydobyć, a przez to niebezpieczeństwo usu-
nąć”. O wypadku drogowym informuje swoich 
czytelników ta sama gazeta z października: 
„w piątek po południu przejechany został 
przez jakąś furmankę 11-letni syn pewnego 
tutejszego robotnika. Nieszczęśliwego odnie-
siono do lazaretu”.
 O innym wydarzeniu informuje gazeta 
z 1902 roku, że „w skutek wycieńczenia 
zupełnego sił zmarła tutaj kapitalistka K. 
Wiedziano, że zmarła zawsze była skąpą 
osobą, która odmawiała sobie najpotrze-
bniejszych rzeczy, aby jednak swoim spadko-
biercom pozostawiła aż 300 000 marek 
spadku, tego nikt nie przypuszczał”. Kolejna 
informacja, że „w niedziele wieczorem ro-
zeszła się pogłoska, że syn oberżysty P. utopił 
się w jeziorze. W poniedziałek też go szukano. 
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Tymczasem w poniedziałek wieczorem wi-
dziano P. w najlepszym humorze i pewno 
jeszcze dużo wesołych niedziel ów będzie 
święcił”.
 Gazeta z 1904 roku informuje, że „12-letni 
syn robotnika Schwanke wszedł w sobotę na 

wysokie drzewo chcąc wybrać młode ptaki 
z gniazda. Nagle zakołowrociło mu się w gło-
wie i spadł z drzewa głową uderzając o ka-
mień. Pokaleczył się przy tym ciężko i złamał 
obie ręce. W Domu Chorych (lazaret) musiano 
mu zaraz jedną rękę odjąć”. Z kolejnego 
numeru dowiadujemy się, że „obywatelowi W. 
Leśkowskiemu jadącemu w sobotę z długim 
drzewem ulicą Ludwiki (dzisiejsza ul. Mickie-
wicza) pośliznął się tył wozu tak, że tenże 
wpadł w okno wystawne kupca p. Krefferta i je 
potrzaskał. W. ponosi przez to wielką stratę”.
 O tragicznym nieszczęściu donosi gazeta 
z z 1935 roku, gdzie czytamy, że „podczas 
zabawy uległ nieszczęśliwemu wypadkowi 12-
letni syn hotelisty Duranda, który przebił sobie 
oko. Odtransportowano go do lazaretu”.
 W kolejnym roczniku z 1938 roku jest, że 
„10-letni syn szewca Emila Hill bawił się z in-
nymi dziećmi. Podczas zabawy został ude-
rzony gwoździem w oko. Gwóźdź utkwił 
w oku. Chłopca odesłano do kliniki w Królew-
cu, celem wyjęcia oka”.

Wojciech Zenderowski
Fot. Widok na miejsce przy młynie Rudolfa 

Ciecierskiego, gdzie w 1900 roku wpadł do wody 
5-letni synek szofera pocztowego F.

Ratowanie miejscowych zabytków
O niszczejącym, ewangelickim murze działowym
 Z historii miasta wiemy, że Barczewo, chociaż małe, to wielką historią stoi, i że murów 
różnego rodzaju, które powstały przed wiekami nie brakuje, w tym: obronnych, ochronnych, 
działowych, okalających, gdzie każdy z nich miał do spełnienia określoną rolę. Pisaliśmy o tym 
wielokrotnie, także o „kłaniającej” się 
ceglanej bramie w murze starego 
cmentarza katolickiego.
 Jednym z murów tzw. działowym 
jest mur odgradzający teren klasztoru 
od dawnego terenu będącego w po-
siadaniu Gminy Ewangelickiej. Histo-
ria tego muru wiąże się z likwidacją 
klasztoru. Był to okres, kiedy w związ-
ku z przejmowaniem administracji 
przez zaborcę do dawnego Barczewa 
zaczęło przybywać wielu Niemców. 
Większość z nich była wyznania 
ewangelickiego, stąd pojawiła się 
potrzeba wybudowana kościoła 
ewangelickiego. Wówczas król Fry-
deryk Wilhelm III dekretem podarował Gminie Ewangelickiej mały ogród poklasztorny, 
znajdujący się pomiędzy kościołem pw. św. Andrzeja Apostoła a zakolem rzeki Pisy. Teren 
został bezpłatnie oddany ewangelikom pod warunkiem, że postawi ona na własny koszt długi 
na 110 i wysoki na 8 stóp mur z cegły. Mur miał odgradzać teren nowego kościoła od terenu 
użytkowanego przez zakład karny. Po 1856 roku mur został zbudowany.
 Od daty postawienia muru działowego minęło ponad półtora wieku. Obecnie od strony 
kościoła ewangelickiego mur ulega erozji, a szczególnie w jednym miejscu, gdzie w niedługim 
czasie pojawi się wyłom. Stanowi to sygnał, że przyszedł czas na jego naprawę, aby nie podzielił 
podobnego losu jak mur obronny przy klasztorze.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski
Fot. Fragment muru działowego
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1482.01.25 – biskup warmiński Mikołaj Tungen 
zapisał miastu Barczewo na prawie chełmińskim 
Ruszajny z 54 włókami jako wieś miejską za roczny 
czynsz wynoszący 14 marek.
1852.01.01 – w Barczewie zamieszkiwało 2398 
mieszkańców.
1862.01.04 – do Rady Miasta Wartenburg wybrany 
został Franciszek Nowowiejski.
1882.01.14 – w Nowym Mieście Lubawskim urodził 
się Anastazy Szudziński, ks. katolicki, obrońca języka 
polskiego, w latach 1946-1964 proboszcz parai 
w Barczewku.  
1892.01.26 – w Wójtowie urodził się Augustyn Klimek 
nauczyciel, działacz plebiscytowy i społeczno-
oświatowy.
1902.01.01 –  uderzeniem w dzwony kościelne 
św. Anny w Barczewie przywitano nowy rok.
1902.01.27 – jak informowała lokalna gazeta, 
nadeszły nowe, najlepsze, tłuste śledzie po 11 fen. 
za 10 sztuk.
1922.01.22 – w Barczewie przy ul. Mikołaja Kopernika 
w sali Jekoscha odbyła się uroczystość z okazji 11–tej 
rocznicy Związku Kolejarzy.  
1922.01.24 – w Barczewie przy ul. Mikołaja Kopernika 
w sali Jekoscha odbyło się przedstawienie teatralne 
pt. „Wesoły wieczór”, które prowadzili: Robert 
Johannes z synami Willym i Georgiem. 
1932.01.19 – urodził się w Barczewku Ulrich Fox, 
autor obszernej monograi parai i wsi Barczewko 
„Kirchspiel Alt-Wartenburg im Ermland 1325-1985”.
1932.01.19 – urodził się Wiktor Śliwa, zasłużony 
pracownik Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie.
1942.01. – Ochotniczą Straż Pożarną w Barczewie 
podporządkowano miejscowemu nadzorowi 
policyjnemu.
1852.01.01 – w Barczewie zamieszkiwało 2398 
mieszkańców.
1952.01.01 – uchwałą Miejskiej Rady Narodowej 
w Barczewie przekazano rzeźnię miejską 
Przedsiębiorstwu Jajczarsko-Drobiarskiemu.
1952.01.03 – Plac 3 Stycznia (wcześniejszy Plac 
Pocztowy) otrzymał nazwę – Plac Generała 
Świerczewskiego.
1972.01.01 – weszły w życie zmiany w podziale 
administracyjnym województwa olsztyńskiego: 
zlikwidowano gromady.
1972.01.27 – zmarł ks. Władysław Dadas, w latach 
1954-1955 proboszcz parai św. Anny w Barczewie.
1982.01.04 – wznowiono zajęcia w szkole 
podstawowej zawieszone po wprowadzeniu stanu 
wojennego.
1982.01.27 – zmarł ks. Henryk Tołwiński, w latach 
1955-1971 proboszcz parai św. Anny w Barczewie.
1992.01.01 –  zlikwidowany został Miejsko Gminny 
Zespół Administracyjno-Gospodarczy Szkół 
w Barczewie.
1992.01.01 – Urząd Miasta i Gminy zmienił nazwę 
na Urząd Miejski w Barczewie, a Rada Miasta i Gminy 
na Radę Miejską.
1992.01.31 – swoją działalność zaprzestało kino 
„Legenda” w Barczewie.
2002.01.04– zmarł Tadeusz Rynkiewicz, działacz 
kulturalno-oświatowy, twórca gazety samorządowej 
„Nowiny Barczewskie”.
2002.01.24 – laureatką II edycji „Barczewianin 2001 
Roku” została Leontyna Sawicka.

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Styczeń

zajęta była gotowaniem obiadu, opuściła 
dwuletnia córeczka izbę i wkrótce znaleziono 
ją martwą. Wedle stwierdzenia lekarza 
nastąpiła śmierć na skutek paraliżu”. Ponadto 
czytamy, że „na tutejszym dworcu zdarzyło 
się zeszłej soboty nieszczęście. Przy posu-
waniu wagonów do wagi dostał się robotnik 
Weichert pomiędzy wóz i rampę i odniósł 
takie zgniecenie, że na miejscu ducha wy-
zionął. Pozostawił młodą wdowę”.
 O innym tragicznym wydarzeniu pisze ta 
sama gazeta z 1898 roku, że „posiedziciel 
(gospodarz) Gillmann z Zyborka (Jezioran) 
przyjechał tu zeszłego wtorku na targ. Wie-
czorem pozostawił dość długo furmankę bez 
dozoru, a jeden z koni zaplątał się tak w szle, 
że o mało się udusił. Pewien rzeźnik spo-
strzegł to i uwolnił konia z więzów. Po chwili 
jednakże koń padł i zdechł na miejscu. 
Posiedziciel ponosi około 200 Marek straty”. 
Kolejna informacja z tego samego roku, że 
„wielkie nieszczęście zdarzyło się tu w piątek 
przed wieczorem. Kontroler cła pan Feiera-
bend chciał ruszyć z meblami, jakie miał 
załadowane na wozie, gdy spłoszył się koń 
i popędził galopem. Pan F. spadł z wozu 
i odniósł takie wewnętrzne uszkodzenia, że 
zmarł tej samej nocy”. Na łamach tejże samej 
gazety z 1898 roku znajduje się informacja, że 
„w niedziele przed południem utopił się na 
wybudowaniu 8-lat liczący syn posiedziciela 
Antoniego Jakosch. Poszedł on na słaby lód 
i zarwał się. Ciało jego wydobyto dopiero po 
godzinie z wody”. Z tego samego roku o wy-
padku przy pracy czytamy, że „na tartaku p. 
Grumacha złamało spadające drzewo robo-
tnikowi Alexstein nogę. Odstawiono go do 
lazaretu”. I kolejna informacja, że „w sobotę 
zapadł się dach na pewnym domku w ulice 
Szkólnej, a mieszkający w nim ludzie musieli 
się natychmiast wyprowadzić”. Kolejne donie-
sienie, że „na polowaniu z nagonka postrzelił 
pewien tutejszy strzelec jastrzębia. Gdy się 
zbliżył, aby go ponieść z ziemi, jastrząb żył 
jeszcze i wpoił tak pazury w rękę strzelca, że 
dopiero jeden z naganiaczy musiał przerznąć 
ptakowi żyły u szponów”.
 W 1900 roku miało miejsce kilka wyda-
rzeń na terenie miasta, m.in. „5-letni synek 
szofera pocztowego F. bawiąc się w sobotę 
wpadł do rowu przy młynie i byłby się utopił, 
gdyby nie natychmiastowa pomoc mistrza 
garncarskiego B., który chłopczyka z rowu 
wyciągnął”. W kolejnym numerze czytamy, że 
„7-letni syn woźnicy Mambreja wpadł do rzeki 
przy śluzie tartaku pana Ciecierskiego. Na 
szczęście była śluza zamknięta i listowemu 
Anielskiemu udało się chłopca wyratować”. 
Z tego samego wydania gazety czytamy, że 
„dwoje dziewcząt siedmioletnich, Groth 
i Plew, wracając ze szkoły, obrało krótszą 
drogę i szło przez staw przy domu karnym do 
domu. Tymczasem słaby lód się zarwał i oba 
dziewczątka byłyby się utopiły, gdyby nie 

 Od zarania dziejów po dzień dzisiejszy 
tragiczne wydarzenia, jakie pojawiają się 
w życiu każdego człowieka, zdarzają się 
w nieoczekiwanym momencie. Dziś o takich 
wydarzeniach najczęściej jeszcze tego sa-
mego dnia donoszą media. Dawniej miesz-
kańcy dowiadywali się z gazety, która prze-
ważnie ukazywała się trzy razy w tygodniu 
lub tzw. „pocztą pantoflową”. Z perspektywy 
czasu warto przypomnieć i zacytować wy-
brane tragiczne wydarzenia, w większości 
sprzed stu laty, jakie miały miejsce w naszym 
mieście, zachowując przy tym oryginalną 
pisownię.
 „Gazeta Olsztyńska” z grudnia 1887 roku 
pisała: „Wartembork. Jak donosi wycho-
dzący tutaj „Wadang Bote”, została pewna 
dziewczyna stąd aresztowana, ponieważ 
nowonarodzone dziecko porzuciła na kupę 
śmieci”. Ta sama gazeta z 1888 roku, że 
„w tych dniach porodziła pewna kobieta 
w sąsiedniej wsi Kierzlinach dwoje bliźniąt, 
które piersiami zrośnięte były ze sobą. 
Zmarły one po krótkim czasie i zostały w celu 
poszukiwań naukowych odesłane do ana-
tomii królewieckiej”. Rok później w 1889 
roku dowiadujemy się, że „w nocy napaliły 
dwie dziewczyny na majątku na noc w piecu 
i udały się na spoczynek. Gdy rano budzono 
je do doku, jedna z nich 19-letnia pokojówka, 
była już bez duszy. Drugą zdołał przywołany 
natychmiast lekarz docucić”. O wypadku przy 
pracy dowiadujemy się w kolejnym numerze 
gazety, że „handlarzowi zboża panu Gauera, 
spadła na głowę paka miechów. Pan Gauera 
odniósł przez to wstrząśnienia, które mogą 
być niebezpiecznymi”.
 W „Gazecie Olsztyńskiej” z 1894 roku 
możemy przeczytać, że „przy bawieniu się 
bronią palną postrzelono we wsi Ruszajnach 
dość niebezpiecznie chłopca w ramię”. Ta 
sama gazeta z 1895 donosi, że „właściciel 
O�o stąd przy składaniu z wozu zboża, 
otrzymał od syna z nieostrożności pchnięcie 
widłami w nogę. Rana była nie znaczna i z 
początku na nią nie zważano, później 
jednakże nastąpiły boleści, tak, że skaleczony 
udał się do domu, gdzie padł bez przyto-
mności. Jakkolwiek posłano później po 
lekarza, jednakże mało już nadziei utrzy-
mania O. przy życiu, ponieważ stwierdzono 
niebezpieczne zatrucie krwi”. Gazeta z 1896 
roku donosi, że „kupiec Gehrmann, który 
bawił się tu w odwiedzinach u swego 
szwagra, spadł tak nieszczęśliwie z góry na 
jedną z maszyn, że odniósł ciężkie uszko-
dzenia wewnętrzne, które śmierć spowo-
dowały”. Kolejne wydarzenie z tego samego 
roku, że „w środę posłał kupiec pan Antoni 
Wolff do sklepu swego jeszcze młodego 
ucznia po okowitę. Okowita się zapaliła i 
chłopak się poparzył”. Ta sama gazeta z 1897 
roku donosi, że „dotkliwą stratę poniosła 
familia murarza Kreksa. Podczas gdy matka 
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natychmiastowa pomoc robotników z tartaku 
p. Ciecierskiego”.
 Ta sama gazeta z 1901 roku donosi, że 
„schwytano w tutejszej okolicy artylerzystę 
Beckamanna z Wystruci, który nie dawno 
temu zdezerterował, został odstawiony do 
koszar”. Ta sama gazeta informuje, że „dozorca 
więzienny p. Krex wyratował zeszłej niedzieli 
7-letnią córeczkę posiedziciela Gruha. Dziew-
czę poszło na staw młyński, zarwało się 
i dostała się pod lód. Zdołano ją jeszcze 
docucić i oddać stroskanym rodzicom”. Z tego 
samego miesiąca czytamy, że „w sobotę po 
południu wydarzył się nieszczęśliwy wypadek 
w olejarni pana Ciecierskiego. 12-letni chło-
piec Kukik grzebał coś przy maszynie, która 
urwała mu cztery palce u lewej ręki”.
 O kolejnym tragicznym zdarzeniu czytamy, 
że „uczeń kelnerski z tutejszego hotelu bawił 
się strzelaniem z rewolweru, przy czym przez 
nieostrożność trafił syna policjanta W. Kula 
utknęła dziecku w brzuchu. Na szczęście 
udało się panu dr. Wahl kulę szczęśliwie 
wydobyć, a przez to niebezpieczeństwo usu-
nąć”. O wypadku drogowym informuje swoich 
czytelników ta sama gazeta z października: 
„w piątek po południu przejechany został 
przez jakąś furmankę 11-letni syn pewnego 
tutejszego robotnika. Nieszczęśliwego odnie-
siono do lazaretu”.
 O innym wydarzeniu informuje gazeta 
z 1902 roku, że „w skutek wycieńczenia 
zupełnego sił zmarła tutaj kapitalistka K. 
Wiedziano, że zmarła zawsze była skąpą 
osobą, która odmawiała sobie najpotrze-
bniejszych rzeczy, aby jednak swoim spadko-
biercom pozostawiła aż 300 000 marek 
spadku, tego nikt nie przypuszczał”. Kolejna 
informacja, że „w niedziele wieczorem ro-
zeszła się pogłoska, że syn oberżysty P. utopił 
się w jeziorze. W poniedziałek też go szukano. 
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Tymczasem w poniedziałek wieczorem wi-
dziano P. w najlepszym humorze i pewno 
jeszcze dużo wesołych niedziel ów będzie 
święcił”.
 Gazeta z 1904 roku informuje, że „12-letni 
syn robotnika Schwanke wszedł w sobotę na 

wysokie drzewo chcąc wybrać młode ptaki 
z gniazda. Nagle zakołowrociło mu się w gło-
wie i spadł z drzewa głową uderzając o ka-
mień. Pokaleczył się przy tym ciężko i złamał 
obie ręce. W Domu Chorych (lazaret) musiano 
mu zaraz jedną rękę odjąć”. Z kolejnego 
numeru dowiadujemy się, że „obywatelowi W. 
Leśkowskiemu jadącemu w sobotę z długim 
drzewem ulicą Ludwiki (dzisiejsza ul. Mickie-
wicza) pośliznął się tył wozu tak, że tenże 
wpadł w okno wystawne kupca p. Krefferta i je 
potrzaskał. W. ponosi przez to wielką stratę”.
 O tragicznym nieszczęściu donosi gazeta 
z z 1935 roku, gdzie czytamy, że „podczas 
zabawy uległ nieszczęśliwemu wypadkowi 12-
letni syn hotelisty Duranda, który przebił sobie 
oko. Odtransportowano go do lazaretu”.
 W kolejnym roczniku z 1938 roku jest, że 
„10-letni syn szewca Emila Hill bawił się z in-
nymi dziećmi. Podczas zabawy został ude-
rzony gwoździem w oko. Gwóźdź utkwił 
w oku. Chłopca odesłano do kliniki w Królew-
cu, celem wyjęcia oka”.

Wojciech Zenderowski
Fot. Widok na miejsce przy młynie Rudolfa 

Ciecierskiego, gdzie w 1900 roku wpadł do wody 
5-letni synek szofera pocztowego F.

Ratowanie miejscowych zabytków
O niszczejącym, ewangelickim murze działowym
 Z historii miasta wiemy, że Barczewo, chociaż małe, to wielką historią stoi, i że murów 
różnego rodzaju, które powstały przed wiekami nie brakuje, w tym: obronnych, ochronnych, 
działowych, okalających, gdzie każdy z nich miał do spełnienia określoną rolę. Pisaliśmy o tym 
wielokrotnie, także o „kłaniającej” się 
ceglanej bramie w murze starego 
cmentarza katolickiego.
 Jednym z murów tzw. działowym 
jest mur odgradzający teren klasztoru 
od dawnego terenu będącego w po-
siadaniu Gminy Ewangelickiej. Histo-
ria tego muru wiąże się z likwidacją 
klasztoru. Był to okres, kiedy w związ-
ku z przejmowaniem administracji 
przez zaborcę do dawnego Barczewa 
zaczęło przybywać wielu Niemców. 
Większość z nich była wyznania 
ewangelickiego, stąd pojawiła się 
potrzeba wybudowana kościoła 
ewangelickiego. Wówczas król Fry-
deryk Wilhelm III dekretem podarował Gminie Ewangelickiej mały ogród poklasztorny, 
znajdujący się pomiędzy kościołem pw. św. Andrzeja Apostoła a zakolem rzeki Pisy. Teren 
został bezpłatnie oddany ewangelikom pod warunkiem, że postawi ona na własny koszt długi 
na 110 i wysoki na 8 stóp mur z cegły. Mur miał odgradzać teren nowego kościoła od terenu 
użytkowanego przez zakład karny. Po 1856 roku mur został zbudowany.
 Od daty postawienia muru działowego minęło ponad półtora wieku. Obecnie od strony 
kościoła ewangelickiego mur ulega erozji, a szczególnie w jednym miejscu, gdzie w niedługim 
czasie pojawi się wyłom. Stanowi to sygnał, że przyszedł czas na jego naprawę, aby nie podzielił 
podobnego losu jak mur obronny przy klasztorze.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski
Fot. Fragment muru działowego
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HISTORIA
1454.02.05 – zamek biskupi w Barczewie 
opanowany został przez siły Związku Pruskiego. 
1702.02.05 – w Barczewie urodził się Piotr Lobert, 
późniejszy proboszcz w Ramsowie.
1702.02.17 – w dokumentach wieś Kronowo 
wymieniono jako wieś osadników. 
1702.02.17 – komornictwo wartemborskie liczyło 
34 miejscowości w tym 13 dóbr szlacheckich. 
1712.02.04 – w Wilnie zmarł Andrzej Krger 
(urodzony w Barczewie), jezuita, teolog i prawnik.
1771.02.20 – biskup warmiński Ignacy Krasicki 
potwierdził przywilej lokacyjny wsi Mokiny. 
1779.02.02 – w Barczewie urodził się Jan 
Nowowiejski – dziadek Feliksa Nowowiejskiego.
1802.02.08 – na podstawie statystyk w okręgu 
barczewskim, jeziorańskim oraz reszelskim istniało 
30 szkół elementarnych w tym dwie ewangelickie.
1812.02.11 – z tą datą ludności żydowskiej 
zezwolono na osiedlenie się w miastach Prus 
Wschodnich. 
1845.02.15 – w Barczewie zmarł Jan Nowowiejski – 
dziadek Feliksa Nowowiejskiego.
1852.02.21 – w monograi Klimkowa odnotowano, 
że właściciel młyna Gutt rozpoczął budowę olejarni, 
a w latach późniejszych tartaku napędzanego 
wodą.
1888.02. – kupiec Paul Hirschberg przejął po ojcu 
i rozbudował w Barczewie „Pierwszy Warmiński 
Dom Wysyłkowy”.
1932.02.28 – rozgłośnia Polskiego Radia w War-
szawie nadała program poświęcony ludowym 
pieśniom warmińskim. Stronę muzyczną 
wspomnianej audycji opracował Feliks Nowowiejski.
1890.02.20 – w Barczewie wybierano posłów do 
parlamentu niemieckiego. 
1900.02.06 – na placu targowym w Barczewie za 
korzec (99 kg) żyta płacono 5 marek, jęczmienia 
4-8, kartoi po 1,50. Za funt masła (pół kg) płacono 
80 fen. Mendel jaj (15 szt.) 80 fen, a funt wołowiny 
40 fen.   
1962.02.11 – Państwowa Orkiestra Symfoniczna 
w Olsztynie otrzymała imię Feliksa Nowowiejskiego.
1962.02.12 – miasto Barczewo nawiedziła 
gwałtowna wichura połączona z śnieżycą.
1962.02.15 – pod polską banderą rozpoczął służbę 
w Polskiej Marynarce Handlowej statek 
drobnicowiec M/S Nowowiejski.
1972.02.18 – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Barczewie odbyło się spotkanie z A. Włodarskim, 
redaktorem Polskiego Radia.
1972.02.22 – w Barczewie powołano Miejsko-
Gromadzki Komitet Kultury Fizycznej. 
1982.02.17 – obowiązki kapelana w Zakładzie 
Karnym w Barczewie powierzono ks. Bronisławowi 
Kuculisowi. 
1992.02.01 – pod patronatem Olsztyńskiego Stowa-
rzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Barczewie 
powstało koło, które liczyło 250 członków.
1992.02.19 – na podstawie zarządzenia burmistrza 
Barczewa utworzono Straż Miejską.
2002.02.18 – w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
odbyło się spotkanie barczewskiego Forum 
Organizacji Pozarządowych.
2012.02.2-3 – w Kromerowie odbyły się II 
Mistrzostwa w warcabach o Puchar Sołtysa.

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Luty INFORMACJE

 W poniedziałek, 24 stycznia br., prezes 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Po-
jezierze” O/Barczewo Krystyna Szter ser-
decznie przywitała przybyłą prof. Marię Ko-
rybut-Marciniak wraz z grupą studentów 
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie. Studenci z ostatniego roku historii 
w ramach zajęć mieli okazję nie tylko zwiedzić 
dawną żydowską bożnicę, ale także posłu-
chać jej historii.
 Prezes Krystyna Szter, opowiadając o sy-
nagodze, nawiązała do rzeźb Leszka Jackow-
skiego, do jego wyrzeźbionych w drewnie 
pięciu wędrownych Żydów, którzy, jak głosi 
legenda, zatrzymali się w naszym mieście na 
stałe. Na ich osiedlanie się na ziemiach Prus 
Wschodnich pozwolił edykt królewski wy-
dany w 1812 roku. Ich obecność potwierdzają 
dokumenty miejscowego magistratu z 1825 
roku, w których widnieje informacja, że 
w mieście przebywa „kilku” Żydów trudnią-
cych się handlem. Ponadto pani prezes 
nawiązała do historii Gminy Żydowskiej, kiedy 
to Żydzi szukali odpowiedniego miejsca pod 
budowę swojej świątyni, a także do wykupu 
od skłóconych ze sobą braci parceli, na której 
zbudowano dom modlitewny, a 1896 roku 
synagogę. Mówiła, czym się trudnili Żydzi, 
o ich obecności w naszym mieście oraz o tym, 
że mieszkańcy nie czuli do nich antypa�i. 
Określano ich pozytywnie, szczególnie za ich 
działalność charytatywną czy za przesadną 
czasami uprzejmość. Mawiano o nich „nasze 
katolickie Żydy”. W dalszej części przybliżyła 
okres po dojściu do władzy w Niemczech 
nazistów oraz o nastrojach antyżydowskich 
w mieście. Wspomniała o cmentarzu żydow-
skim tzw. kirkucie i o kryształowej nocy, która 
miała miejsce z 9 na 10 listopada 1938 roku. 
Wówczas Synagoga jako jedyna w Prusach 
Wschodnich ocalała, gdyż na ten czas 
stanowiła własność prywatną. Nawiązała też 

do powojennego okresu, gdzie pomieszczenie 
dawnej żydowskiej bożnicy wykorzystywanie 
było różnie. W 1975 roku budynek został 
przekazany Muzeum Warmii i Mazur w Ol-
sztynie. W 1980 roku synagogę przejęło 
Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu 
„Pojezierze” Oddział w Barczewie, gdzie w la-
tach 1980-1995 staraniem Barbary Hula-
nickiej w synagodze utworzone zostało 
„Centrum Tkactwa Warmii i Mazur”.
 Od 1980 roku była siedzibą Stowa-
rzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Poje-
zierze” Oddział w Barczewie. Potem w miejsce 
Centrum Tkactwa Warmii i Mazur powstała 
Galeria Sztuki „Synagoga”, miejsce wystaw, 
koncertów, spotkań autorskich. Było kilka 

zdań o cmentarzu żydowskim – „kirkucie” i o 
lapidarium, na którym zgromadzono ocalałe 
żydowskie macewy ze zlikwidowanego ży-
dowskiego cmentarza.
 Na koniec Krystyna Szter nadmieniła, że 
w lipcu 2021 roku samorząd powiatu olsztyń-
skiego przejął dawną synagogę w Barczewie. 
Od tej pory pod szyldem Powiatowa Galeria 
Sztuki „Synagoga” kontynuowane są wer-
nisaże i koncerty oraz okolicznościowe spot-
kania, w tym spotkania twórców, a także 
wystawy i spotkania tematycznie nawiązujące 
do kultury żydowskiej i symboli judaizmu.

Tekst i foto. Wojciech Zenderowski

Powiatowa Galeria Sztuki „Synagoga”
Naukowe spotkanie

 W dniach 14,15,16 października 2021 r. 
odbył się XX Międzynarodowy Fes�wal 
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Barczewie. Fes�wal o wieloletniej 
tradycji upamiętnia  postać i twórczość 
Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego kom-
pozytora urodzonego w Barczewie, twórcy 
„Roty” i wielu innych dzieł. To niezwykłe 
wydarzenie upowszechnia muzykę chóral-
ną, promuje gminę Barczewo oraz Warmię 
i Mazury. Fes�wal jest jedną z największych 
tego typu imprez w regionie i jednym z naj-
bardziej pres�żowych oraz rozpozna-
walnych wydarzeń kulturalnych w gminie 
Barczewo. Wydarzenie łączy mieszkańców 
całej Polski, angażując w nie całe pokolenia.
 W ramach tegorocznego Fes�walu 
odbyły się przesłuchania konkursowe 

chórów, konferencja naukowa oraz kon-
certy towarzyszące w różnych miejscach 
m. in. placówkach oświatowych, kościołach 
i salach koncertowych powiatu olsztyń-
skiego. Fes�wal zakończył się koncertem 
galowym. 
 Już pierwszego dnia od rana w sali 

konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bar-
czewie trwała Międzynarodowa Konfe-
rencja Naukowa pod  hasłem „Muzyka 
w służbie niepodległości”, którą popro-
wadził prof. Krzysztof Dariusz Szatrawski. 
Konferencja odbyła się w trybie hybry-
dowym, część prelegentów wystąpiła na 
żywo, a część wygłosiła referaty w trybie 
online. Cała konferencja była transmito-
wana na żywo na kanale YouTube telewizji 
kablowej Macrosat.
 Oficjalne rozpoczęcie fes�walu trady-
cyjnie odbyło się przy Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Bar-
czewie, gdzie gości powitał Burmistrz 
Barczewa Andrzej Maciejewski, dyrektor 
organizacyjna fes�walu Danuta Zielonka - 
prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Oby-

 Pierwsza pocztówka przedstawia-
jąca Królewski Zakład Karny wydruko-
wana została w 1909 roku w małym 
nakładzie. Wydawcą był H. Raddatz – 
autor zdjęcia. W 1911 i 1912 roku 
z uwagi na popyt wznowiono nakłady.
 Na pierwszym planie po prawej 
stronie widoczny jest budynek z drugiej 
połowy XVI wieku, który z początku 
służył zakonnikom. Po reformacji pro-
testanckiej umieszczono w nim browar 
i karczmę. Potem budynek wrócił do 
klasztoru. Po 1812 roku w budynku 
mieściła się kuchnia i lazaret dla potrzeb 
więzienia oraz administracja. Później 
mieszkał w nim dyrektor więzienia, 
zastępca dyrektora, dwóch kierowników 
oraz kapelan więzienny. W 1904 roku 
budynek od strony stawu otoczony 
został drewnianym płotem z zejściem do 
stawu, a od strony północnej murem 
działowym. Przed 1909 rokiem do 
budynku przybudowano tzw. „wykusz” 
z oszklonym tarasem i dachem, pod-
nosząc jego ówczesny styl archite-
ktoniczny.
 Na drugim planie widoczny jest 
Królewski Zakład Karny, którego bu-
dowę po drugiej stronie rzeki Pisy rozpo-
częto w 1851, a zakończono w 1884 
roku. Do widocznego trzykondygna-
cyjnego skrzydła głównego z poddaszem 
i wieżyczką prostopadle przylegają 
połączone murem dwa budynki: skrzy-
dło północne i południowe z przezna-
czeniem na lazaret, które łączył mur 

z wartownią, a później jednokondygna-
cyjny budynek administracyjny z wyso-
kim poddaszem i płaskim dachem. Od 
niego w lewo odchodzi krótki odcinek 
muru ochronnego z boczną bramą 
wjazdową. Wówczas więzienie nie 
posiadało wieżyczek obronnych. Dalej 
przy murze znajdują się budynki gospo-
darcze. Po prawej stronie lazaretu 
widoczny jest budynek w którym mieś-
cił się spichlerz i młyn dla potrzeb 
więzienia. Natomiast po lewej stronie 
skrzydła głównego widoczny jest koś-
ciół więzienny, który został wzniesiony 
w 1872 roku w stylu neogotyckim i po-
czątkowo był poza murami zakładu 
karnego. Z chwilą kiedy w 1885 roku 
pobudowano nowy mur ochronny, koś-
ciół znalazł się na terenie zamkniętym 
więzienia. Do niego prowadzą beto-
nowe schody. W głębi widoczny jest 
budynek koszarowy zbudowany po 
1887 roku, który znajduje się przy 
dzisiejszej ulicy Gro�gera. Zamie-
szkiwali w nim pruscy żołnierze przez-
naczeni do ochrony więzienia. Do Kró-
lewskiego Zakładu Karnego prowadził 
niewidoczny na pocztówce drewniany 
most zwany „Diabelskim Mostem”.
 W lewym górnym rogu pocztówki 
widnieje napis: Wartenburg Ostpr. 
Königliche Strafanstalt „Królewski 
Zakład Karny”.

Wojciech Zenderowski
Fot. Pocztówka z archiwum autora

O pocztówce z 1909 roku

Wspomnienie Fes�walu Chórów

Ciąg dalszy na str. 12 >>
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HISTORIA
1454.02.05 – zamek biskupi w Barczewie 
opanowany został przez siły Związku Pruskiego. 
1702.02.05 – w Barczewie urodził się Piotr Lobert, 
późniejszy proboszcz w Ramsowie.
1702.02.17 – w dokumentach wieś Kronowo 
wymieniono jako wieś osadników. 
1702.02.17 – komornictwo wartemborskie liczyło 
34 miejscowości w tym 13 dóbr szlacheckich. 
1712.02.04 – w Wilnie zmarł Andrzej Krger 
(urodzony w Barczewie), jezuita, teolog i prawnik.
1771.02.20 – biskup warmiński Ignacy Krasicki 
potwierdził przywilej lokacyjny wsi Mokiny. 
1779.02.02 – w Barczewie urodził się Jan 
Nowowiejski – dziadek Feliksa Nowowiejskiego.
1802.02.08 – na podstawie statystyk w okręgu 
barczewskim, jeziorańskim oraz reszelskim istniało 
30 szkół elementarnych w tym dwie ewangelickie.
1812.02.11 – z tą datą ludności żydowskiej 
zezwolono na osiedlenie się w miastach Prus 
Wschodnich. 
1845.02.15 – w Barczewie zmarł Jan Nowowiejski – 
dziadek Feliksa Nowowiejskiego.
1852.02.21 – w monograi Klimkowa odnotowano, 
że właściciel młyna Gutt rozpoczął budowę olejarni, 
a w latach późniejszych tartaku napędzanego 
wodą.
1888.02. – kupiec Paul Hirschberg przejął po ojcu 
i rozbudował w Barczewie „Pierwszy Warmiński 
Dom Wysyłkowy”.
1932.02.28 – rozgłośnia Polskiego Radia w War-
szawie nadała program poświęcony ludowym 
pieśniom warmińskim. Stronę muzyczną 
wspomnianej audycji opracował Feliks Nowowiejski.
1890.02.20 – w Barczewie wybierano posłów do 
parlamentu niemieckiego. 
1900.02.06 – na placu targowym w Barczewie za 
korzec (99 kg) żyta płacono 5 marek, jęczmienia 
4-8, kartoi po 1,50. Za funt masła (pół kg) płacono 
80 fen. Mendel jaj (15 szt.) 80 fen, a funt wołowiny 
40 fen.   
1962.02.11 – Państwowa Orkiestra Symfoniczna 
w Olsztynie otrzymała imię Feliksa Nowowiejskiego.
1962.02.12 – miasto Barczewo nawiedziła 
gwałtowna wichura połączona z śnieżycą.
1962.02.15 – pod polską banderą rozpoczął służbę 
w Polskiej Marynarce Handlowej statek 
drobnicowiec M/S Nowowiejski.
1972.02.18 – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Barczewie odbyło się spotkanie z A. Włodarskim, 
redaktorem Polskiego Radia.
1972.02.22 – w Barczewie powołano Miejsko-
Gromadzki Komitet Kultury Fizycznej. 
1982.02.17 – obowiązki kapelana w Zakładzie 
Karnym w Barczewie powierzono ks. Bronisławowi 
Kuculisowi. 
1992.02.01 – pod patronatem Olsztyńskiego Stowa-
rzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Barczewie 
powstało koło, które liczyło 250 członków.
1992.02.19 – na podstawie zarządzenia burmistrza 
Barczewa utworzono Straż Miejską.
2002.02.18 – w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
odbyło się spotkanie barczewskiego Forum 
Organizacji Pozarządowych.
2012.02.2-3 – w Kromerowie odbyły się II 
Mistrzostwa w warcabach o Puchar Sołtysa.

Wojciech Zenderowski
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 W poniedziałek, 24 stycznia br., prezes 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Po-
jezierze” O/Barczewo Krystyna Szter ser-
decznie przywitała przybyłą prof. Marię Ko-
rybut-Marciniak wraz z grupą studentów 
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie. Studenci z ostatniego roku historii 
w ramach zajęć mieli okazję nie tylko zwiedzić 
dawną żydowską bożnicę, ale także posłu-
chać jej historii.
 Prezes Krystyna Szter, opowiadając o sy-
nagodze, nawiązała do rzeźb Leszka Jackow-
skiego, do jego wyrzeźbionych w drewnie 
pięciu wędrownych Żydów, którzy, jak głosi 
legenda, zatrzymali się w naszym mieście na 
stałe. Na ich osiedlanie się na ziemiach Prus 
Wschodnich pozwolił edykt królewski wy-
dany w 1812 roku. Ich obecność potwierdzają 
dokumenty miejscowego magistratu z 1825 
roku, w których widnieje informacja, że 
w mieście przebywa „kilku” Żydów trudnią-
cych się handlem. Ponadto pani prezes 
nawiązała do historii Gminy Żydowskiej, kiedy 
to Żydzi szukali odpowiedniego miejsca pod 
budowę swojej świątyni, a także do wykupu 
od skłóconych ze sobą braci parceli, na której 
zbudowano dom modlitewny, a 1896 roku 
synagogę. Mówiła, czym się trudnili Żydzi, 
o ich obecności w naszym mieście oraz o tym, 
że mieszkańcy nie czuli do nich antypa�i. 
Określano ich pozytywnie, szczególnie za ich 
działalność charytatywną czy za przesadną 
czasami uprzejmość. Mawiano o nich „nasze 
katolickie Żydy”. W dalszej części przybliżyła 
okres po dojściu do władzy w Niemczech 
nazistów oraz o nastrojach antyżydowskich 
w mieście. Wspomniała o cmentarzu żydow-
skim tzw. kirkucie i o kryształowej nocy, która 
miała miejsce z 9 na 10 listopada 1938 roku. 
Wówczas Synagoga jako jedyna w Prusach 
Wschodnich ocalała, gdyż na ten czas 
stanowiła własność prywatną. Nawiązała też 

do powojennego okresu, gdzie pomieszczenie 
dawnej żydowskiej bożnicy wykorzystywanie 
było różnie. W 1975 roku budynek został 
przekazany Muzeum Warmii i Mazur w Ol-
sztynie. W 1980 roku synagogę przejęło 
Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu 
„Pojezierze” Oddział w Barczewie, gdzie w la-
tach 1980-1995 staraniem Barbary Hula-
nickiej w synagodze utworzone zostało 
„Centrum Tkactwa Warmii i Mazur”.
 Od 1980 roku była siedzibą Stowa-
rzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Poje-
zierze” Oddział w Barczewie. Potem w miejsce 
Centrum Tkactwa Warmii i Mazur powstała 
Galeria Sztuki „Synagoga”, miejsce wystaw, 
koncertów, spotkań autorskich. Było kilka 

zdań o cmentarzu żydowskim – „kirkucie” i o 
lapidarium, na którym zgromadzono ocalałe 
żydowskie macewy ze zlikwidowanego ży-
dowskiego cmentarza.
 Na koniec Krystyna Szter nadmieniła, że 
w lipcu 2021 roku samorząd powiatu olsztyń-
skiego przejął dawną synagogę w Barczewie. 
Od tej pory pod szyldem Powiatowa Galeria 
Sztuki „Synagoga” kontynuowane są wer-
nisaże i koncerty oraz okolicznościowe spot-
kania, w tym spotkania twórców, a także 
wystawy i spotkania tematycznie nawiązujące 
do kultury żydowskiej i symboli judaizmu.

Tekst i foto. Wojciech Zenderowski

Powiatowa Galeria Sztuki „Synagoga”
Naukowe spotkanie

 W dniach 14,15,16 października 2021 r. 
odbył się XX Międzynarodowy Fes�wal 
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Barczewie. Fes�wal o wieloletniej 
tradycji upamiętnia  postać i twórczość 
Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego kom-
pozytora urodzonego w Barczewie, twórcy 
„Roty” i wielu innych dzieł. To niezwykłe 
wydarzenie upowszechnia muzykę chóral-
ną, promuje gminę Barczewo oraz Warmię 
i Mazury. Fes�wal jest jedną z największych 
tego typu imprez w regionie i jednym z naj-
bardziej pres�żowych oraz rozpozna-
walnych wydarzeń kulturalnych w gminie 
Barczewo. Wydarzenie łączy mieszkańców 
całej Polski, angażując w nie całe pokolenia.
 W ramach tegorocznego Fes�walu 
odbyły się przesłuchania konkursowe 

chórów, konferencja naukowa oraz kon-
certy towarzyszące w różnych miejscach 
m. in. placówkach oświatowych, kościołach 
i salach koncertowych powiatu olsztyń-
skiego. Fes�wal zakończył się koncertem 
galowym. 
 Już pierwszego dnia od rana w sali 

konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bar-
czewie trwała Międzynarodowa Konfe-
rencja Naukowa pod  hasłem „Muzyka 
w służbie niepodległości”, którą popro-
wadził prof. Krzysztof Dariusz Szatrawski. 
Konferencja odbyła się w trybie hybry-
dowym, część prelegentów wystąpiła na 
żywo, a część wygłosiła referaty w trybie 
online. Cała konferencja była transmito-
wana na żywo na kanale YouTube telewizji 
kablowej Macrosat.
 Oficjalne rozpoczęcie fes�walu trady-
cyjnie odbyło się przy Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Bar-
czewie, gdzie gości powitał Burmistrz 
Barczewa Andrzej Maciejewski, dyrektor 
organizacyjna fes�walu Danuta Zielonka - 
prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Oby-

 Pierwsza pocztówka przedstawia-
jąca Królewski Zakład Karny wydruko-
wana została w 1909 roku w małym 
nakładzie. Wydawcą był H. Raddatz – 
autor zdjęcia. W 1911 i 1912 roku 
z uwagi na popyt wznowiono nakłady.
 Na pierwszym planie po prawej 
stronie widoczny jest budynek z drugiej 
połowy XVI wieku, który z początku 
służył zakonnikom. Po reformacji pro-
testanckiej umieszczono w nim browar 
i karczmę. Potem budynek wrócił do 
klasztoru. Po 1812 roku w budynku 
mieściła się kuchnia i lazaret dla potrzeb 
więzienia oraz administracja. Później 
mieszkał w nim dyrektor więzienia, 
zastępca dyrektora, dwóch kierowników 
oraz kapelan więzienny. W 1904 roku 
budynek od strony stawu otoczony 
został drewnianym płotem z zejściem do 
stawu, a od strony północnej murem 
działowym. Przed 1909 rokiem do 
budynku przybudowano tzw. „wykusz” 
z oszklonym tarasem i dachem, pod-
nosząc jego ówczesny styl archite-
ktoniczny.
 Na drugim planie widoczny jest 
Królewski Zakład Karny, którego bu-
dowę po drugiej stronie rzeki Pisy rozpo-
częto w 1851, a zakończono w 1884 
roku. Do widocznego trzykondygna-
cyjnego skrzydła głównego z poddaszem 
i wieżyczką prostopadle przylegają 
połączone murem dwa budynki: skrzy-
dło północne i południowe z przezna-
czeniem na lazaret, które łączył mur 

z wartownią, a później jednokondygna-
cyjny budynek administracyjny z wyso-
kim poddaszem i płaskim dachem. Od 
niego w lewo odchodzi krótki odcinek 
muru ochronnego z boczną bramą 
wjazdową. Wówczas więzienie nie 
posiadało wieżyczek obronnych. Dalej 
przy murze znajdują się budynki gospo-
darcze. Po prawej stronie lazaretu 
widoczny jest budynek w którym mieś-
cił się spichlerz i młyn dla potrzeb 
więzienia. Natomiast po lewej stronie 
skrzydła głównego widoczny jest koś-
ciół więzienny, który został wzniesiony 
w 1872 roku w stylu neogotyckim i po-
czątkowo był poza murami zakładu 
karnego. Z chwilą kiedy w 1885 roku 
pobudowano nowy mur ochronny, koś-
ciół znalazł się na terenie zamkniętym 
więzienia. Do niego prowadzą beto-
nowe schody. W głębi widoczny jest 
budynek koszarowy zbudowany po 
1887 roku, który znajduje się przy 
dzisiejszej ulicy Gro�gera. Zamie-
szkiwali w nim pruscy żołnierze przez-
naczeni do ochrony więzienia. Do Kró-
lewskiego Zakładu Karnego prowadził 
niewidoczny na pocztówce drewniany 
most zwany „Diabelskim Mostem”.
 W lewym górnym rogu pocztówki 
widnieje napis: Wartenburg Ostpr. 
Königliche Strafanstalt „Królewski 
Zakład Karny”.

Wojciech Zenderowski
Fot. Pocztówka z archiwum autora

O pocztówce z 1909 roku

Wspomnienie Fes�walu Chórów
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czono podczas uroczystego koncertu galo-
wego w kościele św. Anny w Barczewie.
 Grand Prix i dyplom honorowy, sta-
tuetkę Feliksa oraz nagrodę w wysokości 
10 000 zł, pochodzącą ze środków Gminy 
Barczewo, otrzymał Akademicki Chór Poli-
techniki Gdańskiej pod batutą dyrygenta 
Mariusza Mroza, który to odebrał również 
nagrodę specjalną dla najlepszego dyry-
genta. Chór jednocześnie został nomino-
wany do Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. 
Stefana Stuligrosza w Poznaniu. Wśród 
licznych nagród znalazła się nagroda 
regulaminowa za najlepsze wykonanie 
utworu Feliksa Nowowiejskiego. Przyznano 
ją również Akademickiemu Chórowi 
Politechniki Gdańskiej za utwór „Meszek 
w lesie”.
 W Konkursie Chórów Seniora, Złoty 
Dyplom otrzymał Chór Wychowanków 
Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego 
„Jubilus” działający przy Fundacji Wycho-
wanków Harcmistrza Władysława Skora-
czewskiego w Warszawie, z dyrygent Kry-
styną Stańczak-Pałygą.

 Fes�wal został zrealizowany przy 
wsparciu finansowym Samorządu Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego, Gminy 

Barczewo i sponsorów. Głównym organi-
zatorem tych fes�wali jest Stowarzyszenie 
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, 
współorganizatorem Urząd Miejski w Bar-
czewie a partnerami: Parafia Rzymsko-
Katolicka p. w. św. Anny w Barczewie, Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Barczewie, Telewizja Kablowa 
Macrosat w Barczewie, Zakład Karny w Bar-
czewie oraz Centrum Kulturalno-Biblio-
teczne w Barczewie.
 Organizatorom gratulujemy wspa-
niałego wydarzenia, które promuje nasze 
miasto i cały region na skalę ogólnopolską 
i międzynarodową. Organizacja wydarzenia 
oraz jego oprawa, oświetlenie, dźwięk, 
opieka nad zespołami, organizacja wolnego 
czasu, angażowała wszystkich wolon-
tariuszy oraz instytucje i to dzięki ich pracy 
możemy cieszyć się co roku efektami tych 
wysiłków.
 Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób wsparli fes�wal, 
m.in. darczyńcom, instytucjom, wolontar-
iuszom oraz opiekunom chórów.
 Życzmy nam wszystkim kolejnych co 
najmniej dwudziestu lat z muzyką chóralną, 
która wypływa z naszego małego ale wy-
jątkowego Barczewa.

Magdalena Łowkiel

Polecamy śledzić stronę internetową 
fes�walu, który w roku 2022 odbędzie się 

w dniach 2-4 czerwca.
www.fes�wal-barczewo.pl

oraz profil fes�walu na facebooku.

 Wracając do wydarzenia 19 grudnia, 
kolejnym wykonawcą na scenie Skarbca był 
Zespół Folklorystyczny „Barczewianie”, 
który wraz z muzykami zaśpiewał i zagrał 
najpiękniejsze tradycyjne polskie kolędy 
i pastorałki. Kolędowały również chętne, 
odważne dzieci i młodzież, uczniowie 
barczewskich szkół. Następnie wystąpił 
duet Szymon Pejski - wokal, piano i Łukasz 
Gorczyca – bas, wykonując różne świątecz-
ne piosenki we własnych aranżacjach.
 Wieczór zakończył się wspólnym wyko-
naniem kilku znanych kolęd przez wykona-
wców oraz publiczność. Konferansjerami 
wydarzenia byli: Dyrektor Centrum Kultury 
oraz pracownicy. 

Magdalena Łowkiel

ponad 200 osób. Chór, biorąc udział w wielu 
fes�walach, konkursach polskich i zagra-
nicznych, zdobył kilkadziesiąt nagród 
i wyróżnień, a także był wykonawcą wielu 
znanych dzieł i koncertował w Polsce i za 
granicą. Historia chóru jest bardzo bogata 
i ciekawa, jednak warto podkreślić, iż 
Olsztyński Chór Bel Canto jest propa-
gatorem i wykonawcą wielu dzieł Feliksa 
Nowowiejskiego, m.in. oratorium „Znale-
zienie Świętego Krzyża”, mszy „Missa de 

Lourdes”, czy śpiewnika „Zjednoczona Pol-
ska” oraz wielu innych utworów.
 Gratulujemy chórowi wspaniałego jubi-
leuszu i życzymy kolejnych lat koncerto-
wania i sukcesów.

 Aby jeszcze bardziej wydłużyć świątecz-
ny klimat, 19 grudnia 2021 r. Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie zapro-
siło wszystkich do Skarbca Kultury Euro-
pejskiej na świąteczne spotkanie i kolędo-
wanie, podczas którego zorganizowano 
warsztaty świąteczne prowadzone przez 
panie animatorki z Centrum-Kulturalno-
Bibliotecznego w Barczewie i świetlic 
działających przy CK-B. Był czas na wspólne 

ubieranie choinki i oczywiście nie mogło 
zabraknąć Mikołaja, który uprzyjemnił 
spotkanie szczególnie najmłodszym 
uczestnikom warsztatów.
 W końcu przyszedł czas na kolędowanie. 
Na scenie wystąpiło wielu artystów. Prze-
piękne kolędy m.in. Feliksa Nowowiejskiego 
wykonał Olsztyński Chór Bel Canto pod 
dyrekcją dr Jana Połowianiuka. Wspaniały 
śpiew przeplatany był jak zawsze ciekawymi 
opowieściami dyrygenta. Po koncercie 
burmistrz Andrzej Maciejewski wręczył 
bukiet kwiatów dyrygentowi z okazji 
obchodzonego w 2021 roku jubileuszu 25-
ciu lat działalności chóru, pogratulował 
chórzystom wielu osiągnięć i podziękował za 
wieloletnią działalność na rzecz kultury 
Warmii i Mazur.  Przypomnijmy, iż na 
przełomie tych wielu lat w zespole śpiewało 

watelskich w Barczewie oraz prof. Benedykt 
Błoński - dyrektor artystyczny fes�walu. 
Przy pomniku Feliksa Nowowiejskiego, 
patrona szkoły, wszyscy goście zaśpiewali 
„Rotę” i ruszyli przez miasto śpiewnym 
korowodem, który poprowadziła Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta przy Zespole Szkół im. 
Bohaterów Września 1939 roku w Iławie, 
pod dyrekcją kapelmistrza Michała Kowa-
lewskiego. Pod Salonem Muzycznym im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie 
odśpiewano hymn warmiński „O Warmio 
moja miła” oraz przywitano wszystkich 
gości tradycyjnie chlebem i solą. Następnie 
wszyscy uczestnicy przeszli do kościoła św. 
Anny na koncert inauguracyjny, w którym 
chóry zaprezentowały się w dowolnym 
repertuarze.
 W tym roku w konkursie wzięły udział: 
Chór Cantabile – działający przy Sza-
motulskim Ośrodku Kultury, Szczeciński 
Chór Chłopięcy „Słowiki”, Chór Żeński 
GIOIA DI CANTO działający przy Centrum 
Kultury i Rekreacji w Kobylance, Aka-
demicki Chór Politechniki Gdańskiej, Chór 
Dziecięcy Voci Veloci Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. w Szczecinie.
 W Konkursie Chórów Seniora wystą-
piły: Chór Wychowanków Harcmistrza 

Władysława Skoraczewskiego „Jubilus” 
działający przy Fundacji Wychowanków 
Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego 
w Warszawie,  Chór Mieszany HASŁO 
z Poznania działający przy Domu Kultury 
Kolejarza.  Podczas trzydniowej obecności 
w naszej gminie chórzyści koncertowali 
również w Świętej Lipce, Klebarku Wielkim, 
Lamkowie, Łęgajnach, Ramsowie, Wipso-
wie, Frączkach i w kilku miejscach gminy 
Barczewo.
 Jury złożone z wybitnych znawców 
chóralistyki przez dwa dni słuchało wszy-
stkich występów konkursowych, które 
odbywały się w zabytkowym Skarbcu 
Kultury Europejskiej w Barczewie.
 Członkowie Jury, przewodniczący prof. 
Milan Kolena ze Słowacji oraz prof. Elżbieta 
Wtorkowska i prof. Dariusz Dyczewski, po 
emocjonujących obradach postanowiło 
przyznać nagrody i dyplomy, które wrę-

 W tym roku Centrum Kulturalno-Biblio-
teczne w Barczewie przygotowało specjalne 
świętowanie obchodów rocznic związanych 
z Feliksem Nowowiejskim, czyli 145. 
rocznicy urodzin oraz 76. rocznicy śmierci 
wybitnego kompozytora, dyrygenta, orga-
nisty, chórmistrza, pedagoga i patrioty 
urodzonego w Barczewie.
 W sobotę 15 stycznia 2022 r. wszyscy 
miłośnicy kolędowania, muzyki chóralnej 
oraz postaci i twórczości Nowowiejskiego 
mieli okazję wysłuchać dwóch koncertów pt. 
„Nowowiejski - kolędy znane i zapomniane”. 
Koncerty odbyły się w dwóch różnych 
miejscach oraz akustykach, co dało różno-
rodne wrażenia muzyczne. Pierwszy z nich 
odbył się w Salonie Muzycznym im. Feliksa 

Barczewskie kolędowanie

Nowowiejskiego – muzeum w Barczewie, 
a drugi w Skarbcu Kultury Europejskiej 
w Barczewie. Wykonawcą koncertów był 
Zespół Wokalny Poznańskiej Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. 
Mieczysława Karłowicza, pod dyrekcją 
i kierownictwem Agaty Domalewskiej, nato-
miast na fortepianie solistom towarzyszyła 
Katarzyna Niedzielska i Bruno Walerych.
Jak sami się przedstawili, wykonawcy 
„tworzą zespół solistów, dzielących wspólną 
pasję – śpiew”. Młodzi adepci wokalistyki 
w swojej muzycznej drodze podążają 
różnorodnymi ścieżkami rozwoju - od 
solowego śpiewu klasycznego przez muzykę 
rozrywkową, instrumentalistkę po chóra-
listykę - wszyscy zgromadzeni pod skrzy-

Wyjątkowe koncerty ku czci Feliksa Nowowiejskiego!
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czono podczas uroczystego koncertu galo-
wego w kościele św. Anny w Barczewie.
 Grand Prix i dyplom honorowy, sta-
tuetkę Feliksa oraz nagrodę w wysokości 
10 000 zł, pochodzącą ze środków Gminy 
Barczewo, otrzymał Akademicki Chór Poli-
techniki Gdańskiej pod batutą dyrygenta 
Mariusza Mroza, który to odebrał również 
nagrodę specjalną dla najlepszego dyry-
genta. Chór jednocześnie został nomino-
wany do Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. 
Stefana Stuligrosza w Poznaniu. Wśród 
licznych nagród znalazła się nagroda 
regulaminowa za najlepsze wykonanie 
utworu Feliksa Nowowiejskiego. Przyznano 
ją również Akademickiemu Chórowi 
Politechniki Gdańskiej za utwór „Meszek 
w lesie”.
 W Konkursie Chórów Seniora, Złoty 
Dyplom otrzymał Chór Wychowanków 
Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego 
„Jubilus” działający przy Fundacji Wycho-
wanków Harcmistrza Władysława Skora-
czewskiego w Warszawie, z dyrygent Kry-
styną Stańczak-Pałygą.

 Fes�wal został zrealizowany przy 
wsparciu finansowym Samorządu Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego, Gminy 

Barczewo i sponsorów. Głównym organi-
zatorem tych fes�wali jest Stowarzyszenie 
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, 
współorganizatorem Urząd Miejski w Bar-
czewie a partnerami: Parafia Rzymsko-
Katolicka p. w. św. Anny w Barczewie, Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Barczewie, Telewizja Kablowa 
Macrosat w Barczewie, Zakład Karny w Bar-
czewie oraz Centrum Kulturalno-Biblio-
teczne w Barczewie.
 Organizatorom gratulujemy wspa-
niałego wydarzenia, które promuje nasze 
miasto i cały region na skalę ogólnopolską 
i międzynarodową. Organizacja wydarzenia 
oraz jego oprawa, oświetlenie, dźwięk, 
opieka nad zespołami, organizacja wolnego 
czasu, angażowała wszystkich wolon-
tariuszy oraz instytucje i to dzięki ich pracy 
możemy cieszyć się co roku efektami tych 
wysiłków.
 Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób wsparli fes�wal, 
m.in. darczyńcom, instytucjom, wolontar-
iuszom oraz opiekunom chórów.
 Życzmy nam wszystkim kolejnych co 
najmniej dwudziestu lat z muzyką chóralną, 
która wypływa z naszego małego ale wy-
jątkowego Barczewa.

Magdalena Łowkiel

Polecamy śledzić stronę internetową 
fes�walu, który w roku 2022 odbędzie się 

w dniach 2-4 czerwca.
www.fes�wal-barczewo.pl

oraz profil fes�walu na facebooku.

 Wracając do wydarzenia 19 grudnia, 
kolejnym wykonawcą na scenie Skarbca był 
Zespół Folklorystyczny „Barczewianie”, 
który wraz z muzykami zaśpiewał i zagrał 
najpiękniejsze tradycyjne polskie kolędy 
i pastorałki. Kolędowały również chętne, 
odważne dzieci i młodzież, uczniowie 
barczewskich szkół. Następnie wystąpił 
duet Szymon Pejski - wokal, piano i Łukasz 
Gorczyca – bas, wykonując różne świątecz-
ne piosenki we własnych aranżacjach.
 Wieczór zakończył się wspólnym wyko-
naniem kilku znanych kolęd przez wykona-
wców oraz publiczność. Konferansjerami 
wydarzenia byli: Dyrektor Centrum Kultury 
oraz pracownicy. 

Magdalena Łowkiel

ponad 200 osób. Chór, biorąc udział w wielu 
fes�walach, konkursach polskich i zagra-
nicznych, zdobył kilkadziesiąt nagród 
i wyróżnień, a także był wykonawcą wielu 
znanych dzieł i koncertował w Polsce i za 
granicą. Historia chóru jest bardzo bogata 
i ciekawa, jednak warto podkreślić, iż 
Olsztyński Chór Bel Canto jest propa-
gatorem i wykonawcą wielu dzieł Feliksa 
Nowowiejskiego, m.in. oratorium „Znale-
zienie Świętego Krzyża”, mszy „Missa de 

Lourdes”, czy śpiewnika „Zjednoczona Pol-
ska” oraz wielu innych utworów.
 Gratulujemy chórowi wspaniałego jubi-
leuszu i życzymy kolejnych lat koncerto-
wania i sukcesów.

 Aby jeszcze bardziej wydłużyć świątecz-
ny klimat, 19 grudnia 2021 r. Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie zapro-
siło wszystkich do Skarbca Kultury Euro-
pejskiej na świąteczne spotkanie i kolędo-
wanie, podczas którego zorganizowano 
warsztaty świąteczne prowadzone przez 
panie animatorki z Centrum-Kulturalno-
Bibliotecznego w Barczewie i świetlic 
działających przy CK-B. Był czas na wspólne 

ubieranie choinki i oczywiście nie mogło 
zabraknąć Mikołaja, który uprzyjemnił 
spotkanie szczególnie najmłodszym 
uczestnikom warsztatów.
 W końcu przyszedł czas na kolędowanie. 
Na scenie wystąpiło wielu artystów. Prze-
piękne kolędy m.in. Feliksa Nowowiejskiego 
wykonał Olsztyński Chór Bel Canto pod 
dyrekcją dr Jana Połowianiuka. Wspaniały 
śpiew przeplatany był jak zawsze ciekawymi 
opowieściami dyrygenta. Po koncercie 
burmistrz Andrzej Maciejewski wręczył 
bukiet kwiatów dyrygentowi z okazji 
obchodzonego w 2021 roku jubileuszu 25-
ciu lat działalności chóru, pogratulował 
chórzystom wielu osiągnięć i podziękował za 
wieloletnią działalność na rzecz kultury 
Warmii i Mazur.  Przypomnijmy, iż na 
przełomie tych wielu lat w zespole śpiewało 

watelskich w Barczewie oraz prof. Benedykt 
Błoński - dyrektor artystyczny fes�walu. 
Przy pomniku Feliksa Nowowiejskiego, 
patrona szkoły, wszyscy goście zaśpiewali 
„Rotę” i ruszyli przez miasto śpiewnym 
korowodem, który poprowadziła Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta przy Zespole Szkół im. 
Bohaterów Września 1939 roku w Iławie, 
pod dyrekcją kapelmistrza Michała Kowa-
lewskiego. Pod Salonem Muzycznym im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie 
odśpiewano hymn warmiński „O Warmio 
moja miła” oraz przywitano wszystkich 
gości tradycyjnie chlebem i solą. Następnie 
wszyscy uczestnicy przeszli do kościoła św. 
Anny na koncert inauguracyjny, w którym 
chóry zaprezentowały się w dowolnym 
repertuarze.
 W tym roku w konkursie wzięły udział: 
Chór Cantabile – działający przy Sza-
motulskim Ośrodku Kultury, Szczeciński 
Chór Chłopięcy „Słowiki”, Chór Żeński 
GIOIA DI CANTO działający przy Centrum 
Kultury i Rekreacji w Kobylance, Aka-
demicki Chór Politechniki Gdańskiej, Chór 
Dziecięcy Voci Veloci Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. w Szczecinie.
 W Konkursie Chórów Seniora wystą-
piły: Chór Wychowanków Harcmistrza 

Władysława Skoraczewskiego „Jubilus” 
działający przy Fundacji Wychowanków 
Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego 
w Warszawie,  Chór Mieszany HASŁO 
z Poznania działający przy Domu Kultury 
Kolejarza.  Podczas trzydniowej obecności 
w naszej gminie chórzyści koncertowali 
również w Świętej Lipce, Klebarku Wielkim, 
Lamkowie, Łęgajnach, Ramsowie, Wipso-
wie, Frączkach i w kilku miejscach gminy 
Barczewo.
 Jury złożone z wybitnych znawców 
chóralistyki przez dwa dni słuchało wszy-
stkich występów konkursowych, które 
odbywały się w zabytkowym Skarbcu 
Kultury Europejskiej w Barczewie.
 Członkowie Jury, przewodniczący prof. 
Milan Kolena ze Słowacji oraz prof. Elżbieta 
Wtorkowska i prof. Dariusz Dyczewski, po 
emocjonujących obradach postanowiło 
przyznać nagrody i dyplomy, które wrę-

 W tym roku Centrum Kulturalno-Biblio-
teczne w Barczewie przygotowało specjalne 
świętowanie obchodów rocznic związanych 
z Feliksem Nowowiejskim, czyli 145. 
rocznicy urodzin oraz 76. rocznicy śmierci 
wybitnego kompozytora, dyrygenta, orga-
nisty, chórmistrza, pedagoga i patrioty 
urodzonego w Barczewie.
 W sobotę 15 stycznia 2022 r. wszyscy 
miłośnicy kolędowania, muzyki chóralnej 
oraz postaci i twórczości Nowowiejskiego 
mieli okazję wysłuchać dwóch koncertów pt. 
„Nowowiejski - kolędy znane i zapomniane”. 
Koncerty odbyły się w dwóch różnych 
miejscach oraz akustykach, co dało różno-
rodne wrażenia muzyczne. Pierwszy z nich 
odbył się w Salonie Muzycznym im. Feliksa 

Barczewskie kolędowanie

Nowowiejskiego – muzeum w Barczewie, 
a drugi w Skarbcu Kultury Europejskiej 
w Barczewie. Wykonawcą koncertów był 
Zespół Wokalny Poznańskiej Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. 
Mieczysława Karłowicza, pod dyrekcją 
i kierownictwem Agaty Domalewskiej, nato-
miast na fortepianie solistom towarzyszyła 
Katarzyna Niedzielska i Bruno Walerych.
Jak sami się przedstawili, wykonawcy 
„tworzą zespół solistów, dzielących wspólną 
pasję – śpiew”. Młodzi adepci wokalistyki 
w swojej muzycznej drodze podążają 
różnorodnymi ścieżkami rozwoju - od 
solowego śpiewu klasycznego przez muzykę 
rozrywkową, instrumentalistkę po chóra-
listykę - wszyscy zgromadzeni pod skrzy-

Wyjątkowe koncerty ku czci Feliksa Nowowiejskiego!

Ciąg dalszy na str. 14 >>
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Wspomnienie Fes�walu Chórów
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 To niezwykłe wydarzenie dało możli-
wość do ponownego połączenia i symbo-
licznego „spotkania” Barczewa z Poznaniem 
- miejsca urodzin z miejscem śmierci kom-
pozytora, gdzie istnieją od wielu lat muzea - 
Salony Muzyczne im. Feliksa Nowowiej-
skiego. Łączącym, szczególnym akcentem 
było również rodzinne pochodzenie samej 
pani dyrygent Agaty Domalewskiej, rodo-
witej barczewianki o niezwykłym talencie 
muzycznym i dyrygenckim, która mimo 
młodego wieku jest już osobą utytułowaną, 
działającą bardzo intensywnie i z sukcesami 
w dziedzinie chóralistyki. Koncert, dobór 
repertuaru, wykonanie w wersji chóralnej 
oraz solowej przysporzyło wielu emocji 
i zachwytu nad utworami kolędowymi 
Feliksa Nowowiejskiego, ale również nad 
kunsztem młodych śpiewaków, solistów 
i pani dyrygent, o której zapewne jeszcze nie 
raz usłyszymy!
 Wydarzenie to było również okazją do 
przypomnienia sobie ciekawych faktów 
z życia słynnego barczewianina, które 
przedstawiła kustosz muzeum oraz do 
obejrzenia interesujących ekspozycji pre-
zentowanych w Salonie Muzycznym 
w Barczewie, który w ubiegłym roku 
obchodził jubileusz 60-lecia działalności.

Magdalena Łowkiel

dłami Poznańskiej Ogólnokształcącej Szko-
ły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karło-
wicza.
 Mimo wielokierunkowości, a może 
właśnie dzięki niej, tworzą wszechstronny 
zespół, od 2020 roku kierowany przez 
Agatę Domalewską. Wobec dwóch wy-
jątkowych okazji do muzykowania - wielo-
wiekowej tradycji wspólnego kolędowania 
oraz uczczenia pamięci kompozytora - 
zespół zaprezentował repertuar łączący 
obie okoliczności w postaci kolęd znanych 
oraz zapomnianych.

Wyjątkowe koncerty ku czci Feliksa Nowowiejskiego!
<< s. 13

 15 stycznia w stolicy Gruzji Tbilisi odbył 
się Puchar Świata seniorów w szabli. 
W turnieju uczestniczyło 189 zawodników 
z 41 krajów. W reprezentacji Polski takie 
wyróżnienie otrzymał mieszkaniec Bar-
czewa Cezary Białecki, zawodnik MUKS 
Victor Warszawa.
 W tym turnieju wystartowali najlepsi 
szabliści świata. Każda reprezentacja do 
takiego turnieju przygotowuje się wyjątko-
wo i dlatego poziom jest tu bardzo wysoki. 
Walki grupowe, które są bardzo istotne 
w awansie do fazy pucharowej, są bardzo 
wyrównane i każde trafienie okazuje się 
bardzo istotne. Przekonał się o tym nasz 
zawodnik, któremu zabrakło jednego tra-
fienia do awansu do dalszej części turnieju. 
Czarek turniej zakończył na fazie grupowej.

Grzegorz Białecki

Puchar świata
w Gruzji

Fot. Archiwum CK-B(2)
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Książki - recenzje
Biblioteka w CK-B

Natan Noraj „Czternaście milimetrów życia”
„Klątwa ruin" autorstwa Magdaleny Wali to literacka podróż do roku 1920, gdzie słowo 
„honor” i „ojczyzna” mają ogromne znaczenie, gdzie tradycja i podziały klasowe są 
rzeczywistością. Polska cieszy się upragnioną niepodległością, choć na horyzoncie już 
zbierają się ciemne chmury –  do granic kraju zbliża się armia bolszewicka zagrażająca 
wszystkiemu, co Polacy kochają i cenią. W tle  burzliwych losów rozgrywa się dramat młodej 
kobiety, która nie może uporać się z traumą z dzieciństwa.

Aniela Wilczkówna wywodzi się z chłopskiej rodziny, ale dzięki protekcji otrzymuje solidne 
wykształcenie i zostaje zatrudniona jako panna do towarzystwa pani Cyprianowej 
Strumieńskiej – oschłej, wymagającej i despotycznej właścicielki majątku ziemskiego. 
Porucznik Rafał Mielżyński, siostrzeniec pani na Olszowej, zwraca uwagę na Anielę. Między młodymi nawiązuje się nić 
sympatii, jednak dziewczyna jest w pełni świadoma swojej niskiej pozycji społecznej. Związek chłopki i ziemianina to 
przecież mezalians, rzecz niedopuszczalna w czasach, w jakich przyszło jej żyć.

Tych dwoje zbliży do siebie klątwa ruin. Czy w owej legendzie jest choćby ziarnko prawdy? Czy opowieść o pięknej 
rudowłosej dziewczynie ma coś wspólnego z przeszłością Anieli? Jaką tajemnicę skrywa nasza bohaterka?

Tajemnica rodzinna, miłość, wykluczenie społeczne, wojna –  to wszystko znajdziemy w tej stosunkowo krótkiej 
powieści. Magdalena Wala świetnie oddała atmosferę tamtych czasów, tak realnie i przekonująco. Mamy wrażenie, 
jakbyśmy tam byli, w Polsce targanej niepokojami i widmem wojny. Połączenie tych elementów: historii, tragizmu 
miłości i legendy uczyniło tę książkę niepowtarzalną historią, którą czyta się szybko i przyjemnie. To opowieść 
pachnąca tajemnicą z dobrze rozbudowanym tłem historycznym, którą 
chce się czytać i której ciąg dalszy koniecznie chce się poznać. „Klątwa 
ruin” zachwyci każdego miłośnika powieści obyczajowej i historycznej. 
To książka, nad którą zasiada się, aby skończyć ją jednym tchem. 
Gorąco polecam.

Anna Kudosz

Krzyś Urbanek ma stwierdzoną encefalopatię 
niedokrwienno-niedotlenioną, Zespół Segawy jak również 
obniżenie metabolitów dopaminy sugerujące zaburzenia 
neurotransmisji mózgu. Leczony jest Szpitalu Dziecięcym 
w Olsztynie oraz w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Przy Państwa wsparciu rehabilitowany jest już 13 lat. 
W tym czasie nastąpiła ogromna poprawa jego stanu 
zdrowia. Z uzyskanych z 1% środków finansowane są leki, 
zabiegi rehabilitacyjne oraz zajęcia logopedyczne w 
prywatnym centrum rehabilitacji. Krzyś co roku uczestniczy 
w turnusach rehabilitacyjnych.
Jednak niezbędna jest nadal Państwa pomoc, która pomoże 
Krzysiowi „iść przez jego trudne życie”, o którą proszą 
rodzice Małgorzata i Piotr Urbanek oraz dziadkowie 
Jolanta i Zbigniew Stodolnik.

PODARUJ 1% PODATKU DLA 
KRZYSIA

Fundacja Przyszłość dla Dzieci 

WYSTARCZY W ZEZNANIU ROCZNYM WPISAĆ 

Numer KRS
0000148747

Cel szczegółowy 1 %
Leczenie Krzysztof Urbanek

Szanowni Państwo,
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zaprasza do 
składania wniosków w ramach otwartego konkursu ofert 
„OKO Promocji”.
Nabór wniosków potrwa do 31 marca 2022 roku.
Więcej informacji i regulamin konkursu: 
www.bip.warmia.mazury.pl/kategoria/48/otwarte-konkursy-ofert.html




