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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Barczewo 

radosnych i spokojnych chwil 
spędzonych w rodzinnym, przyjaznym gronie. 

Dużo zdrowia, pogody ducha oraz pełnego nadziei spojrzenia w przyszłość. 
Niech nadchoczący Nowy Rok 2023 ob�tuje w szczęście, 

nowe wyzwania i horyzonty, by się rozwijać i spełniać marzenia.

Andrzej Maciejewski
Burmistrz Barczewa

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
Przewodnicząca Rady Miejskiej
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Książki - recenzje
Biblioteka w CK-B

Dennis Gastmann „W 80 000 pytań dookoła świata”
Skąd pochodzili Adam i Ewa? Czy trzeba mieć prawo jazdy na 
słonia? Czy ktoś policzył wszystkie owce w Nowej Zelandii?
Niemiecki dziennikarz wybrał się w dwuletnią podróż dookoła 
świata, aby znaleźć odpowiedzi na nietypowe pytania 
zadawane przez widzów.  Z jednej strony uparty i dociekliwy, 
z drugiej zaś wyrafinowany i kulturalny, z nieodłączną kamerą, 
walizeczką  oraz ogromną dawką poczucia humoru nasz 
bohater odwiedził wszystkie pięć kontynentów, aby zebrać 
wiarygodne informacje u samych źródeł.  Odpowiedzi na 
oryginalne,  momentami wręcz kontrowersyjne pytania, są 
uczciwe, chociaż czasami zaskakujące i szokujące.
Lekka i przyjemna, a zarazem odważna i gorzka książka 
z mnóstwem pięknych zdjęć zapewni nie tylko miłośnikom 
podróży dobrą zabawę.

Lidia Szczerbo

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności My życzymy Wam radości,
aby zawsze się darzyło, z roku na rok lepiej było. 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy 
Robert Tokarski
Dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
wraz z pracownikami

Kapituła „Barczewianin Roku”, działająca przy Stowarzyszeniu 
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, ogłasza kolejną, dwu-
dziesto pierwszą edycję konkursu.
Przypominamy, że w konkursie wybierać będziemy najbardziej 
zasłużonego i godnego tego zaszczytu mieszkańca ziemi 
barczewskiej.
Prosimy o zgłaszanie osób (z pisemnym uzasadnieniem) 
w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Bar-
czewie, 11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5 lub na adres poczty 
elektronicznej: sio.barczewo@op.pl w terminie do 31 stycznia 
2023 roku.

Zasady wyboru laureata „Barczewianin Roku”

§ 9
Osobę do nominacji, z uzasadnieniem uwzględniającym 
całokształt pracy, z podkreśleniem pracy społecznej na rzecz 
środowiska lokalnego, do Kapituły może zgłaszać osoba fizyczna 
lub prawna, w tym organizacje pozarządowe w terminie do 
ostatniego dnia grudnia każdego roku. Zgłoszenie osoby do 
nominacji przysługuje także członkowi Kapituły „Barczewianin 
Roku” podczas posiedzenia Kapituły. Nie mogą być zgłaszane 

następujące osoby: radni, z nominacji, urzędnicy państwowi i sa-
morządowcy oraz parlamentarzyści.     
§ 10
Nominację na laureata „Barczewianin Roku” może otrzymać 
osoba zamieszkała nie mniej jak 20 lat i na stałe zameldowana na 
terenie miasta lub gminy Barczewa, zasłużona i godna tego 
zaszczytu.
§ 11
Wybór laureata do tytułu „Barczewianin Roku” jest dwu-
stopniowy. Ze zgłoszonych do nominacji, Kapituła wybiera 
laureata większością głosów.
§ 12
Laureat „Barczewianin Roku” jest wybierany za życia i tylko raz.
§ 13
Ogłoszenie wyników konkursu na laureata „Barczewianin Roku” 
nastąpi do końca marca następnego roku za pośrednictwem prasy 
lokalnej lub innych środków przekazu.
§ 14
Wręczenie honorowego tytułu „Barczewianin Roku” w imieniu 
Kapituły dokonuje członek Kapituły - Burmistrz.

Anna Rok – sekretarz Kapituły „Barczewianin Roku”

XXII Plebiscyt „Barczewianin Roku” 2022

 Turniej Szachowy rozpoczął 
się serdecznym przywitaniem 
przez  współorganizatora tur-
nieju pana Michała Raka. Zasady 
turnieju przybliżył pan Mirosław 
Kaznowski sędzia szachowy kl. 
państwowej oraz Międzynaro-
dowej Federacji Szachowej FIDE 
i wiceprezes klubu UKS Debiut 
Dziesiątka Olsztyn, który był 
współorganizatorem i sędzią 
głównym naszego turnieju. 
Sędziami pomocniczymi byli pani 
Irena Cis, Kinga Kaznowska oraz 
Krzysztof Cis. 
 Nagrody oraz poczęstunek 
zostały ufundowane przez spon-
sorów, m.in. panią Annę Do-
bolską właścicielkę sklepu moto-
ryzacyjnego Auto Części Junior  
w Barczewie oraz firmę Adama 
Frydrycha Usługi Hydrauliczne.
Dziękujemy bardzo! 
 Zawodnicy startowali w 
trzech dziecięcych grupach wie-
kowych. Turniej rozegrano syste-
mem szwajcarskim, w siedmiu 
rundach w tempie po 10 minut 
dla zawodnika.
 Nagrody wręczyli Burmistrz 
Barczewa pan Andrzej Macie-
jewski, sędzia główny turnieju 
pan Mirosław Kaznowski oraz 
współorganizator turnieju pan 
Michał Rak.
Zwycięzcami turnieju zostali:
Grupa przedszkolna
I miejsce Kaszuba Adam 6.5 pkt 
Barczewo
II miejsce Marek Szewczyk 5.5 
pkt CKB Barczewo
III miejsce Szymon Rejniak 4.5 
pkt Olsztyn

Grupa kl. I-III
I miejsce Tymon Rukszan-
Kozłowski 6.5 pkt UKS Trzydziestka 
Olsztyn
II miejsce Jan Maścianica 5.5 pkt 
UKS Trzydziestka Olsztyn
III miejsce Maciej Branecki 5.0 pkt 
UKS Kopernik Olsztyn
Grupa IV-VIII
I miejsce Wiktoria Dziodko 7.0 pkt 
KSz Hetman Nowe Miasto 
Lubawskie
II miejsce Bolesław Goździewski 
6.0 pkt UKS Trzydziestka Olsztyn
III miejsce Wiktor Łyszczarz 5.0 pkt 
UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn
Zwycięzcom gratulujemy.
 Serdecznie dziękujemy wszy-
stkim zawodnikom za waleczną 
postawę.
 Turniej zorganizowaliśmy dzięki 
współpracy z dyrektorem Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barcze-
wie panem Robertem Tokarskim 
oraz z klubem szachowym UKS 
Debiut Dziesiątka Olsztyn za co 
serdecznie im dziękujemy.
 Zapraszamy do obserwowania 
profilu � Szachy w Gminie Barcze-
wo by poznać nasze kolejne wyda-
rzenia szachowe.
Zapraszamy również na nasze za-
jęcia szachowe w Centrum Kultu-
ralno-Biblioteczne w Barczewie.
 Nasi patroni medialni: Macrosat 
- internet telewizja telefon, Radio 
Warmia Barczewo i Wiadomości 
Barczewskie.
Do zobaczenia przy szachownicy!

Organizatorzy

Mikołajkowy Turniej Szachowy
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 Z radością informuję, że gmina Bar-
czewo zajęła II miejsce w rankingu gmin 
miejsko-wiejskich województwa war-
mińsko-mazurskiego, nad którym hono-
rowy patronat objęli Wojewoda War-
mińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz 
Marszałek Województwa Gustaw Marek 
Brzezin.
 7 grudnia odebrałem nagrodę z rąk 
Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej - Cezarego Trutkowskiego  oraz 
Dyrektora Urzędu Statystycznego - Marka 
Morze.
 To doskonały dowód na to, że samo-
rząd w doskonały sposób realizuje zadania 
własne gminy określone w strategii 
rozwoju, pozyskując do tego środki 
zewnętrzne. Wysokie miejsce  wśród gmin 
naszego województwa to szczególne 
wyróżnienie dla barczewskiego samo-
rządu. Dzięki dobrej współpracy z Radą 
Miejską w Barczewie udaje się obrać 
odpowiednie kierunki i sukcesywnie dążyć 
do celu, za co serdecznie dziękuję wszy-
stkim radnym.
 W rankingu organizowanym przez 
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 
przy współpracy Urzędu Statystycznego 

INFORMACJE

 23 listopada 2022 r. burmistrz Bar-
czewa Andrzej Maciejewski, zastępca 
burmistrza Piotr Mostek, dyrektor Cen-
trum Kulturalno-Biblioteczne w Bar-
czewie Robert Tokarski, komendant Straży 
Miejskiej Grzegorz Szewczyk oraz 
pracownicy CK-B Maja Barczuk-Kalisz 
i Magdalena Łowkiel wspólnie z uczniami  
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie, Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Barczewie, Niepu-
blicznego Zespółu Szkół i Placówek 
w Kronowie  podsumowali akcje zbiórki 

Liderzy w rankingu gmin
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Tekst i foto: opracowno na podstawie archiwum internetowego Gminy Barczewo

 Osoby zainteresowane preferencyjnym 
zakupem węgla mogą składać wnioski 
o zakup paliwa stałego dla gospodarstwa 
domowego od  dnia  23.11.2022 r. 
w Urzędzie Miejskim w Barczewie, w wersji 
papierowej lub elektronicznie poprzez 
pla�ormę ePUAP (w tym przypadku 
wniosek musi posiadać kwalifikowany 
podpis elektroniczny).
Wersję papierową należy składać w Biurze 
Obsługi Interesanta w pok. nr 1.
 Formularze wniosku dostępne są na 
stronie barczewo.bip.net.pl w zakładce - 
Sprzedaż węgla lub w Urzędzie Miejskim 
w Barczewie - pok. nr 1 i pok. nr 5.
 Pomoc przy wypełnianiu wniosku oraz 
szczegółowe informacje na temat wniosków 
i całej procedury można uzyskać w pok. nr 5 
w Urzędzie Miejskim w Barczewie lub pod 
numerem telefonu: 89 514 83 46 wew. 84.
 Węgiel w asortymencie ekogoszek/
groszek oraz orzech będzie można kupić 
w cenie preferencyjnej 1900 zł bru�o/tona. 
Do ceny węgla nie wlicza się transportu 
opału z gminnego składu przy ul. Prostej 15 
w Barczewie (teren PSZOK) do gospdarstwa 
domowego.

brano pod uwagę szereg kryteriów, które 
dla samorządów często są ciężkie do 
realizacji.  Z zespołem ludzi  stanęliśmy na 
wysokości zadania i z determinacją rea-
lizowaliśmy założony wcześniej plan. 
 Z tego miejsca dziękuję wszystkim 
dyrektorom naszych zakładów, prezesom 
spółek, naszym pracownikom, przedsię-
biorcom, radnym Rady Miejskiej w Bar-
czewie oraz mieszkańcom, którzy przy-
czynili się do tego sukcesu.

Andrzej Maciejewski
Burmistrz Barczewa

 2 grudnia 2022 r. wykonawca zre-
alizował I etap modernizacji drogi w Odry-
tach.
 Po kilkudziesięciu latach mieszkańcy 
wsi doczekali się drogi z prawdziwego 
zdarzenia. Kolejny II i III etap w Odrytach 
będzie kontynuowany na wiosnę 2023 
roku.
 Całość inwestycji dofinansowana jest 
w ramach Rządowego Projektu POLSKI 
ŁAD.

Kolejne inwestycje drogowe
na terenach wiejskich

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BARCZEWA
o naborze wniosków na zakup węgla

W tygodniu ślimaka, nakarm zwierzaka 

karmy dla zwierząt. Zebraną karmę, koł-
dry, legowiska dostarczono do Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach. 
Była to również okazja, by spotkać się 
z karmicielami bezdomnych kotów. Takich 
osób w naszej gminie jest 24. Wspaniali, 
wrażliwi ludzie, którzy bezinteresownie 
niosą pomoc to prawdziwy skarb dla 
naszej gminy.
 Wszystkim osobom zaangażowanym 
w pomoc zwierzętom składamy ser-
deczne podziękowania i zapraszamy do 
włączenia się w kolejne akcje.

22 3
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 29 września 2022 r. zakończyło się głosowanie w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2023. Na 
projekty oddano łącznie 319 ważnych głosów. 
 W przypadku Osiedla Domków Jednorodzinnych oraz w ramach projektów ogólnomiejskich Zespół Koordynujący Budżet 
Obywatelski w wyniku weryfikacji merytorycznej zakwalifikował do realizacji projekty bez głosowania. Były to jedyne projekty 
spełniające wszelkie kryteria w ramach danych kategorii. Pozostałe projekty zostały wyłonione przez mieszkańców w drodze 
głosowania internetowego jak i w tradycyjnej formie papierowej.
 Decyzją mieszkańców ostatecznie do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. zostały wybrane następujące 
projekty:
1. Parking nr 1 (projekt nr 3) - Parking przy ZS3 ul. Północna
2. Modernizacja nawierzchni chodników wzdłuż ul. Wschodniej, ul. Lipowej, ul. Nowodworcowej w Barczewie (projekt nr 7).
3. Budowa fontanny chodnikowej w parku przy ul. Wojska Polskiego (projekt nr 8).
4. Grająca ławeczka Feliksa Nowowiejskiego (projekt nr 6).
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu, wnioskodawcom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w 
przygotowanie, złożenie i promowanie projektów.
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa.

 Trwa jedna z ważniejszych i droższych 
inwestycji drogowych w naszej gminie. 
Po kilkudziesięciu latach mieszkańcy oś. 
Domków Jednorodzinnych w Barczewie 
doczekają się kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej oraz nowej nawierzchni 
kolejnej drogi, tj. ul. Norwida.  Natomiast 
budową kanalizacji objęte są: ul. Nor-
wida, Brzechwy i Wańkowicza. 
 W ramach zaoszczędzonych środków 
planowana jest także budowa odcinka 
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Asnyka 
do Makuszyńskiego. Całkowita wartość 
zadania zamyka się kwotą blisko 2,5 mln 
złotych.  

 W trakcie jest także budowa ul. 
Leszczynowej w Wójtowie, drogi gminnej 
w Niedźwiedziu, Łęgajnach i Lesznie. 
Ponadto wykonawca zakończył już 
remont nawierzchni ul. Kopernika w 
Barczewie oraz zatoki autobusowej w 
Wójtowie. 
 W chwili obecnej opracowywane są 
kolejne projekty budowy dróg niezbędne 
do aplikowania o środki zewnętrzne.

Andrzej Maciejewski 
Burmistrz Barczewa  

 1 października obchodzimy Między-
narodowy Dzień Osób Starszych usta-
nowiony 14 grudnia 1990 r. przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ.
 20 października obchodzimy Euro-
pejski Dzień Seniora, a 14 listopada przy-
pada Światowy Dzień Seniora, obcho-
dzony też jako Dzień Seniora w Polsce.
 Dni poświecone zagadnieniu starzenia 
się są okazją do intensywniejszego 
propagowania zadań mających na celu 
poprawę sytuacji osób dojrzałych.
 W Polsce seniorzy, czyli osoby powyżej 
60. roku życia,  stanowią 24,85 % 
populacji, a do 2050 roku będą stanowić 
aż 40.4  %. Inicjatywy na poziomie lo-
kalnym pomagają seniorom nie tylko się 
rozwijać, ale przede wszystkim zająć ich 
czas i pomóc zapomnieć o chorobach i sa-
motności. Biorąc pod uwagę uwarunko-
wania i sytuację demograficzną, istnieje 
ogromna potrzeba zwrócenia uwagi na 
problemy dotyczące osób starszych oraz 
ich aktywizację. Dzięki takim zadaniom jak 
Dzień Seniora osoby starsze mogą spędzić 
czas poza domem, a także rozwijać się, 

poznając różne tematy dotyczące życia 
codziennego.
 Dni Seniora są też okazją do działań 
mających na celu poprawę ich sytuacji: 
zapobieganie chorobom, niepełnospra-
wności, zapewnienie opieki, w tym zdro-
wotnej, poprawę jakości życia oraz 
równego udziału w rozwoju kulturalnym 
i ekonomicznym. Seniorzy mają możliwość 
aktywizacji, zacieśniania więzi społecz-
nych, edukacji oraz pokazania wszystkim, 
że wiek senioralny może być okresem 
pięknym i radosnym.
 Seniorzy korzystają z różnego rodzaju 
atrakcji: imprez plenerowych, spotkań 
towarzyskich. Mają możliwość korzystania 
z propozycji Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, gdzie organizowane są: wykłady 
tematyczne, sekcje zajęciowe i sportowe. 
Ważne są też relacje międzypokoleniowe, 
dbałość o kontakty z rodziną, dziećmi 
i wnukami.
 Wszystkim Seniorom życzę Wszystkie-
go Najlepszego, spokojnych i pogodnych 
dni.

Danuta Łowkiel

przychylność i wsparcie dla naszego Uni-
wersytetu oraz dyrektorowi Robertowi  
Tokarskiemu i pracownikom CK-B za 
wsparcie i pomoc we wszystkim.
 Dziękujemy również panu Krzyszto-
fowi Kacprowiczowi właścicielowi Tele-
wizji Kablowej „Macrosat” za promocję 
abonamentową dla naszych słuchaczy.
 Serdecznie zapraszamy naszych słu-
chaczy do korzystania z wielu ciekawych 
zajęć i wykładów.

Gaudeamus Igitur!
Danuta  Łowkiel 

INFORMACJE

 5 października 2022 r. odbyła się Inau-
guracja Roku Akademickiego 2022/2023 
Barczewskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.
 Andrzej Maciejewski Burmistrz Bar-
czewa pogratulował powołanemu zarzą-
dowi oraz licznemu gronu zebranych 
słuchaczy niesłabnącej energii, entuzja-
zmu oraz pasji pogłębiania wiedzy i roz-
woju. Uroczystość uświetniła obecność 
licznych gości, wśród których byli m.in. 
Krystyna Szter radna powiatowa i prezes 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
"Pojezierze" oddział w Barczewie, Halina 
Bronka wiceprzewodnicząca Rady Miej-
skiej w Barczewie, prof. Jan Połowianiuk 
dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
Monika Hemmerling dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Barczewie oraz 
Zbigniew Podlaski dyrektor Zespołu Szkół 
w Barczewie.
 Przyjęto ślubowanie nowych stu-
dentów - seniorów. Nowo powołany 
zarząd podziękował ustępującemu zarzą-
dowi za duży wkład pracy w poprzedniej 
kadencji. Uchwałą przyjęto ustępującą 
prezes Iwonnę Skibińską-Czechowicz na 

Barczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
rozpoczął Rok Akademicki 2022/2023

INFORMACJE

honorowego członka BUTW. Odczytano 
list od byłej prezes.
 Inauguracyjny wykład pt. „Relacje 
międzypokoleniowe” wygłosił Jacek 
Goworek dyrektor Szkoły w Zakładzie 
Poprawczym w Barczewie. Nie zabrakło 
odśpiewanych hymnów, tradycyjnego 
hymnu studentów „Gaudeamus Igitur” 
oraz hymnu Barczewskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, kompozycji Iwonny 
Skibińskiej Czechowicz, ze słowami Anny 
Snochowskiej. 
 Dziękujemy Burmistrzowi Barczewa 
panu Andrzejowi Maciejewskiemu za 

Inwestycje drogowe

Światowy Dzień Seniora

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2023

 Uprzejmie informuję, że osoby, które 
przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 
lat mogą zostać uhonorowane medalem 
“Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przy-
znawanym przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej.
 Małżonkowie zainteresowani otrzy-
maniem powyższego medalu oraz wzię-
ciem udziału w uroczystości uczczenia 
jubileuszu długoletniego pożycia małżeń-
skiego, zorganizowanej przez Urząd Miej-
ski w Barczewie mogą złożyć wniosek 
o przyznanie odznaczeń. Wnioski można 
pobrać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bar-
czewie lub ze strony barczewo.bip.net.pl.
 Ponieważ procedura przyznania odzna-
czenia, o którym wyżej mowa, jest długo-
trwała, bardzo proszę o składanie wnios-
ków do 31 stycznia 2023r.

Andrzej Maciejewski
Burmistrz Barczewa

50 lat
w związku 

małżeńskim

 Gmina Barczewo otrzymała bardzo 
wysokie dofinansowanie na budowę 
kolejnej drogi gminnej. Tym razem 
burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski 
podpisał umowę z Marszałkiem Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego 
Gustawem Marekiem Brzezinem na 
zadanie w ramach Osi Priorytetowej 7, 
działania 7.2 - "Infrastruktura drogowa 
w miejskich obszarach funkcjonalnych" 
Poddziałanie 7.2.1 "Mobilny MOF-ZIT" 

Chodzi dokładnie o żużlowy odcinek 
drogi gminnej od tzw. serwisówki DK 16 
do miejscowości Tumiany. 
 Wydatki kwalifikowane opiewają na 
kwotę 1.070.012,52 z  czego,  aż 
871.484,24 zł to kwota dofinansowania 
(ponad 80%) 
 Dzięki tej inwestycji znacznie poprawi 
się dojazd bardzo dużej ilości turystów 
jak i mieszkańców do największej w na-
szej gminie miejscowości rekreacyjno-
turystycznej skupiającej znaczną ilość 
ośrodków i gospodarstw agroturystycz-
nych w tym do jednego z najlepszych 
w rankingu campingów w Europie.  
 Inwestycja rozpocznie i zakończy się 
w 2023 roku. 
 Czekamy na kolejne rozstrzygnięcia 
i oceny naszych projektów inwesty-
cyjnych.

Tekst i foto: opracowno na podstawie archiwum internetowego Gminy Barczewo
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 29 września 2022 r. zakończyło się głosowanie w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2023. Na 
projekty oddano łącznie 319 ważnych głosów. 
 W przypadku Osiedla Domków Jednorodzinnych oraz w ramach projektów ogólnomiejskich Zespół Koordynujący Budżet 
Obywatelski w wyniku weryfikacji merytorycznej zakwalifikował do realizacji projekty bez głosowania. Były to jedyne projekty 
spełniające wszelkie kryteria w ramach danych kategorii. Pozostałe projekty zostały wyłonione przez mieszkańców w drodze 
głosowania internetowego jak i w tradycyjnej formie papierowej.
 Decyzją mieszkańców ostatecznie do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. zostały wybrane następujące 
projekty:
1. Parking nr 1 (projekt nr 3) - Parking przy ZS3 ul. Północna
2. Modernizacja nawierzchni chodników wzdłuż ul. Wschodniej, ul. Lipowej, ul. Nowodworcowej w Barczewie (projekt nr 7).
3. Budowa fontanny chodnikowej w parku przy ul. Wojska Polskiego (projekt nr 8).
4. Grająca ławeczka Feliksa Nowowiejskiego (projekt nr 6).
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu, wnioskodawcom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w 
przygotowanie, złożenie i promowanie projektów.
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa.

 Trwa jedna z ważniejszych i droższych 
inwestycji drogowych w naszej gminie. 
Po kilkudziesięciu latach mieszkańcy oś. 
Domków Jednorodzinnych w Barczewie 
doczekają się kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej oraz nowej nawierzchni 
kolejnej drogi, tj. ul. Norwida.  Natomiast 
budową kanalizacji objęte są: ul. Nor-
wida, Brzechwy i Wańkowicza. 
 W ramach zaoszczędzonych środków 
planowana jest także budowa odcinka 
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Asnyka 
do Makuszyńskiego. Całkowita wartość 
zadania zamyka się kwotą blisko 2,5 mln 
złotych.  

 W trakcie jest także budowa ul. 
Leszczynowej w Wójtowie, drogi gminnej 
w Niedźwiedziu, Łęgajnach i Lesznie. 
Ponadto wykonawca zakończył już 
remont nawierzchni ul. Kopernika w 
Barczewie oraz zatoki autobusowej w 
Wójtowie. 
 W chwili obecnej opracowywane są 
kolejne projekty budowy dróg niezbędne 
do aplikowania o środki zewnętrzne.

Andrzej Maciejewski 
Burmistrz Barczewa  

 1 października obchodzimy Między-
narodowy Dzień Osób Starszych usta-
nowiony 14 grudnia 1990 r. przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ.
 20 października obchodzimy Euro-
pejski Dzień Seniora, a 14 listopada przy-
pada Światowy Dzień Seniora, obcho-
dzony też jako Dzień Seniora w Polsce.
 Dni poświecone zagadnieniu starzenia 
się są okazją do intensywniejszego 
propagowania zadań mających na celu 
poprawę sytuacji osób dojrzałych.
 W Polsce seniorzy, czyli osoby powyżej 
60. roku życia,  stanowią 24,85 % 
populacji, a do 2050 roku będą stanowić 
aż 40.4  %. Inicjatywy na poziomie lo-
kalnym pomagają seniorom nie tylko się 
rozwijać, ale przede wszystkim zająć ich 
czas i pomóc zapomnieć o chorobach i sa-
motności. Biorąc pod uwagę uwarunko-
wania i sytuację demograficzną, istnieje 
ogromna potrzeba zwrócenia uwagi na 
problemy dotyczące osób starszych oraz 
ich aktywizację. Dzięki takim zadaniom jak 
Dzień Seniora osoby starsze mogą spędzić 
czas poza domem, a także rozwijać się, 

poznając różne tematy dotyczące życia 
codziennego.
 Dni Seniora są też okazją do działań 
mających na celu poprawę ich sytuacji: 
zapobieganie chorobom, niepełnospra-
wności, zapewnienie opieki, w tym zdro-
wotnej, poprawę jakości życia oraz 
równego udziału w rozwoju kulturalnym 
i ekonomicznym. Seniorzy mają możliwość 
aktywizacji, zacieśniania więzi społecz-
nych, edukacji oraz pokazania wszystkim, 
że wiek senioralny może być okresem 
pięknym i radosnym.
 Seniorzy korzystają z różnego rodzaju 
atrakcji: imprez plenerowych, spotkań 
towarzyskich. Mają możliwość korzystania 
z propozycji Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, gdzie organizowane są: wykłady 
tematyczne, sekcje zajęciowe i sportowe. 
Ważne są też relacje międzypokoleniowe, 
dbałość o kontakty z rodziną, dziećmi 
i wnukami.
 Wszystkim Seniorom życzę Wszystkie-
go Najlepszego, spokojnych i pogodnych 
dni.

Danuta Łowkiel

przychylność i wsparcie dla naszego Uni-
wersytetu oraz dyrektorowi Robertowi  
Tokarskiemu i pracownikom CK-B za 
wsparcie i pomoc we wszystkim.
 Dziękujemy również panu Krzyszto-
fowi Kacprowiczowi właścicielowi Tele-
wizji Kablowej „Macrosat” za promocję 
abonamentową dla naszych słuchaczy.
 Serdecznie zapraszamy naszych słu-
chaczy do korzystania z wielu ciekawych 
zajęć i wykładów.

Gaudeamus Igitur!
Danuta  Łowkiel 

INFORMACJE

 5 października 2022 r. odbyła się Inau-
guracja Roku Akademickiego 2022/2023 
Barczewskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.
 Andrzej Maciejewski Burmistrz Bar-
czewa pogratulował powołanemu zarzą-
dowi oraz licznemu gronu zebranych 
słuchaczy niesłabnącej energii, entuzja-
zmu oraz pasji pogłębiania wiedzy i roz-
woju. Uroczystość uświetniła obecność 
licznych gości, wśród których byli m.in. 
Krystyna Szter radna powiatowa i prezes 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
"Pojezierze" oddział w Barczewie, Halina 
Bronka wiceprzewodnicząca Rady Miej-
skiej w Barczewie, prof. Jan Połowianiuk 
dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
Monika Hemmerling dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Barczewie oraz 
Zbigniew Podlaski dyrektor Zespołu Szkół 
w Barczewie.
 Przyjęto ślubowanie nowych stu-
dentów - seniorów. Nowo powołany 
zarząd podziękował ustępującemu zarzą-
dowi za duży wkład pracy w poprzedniej 
kadencji. Uchwałą przyjęto ustępującą 
prezes Iwonnę Skibińską-Czechowicz na 

Barczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
rozpoczął Rok Akademicki 2022/2023

INFORMACJE

honorowego członka BUTW. Odczytano 
list od byłej prezes.
 Inauguracyjny wykład pt. „Relacje 
międzypokoleniowe” wygłosił Jacek 
Goworek dyrektor Szkoły w Zakładzie 
Poprawczym w Barczewie. Nie zabrakło 
odśpiewanych hymnów, tradycyjnego 
hymnu studentów „Gaudeamus Igitur” 
oraz hymnu Barczewskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, kompozycji Iwonny 
Skibińskiej Czechowicz, ze słowami Anny 
Snochowskiej. 
 Dziękujemy Burmistrzowi Barczewa 
panu Andrzejowi Maciejewskiemu za 

Inwestycje drogowe

Światowy Dzień Seniora

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2023

 Uprzejmie informuję, że osoby, które 
przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 
lat mogą zostać uhonorowane medalem 
“Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przy-
znawanym przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej.
 Małżonkowie zainteresowani otrzy-
maniem powyższego medalu oraz wzię-
ciem udziału w uroczystości uczczenia 
jubileuszu długoletniego pożycia małżeń-
skiego, zorganizowanej przez Urząd Miej-
ski w Barczewie mogą złożyć wniosek 
o przyznanie odznaczeń. Wnioski można 
pobrać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bar-
czewie lub ze strony barczewo.bip.net.pl.
 Ponieważ procedura przyznania odzna-
czenia, o którym wyżej mowa, jest długo-
trwała, bardzo proszę o składanie wnios-
ków do 31 stycznia 2023r.

Andrzej Maciejewski
Burmistrz Barczewa

50 lat
w związku 

małżeńskim

 Gmina Barczewo otrzymała bardzo 
wysokie dofinansowanie na budowę 
kolejnej drogi gminnej. Tym razem 
burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski 
podpisał umowę z Marszałkiem Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego 
Gustawem Marekiem Brzezinem na 
zadanie w ramach Osi Priorytetowej 7, 
działania 7.2 - "Infrastruktura drogowa 
w miejskich obszarach funkcjonalnych" 
Poddziałanie 7.2.1 "Mobilny MOF-ZIT" 

Chodzi dokładnie o żużlowy odcinek 
drogi gminnej od tzw. serwisówki DK 16 
do miejscowości Tumiany. 
 Wydatki kwalifikowane opiewają na 
kwotę 1.070.012,52 z  czego,  aż 
871.484,24 zł to kwota dofinansowania 
(ponad 80%) 
 Dzięki tej inwestycji znacznie poprawi 
się dojazd bardzo dużej ilości turystów 
jak i mieszkańców do największej w na-
szej gminie miejscowości rekreacyjno-
turystycznej skupiającej znaczną ilość 
ośrodków i gospodarstw agroturystycz-
nych w tym do jednego z najlepszych 
w rankingu campingów w Europie.  
 Inwestycja rozpocznie i zakończy się 
w 2023 roku. 
 Czekamy na kolejne rozstrzygnięcia 
i oceny naszych projektów inwesty-
cyjnych.

Tekst i foto: opracowno na podstawie archiwum internetowego Gminy Barczewo
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prezentowanych w Polsce i na świecie. 
Przez wiele lat w byłej bożnicy żydowskiej 
w Barczewie prowadziła Centrum Tkactwa 
Warmii i Mazur. Z urodzenia warszawianka, 
ale z wyboru Warmiaczka i barczewianka, 
była niezwykłą animatorką życia arty-
stycznego, działaczką kulturalną.
 Od 2015 r. w Salonie Muzycznym im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie 
istnieje Pracownia Barbary Hulanickiej, 
w której przez kilka lat prowadzone były 
regularne warsztaty tkackie. W zbiorach 
Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowo-
wiejskiego i Centrum Wielu Kultur przy CK-
B w Barczewie znajduje się kilka krosien. 
Dwa z nich, które nabyto w ostatnim czasie, 
udało się złożyć i częściowo odrestaurować 
dzięki pomocy siostry Barbary i rzeźbiarza 
pana Leszka Jackowskiego, którym za tę 
wspaniałą współpracę, również przy 
organizacji warsztatów, podziękował dy-
rektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
pan Robert Tokarski.
 Warsztaty zakończono spotkaniem 
w Salonie Muzycznym im Feliksa Nowo-
wiejskiego, gdzie uczestniczki obejrzały 
warsztat pracy i pamiątki po państwu 
Barbarze i Andrzeju Hulanickich. Prowa-
dząca siostra Barbara oraz dyrektor CK-B 
Robert Tokarski pogratulowali uczestni-
czkom warsztatów zdobytej fachowej 

tkackiej wiedzy. To nie ostatnie z plano-
wanych wspólnych działań, gdyż warto 
pielęgnować nasze tradycje i pamięć o 
osobach, które odcisnęły ważny ślad na 
miejscu naszego życia.
 Zapraszamy do zwiedzania Centrum 
Wielu Kultur w budynku Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego oraz Pracowni 

Barbary Hulanickiej w Salonie Muzycznym 
im. Feliksa Nowowiejskiego, gdzie od 
listopada startują kolejne warsztaty tkacko-
dziewiarskie. Osoby zainteresowane war-
sztatami prosimy o kontakt telefoniczny 
(89)6740479 lub mailowy:
salonmuzyczny@barczewo.pl.

Magdalena Łowkiel

 17 października 2022 r. dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w akcji 
sadzenia  krzewów, kasztanów i żołędzi. Dziękujemy państwu Dorocie 
i Rafałowi Świątkowskim z firmy "Abies" z Wójtowa za przekazanie krzewów 
i zakup ziemi do ogrodu przedszkolnego. Przedszkolaki z pomocą pracowników 
przedszkola posadziły pęcherznice  kalinolistne, tawuły i budleję. Tego dnia 
również gościliśmy panią Anetę  Blunck z Koła Łowieckiego "Żubr", z którą 

dzieci z wielkim zaangażowaniem 
sadziły kasztany i żołędzie do skrzyni 
wykonanej przez pracowników Koła. 
Dziękujemy pani Anecie za zakup zie-
mi do napełnienia skrzyni. Ponadto 
dziękujemy panu Markowi Grzmil 
z grupy "Motyle" za przygotowanie 
gruntu do posadzenia krzewów oraz 
pracownikom naszego przedszkola za 
wsparcie naszych działań ekolo-
gicznych.
 Wiosną będziemy obserwować, 
jak rosną posadzone przez nas krze-
wy oraz będziemy wypatrywać pier-
wszych sadzonek kasztanów i żo-
łędzi. To była prawdziwa lekcja eko-
logii.

Koordynatorki akcji:
Bożena Szewc, Monika Kotecka

Święto Drzewa w  Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach

 W weekend 10-11 września 2022 r. 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bar-
czewie zaprosiło na coroczne obchody 
Europejskich Dni Dziedzictwa pt. „Połą-
czeni dziedzictwem”. W sobotę w Centrum 
Wielu Kultur, które mieści się w budynku 
CK-B, odbyło się otwarcie wystawy strojów 
regionalnych z całej Polski, pochodzących 
z prywatnej kolekcji pana Jakuba Naczmań-
skiego - pracownika Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wielo-
letniego tancerza Zespołu Pieśni i Tańca 
Kortowo, instruktora i choreografa tańca 
ludowego, współpracującego z wieloma 
zespołami w Polsce i za granicą. Pan Jakub 
był również prowadzącym zajęcia z tańców 
ludowych dla mieszkańców naszej gminy 
oraz rodzin ukraińskich. Obejrzeliśmy 
również kilka krótkich filmów o warmiń-
skich strojach i samej Warmii. Wystawa 
strojów z kolekcji pana Jakuba potrwa do 
końca roku 2022, a więc zapraszamy 
Państwa serdecznie do zwiedzania wysta-
wy po uprzednim kontakcie telefonicznym 
pod numer tel. 895148281.

 W niedzielę zorganizowano zwiedzanie 
wybranych zabytków barczewskiej sta-
rówki z przewodnikiem. Liczna grupa 
uczestników rozpoczęła zwiedzanie od 
Kościoła św. Andrzeja, gdzie ojciec Albin 
w interesujący sposób oprowadził nas po 
całej świątyni, łącznie z nowo udostęp-
nioną kryptą, gdzie zobaczyliśmy m.in. 
słynny skarb, czyli ok. tysiąc srebrnych 
monet, pochodzących prawdopodobnie 
z pierwszej połowy XVII wieku, odna-
lezionych przez archeologów pod posadzką 

kościoła. Następnie udaliśmy się do Galerii 
Sztuki „Synagoga”, gdzie przywitała nas 
pani Krystyna Szter, prezes Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” 
i zainteresowała wszystkich historią obiek-
tu oraz dziejami Żydów w Barczewie.
 Na zakończenie grupa zwiedzających 
z Barczewa, gminy i Olsztyna odwiedziła 
Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiej-
skiego, w tym Pracownię Barbary Hula-
nickiej, po których oprowadzała kustosz 
Magdalena Łowkiel. Nie obyło się bez 

„Połączeni dziedzictwem” czyli Europejskie Dni Dziedzictwa 

śpiewania Roty i Hymnu warmińskiego. 
Europejskie Dni Dziedzictwa są niebywałą 
okazją do zgłębiania wiedzy o naszym 
lokalnym dziedzictwie kulturowym. 
Dziękujemy za współpracę i pomoc 
w organizacji wystawy w Centrum Wielu 
Kultur panu Jakubowi Naczmańskiemu, 
który podzielił się z nami swoją niesa-
mowitą kolekcją strojów oraz wiedzą na 
ich temat. Dziękujemy za wypożyczenie 
manekinów do wystawy pracownikom 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie oraz Pani Anicie Stepnow-
skiej, właścicielce Sklepu Top Odzież 
u Anity w Barczewie, pani Oli Fabi-
szewskiej ze sklepu odzieżowego przy ul. 
Mickiewicza w Barczewie oraz pani 
Milenie Kajetaniak z Salonu Fryzjerskiego 
Nowy Styl za wypożyczenie główek 
fryzjerskich. Dziękujemy za współpracę 
Pani Krystynie Szter oraz ojcu Dawidowi 
Szulca i Ojcu Albinowi za udostępnienie 
pięknych, historycznych obiektów. Warto 
wiedzieć jak najwięcej o miejscu swojego 
życia! Do zobaczenia za rok, na kolejnych 
obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Magdalena Łowkiel

 W dniach 16-18 sierpnia 2022 r. 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bar-
czewie zorganizowało warsztaty tkackie 
na krośnie. Uczestniczki, panie z Bar-
czewa, Olsztyna i okolic mogły nabyć 
wiedzę i umiejętności tkania na krośnie od 
podstaw.
 W programie było m.in.  wpro-
wadzenie do tradycji tkactwa, budowa 
krosna, techniki tkackie, snucie i zakła-
danie osnowy. Intensywne 3-dniowe 
warsztaty prowadziła siostra Barbara 
Ogonowska, urodzona w Barczewie twór-
czyni tkanin podwójnych, która w dzieciń-
stwie uczyła się tkactwa od samej mistrzy-
ni tkactwa Barbary Hulanickiej i jej męża, 
obserwując ich pracę na co dzień. Pojęła 
doskonale tkacką wiedzę u źródła, którą 
utrwala, mieszkając we Włoszech i pro-
wadząc szkołę.
 Organizacja i idea warsztatów tkac-
kich nie wzięła się w Barczewie znikąd. 
Przez trzydzieści lat w naszym mieście 
żyła i tworzyła wraz z mężem Barbara 
Hulanicka, wybitna artystka plastyk, 
projektantka i propagatorka najtrud-
niejszej techniki tkackiej i twórczyni 
tkanin podwójnych, dwuosnowowych 

Warsztaty tkackie
ku pamięci Barbary Hulanickiej

Warsztaty tkackie ku pamięci Barbary Hulanickiej<< s.6

Ciąg dalszy na str. 7 >>

6 7



GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (315) grudzień 2022 GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (315) grudzień 2022

INFORMACJE INFORMACJE

prezentowanych w Polsce i na świecie. 
Przez wiele lat w byłej bożnicy żydowskiej 
w Barczewie prowadziła Centrum Tkactwa 
Warmii i Mazur. Z urodzenia warszawianka, 
ale z wyboru Warmiaczka i barczewianka, 
była niezwykłą animatorką życia arty-
stycznego, działaczką kulturalną.
 Od 2015 r. w Salonie Muzycznym im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie 
istnieje Pracownia Barbary Hulanickiej, 
w której przez kilka lat prowadzone były 
regularne warsztaty tkackie. W zbiorach 
Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowo-
wiejskiego i Centrum Wielu Kultur przy CK-
B w Barczewie znajduje się kilka krosien. 
Dwa z nich, które nabyto w ostatnim czasie, 
udało się złożyć i częściowo odrestaurować 
dzięki pomocy siostry Barbary i rzeźbiarza 
pana Leszka Jackowskiego, którym za tę 
wspaniałą współpracę, również przy 
organizacji warsztatów, podziękował dy-
rektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
pan Robert Tokarski.
 Warsztaty zakończono spotkaniem 
w Salonie Muzycznym im Feliksa Nowo-
wiejskiego, gdzie uczestniczki obejrzały 
warsztat pracy i pamiątki po państwu 
Barbarze i Andrzeju Hulanickich. Prowa-
dząca siostra Barbara oraz dyrektor CK-B 
Robert Tokarski pogratulowali uczestni-
czkom warsztatów zdobytej fachowej 

tkackiej wiedzy. To nie ostatnie z plano-
wanych wspólnych działań, gdyż warto 
pielęgnować nasze tradycje i pamięć o 
osobach, które odcisnęły ważny ślad na 
miejscu naszego życia.
 Zapraszamy do zwiedzania Centrum 
Wielu Kultur w budynku Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego oraz Pracowni 

Barbary Hulanickiej w Salonie Muzycznym 
im. Feliksa Nowowiejskiego, gdzie od 
listopada startują kolejne warsztaty tkacko-
dziewiarskie. Osoby zainteresowane war-
sztatami prosimy o kontakt telefoniczny 
(89)6740479 lub mailowy:
salonmuzyczny@barczewo.pl.

Magdalena Łowkiel

 17 października 2022 r. dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w akcji 
sadzenia  krzewów, kasztanów i żołędzi. Dziękujemy państwu Dorocie 
i Rafałowi Świątkowskim z firmy "Abies" z Wójtowa za przekazanie krzewów 
i zakup ziemi do ogrodu przedszkolnego. Przedszkolaki z pomocą pracowników 
przedszkola posadziły pęcherznice  kalinolistne, tawuły i budleję. Tego dnia 
również gościliśmy panią Anetę  Blunck z Koła Łowieckiego "Żubr", z którą 

dzieci z wielkim zaangażowaniem 
sadziły kasztany i żołędzie do skrzyni 
wykonanej przez pracowników Koła. 
Dziękujemy pani Anecie za zakup zie-
mi do napełnienia skrzyni. Ponadto 
dziękujemy panu Markowi Grzmil 
z grupy "Motyle" za przygotowanie 
gruntu do posadzenia krzewów oraz 
pracownikom naszego przedszkola za 
wsparcie naszych działań ekolo-
gicznych.
 Wiosną będziemy obserwować, 
jak rosną posadzone przez nas krze-
wy oraz będziemy wypatrywać pier-
wszych sadzonek kasztanów i żo-
łędzi. To była prawdziwa lekcja eko-
logii.

Koordynatorki akcji:
Bożena Szewc, Monika Kotecka

Święto Drzewa w  Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach

 W weekend 10-11 września 2022 r. 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bar-
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Europejskich Dni Dziedzictwa pt. „Połą-
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strojów z kolekcji pana Jakuba potrwa do 
końca roku 2022, a więc zapraszamy 
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 W niedzielę zorganizowano zwiedzanie 
wybranych zabytków barczewskiej sta-
rówki z przewodnikiem. Liczna grupa 
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kościoła. Następnie udaliśmy się do Galerii 
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Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” 
i zainteresowała wszystkich historią obiek-
tu oraz dziejami Żydów w Barczewie.
 Na zakończenie grupa zwiedzających 
z Barczewa, gminy i Olsztyna odwiedziła 
Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiej-
skiego, w tym Pracownię Barbary Hula-
nickiej, po których oprowadzała kustosz 
Magdalena Łowkiel. Nie obyło się bez 

„Połączeni dziedzictwem” czyli Europejskie Dni Dziedzictwa 

śpiewania Roty i Hymnu warmińskiego. 
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 Dzień Edukacji Narodowej, obchodzo-
ny 14 października, w gminie Barczewo 
uroczyście obchodzony był w dniu 10 
października 2022 roku. Na zaproszenie 
Burmistrza Barczewa Andrzeja Maciejew-
skiego do Urzędu Miejskiego w Barczewie 
przybyli dyrektorzy gminnych i niepublicz-
nych placówek oświatowych:
Pani Monika Hemmerling – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie,
Pan Zbigniew Podlaski – Dyrektor 
Zespołu Szkół w Barczewie w Barczewie,
Pani Marzanna Moszczyńska – Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Łęgajnach,
Pani Karin Więsyk-Gaweł –w zastępstwie 
Dyrektora Przedszkola Miejskiego 
w Barczewie, Pani Ewa Dawidczyk – 
Dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkół 
i Placówek w Wipsowie, 
Pani Alina Wyrzykowska – w zastępstwie 
Dyrektora Niepublicznego Zespołu Szkół 
i Placówek w Ramsowie, 
Pan Marcin Rybczyński – w zastępstwie 
Dyrektora Niepublicznego Zespołu Szkół 
i Placówek w Kronowie.
Nagrody Burmistrza Barczewa za uznanie 
szczególnych zasług i osiągnięć w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej, za trud 
w kształtowaniu pozytywnych wartości 
oraz postaw moralnych młodych ludzi 
i rozwijanie ich twórczego potencjału 
otrzymali następujący nauczyciele:
Pani Edyta Elak-Marciniak – nauczyciel 
języka angielskiego w Zespole Szkół 
w Barczewie,
Pani Sylwia Fryga – nauczyciel 
matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, 
Pani Katarzyna Kamińska – nauczyciel 
pedagog i Pani Iwona Sosnowska – 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz 
logopeda z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnym w Łęgajnach,
Pani Karin Więsyk-Gaweł – wicedyrektor 
Przedszkola Miejskiego w Barczewie. 
 Na wniosek dyrektorów placówek 
oświatowych wręczone zostały listy 
gratulacyjne burmistrza Barczewa dla 
następujących nauczycieli: 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie: 
Pani Joanna Bielewicz, Pani Monika Kar-
pińska, Pan Jerzy Gugołek,
z Zespołu Szkół w Barczewie: Pani 
Małgorzata Mielniczuk, Pan Kazimierz 
Zera, Pani Anna Żbikowska,
z Przedszkola Miejskiego w Barczewie: 
Pani Magdalena Jakóbczyk, Pani Elżbieta 

Dąbrowska, Pani Janina Krasnowska – 
Szwarc, Pani Sylwia Polewacz, 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łęgajnach: Pani Marzanna 
Moszczyńska, Pani Eliza Dmochowska, 
Pani Agnieszka Ostrowska, Pani Renata 
Tuchulska, 
z Niepublicznego Zespołu Szkół 
i Placówek w Kronowie: Pani Monika 
Barwińska, Pani Ewelina Pudełek, Pani 
Martyna Opak, 
z Niepublicznego Zespołu Szkół 
i Placówek w Ramsowie: Pani Alicja 
Bogdańska,
z Niepublicznego Zespołu Szkół 
i Placówek w Wipsowie: Pani Mirosława 
Werbowy, Pani Alicja Walenda, Pani 
Agnieszka Nowicka, Pan Paweł 
Dawidczyk.
 Wyróżniony listem gratulacyjnym 
pracownik administracji z niepublicznej 

placówki oświatowej:
z Niepublicznego Zespołu Szkół i 
Placówek w Ramsowie: Pani Agnieszka 
Grzaniewicz. 
 Wręczono też listy gratulacyjne i gra-
tulacje za rzetelne, wzorowe, wyjątkowo 
sumienne wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawodowej w służ-
bie Państwa, za które Postano-wieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 9 września 2022 r. o nadaniu 
odznaczeń na podstawie art. 138 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 
października 1992 r. o orderach i odzna-
czeniach zostali odznaczeni Złotym 
Medalem za Długoletnią Służbę, I stopień 
nadawany po 30 latach pracy zawo-
dowej:
Pani Bogumiła Lisowska – nauczycielka 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie,
Pan Michał Andrzej Werbowy i Pani 
Bożena Szewc – nauczyciel Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach.
Odznaczeni Srebrnym Medalem za 
Długoletnią Służbę, II stopień nadawany 
po 20 latach pracy zawodowej:
Pani Iwona Sankowska - nauczyciel 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Łęgajnach.
 W/w nauczyciele, w Dniu Edukacji 
Narodowej 14 października 2022 r., 
odbiorą medale na uroczystym spotkaniu 
organizowanym przez wojewodę war-
mińsko-mazurskiego oraz warmińsko-
mazurskiego kuratora oświaty.
 Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy!

Redakcja na podstawie relacji z profilu 
facebook gminy Barczewo

Uroczyste obchody dnia Edukacji Narodowej w Barczewie

 Po raz pierwszy w historii wydarzeń honorujących niezwykłych 
mieszkańców naszej gminy 14 września 2022 r. w Skarbcu Kultury 
Europejskiej w Barczewie odbyła się Gala Osobowości Gminy 
Barczewo. Uroczystość zorganizowano, by nagrodzić wybitnych 
mieszkańców gminy oraz ukazać barczewskiej społeczności często 
nie znane postaci, reprezentujące gminę poza jej granicami w wielu 
dziedzinach życia. Wzięli w niej udział laureaci nagród, 
samorządowcy, wręczający nagrody i statuetki: Aleksandra 
Ciechanowicz-Osiecka Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Barczewie i Andrzej Maciejewski Burmistrz Barczewa oraz 
zaproszeni goście. Podczas Gali Osobowości Gminy Barczewo 
wręczono statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne. Oto nagrodzeni 
w poszczególnych kategoriach:
Anioły Sukcesu 2021 otrzymali: 
- kategoria kultura - Krystyna Szter;
- kategoria sport - Małgorzata Jasińska;
- kategoria turystyka - Ośrodek Jeździecki Ekwador w Dąbrówce 
Małej;
- kategoria oświata - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie;
- kategoria ochrona środowiska - Stowarzyszenie Przystanek 
Łegajny.
 Nagrody burmistrza Barczewa dla artystów i działaczy kultury: 
- za twórczość artystyczną w 2021 - pianista Paweł 
Wojciechowski 
- całokształt twórczości artystycznej - malarka i graficzka 

 W środę 14 września br. w Skarbcu 
Kultury Europejskiej w Barczewie odbyła się 
uroczystość wręczenia Honorowego tytułu 
„Barczewianin Roku”.
 Laureatką XXI edycji „Barczewianina 
2021 roku” została Danuta Dziekan, miesz-
kanka Kromerowa, której statuetkę wręczył 
burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski, 
a dyplom wraz z kwiatami wręczyła przewo-
dnicząca Kapituły Barczewianina Roku 
Danuta Zielonka.
 W imieniu społeczności Miasta i Gminy 
Barczewo oraz Kapituły Barczewianin Roku 
składamy serdeczne gratulacje z okazji 
przyznania honorowego tytułu Barczewia-
nina 2021 roku. Cieszymy się, że Pani praca 
społeczna przyczyniła się do promocji 
miasta i gminy Barczewo. Życzymy wielu 
sukcesów oraz dużo zdrowia i pomyślności 
w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku 
Społeczność Miasta i Gminy Barczewo.
Danuta DZIEKAN
 Urodziła się w 1962 roku w Olsztynie. 
Od urodzenia jest mieszkanką gminy Bar-
czewo. Do 2010 roku mieszkała w Barcze-
wie, a od 2010 roku mieszka w Kromerowie. 
W życiu prywatnym żona, mama i babcia. 
Z zawodu jest pielęgniarką. Na co dzień 
pracuje na Oddziale Chemioterapii Szpitala 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w Olsztynie. Pacjentom bory-
kającym się z tą ciężką chorobą służy 
profesjonalną obsługą i ciepłym uśmiechem. 

Przez trzy miesiące jako ochotniczka niosła 
pomoc medyczną także pacjentom od-
działów covidowych, co wymagało z jej 
strony odwagi, determinacji i wysiłku.
 Potrzeba niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi jest wyznacznikiem jej oso-
bowości. Dlatego poza pracą zawodową, 
wspierana przez rodzinę i znajomych, 
angażuje się charytatywnie w społeczne 
przedsięwzięcia, a jest ich bardzo wiele. 
Dotychczas brała udział w ponad 50 
aukcjach charytatywnych na rzecz chorych, 
w tym nieuleczalnie, dzieci na terenie gminy 
Barczewo i powiatu olsztyńskiego. Między 
innymi wspólnie z mężem prowadziła aukcje 
charytatywne na rzecz Kacpra Hajduka i Fa-
biana Dargiewicza, dla którego również 
zorganizowała lokalną zbiórkę zakrętek. Na 
koncert Kacpra Ozgi zorganizowała pie-
czenie ciast, które były sprzedawane na ten 
cel. Do Szpitala Pomocy Maltańskiej oraz 
Domu Pomocy Społecznej w Barczewie 
przekazała uszyte poduszki dla pacjentów. 
Organizuje zbiórki ubrań i sprzętów dla 
potrzebujących rodzin, by żyło im się lepiej. 
Altruistyczną postawą zaraziła córkę, która 
w ślad za mamą kontynuuje charytatywną 
działalność.
 Czerpiąc radość z pracy na rzecz lokalnej 
społeczności i poprawy jakości życia 
mieszkańców, Pani Danuta służy pomocą 
medyczną. Uczestniczy w sprzątaniu wsi, 
organizacji kuligów czy festynów. Podczas 

cyklu odbywających się letnich koncertów 
w Ramsowie samodzielnie przygoto-
wywała posiłki dla artystów i organiza-
torów. Jest też lokalną patriotką. Swoją 
miłość do małej ojczyzny Warmii wyraża 
w pracach szydełkowych, hafciarskich i wy-
konanych techniką decoupage, promując 
nimi nasz region i zanikającą technikę 
warmińskiego wzornictwa. Prace można 
zobaczyć na wystawach, między innymi w 
barczewskiej Synagodze, stoiskach orga-
nizowanych w ramach obchodów święta 
sieci miast ci�aslow czy Dni Dziedzictwa 
Europejskiego.
 Pani Danuta jest wzorem godnym 
naśladowania. W dziedzinie wolontariatu 
w 2017 roku wraz z mężem została 
uhonorowana tytułem Anioła Sukcesu.

 Wojciech Zenderowski
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- dyplomy honorowe za działalność kulturalną: Danuta Zielonka, 
prof. Benedykt Błoński, Robert Hestkowski 
Sportowiec Roku 2021: 
- Natalia Urbańska - taniec
- Aleksandra Jędruszczak - judo, sumo 
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 Dzień Edukacji Narodowej, obchodzo-
ny 14 października, w gminie Barczewo 
uroczyście obchodzony był w dniu 10 
października 2022 roku. Na zaproszenie 
Burmistrza Barczewa Andrzeja Maciejew-
skiego do Urzędu Miejskiego w Barczewie 
przybyli dyrektorzy gminnych i niepublicz-
nych placówek oświatowych:
Pani Monika Hemmerling – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie,
Pan Zbigniew Podlaski – Dyrektor 
Zespołu Szkół w Barczewie w Barczewie,
Pani Marzanna Moszczyńska – Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Łęgajnach,
Pani Karin Więsyk-Gaweł –w zastępstwie 
Dyrektora Przedszkola Miejskiego 
w Barczewie, Pani Ewa Dawidczyk – 
Dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkół 
i Placówek w Wipsowie, 
Pani Alina Wyrzykowska – w zastępstwie 
Dyrektora Niepublicznego Zespołu Szkół 
i Placówek w Ramsowie, 
Pan Marcin Rybczyński – w zastępstwie 
Dyrektora Niepublicznego Zespołu Szkół 
i Placówek w Kronowie.
Nagrody Burmistrza Barczewa za uznanie 
szczególnych zasług i osiągnięć w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej, za trud 
w kształtowaniu pozytywnych wartości 
oraz postaw moralnych młodych ludzi 
i rozwijanie ich twórczego potencjału 
otrzymali następujący nauczyciele:
Pani Edyta Elak-Marciniak – nauczyciel 
języka angielskiego w Zespole Szkół 
w Barczewie,
Pani Sylwia Fryga – nauczyciel 
matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, 
Pani Katarzyna Kamińska – nauczyciel 
pedagog i Pani Iwona Sosnowska – 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz 
logopeda z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnym w Łęgajnach,
Pani Karin Więsyk-Gaweł – wicedyrektor 
Przedszkola Miejskiego w Barczewie. 
 Na wniosek dyrektorów placówek 
oświatowych wręczone zostały listy 
gratulacyjne burmistrza Barczewa dla 
następujących nauczycieli: 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie: 
Pani Joanna Bielewicz, Pani Monika Kar-
pińska, Pan Jerzy Gugołek,
z Zespołu Szkół w Barczewie: Pani 
Małgorzata Mielniczuk, Pan Kazimierz 
Zera, Pani Anna Żbikowska,
z Przedszkola Miejskiego w Barczewie: 
Pani Magdalena Jakóbczyk, Pani Elżbieta 

Dąbrowska, Pani Janina Krasnowska – 
Szwarc, Pani Sylwia Polewacz, 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łęgajnach: Pani Marzanna 
Moszczyńska, Pani Eliza Dmochowska, 
Pani Agnieszka Ostrowska, Pani Renata 
Tuchulska, 
z Niepublicznego Zespołu Szkół 
i Placówek w Kronowie: Pani Monika 
Barwińska, Pani Ewelina Pudełek, Pani 
Martyna Opak, 
z Niepublicznego Zespołu Szkół 
i Placówek w Ramsowie: Pani Alicja 
Bogdańska,
z Niepublicznego Zespołu Szkół 
i Placówek w Wipsowie: Pani Mirosława 
Werbowy, Pani Alicja Walenda, Pani 
Agnieszka Nowicka, Pan Paweł 
Dawidczyk.
 Wyróżniony listem gratulacyjnym 
pracownik administracji z niepublicznej 

placówki oświatowej:
z Niepublicznego Zespołu Szkół i 
Placówek w Ramsowie: Pani Agnieszka 
Grzaniewicz. 
 Wręczono też listy gratulacyjne i gra-
tulacje za rzetelne, wzorowe, wyjątkowo 
sumienne wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawodowej w służ-
bie Państwa, za które Postano-wieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 9 września 2022 r. o nadaniu 
odznaczeń na podstawie art. 138 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 
października 1992 r. o orderach i odzna-
czeniach zostali odznaczeni Złotym 
Medalem za Długoletnią Służbę, I stopień 
nadawany po 30 latach pracy zawo-
dowej:
Pani Bogumiła Lisowska – nauczycielka 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie,
Pan Michał Andrzej Werbowy i Pani 
Bożena Szewc – nauczyciel Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach.
Odznaczeni Srebrnym Medalem za 
Długoletnią Służbę, II stopień nadawany 
po 20 latach pracy zawodowej:
Pani Iwona Sankowska - nauczyciel 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Łęgajnach.
 W/w nauczyciele, w Dniu Edukacji 
Narodowej 14 października 2022 r., 
odbiorą medale na uroczystym spotkaniu 
organizowanym przez wojewodę war-
mińsko-mazurskiego oraz warmińsko-
mazurskiego kuratora oświaty.
 Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy!

Redakcja na podstawie relacji z profilu 
facebook gminy Barczewo

Uroczyste obchody dnia Edukacji Narodowej w Barczewie

 Po raz pierwszy w historii wydarzeń honorujących niezwykłych 
mieszkańców naszej gminy 14 września 2022 r. w Skarbcu Kultury 
Europejskiej w Barczewie odbyła się Gala Osobowości Gminy 
Barczewo. Uroczystość zorganizowano, by nagrodzić wybitnych 
mieszkańców gminy oraz ukazać barczewskiej społeczności często 
nie znane postaci, reprezentujące gminę poza jej granicami w wielu 
dziedzinach życia. Wzięli w niej udział laureaci nagród, 
samorządowcy, wręczający nagrody i statuetki: Aleksandra 
Ciechanowicz-Osiecka Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Barczewie i Andrzej Maciejewski Burmistrz Barczewa oraz 
zaproszeni goście. Podczas Gali Osobowości Gminy Barczewo 
wręczono statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne. Oto nagrodzeni 
w poszczególnych kategoriach:
Anioły Sukcesu 2021 otrzymali: 
- kategoria kultura - Krystyna Szter;
- kategoria sport - Małgorzata Jasińska;
- kategoria turystyka - Ośrodek Jeździecki Ekwador w Dąbrówce 
Małej;
- kategoria oświata - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie;
- kategoria ochrona środowiska - Stowarzyszenie Przystanek 
Łegajny.
 Nagrody burmistrza Barczewa dla artystów i działaczy kultury: 
- za twórczość artystyczną w 2021 - pianista Paweł 
Wojciechowski 
- całokształt twórczości artystycznej - malarka i graficzka 

 W środę 14 września br. w Skarbcu 
Kultury Europejskiej w Barczewie odbyła się 
uroczystość wręczenia Honorowego tytułu 
„Barczewianin Roku”.
 Laureatką XXI edycji „Barczewianina 
2021 roku” została Danuta Dziekan, miesz-
kanka Kromerowa, której statuetkę wręczył 
burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski, 
a dyplom wraz z kwiatami wręczyła przewo-
dnicząca Kapituły Barczewianina Roku 
Danuta Zielonka.
 W imieniu społeczności Miasta i Gminy 
Barczewo oraz Kapituły Barczewianin Roku 
składamy serdeczne gratulacje z okazji 
przyznania honorowego tytułu Barczewia-
nina 2021 roku. Cieszymy się, że Pani praca 
społeczna przyczyniła się do promocji 
miasta i gminy Barczewo. Życzymy wielu 
sukcesów oraz dużo zdrowia i pomyślności 
w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku 
Społeczność Miasta i Gminy Barczewo.
Danuta DZIEKAN
 Urodziła się w 1962 roku w Olsztynie. 
Od urodzenia jest mieszkanką gminy Bar-
czewo. Do 2010 roku mieszkała w Barcze-
wie, a od 2010 roku mieszka w Kromerowie. 
W życiu prywatnym żona, mama i babcia. 
Z zawodu jest pielęgniarką. Na co dzień 
pracuje na Oddziale Chemioterapii Szpitala 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w Olsztynie. Pacjentom bory-
kającym się z tą ciężką chorobą służy 
profesjonalną obsługą i ciepłym uśmiechem. 

Przez trzy miesiące jako ochotniczka niosła 
pomoc medyczną także pacjentom od-
działów covidowych, co wymagało z jej 
strony odwagi, determinacji i wysiłku.
 Potrzeba niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi jest wyznacznikiem jej oso-
bowości. Dlatego poza pracą zawodową, 
wspierana przez rodzinę i znajomych, 
angażuje się charytatywnie w społeczne 
przedsięwzięcia, a jest ich bardzo wiele. 
Dotychczas brała udział w ponad 50 
aukcjach charytatywnych na rzecz chorych, 
w tym nieuleczalnie, dzieci na terenie gminy 
Barczewo i powiatu olsztyńskiego. Między 
innymi wspólnie z mężem prowadziła aukcje 
charytatywne na rzecz Kacpra Hajduka i Fa-
biana Dargiewicza, dla którego również 
zorganizowała lokalną zbiórkę zakrętek. Na 
koncert Kacpra Ozgi zorganizowała pie-
czenie ciast, które były sprzedawane na ten 
cel. Do Szpitala Pomocy Maltańskiej oraz 
Domu Pomocy Społecznej w Barczewie 
przekazała uszyte poduszki dla pacjentów. 
Organizuje zbiórki ubrań i sprzętów dla 
potrzebujących rodzin, by żyło im się lepiej. 
Altruistyczną postawą zaraziła córkę, która 
w ślad za mamą kontynuuje charytatywną 
działalność.
 Czerpiąc radość z pracy na rzecz lokalnej 
społeczności i poprawy jakości życia 
mieszkańców, Pani Danuta służy pomocą 
medyczną. Uczestniczy w sprzątaniu wsi, 
organizacji kuligów czy festynów. Podczas 

cyklu odbywających się letnich koncertów 
w Ramsowie samodzielnie przygoto-
wywała posiłki dla artystów i organiza-
torów. Jest też lokalną patriotką. Swoją 
miłość do małej ojczyzny Warmii wyraża 
w pracach szydełkowych, hafciarskich i wy-
konanych techniką decoupage, promując 
nimi nasz region i zanikającą technikę 
warmińskiego wzornictwa. Prace można 
zobaczyć na wystawach, między innymi w 
barczewskiej Synagodze, stoiskach orga-
nizowanych w ramach obchodów święta 
sieci miast ci�aslow czy Dni Dziedzictwa 
Europejskiego.
 Pani Danuta jest wzorem godnym 
naśladowania. W dziedzinie wolontariatu 
w 2017 roku wraz z mężem została 
uhonorowana tytułem Anioła Sukcesu.

 Wojciech Zenderowski

Osobowości Roku 2021 Gminy Barczewo

Agnieszka Markowicz
- dyplomy honorowe za działalność kulturalną: Danuta Zielonka, 
prof. Benedykt Błoński, Robert Hestkowski 
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- Natalia Urbańska - taniec
- Aleksandra Jędruszczak - judo, sumo 
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 Koło Gospodyń Wiejskich Wipso-
wianie powstało w 2018 roku. Skrzydła 
podcięła nam pandemia. Pracowałyśmy 
w domu, organizowana była burza 
mózgów, żeby z nowymi pomysłami wejść 
w bezpieczny czas. Każda z nas do naszego 
programu działalności wniosła dużo 
ciekawych i mądrych rzeczy zwią-
zanych z teraźniejszością, ze skar-
bami z poddasza związanymi z his-
torią regionu. Skład KGW zmieniał 
się w zależności od różnych sytuacji, 
żeby zatrzymać się na tym etapie, na 
którym jesteśmy obecnie. Różne 
sytuacje życiowe powodowały, że 
tempo naszych prac było różne. 
W końcu zespół ogarnął się i za-
świeciło nam słońce. Zgłosiliśmy się 
do konkursu „Polska od kuchni” 
w dwóch kategoriach: kulinarnej 
i miss wdzięku +45. Bazowałyśmy na 
historii Warmii i Mazur dotyczącej 
charakterystycznych potraw dla tej 
ziemi. Konkurs Miss wdzięku +45 
zakończył się wielkim sukcesem naszej 
Małgorzaty.
 To zobligowało nas do uczestniczenia 
w centralnych eliminacjach, z których 
również przywiozłyśmy koronę. Kolejna 
impreza, gdzie prezentowałyśmy swoje 
umie-jętności, odbyła się w Zalesiu. 
W konkursie kulinarnym, w którym 
tematem przewodnim był ziemniak, 
dostałyśmy wyróżnienie. Wpadł nam także 
w Lidzbarku Warmińskim kolejny sukces - I 
miejsce za stoisko tematyczne w myśl 

projektu Akademii Kobiet Wiejskich, która 
odbyła się 6.10.2022 r. w Lidzbarku 
Warmińskim. Organizatorem wydarzenia 
była Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
LGD Stowarzyszenie Południowa Warmia. 
Do konkursu należało przygotować stoisko, 

które było oceniane pod następującymi 
kryteriami: 1. kompozycja przestrzenna 
stoiska, 2.kompozycja układu eksponatów, 
3. sposób prezentacji, 4.atrakcyjność 
wizualna i obfitość oferty produktów pre-
zentowanych na stoisku. Koło Gospodyń 
Wiejskich "Wipsowianie" spełniło te 
wszystkie wymagania, a naszą myślą 
przewodnią było powiązanie historii "przed 
i teraz". Prezentowaliśmy swoje najmoc-
niejsze punkty, m.in. bezę warmińską. 
Stoisko nasze było nowatorskie, granicami 
sięgnęło do teraz i do potem. Było bardzo 

różnorodne, nie zabrakło na nim skarbów 
zgromadzonych przez naszych przodków. 
Dzięki pomysłom naszych członkiń 
prezentacja została doceniona arty-
stycznie, co nie powtórzyło się na innych 
stoiskach, skąd też ta pierwsza nagroda. 

Dziękujemy organizatorom za 
zaproszenie i możliwość uczestni-
czenia w wydarzeniu. Wszystkie 
członkinie są usatysfakcjonowane. 
Pomysł całej imprezy, która wyszła 
od Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej, wart jest kontynuacji. 
W myśl projektu, który złożyliśmy, 
dostaliśmy dużo wytycznych. 
Realizujemy je, spotykając się co 
czwartek w świetlicy wiejskiej. 
Mowa tu np. o tematach: życie 
zgodnie z naturą, ekochemia, 
florystyka, kulinaria. Jesteśmy 
chętne do działania i dajemy temu 
wyraz na spotkaniach z innymi 
kołami.
Czujemy się mocne, odważne 

i potrafiące przedstawić indywidualne 
projekty zgodnie z ogólnie przyjętymi 
programami. Są także momenty, że 
wychodzimy ponad określony program. 
Nasz cel to poszerzanie tego, co nas 
interesuje i inspiruje. Dzięki temu, że 
należymy do tego koła, jesteśmy otwarte 
na wiele innych pomysłów i na przyjęcie 
nowych osób, do czego zachęcamy!

Urszula Mosakowska-Sarbak

 Koło Gospodyń Wiejskich w 
Bartołtach Wielkich działa od 
lutego 2019 roku. Aktualnie w kole 
udziela się 17 pań.
 W bieżącym roku koło z Bartołt 
Wielkich uczestniczyło w wielu 
imprezach regionalnych – gminnych 
i wojewódzkich, promując kuchnię 
regionalną oraz rękodzieło.
 Na „Majówce Kół Gospodyń 
Wiejskich Warmii i Mazur” koło 
zdobyło II miejsce w konkursie 
„Najciekawsze Stoiskom Wiosen-
ne”.
 Za udział w I etapie konkursu 
„Bitwa Regionów” panie z koła zajęły 
pierwsze miejsce, prezentując potrawę – 
węgorz w sosie koperkowym – tym samym 
przechodząc do drugiego etapu konkursu, 
który odbędzie się 22 października br. 
w Dobrocinie.

Kolejnym osiągnięciem było zdobycie II 
miejsca w konkursie „Najładniejsze Stoisko 
Sołeckie lub KGW podczas Trzeciego 
Fes�wali Wielu Kultur”.
 W ramach Tygodnia Ci�aslow podczas 
„Święta Ziemniaka” KGW w Bartołtach 
Wielkich zdobyło nagrodę główną Bur-

mistrza Barczewa w konkursie na 
„Najsmaczniejszą Potrawę z Ziem-
niaka”.
    Koło działa również na rzecz 
lokalnej społeczności, organizując 
między innymi kiermasze ciast i po-
traw regionalnych (zupa karmuszka, 
babka ziemniaczana, smalec chłopski, 
pasztety …).
  Dotychczasowe osiągnięcia koła 
stanowią inspirację do dalszego 
działania promującego region.
  Dziękuję wszystkim moim kole-
żankom z koła za zapał, zaangażo-
wanie i wielkie serce we wspólne 

działania, które dają nam wszystkim wiele 
satysfakcji i radości!

Bożena Bolanowski
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 

w Bartołtach Wielkich

Koło Gospodyń Wiejskich Wipsowianie

Koło Gospodyń Wiejskich w Bartołtach Wielkich

 W piątek 11 listopada 2022 r. uro-
czyście obchodziliśmy 104. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Każdy przeżywa ten dzień na swój sposób, 
jednak w obecnych czasach to ważne 
święto nabrało jeszcze większej siły. Należy 
godnie czcić bohaterów, którzy walczyli za 
niepodległą Polskę oraz przeżywać ten 
dzień w sposób radosny i cieszyć się tym, że 
żyjemy w wolnym kraju. Jak w poprzednich 
latach, tak również w tym roku tłumnie 
świętowaliśmy w gminie Barczewo ten 
historyczny, wyjątkowy fakt.
 O godz. 10:00 w Centrum Kulturalno-
Bibliotecznym w Barczewie został roze-
grany Niepodległościowy Turniej Szachowy 
pod patronatem burmistrza Barczewa. 
W turnieju wzięło udział ponad pięćdzie-
sięciu uczestników z Barczewa, Łęgajn, 
Biskupca, Olsztyna. Nagrody zostały 
ufundowane przez Burmistrza Barczewa 
pana Andrzeja Maciejewskiego oraz 
sponsorów, m.in. Annę Dobolską - sklep 
motoryzacyjny Auto Części Junior w Bar-
czewie.

 O godz. 11:11 na placu przy ratuszu 
w Barczewie zabrali się biegacze, space-
rowicze nordic walking i Barczewo Ultra 

Trail, aby pomaszerować i pobiec barwnym 
korowodem z polskimi flagami do Zalesia, 
gdzie odbyła się kąpiel Barczewskich 
Morsów, zakończona ogniskiem, ciepłym 
poczęstunkiem i napojami.
 O godz. 17:00 rozpoczęły się uro-
czystości na placu przy ratuszu. Dowódca 
uroczystości Komendant Ochotniczych 
Straży Pożarnych Piotr Mostek wprowadził 
poczty sztandarowe, które tworzyli przed-
stawiciele: Urzędu Miejskiego w Barczewie, 
Zakładu Karnego w Barczewie, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Barczewie, Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Ziemi Warmińskiej 
w Barczewie, Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łęgajnach, Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. F. Nowowiejskiego w Barczewie, 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Po 
wprowadzeniu pocztów sztandarowych 
przedstawiciele Zakładu Karnego w Bar-
czewie wciągnęli flagę na maszt i w tym 
momencie licznie zebrane delegacje, goście 
i mieszkańcy odśpiewali radośnie Hymn 
Polski. Całej uroczystości towarzyszyły 
dźwięki marszu i werbli grane przez 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lidzbarku Welskim pod 
dyrekcją kapelmistrza Grzegorza Orłow-
skiego. Następnie gości powitał Burmistrz 
Barczewa pan Andrzej Maciejewski, który 
wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej 
w Barczewie Aleksandrą Ciechanowicz-
Osiecką przypomnieli kilka faktów z historii 
Polski i podkreślili znaczenie tego tak 
ważnego dla nas święta. Pan burmistrz 
zwrócił się również w ciepłych słowach do 
mieszkańców Ukrainy obecnych na uro-
czystości, aby nie zapomnieli, że ciągle 
wspieramy ich niepodległościowe dążenia. 
Następnie przedstawiciele zakładów pracy 
i instytucji złożyli wiązanki kwiatów przed 
pamiątkową tablicą z napisem „..w hołdzie 
walczącym o niepodległość...”.
 Kolejnym punktem było wręczenie 
odznaczeń zasłużonym strażakom, którego 

dokonali: druh Maciej Jasiński - Dyrektor 
Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz 
Barczewa pan Andrzej Maciejewski, oraz 
Agnieszka Nagraba - członek Prezydium 
Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Po części oficjalnej 
wysłuchaliśmy pięknego koncertu - 
wiązanki najpopularniejszych pieśni 
patriotycznych w wykonaniu Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lidzbarku Welskim pod dy-
rekcją kapelmistrza Grzegorza Orłow-
skiego oraz przedszkolaków z Przedszkola 
Miejskiego w Barczewie, dzieci i mło-
dzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bar-
czewie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Bar-
czewie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łęgajnach. Zaproszono też wszystkich 
mieszkańców do wspólnego śpiewania.
 Wydarzenie zostało zorganizowane 
we współpracy z Centrum Kulturalno-
Bibliotecznym w Barczewie. Wszystkim 
zaangażowanym osobom, delegacjom, 
przedstawicielom serdecznie dziękujemy 
za wkład pracy, przybycie i wspaniałe, 
radosne, świętowanie.
 Dziękujemy wszystkim dzieciom 
i nauczycielom oraz Orkiestrze Dętej 
z Lidzbarka Welskiego za przepiękny kon-
cert i zaangażowanie. Być patriotą to 
ważna postawa i uczucie, które powinno 
nas jednoczyć. Bądźmy dumni z bycia 
Polakami i oddajmy cześć i chwałę 
bohaterom.

Magdalena Łowkiel
Fot. Centrum Kulturalno-Biblioteczne, 

Gmina Barczewo i archiwum organizatorów 
Szachy w Gminie Barczewo
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 Koło Gospodyń Wiejskich Wipso-
wianie powstało w 2018 roku. Skrzydła 
podcięła nam pandemia. Pracowałyśmy 
w domu, organizowana była burza 
mózgów, żeby z nowymi pomysłami wejść 
w bezpieczny czas. Każda z nas do naszego 
programu działalności wniosła dużo 
ciekawych i mądrych rzeczy zwią-
zanych z teraźniejszością, ze skar-
bami z poddasza związanymi z his-
torią regionu. Skład KGW zmieniał 
się w zależności od różnych sytuacji, 
żeby zatrzymać się na tym etapie, na 
którym jesteśmy obecnie. Różne 
sytuacje życiowe powodowały, że 
tempo naszych prac było różne. 
W końcu zespół ogarnął się i za-
świeciło nam słońce. Zgłosiliśmy się 
do konkursu „Polska od kuchni” 
w dwóch kategoriach: kulinarnej 
i miss wdzięku +45. Bazowałyśmy na 
historii Warmii i Mazur dotyczącej 
charakterystycznych potraw dla tej 
ziemi. Konkurs Miss wdzięku +45 
zakończył się wielkim sukcesem naszej 
Małgorzaty.
 To zobligowało nas do uczestniczenia 
w centralnych eliminacjach, z których 
również przywiozłyśmy koronę. Kolejna 
impreza, gdzie prezentowałyśmy swoje 
umie-jętności, odbyła się w Zalesiu. 
W konkursie kulinarnym, w którym 
tematem przewodnim był ziemniak, 
dostałyśmy wyróżnienie. Wpadł nam także 
w Lidzbarku Warmińskim kolejny sukces - I 
miejsce za stoisko tematyczne w myśl 

projektu Akademii Kobiet Wiejskich, która 
odbyła się 6.10.2022 r. w Lidzbarku 
Warmińskim. Organizatorem wydarzenia 
była Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
LGD Stowarzyszenie Południowa Warmia. 
Do konkursu należało przygotować stoisko, 

które było oceniane pod następującymi 
kryteriami: 1. kompozycja przestrzenna 
stoiska, 2.kompozycja układu eksponatów, 
3. sposób prezentacji, 4.atrakcyjność 
wizualna i obfitość oferty produktów pre-
zentowanych na stoisku. Koło Gospodyń 
Wiejskich "Wipsowianie" spełniło te 
wszystkie wymagania, a naszą myślą 
przewodnią było powiązanie historii "przed 
i teraz". Prezentowaliśmy swoje najmoc-
niejsze punkty, m.in. bezę warmińską. 
Stoisko nasze było nowatorskie, granicami 
sięgnęło do teraz i do potem. Było bardzo 

różnorodne, nie zabrakło na nim skarbów 
zgromadzonych przez naszych przodków. 
Dzięki pomysłom naszych członkiń 
prezentacja została doceniona arty-
stycznie, co nie powtórzyło się na innych 
stoiskach, skąd też ta pierwsza nagroda. 

Dziękujemy organizatorom za 
zaproszenie i możliwość uczestni-
czenia w wydarzeniu. Wszystkie 
członkinie są usatysfakcjonowane. 
Pomysł całej imprezy, która wyszła 
od Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej, wart jest kontynuacji. 
W myśl projektu, który złożyliśmy, 
dostaliśmy dużo wytycznych. 
Realizujemy je, spotykając się co 
czwartek w świetlicy wiejskiej. 
Mowa tu np. o tematach: życie 
zgodnie z naturą, ekochemia, 
florystyka, kulinaria. Jesteśmy 
chętne do działania i dajemy temu 
wyraz na spotkaniach z innymi 
kołami.
Czujemy się mocne, odważne 

i potrafiące przedstawić indywidualne 
projekty zgodnie z ogólnie przyjętymi 
programami. Są także momenty, że 
wychodzimy ponad określony program. 
Nasz cel to poszerzanie tego, co nas 
interesuje i inspiruje. Dzięki temu, że 
należymy do tego koła, jesteśmy otwarte 
na wiele innych pomysłów i na przyjęcie 
nowych osób, do czego zachęcamy!

Urszula Mosakowska-Sarbak

 Koło Gospodyń Wiejskich w 
Bartołtach Wielkich działa od 
lutego 2019 roku. Aktualnie w kole 
udziela się 17 pań.
 W bieżącym roku koło z Bartołt 
Wielkich uczestniczyło w wielu 
imprezach regionalnych – gminnych 
i wojewódzkich, promując kuchnię 
regionalną oraz rękodzieło.
 Na „Majówce Kół Gospodyń 
Wiejskich Warmii i Mazur” koło 
zdobyło II miejsce w konkursie 
„Najciekawsze Stoiskom Wiosen-
ne”.
 Za udział w I etapie konkursu 
„Bitwa Regionów” panie z koła zajęły 
pierwsze miejsce, prezentując potrawę – 
węgorz w sosie koperkowym – tym samym 
przechodząc do drugiego etapu konkursu, 
który odbędzie się 22 października br. 
w Dobrocinie.

Kolejnym osiągnięciem było zdobycie II 
miejsca w konkursie „Najładniejsze Stoisko 
Sołeckie lub KGW podczas Trzeciego 
Fes�wali Wielu Kultur”.
 W ramach Tygodnia Ci�aslow podczas 
„Święta Ziemniaka” KGW w Bartołtach 
Wielkich zdobyło nagrodę główną Bur-

mistrza Barczewa w konkursie na 
„Najsmaczniejszą Potrawę z Ziem-
niaka”.
    Koło działa również na rzecz 
lokalnej społeczności, organizując 
między innymi kiermasze ciast i po-
traw regionalnych (zupa karmuszka, 
babka ziemniaczana, smalec chłopski, 
pasztety …).
  Dotychczasowe osiągnięcia koła 
stanowią inspirację do dalszego 
działania promującego region.
  Dziękuję wszystkim moim kole-
żankom z koła za zapał, zaangażo-
wanie i wielkie serce we wspólne 

działania, które dają nam wszystkim wiele 
satysfakcji i radości!

Bożena Bolanowski
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 

w Bartołtach Wielkich

Koło Gospodyń Wiejskich Wipsowianie

Koło Gospodyń Wiejskich w Bartołtach Wielkich

 W piątek 11 listopada 2022 r. uro-
czyście obchodziliśmy 104. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Każdy przeżywa ten dzień na swój sposób, 
jednak w obecnych czasach to ważne 
święto nabrało jeszcze większej siły. Należy 
godnie czcić bohaterów, którzy walczyli za 
niepodległą Polskę oraz przeżywać ten 
dzień w sposób radosny i cieszyć się tym, że 
żyjemy w wolnym kraju. Jak w poprzednich 
latach, tak również w tym roku tłumnie 
świętowaliśmy w gminie Barczewo ten 
historyczny, wyjątkowy fakt.
 O godz. 10:00 w Centrum Kulturalno-
Bibliotecznym w Barczewie został roze-
grany Niepodległościowy Turniej Szachowy 
pod patronatem burmistrza Barczewa. 
W turnieju wzięło udział ponad pięćdzie-
sięciu uczestników z Barczewa, Łęgajn, 
Biskupca, Olsztyna. Nagrody zostały 
ufundowane przez Burmistrza Barczewa 
pana Andrzeja Maciejewskiego oraz 
sponsorów, m.in. Annę Dobolską - sklep 
motoryzacyjny Auto Części Junior w Bar-
czewie.

 O godz. 11:11 na placu przy ratuszu 
w Barczewie zabrali się biegacze, space-
rowicze nordic walking i Barczewo Ultra 

Trail, aby pomaszerować i pobiec barwnym 
korowodem z polskimi flagami do Zalesia, 
gdzie odbyła się kąpiel Barczewskich 
Morsów, zakończona ogniskiem, ciepłym 
poczęstunkiem i napojami.
 O godz. 17:00 rozpoczęły się uro-
czystości na placu przy ratuszu. Dowódca 
uroczystości Komendant Ochotniczych 
Straży Pożarnych Piotr Mostek wprowadził 
poczty sztandarowe, które tworzyli przed-
stawiciele: Urzędu Miejskiego w Barczewie, 
Zakładu Karnego w Barczewie, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Barczewie, Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Ziemi Warmińskiej 
w Barczewie, Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łęgajnach, Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. F. Nowowiejskiego w Barczewie, 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Po 
wprowadzeniu pocztów sztandarowych 
przedstawiciele Zakładu Karnego w Bar-
czewie wciągnęli flagę na maszt i w tym 
momencie licznie zebrane delegacje, goście 
i mieszkańcy odśpiewali radośnie Hymn 
Polski. Całej uroczystości towarzyszyły 
dźwięki marszu i werbli grane przez 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lidzbarku Welskim pod 
dyrekcją kapelmistrza Grzegorza Orłow-
skiego. Następnie gości powitał Burmistrz 
Barczewa pan Andrzej Maciejewski, który 
wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej 
w Barczewie Aleksandrą Ciechanowicz-
Osiecką przypomnieli kilka faktów z historii 
Polski i podkreślili znaczenie tego tak 
ważnego dla nas święta. Pan burmistrz 
zwrócił się również w ciepłych słowach do 
mieszkańców Ukrainy obecnych na uro-
czystości, aby nie zapomnieli, że ciągle 
wspieramy ich niepodległościowe dążenia. 
Następnie przedstawiciele zakładów pracy 
i instytucji złożyli wiązanki kwiatów przed 
pamiątkową tablicą z napisem „..w hołdzie 
walczącym o niepodległość...”.
 Kolejnym punktem było wręczenie 
odznaczeń zasłużonym strażakom, którego 

dokonali: druh Maciej Jasiński - Dyrektor 
Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz 
Barczewa pan Andrzej Maciejewski, oraz 
Agnieszka Nagraba - członek Prezydium 
Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Po części oficjalnej 
wysłuchaliśmy pięknego koncertu - 
wiązanki najpopularniejszych pieśni 
patriotycznych w wykonaniu Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lidzbarku Welskim pod dy-
rekcją kapelmistrza Grzegorza Orłow-
skiego oraz przedszkolaków z Przedszkola 
Miejskiego w Barczewie, dzieci i mło-
dzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bar-
czewie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Bar-
czewie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łęgajnach. Zaproszono też wszystkich 
mieszkańców do wspólnego śpiewania.
 Wydarzenie zostało zorganizowane 
we współpracy z Centrum Kulturalno-
Bibliotecznym w Barczewie. Wszystkim 
zaangażowanym osobom, delegacjom, 
przedstawicielom serdecznie dziękujemy 
za wkład pracy, przybycie i wspaniałe, 
radosne, świętowanie.
 Dziękujemy wszystkim dzieciom 
i nauczycielom oraz Orkiestrze Dętej 
z Lidzbarka Welskiego za przepiękny kon-
cert i zaangażowanie. Być patriotą to 
ważna postawa i uczucie, które powinno 
nas jednoczyć. Bądźmy dumni z bycia 
Polakami i oddajmy cześć i chwałę 
bohaterom.

Magdalena Łowkiel
Fot. Centrum Kulturalno-Biblioteczne, 

Gmina Barczewo i archiwum organizatorów 
Szachy w Gminie Barczewo
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Czerniachowsk położony w obwodzie 
kaliningradzkim). W tym samym roku na 
dworcu kolejowym urządzono spedycję 
pocztową. Jej uruchomienie spowo-
dowało zawieszenie kursowania dyli-
żansów pocztowych na tej trasie. To 
jednak pojazdy konne nadal przewoziły 
pasażerów i pocztę poza szlakami 
kolejowymi. W tym czasie tylko Urząd 
Pocztowy w Barczewie dysponował 
jednym pojazdem konnym, którym 
dostarczał i odbierał przesyłki pocztowe 
z dworca kolejowego w Barczewie.
 Powiedzmy też, jak wyglądała struk-
tura organizacyjna. Wówczas w Prusach 
Wschodnich istniały dwie dyrekcje 
pocztowe. Jedna (Reichspostdirek�on) 
w Königsberg (Królewiec) i druga w Gum-
binnen (Гусев). Podlegały im urzędy 
pocztowe, które dzielono na dwie grupy: 
duże urzędy (Postämter I) i małe (Post-
ämter II). Urząd Pocztowy w Barczewie 
należał do drugiej grupy i podlegał dyrek-
cji w Królewcu. Natomiast Telegraphen-
bautrupp (tzw. łączność telegraficzna) 
podlegała pod Olsztyn.
 Z początkiem 1876 roku na terenie 
barczewskiej gminy zaczęły powstawać 
pomocnicze placówki i agencje pocztowe 
oraz telegraf, które administracyjnie pod-
legały pod Urząd Pocztowy w Barczewie. 
Tak było do stycznia 1945 roku. Z tej 
struktury jedynie Barczewko i Wipsowo 
począwszy od 1939 roku stały się 
samodzielnymi urzędami pocztowymi. 
Placówki pocztowe powstały w miejsco-
wościach: Barczewko - 1882 rok (w 1939 
roku wieś miała własny urząd pocztowy), 
Bartołty Wielkie - 1889 rok, Biedowo - 
1890 rok, Kronowo - 1890 rok, Lamkowo 
- 1887 rok, Leszno - 1895 rok, Maruny - 
1889 rok, Mokiny - 1893 rok, Nikielkowo 
- 1895 rok, Jedzbark - 1900 rok, Kierzliny 
- 1893 rok, Kronówko - 1890 rok, 
Krupoliny - 1893 rok, Łęgajnach - 1895 
rok, Radosty - 1895 rok, Ramsowo - 1894 
rok, Ruszajny - 1895 rok, Skajboty - 1895 
rok, Tumiany - 1893 rok, Wójtowo - 1885 
rok oraz Wipsowo - 1888 rok (które 
w 1939 roku miało własny urząd poczto-
wy).
 Przesyłki pocztowe z Urzędu Poczto-
wego w Barczewie do wiejskich placówek 
w późniejszym okresie dostarczane były 
głównie pocztowym pojazdem samo-
chodowym. Z początku tam, gdzie nie 
było telegrafu, w wiejskich placówkach 
pocztowych pracowała jedna osoba. Do 

<< s. 12

południa przyjmowała dostarczaną 
pocztę i obsługiwała interesantów, a po 
południu już jako listonosz dostarczała 
korespondencję pod wskazany adres. 
Tam, gdzie był telegraf, a później ręczna 
centrala telefoniczna, obsada była 
zwiększona.
 Dodajmy, że niektóre placówki pocz-
towe w tych miejscowościach funkcjo-
nowały jeszcze długo po 1945 roku, już 
po przyjęciu administracji przez władze 
polskie.
 Natomiast telegraf założony został 
w miejscowościach: Barczewko - 1889 
rok, Bartołty Wielkie - 1891 rok, Jedzbark 
- 1911 rok, Krupoliny - 1910 rok, 
Kronowo - 1909 rok, Lamkowo - 1889 
rok,  Leszno - 1910 rok, Łęgajny - 1910 
rok, Maruny - 1889 rok, Mokiny – 1895 
rok, Ramsowo - 1897 rok, Tumiany - 1911 
rok, Radosty - 1913 rok, Skajboty - 1911 
rok, Wipsowo - 1889 rok, Wójtowo - 
1911 rok. W latach następnych urzędy 
telegraficzne wyparły ręczne centrale 
telefoniczne.
 Po 1911 roku w Barczewie po re-
moncie pocztowego budynku na fronto-
wej ścianie umieszczono napis „Postamt”, 
a także poddano konserwacji zegar. Po 
pierwszej wojnie światowej konne po-
wozy służące do przewozu paczek i prze-
syłek listowych zastąpiły samochody 
marki DKW. Wyróżniał je kolor żółty 
z emblematem poczty. Na burcie samo-
chodów pocztowych znajdował się napis 
„Reichspost” i godło Rzeszy Niemieckiej. 
W tym czasie z placu przed budynkiem 
pocztowym zniknęły powozy konne. Od 

1927 roku do stycznia 1945 roku ostat-
nim naczelnikiem Urzędu Pocztowego 
w dzisiejszym Barczewie był Hunds-
dörfer. W 1936 roku dokonano moderni-
zacji urzędu pocztowego. Natomiast 
w miejsce stajni dla koni zbudowano 
garaż.
 Z czasem przybywało interesantów,  
korespondencji, zaprenumerowanych 
gazet i drobnych przesyłek. Aby przesyłki 
do adresatów trafiały na czas, zwiększano 
obsadę w urzędzie, a miasto podzielono 
na rejony, które obsługiwali listonosze. 
Przychodzącą korespondencję jedynie 
indywidualnie odbierał: magistrat, sąd 
rejonowy i zakład karny. Dostarczanie do 
adresata pozostałych przesyłek spoczy-
wało na barkach listonoszy, którzy obo-
wiązkowo w pocztowym uniformie, ze 
skórzaną torbą na ramieniu, bez względu 
na pogodę, pieszo lub rowerem wyruszali 
w swój rejon. Cechowała ich sumienność 
i punktualność, kiedy pukali do drzwi 
adresata, przynosząc w listach dobrą, 
a niekiedy smutną wiadomość.
 30 stycznia 1945 roku do miasta 
wkroczyły jednostki Armii Czerwonej. 19 
maja 1945 roku w mieście powstał Zarząd 
Miejski z burmistrzem Marcelim Wiś-
niewskim na czele. Dopiero 28 maja 1945 
roku uruchomiono Urząd Pocztowy 
w Barczewie, którego pierwszym naczel-
nikiem został Leon Żółkiewicz. Ale to już 
inna, powojenna historia.

Wojciech Zenderowski
Fot. Rok 1910. Na widokówce widoczne 

jest wejście do urzędu pocztowego i tablica 
z pruskim orłem i nazwą „Postamt”.
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1772.08.05 – w wyniku rozbioru Polski Barczewo zna-
lazło się pod całkowitym panowaniem Królestwa Prus-
kiego, stając się częścią prowincji Prus Wschodnich. 
1842.08.28 – w Lamkowie urodził się Franciszek 
Szczepański, warmiński działacz społeczno-
narodowy, współzałożyciel „Gazety Olsztyńskiej”.  
1852.08.25 – w Barczewie zmarła Anna Behrendt, 
babka Feliksa Nowowiejskiego.
1902.08.02 – urzędnik miejscowego Magistratu w re-
jestrze wydarzeń odnotował zgłoszenie o kradzieży 
dwóch koni z gospodarstwa Hansa Weisa.
1912.08.17 – jak informowała „Gazeta Olsztyńska”, 
„Z Domu Karnego w Barczewie uciekł w piątek do 
południa więzień i dotąd go nie przytrzymano”.
1912.08.20 – jak donosi „Gazeta Olsztyńska” „w Bar-
czewie, w miejscu zmarłego sędziego Masutha obra-
no kupca p. Koslowskiego”.
1912.08.20 – na cmentarzu katolickim postawiono 
ozdobioną kapliczkę Serca Jezusowego, wykonaną 
w zakładzie artystycznym pana Hermanna z Widden-
bruenu.
1912.08.22 – ksiądz dziekan Neumanna z Barczewa 
zwolniony został z urzędu lokalnego inspektora 
szkolnego.
1914.08.01 – w Barczewie przez kilka godzin roz-
brzmiewały dzwony kościelne, oznajmiając o mobili-
zacji związanej z wybuchem I wojny światowej.
1914.08.05 – władze państwowe wydały zezwolenie 
miastu Barczewo na emisję prowizorycznych 
pieniędzy.
1914.08.26 – Barczewo znalazło się w stree działań 
I wojny światowej.
1922.08. –  w Barczewie przy ul. Mickiewicza, 
od południowej strony, został wybudowany most 
betonowy.
1947.08.12 –  „wyjazdem do pierwszego pożaru” 
rozpoczęła działalność Ochotnicza Straż Pożarna 
w Barczewie.
1951.08.08 – w Barczewie na terenie cmentarza 
komunalnego dokonano ekshumacji poległych 
żołnierzy niemieckich.
1951.08.15 –  naczelnikiem więzienia w Barczewie 
został por. Mieczysław Święszek.
1972.08.01 – z okazji Ogólnopolskiego Jubileuszu 
obchodów 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika 
z inicjatywy Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 
w ramach promocji turystycznej na szczytowej ścianie 
budynku przy ul. Mickiewicza 38 umieszczono plan 
miasta Barczewa. 
1972.08.10 – w Barczewie na nowo budowanym 
Osiedlu Słonecznym oddano do użytku pierwszy 
blok mieszkalny nr 3 wraz z kotłownia centralnego 
ogrzewania.
1992.08.01 – rozpoczęto restrukturyzację Państwo-
wego Przedsiębiorstwa Gospodarstwa Rolnego 
w Barczewie.
1992.08.26 – w prezbiterium kościoła paraalnego 
w Barczewie poświęcono dwa nowe witraże guralne.
2002.08.07 – ukazał się pierwszy zeszyt naukowy 
pt. „Muzyka Warmii i Mazur”, zbiór referatów z sesji 
naukowej odbytej podczas I Ogólnopolskiego 
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa 
Nowowiejskiego Barczewo 2002.    
2002.08.31 – miasto Hagen w Niemczech podarowało 
wóz strażacki dla OSP w Barczewie. 
2012.08.30 – barczewska starówka została 
wyróżniona tytułem „Modernizacja Roku 2011”.
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korzystać z usług urzędu pocztowego, 
wysyłając prywatne listy i pocztówki. 
Ponadto pocztylioni przejęli na siebie 
dostarczanie urzędowych pism pod 
wskazany adres. Pocztylioni w swoje 
rewiry wyruszali pieszo. W latach na-
stępnych pojawili się wiejscy pocztylioni, 
którzy do celów służbowych korzystali 
z własnych rowerów. W okresie między-
wojennym oprócz regulaminowego 
uniformu wyposażeni zostali w służbowe 
rowery.
 Wróćmy do dzisiejszego Barczewa. 
Po wyjściu miejskiej zabudowy poza 
Bramę Jeziorańską, w 1851 roku przy 
trakcie wiodącym do Jezioran, po prawej 
stronie zbudowano stajnię dla koni, 
a obok budynek. Parter przeznaczono dla 
potrzeb pocztowego urzędu, natomiast 
piętro pozostawiono w dyspozycji głów-
nego pocztyliona (naczelnika poczty). 
Budynek wyróżniał w części środkowej 
okrągły zegar, a przy wejściu do budynku 
obok latarni widniała tablica z pruskim 
orłem i nazwą „Postamt” (sam budynek 
dotrwał do naszych czasów). W 1871 
roku, po przeniesieniu z ratusza do 
nowego budynku, Urząd Pocztyliona 
przemieniono na Urząd Pocztowy. 
W tym samym roku po zjednoczeniu 
Niemiec miejscowa poczta podlegała 
Rzeszy Niemieckiej. Od tej pory spod 
budynku pocztowego specjalny posła-
niec pojazdem konnym trzy razy w tygo-
dniu kursował na trasie Barczewo-
Biskupiec i Barczewo-Olsztyn. Była to 
nieoceniona usługa ułatwiająca kontakty 
szczególnie dla przedsiębiorców i insty-
tucji państwowych, na przykład przy 
zamawianiu towarów, nie mówiąc już 
o prywatnej korespondencji.
 W roku 1874 pojawiła się informacja, 
że miejscowy Urząd Pocztowy posiadał 
już telegraf. Było to tzw. okno na świat. 
Przeważnie korzystali z niego miejscowi 
przedsiębiorcy. Podobny telegraf w mieś-
cie miał tylko ratusz, którego chara-
kterystyczne na dachu maszty widoczne 
są na wielu pocztówkach z czasów 
niemieckich. Pod koniec 1874 roku 
powstał Urząd Telegraficzny, a miejscowi 
rajcy zmienili nazwę ulicy na Poststrasse 
(ul. Pocztowa). 
 1 grudnia 1872 roku na terenie ów-
czesnej gminnej wsi Ruszajny otwarto 
stację kolejową. Uruchomiono połą-
czenie kolejowe na trasie Toruń - Iława - 
Olsztyn - Korsze - Wystruć (obecnie 

 W Polsce Światowy Dzień Poczty 
obchodzony jest corocznie 9 paździer-
nika. Natomiast Dzień Listonosza 
w tym roku kalendarzowym przypada 
na 18 października. W związku z tym 
jest okazja, by przypomnieć, jak 
powstawał i funkcjonował pierwszy 
urząd pocztowy w dawnym Barczewie 
oraz pomocnicze urzędy pocztowe na 
terenie barczewskiej gminy.
 Z historii Barczewa wiemy, że 
w 1558 roku król Zygmunt August 
nadał przywilej zorganizowania stałego 
połączenia pocztowego pomiędzy 
miastami w kraju i poza jego granicami. 
Wydany edykt królewski obejmował 
także Warmię. Natomiast w 1766 roku, 
biskup warmiński Stanisław Grabowski 
w ordynacji zawarł nowe regulacje, 
organizując ruch pocztowy w podle-
głym mu biskupstwie.
 Tak więc rok później w 1767 roku 
pojawili się w Wartemborku (dzisiej-
szym Barczewie) pierwsi konni gońcy 
wyznaczeni do obsługi trasy Barczewo 
– Jeziorany. Zwani byli „pocztylionami”. 
W trasę wyruszali spod miejskiego 
ratusza, przez „Zielony Most”, dalej 
przedmieściem jeziorańskim kierując 
się ku Jezioranom. W „Kalendarium 
dziejów Barczewa” czytamy, że w 1768 
roku przy miejskim ratuszu znajdowała 
się stacja poczty dyliżansowej. Od 
1772 roku (po rozbiorach Polski) nad-
zorowana była już przez pocztę podle-
gającą Królestwu Pruskiemu, a później 
Cesarstwu Niemieckiemu. Trzy razy w 
tygodniu pocztylion kursował na trasie 
Barczewo – Biskupiec – Barczewo 
i Barczewo – Olsztyn – Barczewo przez 
Nikielkowo. Ponadto od 1817 roku na 
trasie Barczewo – Olsztyn – Barczewo 
została uruchomiona tzw. poczta kar-
iolkowa do przewozu większych prze-
syłek.
 Dalej w historii naszego miasta 
czytamy, że w 1824 roku oficjalnie 
Stacja Pocztowa znajdująca się w miej-
skim ratuszu została przekształcona 
w Urząd Pocztyliona. Stąd miejscy 
pocztylioni (listonosze) roznosili kore-
spondencję pod wskazany adres. Od tej 
pory właściciele zakładów usługowych 
i fabrykanci, zamiast posyłać własnego 
pracownika z korespondencją pod 
wskazany miejscowy adres lub poza 
miasto, posyłali go do pocztowego 
urzędu. Podobnie i mieszkańcy zaczęli 
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Czerniachowsk położony w obwodzie 
kaliningradzkim). W tym samym roku na 
dworcu kolejowym urządzono spedycję 
pocztową. Jej uruchomienie spowo-
dowało zawieszenie kursowania dyli-
żansów pocztowych na tej trasie. To 
jednak pojazdy konne nadal przewoziły 
pasażerów i pocztę poza szlakami 
kolejowymi. W tym czasie tylko Urząd 
Pocztowy w Barczewie dysponował 
jednym pojazdem konnym, którym 
dostarczał i odbierał przesyłki pocztowe 
z dworca kolejowego w Barczewie.
 Powiedzmy też, jak wyglądała struk-
tura organizacyjna. Wówczas w Prusach 
Wschodnich istniały dwie dyrekcje 
pocztowe. Jedna (Reichspostdirek�on) 
w Königsberg (Królewiec) i druga w Gum-
binnen (Гусев). Podlegały im urzędy 
pocztowe, które dzielono na dwie grupy: 
duże urzędy (Postämter I) i małe (Post-
ämter II). Urząd Pocztowy w Barczewie 
należał do drugiej grupy i podlegał dyrek-
cji w Królewcu. Natomiast Telegraphen-
bautrupp (tzw. łączność telegraficzna) 
podlegała pod Olsztyn.
 Z początkiem 1876 roku na terenie 
barczewskiej gminy zaczęły powstawać 
pomocnicze placówki i agencje pocztowe 
oraz telegraf, które administracyjnie pod-
legały pod Urząd Pocztowy w Barczewie. 
Tak było do stycznia 1945 roku. Z tej 
struktury jedynie Barczewko i Wipsowo 
począwszy od 1939 roku stały się 
samodzielnymi urzędami pocztowymi. 
Placówki pocztowe powstały w miejsco-
wościach: Barczewko - 1882 rok (w 1939 
roku wieś miała własny urząd pocztowy), 
Bartołty Wielkie - 1889 rok, Biedowo - 
1890 rok, Kronowo - 1890 rok, Lamkowo 
- 1887 rok, Leszno - 1895 rok, Maruny - 
1889 rok, Mokiny - 1893 rok, Nikielkowo 
- 1895 rok, Jedzbark - 1900 rok, Kierzliny 
- 1893 rok, Kronówko - 1890 rok, 
Krupoliny - 1893 rok, Łęgajnach - 1895 
rok, Radosty - 1895 rok, Ramsowo - 1894 
rok, Ruszajny - 1895 rok, Skajboty - 1895 
rok, Tumiany - 1893 rok, Wójtowo - 1885 
rok oraz Wipsowo - 1888 rok (które 
w 1939 roku miało własny urząd poczto-
wy).
 Przesyłki pocztowe z Urzędu Poczto-
wego w Barczewie do wiejskich placówek 
w późniejszym okresie dostarczane były 
głównie pocztowym pojazdem samo-
chodowym. Z początku tam, gdzie nie 
było telegrafu, w wiejskich placówkach 
pocztowych pracowała jedna osoba. Do 
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południa przyjmowała dostarczaną 
pocztę i obsługiwała interesantów, a po 
południu już jako listonosz dostarczała 
korespondencję pod wskazany adres. 
Tam, gdzie był telegraf, a później ręczna 
centrala telefoniczna, obsada była 
zwiększona.
 Dodajmy, że niektóre placówki pocz-
towe w tych miejscowościach funkcjo-
nowały jeszcze długo po 1945 roku, już 
po przyjęciu administracji przez władze 
polskie.
 Natomiast telegraf założony został 
w miejscowościach: Barczewko - 1889 
rok, Bartołty Wielkie - 1891 rok, Jedzbark 
- 1911 rok, Krupoliny - 1910 rok, 
Kronowo - 1909 rok, Lamkowo - 1889 
rok,  Leszno - 1910 rok, Łęgajny - 1910 
rok, Maruny - 1889 rok, Mokiny – 1895 
rok, Ramsowo - 1897 rok, Tumiany - 1911 
rok, Radosty - 1913 rok, Skajboty - 1911 
rok, Wipsowo - 1889 rok, Wójtowo - 
1911 rok. W latach następnych urzędy 
telegraficzne wyparły ręczne centrale 
telefoniczne.
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wyróżniona tytułem „Modernizacja Roku 2011”.

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Sierpień

Ciąg dalszy na str. 13 >>

255 lat temu
O pocztowcach w dawnym Barczewie

korzystać z usług urzędu pocztowego, 
wysyłając prywatne listy i pocztówki. 
Ponadto pocztylioni przejęli na siebie 
dostarczanie urzędowych pism pod 
wskazany adres. Pocztylioni w swoje 
rewiry wyruszali pieszo. W latach na-
stępnych pojawili się wiejscy pocztylioni, 
którzy do celów służbowych korzystali 
z własnych rowerów. W okresie między-
wojennym oprócz regulaminowego 
uniformu wyposażeni zostali w służbowe 
rowery.
 Wróćmy do dzisiejszego Barczewa. 
Po wyjściu miejskiej zabudowy poza 
Bramę Jeziorańską, w 1851 roku przy 
trakcie wiodącym do Jezioran, po prawej 
stronie zbudowano stajnię dla koni, 
a obok budynek. Parter przeznaczono dla 
potrzeb pocztowego urzędu, natomiast 
piętro pozostawiono w dyspozycji głów-
nego pocztyliona (naczelnika poczty). 
Budynek wyróżniał w części środkowej 
okrągły zegar, a przy wejściu do budynku 
obok latarni widniała tablica z pruskim 
orłem i nazwą „Postamt” (sam budynek 
dotrwał do naszych czasów). W 1871 
roku, po przeniesieniu z ratusza do 
nowego budynku, Urząd Pocztyliona 
przemieniono na Urząd Pocztowy. 
W tym samym roku po zjednoczeniu 
Niemiec miejscowa poczta podlegała 
Rzeszy Niemieckiej. Od tej pory spod 
budynku pocztowego specjalny posła-
niec pojazdem konnym trzy razy w tygo-
dniu kursował na trasie Barczewo-
Biskupiec i Barczewo-Olsztyn. Była to 
nieoceniona usługa ułatwiająca kontakty 
szczególnie dla przedsiębiorców i insty-
tucji państwowych, na przykład przy 
zamawianiu towarów, nie mówiąc już 
o prywatnej korespondencji.
 W roku 1874 pojawiła się informacja, 
że miejscowy Urząd Pocztowy posiadał 
już telegraf. Było to tzw. okno na świat. 
Przeważnie korzystali z niego miejscowi 
przedsiębiorcy. Podobny telegraf w mieś-
cie miał tylko ratusz, którego chara-
kterystyczne na dachu maszty widoczne 
są na wielu pocztówkach z czasów 
niemieckich. Pod koniec 1874 roku 
powstał Urząd Telegraficzny, a miejscowi 
rajcy zmienili nazwę ulicy na Poststrasse 
(ul. Pocztowa). 
 1 grudnia 1872 roku na terenie ów-
czesnej gminnej wsi Ruszajny otwarto 
stację kolejową. Uruchomiono połą-
czenie kolejowe na trasie Toruń - Iława - 
Olsztyn - Korsze - Wystruć (obecnie 

 W Polsce Światowy Dzień Poczty 
obchodzony jest corocznie 9 paździer-
nika. Natomiast Dzień Listonosza 
w tym roku kalendarzowym przypada 
na 18 października. W związku z tym 
jest okazja, by przypomnieć, jak 
powstawał i funkcjonował pierwszy 
urząd pocztowy w dawnym Barczewie 
oraz pomocnicze urzędy pocztowe na 
terenie barczewskiej gminy.
 Z historii Barczewa wiemy, że 
w 1558 roku król Zygmunt August 
nadał przywilej zorganizowania stałego 
połączenia pocztowego pomiędzy 
miastami w kraju i poza jego granicami. 
Wydany edykt królewski obejmował 
także Warmię. Natomiast w 1766 roku, 
biskup warmiński Stanisław Grabowski 
w ordynacji zawarł nowe regulacje, 
organizując ruch pocztowy w podle-
głym mu biskupstwie.
 Tak więc rok później w 1767 roku 
pojawili się w Wartemborku (dzisiej-
szym Barczewie) pierwsi konni gońcy 
wyznaczeni do obsługi trasy Barczewo 
– Jeziorany. Zwani byli „pocztylionami”. 
W trasę wyruszali spod miejskiego 
ratusza, przez „Zielony Most”, dalej 
przedmieściem jeziorańskim kierując 
się ku Jezioranom. W „Kalendarium 
dziejów Barczewa” czytamy, że w 1768 
roku przy miejskim ratuszu znajdowała 
się stacja poczty dyliżansowej. Od 
1772 roku (po rozbiorach Polski) nad-
zorowana była już przez pocztę podle-
gającą Królestwu Pruskiemu, a później 
Cesarstwu Niemieckiemu. Trzy razy w 
tygodniu pocztylion kursował na trasie 
Barczewo – Biskupiec – Barczewo 
i Barczewo – Olsztyn – Barczewo przez 
Nikielkowo. Ponadto od 1817 roku na 
trasie Barczewo – Olsztyn – Barczewo 
została uruchomiona tzw. poczta kar-
iolkowa do przewozu większych prze-
syłek.
 Dalej w historii naszego miasta 
czytamy, że w 1824 roku oficjalnie 
Stacja Pocztowa znajdująca się w miej-
skim ratuszu została przekształcona 
w Urząd Pocztyliona. Stąd miejscy 
pocztylioni (listonosze) roznosili kore-
spondencję pod wskazany adres. Od tej 
pory właściciele zakładów usługowych 
i fabrykanci, zamiast posyłać własnego 
pracownika z korespondencją pod 
wskazany miejscowy adres lub poza 
miasto, posyłali go do pocztowego 
urzędu. Podobnie i mieszkańcy zaczęli 
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zlikwidowano produkcję trzody chlew-
nej i bydła. W następnym roku odcinek 
muru od strony Stawu Młyńskiego prze-
chylił się, a tym samym zagrażał 
przechodzącym osobom zmierzającym 
do cmentarza komunalnego. Osta-
tecznie dla bezpieczeństwa rozebrano 
odcinek muru, osłaniając tym samym 
zdewastowane budynki gospodarcze.
 Po ponad trzech dekadach, a do-
kładnie w 2020 roku na terenie dawnego 
Gospodarstwa Hodowlanego rozebrano 
wszystkie budynki gospodarcze, w tym 
piętrowy budynek zbudowany dla 
potrzeb Gospodarstwa Pomocniczego. 
Na przełomie lat 2020/21 rozebrano 
stary mur okalający gospodarstwo 
hodowlane wraz z bramą wjazdową od 
ul. Gro�gera i pozostałą część muru od 
strony Stawu Młyńskiego.
 W jego miejsce zbudowano nowy, 
solidny mur ochronny z narożną wie-
życzką. Natomiast starą wieżyczkę przy 
pawilonie oddziału XIV zastąpiono 
nową. W miejsce starych budynków 
hodowlanych i gospodarczych zbudo-
wano nowy dwukondygnacyjny pawilon 
penitencjarny dla osadzonych, który 
oddano do użytku 24 czerwca 2022 
roku.
 W ten sposób z przestrzeni miejskiej 
zniknął ponury widok, który przez ponad 
trzydzieści lat szpecił ten obszar Bar
czewa.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski
Rok 1974. Stary mur ochronny od strony 

Stawu Młyńskiego. 
Rok 2022. Nowy mur ochronny z nowym 

budynkiem penitencjarnym.

HISTORIA

1772.09.13 – na mocy traktatu petersburskiego 
(rozbiorowego) pruscy urzędnicy w miejscu 
biskupiego herbu na zamku w Barczewie zawiesili 
własny herb pruski.
1800.09. – w Barczewie odbudowana z pożaru 
wieża kościoła św. Anny i św. Szczepana otrzymała 
kwadratowy kształt. Zwieńczona została blaszanym 
hełmem i kulą mosiężną z chorągiewką z datą – 
1800 – rokiem odbudowy.
1847. 09. – część parceli klasztornej od strony 
kaplicy św. Antoniego, na której znajdował się ogród 
z drzewami, przekazano ewangelikom pod budowę 
kościoła, a teren rozgrodzono murem. 
1854.09.18 – królowa Elisabeth, żona pruskiego 
króla Fryderyka Wilhelma III, przejęła patronat nad 
nowym domem sierot dla dziewcząt „Emahus” 
w Barczewie.
1890.09.27 – w Barczewie w sprzedaży ukazał się 
pierwszy numer „Nowin Warmińskich”. Gazeta 
ukazywała się dwa razy w tygodniu.
1900.09. – przy ul. Mickiewicza, po prawej stronie 
„Zielonego Mostu” zbudowano trzy piętrowe domy 
mieszkalne. 
1912.09.01 – mieszkańcy Barczewa uzyskali 
ponowne zezwolenie na zorganizowanie prywatnej 
szkoły z programem klas wyższych, oddzielnie dla 
chłopców i dziewcząt. 
1912.09.01 – pochodzący z 1849 roku dom sierot dla 
chłopców został sprzedany.
1912.09.12 – drukarz z Barczewa Leon Zieliński 
otrzymał od izby rzemieślniczej w Królewcu brązowy 
medal za 13 lat pracy w drukarni pana Ehrnigkeita. 
Medal wręczał mu burmistrz pan Kwasniewski.
1912.09.12 – jak donosi „Gazeta Olsztyńska”, 
w Barczewie drukarnię pana Bludana wraz z budyn-
kiem przy ulicy Kościelnej nabył pan Emil Ehrnigket, 
dotychczasowy właściciel innej drukarni w mieście.
1912.09.26 – w Barczewie w ewangelickiej szkole 
pod przewodnictwem inspektora powiatowego pana 
Fulsta odbyła się konferencja obwodowa dla 
nauczycieli.
1912.09.28 – zmarł Carl von der Groeben, były 
właściciel Marun, znany w Prusach z propolskich 
postaw.
1922.09. – w Barczewie powstało Stowarzyszenie 
Młodzieży.
1932.09.10 – w Barczewie pierwszego poświęcenia 
Domu Starców św. Jerzego dokonał wikariusz 
generalny ks. August Spannenkresbs.
1952.09.01 –  naczelnikiem więzienia w Barczewie 
został kpt. Michał Szulimowski.
1952.09.01 – Czesław Lisiak jako nauczyciel i peda-
gog rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Bar-
czewie.
1982.09.09 –  w Barczewie po wprowadzeniu stanu 
wojennego w nocy z 9 na 10 września przywrócono 
łączność telefoniczną.
2002.09.03 – Szkoła Podstawowa im. Augustyny 
Wiewiorry w Wipsowie otrzymała przyznany przez 
Senat RP medal „Senat Odrodzony 1989-1999”.
2012.09.08 – w Barczewku odbyły się Dożynki 
Gminne Barczewo – Barczewko – 2012.
2012.09.14 – w Münster (Niemcy) zmarł ks. Hubert 
Meik, w latach 1957-1963 wikary w parai św. Anny 
w Barczewie.

Wojciech  Zenderowski

KALENDARIUM
Wrzesień

1474.10.14 – biskup Mikołaj Tungen odnowił 
przywilej lokacyjny dla miasta Barczewa.
1810.10.30 – król Fryderyk Wilhelm III podpisał 
dekret znoszący wszystkie klasztory i religijne 
fundacje, łącznie z przejęciem większości dóbr 
zakonników, w tym budynków, ziemi, łąk wraz z 
konskatą kościelnych benecjów. 
1889.10.28 – prace pielęgniarskie w Miejskim 
Szpitalu pw. św. Antoniego podjęły siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny z Braniewa.
1912.10. – w dawnym Barczewie powstał Katolicki 
Związek Kobiet Pracujących Zawodowo.
1912.10.20 – ukończono budowę drugiego, 
okazalszego domu dla sierot, gdzie między 
pierwszym i drugim budynkiem zbudowano łącznik.
1912.10.01 – jak informowała „Gazeta Olsztyńska”, 
za przekroczenie nakazu o wiązaniu psów, właści-
ciel psa Franc Beisert z Ruszajn skazany został 
przez Izbę Karną w Olsztynie na 30 marek kary.
1912.10.12. – nowym właścicielem nowoczesnej 
drukarni przy ul. Smętka przez kupno od Bludana 
został Emil Ehrnigkeitow.
1922.10.13 – „Gazeta Olsztyńska” poinformowała, 
że w dzisiejszym Barczewie czwartkowy targ na 
bydło był dobrze obesłany. Przybyło również wielu 
handlarzy. Za sztukę bydła płacono 57-60 marek.
1962.10.04 – przy Miejskim Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej w Barczewie zlikwidowano transport 
konny.
1972.10.27 – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
podjęło uchwałę wnioskującą o utworzeniu w 
Barczewie Komisariatu Milicji Obywatelskiej.  
1982.10.02 – po 170 latach nieobecności do 
klasztoru w Barczewie powrócili ojcowie fran-
ciszkanie. Przybył ojciec Zbigniew (Jan Krzystek) – 
gwardian oraz ojciec Adam (Romuald Miller).
1982.10.15 – przy ul. Wojska Polskiego 7 w Bar-
czewie zbudowano biurowiec Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska ze sklepem metalowym na 
parterze.
2002.10.08 – w Barczewie powstało Stowarzy-
szenie „Każdemu Dać Szansę” z prezesem 
Mariolą Łukowską na czele.
2002.10.27 – w wyniku wyborów do Rady Miejskiej 
w Barczewie weszli: Mariusz Romuald Dowgiałło, 
Zbigniew Żygadło, Halina Helena Bronka, Czesław 
Buńkowski, Piotr Mostek, Krystyna Zoa Michal-
ska, Zygmunt Przybysz, Kazimierz Franciszek 
Mikołajczyk, Bogusław Adam Matłoka, Piotr 
Szczyglak, Halina Chodoń, Leszek Minko, Anna 
Laska, Irena Kozłowska i Ryszard Kulesza.
2012.10.05 – w Barczewie przy ul. Warmińskiej 
wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego 
osiedla mieszkaniowego.
2012.10.06 – w Barczewie przy ul. Niepodległości 
otwarto Dom Opieki Paliatywnej, lia Szpitala 
Pomocy Maltańskiej pw. bł. Gerarda Fundacji 
Polskich Kawalerów.
2012.10.15 – w Barczewie odbył się I Turniej Piłki 
Nożnej „Barczewski Orlik” o Puchar Dyrektora 
Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.
2012.10.26 – w Barczewie odbyły się uroczystości 
związane z obchodami 200-lecia funkcjonowania 
więzienia. 

Wojciech Zenderowski
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 Zapraszamy na konkursu kolęd, 
pastorałek i piosenek świątecznych 
„Sołeckie Świąteczne Muzykowanie” dla 
zespołów sołeckich i osiedlowych, 
którego Organizatorem jest Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie, 
ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo.
 Konkurs organizowany jest pod 
patronatem Andrzeja Maciejewskiego, 
Burmistrza Barczewa.
Miejsce: Skarbiec Kultury Europejskiej, 
ul. Grunwaldzka 15, 11-010 Barczewo
Data: 22.01.2023 /niedziela.
Godz.: 16.00
 Cele Konkursu:
- Popularyzowanie kolęd, pastorałek 
i piosenek świątecznych.
- Promowanie wrażliwości artystycznej 
dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Wyłonienie utalentowanych 
wykonawców poprzez stworzenie 
możliwości zaprezentowania ich 
uzdolnień.
- Integracja międzypokoleniowa
- Integracja mieszkańców sołectw
- Integracja mieszkańców gminy 
Barczewo

Regulamin formularz do pobrania na 
www.ckbbarczewo.pl

 Przez ostatnie dekady widok na 
brakujący odcinek więziennego muru 
ochronnego od strony Stawu Młyńs-
kiego nie napawał optymizmem. Jego 
brak odsłonił zdewastowane zabudo-
wania po gospodarstwie hodowlanym. 
 Z historii zakładu karnego przypo-
mnijmy, że pierwsze wzmianki o przy-
więziennym gospodarstwie hodowla-
nym pojawiły się w 1851 roku wraz z jego 
budową przy stawie. Wcześniej w tym 
miejscu, co widać na starych mapach, 
znajdowały się gospodarcze zabudo-
wania należące do klasztoru takie jak: 

obora dla bydła, skład drewna, stajnia dla 
koni, budynek dla dorożkarza i parob-
ków, kurnik, spichlerz i powozownia, 
które w następnych latach zburzono. 
W ich miejsce w 1887 roku zbudowano 
trzy budynki gospodarcze. Natomiast 
w części północno wschodniej zbudo-
wano łaźnię dla więźniów, którzy byli tam 
zatrudnieni. Jeden nowo powstały budy-
nek był przeznaczony na chlewnię, drugi 
na bydło i konie. Natomiast trzeci służył 
za magazyn paszy. Przy murze od strony 
stawu zbudowano szopę na sprzęt 
gospodarczy.
 Z ciekawostek historycznych należy 
dodać, że władze więzienia w jednym 
z budynków na terenie wspomnianego 
gospodarstwa hodowlanego urządziły 
hodowlę jedwabników.
 Dopiero po 1886 roku cały teren 
gospodarstwa hodowlanego opasano 
murem z bramą wjazdową od strony 
gospodarstwa rolnego. Tym samym od 
strony Stawu Młyńskiego zbudowany 
mur zastąpił częściowo ogrodzenie z pło-
tu. Po 1920 roku w całości gospodarstwo 
hodowlane, z którego produkcja przezna-
czona była w całości dla potrzeb więzie-
nia, znalazło się na terenie zamkniętym.

 8 marca 1946 roku polska admini-
stracja, która przejęła więzienie, w tym 
m.in. gospodarstwo hodowlane, zastała 
porzucony poniemiecki sprzęt. Były to: 
pługi, haki, brony, 12 wozów konnych, 
sanie, 2 bryczki oraz urządzenie do 
czyszczenia zboża. Natomiast przy-
wieziony z Jarosławia sprzęt gospo-
darczy oraz narzędzia rolnicze, w tym 
para koni, wóz i bryczka, posłużyły do 
reaktywowania gospodarstwa hodo-
wlanego i rolnego.  Gospodarstwa miały 
za zadanie maksymalnie zaspokoić 
potrzeby miejscowego więzienia w mięso 

i płody rolne. Ponadto na terenie gospo-
darstwa hodowlanego uruchomiono 
ubojnię i rzeźnię, gdzie z deputatów 
mięsnych korzystali także strażnicy 
więzienni. Warto dodać, że w marcu 
1946 roku gospodarstwo hodowlane 
otrzymało 15 królików futerkowych 
z Potulic.
 W 1947 roku na terenie gospo-
darstwa hodowlanego znajdowały się 
krowy, konie i trzoda chlewna. W tym 
samym roku z Gospodarstwa Rolnego 
w Elizowie (Ostrzeszewo) więzienie 
przejęto inwentarz żywy: 15 krów, 
1 buhaj, 10 jałówek, 63 świń, 140 
królików i 6 koni. Obsługę pod nadzorem 
strażników stanowili wyłącznie więźnio-
wie.
 Przykładowo w roku 1965 produkcja 
tuczników wynosiła 350 sztuk rocznie. 
Później w miejsce ostatniego budynku 
gospodarczego, przy bramie zbudowany 
został dla potrzeb Gospodarstwa Pomo-
cniczego typ 09 nowy, piętrowy budynek 
produkcyjny.
 Z czasem zaniechano uboju dla 
potrzeb więzienia i rozpoczęto produkcję 
na własny rozrachunek. W roku 1988 
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zlikwidowano produkcję trzody chlew-
nej i bydła. W następnym roku odcinek 
muru od strony Stawu Młyńskiego prze-
chylił się, a tym samym zagrażał 
przechodzącym osobom zmierzającym 
do cmentarza komunalnego. Osta-
tecznie dla bezpieczeństwa rozebrano 
odcinek muru, osłaniając tym samym 
zdewastowane budynki gospodarcze.
 Po ponad trzech dekadach, a do-
kładnie w 2020 roku na terenie dawnego 
Gospodarstwa Hodowlanego rozebrano 
wszystkie budynki gospodarcze, w tym 
piętrowy budynek zbudowany dla 
potrzeb Gospodarstwa Pomocniczego. 
Na przełomie lat 2020/21 rozebrano 
stary mur okalający gospodarstwo 
hodowlane wraz z bramą wjazdową od 
ul. Gro�gera i pozostałą część muru od 
strony Stawu Młyńskiego.
 W jego miejsce zbudowano nowy, 
solidny mur ochronny z narożną wie-
życzką. Natomiast starą wieżyczkę przy 
pawilonie oddziału XIV zastąpiono 
nową. W miejsce starych budynków 
hodowlanych i gospodarczych zbudo-
wano nowy dwukondygnacyjny pawilon 
penitencjarny dla osadzonych, który 
oddano do użytku 24 czerwca 2022 
roku.
 W ten sposób z przestrzeni miejskiej 
zniknął ponury widok, który przez ponad 
trzydzieści lat szpecił ten obszar Bar
czewa.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski
Rok 1974. Stary mur ochronny od strony 

Stawu Młyńskiego. 
Rok 2022. Nowy mur ochronny z nowym 

budynkiem penitencjarnym.

HISTORIA

1772.09.13 – na mocy traktatu petersburskiego 
(rozbiorowego) pruscy urzędnicy w miejscu 
biskupiego herbu na zamku w Barczewie zawiesili 
własny herb pruski.
1800.09. – w Barczewie odbudowana z pożaru 
wieża kościoła św. Anny i św. Szczepana otrzymała 
kwadratowy kształt. Zwieńczona została blaszanym 
hełmem i kulą mosiężną z chorągiewką z datą – 
1800 – rokiem odbudowy.
1847. 09. – część parceli klasztornej od strony 
kaplicy św. Antoniego, na której znajdował się ogród 
z drzewami, przekazano ewangelikom pod budowę 
kościoła, a teren rozgrodzono murem. 
1854.09.18 – królowa Elisabeth, żona pruskiego 
króla Fryderyka Wilhelma III, przejęła patronat nad 
nowym domem sierot dla dziewcząt „Emahus” 
w Barczewie.
1890.09.27 – w Barczewie w sprzedaży ukazał się 
pierwszy numer „Nowin Warmińskich”. Gazeta 
ukazywała się dwa razy w tygodniu.
1900.09. – przy ul. Mickiewicza, po prawej stronie 
„Zielonego Mostu” zbudowano trzy piętrowe domy 
mieszkalne. 
1912.09.01 – mieszkańcy Barczewa uzyskali 
ponowne zezwolenie na zorganizowanie prywatnej 
szkoły z programem klas wyższych, oddzielnie dla 
chłopców i dziewcząt. 
1912.09.01 – pochodzący z 1849 roku dom sierot dla 
chłopców został sprzedany.
1912.09.12 – drukarz z Barczewa Leon Zieliński 
otrzymał od izby rzemieślniczej w Królewcu brązowy 
medal za 13 lat pracy w drukarni pana Ehrnigkeita. 
Medal wręczał mu burmistrz pan Kwasniewski.
1912.09.12 – jak donosi „Gazeta Olsztyńska”, 
w Barczewie drukarnię pana Bludana wraz z budyn-
kiem przy ulicy Kościelnej nabył pan Emil Ehrnigket, 
dotychczasowy właściciel innej drukarni w mieście.
1912.09.26 – w Barczewie w ewangelickiej szkole 
pod przewodnictwem inspektora powiatowego pana 
Fulsta odbyła się konferencja obwodowa dla 
nauczycieli.
1912.09.28 – zmarł Carl von der Groeben, były 
właściciel Marun, znany w Prusach z propolskich 
postaw.
1922.09. – w Barczewie powstało Stowarzyszenie 
Młodzieży.
1932.09.10 – w Barczewie pierwszego poświęcenia 
Domu Starców św. Jerzego dokonał wikariusz 
generalny ks. August Spannenkresbs.
1952.09.01 –  naczelnikiem więzienia w Barczewie 
został kpt. Michał Szulimowski.
1952.09.01 – Czesław Lisiak jako nauczyciel i peda-
gog rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Bar-
czewie.
1982.09.09 –  w Barczewie po wprowadzeniu stanu 
wojennego w nocy z 9 na 10 września przywrócono 
łączność telefoniczną.
2002.09.03 – Szkoła Podstawowa im. Augustyny 
Wiewiorry w Wipsowie otrzymała przyznany przez 
Senat RP medal „Senat Odrodzony 1989-1999”.
2012.09.08 – w Barczewku odbyły się Dożynki 
Gminne Barczewo – Barczewko – 2012.
2012.09.14 – w Münster (Niemcy) zmarł ks. Hubert 
Meik, w latach 1957-1963 wikary w parai św. Anny 
w Barczewie.

Wojciech  Zenderowski

KALENDARIUM
Wrzesień

1474.10.14 – biskup Mikołaj Tungen odnowił 
przywilej lokacyjny dla miasta Barczewa.
1810.10.30 – król Fryderyk Wilhelm III podpisał 
dekret znoszący wszystkie klasztory i religijne 
fundacje, łącznie z przejęciem większości dóbr 
zakonników, w tym budynków, ziemi, łąk wraz z 
konskatą kościelnych benecjów. 
1889.10.28 – prace pielęgniarskie w Miejskim 
Szpitalu pw. św. Antoniego podjęły siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny z Braniewa.
1912.10. – w dawnym Barczewie powstał Katolicki 
Związek Kobiet Pracujących Zawodowo.
1912.10.20 – ukończono budowę drugiego, 
okazalszego domu dla sierot, gdzie między 
pierwszym i drugim budynkiem zbudowano łącznik.
1912.10.01 – jak informowała „Gazeta Olsztyńska”, 
za przekroczenie nakazu o wiązaniu psów, właści-
ciel psa Franc Beisert z Ruszajn skazany został 
przez Izbę Karną w Olsztynie na 30 marek kary.
1912.10.12. – nowym właścicielem nowoczesnej 
drukarni przy ul. Smętka przez kupno od Bludana 
został Emil Ehrnigkeitow.
1922.10.13 – „Gazeta Olsztyńska” poinformowała, 
że w dzisiejszym Barczewie czwartkowy targ na 
bydło był dobrze obesłany. Przybyło również wielu 
handlarzy. Za sztukę bydła płacono 57-60 marek.
1962.10.04 – przy Miejskim Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej w Barczewie zlikwidowano transport 
konny.
1972.10.27 – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
podjęło uchwałę wnioskującą o utworzeniu w 
Barczewie Komisariatu Milicji Obywatelskiej.  
1982.10.02 – po 170 latach nieobecności do 
klasztoru w Barczewie powrócili ojcowie fran-
ciszkanie. Przybył ojciec Zbigniew (Jan Krzystek) – 
gwardian oraz ojciec Adam (Romuald Miller).
1982.10.15 – przy ul. Wojska Polskiego 7 w Bar-
czewie zbudowano biurowiec Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska ze sklepem metalowym na 
parterze.
2002.10.08 – w Barczewie powstało Stowarzy-
szenie „Każdemu Dać Szansę” z prezesem 
Mariolą Łukowską na czele.
2002.10.27 – w wyniku wyborów do Rady Miejskiej 
w Barczewie weszli: Mariusz Romuald Dowgiałło, 
Zbigniew Żygadło, Halina Helena Bronka, Czesław 
Buńkowski, Piotr Mostek, Krystyna Zoa Michal-
ska, Zygmunt Przybysz, Kazimierz Franciszek 
Mikołajczyk, Bogusław Adam Matłoka, Piotr 
Szczyglak, Halina Chodoń, Leszek Minko, Anna 
Laska, Irena Kozłowska i Ryszard Kulesza.
2012.10.05 – w Barczewie przy ul. Warmińskiej 
wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego 
osiedla mieszkaniowego.
2012.10.06 – w Barczewie przy ul. Niepodległości 
otwarto Dom Opieki Paliatywnej, lia Szpitala 
Pomocy Maltańskiej pw. bł. Gerarda Fundacji 
Polskich Kawalerów.
2012.10.15 – w Barczewie odbył się I Turniej Piłki 
Nożnej „Barczewski Orlik” o Puchar Dyrektora 
Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.
2012.10.26 – w Barczewie odbyły się uroczystości 
związane z obchodami 200-lecia funkcjonowania 
więzienia. 

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Październik

HISTORIA

 Zapraszamy na konkursu kolęd, 
pastorałek i piosenek świątecznych 
„Sołeckie Świąteczne Muzykowanie” dla 
zespołów sołeckich i osiedlowych, 
którego Organizatorem jest Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie, 
ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo.
 Konkurs organizowany jest pod 
patronatem Andrzeja Maciejewskiego, 
Burmistrza Barczewa.
Miejsce: Skarbiec Kultury Europejskiej, 
ul. Grunwaldzka 15, 11-010 Barczewo
Data: 22.01.2023 /niedziela.
Godz.: 16.00
 Cele Konkursu:
- Popularyzowanie kolęd, pastorałek 
i piosenek świątecznych.
- Promowanie wrażliwości artystycznej 
dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Wyłonienie utalentowanych 
wykonawców poprzez stworzenie 
możliwości zaprezentowania ich 
uzdolnień.
- Integracja międzypokoleniowa
- Integracja mieszkańców sołectw
- Integracja mieszkańców gminy 
Barczewo

Regulamin formularz do pobrania na 
www.ckbbarczewo.pl

 Przez ostatnie dekady widok na 
brakujący odcinek więziennego muru 
ochronnego od strony Stawu Młyńs-
kiego nie napawał optymizmem. Jego 
brak odsłonił zdewastowane zabudo-
wania po gospodarstwie hodowlanym. 
 Z historii zakładu karnego przypo-
mnijmy, że pierwsze wzmianki o przy-
więziennym gospodarstwie hodowla-
nym pojawiły się w 1851 roku wraz z jego 
budową przy stawie. Wcześniej w tym 
miejscu, co widać na starych mapach, 
znajdowały się gospodarcze zabudo-
wania należące do klasztoru takie jak: 

obora dla bydła, skład drewna, stajnia dla 
koni, budynek dla dorożkarza i parob-
ków, kurnik, spichlerz i powozownia, 
które w następnych latach zburzono. 
W ich miejsce w 1887 roku zbudowano 
trzy budynki gospodarcze. Natomiast 
w części północno wschodniej zbudo-
wano łaźnię dla więźniów, którzy byli tam 
zatrudnieni. Jeden nowo powstały budy-
nek był przeznaczony na chlewnię, drugi 
na bydło i konie. Natomiast trzeci służył 
za magazyn paszy. Przy murze od strony 
stawu zbudowano szopę na sprzęt 
gospodarczy.
 Z ciekawostek historycznych należy 
dodać, że władze więzienia w jednym 
z budynków na terenie wspomnianego 
gospodarstwa hodowlanego urządziły 
hodowlę jedwabników.
 Dopiero po 1886 roku cały teren 
gospodarstwa hodowlanego opasano 
murem z bramą wjazdową od strony 
gospodarstwa rolnego. Tym samym od 
strony Stawu Młyńskiego zbudowany 
mur zastąpił częściowo ogrodzenie z pło-
tu. Po 1920 roku w całości gospodarstwo 
hodowlane, z którego produkcja przezna-
czona była w całości dla potrzeb więzie-
nia, znalazło się na terenie zamkniętym.

 8 marca 1946 roku polska admini-
stracja, która przejęła więzienie, w tym 
m.in. gospodarstwo hodowlane, zastała 
porzucony poniemiecki sprzęt. Były to: 
pługi, haki, brony, 12 wozów konnych, 
sanie, 2 bryczki oraz urządzenie do 
czyszczenia zboża. Natomiast przy-
wieziony z Jarosławia sprzęt gospo-
darczy oraz narzędzia rolnicze, w tym 
para koni, wóz i bryczka, posłużyły do 
reaktywowania gospodarstwa hodo-
wlanego i rolnego.  Gospodarstwa miały 
za zadanie maksymalnie zaspokoić 
potrzeby miejscowego więzienia w mięso 

i płody rolne. Ponadto na terenie gospo-
darstwa hodowlanego uruchomiono 
ubojnię i rzeźnię, gdzie z deputatów 
mięsnych korzystali także strażnicy 
więzienni. Warto dodać, że w marcu 
1946 roku gospodarstwo hodowlane 
otrzymało 15 królików futerkowych 
z Potulic.
 W 1947 roku na terenie gospo-
darstwa hodowlanego znajdowały się 
krowy, konie i trzoda chlewna. W tym 
samym roku z Gospodarstwa Rolnego 
w Elizowie (Ostrzeszewo) więzienie 
przejęto inwentarz żywy: 15 krów, 
1 buhaj, 10 jałówek, 63 świń, 140 
królików i 6 koni. Obsługę pod nadzorem 
strażników stanowili wyłącznie więźnio-
wie.
 Przykładowo w roku 1965 produkcja 
tuczników wynosiła 350 sztuk rocznie. 
Później w miejsce ostatniego budynku 
gospodarczego, przy bramie zbudowany 
został dla potrzeb Gospodarstwa Pomo-
cniczego typ 09 nowy, piętrowy budynek 
produkcyjny.
 Z czasem zaniechano uboju dla 
potrzeb więzienia i rozpoczęto produkcję 
na własny rozrachunek. W roku 1988 

Spacerkiem po Barczewie
O nowym murze więziennym i pawilonie dla osadzonych  

Spacerkiem po Barczewie
O nowym murze więziennym i pawilonie dla osadzonych  

<< s. 14

Ciąg dalszy na str. 15 >>

14 15



GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (315) grudzień 2022 GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (315) grudzień 2022

HISTORIA / INFORMACJE

z b i e r a n i e  ś m i e c i .  Ty m  s p o s o b e m 
przyczyni l iśmy s ię  do  oczyszczenia 
Rezerwatu Przyrody oraz ratowania Naszej 
Planety. Odwiedziliśmy też Park Dzikich 
Zwierząt w Kadzidłowie. Dzięki takim 
miejscom ratowane są od wyginięcia 
zagrożone gatunki zwierząt.
  Niedzielę spędziliśmy pod hasłem” Dzień 
w Rodzinach”. Większość rodzin podała na 
obiad tradycyjne polskie jedzenie. Był czas na 
spotkania, spacery, wycieczki m.in do 
Olsztyna, na plażę miejską, Parku Trampolin, 
salonów gier, czy Galerii Warmińskiej. 
Wszyscy staraliśmy się zadbać o dobre 
samopoczucie naszych gości. Każda rodzina 
pokazała trochę tradycji oraz jak wygląda 
piękna Kraina 1000 Jezior.
 Poniedziałek zaczęliśmy od wizyty u 
Fe l iksa  Nowowie j sk iego  w Sa lon ie 
Muzycznym jego imienia. Kustosz, Pani 
Magdalena Łowkiel wprowadziła nas w świat 
życia i twórczości kompozytora, usłyszeliśmy 
kilka Jego utworów, między innymi rapową 

wersję Hymnu Warmii, zrobiła ona na nas 
wielkie wrażenie. Następnie nasi koledzy z 
Hagen zobaczyli jak przebiegają nasze 
codzienne zajęcia szkolne. Po obiedzie 
odbyły się warsztaty techniczne, które 
zaczęły się mini wykładem Pana Jerzego 
Gugołka na temat potrzeby ochrony dzikich 
gatunków zwierząt, a w szczególności 
ptaków i owadów. Postanowiliśmy ułatwić 
im życie w naszych obu miejscowościach. 
Budowaliśmy karmniki dla ptaków i domki 
dla owadów, które znajdą swoje miejsca na 
terenie naszych szkół. Cieszymy się, że 
znowu zrobiliśmy coś dla ratowania Naszej 
planety.
 Wtorek spędziliśmy na statku, którym 
przypłynęliśmy z Rucianego Nidy do 
Mikołajek. Na statku, mimo że wiało, to i tak  
znaleźliśmy chwilę na tańce i gry oraz 
r o z m o w y .  N a s t ę p n i e  a u t o k a r e m 
pojechaliśmy do Sanktuarium Matki Bożej w 
Świętej Lipce gdzie zachwycaliśmy się 
pięknem obiektu. Środa była ostatnim dniem 
wymiany polsko-niemieckiej i w związku z 
tym też najsmutniejszym dniem. W 
barczewskim Skarbcu Kultury Europejskiej 
podzieleni na dwie grupy uczestniczyliśmy w 
warsztatach fotograficznych "Camera 
Obscura" z panem Zbigniewem Kozłowskim 
z Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w 
Barczewie. W tym czasie druga grupa brała 
udział w grze miejskiej .  Wieczorem 
spotkaliśmy się w „Ekwadorze”, miejscu 
zakwaterowania przyjaciół z Niemiec, na 
wspólnej kolacji, gdzie odbyła się ewaluacja, 
czyli podsumowanie wymiany. Ten dzień 
zakończy l i śmy wspólną  zabawą na 
dyskotece. Niestety nadszedł też czas 
pożegnania i wylaliśmy rzekę łez…..”

Magdalena Łowkiel
Tekst na podstawie materiałów SP1 

w Barczewie
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 Hasło „Krajobrazy Warmii i Mazur 
w ujęciu ekologicznym” przyświecało 
kolejnej wymianie młodzieży polsko-
niemieckiej między Szkołą Podstawową 
nr 1 w Barczewie ze szkołą Oberschule 
Hagen a.T.W., w ramach projektu, który 
został dofinansowany z Polsko-Niemiec-
kiej Współpracy Młodzieży w War-
szawie. Wymiana odbyła się w terminie 
od 7 do 12 października 2022 r.
 Pierwszego dnia grupę wspaniałej 
młodzieży przywitał burmistrz Barczewa 
pan Andrzej Maciejewski wraz z wice-
burmistrzem panem Piotrem Mostkiem 
oraz pracownikami, m.in. Justyną 

Wasi lewską  inspektor do  spraw 
współpracy międzynarodowej .  Z 
uczniami barczewskiej szkoły była 
o b e c n a  d y r e k t o r  S P 1  M o n i k a 
Hemmerling wraz z pedagog Anną 
K l o n o w s k ą  o r a z  w i e l o l e t n i 
koordynatorzy wymiany uczniowskiej, ze 
strony polskiej nauczyciel Katarzyna 
Matyjas,  a ze strony niemieckiej 
nauczyciele Anja Krause i Marcus Sprick. 

Rozmawiano na wiele tematów, m.in. jak 
się żyje ekologicznie w Polsce i Niemczech 
oraz o tym, co znaczy sieć ci�aslow. Na 
zakończenie spotkania wszyscy otrzymali 
od pana burmistrza praktyczne prezenty, 
m.in. plecaki. Te kilka dni młodzież 
spędziła bardzo intensywnie i ciekawie, 
zarówno w Barczewie i gminie oraz innych 
miejscowościach naszego regionu.
 Warto przypomnieć, iż współpraca, a 
bardziej przyjaźń z partnerskim miastem 
Hagen a.T.W. trwa na wielu płaszczyznach 
już ponad 25 lat!
 Cały pobyt uczniowie wspaniale 
zrelacjonowali  na stronie szkoły. 

Zapraszamy do lektury, a w naszej gazecie 
prezentujemy skrót:
„ … p o  d ł u g i c h  p i ę c i u  m i e s i ą c a c h 
oczekiwania, w końcu zobaczyliśmy naszych 
przyjaciół z HAGEN! Od razu pobiegliśmy się 
z Nimi przywitać, potem w auli szkolnej 
naszych gości przywitała Pani dyrektor 
Monika Hemmerling, na ręce której Pan 
Marcus Sprick wręczył prezent  w postaci 
maski Varusa, która w obecnych czasach 
symbolizuje pokój. Następnie odbyły się gry i 
zabawy integracyjne przygotowane przez 
młodzież polską i nauczyciela pana Daniela 
Szkutnika. Było miło i bardzo wesoło, a 
nasze miny - bezcenne. Później udaliśmy się 
do ratusza na spotkanie z Burmistrzem 
Miasta Barczewo Panem Andrzejem 
Maciejewskim oraz jego zastępcą Panem 
Piotrem Mostkiem. Zostaliśmy przyjęci 
bardzo ciepło i  serdecznie. Podczas 
spotkania mieliśmy okazję wejść na wieżę 
ratuszową, z której widoki zapierały dech. Po 
obiedzie pojechaliśmy do Olsztyna zwiedzić 
starówkę. Nie mogło zabraknąć głaskania 
nosa Mikołaja Kopernika na szczęście.
 W sobotę wraz z naszymi kolegami z 
Niemiec wyruszyliśmy na spływ kajakowy 
rzeką Krutynią z przerwami na odpoczynek i 

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży
pod znakiem ekologii! Relacja<< s.11

1597.11.27 – biskup warmiński Andrzej Batory ustalił 
stawkę za uwolnienie chłopa z poddaństwa w wyso-
kości 40-50 grzywien.
1599.11.03 – pod Pasztorbuekk koło Csikszent-
domokos zginął Andrzej Batory, książę Siedmiogrodu, 
biskup warmiński, bratanek polskiego króla Stefana 
Batorego.
1810.11.05 – król Fryderyk Wilhelm III podpisał edykt 
znoszący poddaństwo chłopów w państwie pruskim.
1831.11.07 – w Barczewie zanotowano pierwsze 
śmiertelne oary epidemii cholery przywleczonej 
przez wojska carskie. Zmarłych grzebano za murami 
miasta.
1912.11.01 – na ten dzień w Barczewie działał Klub 
Sportowy „Sportverein Wartenburg Ostpreußen”, 
który zrzeszał towarzystwa rekreacyjne oraz zespoły 
sportowe z terenu miasta.
1912.11.01. – w Barczewie rozpoczął działalność 
Związek Jeździecki.
1912.11.17 –  w Barczewie reaktywowano 
Warmińskie Stowarzyszenie Alberta Wielkiego 
(Albertus Magnus – Verein Ermland).
1922.11. – w Barczewie ukończono remont mostu 
przy Bramie Południowej.
1932.11.19 – urodziła się Zoa Wysocka niestrudzona 
działaczka organizacji kobiecej w środowisku 
wiejskim.
1952.11.08 – w Barczewie otwarto szkolną świetlicę 
dla dzieci matek pracujących.
1982.11.19 – zmarł Henryk Dobkowski, wieloletni 
nauczyciel, pedagog, wychowawca dzieci i młodzieży 
i dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Barczewie.
1982.11.22 – w barczewskiej synagodze otwarto 
Centrum Tkactwa Warmii i Mazur, które powstało 
z inicjatywy Barbary Hulanickiej.
1992.11.01 – ks. Stanisław Bradtke, w centralnej 
części cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki 
poświęcił krzyż cmentarny z inskrypcja „1992-SB”. 
1992.11.01 – w Barczewie na cmentarzu komunalnym 
przy ulicy Kościuszki odsłonięto tablicę 
upamiętniającą więźniów zamordowanych w latach 
1945-1956 przez NKWD i UB. 
1992.11.10 – w kinie „Legenda” w Barczewie odbyła 
się akademia z okazji Dni Niepodległości.
1992.11.21 – w Barczewie zmarł Stefan Ciborowski, 
muzyk, puzonista i animator życia kulturalnego 
w Barczewie. Współuczestniczył w założeniu 
Kolejowej Orkiestry Dętej w Olsztynie oraz orkiestry 
zwanej Filharmonią Olsztyńską, której był pierwszym 
koncertmistrzem.
2002.11.10 – w bezpośrednich wyborach Burmistrzem 
Miasta Barczewa została Elżbieta Wąsowska.
2002.11.19 – przewodniczącym  Rady Powiatu 
Olsztyńskiego został Tadeusz Plawgo z Barczewa.
2002.11.27 – zakończono prace konserwatorskie przy 
ołtarzu głównym w kościele św. Andrzeja Apostoła 
w Barczewie. 
2002.11.30  – w Barczewie odbył się Andrzejkowy 
Ogólnopolski Wyścig Przełajowy.
2012.11.10 – w Galerii Sztuki „Synagoga” 
w Barczewie odbyła się wigilia – Powiatowe Święto 
Niepodległości.
2012.11.11 – po raz pierwszy w powojennej historii 
w kościele św. Andrzeja Apostoła w Barczewie odbyły 
się uroczystości związane ze Świętem Niepodległości.

Wojciech Zenderowski
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1329.12.26 – w dokumentach Dobrego Miasta 
wymieniono po raz pierwszy miasto Wartberg 
„Stare Miasto”, którego założycielami byli dwaj 
bracia o imionach Jan i Piotr.
1418.12.26 – został odnowiony dokument przywilej 
lokacyjny dla miasta Barczewa.
1594.12.12 – na sejmiku krajowym w Lidzbarku 
Warmińskim wprowadzono na Warmii zakaz gry 
w kości i w karty.
1594.12.25 – w Barczewie podczas pożaru 
spłonęły zabudowania mieszczan, zamek biskupi 
i kościół paraalny, zachował się tylko klasztor. 
1664.12.18 – zmarł Wojciech Nowiejski, kanonik 
warmiński hojnie wspierający klasztor bernardynów 
w Barczewie.
1830.02.11 – rezolucja rezydencji królewieckiej 
zaleciła, by w szkołach polskich przeznaczyć cho-
ciaż jedną godzinę na nauczanie języka polskiego 
a tam, gdzie to będzie możliwe, dwie i więcej. 
1825.12.30 – Gmina Ewangelicka w Barczewie 
liczyła 169 wyznawców.
1849.12.03 – w Barczewie w drugi dzień Bożego 
Narodzenia oddano do użytku Dom Miłosierdzia 
dla chłopców. 
1861.12.30 – według statystyk ludność Barczewa 
w 1861 roku liczyła 3148 mieszkańców oraz 791 
więźniów.
1872.12.01 – w Barczewie oddano do użytku 
dworzec kolejowy.
1872.12.31 – Barczewo liczyło 3063 mieszkańców, 
w tym 1946 Polaków i 1117 Niemców.
1882.12.06 – urodził się Józef Liszewski kupiec 
i właściciel sklepu w Barczewie. 
1893.12.22 – w Barczewie ukazał się pod redakcją 
księdza Walentego Barczewskiego „Warmiak”, 
pismo katolicko – polskie.
1885.12.10 – w Pobójsku na Litwie urodził się 
Julian Dębowski, pierwszy lekarz w powojennej 
historii Barczewa.
1912.12.12 – „Gazeta Olsztyńska” poinformowała, 
że w Barczewie czwartkowy targ na bydło był 
dobrze obesłany. Przybyło również wielu 
handlarzy. Za sztukę bydła płacono 57-60 marek.
1922.12.03 – w Barczewie założono placówkę 
Związku Polaków w Prusach Wschodnich. 
1952.12.01 – w więzieniu w Barczewie przebywało 
1601 osadzonych.
1972.12.06 – radni na XXI Nadzwyczajnej Sesji 
WRN uchwalili utworzenie z dniem 1 stycznia 1973 
roku gminy Barczewo.
1972.12.30 – przewodniczący Prezydium WRN 
Sergiusz Rubczewski wręczył Lucjanowi Szychowi 
akt nominacyjny na naczelnika miasta i gminy w 
Barczewie. 
1982.12.19 – Rada Państwa uchwaliła zawiesze-
nie stanu wojennego z dniem 31 grudnia 1982 
roku.
1982.12.31 – w księgach parai św. Anny w Bar-
czewie odnotowano 49 zgonów, do Sakramentu 
chrztu przystąpiło 201 osób, zawarto 70 związków 
małżeńskich.
2002.12.31 – laureatką III edycji „Barczewianin 
2002 Roku” została Teresa Huścia. 
2012.12.12 – w Barczewie uroczyście obchodzono 
I Rocznicę „Spotkań z Poezją”.

Wojciech Zenderowski
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z b i e r a n i e  ś m i e c i .  Ty m  s p o s o b e m 
przyczyni l iśmy s ię  do  oczyszczenia 
Rezerwatu Przyrody oraz ratowania Naszej 
Planety. Odwiedziliśmy też Park Dzikich 
Zwierząt w Kadzidłowie. Dzięki takim 
miejscom ratowane są od wyginięcia 
zagrożone gatunki zwierząt.
  Niedzielę spędziliśmy pod hasłem” Dzień 
w Rodzinach”. Większość rodzin podała na 
obiad tradycyjne polskie jedzenie. Był czas na 
spotkania, spacery, wycieczki m.in do 
Olsztyna, na plażę miejską, Parku Trampolin, 
salonów gier, czy Galerii Warmińskiej. 
Wszyscy staraliśmy się zadbać o dobre 
samopoczucie naszych gości. Każda rodzina 
pokazała trochę tradycji oraz jak wygląda 
piękna Kraina 1000 Jezior.
 Poniedziałek zaczęliśmy od wizyty u 
Fe l iksa  Nowowie j sk iego  w Sa lon ie 
Muzycznym jego imienia. Kustosz, Pani 
Magdalena Łowkiel wprowadziła nas w świat 
życia i twórczości kompozytora, usłyszeliśmy 
kilka Jego utworów, między innymi rapową 

wersję Hymnu Warmii, zrobiła ona na nas 
wielkie wrażenie. Następnie nasi koledzy z 
Hagen zobaczyli jak przebiegają nasze 
codzienne zajęcia szkolne. Po obiedzie 
odbyły się warsztaty techniczne, które 
zaczęły się mini wykładem Pana Jerzego 
Gugołka na temat potrzeby ochrony dzikich 
gatunków zwierząt, a w szczególności 
ptaków i owadów. Postanowiliśmy ułatwić 
im życie w naszych obu miejscowościach. 
Budowaliśmy karmniki dla ptaków i domki 
dla owadów, które znajdą swoje miejsca na 
terenie naszych szkół. Cieszymy się, że 
znowu zrobiliśmy coś dla ratowania Naszej 
planety.
 Wtorek spędziliśmy na statku, którym 
przypłynęliśmy z Rucianego Nidy do 
Mikołajek. Na statku, mimo że wiało, to i tak  
znaleźliśmy chwilę na tańce i gry oraz 
r o z m o w y .  N a s t ę p n i e  a u t o k a r e m 
pojechaliśmy do Sanktuarium Matki Bożej w 
Świętej Lipce gdzie zachwycaliśmy się 
pięknem obiektu. Środa była ostatnim dniem 
wymiany polsko-niemieckiej i w związku z 
tym też najsmutniejszym dniem. W 
barczewskim Skarbcu Kultury Europejskiej 
podzieleni na dwie grupy uczestniczyliśmy w 
warsztatach fotograficznych "Camera 
Obscura" z panem Zbigniewem Kozłowskim 
z Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w 
Barczewie. W tym czasie druga grupa brała 
udział w grze miejskiej .  Wieczorem 
spotkaliśmy się w „Ekwadorze”, miejscu 
zakwaterowania przyjaciół z Niemiec, na 
wspólnej kolacji, gdzie odbyła się ewaluacja, 
czyli podsumowanie wymiany. Ten dzień 
zakończy l i śmy wspólną  zabawą na 
dyskotece. Niestety nadszedł też czas 
pożegnania i wylaliśmy rzekę łez…..”

Magdalena Łowkiel
Tekst na podstawie materiałów SP1 

w Barczewie
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 Hasło „Krajobrazy Warmii i Mazur 
w ujęciu ekologicznym” przyświecało 
kolejnej wymianie młodzieży polsko-
niemieckiej między Szkołą Podstawową 
nr 1 w Barczewie ze szkołą Oberschule 
Hagen a.T.W., w ramach projektu, który 
został dofinansowany z Polsko-Niemiec-
kiej Współpracy Młodzieży w War-
szawie. Wymiana odbyła się w terminie 
od 7 do 12 października 2022 r.
 Pierwszego dnia grupę wspaniałej 
młodzieży przywitał burmistrz Barczewa 
pan Andrzej Maciejewski wraz z wice-
burmistrzem panem Piotrem Mostkiem 
oraz pracownikami, m.in. Justyną 

Wasi lewską  inspektor do  spraw 
współpracy międzynarodowej .  Z 
uczniami barczewskiej szkoły była 
o b e c n a  d y r e k t o r  S P 1  M o n i k a 
Hemmerling wraz z pedagog Anną 
K l o n o w s k ą  o r a z  w i e l o l e t n i 
koordynatorzy wymiany uczniowskiej, ze 
strony polskiej nauczyciel Katarzyna 
Matyjas,  a ze strony niemieckiej 
nauczyciele Anja Krause i Marcus Sprick. 

Rozmawiano na wiele tematów, m.in. jak 
się żyje ekologicznie w Polsce i Niemczech 
oraz o tym, co znaczy sieć ci�aslow. Na 
zakończenie spotkania wszyscy otrzymali 
od pana burmistrza praktyczne prezenty, 
m.in. plecaki. Te kilka dni młodzież 
spędziła bardzo intensywnie i ciekawie, 
zarówno w Barczewie i gminie oraz innych 
miejscowościach naszego regionu.
 Warto przypomnieć, iż współpraca, a 
bardziej przyjaźń z partnerskim miastem 
Hagen a.T.W. trwa na wielu płaszczyznach 
już ponad 25 lat!
 Cały pobyt uczniowie wspaniale 
zrelacjonowali  na stronie szkoły. 

Zapraszamy do lektury, a w naszej gazecie 
prezentujemy skrót:
„ … p o  d ł u g i c h  p i ę c i u  m i e s i ą c a c h 
oczekiwania, w końcu zobaczyliśmy naszych 
przyjaciół z HAGEN! Od razu pobiegliśmy się 
z Nimi przywitać, potem w auli szkolnej 
naszych gości przywitała Pani dyrektor 
Monika Hemmerling, na ręce której Pan 
Marcus Sprick wręczył prezent  w postaci 
maski Varusa, która w obecnych czasach 
symbolizuje pokój. Następnie odbyły się gry i 
zabawy integracyjne przygotowane przez 
młodzież polską i nauczyciela pana Daniela 
Szkutnika. Było miło i bardzo wesoło, a 
nasze miny - bezcenne. Później udaliśmy się 
do ratusza na spotkanie z Burmistrzem 
Miasta Barczewo Panem Andrzejem 
Maciejewskim oraz jego zastępcą Panem 
Piotrem Mostkiem. Zostaliśmy przyjęci 
bardzo ciepło i  serdecznie. Podczas 
spotkania mieliśmy okazję wejść na wieżę 
ratuszową, z której widoki zapierały dech. Po 
obiedzie pojechaliśmy do Olsztyna zwiedzić 
starówkę. Nie mogło zabraknąć głaskania 
nosa Mikołaja Kopernika na szczęście.
 W sobotę wraz z naszymi kolegami z 
Niemiec wyruszyliśmy na spływ kajakowy 
rzeką Krutynią z przerwami na odpoczynek i 
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1597.11.27 – biskup warmiński Andrzej Batory ustalił 
stawkę za uwolnienie chłopa z poddaństwa w wyso-
kości 40-50 grzywien.
1599.11.03 – pod Pasztorbuekk koło Csikszent-
domokos zginął Andrzej Batory, książę Siedmiogrodu, 
biskup warmiński, bratanek polskiego króla Stefana 
Batorego.
1810.11.05 – król Fryderyk Wilhelm III podpisał edykt 
znoszący poddaństwo chłopów w państwie pruskim.
1831.11.07 – w Barczewie zanotowano pierwsze 
śmiertelne oary epidemii cholery przywleczonej 
przez wojska carskie. Zmarłych grzebano za murami 
miasta.
1912.11.01 – na ten dzień w Barczewie działał Klub 
Sportowy „Sportverein Wartenburg Ostpreußen”, 
który zrzeszał towarzystwa rekreacyjne oraz zespoły 
sportowe z terenu miasta.
1912.11.01. – w Barczewie rozpoczął działalność 
Związek Jeździecki.
1912.11.17 –  w Barczewie reaktywowano 
Warmińskie Stowarzyszenie Alberta Wielkiego 
(Albertus Magnus – Verein Ermland).
1922.11. – w Barczewie ukończono remont mostu 
przy Bramie Południowej.
1932.11.19 – urodziła się Zoa Wysocka niestrudzona 
działaczka organizacji kobiecej w środowisku 
wiejskim.
1952.11.08 – w Barczewie otwarto szkolną świetlicę 
dla dzieci matek pracujących.
1982.11.19 – zmarł Henryk Dobkowski, wieloletni 
nauczyciel, pedagog, wychowawca dzieci i młodzieży 
i dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Barczewie.
1982.11.22 – w barczewskiej synagodze otwarto 
Centrum Tkactwa Warmii i Mazur, które powstało 
z inicjatywy Barbary Hulanickiej.
1992.11.01 – ks. Stanisław Bradtke, w centralnej 
części cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki 
poświęcił krzyż cmentarny z inskrypcja „1992-SB”. 
1992.11.01 – w Barczewie na cmentarzu komunalnym 
przy ulicy Kościuszki odsłonięto tablicę 
upamiętniającą więźniów zamordowanych w latach 
1945-1956 przez NKWD i UB. 
1992.11.10 – w kinie „Legenda” w Barczewie odbyła 
się akademia z okazji Dni Niepodległości.
1992.11.21 – w Barczewie zmarł Stefan Ciborowski, 
muzyk, puzonista i animator życia kulturalnego 
w Barczewie. Współuczestniczył w założeniu 
Kolejowej Orkiestry Dętej w Olsztynie oraz orkiestry 
zwanej Filharmonią Olsztyńską, której był pierwszym 
koncertmistrzem.
2002.11.10 – w bezpośrednich wyborach Burmistrzem 
Miasta Barczewa została Elżbieta Wąsowska.
2002.11.19 – przewodniczącym  Rady Powiatu 
Olsztyńskiego został Tadeusz Plawgo z Barczewa.
2002.11.27 – zakończono prace konserwatorskie przy 
ołtarzu głównym w kościele św. Andrzeja Apostoła 
w Barczewie. 
2002.11.30  – w Barczewie odbył się Andrzejkowy 
Ogólnopolski Wyścig Przełajowy.
2012.11.10 – w Galerii Sztuki „Synagoga” 
w Barczewie odbyła się wigilia – Powiatowe Święto 
Niepodległości.
2012.11.11 – po raz pierwszy w powojennej historii 
w kościele św. Andrzeja Apostoła w Barczewie odbyły 
się uroczystości związane ze Świętem Niepodległości.

Wojciech Zenderowski
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1329.12.26 – w dokumentach Dobrego Miasta 
wymieniono po raz pierwszy miasto Wartberg 
„Stare Miasto”, którego założycielami byli dwaj 
bracia o imionach Jan i Piotr.
1418.12.26 – został odnowiony dokument przywilej 
lokacyjny dla miasta Barczewa.
1594.12.12 – na sejmiku krajowym w Lidzbarku 
Warmińskim wprowadzono na Warmii zakaz gry 
w kości i w karty.
1594.12.25 – w Barczewie podczas pożaru 
spłonęły zabudowania mieszczan, zamek biskupi 
i kościół paraalny, zachował się tylko klasztor. 
1664.12.18 – zmarł Wojciech Nowiejski, kanonik 
warmiński hojnie wspierający klasztor bernardynów 
w Barczewie.
1830.02.11 – rezolucja rezydencji królewieckiej 
zaleciła, by w szkołach polskich przeznaczyć cho-
ciaż jedną godzinę na nauczanie języka polskiego 
a tam, gdzie to będzie możliwe, dwie i więcej. 
1825.12.30 – Gmina Ewangelicka w Barczewie 
liczyła 169 wyznawców.
1849.12.03 – w Barczewie w drugi dzień Bożego 
Narodzenia oddano do użytku Dom Miłosierdzia 
dla chłopców. 
1861.12.30 – według statystyk ludność Barczewa 
w 1861 roku liczyła 3148 mieszkańców oraz 791 
więźniów.
1872.12.01 – w Barczewie oddano do użytku 
dworzec kolejowy.
1872.12.31 – Barczewo liczyło 3063 mieszkańców, 
w tym 1946 Polaków i 1117 Niemców.
1882.12.06 – urodził się Józef Liszewski kupiec 
i właściciel sklepu w Barczewie. 
1893.12.22 – w Barczewie ukazał się pod redakcją 
księdza Walentego Barczewskiego „Warmiak”, 
pismo katolicko – polskie.
1885.12.10 – w Pobójsku na Litwie urodził się 
Julian Dębowski, pierwszy lekarz w powojennej 
historii Barczewa.
1912.12.12 – „Gazeta Olsztyńska” poinformowała, 
że w Barczewie czwartkowy targ na bydło był 
dobrze obesłany. Przybyło również wielu 
handlarzy. Za sztukę bydła płacono 57-60 marek.
1922.12.03 – w Barczewie założono placówkę 
Związku Polaków w Prusach Wschodnich. 
1952.12.01 – w więzieniu w Barczewie przebywało 
1601 osadzonych.
1972.12.06 – radni na XXI Nadzwyczajnej Sesji 
WRN uchwalili utworzenie z dniem 1 stycznia 1973 
roku gminy Barczewo.
1972.12.30 – przewodniczący Prezydium WRN 
Sergiusz Rubczewski wręczył Lucjanowi Szychowi 
akt nominacyjny na naczelnika miasta i gminy w 
Barczewie. 
1982.12.19 – Rada Państwa uchwaliła zawiesze-
nie stanu wojennego z dniem 31 grudnia 1982 
roku.
1982.12.31 – w księgach parai św. Anny w Bar-
czewie odnotowano 49 zgonów, do Sakramentu 
chrztu przystąpiło 201 osób, zawarto 70 związków 
małżeńskich.
2002.12.31 – laureatką III edycji „Barczewianin 
2002 Roku” została Teresa Huścia. 
2012.12.12 – w Barczewie uroczyście obchodzono 
I Rocznicę „Spotkań z Poezją”.

Wojciech Zenderowski
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z obszernego wachlarza propozycji. 
Inicjatywy: „Wesele Warmińskie, „Naj-
ciekawszy instrument świata – GŁOS!”, 
„Poeci łączmy się!”, „Zakochać się w wi-
klinie”, „Akademia Kobiet Aktywnych” oraz 
„Amatorska Orkiestra Nikielki” dawały 
nam możliwość uczestniczenia w pro-
jektach tworzonych przez nowych inicja-

torów, często angażujących się w orga-
nizację po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że 
inicjatywy te będą miały szansę być 
realizowane po raz kolejny. Wkład pracy, 
zaangażowanie, czas, pasja, zaintere-
sowania, połączyły społeczności lokalne 

 Na podstawie diagnozy napisany został 
regulamin naboru wniosków do konkursu 
na kulturalną inicjatywę lokalną. 
 W ramach zorganizowanego konkursu 
mieszkańcy zgłaszali pomysły na wyda-
rzenia i inicjatyw, oraz zadeklarowali ich 
realizację. Dofinansowanie na realizację 
wszystkich inicjatyw wynosiło 30 tysięcy 

zł. Powołany zespół konsultacyjny wybrał 
6 zadań, które realizowane były od 
początku sierpnia.
 Realizowane inicjatywy były bardzo 
różnorodne, a mieszkańcy gminy mieli 
okazję wybrać interesujący ich temat 

i sprawiły, że i inicjatorzy i uczestnicy 
wydarzeń, ale także Centrum Kulturalno-
Biblioteczne, zbudowali nowe relacje. Jest 
to bezcenne doświadczenie - tworzenie 
nowych, społecznych działań, pogłębianie 
kompetencji organizacyjnych inicjatorów 
jak i pracowników CK-B. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w ramach rogramu 
Dom Kultury+. Inicjatywy Lokalne. Edycja 
2022

Maja Barczuk-Kalisz
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Zosia Stańczak i Julia Grędzińska, Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Barczewie, op. Jolanta 
Niedźwiedzka
- Duet Wiktoria i Sylwester Maćkowiak- 
Przedszkole Miejskie w Barczewie, op. 
Joanna Szwarc - Duet Patrycja 
Kaczmarczyk i Zofia Bucholz, Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Kronowie.
Soliści: 
- Lena Koźbiał, Szkoła Podstawowa nr 1 
w Barczewie, op. Kamila Lisowska
- Lilianna Bejmert, Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Barczewie, op. Lucyna Szych
- Malwina Kalisz, Nikielkowo
- Pola Grodzka, Szkoła Podstawowa nr 1 

 Nie tylko książki opowiadają o trudnych 
losach naszej Ojczyzny. Lustrem naszej 
historii są również pieśni patriotyczne. 
Źródła mówią, że można je liczyć nawet w 
tysiącach, a część z nich do dziś zachowała 
się w polskiej kulturze. Przywołują one 
zarówno ważne, radosne jak i smutne 
dzieje Polski. Aby móc częściej śpiewać te 
wyjątkowe i lubiane polskie pieśni, 24 
listopada 2022 r. Centrum Kulturalno-
Biblioteczne w Barczewie zaprosiło na IV 
Przegląd Piosenki Patriotycznej "O Polsko 
moja miła!". Wydarzenie zostało objęte 
patronatem Burmistrza Barczewa pana 
Andrzeja Maciejewskiego za co serdecznie 
dziękujemy. Do przeglądu, który ma 
formułę bezkonkursową, otrzymaliśmy 14 
zgłoszeń, w tym solistów i zespołów 
wokalnych. Ostatecznie na Scenie Skarbca 
Kultury Europejskiej w Barczewie usły-
szeliśmy ok. 80 śpiewających osób: 
Zespoły wokalne: 
- Grupa „Pszczółki”, Przedszkole Miejskie 
w Barczewie, op. Agnieszka Ławicka
- Grupa IV B „Motylki”, Przedszkole 
Barczewo, op. Sylwia Polewacz i 
Magdalena Jakóbczyk
- Zespół „Feliksowe nutki”, Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. F. Nowowiejskiego 
w Barczewie, op. Jolanta Bielewicz
- Zespół wokalny Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie, pod 
dyrekcją Lilianny Połowianiuk
- Trio Urszula Bączyk, Antonina Jakubiak, 

w Barczewie; op. Bożena Czech
- Dominika Szkutnik, Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Barczewie, op. Bożena Czech 
- Martyna Zgutka, Szkoła Podstawowa nr 3 
w Barczewie, Maruny
- Iwona Śluzewicz, Jedzbark.
  Wszyscy uczestnicy wspaniale się 
zaprezentowali i otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz upominki ufundowane przez 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bar-
czewie oraz Mazurski Bank Spółdzielczy 
w Giżycku Oddział w Barczewie, za co 
serdecznie dziękujemy!
Do zobaczenia za rok!

Magdalena Łowkiel

IV Przegląd Piosenki Patriotycznej "O Polsko moja miła!"

nach, Skajbotach, czy Nikielkowie i obfito-
wały w wiele ciekawych rozmów z nie-
zwykłymi mieszkańcami tych miejsco-
wości.

 Centrum Kulturalno-Biblioteczne zna-
lazło się w pres�żowej grupie 50 ośrodków 
kultury, które otrzymały wsparcie w pro-
jekcie Narodowego Centrum Kultury 
Domy Kultury +. Inicjatywy Lokalne. Edycja 
2022. Ośrodki te charakteryzują się no-
watorskim podejściem do działań kultu-
ralnych i patrzą na nie w niekonwen-
cjonalny sposób starając się współpra-
cować ze społecznością lokalną oraz 
integrować znane i nieznane sobie środo-
wiska. Nasze zadanie nosi nazwę „Bar-
czewskie Inicjatywy Lokalne”.
 Mieszkańcy gminy Barczewo, przez 
kilka miesięcy mieli okazję uczestniczyć w 
wydarzeniach, które były pokłosiem tego 
projektu. W pierwszym etapie programu 
Dom Kultury+. Inicjatywy Lokalne, CK-B 
badało możliwości, potrzeby i potencjał 
lokalnej społeczności. Spotkania z miesz-
kańcami gminy odbywały się w kilku 
miejscowościach np. w Łęgajnach, Maru-

 Dzięki spotkaniom zespół ekspertów 
wykonał diagnozę m.in. potencjału 
kulturotwórczego, możliwości spo-
łeczności lokalnej oraz współpracy z CK-B.
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 Wiele wydarzeń proponowanych przez 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bar-
czewie oraz gminę Barczewo stało się już 
imprezami cyklicznymi, które na stałe 
wpisały się w kalendarz. Każdy mieszkaniec 
naszej gminy, każdy gość i turysta znalazł 
w ofercie Lata Artystycznego BALA 2022 
cos dla siebie.
 W Barczewie corocznie na początku 
lipca odbywają się „Dni Barczewa”, święto 
miasta. W tym roku świętowaliśmy 9 i 10 
lipca. Było mnóstwo muzyki, tańca, komedii, 
różnych wydarzeń towarzyszących spor-
towych, atrakcji dla dzieci, animacji, gra 
miejska i wiele innych ciekawych wydarzeń. 
W czasie Dni Barczewa odbył się również II 
Zlot Klasyków. W przeddzień święta miasta 
odbyła się gra miejska „W poszukiwaniu 
barczewskich aniołów”, w której uczestni-
czyli mieszkańcy całej gminy. Główne 
koncerty odbyły się w Amfiteatrze nad 
Stawem Młyńskim przy ul. Niepodległości. 
Zagrali: Radiomaszyna, Gabriel Fleszar, 
gwiazda wieczoru - Lombard, a na koniec 
tanecznie bawił wszystkich DJ Worek.

 Dwa dni wypełnione były również 
Zawodami Wędkarskimi o Puchar Bur-
mistrza, Turniejem Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza, wspomnianym już II Spotkaniem 
Klasyków, Biegiem Juniora o Puchar 
Burmistrza i Turniejem Szachowym o Puchar 
Burmistrza.

 W niedzielę, podtrzymując tradycję, 
zorganizowano „Barczewski wieczór 
komedii i muzyki pozytywnej”, podczas 
którego bawili nas: Ania Broda, Arek 
Jakszewicz, Paulina Potocka, Tomasz 
Jachimek, Czesław Mozil oraz Elektryczny 

skiej.  To laureat wielu międzynarodowych 
i ogólnopolskich konkursów pianistycznych. 
Otrzymał między innymi Grand Prix na IV 
Konkursie Indywidualności Muzycznych 
ATMA w Zakopanem, I miejsce na IV 
Międzynarodowym Konkursie Pianistycz-
nym im. Tkaczewskiego w Busku Zdroju czy 
Tytuł Laureata Estrady Młodych 53. Fes�-
walu Pianistyki Polskiej w Słupsku.
 Występował m.in. w Salle Cortot 
w Paryżu, na Międzynarodowym Fes�walu 
Muzycznym im. Haliny Czerny – Stefańskiej 
w Hachinohe w Japonii,  oraz w Filharmonii 
w Eindhoven (Holandia). Ten młody pianista 
jest mieszkańcem gminy Barczewo, a do-
kładnie osiadł w Nikielkowie, skąd wyrusza 
w świat, by się uczyć i koncertować.
 „Muzyczna Niedziela na Wyspie” to 
spotkanie muzyczne, które z roku na rok 
przyciąga coraz szersze grono odbiorców, 
zapewniając o wysokiej jakości prezento-
wanych koncertów. Warto poznać tą stronę 
muzycznej duszy Barczewa.
 Wydarzenie zorganizowano pod patro-
natem Artura Chojeckiego Wojewody 
Warmińsko – Mazurskiego oraz Andrzeja 
Maciejewskiego Burmistrza Barczewa.

 12. edycja fes�walu rockowego ERROR 
w samym sercu Warmii i przegląd młodych 
zespołów rockowych to kolejne wydarzenie, 
które na stałe wpisało się w cykl wydarzeń 
w Barczewie.
 Trzy zespoły konkursowe, cztery zespoły 
w części koncertowej.. .  13 sierpnia 
w Amfiteatrze Miejskim w Barczewie można 
było posłuchać naprawdę dobrej, ciężkiej 
muzyki. Zespoły młode, rozpoczynające 
swoją karierę i te z olbrzymim doświad-
czeniem scenicznym dostarczyły potężną 
dawkę mocnych dźwięków, zadowalając 
nawet najwybredniejszych słuchaczy.
 Do konkursu zgłosiło się 19 zespołów 
z całej Polski. Wybór, jak zawsze, był trudny, 
a do koncertu konkursowego zakwalifi-
kowali się: Sad'n Suspect – Gdańsk, VATAHA 
– Płock, Mercurius – Tarnów. Popołudnie 
i wieczór to koncerty takich gwiazd jak: Old 
Breakout - Tribute to Nalepa & Kubasińska, 

Lato Artystyczne BALA 2022

Węgorz. Koncerty prowadził Przemek 
Draheim.
 Przełom lipca i sierpnia to w Barczewie 
od kilku sezonów artystycznych czas 
koncertów muzyki jazzowej oraz klasycznej - 
„Muzyczna Niedziela na wyspie”. Nie ma 
drugiego takiego miejsca w naszym regionie. 
Niepowtarzalny klimat sceny na wyspie na 
Stawie Młyńskim w Barczewie został w tym 
roku zamieniony na równie urokliwe miejsce 
jakim jest Skarbiec Kultury Europejskiej. 
Piękno muzyki oraz kunszt i profesjonalizm 
muzyków koncertujących na scenie, gwa-
rantują tu zawsze niepowtarzalne wrażenia 
i obietnicę fantastycznie spędzonego czasu. 
Tak było również 31 lipca 2022 roku.

 Na barczewskiej scenie wystąpił Marcin 
Nowakowski – Kwartet. Zespół w składzie 
instrumentalnym: sax, perkusja, bass, instru-
menty klawiszowe. Marcin Nowakowski to 
doświadczony, wybitnie utalentowany 
saksofonista, nazwany przez amerykańskich 
dziennikarzy „europejskim ambasadorem 
smooth jazzu”. Jako wszechstronny muzyk 
sesyjny współpracował z czołówką artystów 
polskiej i światowej estrady (byli to m.in.: 
Dave Weckl, Paul Jackson Jr, Jeff Lorber, 
Paul Brown, Michael Landau, Natalia 
Kukulska, Kasia Kowalska, Kayah i wielu 
innych). Podczas koncertu można było 
usłyszeć utwory z płyt "Smooth Night", 
"Be�er Days”, „Shine" czy najnowszej „Next 
Level”, której premiera miała miejsce pod 
koniec 2021r. W repertuarze zespołu 
usłyszeliśmy również znane standardy 
jazzowe we własnych interpretacjach jak 
i utwory autorskie.
 Podczas drugiego koncertu na scenie 
pojawiły się  dwa fortepiany, na których 
zagrali wybitni pianiści: Tomasz Stroynowski 
oraz Paweł Wojciechowski. Tomasz Stroy-
nowski to pianista, kameralista, kompozytor 
muzyki filmowej – „Jeszcze nie wieczór” 
i „Wirtualna wojna” Jacka Bławuta, cyklu 10 
filmów w projekcie „Dekalog 89+”, „Układu 
zamkniętego” Ryszarda Bugajskiego.  Paweł 
Wojciechowski jest studentem Ecole Nor-
male de Musique im. A. Cortot w Paryżu 
w klasie fortepianu prof. Reny Shereshev-

Snowblind – Śląsk – laureat Error 202, 
Moskwa i ARMIA.
 Żar w powietrzu i żar na scenie nie-
wątpliwie towarzyszyły tegorocznej edycji. 
Jury konkursu w składzie: Ryszard Szmit - 
realizator i producent muzyczny, Robert 
Tokarski - dyrektor CK-B i zawodowy muzyk 
oraz Zbigniew Ramsko Kozłowski  - 
współtwórca fes�walu, muzyk i artysta 
oceniło trzy konkursowe zespoły. Oprócz 
nagród, zespoły usłyszały cenne wskazówki 
od jurorów.
 GRAND PRIX ERROR 2022 otrzymał 
zespół Mercurius z Tarnowa, II miejsce - 
zespół VATAHA z Płocka, III miejsce - zespół 
Sad'n Suspect z Gdańska, Nagrodę Bur-
mistrza Barczewa - Kasia Wachol z zespołu 
Vataha za najlepszy wokal.

 „III Fes�wal Wielu Kultur”, który odbył się 
28 sierpnia, na stałe wpisał się w kalendarz 
wydarzeń proponowanych przez Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie. Jest 
on spotkaniem artystów różnych kultur, 
wyznań i narodowości oraz fantastycznej 
publiczności otwartej na muzykę. Głównym 
elementem fes�walu jest koncertowa 
niedziela.
 W tym roku, 28 sierpnia od godz. 15.00, 
na scenie gościliśmy cztery zespoły. Każdy 
specjalizuje się w innym kierunku mu-
zycznym, prezentuje inny kraniec kultury, co 
tworzy ten fes�wal tak niezwykłym. Na 
scenie pojawił się Lucyan Group, zespół, 
który zapewnił nam dawkę muzyki o orien-
talnym brzmieniu. Muzycy prezentują 
indyjskie instrumenty sitar i bansuri. 
Z zespołem współpracuje indyjski muzyk 
mieszkający w Polsce, a grający na bębnach 
tabla - Anil Kumar.
 W niedzielnym koncercie wystąpiła 
również Mary Rumi – olsztyńska wokalistka, 
mul�instrumentalistka, kompozytorka, 
aranżerka,  autorka kompozycji  oraz 
opracowań muzycznych dla licznych 
spektakli teatralnych (w tym dramatycznych, 
lalkarskich, tanecznych) oraz słuchowisk 
radiowych.
 Kolejnym zespołem była Orkiestra 
POLONIA-BAND powstała w 2007 roku 

z inicjatywy Joe Rich Kudłacza, muzyka 
mieszkającego w USA i Henryka Łuka-
szewskiego – lidera orkiestry. W repertuarze 
orkiestry znajdują się zarówno standardy 
muzyki jazzowej i rozrywkowej, jak również 
specyficzne opracowania polki amery-
kańskiej. Polonia Band gra wszystkie rytmy 
świata. Ciekawe instrumentarium orkiestry 
i profesjonalizm wykonania wpływa na jej 
charakterystyczne brzmienie. W skład 
zespołu wchodzą zawodowi instrumentaliści 
i wokaliści z poznańskiego środowiska 
muzycznego. W Barczewie zagrał gościnnie 
z Polonią Jerzy Karwowski Big George 
mul�instrumentalista. Był to koncert rea-
ktywujący orkiestrę po kilkuletniej przerwie.
 Propabanda to ostatni zespół, który 
pokazał absolutnie energetyczną bałkańską 
i klezmerską stronę muzyki folkowej 

w nowatorskiej i wirtuozerskiej odsłonie. 
Energia i charyzma - tak można opisać 
zespół. Muzycy pojawili się w półfinale 
programu „Must Be The Music”! Jako jedni 
z nielicznych aż dwukrotnie gościli na 
topowej składance „Balkan & Jewish 
Inspira�ons” w towarzystwie takich 
artystów jak Taraf de Haidouks, Goran 
Bregovic czy Shantel. Zespół tworzy sześciu 
wyjątkowych muzyków, którzy na co dzień 
współpracują z gwiazdami polskiej sceny 
muzycznej.
 Fantastyczne koncerty ubarwiły stoiska 
rękodzielników, stoiska sołeckie i Kół 
Gospodyń Wiejskich. Podczas fes�walu 
rozstrzygnięty został również konkurs na 
najpiękniejsze stoisko sołeckie lub stoisko 
Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowane 
tego dnia, a zwycięstwo świętowało 
Sołectwo Łęgajny. 

 "III Fes�wal Wielu Kultur" został objęty 
honorowym patronatem Marszałka Woje-
wództwa Warmińsko Mazurskiego pana 
Gustawa Marka Brzezina oraz Burmistrza 
Barczewa pana Andrzeja Maciejewskiego.
 Artystyczne Lato BALA 2022 zakoń-
czyliśmy koncertem z wieży ratuszowej 
w Barczewie.
 25 września zaprosiliśmy Państwa na 
spotkanie z wybitnym trębaczem Rafałem 
Dubickim, również  w ramach obchodów 
Niedzieli  Ci�aslow. Instrumentalista 
koncertował z wieży ratuszowej. Rafał 
Dubicki to muzyczny wirtuoz, który oddaje 
serce słuchaczom za pomocą trąbki i łączy 
klasyczne dźwięki z muzyką rozrywkową. 
Muzyk jest  absolwentem Akademii 
Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego na 
Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej 
w Bydgoszczy. Trębacz i flugelhornista 
współpracujący z  wieloma polskimi 

i zagranicznymi artystami m.in.: Ray Wilson 
i Genesis, Alex Band Aleksandra Maliszew-
skiego, Eljazz Big Band, Pendofsky, Michał 
Sołtan. Nagrywał muzykę do nagrodzonego 
na Fes�walu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni obrazu Macieja Pieprzycy pt. 
"Jestem Mordercą". Laureat oraz uczestnik 
jazzowych konkursów w Polsce (Nagroda 
Główna na konkursie improwizacji w ramach 
Baszta Jazz Fes�wal 2016, Nagroda 
Specjalna podczas Europejskich Integracji 
Muzycznych 2011, Nagroda Główna 
w konkursie big bandów w Nowym Tomyślu 
2015).

Maja Barczuk-Kalisz
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 Wiele wydarzeń proponowanych przez 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bar-
czewie oraz gminę Barczewo stało się już 
imprezami cyklicznymi, które na stałe 
wpisały się w kalendarz. Każdy mieszkaniec 
naszej gminy, każdy gość i turysta znalazł 
w ofercie Lata Artystycznego BALA 2022 
cos dla siebie.
 W Barczewie corocznie na początku 
lipca odbywają się „Dni Barczewa”, święto 
miasta. W tym roku świętowaliśmy 9 i 10 
lipca. Było mnóstwo muzyki, tańca, komedii, 
różnych wydarzeń towarzyszących spor-
towych, atrakcji dla dzieci, animacji, gra 
miejska i wiele innych ciekawych wydarzeń. 
W czasie Dni Barczewa odbył się również II 
Zlot Klasyków. W przeddzień święta miasta 
odbyła się gra miejska „W poszukiwaniu 
barczewskich aniołów”, w której uczestni-
czyli mieszkańcy całej gminy. Główne 
koncerty odbyły się w Amfiteatrze nad 
Stawem Młyńskim przy ul. Niepodległości. 
Zagrali: Radiomaszyna, Gabriel Fleszar, 
gwiazda wieczoru - Lombard, a na koniec 
tanecznie bawił wszystkich DJ Worek.

 Dwa dni wypełnione były również 
Zawodami Wędkarskimi o Puchar Bur-
mistrza, Turniejem Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza, wspomnianym już II Spotkaniem 
Klasyków, Biegiem Juniora o Puchar 
Burmistrza i Turniejem Szachowym o Puchar 
Burmistrza.

 W niedzielę, podtrzymując tradycję, 
zorganizowano „Barczewski wieczór 
komedii i muzyki pozytywnej”, podczas 
którego bawili nas: Ania Broda, Arek 
Jakszewicz, Paulina Potocka, Tomasz 
Jachimek, Czesław Mozil oraz Elektryczny 

skiej.  To laureat wielu międzynarodowych 
i ogólnopolskich konkursów pianistycznych. 
Otrzymał między innymi Grand Prix na IV 
Konkursie Indywidualności Muzycznych 
ATMA w Zakopanem, I miejsce na IV 
Międzynarodowym Konkursie Pianistycz-
nym im. Tkaczewskiego w Busku Zdroju czy 
Tytuł Laureata Estrady Młodych 53. Fes�-
walu Pianistyki Polskiej w Słupsku.
 Występował m.in. w Salle Cortot 
w Paryżu, na Międzynarodowym Fes�walu 
Muzycznym im. Haliny Czerny – Stefańskiej 
w Hachinohe w Japonii,  oraz w Filharmonii 
w Eindhoven (Holandia). Ten młody pianista 
jest mieszkańcem gminy Barczewo, a do-
kładnie osiadł w Nikielkowie, skąd wyrusza 
w świat, by się uczyć i koncertować.
 „Muzyczna Niedziela na Wyspie” to 
spotkanie muzyczne, które z roku na rok 
przyciąga coraz szersze grono odbiorców, 
zapewniając o wysokiej jakości prezento-
wanych koncertów. Warto poznać tą stronę 
muzycznej duszy Barczewa.
 Wydarzenie zorganizowano pod patro-
natem Artura Chojeckiego Wojewody 
Warmińsko – Mazurskiego oraz Andrzeja 
Maciejewskiego Burmistrza Barczewa.

 12. edycja fes�walu rockowego ERROR 
w samym sercu Warmii i przegląd młodych 
zespołów rockowych to kolejne wydarzenie, 
które na stałe wpisało się w cykl wydarzeń 
w Barczewie.
 Trzy zespoły konkursowe, cztery zespoły 
w części koncertowej.. .  13 sierpnia 
w Amfiteatrze Miejskim w Barczewie można 
było posłuchać naprawdę dobrej, ciężkiej 
muzyki. Zespoły młode, rozpoczynające 
swoją karierę i te z olbrzymim doświad-
czeniem scenicznym dostarczyły potężną 
dawkę mocnych dźwięków, zadowalając 
nawet najwybredniejszych słuchaczy.
 Do konkursu zgłosiło się 19 zespołów 
z całej Polski. Wybór, jak zawsze, był trudny, 
a do koncertu konkursowego zakwalifi-
kowali się: Sad'n Suspect – Gdańsk, VATAHA 
– Płock, Mercurius – Tarnów. Popołudnie 
i wieczór to koncerty takich gwiazd jak: Old 
Breakout - Tribute to Nalepa & Kubasińska, 

Lato Artystyczne BALA 2022

Węgorz. Koncerty prowadził Przemek 
Draheim.
 Przełom lipca i sierpnia to w Barczewie 
od kilku sezonów artystycznych czas 
koncertów muzyki jazzowej oraz klasycznej - 
„Muzyczna Niedziela na wyspie”. Nie ma 
drugiego takiego miejsca w naszym regionie. 
Niepowtarzalny klimat sceny na wyspie na 
Stawie Młyńskim w Barczewie został w tym 
roku zamieniony na równie urokliwe miejsce 
jakim jest Skarbiec Kultury Europejskiej. 
Piękno muzyki oraz kunszt i profesjonalizm 
muzyków koncertujących na scenie, gwa-
rantują tu zawsze niepowtarzalne wrażenia 
i obietnicę fantastycznie spędzonego czasu. 
Tak było również 31 lipca 2022 roku.

 Na barczewskiej scenie wystąpił Marcin 
Nowakowski – Kwartet. Zespół w składzie 
instrumentalnym: sax, perkusja, bass, instru-
menty klawiszowe. Marcin Nowakowski to 
doświadczony, wybitnie utalentowany 
saksofonista, nazwany przez amerykańskich 
dziennikarzy „europejskim ambasadorem 
smooth jazzu”. Jako wszechstronny muzyk 
sesyjny współpracował z czołówką artystów 
polskiej i światowej estrady (byli to m.in.: 
Dave Weckl, Paul Jackson Jr, Jeff Lorber, 
Paul Brown, Michael Landau, Natalia 
Kukulska, Kasia Kowalska, Kayah i wielu 
innych). Podczas koncertu można było 
usłyszeć utwory z płyt "Smooth Night", 
"Be�er Days”, „Shine" czy najnowszej „Next 
Level”, której premiera miała miejsce pod 
koniec 2021r. W repertuarze zespołu 
usłyszeliśmy również znane standardy 
jazzowe we własnych interpretacjach jak 
i utwory autorskie.
 Podczas drugiego koncertu na scenie 
pojawiły się  dwa fortepiany, na których 
zagrali wybitni pianiści: Tomasz Stroynowski 
oraz Paweł Wojciechowski. Tomasz Stroy-
nowski to pianista, kameralista, kompozytor 
muzyki filmowej – „Jeszcze nie wieczór” 
i „Wirtualna wojna” Jacka Bławuta, cyklu 10 
filmów w projekcie „Dekalog 89+”, „Układu 
zamkniętego” Ryszarda Bugajskiego.  Paweł 
Wojciechowski jest studentem Ecole Nor-
male de Musique im. A. Cortot w Paryżu 
w klasie fortepianu prof. Reny Shereshev-

Snowblind – Śląsk – laureat Error 202, 
Moskwa i ARMIA.
 Żar w powietrzu i żar na scenie nie-
wątpliwie towarzyszyły tegorocznej edycji. 
Jury konkursu w składzie: Ryszard Szmit - 
realizator i producent muzyczny, Robert 
Tokarski - dyrektor CK-B i zawodowy muzyk 
oraz Zbigniew Ramsko Kozłowski  - 
współtwórca fes�walu, muzyk i artysta 
oceniło trzy konkursowe zespoły. Oprócz 
nagród, zespoły usłyszały cenne wskazówki 
od jurorów.
 GRAND PRIX ERROR 2022 otrzymał 
zespół Mercurius z Tarnowa, II miejsce - 
zespół VATAHA z Płocka, III miejsce - zespół 
Sad'n Suspect z Gdańska, Nagrodę Bur-
mistrza Barczewa - Kasia Wachol z zespołu 
Vataha za najlepszy wokal.

 „III Fes�wal Wielu Kultur”, który odbył się 
28 sierpnia, na stałe wpisał się w kalendarz 
wydarzeń proponowanych przez Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie. Jest 
on spotkaniem artystów różnych kultur, 
wyznań i narodowości oraz fantastycznej 
publiczności otwartej na muzykę. Głównym 
elementem fes�walu jest koncertowa 
niedziela.
 W tym roku, 28 sierpnia od godz. 15.00, 
na scenie gościliśmy cztery zespoły. Każdy 
specjalizuje się w innym kierunku mu-
zycznym, prezentuje inny kraniec kultury, co 
tworzy ten fes�wal tak niezwykłym. Na 
scenie pojawił się Lucyan Group, zespół, 
który zapewnił nam dawkę muzyki o orien-
talnym brzmieniu. Muzycy prezentują 
indyjskie instrumenty sitar i bansuri. 
Z zespołem współpracuje indyjski muzyk 
mieszkający w Polsce, a grający na bębnach 
tabla - Anil Kumar.
 W niedzielnym koncercie wystąpiła 
również Mary Rumi – olsztyńska wokalistka, 
mul�instrumentalistka, kompozytorka, 
aranżerka,  autorka kompozycji  oraz 
opracowań muzycznych dla licznych 
spektakli teatralnych (w tym dramatycznych, 
lalkarskich, tanecznych) oraz słuchowisk 
radiowych.
 Kolejnym zespołem była Orkiestra 
POLONIA-BAND powstała w 2007 roku 

z inicjatywy Joe Rich Kudłacza, muzyka 
mieszkającego w USA i Henryka Łuka-
szewskiego – lidera orkiestry. W repertuarze 
orkiestry znajdują się zarówno standardy 
muzyki jazzowej i rozrywkowej, jak również 
specyficzne opracowania polki amery-
kańskiej. Polonia Band gra wszystkie rytmy 
świata. Ciekawe instrumentarium orkiestry 
i profesjonalizm wykonania wpływa na jej 
charakterystyczne brzmienie. W skład 
zespołu wchodzą zawodowi instrumentaliści 
i wokaliści z poznańskiego środowiska 
muzycznego. W Barczewie zagrał gościnnie 
z Polonią Jerzy Karwowski Big George 
mul�instrumentalista. Był to koncert rea-
ktywujący orkiestrę po kilkuletniej przerwie.
 Propabanda to ostatni zespół, który 
pokazał absolutnie energetyczną bałkańską 
i klezmerską stronę muzyki folkowej 

w nowatorskiej i wirtuozerskiej odsłonie. 
Energia i charyzma - tak można opisać 
zespół. Muzycy pojawili się w półfinale 
programu „Must Be The Music”! Jako jedni 
z nielicznych aż dwukrotnie gościli na 
topowej składance „Balkan & Jewish 
Inspira�ons” w towarzystwie takich 
artystów jak Taraf de Haidouks, Goran 
Bregovic czy Shantel. Zespół tworzy sześciu 
wyjątkowych muzyków, którzy na co dzień 
współpracują z gwiazdami polskiej sceny 
muzycznej.
 Fantastyczne koncerty ubarwiły stoiska 
rękodzielników, stoiska sołeckie i Kół 
Gospodyń Wiejskich. Podczas fes�walu 
rozstrzygnięty został również konkurs na 
najpiękniejsze stoisko sołeckie lub stoisko 
Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowane 
tego dnia, a zwycięstwo świętowało 
Sołectwo Łęgajny. 

 "III Fes�wal Wielu Kultur" został objęty 
honorowym patronatem Marszałka Woje-
wództwa Warmińsko Mazurskiego pana 
Gustawa Marka Brzezina oraz Burmistrza 
Barczewa pana Andrzeja Maciejewskiego.
 Artystyczne Lato BALA 2022 zakoń-
czyliśmy koncertem z wieży ratuszowej 
w Barczewie.
 25 września zaprosiliśmy Państwa na 
spotkanie z wybitnym trębaczem Rafałem 
Dubickim, również  w ramach obchodów 
Niedzieli  Ci�aslow. Instrumentalista 
koncertował z wieży ratuszowej. Rafał 
Dubicki to muzyczny wirtuoz, który oddaje 
serce słuchaczom za pomocą trąbki i łączy 
klasyczne dźwięki z muzyką rozrywkową. 
Muzyk jest  absolwentem Akademii 
Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego na 
Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej 
w Bydgoszczy. Trębacz i flugelhornista 
współpracujący z  wieloma polskimi 

i zagranicznymi artystami m.in.: Ray Wilson 
i Genesis, Alex Band Aleksandra Maliszew-
skiego, Eljazz Big Band, Pendofsky, Michał 
Sołtan. Nagrywał muzykę do nagrodzonego 
na Fes�walu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni obrazu Macieja Pieprzycy pt. 
"Jestem Mordercą". Laureat oraz uczestnik 
jazzowych konkursów w Polsce (Nagroda 
Główna na konkursie improwizacji w ramach 
Baszta Jazz Fes�wal 2016, Nagroda 
Specjalna podczas Europejskich Integracji 
Muzycznych 2011, Nagroda Główna 
w konkursie big bandów w Nowym Tomyślu 
2015).

Maja Barczuk-Kalisz

Lato Artystyczne BALA 2022

Ciąg dalszy na str. 21 >>

<< s. 20

20 21



GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (315) grudzień 2022 GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (315) grudzień 2022

INFORMACJE / SPORT

 19 listopada 2022 r. w Śremie odbył się II 
Puchar Polski Seniorów w szabli .  W tym 
doborowym towarzystwie startował Cezary 
Białecki, mieszkaniec Barczewa, zawodnik MUKS 
Victor Warszawa. Tradycyjnie turniej rozpoczął się 
od walk grupowych, gdzie Cezary na stoczonych 
sześć walk wygrał pięć i awansował do fazy 
pucharowej. Po dobrym rozstawieniu się po 
walkach grupowych miał wolny los w pierwszej 
walce i bezpośredni awans do szesnastki turnieju. 
O wejście do ósemki walczył z kolegą klubowym, 
ten pojedynek przegrał i zakończył turniej na 
dziewiątym miejscu. Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów !

Tekst na podstawie informacji internetowych
Fot. G. Białecki

Kolejny sukces szablisty

Fot. Archiwum CK-B

Fot. Archiwum autora W dniach 17-23 października 2022 r. odbyły się 
Mistrzostwa Świata GPC w trójboju siłowym Trnava na 
Słowacji. Gmina Barczewo miała swojego niezrównanego 
reprezentanta Zbigniewa Kopra, mieszkańca Dąbrówki 
Małej. Zawodnik jak zawsze pokazał swą siłę i perfekcyjne 
przygotowanie. Osiągnął najwyższe trofea w kilku ka-
tegoriach. Dwa Złote medale w dwóch kategoriach- 
„przysiad sztangi z tyłu” i „martwy ciąg”, natomiast srebrny 
medal otrzymał w kategorii „wyciskanie leżąc”. Był to 
ostatnio rok, w którym wystartował w kategorii wiekowej 
64-69 lat i w kategorii wagowej do 75 kg. 
 Na zawodach startowała również Krystyna Abramczyk 
Puzio, rodowita Wójtowiczanka, obecnie mieszkająca 
w Olsztynie, w tych samych kategoriach siłowych, w wie-
kowej kategorii 55-59 lat, zdobyła trzy złote medale i usta-
nowiła rekord świata kategorii „martwy ciąg”! 
 Przypomnijmy, iż trenerem Krystyny jest właśnie 
Zbigniew Koper. To jest prawdziwy duet na medal! Jesteśmy 
dumni i serdecznie gratulujemy!

Magdalena Łowkiel

Sukcesy w podnoszeniu ciężarów!

 "Z Warmii na Mazowsze" - pod takim hasłem członkowie  Barczewskiego Stowarzyszenia Biegowego „Barczewo Biega” 
Przemysław Menziński i Agnieszka Menzińska  postanowili nagłośnić jeszcze mocniej akcję pomocy dla Zuzi - małej dziewczynki, 

która nie poddaje się i walczy o życie. W rok 
przeszła dwadzieścia jeden podań chemii, ope-
rację wycięcia lewej nerki oraz guza, który miał już 
czternaście centymetrów. Zuzia ma dopiero 5 lat. 
Dopiero zaczynała swoją przygodę z przed-
szkolem. Uśmiechnięta i spokojna dziewczynka. 
W listopadzie 2021 roku zaczęło się to, co trwa do 
dziś i nieustannie przyprawia nas o niepokój 
i smutek… Zaczęło się niepozornie. Dziś już wiemy, 
że jest poważnie jak nigdy i potrzebujemy każdej 
pomocy! Brawa dla sportowców i serdeczne 
podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają 
akcję. 
Zachęcamy do dalszej pomocy - 
h�ps://www.siepomaga.pl/zycie-zuzanki

Brawo sportowcy !!! Zmęczeni, ale spełnieni osiągnęli cel. 
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Książki - recenzje
Biblioteka w CK-B

Dennis Gastmann „W 80 000 pytań dookoła świata”
Skąd pochodzili Adam i Ewa? Czy trzeba mieć prawo jazdy na 
słonia? Czy ktoś policzył wszystkie owce w Nowej Zelandii?
Niemiecki dziennikarz wybrał się w dwuletnią podróż dookoła 
świata, aby znaleźć odpowiedzi na nietypowe pytania 
zadawane przez widzów.  Z jednej strony uparty i dociekliwy, 
z drugiej zaś wyrafinowany i kulturalny, z nieodłączną kamerą, 
walizeczką  oraz ogromną dawką poczucia humoru nasz 
bohater odwiedził wszystkie pięć kontynentów, aby zebrać 
wiarygodne informacje u samych źródeł.  Odpowiedzi na 
oryginalne,  momentami wręcz kontrowersyjne pytania, są 
uczciwe, chociaż czasami zaskakujące i szokujące.
Lekka i przyjemna, a zarazem odważna i gorzka książka 
z mnóstwem pięknych zdjęć zapewni nie tylko miłośnikom 
podróży dobrą zabawę.

Lidia Szczerbo

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności My życzymy Wam radości,
aby zawsze się darzyło, z roku na rok lepiej było. 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy 
Robert Tokarski
Dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
wraz z pracownikami

Kapituła „Barczewianin Roku”, działająca przy Stowarzyszeniu 
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, ogłasza kolejną, dwu-
dziesto pierwszą edycję konkursu.
Przypominamy, że w konkursie wybierać będziemy najbardziej 
zasłużonego i godnego tego zaszczytu mieszkańca ziemi 
barczewskiej.
Prosimy o zgłaszanie osób (z pisemnym uzasadnieniem) 
w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Bar-
czewie, 11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5 lub na adres poczty 
elektronicznej: sio.barczewo@op.pl w terminie do 31 stycznia 
2023 roku.

Zasady wyboru laureata „Barczewianin Roku”

§ 9
Osobę do nominacji, z uzasadnieniem uwzględniającym 
całokształt pracy, z podkreśleniem pracy społecznej na rzecz 
środowiska lokalnego, do Kapituły może zgłaszać osoba fizyczna 
lub prawna, w tym organizacje pozarządowe w terminie do 
ostatniego dnia grudnia każdego roku. Zgłoszenie osoby do 
nominacji przysługuje także członkowi Kapituły „Barczewianin 
Roku” podczas posiedzenia Kapituły. Nie mogą być zgłaszane 

następujące osoby: radni, z nominacji, urzędnicy państwowi i sa-
morządowcy oraz parlamentarzyści.     
§ 10
Nominację na laureata „Barczewianin Roku” może otrzymać 
osoba zamieszkała nie mniej jak 20 lat i na stałe zameldowana na 
terenie miasta lub gminy Barczewa, zasłużona i godna tego 
zaszczytu.
§ 11
Wybór laureata do tytułu „Barczewianin Roku” jest dwu-
stopniowy. Ze zgłoszonych do nominacji, Kapituła wybiera 
laureata większością głosów.
§ 12
Laureat „Barczewianin Roku” jest wybierany za życia i tylko raz.
§ 13
Ogłoszenie wyników konkursu na laureata „Barczewianin Roku” 
nastąpi do końca marca następnego roku za pośrednictwem prasy 
lokalnej lub innych środków przekazu.
§ 14
Wręczenie honorowego tytułu „Barczewianin Roku” w imieniu 
Kapituły dokonuje członek Kapituły - Burmistrz.

Anna Rok – sekretarz Kapituły „Barczewianin Roku”

XXII Plebiscyt „Barczewianin Roku” 2022

 Turniej Szachowy rozpoczął 
się serdecznym przywitaniem 
przez  współorganizatora tur-
nieju pana Michała Raka. Zasady 
turnieju przybliżył pan Mirosław 
Kaznowski sędzia szachowy kl. 
państwowej oraz Międzynaro-
dowej Federacji Szachowej FIDE 
i wiceprezes klubu UKS Debiut 
Dziesiątka Olsztyn, który był 
współorganizatorem i sędzią 
głównym naszego turnieju. 
Sędziami pomocniczymi byli pani 
Irena Cis, Kinga Kaznowska oraz 
Krzysztof Cis. 
 Nagrody oraz poczęstunek 
zostały ufundowane przez spon-
sorów, m.in. panią Annę Do-
bolską właścicielkę sklepu moto-
ryzacyjnego Auto Części Junior  
w Barczewie oraz firmę Adama 
Frydrycha Usługi Hydrauliczne.
Dziękujemy bardzo! 
 Zawodnicy startowali w 
trzech dziecięcych grupach wie-
kowych. Turniej rozegrano syste-
mem szwajcarskim, w siedmiu 
rundach w tempie po 10 minut 
dla zawodnika.
 Nagrody wręczyli Burmistrz 
Barczewa pan Andrzej Macie-
jewski, sędzia główny turnieju 
pan Mirosław Kaznowski oraz 
współorganizator turnieju pan 
Michał Rak.
Zwycięzcami turnieju zostali:
Grupa przedszkolna
I miejsce Kaszuba Adam 6.5 pkt 
Barczewo
II miejsce Marek Szewczyk 5.5 
pkt CKB Barczewo
III miejsce Szymon Rejniak 4.5 
pkt Olsztyn

Grupa kl. I-III
I miejsce Tymon Rukszan-
Kozłowski 6.5 pkt UKS Trzydziestka 
Olsztyn
II miejsce Jan Maścianica 5.5 pkt 
UKS Trzydziestka Olsztyn
III miejsce Maciej Branecki 5.0 pkt 
UKS Kopernik Olsztyn
Grupa IV-VIII
I miejsce Wiktoria Dziodko 7.0 pkt 
KSz Hetman Nowe Miasto 
Lubawskie
II miejsce Bolesław Goździewski 
6.0 pkt UKS Trzydziestka Olsztyn
III miejsce Wiktor Łyszczarz 5.0 pkt 
UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn
Zwycięzcom gratulujemy.
 Serdecznie dziękujemy wszy-
stkim zawodnikom za waleczną 
postawę.
 Turniej zorganizowaliśmy dzięki 
współpracy z dyrektorem Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barcze-
wie panem Robertem Tokarskim 
oraz z klubem szachowym UKS 
Debiut Dziesiątka Olsztyn za co 
serdecznie im dziękujemy.
 Zapraszamy do obserwowania 
profilu � Szachy w Gminie Barcze-
wo by poznać nasze kolejne wyda-
rzenia szachowe.
Zapraszamy również na nasze za-
jęcia szachowe w Centrum Kultu-
ralno-Biblioteczne w Barczewie.
 Nasi patroni medialni: Macrosat 
- internet telewizja telefon, Radio 
Warmia Barczewo i Wiadomości 
Barczewskie.
Do zobaczenia przy szachownicy!

Organizatorzy

Mikołajkowy Turniej Szachowy




