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11 marca /sob/ godz. 19:00
SKARBIEC KULTURY EUROPEJSKIEJ w Barczewie, ul. Grunwaldzka 15

KONCERTKONCERTKONCERT
Z okazji Dnia Kobiet

WARMIAOGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA O PUCHAR BURMISTRZA BARCZEWA
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Hip-hop, All styles battle, Modern Jazz

Kpop,Cheerleaders, Disco-Dance

Inne formy Tańca, Dorośli 30+

KATEGORIE

Bilet wstępu w wysokości 10 zł 

zostanie przekazany na cel charytatywny
22 kwietnia /sob/
22 kwietnia /sob/

Hala sportowa SP3, Barczewo, ul. Północna 14

3500 PLN
3500 PLNNagrody

do 
11 lat

12-15 
lat

powyżej 
15 lat

Burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski zaprasza na: 

Patronat Honorowy

Burmistrz Barczewa

BTB
-BE THE BEST-

CENTRUM

KULTURALNO

-BIBLIOTECZNE

w Barczewie

www.rad
iobarczew

o.pl

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat medialny

- warsztaty sushi z Basią z „Domowej Spiżarni”
- pokaz drenażu limfatycznego – MM Gabinet Masażu Przemysław Menziński 
- artystyczne malowanie henną – Henna.Art.Olsztyn
- pokaz fryzur wieczorowych – Salon Fryzjerski Solarium „Krystyna 1964"
- stoisko z biżuterią z kamieni naturalnych/Sylwia Oleszczak
- Grupa Endibar- zaserwuje emocje
- słodkości od Biszkoptowej Pasji
- pro�laktyczne informacje Fundacji Spa For Cancer
- ścianka do zdjęć
- DJ Zibi

Od godz. 17:00 wiele atrakcji dla Pań 

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie na



WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE

Redaktor
Wojciech Zenderowski
e-mail:
zenderowski@wp.pl  Druk: Zakład Poligraficzny U-H J. Skrajnowski

11-300 Biskupiec, ul. Krótka 1, tel. 89 715 34 58 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, 
nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania 
i opracowywania tekstów, nie odpowiada i nie zamieszcza tekstów anonimowych. 
Redakcja informuje o możliwości zamieszczenia reklam.

Wydawca: 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne

Adres: Barczewo, ul. Słowackiego 5  
Tel. / fax.  89 514 82 81

e-mail: gazeta@barczewo.pl

www.wb.barczewo.pl

 

Redaktor, skład DTP: 
Zbigniew Kozłowski
e-mail:
zbigniew.kozlowski@barczewo.pl

Redaktor
Magdalena Łowkiel

Oprac. graf. okładki:
Zbigniew „Ramsko” KozłowskiRedaktor naczelny 

Robert Tokarski
e-mail:
gazeta@barczewo.pl

Redaktor, korekta
Beata Rukszan

GAZETA SAMORZĄDOWA

GAZETA SAMORZĄDOWA 1 (316) luty 20232

Zdjęcia na okładce:
archiwum A. Rybińskiego,
archiwum BTB, 
pixabay.com

Wydanie bieżące i numery archiwalne dostępne są w Informacji Turystycznej - ul. Mickiewicza 12, bibliotece - ul. Słowackiego 5, u sołtysów oraz na www.wb.barczewo.pl

Redaktor
Maja Barczuk-Kalisz

Fot. Archiwum internetowe UM

Książki - recenzje
Biblioteka w CK-B

Michael Punke „Zjawa” 
Oparta na motywach życia trapera Hugh Glassa, postaci autentycznej, 
powieść "Zjawa" to relacja o tym, jakie żniwo może zebrać zawiść 
i zdrada, i czym bywa obsesja zemsty.
W roku 1823 trzydziestosześcioletni Hugh Glass zaciąga się do oddziału 
formowanego przez Kompanię Futrzarską Gór Skalistych, który wyrusza 
na niebezpieczną wyprawę przez dziewicze, niezbadane terytoria. 
Pewnego dnia zostaje straszliwie poturbowany przez niedźwiedzia 
grizzly i leżąc prawie bez życia, oddany pod opiekę dwóch ludzi 
z oddziału, którzy zgłaszają się do tego zadania na ochotnika – są to John 
Fitzgerald, bezwzględny najemnik oraz młody Jim Bridger, przyszły „Król 
ludzi gór”. Gdy do ich obozowiska zbliżają się Indianie, Fitzgerald i Bridger 
pozostawiają Glassa na pastwę losu. Co gorsza, zabierają rannemu broń 
i całe wyposażenie – wszystko to, co dawałoby mu jakąś szansę na 
samodzielne przeżycie. Opuszczony, bezbronny i wściekły, Glass składa 
samemu sobie obietnicę, że przetrwa. I że dokona zemsty.

Żródło;https://www.swiatksiazki.pl/zjawa-ksiazka-audio-6220070-
ksiazka.html?gclid=EAIaIQobChMIycunxPq3_QIVJY9oCR0l7AgHEAQYBCABEgI0Q
vD_BwE

Dominik to 11-letni pogodny 
chłopiec, zawsze pomocny, wrażliwy 
i koleżeński. 26 września uległ 
wypadkowi, którego powodu nie 
znamy do dziś…
Na tę chwilę rozpoznano u niego 
porażenie czterokończynowe 
spastyczne, encefalopatię 
niedokrwienno — niedotlenioną. Jest 
niewydolny oddechowo – zależny od 
respiratora, ma PEGA oraz 
stwierdzoną padaczkę. Czeka go 

jeszcze jedna poważna operacja. Oby tylko jedna!
Dominik ma dwójkę rodzeństwa, porzucenie wszystkiego i zebranie tak 
ogromnych kwot nie jest możliwe, dlatego muszę prosić o pomoc.
Za wszelką pomoc i odrobinę serca, bardzo dziękujemy!
Rodzice Dominika

Dominik Siemianowski

LINK DO ZBIÓRKI >>> https://www.siepomaga.pl/dominik-siemianowski?fbclid=
IwAR2V5yW3w56j2KHRp_aaiMvHxcANI76E2UVDnmIvghHMv_vySKEzC-Qn5_M

Krzyś Urbanek ma stwierdzoną encefalopatię 
niedokrwienno-niedotlenioną, Zespół Segawy jak 
również obniżenie metabolitów dopaminy 
sugerujące zaburzenia neurotransmisji mózgu. 
Leczony jest Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie oraz  
w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Przy Państwa wsparciu rehabilitowany jest już 
14  lat. W tym czasie nastąpiła ogromna poprawa 
jego stanu zdrowia. Z uzyskanych z 1,5 % środków 
finansowane są leki, zabiegi rehabilitacyjne oraz 
zajęcia logopedyczne w prywatnym centrum 
rehabilitacji. Krzyś co roku uczestniczy w turnu-
sach rehabilitacyjnych.
Jednak  niezbędna jest nadal Państwa pomoc, 
która pomoże Krzysiowi „iść przez jego trudne 
życie” o którą proszą rodzice Małgorzata i Piotr 
Urbanek i dziadkowie Jolanta i Zbigniew 
Stodolnik.

WYSTARCZY 
W ZEZNANIU ROCZNYM  WPISAĆ

Numer KRS 0000148747
Cel szczegółowy 1.5 %

Leczenie Krzysztof  Urbanek

 1 marca 2023 r. , burmistrz Barczewa 
pan Andrzej Maciejewski, zaprosił do ratusza 
przedstawicieli organizacji pozarządowych 
działających na terenie miasta i gminy.
 Wydarzenie zorganizowano z okazji 
Światowego Dnia Organizacji Pozarządo-
wych, który przypadał dwa dni wcześniej czy-
li 27 lutego. Na spotkanie przybyli przedsta-
wiciele kilkudziesięciu stowarzyszeń i orga-
nizacji działających na rzecz społeczności 
lokalnej. Na terenie gminy Barczewo zareje-
strowanych jest 46 stowarzyszeń. Trzy z nich 
to inicjatywy nowe, powstałe w 2022 r. 
Organizacje pozarządowe gminy Barczewo 
działają w różnych obszarach: np. sport, 
kultura czy integracja miejscowej ludności. 
Organizują koncerty, festiwale, konkursy, 
spektakle, wystawy oraz różnego rodzaju 
warsztaty w których uczestniczą dzieci, 
młodzież i dorośli. Po ilości organizacji i ini-
cjatywach przez nie podejmowanych widać, 

że społeczeństwo obywatelskie w gminie 
Barczewo rozwija się bardzo prężnie. Spotka-
nie było okazją do tego, by przedstawić swoje 
organizacje i pochwalić się sukcesami. Pan 
burmistrz podziękował wszystkim za dotych-
czasową pracę i życzył sukcesów w przy-
szłości.

 Uczestnicy spotkania w swoich wy-
stąpieniach wielokrotnie podkreślali bardzo 
dobrą współpracę z Urzędem Miejskim 
w Barczewie i życzliwe podejście do lokal-
nych inicjatyw. Świadczą o tym dotacje gmin-
ne na realizację projektów przygotowanych 
przez stowarzyszenia. Kwota dotacji z roku 
na rok rośnie. Świadczą o tym liczby:
2018 r. – 292000 zł, 2019 r. – 318500 zł, 
2020 r. 318500 zł, 2021 r. – 368000 zł, - 
2022 r. – 375000 zł.
 W tym roku wysokość wsparcia wyno-
sić będzie 383 000 zł.
 Podczas spotkania spotkania podpisano 
umowy na gminne dotacje dla projektów, 
które będą realizowane w 2023 r.
 Wszystkim organizacjom samorządo-
wym z gminy Barczewo życzymy wielu sukce-
sów i satysfakcji z prowadzonej działalności.

Mariusz Pniewski

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
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 W lutym ogłoszona została lista projektów do dofinansowania 
na budowę i modernizację dróg gminnych w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Barczewo złożyła trzy projekty, 
z czego dwa otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 1 mln 
384 tys. złotych. W ramach tego zadania będzie wybudowana 
droga w Ruszajnach od gminnej drogi asfaltowej do wiaduktu 
w kierunku domu weselnego oraz obecna droga z płyt na Osiedlu 
Zielone Wzgórze. Trzeci projekt, który obejmował przebudowę ul. 
Parkowej i Świerkowej w Nikielkowie, znalazł się na liście 
rezerwowej na pozycji nr 34.
 Realizacja zadania, na które czekało wielu mieszkańców gminy, 
odbędzie się jeszcze w tym roku.

INFORMACJE

 17 lutego 2023 r. w sali Skarbca Kultury 
Europejskiej w Barczewie odbył się I Dzień 
Tradycji Służby Więziennej. Na zaproszenie 
Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie płk. 
Marka Kulwickiego w uroczystości wzięli 
udział m.in. Posłowie na Sejm RP Iwona Arent 
oraz Jerzy Małecki, Dyrektor Okręgowy SW 
płk. Wojciech Szczudło, Burmistrz Barczewa 
Andrzej Maciejewski oraz jego zastępca Piotr 
Mostek, Dyrektor Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Olecku Robert Nowacki, 
Komendant Ośrodka Szkolenia SW w Po-
powie płk. Dorota Pawlak oraz jego  Zastępca 
mjr Lech Łach, a także dyrektorzy jednostek, 
instytucji, przedstawiciele organizacji, księża 
i funkcjonariusze służby więziennej. 
 Wszystkim wyróżnionym i awansowanym 
serdecznie gratulujemy oraz życzymy wy-
trwałości i sukcesów w pełnieniu ciężkiej, ale 
jak ważnej służby.

Modernizacja dróg gminnych w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Tekst i foto na podstawie archiwum internetowego Gminy Barczewo

Były medale, wyróżnienia i awanse

Szanowni Państwo,
rozpoczął się okres rozliczeń z fiskusem za 2022 rok.  
Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie w rozwoju naszej 
gminy.
Jak to zrobić?
Wystarczy podczas rozliczania PIT wskazać miejsce zamieszkania 
w gminie Barczewo, a część Państwa podatku trafi do naszego 
budżetu. Dzięki tym środkom pomożecie Państwo zrealizować tak 
wiele  potrzebnych inwestycji i remontów.
Szczególnie apeluję tu do mieszkańców dynamicznie rozwijającego się 
Barczewa, Wójtowa, Łęgajn, Nikielkowa czy Kaplityn gdzie bardzo 
dużo osób wskazuje  jeszcze miejsce zamieszkania w innej gminie. 
W tych i wielu innych miejscowościach naszej gminy potrzeby 
w zakresie budowy dróg, kanalizacji, chodników, oświetlenia czy 
transportu publicznego są bardzo duże. Dzięki Waszemu wsparciu 
szybciej uda się je zrealizować. 
Zachęcam również  by dodatkowo przy rozliczaniu PIT przekazać 
1,5 % swojego podatku organizacjom pożytku publicznego z terenu 
naszej gminy. 

Z poważaniem 
Andrzej Maciejewski 
Burmistrz Barczewa

18 3
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 100 lat życia to wyjątkowe wydarzenie dla jubilatki, całej Jej rodziny 
ale i dla naszej gminy Barczewo. Ten piękny wiek osiągnęła pani Irena 
Wasyluk, która przyjechała z Wileńszczyzny i mieszka w Barczewie od 
1946 r. Jest w tym momencie jedną z najstarszych barczewianek 
i mieszkanek naszej gminy. Rocznica 100. urodzin to piękny jubileusz. 
W dniu urodzin 1 lutego wspaniałej Jubilatce osobiście złożył życzenia 
Burmistrz Barczewa pan Andrzej Maciejewski oraz Przewodnicząca 
Rady Miejskiej pani Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka. Pani Irena 
Wasyluk otrzymała list gratulacyjny i piękny bukiet kwiatów. Razem 
z najbliższymi i specjalnymi gośćmi Jubilatka z uśmiechem i nostalgią 
wspominała dawne trudne czasy, niełatwe losy rodzinne, a także 
śpiewała i recytowała wiersze, będąc przy tym pełna energii.
 Pani Irenie gratulujemy pięknego wieku, nieustającego optymizmu 
i życzymy dalszych lat w zdrowiu i szczęściu. 

 Już niedługo rozpocznie się realizacja kolejnego, II etapu 
zamówienia w ramach programu „Cyfrowa Gmina” na 
kwotę ok. 230 tys. zł., w którym zaplanowano zakup ko-
lejnego sprzętu dla jednostek gminy oraz rozbudowę 
serwera UM Barczewo dla usprawnienia pracy urzędu. 
 Kolejną dobrą informacją jest obecnie trwająca rea-
lizacja wspólnego projektu SP1 oraz Gminy Barczewo: 
„Rozbudowa Centrum Edukacyjnego w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Barczewie” o wartości ok. 360 tys. zł. 
Dofinansowanie do tego projektu wynosi 83 % i pochodzi 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 Głównym celem tego projektu jest podniesienie po-
ziomu edukacji ogólnokształcącej wspierającej kluczowe 
umiejętności ok 300 uczniów, doposażenie przyszkolnej 
infrastruktury sportowej oraz rozszerzenie Centrum Edu-
kacyjnego o kolejne pracownie.

 W sali konferencyjnej odbyło się dziś przekazanie 
sprzętu do publicznych szkół i przedszkoli z gminy Bar-
czewo w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Zrealizowano 
właśnie I etap doposażania szkół oraz przedszkoli w sprzęt, 
o wartości ok. 170 tys. zł., taki jak: komputery AiO, 
monitory, laptopy komputery stacjonarne, projektory oraz 
oprogramowanie Microso� Office H&B 2021.  Sprzęt ten 
otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Barczewie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Bar-
czewie, Przedszkole w Łęgajnach, Przedszkole Miejskie 
w Barczewie oraz MZOiZ. 
Nowy sprzęt trafił również do Urzędu Miejskiego w Bar-
czewie. 

INFORMACJE

 W Nikielkowie przy ulicy J. Grzymały 
i w Barczewie przy ul. Armii Krajowej 
rozpoczęły się prace związane z rewita-
lizacją parku oraz prace na terenie cmenta-
rza, które są wynikiem działań w ramach 
uzyskanego dofinansowania przez gminę 
Barczewo do projektu pn. "Utworzenie 
i ochrona miejsc różnorodności biolo-
gicznej w Gminie Barczewo” ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego woj. warmińsko-mazur-
skiego na lata 2014-2020.
 Przedmiotem projektu jest utworzenie 
trzech ekoparków na terenie gm. Bar-
czewo: ekoparku „Wyspa”, „Barczewo” 
i „Nikielkowo”.
 Łączna wartość projektu ogółem:
3 675 264,97 zł, dofinansowanie 85%.
Prace zaplanowane do końca roku rozpo-
częły się od wycinki i uporządkowania 
drzewostanu.  
 W ramach prac nad ekoparkami zosta-
ną wykonane takie prace jak: prace kon-
serwatorskie na istniejącym drzewostanie 
(podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, spe-
cjalistyczne zabieg pielęgnacyjne, wycinka 
sanitarna, usunięcie wywrotów, trzebież 

Bioróżnorodność w gminie Barczewo

INFORMACJE

sanitarna) oraz pozostałej roślinności, 
oczyszczenie terenów parków na całym 
jego obszarze, prace konserwacyjne 
związane kanałami i ciekami wodnymi; 
uporządkowanie ciągów komunikacyj-
nych; nowe nasadzenia; zainstalowanie 
niezbędnych budek dla ptaków oraz 
nietoperzy i owadów; małej architektury; 
wprowadzenie elementów edukacyjnych 
w tym: plansze i tablice edukacyjne. 

 Podczas ostatniej sesji Rady Miejskie w Barczewie w obecności 11 
radnych przegłosowano (9 głosów "Za", 2 głosy wstrzymujące) budżet 
gminy Barczewo na 2023 rok. Bardzo dziękuję wszystkim radnym, 
pracownikom urzędu, dyrektorom jednostek organizacyjnych za ogrom 
pracy włożony w przygotowanie tak istotnej uchwały. Szczególne 
podziękowania kieruję do Skarbnika Miasta Pani Doroty Kondratowicz. 
    Rok 2023 to czas, w którym zostanie zrealizowanych wiele nowych 
inwestycji, na które mieszkańcy czekali od lat, ale również tych, które 
zostały rozpoczęte wcześniej. Zdecydowana większość środków na 
realizację zadań inwestycyjnych, które w tym roku opiewają na kwotę 
20.558,115 zł pochodzi z pozyskanych środków zewnętrznych, dotacji. 
Jest to kwota 13.327.278 zł, która stanowi blisko 65% całości środków 
przeznaczonych na inwestycje.

Andrzej Maciejewski
Burmistrz Barczewa

 4 października 2022 r. w Galerii Sztuki „Synagoga” w Bar-
czewie oficjalnie podpisano umowę o wartości 1 mln złotych 
między Fundacją BGK Most The Most i Powiatem Olsztyńskim na 
remont zabytkowego obiektu Synagogi. Umowy podpisali starosta 
olsztyński Andrzej Abako oraz członek Zarządu Artur Wrochna 
z Prezes Fundacji Most The Most - Brygidą Ślabską. W uroczystości 
wzięli także udział m.in. Burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski, 
zastępca burmistrza Piotr Mostek, radni sejmiku wojewódzkiego, 
radni powiatowi, radni Rady Miejskiej w Barczewie, dyrektorzy, 
pracownicy wydziałów i jednostek podległych oraz mieszkańcy 
i sympatycy barczewskiej Synagogi. Zdobyty grant jest efektem 
zaangażowania mieszkańców gminy Barczewo i okolic, którzy 
głosowali na barczewską Synagogę w ogłoszonym przez fundację 
konkursie „Nasz Zabytek”, wynikiem czego jest zdobycie dotacji w kwocie 1 miliona złotych. W nowym już 2023 roku zabytkowe 
wnętrza Synagogi czeka remont, a w nim najważniejsze jest założenie ogrzewania. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej 
współpracy oraz trzymamy kciuki za sprawny przebieg inwestycji.

Magdalena Łowkiel

1 mln złotych na remont Synagogi!

 W najbliższym czasie parki te staną się 
nie tylko bezpiecznym, ale też pięknym 
i atrakcyjnym terenem dla wszystkich 
mieszkańców gminy, spełniającym rów-
nież rolę edukacyjną.
 Ekoparki będą tworzyć barierę chro-
niącą te obszary oraz gatunki zwierząt 
i roślin w nich zamieszkujące.

Maja Barczuk-Kalisz

Fot. archiwum Gminy Barczewo/facebook

100 lat Barczewianki Ireny Wasyluk

Tekst i foto na podstawie archiwum internetowego Gminy Barczewo
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BUDŻET GMINY NA 2023 ROK PRZYJĘTY

CYFROWA GMINA BARCZEWO

Dobre wiadomości !
Rusza strategiczna dla całego regionu inwestycja drogowa. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę drogi 
ekspresowej S16 Olsztyn-Barczewo-Biskupiec !!!
W ramach dwóch zadań, w śladzie obecnej DK16, powstanie droga klasy S 
o długości blisko 30 km. Istniejąca droga zostanie dostosowana do 
parametrów klasy S, zarówno dzięki dobudowie drugiej jezdni, jak 
i przebudowie konstrukcji niektórych odcinków istniejącej drogi.
 Wybudowane zostaną także dodatkowe jezdnie umożliwiające obsługę 
przyległych terenów. Powstaną nowe węzły drogowe Wójtowo oraz Łęgajny, 
natomiast węzły Barczewo, Kromerowo i Biskupiec zostaną dostosowane do 
parametrów klasy S. Inwestycja obejmie także budowę obiektów 
inżynieryjnych, montaż urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów 

akustycznych, budowę przejść dla zwierząt, 
odwodnienia i oświetlenia drogi. Wykonany 
zostanie system zarządzania ruchem (SZR) 
wraz z systemem preselekcyjnym (stacja 
ciągłego pomiaru ruchu). Powstaną dwa 
Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) i obwód 
utrzy-mania drogi ekspresowej w rejonie 
węzła Biskupiec.
źródło: GDDKiA 

Tekst i foto na podstawie archiwum internetowego Gminy Barczewo
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 100 lat życia to wyjątkowe wydarzenie dla jubilatki, całej Jej rodziny 
ale i dla naszej gminy Barczewo. Ten piękny wiek osiągnęła pani Irena 
Wasyluk, która przyjechała z Wileńszczyzny i mieszka w Barczewie od 
1946 r. Jest w tym momencie jedną z najstarszych barczewianek 
i mieszkanek naszej gminy. Rocznica 100. urodzin to piękny jubileusz. 
W dniu urodzin 1 lutego wspaniałej Jubilatce osobiście złożył życzenia 
Burmistrz Barczewa pan Andrzej Maciejewski oraz Przewodnicząca 
Rady Miejskiej pani Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka. Pani Irena 
Wasyluk otrzymała list gratulacyjny i piękny bukiet kwiatów. Razem 
z najbliższymi i specjalnymi gośćmi Jubilatka z uśmiechem i nostalgią 
wspominała dawne trudne czasy, niełatwe losy rodzinne, a także 
śpiewała i recytowała wiersze, będąc przy tym pełna energii.
 Pani Irenie gratulujemy pięknego wieku, nieustającego optymizmu 
i życzymy dalszych lat w zdrowiu i szczęściu. 

 Już niedługo rozpocznie się realizacja kolejnego, II etapu 
zamówienia w ramach programu „Cyfrowa Gmina” na 
kwotę ok. 230 tys. zł., w którym zaplanowano zakup ko-
lejnego sprzętu dla jednostek gminy oraz rozbudowę 
serwera UM Barczewo dla usprawnienia pracy urzędu. 
 Kolejną dobrą informacją jest obecnie trwająca rea-
lizacja wspólnego projektu SP1 oraz Gminy Barczewo: 
„Rozbudowa Centrum Edukacyjnego w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Barczewie” o wartości ok. 360 tys. zł. 
Dofinansowanie do tego projektu wynosi 83 % i pochodzi 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 Głównym celem tego projektu jest podniesienie po-
ziomu edukacji ogólnokształcącej wspierającej kluczowe 
umiejętności ok 300 uczniów, doposażenie przyszkolnej 
infrastruktury sportowej oraz rozszerzenie Centrum Edu-
kacyjnego o kolejne pracownie.

 W sali konferencyjnej odbyło się dziś przekazanie 
sprzętu do publicznych szkół i przedszkoli z gminy Bar-
czewo w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Zrealizowano 
właśnie I etap doposażania szkół oraz przedszkoli w sprzęt, 
o wartości ok. 170 tys. zł., taki jak: komputery AiO, 
monitory, laptopy komputery stacjonarne, projektory oraz 
oprogramowanie Microso� Office H&B 2021.  Sprzęt ten 
otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Barczewie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Bar-
czewie, Przedszkole w Łęgajnach, Przedszkole Miejskie 
w Barczewie oraz MZOiZ. 
Nowy sprzęt trafił również do Urzędu Miejskiego w Bar-
czewie. 

INFORMACJE

 W Nikielkowie przy ulicy J. Grzymały 
i w Barczewie przy ul. Armii Krajowej 
rozpoczęły się prace związane z rewita-
lizacją parku oraz prace na terenie cmenta-
rza, które są wynikiem działań w ramach 
uzyskanego dofinansowania przez gminę 
Barczewo do projektu pn. "Utworzenie 
i ochrona miejsc różnorodności biolo-
gicznej w Gminie Barczewo” ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego woj. warmińsko-mazur-
skiego na lata 2014-2020.
 Przedmiotem projektu jest utworzenie 
trzech ekoparków na terenie gm. Bar-
czewo: ekoparku „Wyspa”, „Barczewo” 
i „Nikielkowo”.
 Łączna wartość projektu ogółem:
3 675 264,97 zł, dofinansowanie 85%.
Prace zaplanowane do końca roku rozpo-
częły się od wycinki i uporządkowania 
drzewostanu.  
 W ramach prac nad ekoparkami zosta-
ną wykonane takie prace jak: prace kon-
serwatorskie na istniejącym drzewostanie 
(podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, spe-
cjalistyczne zabieg pielęgnacyjne, wycinka 
sanitarna, usunięcie wywrotów, trzebież 

Bioróżnorodność w gminie Barczewo

INFORMACJE

sanitarna) oraz pozostałej roślinności, 
oczyszczenie terenów parków na całym 
jego obszarze, prace konserwacyjne 
związane kanałami i ciekami wodnymi; 
uporządkowanie ciągów komunikacyj-
nych; nowe nasadzenia; zainstalowanie 
niezbędnych budek dla ptaków oraz 
nietoperzy i owadów; małej architektury; 
wprowadzenie elementów edukacyjnych 
w tym: plansze i tablice edukacyjne. 

 Podczas ostatniej sesji Rady Miejskie w Barczewie w obecności 11 
radnych przegłosowano (9 głosów "Za", 2 głosy wstrzymujące) budżet 
gminy Barczewo na 2023 rok. Bardzo dziękuję wszystkim radnym, 
pracownikom urzędu, dyrektorom jednostek organizacyjnych za ogrom 
pracy włożony w przygotowanie tak istotnej uchwały. Szczególne 
podziękowania kieruję do Skarbnika Miasta Pani Doroty Kondratowicz. 
    Rok 2023 to czas, w którym zostanie zrealizowanych wiele nowych 
inwestycji, na które mieszkańcy czekali od lat, ale również tych, które 
zostały rozpoczęte wcześniej. Zdecydowana większość środków na 
realizację zadań inwestycyjnych, które w tym roku opiewają na kwotę 
20.558,115 zł pochodzi z pozyskanych środków zewnętrznych, dotacji. 
Jest to kwota 13.327.278 zł, która stanowi blisko 65% całości środków 
przeznaczonych na inwestycje.

Andrzej Maciejewski
Burmistrz Barczewa

 4 października 2022 r. w Galerii Sztuki „Synagoga” w Bar-
czewie oficjalnie podpisano umowę o wartości 1 mln złotych 
między Fundacją BGK Most The Most i Powiatem Olsztyńskim na 
remont zabytkowego obiektu Synagogi. Umowy podpisali starosta 
olsztyński Andrzej Abako oraz członek Zarządu Artur Wrochna 
z Prezes Fundacji Most The Most - Brygidą Ślabską. W uroczystości 
wzięli także udział m.in. Burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski, 
zastępca burmistrza Piotr Mostek, radni sejmiku wojewódzkiego, 
radni powiatowi, radni Rady Miejskiej w Barczewie, dyrektorzy, 
pracownicy wydziałów i jednostek podległych oraz mieszkańcy 
i sympatycy barczewskiej Synagogi. Zdobyty grant jest efektem 
zaangażowania mieszkańców gminy Barczewo i okolic, którzy 
głosowali na barczewską Synagogę w ogłoszonym przez fundację 
konkursie „Nasz Zabytek”, wynikiem czego jest zdobycie dotacji w kwocie 1 miliona złotych. W nowym już 2023 roku zabytkowe 
wnętrza Synagogi czeka remont, a w nim najważniejsze jest założenie ogrzewania. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej 
współpracy oraz trzymamy kciuki za sprawny przebieg inwestycji.

Magdalena Łowkiel

1 mln złotych na remont Synagogi!

 W najbliższym czasie parki te staną się 
nie tylko bezpiecznym, ale też pięknym 
i atrakcyjnym terenem dla wszystkich 
mieszkańców gminy, spełniającym rów-
nież rolę edukacyjną.
 Ekoparki będą tworzyć barierę chro-
niącą te obszary oraz gatunki zwierząt 
i roślin w nich zamieszkujące.

Maja Barczuk-Kalisz

Fot. archiwum Gminy Barczewo/facebook

100 lat Barczewianki Ireny Wasyluk

Tekst i foto na podstawie archiwum internetowego Gminy Barczewo
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CYFROWA GMINA BARCZEWO

Dobre wiadomości !
Rusza strategiczna dla całego regionu inwestycja drogowa. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę drogi 
ekspresowej S16 Olsztyn-Barczewo-Biskupiec !!!
W ramach dwóch zadań, w śladzie obecnej DK16, powstanie droga klasy S 
o długości blisko 30 km. Istniejąca droga zostanie dostosowana do 
parametrów klasy S, zarówno dzięki dobudowie drugiej jezdni, jak 
i przebudowie konstrukcji niektórych odcinków istniejącej drogi.
 Wybudowane zostaną także dodatkowe jezdnie umożliwiające obsługę 
przyległych terenów. Powstaną nowe węzły drogowe Wójtowo oraz Łęgajny, 
natomiast węzły Barczewo, Kromerowo i Biskupiec zostaną dostosowane do 
parametrów klasy S. Inwestycja obejmie także budowę obiektów 
inżynieryjnych, montaż urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów 

akustycznych, budowę przejść dla zwierząt, 
odwodnienia i oświetlenia drogi. Wykonany 
zostanie system zarządzania ruchem (SZR) 
wraz z systemem preselekcyjnym (stacja 
ciągłego pomiaru ruchu). Powstaną dwa 
Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) i obwód 
utrzy-mania drogi ekspresowej w rejonie 
węzła Biskupiec.
źródło: GDDKiA 

Tekst i foto na podstawie archiwum internetowego Gminy Barczewo
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INFORMACJE INFORMACJE

 26 stycznia w sali Szkoły Podstawowej 
nr 1 po raz pierwszy odbył się Koleżeński 
Turniej Badmintona.
 28 stycznia odbył się Turniej Piłkarski 
zorganizowany przez Klub Sportowy Pisa 
Primavera Barczewo. W barczewskich 
szkołach rozegrano mecze piłkarskie.
 W Szkole Podstawowej nr 1 grały dru-
żyny roczników 2016 i młodsi ze Stawi-
gudy, Olsztynka, Barczewa i dwie drużyny 
z Biskupca. Natomiast w Szkole Podsta-
wowej nr 3 zagrały drużyny rocznika 2013 
Stomil Olsztyn, Sasza Olsztyn i Pisa Bar-
czewo, następnie zagrali piłkarze rocznika 
2014 i 2015 a po południu drużyny do-
rosłych. Jak co roku przeprowadzono 
również licytacje m.in. piłek, kubków i  smy-
czy. W obu szkołach rodzice przygotowali 
pyszne słodkie kawiarenki.
 Tego samego dnia na Plaży Miejskiej 
w Zalesiu spotkała się Grupa Barczewskich 
Morsów  z zaprzyjaźnionymi  miłośnikami 
zimowych kąpieli z Olsztyna, Biskupca 
i Gdańska. Aukcję wośpowych gadżetów 
przeprowadzono oczywiście w wodzie. 
W czasie wydarzenia każdy z uczestników 
miał możliwość skorzystania z sauny War-
mińskie Klimaty spa & wellnes. Inicjatywę 
wsparły Ochotnicza Straż Pożarna w Bar-
czewie oraz pracownicy Zakładu Budyn-
ków Komunalnych w Barczewie.
 29 stycznia - dzień 31. Finału WOŚP od 
rana wypełniony był licznymi wydarzeniami 
sportowymi i kulturalnymi odbywającymi 
się na terenie miasta i gminy. Już od rana 
grupa „Szachy Barczewo” zorganizowała 
w budynku CK-B w Barczewie turniej sza-
chowy "Gramy dla WOŚP".  OSP Barczewo 
zaprosiło do zwiedzania remizy. W tym 
samym czasie Barczewskie Stowarzyszenie 
Biegowe "Barczewo Biega" przeprowadziło 
VIII Koleżeński Bieg dla WOŚP przy 
Zespole Szkół w Barczewie.
 Główny Finał WOŚP w naszej gminie 
odbył się tradycyjnie w Zespole Szkół 
w Barczewie.
 W hali sportowej w samo południe za-
proszono wszystkich na „Wośpowy obiad 
z SIO” – stoisko kulinarne zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywa-
telskich w Barczewie. Strażacy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Barczewie przepro-
wadzili instruktaż udzielania pierwszej 
pomocy i zabezpieczali medycznie całość 
wydarzenia. Była możliwość obejrzenia 
wielu pokazów sportowych: jazdy na 
rolkach Szkółki Roll Masters Krzysztofa 
Zyborowicza, jogi dla dzieci i dorosłych 
(Zdrowy Styl Bycia Aneta Klamka), Sharks 
Barczewo Rafała Karczewskiego z uczniem 

Klaudiuszem Urbankiem, samoobrony 
wykonanego przez dzieci, młodzież i do-
rosłych z Defender Barczewo Jarosława 
Łady, czy sportowego Salki Fit Sławomira 
Żarejko.

 Pokazy przeplatano aukcjami, występa-
mi Barczewskiego Big Bandu oraz recitalem 
olsztyńskiego hejnalisty Daniela Rupiń-
skiego.
 W trakcie trwania imprezy dostępne 
były następujące stoiska: kulinarne - SIO, 
sklepik WOŚP, punkt rejestracji dawców 
szpiku kostnego DKMS, kącik fryzjerski 
(zaplatanie warkoczyków) - Zakład Fryzjer-
ski Jolanty Szwarc, kącik zabaw dzie-
cięcych, punkt drenażu limfatycznego – 
MM Gabinet Masażu Przemysława Men-
zińskiego oraz kącik malowania twarzy 
i tatuaży dla dzieci, kącik budowania LEGO 
i wzięcia udziału w mistrzowsko prowa-
dzonych licytacjach na żywo.
 Również część sołectw zorganizowała 
świetne wydarzenia dla swoich mieszkań-
ców, wśród nich kawiarenki, licytacje, 
koncerty, przejażdżki terenowymi autami. 
Były to: sołectwo Barczewko, sołectwo 
Bartołty Wielkie, sołectwo Jedzbark, 
sołectwo Kromerowo, sołectwo Kronowo, 
sołectwo Lamkowo, sołectwo Łęgajny, 
sołectwo Nikielkowo, sołectwo Ramsowo, 
sołectwo Ruszajny, sołectwo Skajboty, 
sołectwo Wipsowo, sołectwo Wójtowo.
 59 wolontariuszy przez cały dzień  
kwestowało na terenie miasta i gminy 
Barczewo, zbierając pieniądze  do puszek. 
Alternatywą była możliwość płatności 
kartą u wolontariusza w oryginalnym stroju 
mistrza krzyżackiego!
 Oczywiście na wszystkich imprezach 
zachęcano do wsparcia datkami inicjatywy 
WOŚP, a relacje z wydarzeń można było 
oglądać za pośrednictwem przekazu 
telewizyjnego TVK Macrosat.

 Tak wiele się działo dzięki WAM!  

 Po raz kolejny pokazaliśmy, że umiemy 
się jednoczyć!
 Ze wszystkich działań w mieście i gmi-
nie Barczewo zebraliśmy kwotę 135382,87 
zł i to jeszcze nie koniec! Nadal czekamy na 
ostateczne rozliczenie z głównym sztabem 
WOŚP.
 Z całego serca dziękujemy każdemu za 
zaangażowanie i wszelką pomoc, za każdą 
złotówkę, przekazany voucher, przedmiot, 
usługę. Już teraz z niecierpliwością czeka-
my na kolejny finał.
 Grajmy do końca świata i jeden dzień 
dłużej!

Magdalena Łowkiel
we współpracy ze Sztabem WOŚP 

w Barczewie

 „Chcemy wygrać z sepsą!”- wybrzmiało 
hasło 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy i od razu  otworzyły się  
serca mieszkańców miasta i gminy Bar-
czewo.
 W tym roku „wośpowy ruch” rozpoczął 
się już jesienią 2022 r. od rejestracji wo-
lontariuszy, następnie w grudniu urucho-
miono profil CK-B na Allegro, gdzie rozpo-
częły się licytacje voucherów, usług i roz-
maitych rzeczy ufundowanych przez hoj-
nych darczyńców, do których docierała 
niezastąpiona Dominika Kacperska. Od 
początku stycznia bieżącego roku można 
było wrzucać pierwsze datki do stacjo-
narnych puszek ustawionych w różnych 
punktach usługowych Barczewa i Olsztyna. 
Pomimo deszczowej pogody 15 stycznia 
atrakcją, która przyciągnęła sporo aktyw-
nych mieszkańców, okazał się spacer z kij-
kami z Parku Miejskiego do Zalesia po-
łączony z treningiem przeprowadzonym 
przez Beatę i Szymona Kurdynowskich. 
Uczestnicy chętnie wrzucali datki do wo-
śpowej puszki.
 20 stycznia odbył się Międzyklasowy 
Tor Przeszkód dla klas I-III, przygotowany 

i przeprowadzony przez SALKĘ FIT Sławo-
mira Żarejko we współpracy ze Szkołą 
Podstawową nr 1 im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Barczewie. W konkurencjach 
sportowych, w których trzeba było wyka-
zać się szybkością, sprytem i zwinnością, 
wzięło udział ok. 100 dzieci. Miał miejsce 
również pyszny kiermasz ciast przygoto-
wany przez całą społeczność szkolną.
 21 stycznia członkowie Barczewskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizo-
wali w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym 
Spotkanie Międzypokoleniowe Gier Plan-

szowych, w którym licznie wzięli udział 
zagorzali miłośnicy planszówek.
 25 stycznia w Skarbcu Kultury Euro-
pejskiej w Barczewie aktorzy "Teatru Po-
ruszenia" działającego przy Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznym w Barczewie odegrali 
sztukę teatralną pt. „Mój przyjaciel Wilk”, 
specjalnie przygotowaną  na Wielką Orkie-
strę!
 Przedstawienie skierowane zarówno 
do dzieci jak i dorosłych sprawiło wiele 
frajdy  licznie przybyłej publiczności.

 Za nami ferie zimowe i związane z nimi 
zajęcia  z profesjonalnym programem 
profilaktycznym, przeprowadzone przez 
pracowników Centrum Kulturalno-Biblio-
tecznego w Barczewie, w tym świetlic wiej-
skich z punktami bibliotecznymi.
 W bogatej ofercie zajęć, które trwały od 
23 stycznia do 5 lutego (po 3 godziny 
dziennie), znalazły się te obejmujące pracę 
z książkami i czasopismami popularno-
naukowymi oraz literackimi, plastyczno-
ceramiczne, techniczno-konstrukcyjne 
oraz gry i zabawy ruchowe i planszowe. 
W ramach zajęć uczestnicy w sposób 
aktywny i twórczy nabywali wiadomości 
i umiejętności dotyczące tworzenia gier 
planszowych, wykonywania różnymi tech-
nikami i metodami prac z dziedziny 
malarstwa, grafiki i ceramiki. Zwiedzili 
dodatkowo Salon Muzyczny i udzielili 
wywiadu podczas wizyty w  Radiu Warmia 
Barczewo. Tegoroczne zajęcia koncentro-
wały się tematycznie wokół nauk przy-
rodniczych, szczególnie astronomii. A to 
w związku z ogłoszeniem 2023 roku 
Rokiem Mikołaja Kopernika. Nie zabrakło 
więc ciekawostek o życiu i dokonaniach 
wybit-nego astronoma jak również legend  
i baśni związanych z gwiazdozbiorami 
Wielkiej  i Małej Niedźwiedzicy. 

 Efektem wspólnych starań stały się 
między innymi makiety naszego Układu 
Słonecznego, pejzaże kosmiczne malo-
wane na dachówkach, okazałe pojazdy 
kosmiczne, niedźwiedzie i pingwiny.
 Na realizację ferii pozyskaliśmy dofi-
nansowanie z Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Bar-
czewie.

Anna Rok

Zaplan(sz)owane ferie z Mikołajem Kopernikiem
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 26 stycznia w sali Szkoły Podstawowej 
nr 1 po raz pierwszy odbył się Koleżeński 
Turniej Badmintona.
 28 stycznia odbył się Turniej Piłkarski 
zorganizowany przez Klub Sportowy Pisa 
Primavera Barczewo. W barczewskich 
szkołach rozegrano mecze piłkarskie.
 W Szkole Podstawowej nr 1 grały dru-
żyny roczników 2016 i młodsi ze Stawi-
gudy, Olsztynka, Barczewa i dwie drużyny 
z Biskupca. Natomiast w Szkole Podsta-
wowej nr 3 zagrały drużyny rocznika 2013 
Stomil Olsztyn, Sasza Olsztyn i Pisa Bar-
czewo, następnie zagrali piłkarze rocznika 
2014 i 2015 a po południu drużyny do-
rosłych. Jak co roku przeprowadzono 
również licytacje m.in. piłek, kubków i  smy-
czy. W obu szkołach rodzice przygotowali 
pyszne słodkie kawiarenki.
 Tego samego dnia na Plaży Miejskiej 
w Zalesiu spotkała się Grupa Barczewskich 
Morsów  z zaprzyjaźnionymi  miłośnikami 
zimowych kąpieli z Olsztyna, Biskupca 
i Gdańska. Aukcję wośpowych gadżetów 
przeprowadzono oczywiście w wodzie. 
W czasie wydarzenia każdy z uczestników 
miał możliwość skorzystania z sauny War-
mińskie Klimaty spa & wellnes. Inicjatywę 
wsparły Ochotnicza Straż Pożarna w Bar-
czewie oraz pracownicy Zakładu Budyn-
ków Komunalnych w Barczewie.
 29 stycznia - dzień 31. Finału WOŚP od 
rana wypełniony był licznymi wydarzeniami 
sportowymi i kulturalnymi odbywającymi 
się na terenie miasta i gminy. Już od rana 
grupa „Szachy Barczewo” zorganizowała 
w budynku CK-B w Barczewie turniej sza-
chowy "Gramy dla WOŚP".  OSP Barczewo 
zaprosiło do zwiedzania remizy. W tym 
samym czasie Barczewskie Stowarzyszenie 
Biegowe "Barczewo Biega" przeprowadziło 
VIII Koleżeński Bieg dla WOŚP przy 
Zespole Szkół w Barczewie.
 Główny Finał WOŚP w naszej gminie 
odbył się tradycyjnie w Zespole Szkół 
w Barczewie.
 W hali sportowej w samo południe za-
proszono wszystkich na „Wośpowy obiad 
z SIO” – stoisko kulinarne zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywa-
telskich w Barczewie. Strażacy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Barczewie przepro-
wadzili instruktaż udzielania pierwszej 
pomocy i zabezpieczali medycznie całość 
wydarzenia. Była możliwość obejrzenia 
wielu pokazów sportowych: jazdy na 
rolkach Szkółki Roll Masters Krzysztofa 
Zyborowicza, jogi dla dzieci i dorosłych 
(Zdrowy Styl Bycia Aneta Klamka), Sharks 
Barczewo Rafała Karczewskiego z uczniem 

Klaudiuszem Urbankiem, samoobrony 
wykonanego przez dzieci, młodzież i do-
rosłych z Defender Barczewo Jarosława 
Łady, czy sportowego Salki Fit Sławomira 
Żarejko.

 Pokazy przeplatano aukcjami, występa-
mi Barczewskiego Big Bandu oraz recitalem 
olsztyńskiego hejnalisty Daniela Rupiń-
skiego.
 W trakcie trwania imprezy dostępne 
były następujące stoiska: kulinarne - SIO, 
sklepik WOŚP, punkt rejestracji dawców 
szpiku kostnego DKMS, kącik fryzjerski 
(zaplatanie warkoczyków) - Zakład Fryzjer-
ski Jolanty Szwarc, kącik zabaw dzie-
cięcych, punkt drenażu limfatycznego – 
MM Gabinet Masażu Przemysława Men-
zińskiego oraz kącik malowania twarzy 
i tatuaży dla dzieci, kącik budowania LEGO 
i wzięcia udziału w mistrzowsko prowa-
dzonych licytacjach na żywo.
 Również część sołectw zorganizowała 
świetne wydarzenia dla swoich mieszkań-
ców, wśród nich kawiarenki, licytacje, 
koncerty, przejażdżki terenowymi autami. 
Były to: sołectwo Barczewko, sołectwo 
Bartołty Wielkie, sołectwo Jedzbark, 
sołectwo Kromerowo, sołectwo Kronowo, 
sołectwo Lamkowo, sołectwo Łęgajny, 
sołectwo Nikielkowo, sołectwo Ramsowo, 
sołectwo Ruszajny, sołectwo Skajboty, 
sołectwo Wipsowo, sołectwo Wójtowo.
 59 wolontariuszy przez cały dzień  
kwestowało na terenie miasta i gminy 
Barczewo, zbierając pieniądze  do puszek. 
Alternatywą była możliwość płatności 
kartą u wolontariusza w oryginalnym stroju 
mistrza krzyżackiego!
 Oczywiście na wszystkich imprezach 
zachęcano do wsparcia datkami inicjatywy 
WOŚP, a relacje z wydarzeń można było 
oglądać za pośrednictwem przekazu 
telewizyjnego TVK Macrosat.

 Tak wiele się działo dzięki WAM!  

 Po raz kolejny pokazaliśmy, że umiemy 
się jednoczyć!
 Ze wszystkich działań w mieście i gmi-
nie Barczewo zebraliśmy kwotę 135382,87 
zł i to jeszcze nie koniec! Nadal czekamy na 
ostateczne rozliczenie z głównym sztabem 
WOŚP.
 Z całego serca dziękujemy każdemu za 
zaangażowanie i wszelką pomoc, za każdą 
złotówkę, przekazany voucher, przedmiot, 
usługę. Już teraz z niecierpliwością czeka-
my na kolejny finał.
 Grajmy do końca świata i jeden dzień 
dłużej!

Magdalena Łowkiel
we współpracy ze Sztabem WOŚP 

w Barczewie

 „Chcemy wygrać z sepsą!”- wybrzmiało 
hasło 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy i od razu  otworzyły się  
serca mieszkańców miasta i gminy Bar-
czewo.
 W tym roku „wośpowy ruch” rozpoczął 
się już jesienią 2022 r. od rejestracji wo-
lontariuszy, następnie w grudniu urucho-
miono profil CK-B na Allegro, gdzie rozpo-
częły się licytacje voucherów, usług i roz-
maitych rzeczy ufundowanych przez hoj-
nych darczyńców, do których docierała 
niezastąpiona Dominika Kacperska. Od 
początku stycznia bieżącego roku można 
było wrzucać pierwsze datki do stacjo-
narnych puszek ustawionych w różnych 
punktach usługowych Barczewa i Olsztyna. 
Pomimo deszczowej pogody 15 stycznia 
atrakcją, która przyciągnęła sporo aktyw-
nych mieszkańców, okazał się spacer z kij-
kami z Parku Miejskiego do Zalesia po-
łączony z treningiem przeprowadzonym 
przez Beatę i Szymona Kurdynowskich. 
Uczestnicy chętnie wrzucali datki do wo-
śpowej puszki.
 20 stycznia odbył się Międzyklasowy 
Tor Przeszkód dla klas I-III, przygotowany 

i przeprowadzony przez SALKĘ FIT Sławo-
mira Żarejko we współpracy ze Szkołą 
Podstawową nr 1 im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Barczewie. W konkurencjach 
sportowych, w których trzeba było wyka-
zać się szybkością, sprytem i zwinnością, 
wzięło udział ok. 100 dzieci. Miał miejsce 
również pyszny kiermasz ciast przygoto-
wany przez całą społeczność szkolną.
 21 stycznia członkowie Barczewskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizo-
wali w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym 
Spotkanie Międzypokoleniowe Gier Plan-

szowych, w którym licznie wzięli udział 
zagorzali miłośnicy planszówek.
 25 stycznia w Skarbcu Kultury Euro-
pejskiej w Barczewie aktorzy "Teatru Po-
ruszenia" działającego przy Centrum Kultu-
ralno-Bibliotecznym w Barczewie odegrali 
sztukę teatralną pt. „Mój przyjaciel Wilk”, 
specjalnie przygotowaną  na Wielką Orkie-
strę!
 Przedstawienie skierowane zarówno 
do dzieci jak i dorosłych sprawiło wiele 
frajdy  licznie przybyłej publiczności.

 Za nami ferie zimowe i związane z nimi 
zajęcia  z profesjonalnym programem 
profilaktycznym, przeprowadzone przez 
pracowników Centrum Kulturalno-Biblio-
tecznego w Barczewie, w tym świetlic wiej-
skich z punktami bibliotecznymi.
 W bogatej ofercie zajęć, które trwały od 
23 stycznia do 5 lutego (po 3 godziny 
dziennie), znalazły się te obejmujące pracę 
z książkami i czasopismami popularno-
naukowymi oraz literackimi, plastyczno-
ceramiczne, techniczno-konstrukcyjne 
oraz gry i zabawy ruchowe i planszowe. 
W ramach zajęć uczestnicy w sposób 
aktywny i twórczy nabywali wiadomości 
i umiejętności dotyczące tworzenia gier 
planszowych, wykonywania różnymi tech-
nikami i metodami prac z dziedziny 
malarstwa, grafiki i ceramiki. Zwiedzili 
dodatkowo Salon Muzyczny i udzielili 
wywiadu podczas wizyty w  Radiu Warmia 
Barczewo. Tegoroczne zajęcia koncentro-
wały się tematycznie wokół nauk przy-
rodniczych, szczególnie astronomii. A to 
w związku z ogłoszeniem 2023 roku 
Rokiem Mikołaja Kopernika. Nie zabrakło 
więc ciekawostek o życiu i dokonaniach 
wybit-nego astronoma jak również legend  
i baśni związanych z gwiazdozbiorami 
Wielkiej  i Małej Niedźwiedzicy. 

 Efektem wspólnych starań stały się 
między innymi makiety naszego Układu 
Słonecznego, pejzaże kosmiczne malo-
wane na dachówkach, okazałe pojazdy 
kosmiczne, niedźwiedzie i pingwiny.
 Na realizację ferii pozyskaliśmy dofi-
nansowanie z Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Bar-
czewie.

Anna Rok
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1243 – na mocy decyzji papieża Innocentego IV 
w Prusach opanowanych przez Zakon Krzyżacki 
powstały cztery nowe diecezje: chełmińska, 
pomezańska, warmińska i sambińska.  
1773.01.30 –  według statystyk 30 grudnia 1772 
roku ludność Barczewa liczyła 1434 mieszkańców.
1863.01.21 –  zryw wolnościowy polskich patriotów 
w Niemczech odbił się szerokim echem wśród 
ówczesnych mieszkańców Barczewa.
1863.01.29 –  prezydent prowincji pruskiej Eich-
mann polecił landratom dopilnować, by żaden 
z poddanych pruskich nie udzielał jakiejkolwiek 
pomocy powstańcom styczniowym.
1903.01.02 – do barczewskiej parai należało 
11 wiosek.
1903.01.24 – w barczewskiej  synagodze rabin 
z Olsztyna de Olitzki egzaminował żydowskie dzieci 
z religii i języka hebrajskiego.
1913.01.05 – do szkoły ewangelickiej w Barczewie 
uczęszczało 79 uczniów, w tym 6 uczniów wyzna-
nia religii mojżeszowej. 
1913.01.12 – urodziła się Kazimiera Kawecka, 
wychowawczyni przedszkola, założycielka 
pierwszego po wojnie przedszkola w Barczewie. 
1933.01.30 –  po dojściu nazistów do władzy 
nasiliły się restrykcje w stosunku do Żydów. 
1933.01.31 – w Hali Miejskiej odbył się wieczór ba-
jek dla dzieci ze Stowarzyszenia Dzieciątka Jezus.
1953.01.26 – Urząd Stanu Cywilnego w Barczewie 
rozpoczął wydawanie nowych dowodów osobistych.
1963.01.01 – przy ul. Olsztyńskiej w Barczewie 
otwarto Spółdzielnie Inwalidów Drzewno- Metalową.
1963.01.17 –  w Juilly pod Paryżem zmarł Rudolf 
Nowowiejski, lolog, pedagog i tłumacz.
1963.01.20 – w rocznicę wyzwolenia Olsztyna 
lmem „Młode lwy” dokonano otwarcia nowo 
wybudowanego kina „Legenda” w Barczewie, 
którego pierwszym kierownikiem został Bogumił 
Szachniewicz.
1963.01.23 – przewodniczącym Miejskiej Rady 
Narodowej w Barczewie został Henryk Kępka.
1973 – w księgach parai św. Anny w Barczewie 
odnotowano 59 zgonów, do sakramentu chrztu 
przystąpiło 165 osób, zawarto 78 związków 
małżeńskich.
1973.01.01 – w miejsce Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
utworzono Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Barczewie.
1973.01.01 – dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej 
w Barczewie został Henryk Dobkowski. 
1973.01.01 – powołano Urząd Miasta i Gminy 
w Barczewie.
1973.01.01 – naczelnikiem Miasta i Gminy 
w Barczewie został Lucjan Szych.
1973.01.03 – zapoczątkowała działalność Miejsko-
Gminna Rada Narodowa w Barczewie.
1973.01.05 – przewodniczącym Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Barczewie został Marian Sawicki. 
1983.01.14 – prezesem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Barczewie został dh Jan Światłowski.
2003.01.28 – w Barczewie ukazał się bezpłatny 
numer „Wiadomości Barczewskich”.

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Styczeń

Ciąg dalszy na str. 9 >>
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Bieleckiego w Kronowie, Gotz-
heima, Czosnowskiego w Bartoł-
tach Wielkich, Gotzheima w Le-
sznie, Dedeka w Łęgajnach, Nordal-
ma w Skajbotach, Kolanowskiego, 
Liedtkiego i Kwaśniewskiego w Ru-
szajnach, Schlesigera w Odrytach 
czy Dosta w Bartołtach Wielkich. 
Początkowo najwięcej powstańców 
udało się ulokować w Jedzbarku. 
Tam schronienia udzielili: nauczyciel 
Franciszek Galinowski, przyjmując 
kilku rannych żołnierzy, w tym 
dwóch na prośbę fryzjera Juliusza 
Kurowskiego, a następnie czterech 
na prośbę Augusta Sokołowskiego. 
Franciszek Galinowski opatrywał 
ich i leczył, a także starał się dla nich 
o lepsze kwatery. Podobnie jak 
karczmarz Jakub Schachta, który 
woził powstańcom chleb z piekarni 
Józefa Dosta, a w drodze powrotnej 
podwoził chorych do powiatu 
szczycieńskiego. Powstańcom po-
mocy udzielali także: służąca 
Urszula Kuklińska, gospodarz Józef 
Palmowski, kowal Walenty Wypych 
oraz rodzina Zielaskowski z Kierzbunia. 
Wymienić należy też: Jana Szymonaka 
z Łęgajn. Goffryda Ewerta z Podlaz, 
Antoniego Kraskę z Jedzbarka, wspo-
mnianego już Józefa Palmowskiego 
z Jedzbarka oraz Groszka. Władze pruskie 
o przychylność powstańcom podej-
rzewali także proboszcza z Barczewka ks. 
Walentego Tolsdorfa. Zachowała się 
informacja, że chorych powstańców 
odwiedzali lekarze: Caro i Richelet z Bar-
czewa. Ponadto pomoc niosło wielu 
bezimiennych mieszkańców Barczewa 
i okolicznych wiosek w zbieraniu ży-
wności, ciepłej odzieży czy reperując 
buty, jak to robił barczewski szewc 
Kendziewicz. Nie były to łatwe czasy. 
W domach trwały niezapowiadane 
rewizje w poszukiwaniu broni palnej. 
Podczas jednej z nich u krawca Frączkow-
skiego z Barczewa znaleziono 5 skrzyń 
z 375 blaszanymi prochownicami.
 Wymarsz powstańców z dekanatu 
wartemborskiego nastąpił 12 kwietnia 
1864 roku. August Sokołowski zadbał 
o ich żołnierskie wyposażenie. U krawca 
Franciszka Nowowiejskiego zamówił 120 
chlebaków wojskowych, tyleż par spodni 
i trochę kurtek, a od kupca Teodora 
Königsmanna kupił skórę na buty, z której 
miejscowi szewcy: Jan Jakubowski, Ka-
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160 lat temu
O powstańcach styczniowych

Skajbotach, Ruszajnach i Jedzbarku. 
W ostatnim okresie najwięcej było ich 
w Barczewie, gdzie z miejscowej ludności 
powstała organizacja, która podjęła się 
wspomagać ich w zaopatrzeniu w ży-
wność, leki, odzież i obuwie. Jak pisał 
dr Jan Chłosta u księdza Juliusza Grzy-
mały z Klebarka Wielkiego przebywali: 
Jerzy Ciecierski i Adolf Kozłowski. 
Zygmunt Lietz zamieścił w „Komuni-
katach Warmińsko-Mazurskich”, że 
u właściciela majątku w dawnym Pirku 
Zielaskowskiego, dziś majątek Kierzbuń, 
przebywali: Roch Haczyk i Józef Kna-
powski, w Giławach Piotr Miszkowski, 
w Lamkowie Aleksander Romanowski, 
w Kronowie Jan Kaczmarczyk, w Ru-
szajnach Stanisław Poręba i Hipolit 
Lipowski, w Bartołtach Antoni Szczerski, 
Karol Zawadzki, Feliks Balicki, w Lesznie 
Jan Zabudziński, w Skajbotach Edward 
Kownacki. Najwięcej przebywało ich 
w Barczewie. Byli to: Juliusz Kownacki, 
Antoni Wylc, Józef Borkowski, Józef 
Żochowski, Piotr i Tomasz Baldiga, Karol 
Piasecki, Jan Ostrowski, Paschalis Głady-
szki, Mateusz Koszelewski, Ferdynand 
Cybulski, Franciszek Zakrzewski, Jan 
Szymański, Jan Haruszewicz, Michał 
Chmiel. Należało w tym miejscu wy-
mienić powyższe nazwiska, gdyż więk-
szość z nich straciła życie w późniejszych 
dwóch potyczkach zbrojnych w Króle-
stwie Polskim będącym pod carskim 
zaborem.
 W tym czasie niemiecka gazeta 
„Allensteiner Kreisbla�” na swych ła-
mach opublikowała nazwiska powstań-
ców skrupulatnie zebranych przez pruską 
policję. Jak odnotowano, najwięcej 
powstańców z całego dekanatu wartem-
borskiego przebywało w Barczewie. 
Policja spisała także nazwiska osób 
dających powstańcom schronienia. Byli 
to m.in.: Ignacy Ciecierski, Franciszek 
Teschner, Grabowski, Julian v. Lagim, 
Kretschmann, Jan Liszewski, Jackowski, 
Walenty Blum, Wohlgemuth, Erdmański, 
Ludwik Müller, Freund, Pompecki, 
Alcher, Ignacy Brieskorn. Natomiast 
fryzjer Juliusz Kurowski wyszukiwał dla 
nich kwatery we wioskach, a gospodarze 
Zatrieb z Barczewa, Jan Szymański 
z Łęgajn, Andrzej Groszek (parobek 
Sokołowskiego) furmankami rozwozili 
ich do: Krupolin, Kierzbunia, Ruszajn, 
Jedzbarka i Nerwiku. Kolejnych rozloko-
wano we wsiach: u Kühna w Lamkowie, 

 W styczniu br. minęło 160 lat od 
wybuchu powstania styczniowego, 
które było najdłużej trwającym polskim 
powstaniem narodowym przeciwko 
Imperium Rosyjskiemu. Wybuch pow-
stania styczniowego, które miało 
miejsce 22 stycznia 1863 roku, w zna-
cznym stopniu rozbudził świadomość 
narodową. Natomiast upadek powsta-
nia wzbudził wielki odzew wyrażony 
w udzieleniu im pomocy i schronienia. 
Stanowiło to potwierdzenie łączności 
Warmiaków z kolejnym zrywem Pola-
ków dążącym ku niepodległości.
 Po upadku powstania granicę prus-
ką przekroczyły rozbite oddziały po-
wstańców styczniowych. Na podsta-
wie archiwalnych danych wiemy, że 
zimą 1863/1864 roku na terenie Króle-
stwa Pruskiego znalazło schronienie 
około 600 żołnierzy powstania stycz-
niowego, z czego na Warmii znalazło 
się 200. Z tej liczby 120 znalazło 
schronienie na terenie dekanatu war-
temborskiego. Przypomnijmy nazwiska 
ludzi z dawnego dekanatu wartem-
borskiego, którzy nieśli pomoc po-
wstańcom styczniowym.
 Przez całą zimę 1863/1864 au-
gustowska agentura Rządu Narodo-
wego utrzymywała powstańców prze-
bywających w Prusach. W dzisiejszym 
Barczewie nad powstańcami opiekę 
przejął agent Rządu Narodowego 
w Prusach August Sokołowski. Wów-
czas sprzedał gospodarstwo w Skaj-
botach i zamieszkał w Barczewie. 
Handlował zbożem oraz zajmował się 
transakcjami obrotu ziemią. Miał 
rozległe kontakty we wioskach, a to mu 
ułatwiało znaleźć powstańcom dach 
nad głową. Zazwyczaj lokował ich po 
dwóch w kwaterach i do tego w róż-
nych miejscowościach. Dbał o ich 
zdrowie, przywożąc do rannych i cho-
rych lekarza. Zaopatrywał ich także 
w żywność. Za jego poświęcenie, po-
wstańcy styczniowi nazywali go Na-
szym Ojcem.
 Pomimo grożących sankcji ze strony 
władz pruskich oraz w poczuciu soli-
darności narodowej miejscowi i miesz-
kańcy okolicznych wsi nie odmówili 
powstańcom schronienia pod swoim 
dachem, m.in. w Bartołtach Wielkich, 
Giławach, Klebarku Wielkim, Krono-
wie, Krupolinach, Kierzbuniu, Lamko-
wie, Lesznie, Łęgajnach, Mokinach, 

zimierz Preuss i Andrzej Kothe uszyli 120 
par butów z cholewkami. Od Żyda 
kuśnierza Friedländera kupił 50 czapek 
futrzanych. Ponadto kupiec Kamiński 
dostarczył 50 funtów ołowiu na kule do 
karabinów. Blacharz Salomon Go�eld, 
ślusarze Walenty Makowski, Franciszek 
Czerwiński, Adam Sagan i Kazimierz 
Kolecki oraz kowal Górecki wykuli 100 
blaszanych prochownic oraz lance i piki, 
do których ślusarz Karol Rogacz dorobił 
50 rękojeści. Rymarz Antoni Sawicki 
wykonał więcej niż 100 rzemiennych 
pasów. Jan Kraska całe wyposażenie 
wozem konnym zawiózł do obozu 
w Nerwiku. Co do broni dla powstańców, 
August Sokołowski miał zamawiać ją 
u Zielaskowskiego z Kierzbunia. Broń 
naprawiano także w barczewskim war-
sztacie u ślusarza Zatrieba, którą z go-
spodarzem Janem Szymańskim z Łęgajn 
Zatrieba woził do Biskupca. Natomiast 
związany z Barczewem Walenty Bar-
wiński (sołtys w Nerwiku) wraz z synem 
i Zygmuntem Dąbskim wytopili dla po-
wstańców sporą ilość kul. Przed opu-
szczeniem kwater August Sokołowski 
zamówił dla nich u piekarza Józefa Dosta 
i Józefa Juxa 200 bochenków chleba, 
które Franciszek Schacht i karczmarz 
z Jedzbarka zawieźli do Nerwiku, skąd 
oddział powstańców wyruszył do Króle-

stwa Polskiego, przypuszczalnie 
pod dowództwem kapitana Anto-
niego Wolskiego - „Miecza”.
 Ciekawą historię z tamtego okre-
su skrywa kapliczka przy dzisiejszej 
ul. Granicznej, kiedy to stary War-
miak Henke w 1863 roku, budując 
dom mieszkalny, po drugiej stronie 
drogi zrobił wykop pod podstawę 
kapliczki. Z przekazów wiemy, że 
miejsce to przykryte deskami i sło-
mą służyło do przechowywania w 
skrzyni broni należącej do powstań-
ców.
 Powstańcy Styczniowi znaleźli 
wsparcie u miejscowych War-
miaków, mimo że władze pruskie od 
początku utrudniały przekraczanie 
granicy Polakom w obie strony. Nie 
obyło się bez rewizji, np. 17 
kwietnia 1864 roku, już po wyjściu 
powstańców z dekanatu, przepro-
wadzono ją z udziałem 60 żołnierzy 
pruskich w Barczewie, Nerwiku i Je-
dzbarku, ale nie przyniosła więk-
szych rezultatów. Podobnie przed 
sądem w sprawie powstańców 

zeznawał August Sokołowski jak też i inni.
 Jak się potoczyły dalsze losy po-
wstańców styczniowych? Tego dnia, 
a było to 12 kwietnia 1864 roku, kiedy 
powstańcy opuszczali kwatery i szykowali 
się do zgrupowania, Warmiacy żegnali 
ich, życząc im zwycięstwa i niepodległej 
Polski. Tego dnia w Mycielinie oddział 
otrzymał w uzupełnieniu broń i amunicję. 
Następnie do przemieszczających się 
lasami dźwierzuckimi powstańców dołą-
czyło 40 ułanów, podążając ku granicy. 
Oddział składający się z 3 kompanii, 
razem 200 żołnierzy pod dowództwem 
kapitana Antoniego Wolskiego, przekro-
czył przypuszczalnie granicę koło Rozóg 
14 kwietnia 1864 roku i stoczył zwy-
cięską bitwę pod Gąntorzami, a 16 
kwietnia 1864 roku poniósł klęskę pod 
Kuziami.
 Po zakończeniu działań zbrojnych 
kilku powstańców ukryło się na Warmii 
i wtopiło się w miejscową społeczność. 
Tak zakończyła się historia powstańców 
styczniowych związanych przez cztery 
miesiące z naszym miastem i okolicznymi 
wioskami dekanatu wartemborskiego, 
którzy walczyli o niepodległość Polski.

Opr. Wojciech Zenderowski
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1243 – na mocy decyzji papieża Innocentego IV 
w Prusach opanowanych przez Zakon Krzyżacki 
powstały cztery nowe diecezje: chełmińska, 
pomezańska, warmińska i sambińska.  
1773.01.30 –  według statystyk 30 grudnia 1772 
roku ludność Barczewa liczyła 1434 mieszkańców.
1863.01.21 –  zryw wolnościowy polskich patriotów 
w Niemczech odbił się szerokim echem wśród 
ówczesnych mieszkańców Barczewa.
1863.01.29 –  prezydent prowincji pruskiej Eich-
mann polecił landratom dopilnować, by żaden 
z poddanych pruskich nie udzielał jakiejkolwiek 
pomocy powstańcom styczniowym.
1903.01.02 – do barczewskiej parai należało 
11 wiosek.
1903.01.24 – w barczewskiej  synagodze rabin 
z Olsztyna de Olitzki egzaminował żydowskie dzieci 
z religii i języka hebrajskiego.
1913.01.05 – do szkoły ewangelickiej w Barczewie 
uczęszczało 79 uczniów, w tym 6 uczniów wyzna-
nia religii mojżeszowej. 
1913.01.12 – urodziła się Kazimiera Kawecka, 
wychowawczyni przedszkola, założycielka 
pierwszego po wojnie przedszkola w Barczewie. 
1933.01.30 –  po dojściu nazistów do władzy 
nasiliły się restrykcje w stosunku do Żydów. 
1933.01.31 – w Hali Miejskiej odbył się wieczór ba-
jek dla dzieci ze Stowarzyszenia Dzieciątka Jezus.
1953.01.26 – Urząd Stanu Cywilnego w Barczewie 
rozpoczął wydawanie nowych dowodów osobistych.
1963.01.01 – przy ul. Olsztyńskiej w Barczewie 
otwarto Spółdzielnie Inwalidów Drzewno- Metalową.
1963.01.17 –  w Juilly pod Paryżem zmarł Rudolf 
Nowowiejski, lolog, pedagog i tłumacz.
1963.01.20 – w rocznicę wyzwolenia Olsztyna 
lmem „Młode lwy” dokonano otwarcia nowo 
wybudowanego kina „Legenda” w Barczewie, 
którego pierwszym kierownikiem został Bogumił 
Szachniewicz.
1963.01.23 – przewodniczącym Miejskiej Rady 
Narodowej w Barczewie został Henryk Kępka.
1973 – w księgach parai św. Anny w Barczewie 
odnotowano 59 zgonów, do sakramentu chrztu 
przystąpiło 165 osób, zawarto 78 związków 
małżeńskich.
1973.01.01 – w miejsce Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
utworzono Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Barczewie.
1973.01.01 – dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej 
w Barczewie został Henryk Dobkowski. 
1973.01.01 – powołano Urząd Miasta i Gminy 
w Barczewie.
1973.01.01 – naczelnikiem Miasta i Gminy 
w Barczewie został Lucjan Szych.
1973.01.03 – zapoczątkowała działalność Miejsko-
Gminna Rada Narodowa w Barczewie.
1973.01.05 – przewodniczącym Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Barczewie został Marian Sawicki. 
1983.01.14 – prezesem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Barczewie został dh Jan Światłowski.
2003.01.28 – w Barczewie ukazał się bezpłatny 
numer „Wiadomości Barczewskich”.

Wojciech Zenderowski
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Bieleckiego w Kronowie, Gotz-
heima, Czosnowskiego w Bartoł-
tach Wielkich, Gotzheima w Le-
sznie, Dedeka w Łęgajnach, Nordal-
ma w Skajbotach, Kolanowskiego, 
Liedtkiego i Kwaśniewskiego w Ru-
szajnach, Schlesigera w Odrytach 
czy Dosta w Bartołtach Wielkich. 
Początkowo najwięcej powstańców 
udało się ulokować w Jedzbarku. 
Tam schronienia udzielili: nauczyciel 
Franciszek Galinowski, przyjmując 
kilku rannych żołnierzy, w tym 
dwóch na prośbę fryzjera Juliusza 
Kurowskiego, a następnie czterech 
na prośbę Augusta Sokołowskiego. 
Franciszek Galinowski opatrywał 
ich i leczył, a także starał się dla nich 
o lepsze kwatery. Podobnie jak 
karczmarz Jakub Schachta, który 
woził powstańcom chleb z piekarni 
Józefa Dosta, a w drodze powrotnej 
podwoził chorych do powiatu 
szczycieńskiego. Powstańcom po-
mocy udzielali także: służąca 
Urszula Kuklińska, gospodarz Józef 
Palmowski, kowal Walenty Wypych 
oraz rodzina Zielaskowski z Kierzbunia. 
Wymienić należy też: Jana Szymonaka 
z Łęgajn. Goffryda Ewerta z Podlaz, 
Antoniego Kraskę z Jedzbarka, wspo-
mnianego już Józefa Palmowskiego 
z Jedzbarka oraz Groszka. Władze pruskie 
o przychylność powstańcom podej-
rzewali także proboszcza z Barczewka ks. 
Walentego Tolsdorfa. Zachowała się 
informacja, że chorych powstańców 
odwiedzali lekarze: Caro i Richelet z Bar-
czewa. Ponadto pomoc niosło wielu 
bezimiennych mieszkańców Barczewa 
i okolicznych wiosek w zbieraniu ży-
wności, ciepłej odzieży czy reperując 
buty, jak to robił barczewski szewc 
Kendziewicz. Nie były to łatwe czasy. 
W domach trwały niezapowiadane 
rewizje w poszukiwaniu broni palnej. 
Podczas jednej z nich u krawca Frączkow-
skiego z Barczewa znaleziono 5 skrzyń 
z 375 blaszanymi prochownicami.
 Wymarsz powstańców z dekanatu 
wartemborskiego nastąpił 12 kwietnia 
1864 roku. August Sokołowski zadbał 
o ich żołnierskie wyposażenie. U krawca 
Franciszka Nowowiejskiego zamówił 120 
chlebaków wojskowych, tyleż par spodni 
i trochę kurtek, a od kupca Teodora 
Königsmanna kupił skórę na buty, z której 
miejscowi szewcy: Jan Jakubowski, Ka-
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Skajbotach, Ruszajnach i Jedzbarku. 
W ostatnim okresie najwięcej było ich 
w Barczewie, gdzie z miejscowej ludności 
powstała organizacja, która podjęła się 
wspomagać ich w zaopatrzeniu w ży-
wność, leki, odzież i obuwie. Jak pisał 
dr Jan Chłosta u księdza Juliusza Grzy-
mały z Klebarka Wielkiego przebywali: 
Jerzy Ciecierski i Adolf Kozłowski. 
Zygmunt Lietz zamieścił w „Komuni-
katach Warmińsko-Mazurskich”, że 
u właściciela majątku w dawnym Pirku 
Zielaskowskiego, dziś majątek Kierzbuń, 
przebywali: Roch Haczyk i Józef Kna-
powski, w Giławach Piotr Miszkowski, 
w Lamkowie Aleksander Romanowski, 
w Kronowie Jan Kaczmarczyk, w Ru-
szajnach Stanisław Poręba i Hipolit 
Lipowski, w Bartołtach Antoni Szczerski, 
Karol Zawadzki, Feliks Balicki, w Lesznie 
Jan Zabudziński, w Skajbotach Edward 
Kownacki. Najwięcej przebywało ich 
w Barczewie. Byli to: Juliusz Kownacki, 
Antoni Wylc, Józef Borkowski, Józef 
Żochowski, Piotr i Tomasz Baldiga, Karol 
Piasecki, Jan Ostrowski, Paschalis Głady-
szki, Mateusz Koszelewski, Ferdynand 
Cybulski, Franciszek Zakrzewski, Jan 
Szymański, Jan Haruszewicz, Michał 
Chmiel. Należało w tym miejscu wy-
mienić powyższe nazwiska, gdyż więk-
szość z nich straciła życie w późniejszych 
dwóch potyczkach zbrojnych w Króle-
stwie Polskim będącym pod carskim 
zaborem.
 W tym czasie niemiecka gazeta 
„Allensteiner Kreisbla�” na swych ła-
mach opublikowała nazwiska powstań-
ców skrupulatnie zebranych przez pruską 
policję. Jak odnotowano, najwięcej 
powstańców z całego dekanatu wartem-
borskiego przebywało w Barczewie. 
Policja spisała także nazwiska osób 
dających powstańcom schronienia. Byli 
to m.in.: Ignacy Ciecierski, Franciszek 
Teschner, Grabowski, Julian v. Lagim, 
Kretschmann, Jan Liszewski, Jackowski, 
Walenty Blum, Wohlgemuth, Erdmański, 
Ludwik Müller, Freund, Pompecki, 
Alcher, Ignacy Brieskorn. Natomiast 
fryzjer Juliusz Kurowski wyszukiwał dla 
nich kwatery we wioskach, a gospodarze 
Zatrieb z Barczewa, Jan Szymański 
z Łęgajn, Andrzej Groszek (parobek 
Sokołowskiego) furmankami rozwozili 
ich do: Krupolin, Kierzbunia, Ruszajn, 
Jedzbarka i Nerwiku. Kolejnych rozloko-
wano we wsiach: u Kühna w Lamkowie, 

 W styczniu br. minęło 160 lat od 
wybuchu powstania styczniowego, 
które było najdłużej trwającym polskim 
powstaniem narodowym przeciwko 
Imperium Rosyjskiemu. Wybuch pow-
stania styczniowego, które miało 
miejsce 22 stycznia 1863 roku, w zna-
cznym stopniu rozbudził świadomość 
narodową. Natomiast upadek powsta-
nia wzbudził wielki odzew wyrażony 
w udzieleniu im pomocy i schronienia. 
Stanowiło to potwierdzenie łączności 
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temborskiego. Przypomnijmy nazwiska 
ludzi z dawnego dekanatu wartem-
borskiego, którzy nieśli pomoc po-
wstańcom styczniowym.
 Przez całą zimę 1863/1864 au-
gustowska agentura Rządu Narodo-
wego utrzymywała powstańców prze-
bywających w Prusach. W dzisiejszym 
Barczewie nad powstańcami opiekę 
przejął agent Rządu Narodowego 
w Prusach August Sokołowski. Wów-
czas sprzedał gospodarstwo w Skaj-
botach i zamieszkał w Barczewie. 
Handlował zbożem oraz zajmował się 
transakcjami obrotu ziemią. Miał 
rozległe kontakty we wioskach, a to mu 
ułatwiało znaleźć powstańcom dach 
nad głową. Zazwyczaj lokował ich po 
dwóch w kwaterach i do tego w róż-
nych miejscowościach. Dbał o ich 
zdrowie, przywożąc do rannych i cho-
rych lekarza. Zaopatrywał ich także 
w żywność. Za jego poświęcenie, po-
wstańcy styczniowi nazywali go Na-
szym Ojcem.
 Pomimo grożących sankcji ze strony 
władz pruskich oraz w poczuciu soli-
darności narodowej miejscowi i miesz-
kańcy okolicznych wsi nie odmówili 
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wie, Krupolinach, Kierzbuniu, Lamko-
wie, Lesznie, Łęgajnach, Mokinach, 

zimierz Preuss i Andrzej Kothe uszyli 120 
par butów z cholewkami. Od Żyda 
kuśnierza Friedländera kupił 50 czapek 
futrzanych. Ponadto kupiec Kamiński 
dostarczył 50 funtów ołowiu na kule do 
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Czerwiński, Adam Sagan i Kazimierz 
Kolecki oraz kowal Górecki wykuli 100 
blaszanych prochownic oraz lance i piki, 
do których ślusarz Karol Rogacz dorobił 
50 rękojeści. Rymarz Antoni Sawicki 
wykonał więcej niż 100 rzemiennych 
pasów. Jan Kraska całe wyposażenie 
wozem konnym zawiózł do obozu 
w Nerwiku. Co do broni dla powstańców, 
August Sokołowski miał zamawiać ją 
u Zielaskowskiego z Kierzbunia. Broń 
naprawiano także w barczewskim war-
sztacie u ślusarza Zatrieba, którą z go-
spodarzem Janem Szymańskim z Łęgajn 
Zatrieba woził do Biskupca. Natomiast 
związany z Barczewem Walenty Bar-
wiński (sołtys w Nerwiku) wraz z synem 
i Zygmuntem Dąbskim wytopili dla po-
wstańców sporą ilość kul. Przed opu-
szczeniem kwater August Sokołowski 
zamówił dla nich u piekarza Józefa Dosta 
i Józefa Juxa 200 bochenków chleba, 
które Franciszek Schacht i karczmarz 
z Jedzbarka zawieźli do Nerwiku, skąd 
oddział powstańców wyruszył do Króle-

stwa Polskiego, przypuszczalnie 
pod dowództwem kapitana Anto-
niego Wolskiego - „Miecza”.
 Ciekawą historię z tamtego okre-
su skrywa kapliczka przy dzisiejszej 
ul. Granicznej, kiedy to stary War-
miak Henke w 1863 roku, budując 
dom mieszkalny, po drugiej stronie 
drogi zrobił wykop pod podstawę 
kapliczki. Z przekazów wiemy, że 
miejsce to przykryte deskami i sło-
mą służyło do przechowywania w 
skrzyni broni należącej do powstań-
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 Powstańcy Styczniowi znaleźli 
wsparcie u miejscowych War-
miaków, mimo że władze pruskie od 
początku utrudniały przekraczanie 
granicy Polakom w obie strony. Nie 
obyło się bez rewizji, np. 17 
kwietnia 1864 roku, już po wyjściu 
powstańców z dekanatu, przepro-
wadzono ją z udziałem 60 żołnierzy 
pruskich w Barczewie, Nerwiku i Je-
dzbarku, ale nie przyniosła więk-
szych rezultatów. Podobnie przed 
sądem w sprawie powstańców 

zeznawał August Sokołowski jak też i inni.
 Jak się potoczyły dalsze losy po-
wstańców styczniowych? Tego dnia, 
a było to 12 kwietnia 1864 roku, kiedy 
powstańcy opuszczali kwatery i szykowali 
się do zgrupowania, Warmiacy żegnali 
ich, życząc im zwycięstwa i niepodległej 
Polski. Tego dnia w Mycielinie oddział 
otrzymał w uzupełnieniu broń i amunicję. 
Następnie do przemieszczających się 
lasami dźwierzuckimi powstańców dołą-
czyło 40 ułanów, podążając ku granicy. 
Oddział składający się z 3 kompanii, 
razem 200 żołnierzy pod dowództwem 
kapitana Antoniego Wolskiego, przekro-
czył przypuszczalnie granicę koło Rozóg 
14 kwietnia 1864 roku i stoczył zwy-
cięską bitwę pod Gąntorzami, a 16 
kwietnia 1864 roku poniósł klęskę pod 
Kuziami.
 Po zakończeniu działań zbrojnych 
kilku powstańców ukryło się na Warmii 
i wtopiło się w miejscową społeczność. 
Tak zakończyła się historia powstańców 
styczniowych związanych przez cztery 
miesiące z naszym miastem i okolicznymi 
wioskami dekanatu wartemborskiego, 
którzy walczyli o niepodległość Polski.

Opr. Wojciech Zenderowski

160 lat temu
O powstańcach styczniowych

Fot. Archiwum autora
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1570.02.22 – biskup warmiński Marcin Kromer wydał 
ustawę o obowiązku uczęszczania wiernych do 
kościoła.  
1790.02.15 – urodzony w Barczewie ks. Joachim 
Kalnassy, późniejszy poeta i sekretarz biskupa 
Ignacego Krasickiego, przyjął święcenia kapłańskie.
1803.02. – w kronikach miasta Barczewo 
odnotowano, że „w ostatni dzień lipca w 
zabudowaniach gospodarczych w bliskiej odległości 
od ratusza wybuchł pożar, ale go szybko zdławiono”. 
1803.02.15 – departament do spraw duchowych 
w Berlinie polecił regencji olsztyńskiej, aby 
dostarczyła szczegółowe dane o barczewskim 
klasztorze oo. Bernardynów. 
1856.02.10 – urodził się w Jarotach Walenty 
Barczewski, ksiądz katolicki, pisarz religijny, historyk, 
folklorysta, etnograf, działacz ruchu polskiego na 
Warmii. 
1873.02.01 – urodził się w Mątkach koło Olsztyna 
ks. Jan Hanowski. Po otrzymaniu święceń w latach 
1901 - 1913 był wikarym w Barczewie. Orędownik 
pol-skiego słowa otrzymał godność kanonika honoro-
wego.
1877.02.07 – w Barczewie urodził się Feliks Nowo-
wiejski, polski kompozytor i dyrygent, autor m.in. 
„Roty”, „Legendy Bałtyku” i wielu innych utworów.
1893.02. – w Barczewie zawiązało się liczące 30 
członków Katolickie Stowarzyszenie Społeczne 
Rzemieślników.
1893.02. – zapadła decyzja o zamknięciu cegielni 
należącej do Królewskiego Zakładu Karnego 
w Barczewie.
1913.02.01 – w Berlinie zmarł Franciszek Nowo-
wiejski (ojciec Feliksa Nowowiejskiego), z zawodu 
krawiec, znany działacz oświatowym na Warmii.
1923.02. – w Barczewku powstało liczące 14 osób 
Polskie Towarzystwo Młodzieży.
1932.02.28 – rozgłośnia Polskiego Radia w Warsza-
wie nadała program poświęcony ludowym pieśniom 
warmińskim. Stronę muzyczną wspomnianej audycji 
opracował Feliks Nowowiejski.
1933.02.05 – w Barczewie odbyło się zebranie 
Trzeciego Zakonu im. św. Franciszka.
1938.02.01 – z polecenia Ericha Kocha na Żydów 
nałożono obowiązek zdeponowania w Magistracie 
w ciągu dwóch tygodni wszelkich kosztowności. 
1943.02. – na podstawie rozporządzenia szkoła 
średnia w Barczewie miała być stopniowo przemie-
niona na szkołę główną obowiązkową, czteroletnią, 
przygotowującą utalentowanych uczniów do zawodu.
1943.02.15 – w Barczewie trzy dzwony z wieży 
kościoła pw. św. Anny i św. Szczepana zostały zdjęte 
i przetopione na potrzeby wojny. 
1945.02.02 – pierwszym radzieckim żołnierzem, 
który wszedł na teren więzienia w Barczewie, był 
major Dmitrij Szczegłow.
1953.02.13 – w Barczewie wprowadzono dla 
mieszkańców przydział kontyngentów na energię 
elektryczną.
1973.02.18 – nowym prezesem koła ZBoWiD 
w Barczewie został Henryk Klepacz.
2013.02.11 – w Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 1 
w Barczewie odbył się koncert związany z planowa-
nym utworzeniem 1 września 2013 roku lii Powiato-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach.

Wojciech Zenderowski

KALENDARIUM
Luty

HISTORIA

 W czasach niemieckich na większości 
pocztówek przedstawiano panoramę 
miasta lub widok na ciąg frontowych 
elewacji budynków ustawionych przy 
danej ulicy. Jak dziewięćdziesiąt lat temu 
wyglądało nasze miasto, przedstawia pre-
zentowana kolorowa pocztówka z 1933 
roku. Przedstawia ona jedną z najstar-
szych, wówczas wybrukowanych ulic 
naszego miasta. Mowa o ulicy Grunwaldz-
kiej (niem. Breitstrasse), w tłumaczeniu 
Szerokiej, chociaż na nią nie wyglądała. 
Począwszy od lutego 1945 roku na krótko 
nazywana była ulicą Malutką.
 Pocztówkę wyróżnia dawny kościół 
ewangelicki zbudowany w zakolu rzeki 
Pisa, który jest najmłodszą budowlą 
sakralną w mieście. Niezbyt widoczna jest 
wieża kościoła, którą do połowy zasła-
niają drzewa. Świątynia zbudowana 
została 28 września 1871 roku za sprawą 
pastora Haβa. Została odgrodzona od 

ulicy wysokim płotem z kutego żelaza 
osadzonym w betonowych słupach. 
Podczas działań wojennych rozeta na 
wieży kościoła została uszkodzona, w wy-
niku czego została zamurowana. Uszko-
dzone także zostały liczne ornamenty.
 Po lewej stronie ulicy, począwszy od 
kościoła ewangelickiego, widoczny jest 
zbudowany w 1921 roku w stylu neo-
klasycystycznym piętrowy budynek. 
W czasach niemieckich w części partero-
wej mieściła się plebania z kancelarią 
pastora i podręczną biblioteką. Natomiast 
piętro z poddaszem stanowiło część 
mieszkalną. Organizatorem jej budowy 
był pastor Konrad Kla�. Po tej samej 
stronie ulicy od skrzyżowania z ul. Klasz-

torną do skrzyżowania z ul. Kopernika 
(gdzie obecnie znajduje się budynek 
Komisariatu Policji) znajdował się piętro-
wy budynek z wysokim poddaszem. 
Uszkodzony został podczas działań wo-
jennych, a później rozebrany. Natomiast, 
co widać na pocztówce, do dziś zacho-
wały się budynki, począwszy od skrzyżo-
wania z ul. Kopernia do skrzyżowania z ul. 
Mickiewicza. 
 Po prawej stronie ulicy, począwszy 
od kościoła ewangelickiego, w partero-
wym budynku przed wojną mieszkała 
pracownica kościelna. Z uwagi na zły stan 
techniczny budynek w 1974 roku został 
zburzony. Na jego miejscu w 1975 roku 
wybudowano nowocześniejszy, piętro-
wy.
 Właścicielem drugiego zachowanego 
budynku z czasów niemieckich był Julius 
Ka� – właściciel zakładu krawieckiego. 
Nie zachowały się kolejne budynki, które 

w wyniku działań wojennych zostały 
uszkodzone, a następnie rozebrane. 
Natomiast zachowały się dwa budynki 
z tamtego okresu widoczne po prawej 
stronie przy skrzyżowaniu z ul. Mostową, 
a mianowicie budynek dwupiętrowy 
i parterowy.     
 Widoczny napis na pocztówce to: 
Wartenburg Ostpr. Breitestraβe und 
Evangl. Kirche. (Ulica Szeroka i ewan-
gelicki kościół).
 Druga strona pocztówki przezna-
czona była na adres i krótką korespon-
dencję. 

Wojciech Zenderowski

Pocztówka z 1933 roku
Ciekawostka historyczna

Dwie fotografie
cownica w fabryce cygar, czy Anna Wich-
mann – wdowa. Budynki mieszkalne na 
fotografii były jeszcze widoczne w 1956 
roku. Natomiast bliżej skrzyżowania z ul. 
Mickiewicza widoczne jest naroże partero-
wego budynku mieszkalnego.
 Na drugim planie widoczne są zabu-
dowania mieszkalne przy dzisiejszej ulicy 
Nowowiejskiego i kościół św. Anny i św. 
Szczepana. Na skrzyżowaniu dróg widocz-
ny jest drewniany wóz konny z woźnicą 
i mężczyzna z pakunkiem pod pachą. 
Ponadto na rogu ulicy Mickiewicza z dzisiej-
szą ul. Warmińską widoczny jest metalowy 
drogowskaz z nazwami miejscowości. Zła 
jakość zdjęcia nie pozwala odczytać, jakie 

miejscowości wskazuje drogowskaz. 
 Z chwilą ich opuszczenia przez miesz-
kańców, co było związane z wyjazdem do 
Niemiec, wspomniane budynki zostały 

rozebrane do fundamentów, po których 
dziś nie ma śladu. Pozostały jedynie 
betonowe schody, które prowadziły do nich 
od ul. Mickiewicza. Ponadto, porównując 
fotografię z 1950 roku z współczesną, 
dostrzegamy widoczną różnicę w zabudo-
wie przy ul. Nowowiejskiego.
 Druga fotografia jest współczesna. Po 
ponad siedmiu dekadach przedstawia to 
samo miejsce. Co się zmieniło? Otóż 
w miejscu wspomnianych, pochodzących 
z czasów niemieckich trzech domów miesz-
kalnych, które wyróżniały kominy i budynku 
narożnego, w ostatnich latach urządzono 
Park Miejski. Nie ma też drogowskazu 
z nazwami miejscowości. Podobnie też 

trudno dziś dostrzec na naszych ulicach 
zaprzęgi konne.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

 Jak na przestrzeni dziesięcioleci zmie-
niała się architektura, można dowiedzieć 
się, porównując stare zdjęcie z współ-
czesnym, wykonanym z tego samego 
miejsca.
 Pierwsza prezentowana fotografia po-
chodzi z 1950 roku i przedstawia skrzyżo-
wanie dzisiejszej ulicy Armii Krajowej z ul. 
Mickiewicza (autor fotografii nieznany). Po 
prawej stronie ulicy Mickiewicza, podążając 
w kierunku ul. Armii Krajowej, widoczne są 
dachy z kominami trzech budynków 
mieszkalnych, które wybudowano we 
wrześniu 1900 roku. Na podstawie książki 
adresowej Wartenburg Ostpr. z 1932 roku 
można ustalić, że mieszkali w nich z rodzi-

nami m.in. Paul Barabasz – robotnik, Józef 
Foremny – rzeźnik, Adolf Fitz – kolejarz, 
Anton Junklewitz – kolejarz, Wilhelm 
Musch – murarz, Amalie Piwek – pra-

 Z historii dzisiejszego Barczewa wiemy, 
że jednym z wielu, którzy swoją postawą 
i patriotyzmem zapisali się złotymi zgłos-
kami na kartach historii naszego regionu, 
był m.in. mieszkaniec naszego miasta, 
uczestnik powstania styczniowego, August 
Sokołowski (Sokolowski). Na podstawie 
dostępnych źródeł wiadomo, że August 
Sokołowski urodził się w 1829 roku w Skaj-
botach (gm. Barczewo), w niezamożnej, 
warmińskiej rodzinie chłopskiej. Uczestnik 
powstania styczniowego, agent Rządu 
Narodowego w Prusach, był członkiem Ligi 
Polskiej.
 Po wybuchu powstania styczniowego 
służył pod rozkazami gen. Antoniego Je-
ziorańskiego. Był dowódcą strzelców. 
Został poważnie ranny w bitwie o Rawę 
(4 lutego 1863 r.) i odesłany na leczenie. Po 

sprzedaniu gospodarstwa w Skajbotach 
trudnił się handlem zbożem oraz pośred-
niczył w handlu ziemią. Kiedy w grudniu 
1863 roku z Królestwa Polskiego zaczęli 
przybywać powstańcy styczniowi, August 
Sokołowski, jako agent Rządu Naro-
dowego, zamieszkał w Barczewie. Potrafił 
zgromadzić przy sobie wielu zaufanych 
miejscowych Warmiaków do współpracy 
na rzecz przebywających na Warmii po-
wstańców styczniowych. Wraz z innymi 
troszczył się o nich, skutecznie pomagając 
w dostarczaniu im żywności, leków, odzie-
ży, obuwia, a nawet wyposażeniu w broń 
i amunicję. August Sokołowski był przez 
pruską policję wielokrotnie z tego tytułu 
zatrzymywany i przesłuchiwany.
 Kiedy kolejny raz został aresztowany, 
a przez sąd pytany o powody swej działal-

ności, odpowiadał: „Polacy przybywali tu 
od grudnia 1863 roku, a ja starałem się dla 
nich o pracę w mieście i okolicy. Zaopa-
trywałem ich w różne paszporty. Jeździli od 
miasta do miasta, od wsi do wsi, ojciec 
szukał syna, syn szukał ojca, wypędzeni 
z Polski tu znaleźli schronienie. Musiałem 
im pomagać”.
 Pomoc, jaką August Sokołowski niósł 
powstańcom styczniowym, to jedna z wielu 
najpiękniejszych kart w dziejach Barczewa. 
Pod koniec życia został niemal zapomniany. 
Nie znamy jego dalszych losów.
 August Sokołowski zmarł po 1910 roku. 
Dostępne źródła nie wymieniają miejsco-
wości, być może zmarł w jakiejś pobliskiej 
wsi, która podlegała innemu urzędowi.

Wojciech Zenderowski

August Sokołowski 

Foto: Archiwum autora
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1570.02.22 – biskup warmiński Marcin Kromer wydał 
ustawę o obowiązku uczęszczania wiernych do 
kościoła.  
1790.02.15 – urodzony w Barczewie ks. Joachim 
Kalnassy, późniejszy poeta i sekretarz biskupa 
Ignacego Krasickiego, przyjął święcenia kapłańskie.
1803.02. – w kronikach miasta Barczewo 
odnotowano, że „w ostatni dzień lipca w 
zabudowaniach gospodarczych w bliskiej odległości 
od ratusza wybuchł pożar, ale go szybko zdławiono”. 
1803.02.15 – departament do spraw duchowych 
w Berlinie polecił regencji olsztyńskiej, aby 
dostarczyła szczegółowe dane o barczewskim 
klasztorze oo. Bernardynów. 
1856.02.10 – urodził się w Jarotach Walenty 
Barczewski, ksiądz katolicki, pisarz religijny, historyk, 
folklorysta, etnograf, działacz ruchu polskiego na 
Warmii. 
1873.02.01 – urodził się w Mątkach koło Olsztyna 
ks. Jan Hanowski. Po otrzymaniu święceń w latach 
1901 - 1913 był wikarym w Barczewie. Orędownik 
pol-skiego słowa otrzymał godność kanonika honoro-
wego.
1877.02.07 – w Barczewie urodził się Feliks Nowo-
wiejski, polski kompozytor i dyrygent, autor m.in. 
„Roty”, „Legendy Bałtyku” i wielu innych utworów.
1893.02. – w Barczewie zawiązało się liczące 30 
członków Katolickie Stowarzyszenie Społeczne 
Rzemieślników.
1893.02. – zapadła decyzja o zamknięciu cegielni 
należącej do Królewskiego Zakładu Karnego 
w Barczewie.
1913.02.01 – w Berlinie zmarł Franciszek Nowo-
wiejski (ojciec Feliksa Nowowiejskiego), z zawodu 
krawiec, znany działacz oświatowym na Warmii.
1923.02. – w Barczewku powstało liczące 14 osób 
Polskie Towarzystwo Młodzieży.
1932.02.28 – rozgłośnia Polskiego Radia w Warsza-
wie nadała program poświęcony ludowym pieśniom 
warmińskim. Stronę muzyczną wspomnianej audycji 
opracował Feliks Nowowiejski.
1933.02.05 – w Barczewie odbyło się zebranie 
Trzeciego Zakonu im. św. Franciszka.
1938.02.01 – z polecenia Ericha Kocha na Żydów 
nałożono obowiązek zdeponowania w Magistracie 
w ciągu dwóch tygodni wszelkich kosztowności. 
1943.02. – na podstawie rozporządzenia szkoła 
średnia w Barczewie miała być stopniowo przemie-
niona na szkołę główną obowiązkową, czteroletnią, 
przygotowującą utalentowanych uczniów do zawodu.
1943.02.15 – w Barczewie trzy dzwony z wieży 
kościoła pw. św. Anny i św. Szczepana zostały zdjęte 
i przetopione na potrzeby wojny. 
1945.02.02 – pierwszym radzieckim żołnierzem, 
który wszedł na teren więzienia w Barczewie, był 
major Dmitrij Szczegłow.
1953.02.13 – w Barczewie wprowadzono dla 
mieszkańców przydział kontyngentów na energię 
elektryczną.
1973.02.18 – nowym prezesem koła ZBoWiD 
w Barczewie został Henryk Klepacz.
2013.02.11 – w Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 1 
w Barczewie odbył się koncert związany z planowa-
nym utworzeniem 1 września 2013 roku lii Powiato-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach.

Wojciech Zenderowski
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Luty
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 W czasach niemieckich na większości 
pocztówek przedstawiano panoramę 
miasta lub widok na ciąg frontowych 
elewacji budynków ustawionych przy 
danej ulicy. Jak dziewięćdziesiąt lat temu 
wyglądało nasze miasto, przedstawia pre-
zentowana kolorowa pocztówka z 1933 
roku. Przedstawia ona jedną z najstar-
szych, wówczas wybrukowanych ulic 
naszego miasta. Mowa o ulicy Grunwaldz-
kiej (niem. Breitstrasse), w tłumaczeniu 
Szerokiej, chociaż na nią nie wyglądała. 
Począwszy od lutego 1945 roku na krótko 
nazywana była ulicą Malutką.
 Pocztówkę wyróżnia dawny kościół 
ewangelicki zbudowany w zakolu rzeki 
Pisa, który jest najmłodszą budowlą 
sakralną w mieście. Niezbyt widoczna jest 
wieża kościoła, którą do połowy zasła-
niają drzewa. Świątynia zbudowana 
została 28 września 1871 roku za sprawą 
pastora Haβa. Została odgrodzona od 

ulicy wysokim płotem z kutego żelaza 
osadzonym w betonowych słupach. 
Podczas działań wojennych rozeta na 
wieży kościoła została uszkodzona, w wy-
niku czego została zamurowana. Uszko-
dzone także zostały liczne ornamenty.
 Po lewej stronie ulicy, począwszy od 
kościoła ewangelickiego, widoczny jest 
zbudowany w 1921 roku w stylu neo-
klasycystycznym piętrowy budynek. 
W czasach niemieckich w części partero-
wej mieściła się plebania z kancelarią 
pastora i podręczną biblioteką. Natomiast 
piętro z poddaszem stanowiło część 
mieszkalną. Organizatorem jej budowy 
był pastor Konrad Kla�. Po tej samej 
stronie ulicy od skrzyżowania z ul. Klasz-

torną do skrzyżowania z ul. Kopernika 
(gdzie obecnie znajduje się budynek 
Komisariatu Policji) znajdował się piętro-
wy budynek z wysokim poddaszem. 
Uszkodzony został podczas działań wo-
jennych, a później rozebrany. Natomiast, 
co widać na pocztówce, do dziś zacho-
wały się budynki, począwszy od skrzyżo-
wania z ul. Kopernia do skrzyżowania z ul. 
Mickiewicza. 
 Po prawej stronie ulicy, począwszy 
od kościoła ewangelickiego, w partero-
wym budynku przed wojną mieszkała 
pracownica kościelna. Z uwagi na zły stan 
techniczny budynek w 1974 roku został 
zburzony. Na jego miejscu w 1975 roku 
wybudowano nowocześniejszy, piętro-
wy.
 Właścicielem drugiego zachowanego 
budynku z czasów niemieckich był Julius 
Ka� – właściciel zakładu krawieckiego. 
Nie zachowały się kolejne budynki, które 

w wyniku działań wojennych zostały 
uszkodzone, a następnie rozebrane. 
Natomiast zachowały się dwa budynki 
z tamtego okresu widoczne po prawej 
stronie przy skrzyżowaniu z ul. Mostową, 
a mianowicie budynek dwupiętrowy 
i parterowy.     
 Widoczny napis na pocztówce to: 
Wartenburg Ostpr. Breitestraβe und 
Evangl. Kirche. (Ulica Szeroka i ewan-
gelicki kościół).
 Druga strona pocztówki przezna-
czona była na adres i krótką korespon-
dencję. 

Wojciech Zenderowski

Pocztówka z 1933 roku
Ciekawostka historyczna

Dwie fotografie
cownica w fabryce cygar, czy Anna Wich-
mann – wdowa. Budynki mieszkalne na 
fotografii były jeszcze widoczne w 1956 
roku. Natomiast bliżej skrzyżowania z ul. 
Mickiewicza widoczne jest naroże partero-
wego budynku mieszkalnego.
 Na drugim planie widoczne są zabu-
dowania mieszkalne przy dzisiejszej ulicy 
Nowowiejskiego i kościół św. Anny i św. 
Szczepana. Na skrzyżowaniu dróg widocz-
ny jest drewniany wóz konny z woźnicą 
i mężczyzna z pakunkiem pod pachą. 
Ponadto na rogu ulicy Mickiewicza z dzisiej-
szą ul. Warmińską widoczny jest metalowy 
drogowskaz z nazwami miejscowości. Zła 
jakość zdjęcia nie pozwala odczytać, jakie 

miejscowości wskazuje drogowskaz. 
 Z chwilą ich opuszczenia przez miesz-
kańców, co było związane z wyjazdem do 
Niemiec, wspomniane budynki zostały 

rozebrane do fundamentów, po których 
dziś nie ma śladu. Pozostały jedynie 
betonowe schody, które prowadziły do nich 
od ul. Mickiewicza. Ponadto, porównując 
fotografię z 1950 roku z współczesną, 
dostrzegamy widoczną różnicę w zabudo-
wie przy ul. Nowowiejskiego.
 Druga fotografia jest współczesna. Po 
ponad siedmiu dekadach przedstawia to 
samo miejsce. Co się zmieniło? Otóż 
w miejscu wspomnianych, pochodzących 
z czasów niemieckich trzech domów miesz-
kalnych, które wyróżniały kominy i budynku 
narożnego, w ostatnich latach urządzono 
Park Miejski. Nie ma też drogowskazu 
z nazwami miejscowości. Podobnie też 

trudno dziś dostrzec na naszych ulicach 
zaprzęgi konne.

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

 Jak na przestrzeni dziesięcioleci zmie-
niała się architektura, można dowiedzieć 
się, porównując stare zdjęcie z współ-
czesnym, wykonanym z tego samego 
miejsca.
 Pierwsza prezentowana fotografia po-
chodzi z 1950 roku i przedstawia skrzyżo-
wanie dzisiejszej ulicy Armii Krajowej z ul. 
Mickiewicza (autor fotografii nieznany). Po 
prawej stronie ulicy Mickiewicza, podążając 
w kierunku ul. Armii Krajowej, widoczne są 
dachy z kominami trzech budynków 
mieszkalnych, które wybudowano we 
wrześniu 1900 roku. Na podstawie książki 
adresowej Wartenburg Ostpr. z 1932 roku 
można ustalić, że mieszkali w nich z rodzi-

nami m.in. Paul Barabasz – robotnik, Józef 
Foremny – rzeźnik, Adolf Fitz – kolejarz, 
Anton Junklewitz – kolejarz, Wilhelm 
Musch – murarz, Amalie Piwek – pra-

 Z historii dzisiejszego Barczewa wiemy, 
że jednym z wielu, którzy swoją postawą 
i patriotyzmem zapisali się złotymi zgłos-
kami na kartach historii naszego regionu, 
był m.in. mieszkaniec naszego miasta, 
uczestnik powstania styczniowego, August 
Sokołowski (Sokolowski). Na podstawie 
dostępnych źródeł wiadomo, że August 
Sokołowski urodził się w 1829 roku w Skaj-
botach (gm. Barczewo), w niezamożnej, 
warmińskiej rodzinie chłopskiej. Uczestnik 
powstania styczniowego, agent Rządu 
Narodowego w Prusach, był członkiem Ligi 
Polskiej.
 Po wybuchu powstania styczniowego 
służył pod rozkazami gen. Antoniego Je-
ziorańskiego. Był dowódcą strzelców. 
Został poważnie ranny w bitwie o Rawę 
(4 lutego 1863 r.) i odesłany na leczenie. Po 

sprzedaniu gospodarstwa w Skajbotach 
trudnił się handlem zbożem oraz pośred-
niczył w handlu ziemią. Kiedy w grudniu 
1863 roku z Królestwa Polskiego zaczęli 
przybywać powstańcy styczniowi, August 
Sokołowski, jako agent Rządu Naro-
dowego, zamieszkał w Barczewie. Potrafił 
zgromadzić przy sobie wielu zaufanych 
miejscowych Warmiaków do współpracy 
na rzecz przebywających na Warmii po-
wstańców styczniowych. Wraz z innymi 
troszczył się o nich, skutecznie pomagając 
w dostarczaniu im żywności, leków, odzie-
ży, obuwia, a nawet wyposażeniu w broń 
i amunicję. August Sokołowski był przez 
pruską policję wielokrotnie z tego tytułu 
zatrzymywany i przesłuchiwany.
 Kiedy kolejny raz został aresztowany, 
a przez sąd pytany o powody swej działal-

ności, odpowiadał: „Polacy przybywali tu 
od grudnia 1863 roku, a ja starałem się dla 
nich o pracę w mieście i okolicy. Zaopa-
trywałem ich w różne paszporty. Jeździli od 
miasta do miasta, od wsi do wsi, ojciec 
szukał syna, syn szukał ojca, wypędzeni 
z Polski tu znaleźli schronienie. Musiałem 
im pomagać”.
 Pomoc, jaką August Sokołowski niósł 
powstańcom styczniowym, to jedna z wielu 
najpiękniejszych kart w dziejach Barczewa. 
Pod koniec życia został niemal zapomniany. 
Nie znamy jego dalszych losów.
 August Sokołowski zmarł po 1910 roku. 
Dostępne źródła nie wymieniają miejsco-
wości, być może zmarł w jakiejś pobliskiej 
wsi, która podlegała innemu urzędowi.

Wojciech Zenderowski

August Sokołowski 

Foto: Archiwum autora
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patrona. Uczniowie udzielili też wywiadu 
w Radiu Warmia Barczewo i pokazali wy-
konane przez siebie lapbooki o Feliksie.
 Kolejne już obchody rocznicy urodzin 
Feliksa Nowowiejskiego są czasem, kiedy 
dzieci mogą przypomnieć sobie postać 
kompozytora, dowiedzieć się więcej 
o jego życiu, twórczości oraz utrwalić 
wiadomości o postaci historycznej, która 
jest ważna i zapamiętana przecież nie 
tylko w naszych barczewskich i gminnych 
szkołach oraz w naszym mieście, ale także 
w regionie i całej Polsce.
 Warto przypomnieć, że Feliksa Nowo-
wiejskiego na patrona szkoły wybrano 
7 lutego 1964 r., gdy placówka była 
Zbiorczą Szkołą Gminną.
 9 września 1985 r. na dziedzińcu 
szkoły odsłonięto granitowy pomnik 
z popiersiem kompozytora wyrzeźbio-
nym przez olsztyńskiego artystę Bole-
sława Marschalla.

Magdalena Łowkiel

Salon Muzyczny im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Barczewie, gdzie na żywo 
mogły obejrzeć miejsce poświęcone 
kompozytorowi wraz z oryginalnymi 
pamiątkami. Ponadto w szkole nau-
czyciele organizowali dla dzieci konkursy, 
wystawy i zabawy, m.in. w bibliotece 
szkolnej przygotowano konkursy z nagro-
dami – muzyczna gra, internetowy quiz, 
a ze szkolnego radiowęzła rozbrzmiewały 
utwory muzyczne Feliksa Nowowiej-
skiego. Jednym z zadań dla dzieci był 
również konkurs plastyczny klas I - III. 
Tematem prac był "Feliks Nowowiejski 
oczami dziecka". Uczniowie bardzo 
ciekawie i barwnie przedstawili swojego 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie 
od lat wspaniale honoruje swojego pa-
trona Feliksa Nowowiejskiego. W ramach 
tegorocznych Dni Patrona Szkoły, które 
przypadły tuż po feriach zimowych, 
zorganizowano wiele działań i inicjatyw. 
Na początek we współpracy Szkoły 
i Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
w dniu 146. rocznicy urodzin kompo-
zytora 7 lutego odbył się cykl lekcji eduka-
cyjnych. Ich częścią było zorganizowanie 
wspólnie z koordynatorką dni patrona 
szkoły Sylwią Tokarską spotkania z ku-
stoszką Salonu Muzycznego im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie Magdaleną 
Łowkiel. która specjalnie na ten dzień 
ucharakteryzowała się na Feliksa.
 Podczas spotkania można było wspól-
nie zaśpiewać „Rotę” i „Hymn warmiński”, 
dowiedzieć się wielu ciekawych informa-
cji o życiu i twórczości kompozytora, 
obejrzeć stare zdjęcia i posłuchać frag-
mentów jego wielkich dzieł muzycznych. 
W kolejnych dniach dzieci odwiedzały 

Obchody rocznicy urodzin Feliksa Nowowiejskiego
w Salonie Muzycznym!

Marii Konopnickiej. Pierwsze wykonanie 
pieśni odbyło się 15 lipca podczas odsło-
nięcia Pomnika Grunwaldzkiego, w czasie 
obchodów 500. rocznicy Bitwy pod Grun-
waldem. Krzepiąca duch polski pieśń uwa-
żana za drugi hymn narodowy, wielokrotnie 
towarzyszyła narodowi polskiemu podczas 
walki o wyzwolenie. Do chwili obecnej jest 
to jedna z najczęściej śpiewanych polskich 
pieśni patriotycznych. Kompozytor włączył 
się w walkę o polskość na Warmii. Jako 
uczestnik prac plebiscytowych na Warmii, 
Mazurach i Powiślu w 1920 r. stworzył 
Hymn Warmiński „O Warmio moja miła”, 
który po raz pierwszy został wykonany 2 
czerwca 1920 r. w Olsztynie. Patriotyczna 
pieśń odegrała ważną rolę w okresie 

plebiscytu i później w walce Warmiaków 
przeciw germanizacji. Utwór jest hymnem 
i hejnałem, który rozbrzmiewa z wież 
ratuszowych w Barczewie i Olsztynie.
 Spuścizna kompozytorska Feliksa za-
wiera niezwykle różnorodną twórczość, 
liczne pieśni patriotyczne, hymny, utwory 
chóralne, symfonie organowe, oratoria, 
balety, opery, msze.
 Wśród kompozycji, które przyniosły mu 
międzynarodową sławę znajduje się ora-
torium „Quo Vadis”, które powstało w nat-
chnieniu powieścią Henryka Sienkiewicza. 
Dzieło skomponowane w 1903 r. do 1939 r. 
prezentowane było w ok. 200 miastach 
Europy i Ameryki, a libre�o zostało przetłu-
maczone na kilka języków. Jednym z naj-
bardziej znanych utworów kompozytora jest 
również opera „Legenda Bałtyku” wykonana 
w Poznaniu 28 listopada 1924 r. szybko 
zyskała miano polskiej opery narodowej. 
Oparta jest na starosłowiańskim micie 
o zatopionym mieście Wineta. Jej akcja 
rozgrywa się na słowiańskim wybrzeżu 
Bałtyku w czasach przedhistorycznych. 
Bogactwo wątków ludowych, baśniowych 
i mitologicznych we wspaniałej oprawie 
muzycznej sprawiło, że opera ta w dniu swej 
premiery okazała się wielkim sukcesem 
i wystawiana była setki razy na wielu sce-
nach. Za swoją twórczość Nowowiejski był 
za życia wielokrotnie nagradzany. Za swoje 
liczne dzieła religijne – w tym słynną Missa 
pro pace (Msza w intencji pokoju) w 1935 
kompozytor otrzymał od papieża Piusa XI 
tytuł szambelana papieskiego. W 1936 
został odznaczony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Polonia Res�tuta.
 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej usta-
nowił Feliksa Nowowiejskiego patronem 
roku 2016. W całej Polsce, a szczególnie 
w regionie Warmii i Mazur i w samym 
Barczewie odbyło się wiele wydarzeń 
kulturalnych. 18 stycznia 2016 r. Rada 
Miejska w Barczewie ustanowiła Hymn 
Warmiński „O Warmio moja miła” oficjalnym 
hymnem miasta. W 1946 r. po śmierci 
kompozytora nazwę miasta Wartenburg 
zmieniono na Nowowiejsk ku czci kompo-
zytora, jednak ponoć z powodu obco 
brzmiącej nazwy nie przyjęła się na długo. 
Od 1961 r. w Barczewie istnieje muzeum, 
obecnie Salon Muzyczny im. Feliksa 
Nowowiejskiego, w którym można obecnie 
oglądać wystawę spuścizny rękopiśmiennej 
Feliksa Nowowiejskiego i liczne pamiątki. 
Zapraszamy!

Tekst na podstawie materiałów źródłowych-
Magdalena Łowkiel

 7 lutego 2023 r. przypadła 146. 
rocznica urodzin Feliksa Nowowiejskiego, 
wybitnego polskiego kompozytora, dyry-
genta, organisty, pedagoga, chórmistrza, 
patrioty, szambelana papieskiego. Urodził 
się 7 lutego 1877 r. w Barczewie (dawniej 
Wartenburg), zmarł 18 stycznia 1946 r. 
w Poznaniu. Jedna z najważniejszych 
postaci kultury Warmii i Mazur, polski 
kompozytor okresu międzywojennego. 
Feliks Nowowiejski urodził się jako piąte 
dziecko wśród licznego rodzeństwa Fran-
ciszka i Katarzyny z domu Falk. Rodzice 
zapewnili dzieciom solidne wychowanie 
w duchu religijnym i patriotycznym.
 Edukację muzyczną rozpoczął w szkole 
muzycznej w Świętej Lipce (1887-1893). 
Od 1893 był związany z Olsztynem, gdzie 
komponował utwory dla orkiestry wojsko-
wej pułku grenadierów i zespołów ama-
torskich. W latach 1898-1900 był organistą 
w kościele św. Jakuba w Olsztynie. Dzięki 
nagrodzie uzyskanej w Londynie w 1898 za 
kompozycję „Pod sztandarem pokoju” 
podjął studia w Konserwatorium Juliusza 
Sterna w Berlinie (1898), później konty-
nuował naukę w Szkole Muzyki Kościelnej 
w Ratyzbonie (1900), w Akademickiej 
Szkole Mistrzów Maxa Brucha w Berlinie 
(1900-1906) oraz na Uniwersytecie Berliń-
skim. Prowadził działalność pedagogiczną 
w Krakowie, Berlinie i od 1919 w Poznaniu. 
Często koncertował także jako muzyk-
wirtuoz w kraju i za granicą. Brał czynny 
udział w życiu społecznym.
 W 1910 roku Feliks Nowowiejski 
skomponował muzykę „Roty” do wiersza 

Wspominamy postać Feliksa Nowowiejskiego

Dni Patrona Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego 

 W sobotę 11 lutego 2023 r. w Salonie 
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie odbyła się uroczystość 
z okazji 146. rocznicy urodzin Feliksa 
Nowowiejskiego, wybitnego kompo-
zytora, dyrygenta, organisty, chórmistrza, 
pedagoga, patrioty. Twórca dzieł patrio-
tycznych, m.in. pieśni „Rota”, „Hymnu 
warmińskiego”, opery "Legenda Bałtyku", 
czy oratorium "Quo Vadis" i wielu innych, 
urodził się w Barczewie 7 lutego 1877 r. 
Z okazji tej rocznicy zorganizowano 
piękny koncert i wystawę.

 Koncert kameralny pt. "Zakochani 
w muzyce" wykonali znakomici muzycy 
Sylwia Bronecka na wiolonczeli oraz 
Marcin Kucharzewski na fortepianie. Licz-
nie przybyli goście mieli okazję wysłuchać 
utworów wykonanych w duecie oraz solo 
takich kompozytorów jak m.in. F. Chopin, 
J.S.Bach, M. Bruch oraz oczywiście Feliks 
Nowowiejski.
 Koncert poprzedziła prelekcja Magda-
leny Łowkiel kustoszki barczewskiego 
Salonu Muzycznego. Z tej wyjątkowej 
okazji została przygotowana wystawa pt. 

„Spuścizna rękopiśmienna Feliksa Nowo-
wiejskiego ze zbiorów Salonu Muzyczne-
go im. Feliksa Nowowiejskiego w Barcze-
wie”. Rękopisy nadal można oglądać, do 
czego zachęcamy!
 Serdecznie Państwu dziękujemy za 
liczne przybycie, artystom za cudowny 
koncert i wspaniałą atmosferę skupienia, 
Telewizji Kablowej Macrosat za relację, 
a wszystkim Państwu za pamięć o kompo-
zytorze z Barczewa. W Salonie Muzycz-
nym zawsze coś specjalnego jest również 
przygotowywane dla dzieci, które zawsze 
wita kustoszka przebrana za samego 
Feliksa Nowowiejskiego! Dzieci i młodzież 
mogą obejrzeć pamiątki, filmy, zdjęcia po 
kompozytorze, wziąć udział w zabawach, 
konkursach i innych inicjatywach.
 We współpracy ze Szkołą Podsta-
wową nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie zorganizowano też cykl lekcji 
edukacyjnych o Feliksie.
 Organizatorem wydarzeń było Cen-
trum Kulturalno-Biblioteczne w Bar-
czewie.
 Zapraszamy do zwiedzania Salonu cały 
rok. W tygodniu do godz. 16:00, a w wolne 
dni po wcześniejszym ustaleniu mailo-
wym lub telefonicznym.

Magdalena Łowkiel

Fot. Archiwum CK-B

Fot. Archiwum CK-B
Fot. Archiwum SP1
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patrona. Uczniowie udzielili też wywiadu 
w Radiu Warmia Barczewo i pokazali wy-
konane przez siebie lapbooki o Feliksie.
 Kolejne już obchody rocznicy urodzin 
Feliksa Nowowiejskiego są czasem, kiedy 
dzieci mogą przypomnieć sobie postać 
kompozytora, dowiedzieć się więcej 
o jego życiu, twórczości oraz utrwalić 
wiadomości o postaci historycznej, która 
jest ważna i zapamiętana przecież nie 
tylko w naszych barczewskich i gminnych 
szkołach oraz w naszym mieście, ale także 
w regionie i całej Polsce.
 Warto przypomnieć, że Feliksa Nowo-
wiejskiego na patrona szkoły wybrano 
7 lutego 1964 r., gdy placówka była 
Zbiorczą Szkołą Gminną.
 9 września 1985 r. na dziedzińcu 
szkoły odsłonięto granitowy pomnik 
z popiersiem kompozytora wyrzeźbio-
nym przez olsztyńskiego artystę Bole-
sława Marschalla.

Magdalena Łowkiel

Salon Muzyczny im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Barczewie, gdzie na żywo 
mogły obejrzeć miejsce poświęcone 
kompozytorowi wraz z oryginalnymi 
pamiątkami. Ponadto w szkole nau-
czyciele organizowali dla dzieci konkursy, 
wystawy i zabawy, m.in. w bibliotece 
szkolnej przygotowano konkursy z nagro-
dami – muzyczna gra, internetowy quiz, 
a ze szkolnego radiowęzła rozbrzmiewały 
utwory muzyczne Feliksa Nowowiej-
skiego. Jednym z zadań dla dzieci był 
również konkurs plastyczny klas I - III. 
Tematem prac był "Feliks Nowowiejski 
oczami dziecka". Uczniowie bardzo 
ciekawie i barwnie przedstawili swojego 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie 
od lat wspaniale honoruje swojego pa-
trona Feliksa Nowowiejskiego. W ramach 
tegorocznych Dni Patrona Szkoły, które 
przypadły tuż po feriach zimowych, 
zorganizowano wiele działań i inicjatyw. 
Na początek we współpracy Szkoły 
i Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 
w dniu 146. rocznicy urodzin kompo-
zytora 7 lutego odbył się cykl lekcji eduka-
cyjnych. Ich częścią było zorganizowanie 
wspólnie z koordynatorką dni patrona 
szkoły Sylwią Tokarską spotkania z ku-
stoszką Salonu Muzycznego im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie Magdaleną 
Łowkiel. która specjalnie na ten dzień 
ucharakteryzowała się na Feliksa.
 Podczas spotkania można było wspól-
nie zaśpiewać „Rotę” i „Hymn warmiński”, 
dowiedzieć się wielu ciekawych informa-
cji o życiu i twórczości kompozytora, 
obejrzeć stare zdjęcia i posłuchać frag-
mentów jego wielkich dzieł muzycznych. 
W kolejnych dniach dzieci odwiedzały 

Obchody rocznicy urodzin Feliksa Nowowiejskiego
w Salonie Muzycznym!

Marii Konopnickiej. Pierwsze wykonanie 
pieśni odbyło się 15 lipca podczas odsło-
nięcia Pomnika Grunwaldzkiego, w czasie 
obchodów 500. rocznicy Bitwy pod Grun-
waldem. Krzepiąca duch polski pieśń uwa-
żana za drugi hymn narodowy, wielokrotnie 
towarzyszyła narodowi polskiemu podczas 
walki o wyzwolenie. Do chwili obecnej jest 
to jedna z najczęściej śpiewanych polskich 
pieśni patriotycznych. Kompozytor włączył 
się w walkę o polskość na Warmii. Jako 
uczestnik prac plebiscytowych na Warmii, 
Mazurach i Powiślu w 1920 r. stworzył 
Hymn Warmiński „O Warmio moja miła”, 
który po raz pierwszy został wykonany 2 
czerwca 1920 r. w Olsztynie. Patriotyczna 
pieśń odegrała ważną rolę w okresie 

plebiscytu i później w walce Warmiaków 
przeciw germanizacji. Utwór jest hymnem 
i hejnałem, który rozbrzmiewa z wież 
ratuszowych w Barczewie i Olsztynie.
 Spuścizna kompozytorska Feliksa za-
wiera niezwykle różnorodną twórczość, 
liczne pieśni patriotyczne, hymny, utwory 
chóralne, symfonie organowe, oratoria, 
balety, opery, msze.
 Wśród kompozycji, które przyniosły mu 
międzynarodową sławę znajduje się ora-
torium „Quo Vadis”, które powstało w nat-
chnieniu powieścią Henryka Sienkiewicza. 
Dzieło skomponowane w 1903 r. do 1939 r. 
prezentowane było w ok. 200 miastach 
Europy i Ameryki, a libre�o zostało przetłu-
maczone na kilka języków. Jednym z naj-
bardziej znanych utworów kompozytora jest 
również opera „Legenda Bałtyku” wykonana 
w Poznaniu 28 listopada 1924 r. szybko 
zyskała miano polskiej opery narodowej. 
Oparta jest na starosłowiańskim micie 
o zatopionym mieście Wineta. Jej akcja 
rozgrywa się na słowiańskim wybrzeżu 
Bałtyku w czasach przedhistorycznych. 
Bogactwo wątków ludowych, baśniowych 
i mitologicznych we wspaniałej oprawie 
muzycznej sprawiło, że opera ta w dniu swej 
premiery okazała się wielkim sukcesem 
i wystawiana była setki razy na wielu sce-
nach. Za swoją twórczość Nowowiejski był 
za życia wielokrotnie nagradzany. Za swoje 
liczne dzieła religijne – w tym słynną Missa 
pro pace (Msza w intencji pokoju) w 1935 
kompozytor otrzymał od papieża Piusa XI 
tytuł szambelana papieskiego. W 1936 
został odznaczony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Polonia Res�tuta.
 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej usta-
nowił Feliksa Nowowiejskiego patronem 
roku 2016. W całej Polsce, a szczególnie 
w regionie Warmii i Mazur i w samym 
Barczewie odbyło się wiele wydarzeń 
kulturalnych. 18 stycznia 2016 r. Rada 
Miejska w Barczewie ustanowiła Hymn 
Warmiński „O Warmio moja miła” oficjalnym 
hymnem miasta. W 1946 r. po śmierci 
kompozytora nazwę miasta Wartenburg 
zmieniono na Nowowiejsk ku czci kompo-
zytora, jednak ponoć z powodu obco 
brzmiącej nazwy nie przyjęła się na długo. 
Od 1961 r. w Barczewie istnieje muzeum, 
obecnie Salon Muzyczny im. Feliksa 
Nowowiejskiego, w którym można obecnie 
oglądać wystawę spuścizny rękopiśmiennej 
Feliksa Nowowiejskiego i liczne pamiątki. 
Zapraszamy!

Tekst na podstawie materiałów źródłowych-
Magdalena Łowkiel

 7 lutego 2023 r. przypadła 146. 
rocznica urodzin Feliksa Nowowiejskiego, 
wybitnego polskiego kompozytora, dyry-
genta, organisty, pedagoga, chórmistrza, 
patrioty, szambelana papieskiego. Urodził 
się 7 lutego 1877 r. w Barczewie (dawniej 
Wartenburg), zmarł 18 stycznia 1946 r. 
w Poznaniu. Jedna z najważniejszych 
postaci kultury Warmii i Mazur, polski 
kompozytor okresu międzywojennego. 
Feliks Nowowiejski urodził się jako piąte 
dziecko wśród licznego rodzeństwa Fran-
ciszka i Katarzyny z domu Falk. Rodzice 
zapewnili dzieciom solidne wychowanie 
w duchu religijnym i patriotycznym.
 Edukację muzyczną rozpoczął w szkole 
muzycznej w Świętej Lipce (1887-1893). 
Od 1893 był związany z Olsztynem, gdzie 
komponował utwory dla orkiestry wojsko-
wej pułku grenadierów i zespołów ama-
torskich. W latach 1898-1900 był organistą 
w kościele św. Jakuba w Olsztynie. Dzięki 
nagrodzie uzyskanej w Londynie w 1898 za 
kompozycję „Pod sztandarem pokoju” 
podjął studia w Konserwatorium Juliusza 
Sterna w Berlinie (1898), później konty-
nuował naukę w Szkole Muzyki Kościelnej 
w Ratyzbonie (1900), w Akademickiej 
Szkole Mistrzów Maxa Brucha w Berlinie 
(1900-1906) oraz na Uniwersytecie Berliń-
skim. Prowadził działalność pedagogiczną 
w Krakowie, Berlinie i od 1919 w Poznaniu. 
Często koncertował także jako muzyk-
wirtuoz w kraju i za granicą. Brał czynny 
udział w życiu społecznym.
 W 1910 roku Feliks Nowowiejski 
skomponował muzykę „Roty” do wiersza 

Wspominamy postać Feliksa Nowowiejskiego

Dni Patrona Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego 

 W sobotę 11 lutego 2023 r. w Salonie 
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie odbyła się uroczystość 
z okazji 146. rocznicy urodzin Feliksa 
Nowowiejskiego, wybitnego kompo-
zytora, dyrygenta, organisty, chórmistrza, 
pedagoga, patrioty. Twórca dzieł patrio-
tycznych, m.in. pieśni „Rota”, „Hymnu 
warmińskiego”, opery "Legenda Bałtyku", 
czy oratorium "Quo Vadis" i wielu innych, 
urodził się w Barczewie 7 lutego 1877 r. 
Z okazji tej rocznicy zorganizowano 
piękny koncert i wystawę.

 Koncert kameralny pt. "Zakochani 
w muzyce" wykonali znakomici muzycy 
Sylwia Bronecka na wiolonczeli oraz 
Marcin Kucharzewski na fortepianie. Licz-
nie przybyli goście mieli okazję wysłuchać 
utworów wykonanych w duecie oraz solo 
takich kompozytorów jak m.in. F. Chopin, 
J.S.Bach, M. Bruch oraz oczywiście Feliks 
Nowowiejski.
 Koncert poprzedziła prelekcja Magda-
leny Łowkiel kustoszki barczewskiego 
Salonu Muzycznego. Z tej wyjątkowej 
okazji została przygotowana wystawa pt. 

„Spuścizna rękopiśmienna Feliksa Nowo-
wiejskiego ze zbiorów Salonu Muzyczne-
go im. Feliksa Nowowiejskiego w Barcze-
wie”. Rękopisy nadal można oglądać, do 
czego zachęcamy!
 Serdecznie Państwu dziękujemy za 
liczne przybycie, artystom za cudowny 
koncert i wspaniałą atmosferę skupienia, 
Telewizji Kablowej Macrosat za relację, 
a wszystkim Państwu za pamięć o kompo-
zytorze z Barczewa. W Salonie Muzycz-
nym zawsze coś specjalnego jest również 
przygotowywane dla dzieci, które zawsze 
wita kustoszka przebrana za samego 
Feliksa Nowowiejskiego! Dzieci i młodzież 
mogą obejrzeć pamiątki, filmy, zdjęcia po 
kompozytorze, wziąć udział w zabawach, 
konkursach i innych inicjatywach.
 We współpracy ze Szkołą Podsta-
wową nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie zorganizowano też cykl lekcji 
edukacyjnych o Feliksie.
 Organizatorem wydarzeń było Cen-
trum Kulturalno-Biblioteczne w Bar-
czewie.
 Zapraszamy do zwiedzania Salonu cały 
rok. W tygodniu do godz. 16:00, a w wolne 
dni po wcześniejszym ustaleniu mailo-
wym lub telefonicznym.

Magdalena Łowkiel

Fot. Archiwum CK-B

Fot. Archiwum CK-B
Fot. Archiwum SP1
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podopiecznym Domu Pomocy Społecznej 
w Barczewie. Między innymi w ten sposób 
realizujemy ważną dla wszystkich współ-
pracę z tą placówką. Wiemy, że jesteśmy 
tam zawsze mile widziani, a odwiedziny 
przedszkolaków wnoszą zawsze wiele 
słońca i radości.

 Uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka to bardzo ważna tradycja w ka-
lendarzu naszego przedszkola. Ma ogro-
mne znaczenie dla kształtowania więzi 
rodzinnych i międzypokoleniowych, za-
wsze przynosi wiele przeżyć i wzruszeń.
 Dni poprzedzające to ważne stycznio-
we święto obfitowały w liczne próby 
występów oraz twórczą pracę nad pre-
zentami dla kochanych Dziadków. Wszyscy 
wiemy, że to wielki skarb! To oni czynią 
nasze dzieciństwo bardziej pełnym, 
udanym i szczęśliwym.

 19 stycznia 2023 roku przedszkolaki 
z grup „Krasnale”, "Motylki" , "Tygryski" oraz 
„Pszczółki” zaprosiły swoich kochanych 
Dziadków na uroczystości z okazji ich 
święta. Dzieci z grup „Motylki” i „Tygryski” 
wspólnie zaprezentowały "Jasełka" z kolę-
dami i świątecznymi piosenkami na scenie 
Barczewskiego Skarbca Kultury Europej-

skiej. Występ w tym twórczym miejscu był 
pełen wzruszeń i rodzinnych przeżyć, 
zakończył się gromkimi oklaskami dla 
małych artystów. Publiczność dopisała, a ta 
złożona z Babć i Dziadków jest najwspa-
nialszą publicznością! W czasie tego spot-
kania włączyliśmy się również w zbiórkę do 
puszki w ramach Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, za co wszystkim z całego 
serca dziękujemy!
 Dzieci z grupy „Krasnale”, oprócz ro-
dzinnego występu w Przedszkolu, zapre-
zentowały swój wzruszający występ także 

 „Pszczółki” ugościły dziadków w swo-
jej przedszkolnej sali, zaprezentowały pe-
łen humoru występ, podczas którego śmie-
chu było co niemiara, ale nie zabrakło także 
łez wzruszenia.
 Wszystkie przedszkolaki dołożyły sta-
rań, aby ten dzień był wyjątkowy. W pięk-
nych strojach, w pięknej scenografii zapre-
zentowały przygotowany specjalnie dla 
swoich Babć i Dziadków repertuar. Były 
Jasełka, wierszyki, wspólne zabawy, pio-
senki i tańce oraz życzenia dla Babć i Dziad-
ków. Dziadkowie ze wzruszeniem przyglą-
dali się scenkom i występom przedstawia-
nym przez ich najukochańsze wnuki. Po 
części artystycznej wnuczęta obdarowały 
babcie i dziadków własnoręcznie wykona-
nymi upominkami, a otrzymały bezcenne 
uściski, buziaki a niektóre także słodkości.
 Dziękujemy Wam Kochane Babcie 
i Dziadkowie za wielkie serce, bezgraniczną 
miłość, dobroć i ciepło. Życzymy dużo 
uśmiechu, zdrowia oraz długich lat życia!

mgr Katarzyna Łozińska – Świder, 
mgr Magdalena Jakóbczyk

nauczycielki Przedszkola Miejskiego 
w Barczewie

INFORMACJE INFORMACJE

 Wśród książek są również bajki – 
zarówno te tradycyjne, jak i współczesne, 
terapeutyczne, pomagające radzić sobie 
z różnymi emocjami i życiowymi sytua-
cjami, np. „Mądre bajki”, „Inspirujące 
bajki”, „Bajki dla dziewczynek. Marzenia”, 
„Bajki dla chłopców”, seria „Dziecięce 
uczucia”, „Magiczne słowa Leopolda”, 
Księgozbiór wzbogacił się także o książki 
z poezją, wierszami dla najmłodszych, 
z zagadkami, specjalistyczne do nauki 
czytania sylabami. Książki są ładnie 
i atrakcyjnie wydane, bogato i pięknie 
ilustrowane, niosą ze sobą dobre warto-
ści, służą kształtowaniu młodego czytel-
nika, z nimi łatwiej zainteresować i za-
chęcić malucha do sięgania po książkę 
i zaszczepiać w dzieciach chęć czytania 
i przyjaźni z książką. Ważny dla dzieci jest 
przykład bliskiego dorosłego, dlatego 
nauczycielki często sięgają i korzystają 
z książek, a jednocześnie promują czytel-
nictwo i ukazują jego wartość rodzicom 
przedszkolaków, bo nie ma nic lepszego 
niż widok czytających rodziców, za-
pewnienie kontaktu z książką od naj-
młodszych lat - nigdy nie jest za wcześnie 
na czytanie dzieciom!
 Czytanie dzieciom to także wspaniały 
sposób na spędzanie wolnego czasu, 
doskonała metoda wychowawcza oraz 
inwestycja w rozwój własnego dziecka. 
Nasi przedszkolni rodzice wiedzą o tym, 
często wypożyczają książki z Przed-
szkolnego Kącika Wymiany Książek, 

 „Czytanie książek to najpiękniejsza 
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” – 
kierując się słowami naszej noblistki 
Wisławy Szymborskiej oraz znając ogro-
mną wartość i znaczenie czytelnictwa dla 
wszechstronnego rozwoju dziecka, 
Przedszkole Miejskie w Barczewie podej-
muje i realizuje wiele działań i inicjatyw 
mających na celu promowanie czytel-
nictwa i zachęcanie do czytania książek, 
rozwijanie kompetencji czytelniczych 
i pozyskiwanie najmłodszych czytel-
ników. Ważną i znaczącą pomocą w tych 
zadaniach było uzyskanie w 2022 roku 
wsparcia finansowego w wysokości 3750 
zł. – w tym 20 % wsparcia ze środków 
własnych gminy Barczewo, w ramach 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. Jest to 
wieloletni program rządowy na lata 2021 
– 2025 mający na celu różne formy 
wsparcia, promocji i rozwoju czytel-
nictwa w Polsce, kształtowanie postaw 
proczytelniczych, zwiększenie dostępu 
do wszelkich formatów książek, wzmo-
cnienie kompetencji posługiwania się 
językiem ojczystym oraz roli bibliotek 
publicznych, szkolnych i pedagogicznych. 
Celem szczegółowym priorytetu 3 było 
wzmocnienie potencjału przedszkoli 
i bibliotek poprzez wzrost atrakcyjności 
ich zbiorów. Wsparcie pozwoliło na 
zakup i wzbogacenie przedszkolnego 
księgozbioru w nowe pozycje, między 
innymi ciekawe, atrakcyjne nowości 
wydawnicze dla dzieci oraz zakup ma-
teriałów plastycznych do artystycznych 
działań promujących czytelnictwo wśród 
przedszkolaków, wyrażania w formie 
plastycznej dziecięcych przeżyć po kon-
takcie z książką. Zyskaliśmy 272 książki, 
które wzbogaciły grupowe biblioteczki, 
Przedszkolny Kącik Wymiany Książek 
oraz biblioteczkę literatury dziecięcej do 
wykorzystywania przez nauczycielki 
w pracy z dziećmi. Książki są bardzo różne 
i atrakcyjne dla dzieci w różnym wieku, 
także sensoryczne, rozkładane, z dźwię-
kami, nawiązują do ulubionych współ-
czesnych dziecięcych bajek, np. Masza 
i Niedźwiedź, Kicia Kocia, pozwalają 
poszerzać i usystematyzować wiedzę 
z różnych dziedzin bliskich dzieciom, np. 
Dinozaury, Pory roku, Bezpieczeństwo, 
Zwierzęta, wprowadzają w sfery życia 
społecznego poprzez książki o rodzinie, 
przedszkolu, zawodach, emocjach.

sięgają po książki, także te nowe, zgodnie 
z wyborem dzieci, uczestniczą w konkur-
sach i akcjach związanych z książkami. 
Dzieci opowiadają często o swoich do-
mowych książkach, zainteresowaniach 
i pasjach, realizowanych także dzięki 
książkom.
 Wykorzystując bogaty księgozbiór 
przedszkolny i prywatny, nauczycielki 
realizują działania edukacyjne i zabawy 
z książkami, ponieważ czytelnictwo: 
rozwija wrażliwość estetyczną, wpływa 
na rozwój intelektualny, kształtuje wyo-
braźnię i postawę twórczą, rozwija życie 
emocjonalne, ma znaczenie w wycho-
waniu społecznym, budowaniu relacji 
z innymi ludźmi, pogłębia wrażliwość 
moralną i emocjonalną czytelnika, 
wpływa na wzmacnianie więzi rodzin-
nych, podnosi poziom rozwoju mowy, 
rozwoju języka i czynnego słownictwa, 
procesów poznawczych, myślenia i stro-
ny emocjonalnej osobowości, oraz, co 
ważne – przeciwdziała uzależnieniu od 
telewizji, telefonu i Internetu.
 Zgodnie z ideą kampanii społecznej 
„Cała Polska czyta dzieciom”- realizo-
wanej także w naszym Przedszkolu – 
„Czytaj dziecku 20 minut dziennie. 
Codziennie!”

Sylwia Polewacz,
wicedyrektor Przedszkola Miejskiego 

w Barczewie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Przedszkolu Miejskim w Barczewie Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Miejskim w Barczewie

 Dnia 19 grudnia 2022r. został podsumowany konkurs na zbiórkę kasztanów 
i żołędzi. Nasze przedszkole zebrało w tym roku 1022kg. Pobiliśmy rekord z ubiegłego 
roku. Brawo przedszkolaki.
 Nagrody otrzymali: Igor Romanowski  z grupy „Motyle”, Oliwia Przybysz z grupy 
„Stokrotki”, Ula Szurek z grupy „Biedronki”,  Basia Mickiewicz  z grupy „Motyle”, Jakub 
Wileński  z grupy „Stokrotki”, Lena Szafrańska  z grupy „Stokrotki”, Szymon Pawłowski  
z grupy „Biedronki”,  Ala Bawoł  z grupy „Motyle” i Nikodem Bawoł z grupy „Pszczółki”,  
Antoni Kurgan z grupy „Stokrotki”, Ala Łepkowska z grupy „Pszczółki”. Na uroczystości 
gościliśmy Panią Dyrektor Marzannę Moszczyńską i Panią Martynę Mrozowską oraz 
przedstawicieli Koła Łowieckiego "Żubr" Panią Anetę Blunck, Panów: Tadeusza 
Osmędę, Tomasza Ciarkowskiego, Krzysztofa Szczepka, Roberta Kincela. Koło 
Łowieckie "Żubr" ufundowało pomoce dydaktyczne: Mega Domino (21 szt.) oraz 
poduszki kolorowe ze skóry od 1 do 10 do wykorzystania podczas zabaw w przed-
szkolu. Dziękujemy bardzo. 

Na tle przepięknej sce-
neri i  przedszkolaki 
wspaniale zaprezento-
wały się w montażu 
słowno-muzycznym 
o tematyce świątecznej 
przed gośćmi i społecz-
nością przedszkolną.

Bożena Szewc
koordynator działań 

ekologicznych 
w przedszkolu

Podsumowanie konkursu na zbiórkę kasztanów i żołędzi
w Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach

Fot. Archiwum przedszkola Fot. Archiwum przedszkola

Fot. Archiwum przedszkola (3)
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podopiecznym Domu Pomocy Społecznej 
w Barczewie. Między innymi w ten sposób 
realizujemy ważną dla wszystkich współ-
pracę z tą placówką. Wiemy, że jesteśmy 
tam zawsze mile widziani, a odwiedziny 
przedszkolaków wnoszą zawsze wiele 
słońca i radości.

 Uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka to bardzo ważna tradycja w ka-
lendarzu naszego przedszkola. Ma ogro-
mne znaczenie dla kształtowania więzi 
rodzinnych i międzypokoleniowych, za-
wsze przynosi wiele przeżyć i wzruszeń.
 Dni poprzedzające to ważne stycznio-
we święto obfitowały w liczne próby 
występów oraz twórczą pracę nad pre-
zentami dla kochanych Dziadków. Wszyscy 
wiemy, że to wielki skarb! To oni czynią 
nasze dzieciństwo bardziej pełnym, 
udanym i szczęśliwym.

 19 stycznia 2023 roku przedszkolaki 
z grup „Krasnale”, "Motylki" , "Tygryski" oraz 
„Pszczółki” zaprosiły swoich kochanych 
Dziadków na uroczystości z okazji ich 
święta. Dzieci z grup „Motylki” i „Tygryski” 
wspólnie zaprezentowały "Jasełka" z kolę-
dami i świątecznymi piosenkami na scenie 
Barczewskiego Skarbca Kultury Europej-

skiej. Występ w tym twórczym miejscu był 
pełen wzruszeń i rodzinnych przeżyć, 
zakończył się gromkimi oklaskami dla 
małych artystów. Publiczność dopisała, a ta 
złożona z Babć i Dziadków jest najwspa-
nialszą publicznością! W czasie tego spot-
kania włączyliśmy się również w zbiórkę do 
puszki w ramach Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, za co wszystkim z całego 
serca dziękujemy!
 Dzieci z grupy „Krasnale”, oprócz ro-
dzinnego występu w Przedszkolu, zapre-
zentowały swój wzruszający występ także 

 „Pszczółki” ugościły dziadków w swo-
jej przedszkolnej sali, zaprezentowały pe-
łen humoru występ, podczas którego śmie-
chu było co niemiara, ale nie zabrakło także 
łez wzruszenia.
 Wszystkie przedszkolaki dołożyły sta-
rań, aby ten dzień był wyjątkowy. W pięk-
nych strojach, w pięknej scenografii zapre-
zentowały przygotowany specjalnie dla 
swoich Babć i Dziadków repertuar. Były 
Jasełka, wierszyki, wspólne zabawy, pio-
senki i tańce oraz życzenia dla Babć i Dziad-
ków. Dziadkowie ze wzruszeniem przyglą-
dali się scenkom i występom przedstawia-
nym przez ich najukochańsze wnuki. Po 
części artystycznej wnuczęta obdarowały 
babcie i dziadków własnoręcznie wykona-
nymi upominkami, a otrzymały bezcenne 
uściski, buziaki a niektóre także słodkości.
 Dziękujemy Wam Kochane Babcie 
i Dziadkowie za wielkie serce, bezgraniczną 
miłość, dobroć i ciepło. Życzymy dużo 
uśmiechu, zdrowia oraz długich lat życia!

mgr Katarzyna Łozińska – Świder, 
mgr Magdalena Jakóbczyk

nauczycielki Przedszkola Miejskiego 
w Barczewie

INFORMACJE INFORMACJE

 Wśród książek są również bajki – 
zarówno te tradycyjne, jak i współczesne, 
terapeutyczne, pomagające radzić sobie 
z różnymi emocjami i życiowymi sytua-
cjami, np. „Mądre bajki”, „Inspirujące 
bajki”, „Bajki dla dziewczynek. Marzenia”, 
„Bajki dla chłopców”, seria „Dziecięce 
uczucia”, „Magiczne słowa Leopolda”, 
Księgozbiór wzbogacił się także o książki 
z poezją, wierszami dla najmłodszych, 
z zagadkami, specjalistyczne do nauki 
czytania sylabami. Książki są ładnie 
i atrakcyjnie wydane, bogato i pięknie 
ilustrowane, niosą ze sobą dobre warto-
ści, służą kształtowaniu młodego czytel-
nika, z nimi łatwiej zainteresować i za-
chęcić malucha do sięgania po książkę 
i zaszczepiać w dzieciach chęć czytania 
i przyjaźni z książką. Ważny dla dzieci jest 
przykład bliskiego dorosłego, dlatego 
nauczycielki często sięgają i korzystają 
z książek, a jednocześnie promują czytel-
nictwo i ukazują jego wartość rodzicom 
przedszkolaków, bo nie ma nic lepszego 
niż widok czytających rodziców, za-
pewnienie kontaktu z książką od naj-
młodszych lat - nigdy nie jest za wcześnie 
na czytanie dzieciom!
 Czytanie dzieciom to także wspaniały 
sposób na spędzanie wolnego czasu, 
doskonała metoda wychowawcza oraz 
inwestycja w rozwój własnego dziecka. 
Nasi przedszkolni rodzice wiedzą o tym, 
często wypożyczają książki z Przed-
szkolnego Kącika Wymiany Książek, 

 „Czytanie książek to najpiękniejsza 
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” – 
kierując się słowami naszej noblistki 
Wisławy Szymborskiej oraz znając ogro-
mną wartość i znaczenie czytelnictwa dla 
wszechstronnego rozwoju dziecka, 
Przedszkole Miejskie w Barczewie podej-
muje i realizuje wiele działań i inicjatyw 
mających na celu promowanie czytel-
nictwa i zachęcanie do czytania książek, 
rozwijanie kompetencji czytelniczych 
i pozyskiwanie najmłodszych czytel-
ników. Ważną i znaczącą pomocą w tych 
zadaniach było uzyskanie w 2022 roku 
wsparcia finansowego w wysokości 3750 
zł. – w tym 20 % wsparcia ze środków 
własnych gminy Barczewo, w ramach 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. Jest to 
wieloletni program rządowy na lata 2021 
– 2025 mający na celu różne formy 
wsparcia, promocji i rozwoju czytel-
nictwa w Polsce, kształtowanie postaw 
proczytelniczych, zwiększenie dostępu 
do wszelkich formatów książek, wzmo-
cnienie kompetencji posługiwania się 
językiem ojczystym oraz roli bibliotek 
publicznych, szkolnych i pedagogicznych. 
Celem szczegółowym priorytetu 3 było 
wzmocnienie potencjału przedszkoli 
i bibliotek poprzez wzrost atrakcyjności 
ich zbiorów. Wsparcie pozwoliło na 
zakup i wzbogacenie przedszkolnego 
księgozbioru w nowe pozycje, między 
innymi ciekawe, atrakcyjne nowości 
wydawnicze dla dzieci oraz zakup ma-
teriałów plastycznych do artystycznych 
działań promujących czytelnictwo wśród 
przedszkolaków, wyrażania w formie 
plastycznej dziecięcych przeżyć po kon-
takcie z książką. Zyskaliśmy 272 książki, 
które wzbogaciły grupowe biblioteczki, 
Przedszkolny Kącik Wymiany Książek 
oraz biblioteczkę literatury dziecięcej do 
wykorzystywania przez nauczycielki 
w pracy z dziećmi. Książki są bardzo różne 
i atrakcyjne dla dzieci w różnym wieku, 
także sensoryczne, rozkładane, z dźwię-
kami, nawiązują do ulubionych współ-
czesnych dziecięcych bajek, np. Masza 
i Niedźwiedź, Kicia Kocia, pozwalają 
poszerzać i usystematyzować wiedzę 
z różnych dziedzin bliskich dzieciom, np. 
Dinozaury, Pory roku, Bezpieczeństwo, 
Zwierzęta, wprowadzają w sfery życia 
społecznego poprzez książki o rodzinie, 
przedszkolu, zawodach, emocjach.

sięgają po książki, także te nowe, zgodnie 
z wyborem dzieci, uczestniczą w konkur-
sach i akcjach związanych z książkami. 
Dzieci opowiadają często o swoich do-
mowych książkach, zainteresowaniach 
i pasjach, realizowanych także dzięki 
książkom.
 Wykorzystując bogaty księgozbiór 
przedszkolny i prywatny, nauczycielki 
realizują działania edukacyjne i zabawy 
z książkami, ponieważ czytelnictwo: 
rozwija wrażliwość estetyczną, wpływa 
na rozwój intelektualny, kształtuje wyo-
braźnię i postawę twórczą, rozwija życie 
emocjonalne, ma znaczenie w wycho-
waniu społecznym, budowaniu relacji 
z innymi ludźmi, pogłębia wrażliwość 
moralną i emocjonalną czytelnika, 
wpływa na wzmacnianie więzi rodzin-
nych, podnosi poziom rozwoju mowy, 
rozwoju języka i czynnego słownictwa, 
procesów poznawczych, myślenia i stro-
ny emocjonalnej osobowości, oraz, co 
ważne – przeciwdziała uzależnieniu od 
telewizji, telefonu i Internetu.
 Zgodnie z ideą kampanii społecznej 
„Cała Polska czyta dzieciom”- realizo-
wanej także w naszym Przedszkolu – 
„Czytaj dziecku 20 minut dziennie. 
Codziennie!”

Sylwia Polewacz,
wicedyrektor Przedszkola Miejskiego 

w Barczewie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Przedszkolu Miejskim w Barczewie Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Miejskim w Barczewie

 Dnia 19 grudnia 2022r. został podsumowany konkurs na zbiórkę kasztanów 
i żołędzi. Nasze przedszkole zebrało w tym roku 1022kg. Pobiliśmy rekord z ubiegłego 
roku. Brawo przedszkolaki.
 Nagrody otrzymali: Igor Romanowski  z grupy „Motyle”, Oliwia Przybysz z grupy 
„Stokrotki”, Ula Szurek z grupy „Biedronki”,  Basia Mickiewicz  z grupy „Motyle”, Jakub 
Wileński  z grupy „Stokrotki”, Lena Szafrańska  z grupy „Stokrotki”, Szymon Pawłowski  
z grupy „Biedronki”,  Ala Bawoł  z grupy „Motyle” i Nikodem Bawoł z grupy „Pszczółki”,  
Antoni Kurgan z grupy „Stokrotki”, Ala Łepkowska z grupy „Pszczółki”. Na uroczystości 
gościliśmy Panią Dyrektor Marzannę Moszczyńską i Panią Martynę Mrozowską oraz 
przedstawicieli Koła Łowieckiego "Żubr" Panią Anetę Blunck, Panów: Tadeusza 
Osmędę, Tomasza Ciarkowskiego, Krzysztofa Szczepka, Roberta Kincela. Koło 
Łowieckie "Żubr" ufundowało pomoce dydaktyczne: Mega Domino (21 szt.) oraz 
poduszki kolorowe ze skóry od 1 do 10 do wykorzystania podczas zabaw w przed-
szkolu. Dziękujemy bardzo. 

Na tle przepięknej sce-
neri i  przedszkolaki 
wspaniale zaprezento-
wały się w montażu 
słowno-muzycznym 
o tematyce świątecznej 
przed gośćmi i społecz-
nością przedszkolną.

Bożena Szewc
koordynator działań 

ekologicznych 
w przedszkolu

Podsumowanie konkursu na zbiórkę kasztanów i żołędzi
w Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach

Fot. Archiwum przedszkola Fot. Archiwum przedszkola

Fot. Archiwum przedszkola (3)
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 Tradycyjnie już od ponad 20 lat Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Barczewie oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół tejże szkoły w połowie grudnia 
zapraszają na Spotkanie Bożonarodze-
niowe.
 W tym roku, tak jak i rok wcześniej, 
odbyło się ono na placu przy ratuszu w Bar-
czewie.
 Dla naszej szkoły to zawsze czas wiel-
kiej radości, że jesteśmy wtedy wszyscy 
razem  - nauczyciele, pracownicy szkoły, 
uczniowie, rodzice uczniów i ich rodziny, 
barczewianie, mieszkańcy gminy i sympa-
tycy.
 Dla najmłodszych najważniejsze jest 
zawsze spotkanie z Mikołajem, który przy-
bywa w niezwykły sposób. I tak rok temu 
przemawiał do zebranych z ratuszowej 
wieży, a potem niespodzianie zjawił się na 
scenie, a w tym roku ... przyjechał wozem 
strażackim, rozdawał słodkości i pozował 
do wspólnych zdjęć. 
 Podczas Spotkania Bożonarodzenio-
wego na scenie swoje talenty prezentują 
dzieci i młodzież, na stoiskach rękodzieło 
oferują rodzice i uczniowie z poszczegól-
nych klas barczewskiej „jedynki” oraz 
miejscowi twórcy. Nie brakuje też zdrowej 

bardzo atrakcyjne prezenty ofiarowane 
szkole przez firmy działające w naszej 
gminie. 
 Dziękujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji naszego wspólnego 
przedświątecznego spotkania za wielkie 
serca i pomocne ręce. Życzymy Wam, 
Kochani, aby to dobro wróciło do Was 
w dwójnasób.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1

Sponsorzy:
Firma: Primavera Furniture Robert 
Hestkowski
Firma: Ocean Tadeusz Malewski
Firma: „JUST BEAUTY” Iwona Samsel
Firma: Kaplityny Pizza
Firma: Budmat
Firma: Swojskie Klimaty 
Firma: Arpol Rogulski Sp.j.
Firma: Hurtownia owoców i warzyw 
Andrzej Łachacz
Firma: Metalowa Spółdzielnia Inwalidów 
w Barczewie
Stowarzyszenie Defender Barczewo
Pani Urszula Śmiglak – Ula Bezula
Pani Agnieszka Ławicka

Spotkanie Bożonarodzeniowe
 We wtorkowy wieczór, 7 lutego, 
w Skarbcu Kultury Europejskiej, odbył się 
fenomenalny i niepowtarzalny koncert 
amerykańskiego artysty Daryla Strodesa.
Wokalista, a za razem gitarzysta grający 
Blues/R&B/Funk/Jazz zagrał w Polsce 
kilka koncertów. Mieszkający na co dzień 
w Los Angeles artysta przez ostatnie dwie 
dekady występował na całym świecie 
i zgromadził szeroką, i zróżnicowaną 
rzeszę fanów. Koncertował w USA, 
Europie i Azji Południowo-Wschodniej. 
Był nominowany do dwóch nagród 
Independent Music Awards, a także do 
licznych list przebojów w różnych gatun-
kach. Podczas trasy koncertowej w 2023 
roku prezentuje utwory z nadchodzącej 
EP-ki, kilka starszych utworów funkowo-
soulowych w nowej odsłonie oraz kilka 
klasyków bluesa, rocka i r&b.
 Daryl, mieszkając w Los Angeles, kiedy 
nie jest w trasie, regularnie występuje w 
słynnej na całym świecie Lighthouse 
Cafe.

 Podczas koncertu w Barczewie muzy-
kowi towarzyszyli na scenie polscy mu-
zycy:

Świąteczne Sołeckie Muzykowanie 2023

żywności, ryb, miodów, ciast i tradycyjnych 
potraw wigilijnych ze szkolnej kuchni.
 Ważnym punktem jest też licytacja pro-
wadzona przez Radę Rodziców działającą 
przy szkole. Na licytację wystawiane są 

Bogdan Topolski - gitara, Łukasz Gorczyca 
- bas i Tomek Dominik – perkusja.

Maja Barczuk-Kalisz

Amerykański bluesman w Barczewie

twa Nikielkowo i z Barczewa. Każdy z zes-
połów zaśpiewał wspaniale piękne kolędy, 
pastorałki i piosenki świąteczne, nie 
zapominając przy tym o świątecznej 
scenografii i charakteryzacji. Występom 
przysłuchiwała się publiczność oraz Jury 
w składzie: Piotr Mostek - przewodniczący 
oraz członkinie jury, Krystyna Szter i Maja 

 Czy lubimy kolędować, wspólnie 
tworzyć, angażować się w przedsięwzięcia 
artystyczne? Oczywiście, że tak!
 Dowodem na to stwierdzenie może 
być to, co wydarzyło się w niedzielne 
popołudnie, 22 stycznia w Skarbcu Kul-
tury Europejskiej.
 W  zainicjowanym przez Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie 
wydarzeniu pt. "Świąteczne Sołeckie 
Muzykowanie 2023" - sołecki konkurs 
kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych, 
wzięły udział cztery zespoły i mnóstwo 
wiernych słuchaczy, a zarazem kibiców. 
Tego popołudnia znów przekonaliśmy się 
o tym, iż polskie kolędy są najpiękniejsze 
na świecie. Organizatorzy tego wyda-
rzenia dali również sołectwom możliwość 
integracji mieszkańców oraz zaprezento-
wania talentów artystycznych. I to się 
udało!
 Wydarzenie objął patronatem Bur-
mistrz Barczewa pan Andrzej Maciejewski. 
 Na scenie Skarbca Kultury Europej-
skiej w konkursie zaprezentowały się 
cztery międzypokoleniowe zespoły z so-
łectwa Wójtowo, sołectwa Łęgajny, sołec-

Barczuk-Kalisz. Nie mieli łatwego zadania. 
Po burzliwych obradach Grand Prix 
"Świątecznego Sołeckiego Muzykowania" 
otrzymali.....ex aequo wszyscy uczestnicy 
konkursu!
 Burmistrz Barczewa pan Andrzej 
Maciejewski pogratulował wszystkim 
wspaniałych, barwnych występów i wraz 
z Jury wręczył wszystkim uczestnikom 
konkursu pamiątkowe dyplomy i muzycz-
ne nagrody rzeczowe.
 Wieczór zakończył się wspólnym 
kolędowaniem, do którego zachęcał 
zaproszony zespół Jaśmin. Zespół wystąpił 
z klimatycznym, świątecznym repertu-
arem i wszystkich zauroczył. Podczas 
kolędowania można było wesprzeć 
również Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy i zasilić puszkę wolontariuszki 
barczewskiego sztabu.
To było wyjątkowe popołudnie!
 Dziękujemy wszystkim, którzy posta-
nowili pokolędować wspólnie z nami.
 Do zobaczenia za rok

Magdalena Łowkiel
Maja Barczuk-Kalisz

 W 2022 roku Centrum Kulturalno-
Biblioteczne znalazło się w pres�żowej 
grupie 49 ośrodków kultury, które otrzy-
mały wsparcie w projekcie Narodowego 
Centrum Kultury Dom Kultury +. 
Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022.
 Ośrodki, które co roku wspierane są 
w tym projekcie, charakteryzują się no-
watorskim podejściem do działań kultu-
ralnych i patrzą na nie w niekonwencjo-
nalny sposób, starając się współpracować 
ze społecznością lokalną oraz integrować 
znane i nieznane sobie środowiska.
 Nasze zadanie nosiło nazwę „Bar-
czewskie Inicjatywy Lokalne”.
 Mieszkańcy gminy Barczewo przez 
kilka miesięcy mieli okazję uczestniczyć 
w wydarzeniach, które były pokłosiem 
tego projektu.
 W ramach zorganizowanego kon-
kursu mieszkańcy zgłaszali pomysły na 
wydarzenia i inicjatywy oraz zadeklaro-
wali ich realizację. 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 

z obszernego wachlarza propozycji. 
Inicjatywy: „Wesele Warmińskie, „Najcie-
kawszy instrument świata – GŁOS!”, 
„Poeci łączmy się!”, „Zakochać się w wi-
klinie”, „Akademia Kobiet Aktywnych” 
oraz „Amatorska Orkiestra Nikielki” 
dawały nam możliwość uczestniczenia 
w projektach tworzonych przez nowych 
inicjatorów, często angażujących się 
w organizację po raz pierwszy.
 Twórcy inicjatyw w programie „Bar-
czewskie Inicjatywy Lokalne 2022” mają 
szansę na wznowienie swoich działań 
i stworzenie kolejnych wydarzeń w 
ramach swojej inicjatywy. Wszystkie 
wydarzenia w ramach zeszłorocznych, 
„Barczewskich Inicjatyw Lokalnych” 
okazały się wielkim sukcesem. Sprawiły, 
że społeczności lokalne zintegrowały się, 
dzieliły wiedzą oraz zaangażowały w dzia-
łania kulturalne. Dlatego dajemy szansę 
na kolejne działania tych grup, które będą 
kontynuacją spotkań, warsztatów czy 
innych wydarzeń mobilizujących miesz-
kańców gminy Barczewo do korzystania 
z kulturalnych działań.
 Wszystkie informacje na temat dofi-
nansowania znajdują się na:

www.ckbbarczewo.pl
 Nabór wniosków o dofinansowanie 
trwa od 20 marca do 15 października 
2023 roku.
 Program został objęty honorowym 
patronatem burmistrza Barczewa.

Maja Barczuk-Kalisz

BARCZEWSKIE
INICJATYWY LOKALNE

BARCZEWSKIEBARCZEWSKIE INICJATYWY LOKALNE INICJATYWY LOKALNEBARCZEWSKIE INICJATYWY LOKALNE
R E A K T Y W A C J A

Patronat Honorowy

Burmistrz Barczewa

Fot. Archiwum SP1 (2)

Fot. Arch. CK-B (2)
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 Tradycyjnie już od ponad 20 lat Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Barczewie oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół tejże szkoły w połowie grudnia 
zapraszają na Spotkanie Bożonarodze-
niowe.
 W tym roku, tak jak i rok wcześniej, 
odbyło się ono na placu przy ratuszu w Bar-
czewie.
 Dla naszej szkoły to zawsze czas wiel-
kiej radości, że jesteśmy wtedy wszyscy 
razem  - nauczyciele, pracownicy szkoły, 
uczniowie, rodzice uczniów i ich rodziny, 
barczewianie, mieszkańcy gminy i sympa-
tycy.
 Dla najmłodszych najważniejsze jest 
zawsze spotkanie z Mikołajem, który przy-
bywa w niezwykły sposób. I tak rok temu 
przemawiał do zebranych z ratuszowej 
wieży, a potem niespodzianie zjawił się na 
scenie, a w tym roku ... przyjechał wozem 
strażackim, rozdawał słodkości i pozował 
do wspólnych zdjęć. 
 Podczas Spotkania Bożonarodzenio-
wego na scenie swoje talenty prezentują 
dzieci i młodzież, na stoiskach rękodzieło 
oferują rodzice i uczniowie z poszczegól-
nych klas barczewskiej „jedynki” oraz 
miejscowi twórcy. Nie brakuje też zdrowej 

bardzo atrakcyjne prezenty ofiarowane 
szkole przez firmy działające w naszej 
gminie. 
 Dziękujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji naszego wspólnego 
przedświątecznego spotkania za wielkie 
serca i pomocne ręce. Życzymy Wam, 
Kochani, aby to dobro wróciło do Was 
w dwójnasób.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1

Sponsorzy:
Firma: Primavera Furniture Robert 
Hestkowski
Firma: Ocean Tadeusz Malewski
Firma: „JUST BEAUTY” Iwona Samsel
Firma: Kaplityny Pizza
Firma: Budmat
Firma: Swojskie Klimaty 
Firma: Arpol Rogulski Sp.j.
Firma: Hurtownia owoców i warzyw 
Andrzej Łachacz
Firma: Metalowa Spółdzielnia Inwalidów 
w Barczewie
Stowarzyszenie Defender Barczewo
Pani Urszula Śmiglak – Ula Bezula
Pani Agnieszka Ławicka

Spotkanie Bożonarodzeniowe
 We wtorkowy wieczór, 7 lutego, 
w Skarbcu Kultury Europejskiej, odbył się 
fenomenalny i niepowtarzalny koncert 
amerykańskiego artysty Daryla Strodesa.
Wokalista, a za razem gitarzysta grający 
Blues/R&B/Funk/Jazz zagrał w Polsce 
kilka koncertów. Mieszkający na co dzień 
w Los Angeles artysta przez ostatnie dwie 
dekady występował na całym świecie 
i zgromadził szeroką, i zróżnicowaną 
rzeszę fanów. Koncertował w USA, 
Europie i Azji Południowo-Wschodniej. 
Był nominowany do dwóch nagród 
Independent Music Awards, a także do 
licznych list przebojów w różnych gatun-
kach. Podczas trasy koncertowej w 2023 
roku prezentuje utwory z nadchodzącej 
EP-ki, kilka starszych utworów funkowo-
soulowych w nowej odsłonie oraz kilka 
klasyków bluesa, rocka i r&b.
 Daryl, mieszkając w Los Angeles, kiedy 
nie jest w trasie, regularnie występuje w 
słynnej na całym świecie Lighthouse 
Cafe.

 Podczas koncertu w Barczewie muzy-
kowi towarzyszyli na scenie polscy mu-
zycy:

Świąteczne Sołeckie Muzykowanie 2023

żywności, ryb, miodów, ciast i tradycyjnych 
potraw wigilijnych ze szkolnej kuchni.
 Ważnym punktem jest też licytacja pro-
wadzona przez Radę Rodziców działającą 
przy szkole. Na licytację wystawiane są 

Bogdan Topolski - gitara, Łukasz Gorczyca 
- bas i Tomek Dominik – perkusja.

Maja Barczuk-Kalisz

Amerykański bluesman w Barczewie

twa Nikielkowo i z Barczewa. Każdy z zes-
połów zaśpiewał wspaniale piękne kolędy, 
pastorałki i piosenki świąteczne, nie 
zapominając przy tym o świątecznej 
scenografii i charakteryzacji. Występom 
przysłuchiwała się publiczność oraz Jury 
w składzie: Piotr Mostek - przewodniczący 
oraz członkinie jury, Krystyna Szter i Maja 

 Czy lubimy kolędować, wspólnie 
tworzyć, angażować się w przedsięwzięcia 
artystyczne? Oczywiście, że tak!
 Dowodem na to stwierdzenie może 
być to, co wydarzyło się w niedzielne 
popołudnie, 22 stycznia w Skarbcu Kul-
tury Europejskiej.
 W  zainicjowanym przez Centrum 
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie 
wydarzeniu pt. "Świąteczne Sołeckie 
Muzykowanie 2023" - sołecki konkurs 
kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych, 
wzięły udział cztery zespoły i mnóstwo 
wiernych słuchaczy, a zarazem kibiców. 
Tego popołudnia znów przekonaliśmy się 
o tym, iż polskie kolędy są najpiękniejsze 
na świecie. Organizatorzy tego wyda-
rzenia dali również sołectwom możliwość 
integracji mieszkańców oraz zaprezento-
wania talentów artystycznych. I to się 
udało!
 Wydarzenie objął patronatem Bur-
mistrz Barczewa pan Andrzej Maciejewski. 
 Na scenie Skarbca Kultury Europej-
skiej w konkursie zaprezentowały się 
cztery międzypokoleniowe zespoły z so-
łectwa Wójtowo, sołectwa Łęgajny, sołec-

Barczuk-Kalisz. Nie mieli łatwego zadania. 
Po burzliwych obradach Grand Prix 
"Świątecznego Sołeckiego Muzykowania" 
otrzymali.....ex aequo wszyscy uczestnicy 
konkursu!
 Burmistrz Barczewa pan Andrzej 
Maciejewski pogratulował wszystkim 
wspaniałych, barwnych występów i wraz 
z Jury wręczył wszystkim uczestnikom 
konkursu pamiątkowe dyplomy i muzycz-
ne nagrody rzeczowe.
 Wieczór zakończył się wspólnym 
kolędowaniem, do którego zachęcał 
zaproszony zespół Jaśmin. Zespół wystąpił 
z klimatycznym, świątecznym repertu-
arem i wszystkich zauroczył. Podczas 
kolędowania można było wesprzeć 
również Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy i zasilić puszkę wolontariuszki 
barczewskiego sztabu.
To było wyjątkowe popołudnie!
 Dziękujemy wszystkim, którzy posta-
nowili pokolędować wspólnie z nami.
 Do zobaczenia za rok

Magdalena Łowkiel
Maja Barczuk-Kalisz

 W 2022 roku Centrum Kulturalno-
Biblioteczne znalazło się w pres�żowej 
grupie 49 ośrodków kultury, które otrzy-
mały wsparcie w projekcie Narodowego 
Centrum Kultury Dom Kultury +. 
Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022.
 Ośrodki, które co roku wspierane są 
w tym projekcie, charakteryzują się no-
watorskim podejściem do działań kultu-
ralnych i patrzą na nie w niekonwencjo-
nalny sposób, starając się współpracować 
ze społecznością lokalną oraz integrować 
znane i nieznane sobie środowiska.
 Nasze zadanie nosiło nazwę „Bar-
czewskie Inicjatywy Lokalne”.
 Mieszkańcy gminy Barczewo przez 
kilka miesięcy mieli okazję uczestniczyć 
w wydarzeniach, które były pokłosiem 
tego projektu.
 W ramach zorganizowanego kon-
kursu mieszkańcy zgłaszali pomysły na 
wydarzenia i inicjatywy oraz zadeklaro-
wali ich realizację. 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 

z obszernego wachlarza propozycji. 
Inicjatywy: „Wesele Warmińskie, „Najcie-
kawszy instrument świata – GŁOS!”, 
„Poeci łączmy się!”, „Zakochać się w wi-
klinie”, „Akademia Kobiet Aktywnych” 
oraz „Amatorska Orkiestra Nikielki” 
dawały nam możliwość uczestniczenia 
w projektach tworzonych przez nowych 
inicjatorów, często angażujących się 
w organizację po raz pierwszy.
 Twórcy inicjatyw w programie „Bar-
czewskie Inicjatywy Lokalne 2022” mają 
szansę na wznowienie swoich działań 
i stworzenie kolejnych wydarzeń w 
ramach swojej inicjatywy. Wszystkie 
wydarzenia w ramach zeszłorocznych, 
„Barczewskich Inicjatyw Lokalnych” 
okazały się wielkim sukcesem. Sprawiły, 
że społeczności lokalne zintegrowały się, 
dzieliły wiedzą oraz zaangażowały w dzia-
łania kulturalne. Dlatego dajemy szansę 
na kolejne działania tych grup, które będą 
kontynuacją spotkań, warsztatów czy 
innych wydarzeń mobilizujących miesz-
kańców gminy Barczewo do korzystania 
z kulturalnych działań.
 Wszystkie informacje na temat dofi-
nansowania znajdują się na:

www.ckbbarczewo.pl
 Nabór wniosków o dofinansowanie 
trwa od 20 marca do 15 października 
2023 roku.
 Program został objęty honorowym 
patronatem burmistrza Barczewa.

Maja Barczuk-Kalisz

BARCZEWSKIE
INICJATYWY LOKALNE

BARCZEWSKIEBARCZEWSKIE INICJATYWY LOKALNE INICJATYWY LOKALNEBARCZEWSKIE INICJATYWY LOKALNE
R E A K T Y W A C J A

Patronat Honorowy

Burmistrz Barczewa

Fot. Archiwum SP1 (2)

Fot. Arch. CK-B (2)
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 Reprezentacja zawodników z naszej gminy 
w grze w badmintona w dniach 14-15 stycznia 
wzięła udział w XIV Zimowym Grand Prix 
Jezioran. To jeden z ważniejszych w regionie 
konkursów wspieranych przez Polski Związek 
Badmintona. W 17 kategoriach wzięło łącznie 
udział 117 zawodników z Polski, Anglii, 
Niemiec, Ukrainy i Iranu. 
Wyniki poszczególnych zawodników 
z naszej gminy:
- rocznik 2010 i młodsi – 1 miejsce Stanisław 
Piątkowski 
- debel „Rodzinne Granie” – 3 miejsce Michał 
Piątkowski i Stanisław Piątkowski 
- Singiel kobiet „Radosny Amator” – 1 miejsce 
Barbara Budrewicz, 3 miejsce Magdalena 
Dowgiałło 
- Singiel kobiet C – 4 miejsce Najdowska 
Oliwia 
- Debel mężczyzn B – 1 miejsce Łukasz 
Ferschke i Grzegorz Wasyluk, 3 miejsce Paweł 
Ferschke i Paul Doliwa
 W kategorii singiel mężczyzn C dzielnie wal-
czyli i wyszli z grupy – Tomasz Góralczyk, który 
zakwalifikował się do 1/4 finału oraz Rafał 
Mikulak, który doszedł do 1/8 finału. 
Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów.
 Przypominamy, że zajęcia z gminnym ani-
matorem badmintona odbywają się w każdy 
czwartek w godz. 19.00 - 21.00 w sali SP1 
w Barczewie- serdecznie zapraszamy. 

Sukces w grze w badmintona!

Fot. Archiwum CK-B

Fot. Archiwum autora

 18.02.2023 roku w Olsztynie odbyła się 
Wojewódzka Liga Szachowa Przedszkolaków, 
w której wzięło udział 74 małych szachistów, 
w tym 25 dziewczynek. Chłopcy i dziewczynki 
grali razem. Mali szachiści musieli rozegrać 
6 par�i szachowych po 10 minut dla zawodni-
ka (20 minut na par�ę) .
 Przedszkolaków z Barczewa reprezento-
wała Amelka Frydrych lat 5 z Przedszkola 
Miejskiego w Barczewie, która wygrała 4 
par�e z 6, jakie musiała rozegrać i zajęła II 
miejsce w klasyfikacji dziewczynek i 18 
miejsce w ogólnej klasyfikacji na 74 zawodni-
ków (od 10 miejsca wszyscy mieli po 4 par�e 
wygrane). Amelka wszystkie par�e rozegrała 
z chłopcami.
 Amelka trenuje szachy od roku w sekcji 
szachowej w CKB "Szachy Barczewo". Przygo-
towuje się także do startu w Mistrzostwach 
Przedszkolaków Warmii i Mazur, które 
odbędą się w kwietniu 2023 roku.
 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
małej szachistce.

Krzysztof Cis

Pierwszy puchar

 Oliwia Milewicz to młoda niespełna 12 letnia za-
wodniczka klubu. Kilka dni temu zmierzyła się w zawo-
dach Ninja Arena Gdańsk gdzie jako najmłodsza w swojej 
kategorii, dzięki determinacji, doskonałemu przygoto-
waniu i wyszkoleniu zajęła wysokie III miejsce.
 Oliwia mimo młodego wieku zdobyła także tytuł 
mistrzyni Polski w brazylijskim ju-jitsu w kategorii dziew-
cząt do 12 lat oraz 5 miejsce w biegach OCR Biegun. 
Brawo OLIWIA !!! 
Serdecznie gratulujemy

Tekst i foto na podstawie archiwum internetowego Gminy Barczewo

Kolejny sukces sportowy
zawodniczki z Defender Barczewo

 Arena Toruń w miniony weekend po raz 
kolejny była łaskawa dla zawodników UKS 
Piorun Barczewo - trening czyni mistrza 
i nasze Piorunki są tego dowodem: 
5 Mityng Pamięci Ireny Szewińskiej - 
28.01.2023 r.
Oliwia Taradejna 
60 m - 8.86
200 m - 28.89 rekord życiowy poprawiony 
aż o 0.40 sek (w tym momencie to 15 wynik 
w Polsce !!! )
Kaja Zajączkowska 
60 m - 8.582 rekord życiowy poprawiony 
o 0.05 sek
300 m - 44.04

Igor Rapa
60 m - 9.91 pierwszy raz startował na tym 
dystansie
200 m - 31.82 pierwszy raz startował na 
tym dystansie

29.01.2023 r. - 4 Ogólnopolskie Zawody 
LA
Paweł Białecki
60 m - 8.42 rekord życiowy, poprawa 
o 0.09 sek
200 m - 27.02 rekord życiowy, poprawa 
o 0.33 sek

Gratulujemy!

Sukces goni sukces w pioruńskim tempie
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Książki - recenzje
Biblioteka w CK-B

Michael Punke „Zjawa” 
Oparta na motywach życia trapera Hugh Glassa, postaci autentycznej, 
powieść "Zjawa" to relacja o tym, jakie żniwo może zebrać zawiść 
i zdrada, i czym bywa obsesja zemsty.
W roku 1823 trzydziestosześcioletni Hugh Glass zaciąga się do oddziału 
formowanego przez Kompanię Futrzarską Gór Skalistych, który wyrusza 
na niebezpieczną wyprawę przez dziewicze, niezbadane terytoria. 
Pewnego dnia zostaje straszliwie poturbowany przez niedźwiedzia 
grizzly i leżąc prawie bez życia, oddany pod opiekę dwóch ludzi 
z oddziału, którzy zgłaszają się do tego zadania na ochotnika – są to John 
Fitzgerald, bezwzględny najemnik oraz młody Jim Bridger, przyszły „Król 
ludzi gór”. Gdy do ich obozowiska zbliżają się Indianie, Fitzgerald i Bridger 
pozostawiają Glassa na pastwę losu. Co gorsza, zabierają rannemu broń 
i całe wyposażenie – wszystko to, co dawałoby mu jakąś szansę na 
samodzielne przeżycie. Opuszczony, bezbronny i wściekły, Glass składa 
samemu sobie obietnicę, że przetrwa. I że dokona zemsty.

Żródło;https://www.swiatksiazki.pl/zjawa-ksiazka-audio-6220070-
ksiazka.html?gclid=EAIaIQobChMIycunxPq3_QIVJY9oCR0l7AgHEAQYBCABEgI0Q
vD_BwE

Dominik to 11-letni pogodny 
chłopiec, zawsze pomocny, wrażliwy 
i koleżeński. 26 września uległ 
wypadkowi, którego powodu nie 
znamy do dziś…
Na tę chwilę rozpoznano u niego 
porażenie czterokończynowe 
spastyczne, encefalopatię 
niedokrwienno — niedotlenioną. Jest 
niewydolny oddechowo – zależny od 
respiratora, ma PEGA oraz 
stwierdzoną padaczkę. Czeka go 

jeszcze jedna poważna operacja. Oby tylko jedna!
Dominik ma dwójkę rodzeństwa, porzucenie wszystkiego i zebranie tak 
ogromnych kwot nie jest możliwe, dlatego muszę prosić o pomoc.
Za wszelką pomoc i odrobinę serca, bardzo dziękujemy!
Rodzice Dominika

Dominik Siemianowski

LINK DO ZBIÓRKI >>> https://www.siepomaga.pl/dominik-siemianowski?fbclid=
IwAR2V5yW3w56j2KHRp_aaiMvHxcANI76E2UVDnmIvghHMv_vySKEzC-Qn5_M

Krzyś Urbanek ma stwierdzoną encefalopatię 
niedokrwienno-niedotlenioną, Zespół Segawy jak 
również obniżenie metabolitów dopaminy 
sugerujące zaburzenia neurotransmisji mózgu. 
Leczony jest Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie oraz  
w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Przy Państwa wsparciu rehabilitowany jest już 
14  lat. W tym czasie nastąpiła ogromna poprawa 
jego stanu zdrowia. Z uzyskanych z 1,5 % środków 
finansowane są leki, zabiegi rehabilitacyjne oraz 
zajęcia logopedyczne w prywatnym centrum 
rehabilitacji. Krzyś co roku uczestniczy w turnu-
sach rehabilitacyjnych.
Jednak  niezbędna jest nadal Państwa pomoc, 
która pomoże Krzysiowi „iść przez jego trudne 
życie” o którą proszą rodzice Małgorzata i Piotr 
Urbanek i dziadkowie Jolanta i Zbigniew 
Stodolnik.

WYSTARCZY 
W ZEZNANIU ROCZNYM  WPISAĆ

Numer KRS 0000148747
Cel szczegółowy 1.5 %

Leczenie Krzysztof  Urbanek

 1 marca 2023 r. , burmistrz Barczewa 
pan Andrzej Maciejewski, zaprosił do ratusza 
przedstawicieli organizacji pozarządowych 
działających na terenie miasta i gminy.
 Wydarzenie zorganizowano z okazji 
Światowego Dnia Organizacji Pozarządo-
wych, który przypadał dwa dni wcześniej czy-
li 27 lutego. Na spotkanie przybyli przedsta-
wiciele kilkudziesięciu stowarzyszeń i orga-
nizacji działających na rzecz społeczności 
lokalnej. Na terenie gminy Barczewo zareje-
strowanych jest 46 stowarzyszeń. Trzy z nich 
to inicjatywy nowe, powstałe w 2022 r. 
Organizacje pozarządowe gminy Barczewo 
działają w różnych obszarach: np. sport, 
kultura czy integracja miejscowej ludności. 
Organizują koncerty, festiwale, konkursy, 
spektakle, wystawy oraz różnego rodzaju 
warsztaty w których uczestniczą dzieci, 
młodzież i dorośli. Po ilości organizacji i ini-
cjatywach przez nie podejmowanych widać, 

że społeczeństwo obywatelskie w gminie 
Barczewo rozwija się bardzo prężnie. Spotka-
nie było okazją do tego, by przedstawić swoje 
organizacje i pochwalić się sukcesami. Pan 
burmistrz podziękował wszystkim za dotych-
czasową pracę i życzył sukcesów w przy-
szłości.

 Uczestnicy spotkania w swoich wy-
stąpieniach wielokrotnie podkreślali bardzo 
dobrą współpracę z Urzędem Miejskim 
w Barczewie i życzliwe podejście do lokal-
nych inicjatyw. Świadczą o tym dotacje gmin-
ne na realizację projektów przygotowanych 
przez stowarzyszenia. Kwota dotacji z roku 
na rok rośnie. Świadczą o tym liczby:
2018 r. – 292000 zł, 2019 r. – 318500 zł, 
2020 r. 318500 zł, 2021 r. – 368000 zł, - 
2022 r. – 375000 zł.
 W tym roku wysokość wsparcia wyno-
sić będzie 383 000 zł.
 Podczas spotkania spotkania podpisano 
umowy na gminne dotacje dla projektów, 
które będą realizowane w 2023 r.
 Wszystkim organizacjom samorządo-
wym z gminy Barczewo życzymy wielu sukce-
sów i satysfakcji z prowadzonej działalności.

Mariusz Pniewski

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
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