7 lutego z okazji okrągłej rocznicy urodzin Feliksa Nowowiejskiego (kompozytor,
dyrygent, pedagog, twórca m.in. Roty, oratorium Quo vadis; urodził się 7 lutego 1877 roku w
Barczewie)

odbyła sie w Barczewie wyjątkowa

uroczystość, w której mieliśmy okazję uczestniczyć.
Obchody

rozpoczęły

się

w

Skarbcu

Kultury

Europejskiej, gościem honorowym była wnuczka
Feliksa Nowowiejskiego – Bogna NowowiejskaBielawska.
W

pierwszej

części

koncertu

zagrała

Orkiestra Wojskowa z Giżycka, wykonała m.in
Hymn Warmiński i Rotę. Obydwa utwory wywołały wielkie wzruszenie i wprowadziły nas w
podniosły nastrój. W powitalnej mowie, Pan Burmistrz Lech Nitkowski wyraził dumę z
faktu, że Barczewo posiada w swojej historii
wybitną postać kompozytora, którego dorobkiem
muzycznym możemy się szczycić w całej Polsce, a
także patrioty walczącego o wolność ojczyzny.
Wysłuchaliśmy także

referatu

dr Jana

Chłosty pt. "Związki Feliksa Nowowiejskiego z
Warmią".
O

pracach

badawczych

nad

przygotowaną

wystawą

"Genealogia

rodu

Nowowiejskich" opowiadali jej współorganizatorzy: ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko –
dyrektor Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, Marlena Kulińska – pracownik
Archiwum Państwowego w Olsztynie oraz Magadlena Łowkiel- Klimek – pracownik Salonu
Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

Pierwsza część uroczystości zakończyła się koncertem.

Druga część uroczystości odbyła się w Salonie Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego. Jej centralnym punktem była prezentacja wystawy pt. „Genealogia rodu
Nowowiejskich” oraz promocja publikacji „Warmia w czasach Feliksa Nowowiejskiego”, wydanej
przez Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Cieszymy się, że jako "tymczasowi mieszkańcy" Barczewa mogliśmy brać
bezpośredni udział w obchodach związanych z rocznicą urodzin Feliksa Nowowiejskiego.

Możemy pochwalić się, faktem, że zaproszeni na uroczystość goście , otrzymali
pamiatkowe figurki Feliksa Nowowiejskiego wykonane przez wychowanków ZP w naszych
warsztatach szkolnych.
Popiersia Feliksa Nowowiejskiego zostały wykonane w ramach porozumienia
Dyrektora Zakładu Poprawczego w Barczewie

- Pani

Ireny Mysakowskiej i Dyrektora Centrum KulturalnoBibliotecznego w Barczewie – Pana Roberta Tokarskiego.
Przedmiotem porozumienia było wykonanie 50 szt.
figurek drewnianych z okazji 140 rocznicy urodzin
kompozytora. Wszystkie figurki zostały wykonane w
warsztatach szkolnych przez wychowanków Dariusza K.,
Bartosza L., Dawida B. pod nadzorem instruktora zawodu
Tomasza Michałowskiego. Napisy do figurek wykonała
Pani Bożenka Dzwonkowska w ramach zajęć terapii
zajęciowej

wraz

z

wychowankiem

Dawidem

B.

Pomysłodawcą i opiekunem przedsięwzięcia był Krzysztof Trąbiński, który nadzorował prace
nad realizacją projektu i wszystkim pomagał.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt.

Artykuł napisali uczniowie Grzegorz M., Dariusz K. Dariusz S. pod nadzorem Pani J. Kujawy,
Foto K. Trąbiński, Zdaniuk, CK-B, Salon Muzyczny w Barczewie,
Oprawa graficzna K. Trąbiński

