W dniu 9 września 2016 roku w ramach zajęć kół zainteresowań udaliśmy się na
wycieczkę po naszej okolicy. Grupę tworzyli wychowankowie Norbert D., Przemek P., Darek
K., Dominik U. oraz opiekunowie Jolanta Kujawa i Dariusz Baranowski.
Naszą podróż rozpoczęliśmy od wizyty
w Barczewskim Ratuszu Miejskim.
Mieliśmy szczęście bo przywitał nas
sam włodarz miasta - Burmistrz Pan
Lech Nitkowski. Po krótkiej rozmowie
na temat tego skąd pochodzimy, na
jakim etapie edukacyjnym jesteśmy,
pan burmistrz
zachęcił nas do
bliższego poznania miasta, jego historii
i zabytków, korzystania z oferty
kulturalnej i sportowej . Następnie
udaliśmy się na odrestaurowaną wieżę
ratuszową, aby stąd podziwiać okolice
i główne budynki miasta.
„Oddany niedawno do użytku taras widokowy na wieży ratuszowej codziennie przyciąga
turystów. Wchodzi się tam po krętych schodach. (…) Szkielet konstrukcji, zbudowanej z
sosnowych desek i połączonej 320 sosnowymi gwoźdźmi, otoczono tytanowo-cynkową
blachą” Źródło: barczewo.wm.pl

Z tarasu widokowego ratusza widać starówkę, kościoły, szpital, zakład karny, pięknie
prezentuje się staw i amfiteatr. Pierwszy raz zobaczyliśmy zegar „od wewnątrz”, wybija on
pełne godziny, a w południe kuranty biją melodię „O Warmio, moja miła”, którą
skomponował urodzony w Barczewie Feliks Nowowiejski.
Schodząc z wieży , odwiedziliśmy odnowioną salę, w której odbywają się posiedzenia Rady
Miejskiej.

Po wyjściu z ratusza zobaczyliśmy budynek, w którym urodził się kompozytor Feliks
Nowowiejski ( rok 2016 został ogłoszony Rokiem Feliksa Nowowiejskiego).

Kolejnym punktem naszej wycieczki była malownicza plaża nad jeziorem Ukiel w Olsztynie.
Pogoda była piękna, słoneczna. Odpoczęliśmy na łonie natury, podziwiając jezioro, lasy, ale
także – a może przede wszystkim? spacerujące i opalające się dziewczyny.

Po chwili relaksu pojechaliśmy do centrum Olsztyna. Spacerując zwiedziliśmy Stare Miasto,
zobaczyliśmy pomnik
wielkiego astronoma
Mikołaja Kopernika, Zamek Kapituły
Warmińskiej. Wybudowany w XIV wieku w stylu gotyckim, stanowił siedzibę administratora
dóbr ziemskich kapituły warmińskiej. Najsławniejszym administratorem pełniącym te
obowiązki w latach 1516-1521 był Mikołaj Kopernik. . Pan Darek opowiedział nam krótką
historię zamku i jego mieszkańców.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze nad Stawem Młyńskim , pełni wrażeń
wróciliśmy do zakładu.
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