
24 października 2016r. wybraliśmy się wspólnie z klasą II f oraz naszymi paniami 
wychowawczyniami do muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, które 
znajduje się przy ulicy Mickiewicza. Nasza panie wyjaśniły nam, że na  wycieczkę 
do muzeum idziemy dlatego, że 2016 rok jest rokiem F. Nowowiejskiego ,a 
przecież Feliks Nowowiejski  jest patronem naszej szkoły i w ten sposób czcimy 
pamięć o nim. Po muzeum oprowadzała nas pani Magda Łowkiel, która pracuje 
tam od wielu lat. Na początku poprosiła nas, żebyśmy uważnie jej słuchali i nie 
dotykali żadnych eksponatów tzn. przedmiotów związanych z naszym patronem. 
Wcześniej pani Magda wytłumaczyła nam co to są eksponaty i że są to  bardzo 
cenne pamiątki po kompozytorze. Wycieczkę po muzeum zaczęliśmy od 
pomieszczenia, w którym znajduje się biurko kompozytora oraz fotografie jego 
rodziny. Następnie mogliśmy zobaczyć fortepian, na którym grał Feliks 
Nowowiejski. Pani Magda otworzyła nam instrument oraz powiedziała, że w 
środku podobny jest on do gitary, bo ma struny takie jak w gitarze. Potem 
przeszliśmy do pokoju, który nazywa się zimowy, bo stoi tam wielki kaflowy piec  
z namalowanym na nim pięknym zimowym obrazem. W muzeum widzieliśmy 
również frak kompozytora, w którym dawał swoje koncerty, jego buty i maskę 
pośmiertną. Potem wspólnie z naszymi paniami odśpiewaliśmy Rotę oraz Hymn 
Warmiński. Pani Magda pochwaliła nas, że bardzo ładnie śpiewaliśmy i  że znamy 
na pamięć zwrotki obu pieśni. Na koniec wszyscy usiedliśmy przy stoliku i 
układaliśmy puzzle, czyli pocięte na części fotografie, które  musieliśmy ułożyć w 
całość. Zadanie okazało się bardzo trudne, ale w końcu nam się udało. W  muzeum 
bardzo nam się podobało, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji o życiu i 
twórczości naszego patrona. Obiecaliśmy, że przyjdziemy tam za rok. Po wyjściu z 
muzeum poszliśmy do ratusza, gdzie pracuje pan burmistrz. Pani, która nas 
oprowadzała pokazała nam niektóre pomieszczenia w budynku np. sekretariat, 
gabinet burmistrza, wyremontowaną na strychu salę obrad. Potem weszliśmy na 
wieżę ratuszową i oglądaliśmy z góry nasze miasto. Widok był bardzo piękny. 
Kiedy będzie ładna pogoda wejdziemy na wieżę  jeszcze raz.  

 

Uczniowie kl. II c i II f 

wraz z wychowawczyniami 

Ewą Juszczyk i Elżbietą Liżewską 

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  



	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  







	  


