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WYDANIE CZERWCOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

MIASTO I GMINA
TRZYKROTNIE NAGRODZONE
STATUETKĄ KAZIMIERZA WIELKIEGO
ZA I MIEJSCE
W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU
INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
W KATEGORII MAŁYCH MIAST
W LATACH 2003, 2004 i 2005.

PROGRAM OBCHODÓW 700-LECIA FROMBORKA
LIPIEC–sierpień 2010

„GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”
LAUREAT NARODOWEGO KONKURSU
„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”
W LATACH 2003, 2005, 2006.

LIPIEC 2010
2 Spotkanie Country we Fromborku
Ogólnopolski Zjazd Drezyniarzy
Uroczysta sesja Rady Miejskiej we Fromborku
nadanie tytułów Honorowych Obywateli Fromborka
wręczenie okolicznościowych medali 700-lecia
Nadanie sztandaru dla Fromborka – okolicznościowa msza święta – 7 tortów na
700-lecie
13–14.07 – 53 Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy
23–25.07 – Regaty z okazji 700-lecia Fromborka – IV Międzynarodowy Zlot Żeglarski
25.07 – Uroczyste imieniny Anny

03.07
03.07
08.07
		
		
08.07

SIERPIEŃ 2010
Plener Malarski – 5 Warmińskie Spotkania Twórcze
8 Dni Fromborka
4 Regaty o Bursztyn Miasta Kopernika
Odpust z okazji Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – impreza plenerowa
od godz. 14.00
18–23.08 – 40 Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego (CZAK)
29.08 – Zakończenie 43 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej

02–14.08
06–08.08
06–08.08
15.08
CERTYFIKAT
PN-EN ISO 9001:2001

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

UCHWAŁY XLIII SESJI RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
27 maja 2010 roku
Powyższe działanie ma na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.
Wsparcie finansowe przyznawane będzie na realizacje projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej,
w tym z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesieniem atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14.02.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220) do wniosku
o przyznanie pomocy dołącza się m.in. plan odnowy miejscowości, zawierający w szczególności:
• charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana
operacja,
• inwentaryzacje zasobów służących odnowie miejscowości,
• ocenę mocnych i słabych stron miejscowości,
• opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej
7 lat od dnia przyjęcia dokumentu, w kolejności wynikającej
z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem
szacunkowych kosztów,
• uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości,
• uchwałę rady miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości.
Proponowane przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za realne, możliwe do zrealizowania, przy założeniu ich własnej aktywności oraz
przy zaangażowaniu władz samorządowych Gminy Frombork.

Uchwała Nr XLIII/268/10
w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.

Uchwała Nr XLIII/269/10
w sprawie Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego
zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Biedkowo,
gmina Frombork.

Po podjęciu przez Radę Miejską we Frombork, uchwały Nr
X81/05 z dnia 7 grudnia 2005 roku o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu miejscowego oraz art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku
(Dz.U. z 10 maja 2003 r.) Burmistrz przystępuje do opracowania
projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
zawierającego część tekstową i graficzną. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego winien być zgodny
z zapisami „Studium” oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi
się do obszaru objętego planem.
Projekt „Planu” przygotowuje firma posiadająca stosowne
uprawnienia Planistyczne i Urbanistyczne oraz posiada aktualny
wpis na listę członków Okręgowej Izby Urbanistycznej.
Projekt taki został opracowany zgodnie z ustawą o Planowaniu
i Zagospodarowaniu Przestrzennym i przedstawiony do uchwalenia. Dotyczy lokalizacji osiedla mieszkaniowego przy drodze
wojewódzkiej Nr 505.
Uchwała Nr XLIII/270/10
w sprawie zatwierdzenia
„Planu Odnowy Miejscowości Bogdany na lata 2010–2017”.

Uchwała Nr XLIII/271/10

Plan Odnowy Miejscowości Bogdany na lata 2010–2017 jest dokumentem, który stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
Działania takie mogą być realizowane na terenie gmin miejsko-wiejskich w miejscowościach będących miastami liczących do 5 tys.
mieszkańców, w naszym przypadku spełniamy ten warunek.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Frombork.

W Statucie Gminy Frombork wprowadzono zmiany w związku
z potrzebą uaktualnienia przepisów prawa oraz uwzględnienia
zaleceń rozstrzygnięcia nadzorczego Nr NK.0911/133/08 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
w okresie między sesjami Rady Miejskiej we Fromborku
od 30 KWIETNIA do 27 MAJA 2010 r.
Panie Przewodnicząca Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!

ulg, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty.
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
1) lokalu nr 2 położonego w budynku użytkowym na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 141/3 obręb nr 6
miasta Fromborka przy ulicy Młynarskiej (tzw. Przybudówka).
Nabywcami zostali Państwo Anna i Wojciech Myszka zamieszkali w Bogdanach oraz Państwo Jadwiga i Józef Szpakowscy zamieszkali we Fromborku za cenę sprzedaży 170 419
złotych brutto.
2) nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 17/1 o powierzchni 0,0708 ha położonej
w obrębie nr 2 miasta Fromborka.

Sprawozdanie obejmuje okres od 30 kwietnia do 27 maja 2010
roku. W tym czasie wprowadziłam 2 zarządzenia:
– Nr 20/10 z 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia w 2010 roku
biletów wstępu na miejski basen kąpielowy położony na
działce nr 6/8 obręb nr 3 miasta Fromborka,
– Nr 21/10 z 24 maja 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
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Nabywcami nieruchomości zostali Państwo Lilianna i Stanisław Mudrykowie zamieszkali we Fromborku za cenę sprzedaży w wysokości 26 322 złotych brutto.
14 maja 2010 roku ogłoszone zostały dwa przetargi związane
z naszą inwestycją budowy kanalizacji oraz modernizacji stacji
uzdatniania wody:
1) Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości jednego miliona dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch
tysięcy pięćdziesięciu dziewięciu złotych. Termin składania
ofert upływa z dniem 14 czerwca 2010 roku. Przeznaczenie
kredytu jest zgodne z uchwałą Rady Miejskiej o numerze
XXXIX/251/10 z 25 lutego 2010 roku.
2) Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania
pod nazwą „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami
Narusa-Frombork” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013. Termin składania ofert upływa
z dniem 31 maja 2010 roku.
Celem inwestycji jest:
Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku, w tym:
• wykonanie technologii uzdatniania wody oraz instalacji sanitarnych w budynku stacji i sieci deszczowej,
• modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku stacji,
• montaż dwóch zbiorników retencyjnych wraz z wykonaniem
fundamentów,
• wymiana rozdzielni głównej RG oraz instalacje wewnętrzne
modernizowanej stacji uzdatniania wody oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami
Narusa-Frombork, w tym:
• kanalizacja grawitacyjna,
• kanalizacja tłoczna,
• 2 pompownie ścieków,
• przyłącza kanalizacyjne.

gotowanego z okazji dwudziestej rocznicy wyniesienia teleskopu Hubble’a na orbitę okołoziemską.
Towarzyszyła temu prezentacja niesamowitych
obrazów Wszechświata, uzyskanych dzięki pracy
teleskopu. Niezwykłość tego wydarzenia polega na
tym, że Planetarium Fromborskie jest jedynym miejscem
w Polsce, gdzie można to zobaczyć. Wygrany Konkurs to piękny
upominek dla wszystkich mieszkańców na Jubileusz i dodatkowa atrakcja dla turystów.
19 maja na zaproszenie Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej z Elbląga uczestniczyłam w gronie innych samorządowców
w charakterze obserwatora w ćwiczeniach Dzik 2010, które odbyły się na poligonie w Bemowie Piskim koło Orzysza.
W dniach 21 i 22 maja uczestniczyłam w uroczystościach
związanych z ponownym pochówkiem Kanonika Warmińskiego Mikołaja Kopernika we fromborskiej Archikatedrze. Wczoraj
odebrałam telefoniczne podziękowania za wsparcie logistyczne
Służb Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie przez naszych pracowników. Podziękowania w imieniu Marszałka przekazała dyrektor Gabinetu Pani Krystyna Orłowska-Wojczulanis.
Dużo czasu poświęcałam wspólnie z pracownikami na przygotowanie naszych uroczystości związanych z jubileuszem miasta,
które odbędą się od 28 maja (piątek) do 30 maja (niedziela). Na te
wszystkie wydarzenia serdecznie zapraszam. W tym czasie będzie
miał miejsce I Zlot Honorowych Obywateli Fromborka oraz prapremiera sztuki „Mikołaj Kopernik – dwa światy”, która powstała specjalnie z okazji 700-lecia Fromborka w koprodukcji Gminy
Frombork z Teatrem im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Wszystkie te wydarzenia będą miały miejsce na Rynku Miejskim.
W roku 2010 przypada nie tylko Jubileusz Fromborka. Jest to też
Jubileusz XX-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. Dwadzieścia lat temu Polska odzyskała lokalną niezależność i możliwość
decydowania o wszelkich sprawach związanych z naszymi codziennymi potrzebami na szczeblu samorządowym. To dzięki samorządowcom wszystkich szczebli administracji lokalnej możliwe
było i jest budowanie naszych małych ojczyzn zgodnie z oczekiwaniami, potrzebami i dążeniami wszystkich nas - mieszkańców.
Szczere i wielkie składam gratulacje za pięć minionych kadencji
wszystkim, którzy w tym czasie sprawowali władzę samorządową
– radnym, sołtysom i burmistrzom miasta i gminy Frombork.
Uczczenie tego jubileuszu nastąpi podczas lipcowych uroczystości urodzin miasta w dniu 8 lipca 2010 roku.

Szanowni Państwo!
W okresie sprawozdawczym brałam udział w różnego rodzaju spotkaniach i uroczystościach z racji sprawowania urzędu burmistrza.
W dniach 3 i 4 maja w obchodach Dnia Strażaka we Fromborku
i Braniewie. 5 maja w otwarciu Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku w Kanonii
Matki Boskiej Wniebowziętej we Fromborku. Zaś 6 i 9 maja w niezwykłym wydarzeniu, które działo się we Fromborku – Biegu 700
kilometrów na 700-lecie Fromborka. Pomysłodawcą Biegu jest Pan
Waldemar Gajowniczek. Duże słowa uznania Waldku! Te słowa kieruję również do organizatorów – pracowników Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury oraz Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku. Alę
przede wszystkim słowa uznania i podziwu kieruję do uczestników
tej Sztafety – mieszkańców Fromborka i gminy, a także tych wszystkich sympatyków, którzy dołączyli do nas, mieszkańców, nie bacząc
na trudne warunki pogodowe. Dziękuję, że byliście z nami, a otrzymane certyfikaty uczestnictwa będą miłą pamiątką.
10 maja przewodniczyłam posiedzeniu Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej we Fromborku. W nowej kadencji Rady dotychczasowego przedstawiciela wojewody – był nim Pan Marek
Wałdoch z Fromborka – zastąpił Pan Wojciech Zimakowski, lekarz z Braniewa.
Do wydarzeń niezwykłych zaliczam też udział 16 maja w niedzielny poranek w odsłonięciu okolicznościowego plakatu przy-

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 27 maja 2010 r.

Harmonogram dyżurów radnych
Rady Miejskiej we Fromborku
w miesiącu lipcu 2010
Lp.

imię i nazwisko

dzień dyżuru

w godzinach

1.

Agnieszka Wrońska

07.07.2010

15.00–16.00

2.

Hanna Turuta

14.07.2010

15.00–16.00

3.

Jan Adamowicz

21.07.2010

15.00–16.00

4.

Tadeusz Fred

28.07.2010

15.00–16.00

Dyżury pełnione będą w biurze Rady UMiG, I piętro, pok. nr 16.
Radni z terenu gminy utrzymują kontakt z wyborcami w swoich
okręgach wyborczych.
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INFORMACJA Z REALIZACJI UCHWAŁ PODJĘTYCH NA SESJI
w dniach 29 kwietnia oraz 27 maja 2010 r.
– uchwała oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uchwała będzie
obowiązywała po 14 dniach od daty publikacji.

Na XLII Sesji Rady Miejskiej we Fromborku
w dniu 29.04.2010 r. podjęto 4 uchwały

Na XLIII Sesji Rady Miejskiej we Fromborku
w dniu 27.05.2010 r. podjęto 4 uchwały

Do dnia dzisiejszego zrealizowano 3 uchwały. Są to:
1. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza
Miasta i Gminy Frombork za rok 2009 - uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przesłana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
2. Uchwała w sprawie powołania Kapituły Honorowych Wyróżnień Miasta Frombork – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana dla członków Kapituły Honorowych
Wyróżnień.
3. Uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Samodzielnym
Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej we Fromborku – uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uchwała została przesłana do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury
w Elblągu.
W trakcie realizacji jest jedna uchwała. Jest to:
1. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork”

Do dnia dzisiejszego zrealizowano 1 uchwałę. Jest to:
1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. – wprowadzono zmiany do budżetu na 2010 rok zgodnie z uchwałą.
W trakcie realizacji są 3 uchwały. Są to:
1. Uchwała w sprawie Miejscowego planu Zagospodarowania
Przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Biedkowo, gmina Frombork – uchwała oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego. Uchwała będzie obowiązywała po 30 dniach od
daty publikacji.
2. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Frombork –
uchwała oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uchwała będzie
obowiązywała po 14 dniach od daty publikacji.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bogdany na lata 2010–2017” – uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i obwiązuje na lata 2010–2017.

OBCHODY 700-LECIA FROMBORKA
Sobotnie uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji Honorowych Obywateli Fromborka. Na obchody rocznicowe do
Fromborka przybyło ich ponad 100, biorąc udział w trwającym
w tym czasie III Zlocie HOF. Odbył się także koncert organowy
w archikatedrze. W Wieży Radziejowskiego na Wzgórzu Katedralnym została otwarta wystawa „Frombork – widoki i improwizacje”. Większość prezentowanych prac powstało podczas
międzynarodowych plenerów organizowanych w mieście w latach 1973–1980.
Orkiestra Wojsk Lądowych Garnizonu Elbląg uroczyście przemaszerowała spod katedry ulicami miasta, by wystąpić na
Rynku Miejskim. Tu także miał miejsce uroczysty apel Honorowych Obywateli Fromborka, po którym zostało zrobione wspól-

Trzydniowe obchody jubileuszowe 700-lecia naszego miasta rozpoczęły się w piątek 28 maja od inscenizacji uroczystego wjazdu
Mikołaja Kopernika do Fromborka zaaranżowanego przez aktorów
elbląskiego teatru, który zrobił duże wrażenie na publiczności. Po
oficjalnym otwarciu obchodów rocznicowych przez Burmistrz
Krystynę Lewańską odbyła się prapremiera spektaklu „Mikołaj
Kopernik – dwa światy” Janusza Komorowskiego w wykonaniu aktorów Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, w reżyserii Mirosława Siedlera. Spektakl został specjalnie przygotowany
na 700-lecie Fromborka i uświetnił to ważne dla naszego miasta
wydarzenie. Piątkowy wieczór przyciągnął mieszkańców nie tylko Fromborka, ale mnóstwo Honorowych Obywateli Fromborka
i zaproszonych gości.
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Uroczystości niedzielne obchodów zapoczątkowała Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej
w Gdańsku, maszerując spod katedry na Rynek
Miejskim, gdzie wystąpiła dla licznie zgromadzonej publiczności. Odbył się po tym pokaz sprzętu
i tresury psów służbowych Straży Granicznej. W programie znalazł się konkurs siłaczy oraz konkursy dla najmłodszych
okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.

ne pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem Mikołaja Kopernika.
Niewątpliwie będzie to miła pamiątka dla każdego uczestnika
III Zlotu Honorowych Obywateli Fromborka. W Zespole Szkół
czekał na HOF-ów okazały tort z napisem Harcerska Operacja
„1001 Frombork”.
Na scenie w tym czasie zaprezentowały się dzieci z Zespołu Szkół
we Fromborku. Zakończono i podsumowano rajdy turystyczne:
„Braniewska Wiosna”, „Elwira – Elbląski Rajd Wiosenny” oraz
„Rajd Szlakami Kopernika”. Licznie przybyli do Fromborka harcerze wystąpili w finale Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Razdziawa
2010”. Grając i śpiewając covery znanych piosenek wystąpił
również Krzysztof Piotrowski z Fromborka, zespół „Czarne Wilki”
z Ostródy, olsztyński zespół „Kaczki z nowej paczki” oraz from-

Popołudniowe występy zespołu „SET” z Morąga oraz wokalisty
„ARCI” z zespołem zakończyły jubileuszowe obchody miasta.
Było nam niezmiernie miło gościć na obchodach miasta delegację naszego litewskiego miasta partnerskiego z Kazlu Rudy, jak
również licznie przybyłych Honorowych Obywateli Fromborka.

borski zespół „HRC” w składzie: Dariusz Sieniawski i Marek
Kaczmarzewski. Na zakończenie sobotniego dnia z repertuarem
ukraińskich piosenek ludowych oraz skocznych folkowo-rockowych wystąpił ukraiński zespół „The Ukrainian Folk”.
Dodatkowymi atrakcjami były: grochówka wojskowa, piekarnia
polowa i stoiska kulinarne. A niemałą także dla dzieci był wystawiony czołg z 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie.

Organizatorami obchodów był Urząd Miasta i Gminy oraz
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku. Patronat
medialny sprawowali: Dziennik Elbląski oraz Telewizja TV
Braniewo 24.
Jolanta Kosicka
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WOJNA GŁODOWA 1414 – OBLĘŻENIE FROMBORKA

5 i 6 czerwca Wzgórze Katedralne we Fromborku stało
się miejscem inscenizacji w klimatach późnego średniowiecza
pod nazwą Warmińskie Spotkania z Historią – Wojna Głodowa
1414 r. Oblężenie Fromborka. Prawie stu rycerzy z całej Polski
szturmowało Wzgórze Katedralne pomiędzy Wieżą Radziejowskiego a Wieżą Prochową przy ul. Katedralnej. Imprezę zorgani-

dzonej publiczności. Na rycerzy leciały także głazy, pnie i strzały
z łuków oraz bełty z kusz obrońców. Po pierwszej nieudanej próbie zdobycia miasta i ściągnięciu posiłków, druga zakończyła się
pełnym sukcesem.

zowało Stowarzyszenie Dom Warmiński, Powiat Braniewski oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Warmii i Mazur, które było jej wykonawcą.
Donośne ostrzały z machin oblężniczych, turnieje rycerskie, pokazy walk budziły niemałe zainteresowanie wśród licznie zgroma-

Dodatkową atrakcją dla wszystkich miłośników średniowiecza
była możliwość zwiedzenia obozu średniowiecznego oraz jarmark wyrobów wszelakich. Prócz miodu i kwasu chlebowego
zainteresowani mogli nabyć wiele pamiątek z imprezy począwszy od łuków, kusz, mieczy, hełmów i tarcz dla najmłodszych,
ubiorów średniowiecznych, a na naczyniach glinianych skończywszy.
WOJNA W SKRÓCIE – RYS HISTORYCZNY
Polska i Litwa wzmocnione w 1413 r. unią horodelską na zjeździe w Grabiach w kwietniu 1414 r. wysunęły w stosunku do Zakonu Krzyżackiego plan rewindykacyjny, który zakładał odebranie Pomorza Gdańskiego, ziemi chełmińskiej, michałowskiej oraz posiadłości krzyżackich na Kujawach i Żmudzi. Odrzucenie przez wielkiego mistrza propozycji stało się przyczyną wkroczenia w lipcu 1414 r. połączonych
sił polsko-litewskich na teren Prus.
15 sierpnia 1414 r. Wojska Polski i Litwy z marszu próbowały zdobyć zamek w Lidzbarku, załoga zamkowa urządzając wypad, zadała cios połączonym wojskom, co stało się przyczyną do odstąpienia od dalszego oblegania miasta. Po odejściu spod Lidzbarka wojska posuwały się w głąb
Warmii, przechodząc przez komornictwa orneckie i pieniężeńskie. Obszary te uległy ograbieniu, zaś samo Pieniężno spalone. Stamtąd wojska
udały się do Dolnych Prus, gdzie dokonywały rozległych zniszczeń, nie podejmując jednak prób opanowania większych zamków. Wkrótce przeprawiając się przez Pasłękę, na mostach pontonowych, opuściły tereny Dolnych Prus, wkraczając na teren Górnych Prus.
Późnym latem 1414 roku wojska polsko-litewskie podjęły próbę opanowania miasta Pasłęka, w wyprawach po żywność dla oblegających,
oddziały polskie dotarły do odległego o 40 km Fromborka – miasteczka i warownej katedry warmińskiej. Miasto z kościołem parafialnym
i czterema kuriami kanoników zrabowano i spalono. Spłonęła też warownia katedralna, która wówczas nie była jeszcze otoczona murami
obronnymi ze wszystkich stron. Katedra ocalała, choć została splądrowana. Całość szkód oszacowano na 45 tys. grzywien.
A skąd nazwa – Wojna Głodowa? W konsekwencji najazd polsko-litewskich wojsk wyniszczył ziemie zakonne. Wkrótce w Prusach wybuchła klęska głodu, a posiadający żyzne ziemie zakon musiał kupować żywność od swoich wrogów.
Jolanta Kosicka
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szkolny konkurs historyczny
historie rodzinne. ziemie utracone… i odzyskane
mierskiej, Katarzynie Łacman, Patrykowi Łataczowi
i Damianowi Kurowskiemu.
Organizatorem konkursu była Izba Pamięci i Tradycji Zespołu
Szkół oraz Biblioteka Zespołu Szkół we Fromborku.
Patronat nad konkursem objęli: Polskie Towarzystwo Historyczne, Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
w Gdańsku, Burmistrz Miasta i Gminy Frombork oraz Dyrektor
Zespołu Szkół we Fromborku.

11 czerwca w Zespole Szkół we Fromborku rozstrzygnięty został
konkurs historyczny pn. „Historie rodzinne. Ziemie utracone...
i odzyskane”. Idea konkursu powstała przy okazji organizacji
wystawy „Tamte lata, tamci ludzie” zorganizowanej 5 lat temu
w Zespole Szkół, której inicjatorem był pan Zbigniew Wiernasz.
Tematyka konkursu dotyczyła dziejów wybranej przez uczestnika
osoby – członka rodziny, ewentualnie przyjaciela rodziny, sąsiada i obejmowała jeden wybrany okres z historii życia: lata 1918–
1939, lata 1939–1945 lub 1945–1989. Celem pracy było nie
tylko zapoznanie uczniów z historią, korzeniami rodziny, również
w kontekście historycznym, w jakim w danym okresie przyszło
żyć bohaterom ich pracy. Ponadto konkurs miał uczyć korzystać
z wielu źródeł informacji, poznawać mapę, uczyć odczytywać
dokumenty, opracowania itp.
Na konkurs wpłynęło około 30 prac, z którego jury, w składzie:
Lucyna Schulz, Agnieszka Wrońska, Aleksandra Graczyk i Zbigniew Wiernasz, wybrało 13 w trzech kategoriach: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Szkoła ponadgimnazjalna. Ocena prac
była bardzo ciężka, często przysparzała komisji wielu wzruszeń
i trudno było wybrać te najciekawsze historie.
A oto laureaci w poszczególnych kategoriach:

Jolanta Kosicka

W kategorii Szkoła Podstawowa:
I miejsce – Agata Widzicka
za pracę dotyczącą życia Edwarda Gursztyna i jego rodziny,
II miejsce – Aleksandra Gortat
za pracę dotyczącą losów wojennych pradziadka,
III miejsce – Hubert Zając
za pracę o wojennych losach dziadka Stefana Lewickiego.
W tej kategorii wyróżnione zostały prace Małgorzaty Krajnik
i Urszuli Balickiej.
W kategorii Gimnazjum:
I miejsce – Laura Ogińska
za pracę dotyczącą życia kolegi ze szkolnej ławy Karola Wojtyły,
II miejsce – Adrian Celmer
za pracę dotyczącą życia dziadka Józefa Szwajkowskiego,
III miejsce – Marcjan Sienkiewicz
za pracę dotyczącą życia dziadka Józefa Szostaka
oraz Rafał Kotowski
za pracę o wojennych losach dziadka Władysława Boruszewskiego.
W tej kategorii wyróżnieni zostali: Maja Rabizo i Maksymilian
Kurowski.
W kategorii Szkoła ponadgimnazjalna:
I miejsce – Mateusz Wodziński
za pracę Zasłużony dla Miasta Braniewa
II miejsce – Piotr Hinc
za pracę o Antonim Paprocie.
Konkursem dodatkowym był konkurs „Drzewo genealogiczne rodziny”, w którym przyznano 6 równorzędnych miejsc uczniom:
Aleksandrze Piotrowskiej, Kamili Filipek, Małgorzacie Kazi-
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iii zlot turystyczny starych butów

12–13 czerwca 2010 odbył się we Fromborku III
Zlot Turystyczny „Starych Butów” – Spotkanie
Weteranów Turystyki Pieszej.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 120 osób
z wielu miejscowości naszego kraju, takich jak: Warszawa, Gliwice, Piaseczno,
Olsztyn, Iława, Biskupiec, Braniewo,
Bartoszyce, Frombork, Dobre Miasto,
Jonkowo, Bisztynek. Gdańsk, Rumia,
Starogard Gd., Kwidzyn, Ełk, Suwałki,
Węgorzewo oraz gości z zagranicy: Ładuszkin (Rosja) i Hagen (Niemcy).
W sobotę uczestnicy Zlotu udali się na wycieczkę pieszą w kierunku wczesnośredniowiecznego Grodziska Bogdany, gdzie spotkali się
z Kustosz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,
która przybliżyła ich do tamtych czasów i przekazała szereg informacji o samym grodzisku.
Następnym etapem wycieczki była Harcerska Baza Obozowa
Fromborku, gdzie uczestnicy zostali uraczeni wojskową grochówką. Po posiłku nie było niestety żadnego odpoczynku i sielanki, bo czekał ich jeszcze koncert organowy we fromborskiej
Archikatedrze.
Po koncercie na Dolnym Tarasie przy Wieży Wodne z udziałem
Pani Burmistrz Krystyny Lewańskiej odbyło się powitanie gości
z Elitarnej Szkoły Weteranów Turystyki Pieszej oraz oficjalne
otwarcie Zlotu.
W trakcie uroczystości ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego: I miejsce – Romuald Kozikowski, II miejsce – Teresa
Dylewska, III miejsce – Anna Plejnis. Zwycięzcom wręczono
nagrody, a symboliczne upominki otrzymali także goście z zagranicy Hagen i Ładuszkin.
Po zabraniu głosu przez Burmistrz Krystynę Lewańską kol. Marek
Bujnowski z Iławy wręczył okolicznościową imienną koszulkę
(w imieniu całej społeczności starobutowej) w dowód sympatii
dla p. burmistrz oraz w podzięce za pomoc organizacyjną i finansową przy realizacji różnych imprez o charakterze turystycznym
na terenie Fromborka.

W trakcie spotkania kol. Mirosław Stępień – Szef II
Zlotu Starych Butów w Iławie przekazał kol. Zbigniewowi Kędziorze – Szefowi III Zlotu Starych
Butów we Fromborku „Przechodniego Buta”
tj. symboliczny totem braci starobutowej,
który za rok przekazany zostanie kolejnemu
organizatorowi IV zlotu.
Na zakończenie przed Wieżą Wodną wystąpił z koncertem najsilniejszy skład Starych
Butów – pozostali uczestnicy śpiewali także, ale z miejsc dla publiczności, oklaskując
przy okazji swoich kolegów ze sceny. Tuż po
zakończeniu koncertu wszyscy udali się pod pomnik Mikołaja Kopernika celem wykonania wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Na campingu o godzinie 19 rozpoczęła się bardzo oczekiwana przez wszystkich Biesiada Turystyczna, która trwała do
późnych godzin wieczornych.
Następnego dnia Zlotu w niedzielę zaplanowany był rejs statkiem, z którego niestety część uczestników zrezygnowała ze
względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz uwzględ-

niając fakt, iż był to 13 dzień miesiąca. O godzinie 13 nastąpiło
oficjalne zakończenie zlotu i pożegnanie uczestników.
Organizatorem imprezy był Klub Turystyczny PTTK FIGA
z Braniewa.
						
Jolanta Kosicka
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