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WYDANIE CZERWCOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
UCZESTNICY MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU WORLD HARMONY RUN
ZASZCZYCILI RÓWNIEŻ FROMBORK
Uczestnicy Międzynarodowego Biegu World Harmony Run – Biegu Harmonii Świata
– dotarli do Fromborka w środę 6 czerwca o godzinie 13.20, gdzie pod pomnikiem Mikołaja Kopernika przywitała biegaczy Pani Burmistrz Miasta i Gminy Krystyna Lewańska
oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku Henryk Horbacz.
Na polskim odcinku uczestnicy pokonają łącznie 566 km. Trasę wyznaczono od Gronowa przez Braniewo, Frombork, Elbląg, Malbork, Sztum, Grudziądz, Toruń, Gniezno,
Jarocin, Leszno, Górę, Ścinawę, Legnicę, Złotoryję, Jelenią Górę i Jakuszyce.
Oprócz gorącego przywitania uczestnicy biegu również mogli liczyć na wodę i kanapki, które zasponsorowali właściciele Restauracji „Pod Wzgórzem”.
Głównymi założeniami biegu są m.in.
rozwój harmonii świata poprzez przekraczanie granic kulturowych i religijnych, granic
podziałów narodów i granic geopolitycznych
pomiędzy narodami. Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie internetowej
www.worldharmonyrun.org

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.

KALENDARIUM IMPREZ
Lipiec 2012

7–8 – VII Spływ Kajakowy Wodami Warmii
10 – Spektakl muzyczny na Wzgórzu Katedralnym. Wstęp bezpłatny
14 – Country z Rybką

Sierpień 2012

3–5 – X DNI FROMBORKA
4–5 – VII Regaty o Bursztyn Miasta Kopernika
15 – Festyn odpustowy z okazji Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
25.08–1.09 – Warmińskie Spotkania Twórcze – Plener malarski

Wrzesień 2012
„GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”
LAUREAT NARODOWEGO KONKURSU
„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”
W LATACH 2003, 2005, 2006.

1–
1–2 –
10 –
16 –

„Pożegnanie lata” – Festyn
55. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie „Fromborska Jesień”
Dzień Działkowca
Dożynki Gminne

JUBILEUSZ 75-LECIA URODZIN KSIĘDZA PRAŁATA
29 maja ks. prałat Tadeusz Graniczka proboszcz
parafii katedralnej obchodził swoje 75 urodziny. Zgodnie
z obowiązującym prawem kościelnym w tym dniu złożył rezygnację z funkcji proboszcza, którą we fromborskiej parafii katedralnej pełnił 31 lat.
Podniosła uroczystość była niewątpliwie okazją do życzeń
i podziękowań na ręce Dostojnego Jubilata, który wieloletnią
ofiarną pracą duszpasterską zjednał sobie szacunek i uznanie nie
tylko parafian i mieszkańców miasta i gminy Frombork. Udział
w uroczystości zaszczycili swoją obecnością marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas, Starosta Braniewski Krzysztof Kowalski, Burmistrz naszego miasta Krystyna
Lewańska, komendanci i delegacje służb mundurowych policji,
straży pożarnej, w których dostojny jubilat sprawuje funkcje kapelana i licznie zgromadzeni wierni. Ksiądz prałat podziękował
władzom samorządowym województwa warmińsko-mazurskiego, Powiatu Braniewskiego oraz Miasta i Gminy Frombork za
wsparcie i życzliwość jakiej doświadczał w swojej pracy.
Po uroczystej i podniosłej Mszy Św. jubilat i jego dostojni goście odbyli krótką podróż po Fromborku powozem zaprzężonym
w cztery siwe konie.
Życzymy dostojnemu jubilatowi na dalsze lata życia dużo
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Dostojny księże Prałacie!
Dzisiejsza uroczystość urodzinowa zamyka ważny etap Twojego kapłańskiego życia. W tak krótkim wystąpieniu nie sposób wymienić Twoich dokonań.
To tu na fromborskiej ziemi, w murach i otoczeniu wspaniałej warmińskiej
archikatedry z powodzeniem przez ponad 30 lat budowałeś fundamenty wiary i z wielką
radością oraz poświęceniem świadczyłeś o obecności Boga w tym świecie.
To dzięki Twojej postawie i trosce o los naszej małej Ojczyzny zjednałeś sobie podziw, szacunek i uznanie nie tylko mieszkańców naszego miasta i gminy.

Drogi księże Tadeuszu – honorowy Obywatelu naszego miasta.
Życzę Ci spokoju i satysfakcji z dobrze spełnionej życiowej misji służby Bogu i ludziom. Życzę Ci na każdy dalszy dzień, który przed Tobą – dużo zdrowia i wszelkiej
pomyślności.
Wzgórze katedralne bez Twojej codziennej obecności już nigdy nie będzie takie same.
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Krystyna Lewańska
Frombork, 29 maja 2012
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VII WARMIŃSKI RODZINNY RAJD ROWEROWY

ska, Malborka, Nowego Dworu Gd., Elbląga i Braniewa), którzy
spotkali się w sobotę o godz. 13.00 na zakończeniu rajdu we Fromborku w gościnnych murach Restauracji „Pod Wzgórzem”.
Pogoda dopisała – nie padało i mimo obaw było wyjątkowo
ciepło. Po przybyciu na miejsce spotkania uczestnicy skonsumowali zasłużony obiad, a następnie udali się do sali kameralnej,
gdzie rozpoczęło się uroczyste zakończenie rajdu.

9 czerwca odbył się VII Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy.
Impreza zorganizowana została przez Klub Turystyczny PTTK Figa
przy Klubie Wojskowym w Braniewie oraz Oddział PTTK w Elblągu. Współorganizatorem był Urząd Miasta i Gminy we Fromborku. Impreza finansowana była przez Starostwo Powiatowe
w Braniewie oraz Urząd Marszałkowski w Olszynie.
Celem rajdu była m.in. popularyzacja turystyki rowerowej
jako czynnej formy wypoczynku, promocja zdrowia poprzez
czynny wypoczynek i propagowanie walorów turystycznokrajoznawczych Warmii, a ponadto obchody roku 2012 – jako
Roku Turystyki Rowerowej w PTTK. W ramach świadczeń każdy
uczestnik otrzymał: pamiątkowy znaczek rajdowy, nagrody pamiątkowe, posiłek turystyczny, a drużyny otrzymały dodatkowo
dyplomy gratulacyjne.

O godzinie 13.30 – Komandor Rajdu Czesław Kozłowski rozpoczął oficjalne zakończenie spotkania. Na wstępie powitał wszystkich uczestników oraz gości: kol. Agnieszkę Banaś – Kierownika
Biura Oddziału PTTK w Elblągu oraz Zbigniewa Kędziorę – zastępcę
Burmistrza Fromborka (obydwoje byli też uczestnikami rajdu).
W rajdzie wzięło w sumie udział 84 turystów – wszystkim
uczestnikom wręczono stosowne nagrody. W sposób szczególny wyróżniono też kluby turystyczne: KT PTTK „Szuwarek” z Nowego Dworu Gdańskiego, Elbląska Grupa Rowerowa „STOP”,
KTK PTTK „Torpedo” z Kamionka Wlk. k/ Elbląga, KT PTTK „Figa”
przy Klubie Wojskowym w Braniewie, Malborska Załoga Rowerowa „RAMA” przy Kole Przewodników Malborskich oraz
drużyny rodzinne (m.in. 3-osobowe): Rodzina Mućków
z Braniewa, Rodzina Kleinów z Nowego Dworu Gd., Rodzina Olszewskich z Nowego Dworu Gd., Rodzina Kamińskich
z Elbląga.
Komendant przypomniał też biorące udział w rajdzie
dwuosobowe Rodziny: Demczuków, Gajewskich, Taraszkiewiczów, Rynkowskich, Podsiadłych, Krieselów, Kędziorów i Jakielskich.
Po zakończeniu rajdu uczestnicy udali się pod pomnik
Mikołaja Kopernika, gdzie uwieńczono wszystkich na pamiątkowej fotografii. Uczestnicy mieli też okazję przyglądania się rekonstrukcji wydarzeń historycznych „Bitwa
o Frombork, czyli zamieszki w średniowiecznym grodzie”.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników 5 tras jednodniowych z: Elbląga, Tolkmicka, Braniewa (dwie) oraz Fromborka.
Łącznie w imprezie wzięło udział ponad 80 rowerzystów (z Gdań-
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FROMBORK ODWIEDZIŁ CESARZ FRANCUZÓW.
200 ROCZNICA POBYTU NAPOLEONA WE FROMBORKU
12 czerwca 1812 roku Cesarz Francuzów Napoleon I w trakcie swej podróży z Gdańska do Królewca odwiedził Frombork i Braniewo. Tego dnia z okazji 200
rocznicy pobytu Napoleona w Grodzie Kopernika i Braniewie
miała miejsce inscenizacja przedstawiająca wizytę Napoleona Bonaparte.

Przed przybyciem Cesarza w kanonii św. Ignacego we Fromborku odbyła się konferencja historyczna poprowadzona przez
dr. Krzysztofa Ostrowskiego, prorektora Akademii Humanistycznej w Pułtusku i dyrektora Ośrodka Studiów Epoki Napoleońskiej

Najbardziej widowiskowym punktem uroczystości było przybycie Napoleona na czele swojego wojska na plac przy ul. Braniewskiej we Fromborku przy kapliczce św. Jerzego. Cesarz
przywitany został z honorami przez przedstawiciela magistratu

Burmistrz Krystynę Lewańską oraz przedstawicieli Kapituły
i mieszkańców. Uczczono to odsłonięciem pamiątkowej tablicy
i zasadzeniem Dębu Napoleona. Udział w inscenizacji wzięła grupa rekonstrukcyjna – 12 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego, która zaprezentowała pokaz musztry.
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na temat pobytu Napoleona i jego wojsk na terenie
Warmii.
Fromborskie uroczystości zostały zorganizowane pod patronatem komitetu w składzie: Krystyna Lewańska – przewodnicząca, członkowie:
dr Krzysztof Ostrowski, ks. prałat Tadeusz Graniczka,
Zbigniew Ciach, Lilianna Mudryk, Bożena Szczepanik, Henryk
Szkop, Bogusław Zych – sekretarz.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom,
którzy w różny sposób swoją pomocą przyczynili się upamiętnienia wydarzenia związanego z odkrywaniem bogatej historii
Grodu Kopernika.
Jolanta Kosicka

GOŚCIE Z NIEMIEC W NASZYCH PROGACH
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Mazur z Niemiec z miasta Scharnebeck wraz z liczną delegacją w trakcie swojej wycieczki po Mazurach odwiedzili 13 czerwca również Frombork. Delega-

cja licząca prawie 50 osób z przewodniczącą panią Kerstin Harms
i wiceprzewodniczącym pastorem Fryderykiem Teglerem złożyli
wizytę Burmistrz Krystynie Lewańskiej w Urzędzie Miasta i Gmi-
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Stowarzyszenie Przyjaciół Mazur w Scharnebeck powstało
w 2010 roku z inicjatywy Kerstin Harms i pastora Fryderyka Teglera, a jego działalność opiera się na dobrosąsiedzkich stosunkach partnerskich z regionem Warmii i Mazur w Polsce i w regionie kaliningradzkim w Rosji.

ny. Spotkanie odbyło się w przyjacielskiej i miłej
atmosferze, gdzie goście dowiedzieli się w skrócie
o naszym grodzie i naszej gminie.
Podczas swojej wycieczki odwiedzili wcześniej
m.in. Krutynię, Olsztynek, Sorkwity i Giżycko. Po krótkim pobycie w Grodzie Kopernika, gdzie zobaczyli katedrę
z grobem Kopernika i Wzgórze Katedralne, udali się do Malborka.

Jolanta Kosicka

WE FROMBORKU ZAGRAŁA
MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA ZE SZWECJI
W piątkowe południe 15 czerwca 2012 r. pod pomnikiem Mikołaja Kopernika we Fromborku gościnny występ dała Vreta Kloster Ungdomsorkester - młodzieżowa orkiestra dęta ze Szwecji.
Orkiestra, złożona z nieco ponad 20 młodych muzyków, zaprezentowała znakomity program będący kombinacją tradycyjnej
muzyki szwedzkiej i muzyki popularnej z całego świata.
W repertuarze Orkiestry znalazły się utwory:
On the Square - marsz
Ta mig till havet - szwedzki utwór "Zabierz mnie nad morze"
Brittapolka - duński utwór tradycyjny
Mamma Mia - wiązanka utworów grupy "ABBA"
Galop to end al Galops
Highland Cathedral - szkocki utwór tradycyjny
Carmen - temat z opery
Sommar, sommar - szwedzki utwór "Lato, lato"
Pirates of the Caribbean - temat z filmu
Las Vegas - utwór, który kilka lat temu wygrał szwedzkie eliminacje "Eurowizji"
Vid dagens slut - tradycyjny utwór wojskowy
Under blågul fana - popularny marsz szwedzki

Dziękujemy pani dyrygent Annmari Wangin i całej orkiestrze
Vreta Kloster Ungdomsorkester za wizytę w Grodzie Kopernika
i zagranie tak wspaniałego koncertu.
Fot. Jolanta Kosicka
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FROMBORSKA DRUŻYNA WYWALCZYŁA TRZECIE MIEJSCE
W TURNIEJU TOCZENIA BECZEK W TORUNIU
16 czerwca 2012 roku ekipa Fromborka pojechała do Torunia
na zaproszenie władz miasta Torunia walczyć o puchar „Złotego
Śledzia”. Reprezentowali ją radny Adam Bąk oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Henryk Horbacz.

do półfinału weszły ekipy z Torunia, Elbląga, Sandomierza i Fromborka. Niestety, drużyna gospodarzy
uległa gościom z Sandomierza i nie mogła powalczyć o nagrodę Złotego Śledzia. W drugim pojedynku półfinałowym

Jak co roku miasto obchodziło Święto Ulic Szerokiej i Królowej
Jadwigi. Tradycyjnie głównym punktem imprezy były stylizowane
gry plebejskie: turniej toczenia beczek ze śledziami oraz przeciąganie sznura wisielczego. Do rywalizacji o statuetkę Złotego Śledzia
w tej pierwszej konkurencji stanęły drużyny reprezentujące sześć
miast: Toruń, Olsztyn, Elbląg, Frombork, Chełmno i Sandomierz.
Zespoły toczyły beczki wzdłuż ulicy Szerokiej i miały
do pokonania odcinek ok. 100 metrów. Po zaciekłej walce

Elbląg okazał się lepszy od Fromborka. W rywalizacji o miejsce trzecie starły się ze sobą reprezentacje z miast Kopernika. Drużynie braci zakonnych z Torunia nie udało się jednak
pokonać Fromborka i ostatecznie zespół gospodarzy zajął
czwarte miejsce. Ekipy z Sandomierza i Elbląga do finałowego biegu wystartował prezydent Torunia Michał Zaleski.
Turniej toczenia beczek ze śledziami wygrała reprezentacja
Sandomierza.
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FROMBORK MALOWANY.
PLENER MALARSKI MŁODYCH ARTYSTÓW Z GDYNI
„Klimat małego miasta” to jeden z tematów pleneru malarskiego, w którym uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni-Orłowie. Wzięło w nim udział 33 uczniów
z Liceum Plastycznego i Gimnazjum. Podczas pleneru od 18
do 22 czerwca można było spotkać w Grodzie Kopernika wielu
młodych gdyńskich artystów oraz na bieżąco obserwować pro-

ces twórczy. Pozostałą tematyką prac to elementy ornamentów
i pejzaże. A były to szkice ołówkiem, piórkiem i węglem, a także
prace wykonane akwarelami i temperą. Obrazy stworzone przez
młode talenty przedstawione będą na rocznej wystawie prac
uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni.
Jolanta Kosicka

tel. +48 55 244 06 60, fax +48 55 244 06 61
sekretariat@frombork.pl
www.frombork.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork
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