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WYDANIE SIERPNIOWE

BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY NA FROMBORSKIM ORLIKU
Przez dwa dni trwały zawody lekkoatletyczne
na fromborskim Orliku. Czterdziestu zawodników
z Fromborka, Braniewa, Olsztyna i innych miejscowości z powiatu braniewskiego wzięło udział
21 i 27 lipca w czwórboju lekkoatletycznym.
Zawodnicy w wieku od 10 do 40 lat rywalizowali w czterech konkurencjach lekkoatletycznych: bieg na 60 metrów, skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz bieg na 300 lub 600 metrów.
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymali okolicznościowe medale i dyplomy. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali
dyplomy i pamiątkowe upominki. W zawodach
sędziowali: Grażyna Skowrońska, Łukasz Schulz,
Kamil Gawryś i Radosław Rainhart, którym należą się podziękowania.
Sponsorem nagród był Urząd Miasta i Gminy we Fromborku. Organizatorami czwórboju
byli animator sportu Krzysztof Prochna i Maciej
Gajowniczek. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za współzawodnictwo. Do zobaczenia na
kolejnych zawodach!
Jolanta Kosicka, fot. Grażyna Skowrońska

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
Wrzesień 2012

1–2 – 55. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie „Fromborska Jesień”
7 – Dzień Działkowca
23 – Dożynki Gminne

Październik 2012

5–7 – 43. Rajd Turystyczny Braniewska Jesień

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

Listopad 2012

10 – Obchody Narodowego Święta Niepodległości
10 – Wędrówki Fromborskie – Marsz z okazji Święta Niepodległości
24 – Wędrówki Fromborskie – Marsz z okazji Andrzejek

ŚWIĘTO MIASTA PO RAZ DZIESIĄTY
X Dni Fromborka od 3 do 5 sierpnia były świętem
miasta, mieszkańców, Honorowych Obywateli Fromborka, zaproszonych gości i turystów, którzy postanowili spędzić
w Grodzie Kopernika kilka dni. W piątkowy wieczór inauguracja
dziesiątych jubileuszowych obchodów odbyła się tradycyjnie,
jak co roku, na Wzgórzu Katedralnym.
Dzieła wielkiego dramatopisarza w wersji kabaretowej, historia mieszająca się z nowoczesnością, zainteresowanie publiczności i czynny udział w przedstawieniu – tak wyglądał piątkowy wieczór na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku.
Na tegoroczne Dni Fromborka aktorzy elbląskiego Teatru im.
Aleksandra Sewruka już ósmy rok z rzędu zaprezentowali swój
spektakl. W tym roku była to sztuka: „DZIEŁA WSZYSTKIE SZEKSPIRA W NIECO SKRÓCONEJ WERSJI” Adama Longa/Daniela

„Dzieła Wszystkie Szekspira” to żartobliwa prezentacja
wszystkich dramatów największego dramaturga wszechczasów
przez trójkę aktorów, która bawi publiczność cytatami, streszczeniami fabuł i odwołaniami do stereotypowej znajomości dzieł
Szekspira, którego duch pojawia się zresztą osobiście.

Singera/Jessa Winfielda. Na Wzgórzu mieliśmy przyjemność
zobaczyć spektakl w reżyserii Lesława Ostaszkiewicza, która
została wystawiona na jubileuszowe obchody X Dni Fromborka.
W spektaklu występują: Marcin Tomasik, Leszek Andrzej Czerwiński i Wojciech Rydzio.

Sztuki wystawiane w tym urokliwym miejscu, jakim jest
Wzgórze Katedralne, cieszą się dużym zainteresowaniem i coraz
większym powodzeniem wśród publiczności, a także są prawdziwymi wydarzeniami kulturalnymi od ośmiu lat. I tym razem
było podobnie. Znakomita gra aktorów podobała się zgromadzonej publiczności i została przez nią entuzjastycznie przyjęta. Ci,
co oglądali te wspaniałe przedstawienie, długo będą pamiętali
scenerię i rewelacyjną grę aktorów.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
Podczas inauguracji miał miejsce niezwykły jubileusz Złotych Godów par małżeńskich, które od pół wieku trwają przy
złożonej sobie przysiędze małżeńskiej – dla uhonorowania
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zgodnego i przykładnego pożycia małżeńskiego. Cztery jubileuszowe pary z miasta i gminy Frombork zostały uroczyście
uhonorowane medalami za długoletnie pożycie małżeńskie:
Państwo Marianna i Leonard Kotowscy, Antonina i Henryk
Niedbała, Krystyna i Ryszard Pionke oraz Stanisława i Tadeusz
Żyłowscy. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli jubilatom Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Krystyna Lewańska
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Hołubowskim. Był to niezwykle wzniosły i wzruszający moment.
Jubilaci otrzymali także listy gratulacyjne od władz samorządowych Fromborka, upominki oraz wiązanki kwiatów. Na uroczystość przybyli również członkowie rodzin i zaproszeni goście.
Wszystkim Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia –
aby w dobrym zdrowiu, bez trosk i kłopotów doczekali dalszych
wspaniałych rocznic.
Tego wieczoru uhonorowano także dwie wybitne osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju naszego regionu oraz za olbrzymi wkład pracy w budowaniu wizerunku Warmii
i kreowanie wspaniałych idei służących popularyzacji tożsamości regionalnej. Statuetki i honorowy tytuł „Przyjaciela Warmii
2011”, przyznawany przez Stowarzyszenie „Dom Warmiński”,
otrzymali z rąk Prezesa Jarosława Koguta ks. Prałat Tadeusz Graniczka oraz Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz, Prezes Fundacji im.
Mikołaja Kopernika.

regat był Urząd Miasta i Gminy Frombork i Morski Klub Żeglarski „DAL” PTTK we Fromborku, a wykonawcą PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu. Współorganizatorem było
Starostwo Powiatowe w Braniewie. Ta impreza to także kolejna okazja do popularyzowania turystyki żeglarskiej jako
czynnej formy wypoczynku oraz integracja żeglarzy i lokalnej społeczności.
Nie zabrakło muzyki organowej
Podczas X Dni Fromborka odbyły się dwa koncerty organowe. W sobotę we fromborskiej katedrze wystąpił Robert Grudzień (organy), Małgorzata Walewska (mezzosopran) i gościnnie

VII Międzynarodowe Regaty
o Bursztyn Miasta Kopernika
Drugi dzień obchodów święta miasta rozpoczął się od
VII Międzynarodowych Regat o Bursztyn Miasta Kopernika,
w których startowały jachty polskie, rosyjskie i rywalizo-

Georgij Agratina (fletnia Pana, cymbały). W niedzielę tradycyjnie
w katedrze odbył się uroczysty koncert transmitowany na żywo
z okazji Dni Fromborka. Wykonawcami tego koncertu byli: Monika Czalej Pujol (mezzosopran, Polska/Hiszpania), Christoph Well
(trąbka, róg alpejski, Niemcy) oraz Franz Hauk (organy, Niemcy).
wały ze sobą w sobotni słoneczny dzień na wodach Zalewu Wiślanego. W Regatach wzięło udział 19 załóg. Jachty
zostały podzielone na 3 grupy startowe według długości.
Sędzią głównym regat był Paweł Karpowicz. Organizatorem

Była to z pewnością niezwykła „uczta” dla ucha nie tylko dla koneserów muzyki organowej, pragnących posłuchać najlepszych
światowych wykonawców muzyki organowej, ale i dla wszyst-
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torskich w piłce nożnej, w którym wzięły udział drużyny z Milejewa, Zaporowa i Fromborka w ramach projektu pn. „II Turniej Old
Boy’s Frombork’2012”.
W niedzielę odbył się przy plaży Turniej Piłkarski Młodzików –
mecz przyszłych gwiazd piłki nożnej rocznika 2000 i młodszych oraz
mecz towarzyski dziewcząt Frombork–Kaliningrad rocznika 1999.
Wielkie otwarcie placu zabaw NIVEA
i zabawa dla dzieci
Drugiego dnia obchodów po południu nastąpiło uroczyste otwarcie placu zabaw NIVEA na Osiedlu Słonecznym,
którego dokonali Burmistrz Krystyna Lewańska, przedsta-

kich wrażliwych muzycznie dusz, które w brzmieniu organów
szukają pokoju i wyciszenia.
Atrakcje sportowe

wiciel NIVEA Polska Arkadiusz Kondracki i Marek Dziewanowski – nasz internetowy Lokalny Bohater – najbardziej
zaangażowany w głosowaniu na nasz plac zabaw. Proboszcz

Nie zabrakło również atrakcji sportowych podczas obchodów miasta. W sobotę odbył się Turniej Old Boy’s drużyn ama-
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naszej parafii ks. Jacek Wojtkowski dokonał uroczystego
poświęcenia tego obiektu.

Po uroczystym otwarciu wystąpił jeden z najlepszych w Europie, goszczący po raz ósmy już we
Fromborku, Duet Clownów Cyrkowych Ruphert
i Rico. I tym razem clowni zabawiali najmłodszą
publiczność, i nie tylko, wspaniałą zabawą. Było jak
zwykle dużo piosenek, konkursów i humoru. Dzieci wraz ze
swoimi rodzicami, babciami i dziadkami dały się porwać clownom do wspaniałej zabawy. Ruphert i Rico zadziwili publiczność
rewelacyjną zabawą i udowodnili po raz kolejny, jak są doskonali.
W rytmie disco polo
W sobotni wieczór na scenie przy plaży miejskiej zagościła
w tym roku po raz kolejny muzyka disco polo, która przyciągnęła
do siebie rzesze publiczności miejscowej i z innych powiatów.
W bloku muzycznym wystąpiły zespoły znane i lubiane: FOCUS,
MILANO, TOMASZ NIECIK i AKCENT. Do późnych godzin wieczornych zabawiały zgromadzoną licznie publiczność. Nie zabrakło wspaniałej atmosfery, zabawy i tańców.

Na uwagę zasługuje też fakt, iż plac zabaw we Fromborku
otrzymał w internetowym głosowaniu aż 112 321 głosów.

Przegląd Lokalny –
Frombork 2012 – Kocioł Kulinarny Warmii
W trakcie X Dni Fromborka w ramach realizacji projektu
„Przegląd Lokalny – Frombork 2012 – Kocioł Kulinarny Warmii”
wystawiły się licznie stoiska kulinarne, promocyjne i rzemieślnicze. Przyciągały wspaniałymi wyrobami kulinarnymi domowej
roboty: pierogami, pasztecikami, ciastami, serwowano chleb
warmiński z domowym smalcem i ogórkiem kiszonym.
Celem projektu była promocja dziedzictwa kulturowego,
historycznego i lokalnych walorów oraz wzrost atrakcyjności
turystycznej regionu i obszaru działania LGD „Partnerstwo dla
Warmii”.
Imprezie towarzyszyły występy zespołów muzycznych i programy artystyczne. Wystąpili: Zespół Warmianki, ODWRuCENI,
Krzysztof Piotrowski i zespół Country Time.

Nie świętowalibyśmy tego sukcesu bez tych wszystkich
imiennych i bezimiennych osób z Fromborka i całej Polski, którzy
tak aktywnie zaangażowali się w przebieg tej rywalizacji.

Spotkanie władz miasta z Honorowymi Obywatelami Fromborka

5

W ramach imprezy został przeprowadzony
konkurs na najlepiej i najskuteczniej promującą się
gminę i stoisko.
Było nam niezmiernie miło gościć na obchodach miasta delegacje naszych miast partnerskich:
z miasta Swietłyj w Rosji, z miasta Kazlu Ruda z Litwy
i z Suchej Beskidzkiej oraz z zaprzyjaźnionej Gminy Szypliszki
i licznie przybyłych Honorowych Obywateli Fromborka.
Organizatorami tegorocznych Dni Fromborka był Urząd Miasta i Gminy Frombork i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom i sponsorom za
okazane nam wsparcie i bezpośrednią pomoc w organizacji tegorocznych X Jubileuszowych Dni Fromborka.
Jolanta Kosicka
Relacja z obchodów X Dni Fromborka na stronie internetowej
Telewizji Elbląskiej:
http://www.tv.elblag.pl/37,4154-10._dni_fromborka.html
oraz na stronie TV Braniewo 24: http://www.tvbraniewo24.pl/

MIĘDZYNARODOWY PLENER ARTYSTYCZNY

17 sierpnia we Fromborku odbyła się wystawa poplenerowa
uczennic Dziecięcej Szkoły Artystycznej z miasta Swietłyj w Rosji. Młode artystki uczestniczyły w Międzynarodowym Plenerze
Artystycznym w dniach 13–17 sierpnia. W plenerze uczestniczyła siedmioosobowa delegacja szkoły artystycznej. Tematem
prac był Frombork, jego architektura oraz krajobraz. Na artystki
oprócz pracy przy sztalugach czekała także wycieczka do Pia-

sków. Dziewczyny nie marnowały jednak czasu na odpoczynek
i malowały także nadmorskie pejzaże. Podsumowaniem pleneru
była wystawa, która odbyła się 17 sierpnia w Restauracji „Pod
Wzgórzem”, gdzie mogliśmy zobaczyć ok. 30 prac akwarelowych, olejnych i grafik.
Opiekunką grupy rosyjskiej była Larisa Misiurina.
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe, PTTK Oddział Ziemi
Elbląskiej, UMiG oraz MGOK Frombork.
Zdjęcia i źródło: www.braniewiak.pl
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ZLOT MIŁOŚNIKÓW „PANA SAMOCHODZIKA” WE FROMBORKU

We Fromborku odbył się zlot miłośników książek Zbigniewa
Nienackiego o Panu Samochodziku. Uczestnicy spotkania spędzili weekend od 24 do 26 sierpnia na szukaniu miejsc opisanych
w tomie „Pan Samochodzik i zagadki Fromborka”.

– Cieszymy się, że tacy pasjonaci do nas zawitają. Frombork
jest wyjątkowy nie tylko w książce Nienackiego, warto do nas
przyjechać – powiedziała burmistrz Fromborka, Krystyna Lewańska, która spotkała się z uczestnikami zjazdu.
W „Panu Samochodziku i zagadkach Fromborka” (wyd.
1972 r.) Nienacki opisał perypetie muzealnika Tomasza związane
z szukaniem zabytkowych monet – okazuje się, że wykradł je
odwieczny rywal Pana Samochodzika – Waldemar Batura.
Nienacki opublikował w sumie kilkanaście tomów przygód
Pana Samochodzika, m.in. „Niesamowity Dwór”, „Księgę Strachów”. Niektóre z nich zostały zekranizowane. Największą popularnością książki te cieszyły się w latach 70. i 80. XX w.

Do Grodu Kopernika przyjechali fani Pana Samochodzika z całej Polski i w różnym wieku. Wszyscy umówili się na spotkanie
na forum internetowym miłośników Pana Samochodzika www.
pansamochodzik.ok1.pl. Zloty i mini-zloty były już organizowane
w Radzyniu Chełmińskim, Tatrach i w Krakowie. Tym razem mi-

Źródło: PAP
Zdjęcia: Czesław Kozłowski

łośnicy książek o przygodach Pana Samochodzika spotkali się na
zlocie we Fromborku.
We Fromborku uczestnicy spotkania odwiedzili miejsca opisane przez Nienackiego w tomie „Pan Samochodzik i zagadki
Fromborka”, w tym m.in. Wzgórze Katedralne, gdzie pochowany jest Kopernik. W niedzielę zjazd zakończył się wysłuchaniem
koncertu organowego - ostatniego w tym sezonie - we fromborskiej katedrze.
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FROMBORK MALOWANY. VII WARMIŃSKIE SPOTKANIA TWÓRCZE
Do Fromborka przyjechało 20 artystów z całej Polski, a także
z Niemiec, Gruzji i Rosji. Od 25 sierpnia odbywają się już po raz
siódmy Warmińskie Spotkania Twórcze. Część malarzy znana
jest mieszkańcom z poprzednich edycji, inni odwiedzą miasto
pierwszy raz.
Komisarzem pleneru jest ponownie plastyk Tadeusz Gazda.
– Okolice Fromborka to piękne tereny, które znakomicie nadają się jako materiał do prac malarskich – mówi Andrzej Zieliński. – W pracach chcemy zawrzeć pejzaż warmiński, ten miejski

i ten z otoczenia miast. Zależy nam na pracach przedstawiających niezliczone zabytki i urocze krajobrazy warmińskie oraz tereny nadzalewowe.
Mieszkańcy tradycyjnie mogą podglądać artystów w trakcie
pracy na ulicach miasta. Uroczyste podsumowanie spotkania
twórców odbędzie się 1 września w Restauracji „Pod Wzgórzem”.
Źródło: braniewiak.pl

ROZGRYWKI NA FROMBORSKIM ORLIKU. I TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ
Cztery drużyny rywalizowały w I Turnieju Koszykówki Ulicznej, który został rozegrany 17 sierpnia na miejskim boisku ORLIKA we Fromborku.
W turnieju udział wzięły drużyny z Fromborka i Braniewa.

zasponsorował Urząd Miasta i Gminy Frombork. Na zakończenie
został rozegrany konkurs indywidualny rzutów do kosza, którego
zwycięzcą został Michał Kruszyński z Braniewa. Otrzymał on statuetkę najlepszego zawodnika.

Tabela końcowa rozgrywek:
I miejsce – drużyna z Braniewa
II miejsce – drużyna z Fromborka – F1
III miejsce – drużyna z Fromborka – Amelinium

Organizatorem turnieju i prowadzącym był animator sportu
Krzysztof Prochna.
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za współzawodnictwo.
Do zobaczenia na kolejnych sportowych zmaganiach!
						
Jolanta Kosicka
fot. Grażyna Skowrońska

Zwycięskie drużyny otrzymały okolicznościowe medale.
A wszyscy uczestnicy turnieju dyplomy i drobne upominki, które

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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