Główne cele działalności Towarzystwa Miłośników Kętrzyna /zwanym dalej TMK\ to :
-szerzenie wiadomości o mieście, jego dorobku kulturalnym przeszłości i teraźniejszości;
-podejmowanie prac na rzecz środowiska,
- podtrzymywanie więzi międzypokoleniowych ,
-inicjatywy edukacyjne adresowane szczególnie do dzieci i młodzieźy;
Zadania te wykonywane są w róźnych formach wyrazu jak : konkursy, lekcje tematyczne, wy
stawy, spotkania .wydawnictwa i publikacje prasowe.
W roku 2016 TMK odbyło 10 spotkań członków, w tym l zebranie sprawozdawczo -wyborcze
/ 18 IIV,na którym przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe po czym udzielono
absolutorium Zarządowi. Zmieniono skarbnika TMK- p.Piotra Puczela zastąpiła
p.J.Sadowska.
W ramach współpracy z młodzieźą członkowie TMK prowadzą lekcje o dziejach miasta i
osobach związanych z jego historią /p.B.Ratuska i M.Skibińska/ w ramach obchodów Dnia
Ziemi p.M.Skibińska zorganizowała porządkowanie tzw. Górki Poznańskiej z uczniami
Szkoły Podst. Nr 4. W m-cu maju z okazji rocznicy nadania nazwy miastu TMK, wspólnie z
Zesp. Szkół Ogóln. przedstawiono spektakl dotyczący biografii W.Kętrzyńskiego
Członkowie. TMK brali udział w promocji ksiąźki "Kętrzyn-dzieje miasta" pod red. prof.
S.Achremczyka, a takźe w prezentacji ksiąźki p. Wiewiórowskiego "Zamki państwa
krzyźackiego" -udział brała p.B.Starzyńska, uczestniczono w wernisaźu pani Z.Grudnej z
Reszta -poetki i malarki /p. Skibińska,Starzyńska B.Rutkowska i M. Rutkowska/.
TMK systematycznie organizuje wystawy okolicznościowe i pokonkursowe-czynnie brali
udział: p.Z.Werner, p.J.Sadowska, p.J.Tomczak.p.R.Gudz i p.M.Skibińska .
TMK zorganizowało konkurs plastyczny, .któremu patronowała p.E.Wąsik .Ogółem wpłynęło
106 prac.,z których 46 zakwalifikowało się do nagród i na wystawę. W konkursie
najliczniejszy udział wzięli uczniowie szkół Nr l, 4, ZSO,szkoły integracyjnej i Prywatnego
Gimnazjum. Członkowie TMK aktywnie uczestniczyli w imprezach kulturalnych i
rocznicowych w mieście jak : spotkanie z okazji 70 -lecia muzeum w Kętrzynie
/p.Małachowska, Tokarczuk/, na którym p.M.Rutkowska wygłosiła prelekcję o Zofii
Licharewej -w obchodach rocznicy II wojny, pamięci W.Kętrzyńskiego .Dniach Sybiraka itp.
W ciągu 2016 r, dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego , udało się pomyślnie zakończyć
prace związane z wydaniem ksiąźki p.M.Skibińskiej" Oni byli tu przed nami" .Ksiąźka
została wydana w jęz.polskim i niemieckim. Korektę przeprowadziła p.E.Wąsik , wstęp
autorstwa p.K Szatrawskiego -prof.UWM , tłumaczenie na język niemiecki p. Uwe
Hankampfa ksiąźki miała miejsce w Loźy Masońskiej dn. 16 XI. Obecny był wiceburmistrz
miasta p. D.Nietrzeba"współautorzy wspomnień oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta.
W związku z duźym zainteresowaniem wydaną pozycją odbyło się spotkanie członków TMK
Stow.im.Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego i Mniejszości Niemieckiej z
przedstawicielami powiatu Main Taunus i bohaterami ksiąźki "Oni byli tu przed nami".
Spotkanie urozmaiciły występy zespołu Mazurska Kosaczewina.
W m-cu XI na uroczystej sesji Rady Miasta nadano tytuł " Zasłuźony dla miasta Kętrzyna"
naszej koleźance Marii Rutkowskiej doceniając jej wkład w dokumentowanie historii miasta,

podtrzymywanie pamięci o postaciach zasłuźonych dla rozwoju Kętrzyna i działalność
społecznikowską. Na zaproszenie Burmistrza miasta na uroczystość przybyły inicjatorki
nadania tego tytułu : p. L.Tokarczyk , p.M.Skibińska oraz p.Janina Milewicz -prezes UTW.
W ciągu roku 2016 -prezes TMK systematycznie pracowała nad pozyskaniem wsparcia
finansowego na cele Towarzystwa .wysyłając pisma do firm i instytucji w mieście i pisząc
projekty w celu uzyskania grantów. Członkowie TMK .szczególnie p. Bronisława i Maria
Rutkowskie, są aktywne na polu publicystycznym zamieszczając wiele artykułów w lokalnej
prasie. W związku z przypadającą 660 -letnią rocznicą istnienia miasta TMK zadeklarowało
przystąpienie do organizacji obchodów poprzez;
-ogłoszenie konkursu literackiego na legendę o Kętrzynie ,
-konkurs krasomówczy,
-zagadki o Kętrzynie,
-zorganizowanie turnieju brydźowego
Prezes TMK wystąpi do UM o fundusze na w/wm imprezy.
W 2016 roku Towarzystwo Miłośników Kętrzyna poszerzyło grono członków . Przyjęto p. B
Ratuską, P.Ryszarda Gudza ,p. Andrzeja Sobczaka, P.Jarosława Tomczaka i p. Krzysztofa
Trejbszo. Wśród całorocznych działań TMK jest równieź szereg imprez i przedsięwzięć,które
powstają spontanicznie lub są proponowane na bieźąco przez członków stowarzyszenia lub
mieszkańców miasta
Systematycznie kronikę i wydarzenia w mieście dokumentuje p. Bronisława Rutkowska.
/H.Małachowska/

