
, SPRAWOZDANIE z działalności 
Tow.Miłośników Kętrzyna za 2017 r.

Tow. Miłośników Kętrzyna działa na terenie gminy miejskiej, uznając za szczególnie 
ważne w swojej pracy propagowanie historii miasta, jego tradycji, zabytków a przede 
wszystkim szerzenie wiedzy o życiu i działalności patrona Wojciecha Kętrzyńskiego.
Tow. Miłośników Kętrzyna uczestniczy we wszystkich inicjatywach samorządowych 

dotyczących rozwoju miasta, jego promocji na forum województwa czy kraju. Praca TMK opiera
się na realizowaniu podjętego na dany rok planu pracy i opracowaniu form wykonania zadań.
W 2017 r odbyło się 8 spotkań członków TMK, w tym walne zebranie sprawozdawcze w m-cu 
marcu, na którym przedstawiono sprawozdania z pracy za 2016 r. i udzielono Zarządowi 
absolutorium.
W związku z przypadającą 660 rocznicą istnienia miasta Tow. Miłośników Kętrzyna zgłosiło 
swoje uczestnictwo w tych obchodach.
Z okazji rocznicy TMK wraz ze Szkołą Podst. Nr l ogłosiło konkurs na legendy związane tematycznie
z Kętrzynem i okolicami. Konkurs skierowano do wszystkich grup wiekowych. Jednak udział wzięli 
przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych . Wpłynęło 58 prac, z których wybrano 36. 
Podsumowanie nastąpiło w MBP. Nagrodzone teksty legend drukowano w lokalnej prasie.
Ogłoszono również konkurs krasomówczy, którego finał miał miejsce 30 X w MBP . Nagrody 
ufundowało MTI w wys. 500 zł. Na uroczystość podsumowania przybył Burmistrz Miasta, który w 
swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna jest dbałość o język ojczysty , jego piękno i poprawność.
Przygotowaniem legend do druku zajęła się p. Janina Muszak uzgadniając formę i nakład wydania. 
Zostanie wydrukowanych 100 egzemplarzy w formie broszurowej za kwotę 1000 zł. broszurki te 
zostaną wręczone na koniec roku szkolnego -czerwiec 2108 dzieciom biorącym udział w konkursie na
legendy.
W ramach obchodów 660-lecia burmistrz zaproponował TMK zorganizowanie Turnieju Brydżowego 
szczebla wojewódzkiego. Przeznaczył na imprezę 3000 zł. Turniej odbył się 25.06 w sali MOSiR. 
Cieszył się dużym zainteresowaniem, na rozgrywki przybyli nawet arcymistrzowie.  Jego organizację 
oceniono bardzo pozytywnie. Dużą pomocą w przygotowaniu prezy wykazała się p. Jadwiga 
Sadowska.
Również w ramach obchodów 660 -lecia miasta sfinalizowano wydanie tomiku poezji p. 
Stanisławy Łozińskiej pt.Nostalgie. Na wydanie otrzymano dotację. Wiersze do druku 
opracowała P.Elżbieta Wąsik , teksty ozdobiono ilustracjami autorstwa p.Zofii Lipskiej i 
opatrzono wstępem p. Czesławy Dąbrowskiej. Wydaniem zajęła się Miejska Biblioteka 
Publiczna .Ogółem wydano 650 egzemplarzy. Promocja tomiku odbyła się 13 X w MBP , słowo 
wstępne wygłosiła p. Cz.Dąbrowska. Przeprowadzono wywiad z autorką wierszy.
W związku z zainteresowaniem książką p.Skibińskiej „Oni tu byli przed nami „autorka postanowiła 
dodrukować egzemplarze. Odbyła też spotkania z czytelnikami. W ramach zaznajamiania dzieci i 
młodzieży z historią P.Bronisława Rutkowska, przeprowadziła wśród najmłodszych lekcję dotyczącą 
problematyki wojny. W ramach obchodów 660-lecia miasta odbywały się różne formy uczczenia tej 
rocznicy, w których czynny udział brali członkowie TMK. W wernisażach malarskich 
-p.J.Baranowskiego. J.Jabłońskiego,wystawie fotogr. R.Kawczyńskiego
-w spotkaniach autorskich p.K. Daukszewicza i Andrusa
-w spotkaniach z wykładowcami UWM
-w 70 rocznicy ZS im.Marii Curie Skłodowskiej -p. B.Rutkowska
-w inauguracji obchodów dn.13 .01 i podsumowaniu obchodów- p.M.Skibińska, p.B Rutkowska. 
p.M.Banach., p. J.Muszak .
W związku z ogłoszeniem roku 2018 Rokiem Kętrzyńskiego TMK postanowiło włączyć się w 
obchody rocznicowe.
Zaplanowano cykl artykułów dotyczących dziejów rodziny Kętrzyńskich autorstwa p. Marii 
Rutkowskiej pod red. p. Elżbiety Wąsik.
Ogłoszono też konkurs na ex libris, jednak nie zgłosiła się odpowiednia ilość osób i zrezygnowano. 
UM zaplanował wykonanie ławeczki Kętrzyńskiego - ogłoszono konkurs, do jury powołano między 
innymi p. M. Skibińską- prezesa TMK. Konkurs wygrał projekt P.Bogusława Szycika z Gdańska-
postać z mosiądzu ustawiona na placu im.J.Piłsudskiego.
Członkowie TMK zaproponowali, aby na uroczystość odsłonięcia zaprosić panią Katarzynę 



Kętrzyńską. W tej sprawie Prezes TMK zwróci się do Burmistrza Miasta. Członkowie TMK bardzo 
aktywnie włączają się w prace stowarzyszenia, tak, że trudno byłoby wymienić wszystkie nazwiska . 
Należy jednak podkreślić szczególne zaangażowanie p. Jarosława Tomczaka, który wykonuje zdjęcia 
z wszystkich spotkań i imprez oraz p. Krzysztofa Trejbszo, który w sposób profesjonalny prowadzi 
stronę internetową Tow. Miłośników Kętrzyna.
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