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KULTURALNY KALENDARZ WYDARZEŃ

CO W KULTURZE ?

29 maja 2016 roku przy pięknej pogodzie                       
w Ornecie odbył się Bajkowy Dzień Dziecka. 
Dobra zabawa, mnóstwo atrakcji dla dzieci, 
konkurs piosenki to tylko nieliczne niespodzianki, 
które spotkały uczestników zabawy.

Impreza rozpoczęła się przedstawieniem 
teatralnym pt. „Wilk i zając” w wykonaniu Teatru 
ART-Re z Krakowa.  Pełen komicznych sytuacji               
i humoru spektakl nie tylko bawił, ale też uczył dzieci 
pozytywnych zachowań.

Kolejnym punktem programu był występ wokalistki 
obdarzonej niezwykłym, wyrazistym głosem Ani 
Brody, mistrzyni gry na cymbałach wileńskich. 
Autorki tekstów, kompozytorki, aranżerki.

Najważniejszym elementem bajkowej przygody był 
Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej                       
i Młodzieżowej „Smokoryki”. W trzeciej edycji 
imprezy o puchary, nagrody  konkursowe oraz Grand 
Prix Wojewody Warmińsko-Mazurskiego walczyli 
uczestnicy z Bartoszyc, Lidzbarka Warmińskiego, 
Tolkmicka, Dobrego Miasta, Górowa Iławeckiego, 
Bażyn oraz Ornety. W konkursie wzięły udział 44 
osoby w 4 kategoriach wiekowych: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-
13 lat, 14-16 lat.

Jury w składzie: Anna Broda (Kowalska), Justyna 
Podleś, Mirosław Bieliński, Damian Szerszeń,  
przyznali  następujące miejsca: 

Kategoria 4-6 lat: I  miejsce –  Lena Magun 
(Bartoszyce)

Kategoria  7-9 lat: I  miejsce – Gabrysia Kuźniak 
(Górowo Iławeckie), II miejsce – Julia Świdwa 
(Dobre Miasto), III miejsce –  Magdalena Janiak  
(Bartoszyce)

Kategoria 10-13 lat: I  miejsce  – Kinga Pełka 
(Lidzbark Warmiński), II miejsce – Oktawia Bernaś 
(Orneta), III miejsce – (Dobre Miasto)

Kategoria 14-16 lat: I  miejsce – Szymon Uszyński 
(Bartoszyce), II miejsce – Julia Zielińska (Lidzbark 
Warmiński), III miejsce –  Kacper Lewandowski 
(Orneta)

GRAND PRIX  – Oktawia Bernaś

Wyróżnienia otrzymali: Blanka Magun, Lena 
Prymon, Joanna Willecka, Emilia Jakuszczonek, 
Sara Owoc, Magdalena Wronowska, Dawid 
Kaczyński, Iza Nizio, Aleksandra Zyskowska, 
Aleksandra Gryczko.

Na zakończenie wystąpili najmłodsi, utalentowani 
wokaliści zespołu „Dragons” z Miejskiego Domu 
Kultury w Ornecie prowadzonego przez Bartosza 
Krzywdę.

Patronat honorowy nad „SMOKORYKAMI” objęli 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, 
Starosta Lidzbarski Jan Harhaj  oraz Burmistrz 
Ornety Ireneusz Popiel. Patronat medialny nad 
wydarzeniem sprawowało Radio Olsztyn, Gazeta 
L i d z b a r s k a  o r a z   p o r t a l  i n t e r n e t o w y  
www.lidzbarkwarminski.wm.pl

Organizatorzy imprezy: Miejski Dom Kultury                  
im. Franciszka Chruściela w Ornecie, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Ornecie, Biblioteka Publiczna Miasta               
i Gminy Orneta. Partnerzy: Związek Harcerstwa 
Polskiego.

Sponsorzy: 
Grand Prix), Starostwo Powiatowe w Lidzbarku 
Warmińskim, Gmina Orneta, Miejski Dom Kultury           
w Ornecie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ornecie, 
Amid Artur Kopka, Sklep Jacek Kaźmierczak,  
"Electric & Fishing" Krzysztof Jastrzębowski, Audio 
Video Usługi M & B Handel Bogdan Naszkierski, 
Sklep Wielobranżowy Bogumiła Witkowska. 
Wszystkim serdecznie dziekujemy.

Urząd Wojewódzki w Olsztynie (nagroda 

Bajkowy Dzień Dziecka

MDK
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MDK

MDK

MDK

Warsztaty dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla 
belfrów, nowe inspiracje i profesjonalne 
spektakle. „Teatralia. Sztuka dla wszystkich” – 
tak nazywa się projekt, który otworzy  teatralne 
drzwi  wszystkim mieszkańcom Gminy Orneta.
Ideą projektu jest realizacja wielopłaszczyznowej 
interwencji kulturalnej oraz odczarowanie myślenia 
o  teatrze jako czymś niedostępnym i „dla klasy 
wyższej”. W planach są warsztaty w szkołach                        
i MDK, szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla 
pedagogów, bezpłatne spektakle dla rodzin                         
z utrudnionym dostępem do kultury. A wszystko to               
w licznym partnerstwie lokalnych szkół oraz 
Elbląskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka                        
z Elbląga. „Teatralia. Sztuka dla wszystkich”– 
chcących choć przez chwilę poczuć się aktorem 
wielkiej sceny  lub widzem teatru. 
Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 1 września 
2016, a my już teraz zachęcamy do wzięcia udziału                             
w niezwykłej przygodzie teatralnej.
Projekt „Teatralia. Sztuka dla wszystkich” został 
dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury      
i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt - Teatr – wchodzimy do gry!

ORNECKA SCENA ARTYSTÓW
Tegoroczne święto miasta rozpoczęło się paradą 

orneckich legend. Barwny korowód wyruszył spod 

Urzędu Miejskiego i przeszedł na plac przy Miejskim 

Domu Kultury, gdzie na scenie zaprezentowali się 

lokalni artyści i muzycy.

Ornecka scena artystyczna, to inicjatywa, która 

pozwoliła twórcom związanym z Ornetą  promować 

własny dorobek artystyczny. W trakcie piątkowej 

imprezy wystąpili: Zespół Tańca Nowoczesnego 

„TAIGA”, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie, 

Gimnazjum Nr 2 w Ornecie, Fun Club Disco Polo                 

w Ornecie, Laureaci Konkursów „Smokoryki”                    

i „Śpiewające Talenty”, Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów, Uniwersytet Trzeciego 

Wieku, Zespół „Dragons”, Cudo WMP, Zespół 

„Planogram i Przyjaciele”, Kapela „Swójaki”, Zespół 

„Cortez”, Teatr Światła i Ognia „Hokage” oraz zespół 

„SKY”.

31 maja Miejski Dom Kultury w Ornecie stał się 
areną szachowego turnieju „O Puchar Młodzieżowej 
Rady Miejskiej”.
Głównymi bohaterami wydarzenia byli młodzi 
uczniowie orneckich szkół, nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju czuwał Tomasz Kiewro.
Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się 
następująco: 1. Artur Majewski, 2. Michał Wielgosz,              
3. Szymon Ciepłoch, 4. Wojciech Brążkiewicz,                     
5. Kacper Rygalski, 6. Dominik Trociuk, 7. Kuba 
Leszczyński 8. Gabryś Świerszcz 9. Kacper 
Leszczyński 10. Gabrysia Leszczyńska, 11. Maja 
Leszczyńska,  12. Daniel Baryszewski

Turniej szachowy w Ornecie
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MDK

MDK

Pippi Pończoszanka w gronie piratów-akrobatów przemierza całą Polskę. Do kolejnych miejscowości  
przyjeżdża namiot cyrkowy, w którym spotkamy rudą dziewczynkę z ogromną fantazją i mnóstwem 
pomysłów. Pippi nie siedzi prosto przy stole, śpi z nogami na poduszce i nie lubi, jak każe jej się coś robić. 
Jest samodzielna, odważna i silna, ale bardzo tęskni za swoimi rodzicami.

podejmą temat miejsca dziecka w społeczeństwie, 
upominając się o jego prawo do indywidualności                 
i o możliwość decydowania o sobie. Jednocześnie 
przypomną dorosłym, jak ważną rolę pełnią oni              

Dołącz do bandy Pippi Pończoszanki! Wstąp do 
cyrku, zaciągnij się na piracki statek, zamieszkaj                
w Willi Śmiesznotce. 
14 sierpnia odbędą się warsztaty dla dzieci                              
i młodzieży w MDK zakończone finałową paradą 
ulicami miasta. W trakcie warsztatów przejdziesz 
prawdziwy trening, który wprowadzi Cię w świat 
Pippi. Pokażmy dorosłym, jak wygląda prawdziwa 
zabawa! Zapisy na warsztaty prowadzi  Miejski Dom 
Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie.
15 sierpnia natomiast można będzie zobaczyć 
spektakl w wykonaniu Teatru „Pinokio” z Łodzi „Pipi 
Pończoszanka” oraz posłuchać koncertu zespołu 
Bura Kura w olbrzymim namiocie cyrkowym na 
boisku bocznym przy hali OSiR. 
Twórcy cyrkowo-muzycznego przedstawienia 

Projekt artystyczny realizowany w ramach programu 
„Lato w teatrze”.
Orneta 14-15 sierpnia 2016 r
PROGRAM OBJAZDU:
DZIEŃ I
17:00  –  warsztaty dla dzieci i młodzieży (MDK)
19:00  –  finał warsztatów: parada ulicami miasta
DZIEŃ II
18:00 – namiot cyrkowy: spektakl "Pippi 
Pończoszanka" (reż. Konrad Dworakowski) i koncert 
zespołu Bura Kura (boczne boisko przy hali OSiR)

Spektakl z przekazem idei ekologicznej, eko 
warsztaty i dobra zabawa – tak wyglądał Eko Art  
Festiwal przygotowany przez Miejski Dom 
Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie.

W sobotnie popołudnie na placu za MDK odbyła się 
coroczna impreza promująca idee ekologiczne. 
Podczas festiwalu wręczone zostały nagrody 
laureatom konkursu plastycznego „Ekologiczny Dom 
Przyszłości”. Nie zabrakło również malarskiego 
happeningu pod sceną oraz warsztatów „Zrób coś               

.

I my promujemy ekologię!

z niczego”. Na scenie można było usłyszeć koncert             
w wykonaniu zespołu InteGraTon z Młynar oraz 
ornecką grupę Dragons. Do wspólnych działań 
przyłączyli się: Nadleśnictwo Orneta, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej przy Orneckim Stowarzyszeniu 
Wspierania Osób Niepełnosprawnych, Bank 
Spółdzielczy w Sztumie oddział  Orneta,  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami oraz 
Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy oddział                
w Ornecie.
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Konkurs literacki z okazji Roku Sienkiewicza.

Dnia 24 .05.2016 r. o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej  Ratusza Miejskiego w Ornecie odbył się konkurs 

literacki zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Ornecie pt. „Literackie 

wędrówki śladami życia i twórczości Henryka Sienkiewicza”.

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół: 
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół 
Ogółnokształcących i Zespołu Szkół Zawodowych. 
Każdy uczestnik miał do rozwiązania test wyboru 
tematycznie związany z twórczością i życiem 
pisarza.W ten sposób biblioteka uczciła Rok 
Sienkiewiczowski .  Ogółem w konkurs ie  
uczestniczyło 48 uczniów z  w/w szkół. Starania 
uczestników oceniała komisja w następującym 
składzie: Elżbieta Suchodolska - Dyrektor BPMiG              
w Ornecie – przewodnicząca komisji, Jolanta Dziuba 
– bibliotekarz SP nr 4 w Ornecie – członek komisji, 
Danuta Białek – bibliotekarz BPMiG w Ornecie – 
członek komisji, Zdzisława Bogucka – bibliotekarz 
BPMiG w Ornecie – członek komisji, Ewa Perzyńska 
- Jankowska bibliotekarz BPMiG w Ornecie  – 
członek komisji, Łukasz Okapiński – Inspektor 
Oświaty w Ornecie

Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce  
Bartłomiej Płochocki – ZSZ w Ornecie, II miejsce 
Klaudia Urbańska – Gimnazjum nr 1 w Ornecie, III 
miejsce Wiktoria Lipińska – Gimnazjum                      
nr 1  w Ornecie

Przyznano także cztery wyróżnienia: Natalia Lis – 
Gimnazjum nr 1 w Ornecie, Agata Szymkiewicz – 
Gimnazjum nr 1 w Ornecie, Szymon Świniarski – 
Gimnazjum nr 1 w Ornecie, Julia Krawczyk – 

Gimnazjum nr 1 w Ornecie.

Zwycięzcy i wyróżnieni uczestnicy zostali 
obdarowani atrakcyjnymi nagrodami książkowymi             
i rzeczowymi. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Ornecie kieruje słowa uznania i podziękowania              
w stronę grona pedagogicznego, które przyczyniło 
się do osiągnięć swoich podopiecznych.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 
Ziemi Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy                     
w Ornecie ogłosiła konkurs plastyczny na plakat 
„Ziemia w twoich rękach”. 
W konkursie udział wzięli uczniowie SP Nr 1, SP nr 4 
oraz Gimnazjum nr 1 w Ornecie. Komisja w składzie: 
Elżbieta Suchodolska, Zdzisława Bogucka, Danuta 
Białek oceniła wszystkie prace i dokonała wyboru 
prac najlepszych. Nagrodzono: I MIEJSCE:  
Aleksandra Zyskowska - SP nr 4,  Anna Rudewicz - 
SP nr 4, II MIEJSCE: Ola Rakoczy - SP nr 1 Paweł 
Żukowski - SP nr 4, III MIEJSCE:  Łukasz Woźny - 
SP nr 4, Jakub Jaworski - SP nr 1.
WYRÓŻNIENIA:  Martyna Jarząbek - SP nr 1, 
Zuzanna Kobierska - Gimnazjum nr 1,  Kacper 
Kiełtyka - SP nr 4,  Hubert Ciok - SP nr 4, Natalia 
Zawadzka - SP nr 4.

Przy ocenie prac wzięto pod uwagę samodzielność 
wykonania oraz pomysłowość ujęcia tematu. 
Konkurs miał na celu rozbudzenie wrażliwości                      
i  wyobraźni artystycznej  oraz  kształtowanie 
pozytywnych zachowań  w dbałości o środowisko,                
w którym żyjemy.Wszystkim uczestnikom                              
i opiekunom dziękujemy bardzo, zwycięzcom 
gratulujemy. Prace nagrodzone i pozostałe prace 
systematycznie ukazywać się będą przez okres 
wakacji w oknach biblioteki.

„Ziemia w twoich rękach”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie



CO W KULTURZE ? 9

WAKACYJNA PRZYGODA W BIBLIOTECE – LATO 2016

UWAGA, UWAGA !!!

konkursy, gry i zabawy,

 Już w sierpniu będą organizowane zajęcia dla dzieci !!!

Serdecznie zapraszamy w godzinach od 12.00 do 14.00 w każdy wtorek i czwartek 

kolorowe zabawy z kredkami, farbami, plasteliną i modeliną,

Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Ornecie w programie tegorocznych letnich spotkań zaprasza na:

Nie zabraknie również czytania ulubionych bajek i książek dla dzieci.

ciekawe zajęcia plastyczne,

zabawy literackie,

rebusy łamigłówki i zagadki,

gry komputerowe. 

Po co siedzieć w domu, kiedy można zabawić się   w artystę i wykazać się kreatywnością 

Przyjdź i wykorzystaj czas w ciekawy sposób !!!

To nie sen ani marzenia. To rzeczywistość. Dzieła 

jednego z największych artystów tego świata - 

Pablo Picasso - zawitały do naszego miasta. 

Organizatorzy tego wydarzenia Burmistrz Ornety            

i Galeria Art - Nova przygotowali niesamowita 

ucztę nie tylko dla miłośników sztuki.
Do 10 lipca można obejrzeć wystawę grafik, 50 

oryginalnych prac artysty: akwaforty, litografie, 

linoryty i serigrafie. Słynna teka Vollarda z 1933 

roku, cykl Korrida i Bachanalie, litografie do Wojny 

i Pokoju oraz teka erotyczna z 1969 roku. Część 

grafik sygnowana odręcznie przez Picassa, część 

podpisana na matrycy.
Dzięki mecenasowi sztuki Panu Dariuszowi 

Matyjasowi to wydarzenie mogło mieć miejsce                

w uroczym warmińskim miasteczku jakim jest 

Orneta. Wystawa ukazuje tylko cześć jego 

wspaniałej kolekcji malarstwa znanych artystów. 

Jest właścicielem dzieł starych mistrzów jak                    

i artystów współczesnych, jak również wielkim 

propagatorem sztuki oraz prezesem Mazurskiej 

Fundacji Sztuki Art. Progress. 

 

„Ta grafika to wyżyny sztuki” – niecodzienna wystawa w Ornecie.

RD
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„Czytam, więc wiem …”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie po raz drugi 
przystąpiła do Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. 
Przedsięwzięcie zainicjowane przez nauczycieli 
biblioteki, języka polskiego i zajęć komputerowych 
przebiegało pod hasłem „Wolno czytać” i odbyło się  
6 czerwca 2016r. W przeddzień kampanii promującej 
czytelnictwo i biblioteki uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w „Paradzie legend orneckich” 
zorganizowanej z okazji Dni Ornety. Naszej Nocy 
Bibliotek realizowanej także w ramach innowacji 
pedagogicznej „Aby czas nie zatarł śladów…” oraz 
Rządowego programu „Książki naszych marzeń” 
towarzyszyło przewodnie hasło „Czytam, więc 
wiem…” Nocne atrakcje stanowiły: wspólne czytanie 
przez wszystkich uczestników spotkania wiersza 
Danuty Wawiłow „Szybko”, prezentacja wiersza                
J. Tuwima „Ptasie radio” w wykonaniu dziewczynek 
z klasy  III a oraz popisowa interpretacja tego wiersza 
przedstawiona przez Julię Dublanicę  z klasy VI a. 
Wiele emocji dostarczyła inscenizacja „Ornecki 
potwór”, w której w rolę aktorów wcielili się 
uczniowie kl. IV i kl. Vc. Scenariusz przedstawienia 
na podstawie „Legendy o orneckim smoku”                       
w opracowaniu Franciszka Chruściela napisały 
dziewczynki z kl. IV uczęszczające na kółko 
recytatorskie, zaś najwięcej elementów scenografii 
wykonał Dawid Jankun uczeń klasy Vc. Uśmiechy na 
twarzy wywołało zaśpiewanie przez uczniów i ich 
rodziców piosenek warmińskich, np. „Mniała  baba 
psiekno córke” przy niezawodnym akompaniamencie 
Wiktora Lewickiego z kl. IV b. Tradycją Nocy 
Bibliotek stają się warsztaty gliniarskie „Smokowo”, 
w czasie których uczniowie poznają tajniki pracy                      
z gliną. Są to na tyle atrakcyjne zajęcia, że i kilkoro 
rodziców podjęło próbę sprostania temu zadaniu. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się takie 
propozycje jak: malowanie na sztalugach, bajkowe 
kolorowanki, rebusy, krzyżówki związane z książką, 
„szyfrowanki”, w których ukryte zostały wiadomości 
o naszym mieście. By zachęcić naszych uczniów               
do pogłębiania wiedzy o swoim mieście po raz 
pierwszy przeprowadzony został konkurs „1 z 7”. 
Zmierzyli się w nim uczniowie klas IV – VI,               
a najobszerniejszą wiedzą wykazała się Helena Junko 
uczennica kl. IV a. Z niecierpliwością uczniowie 
czekali na jeden z ostatnich punktów spotkania, 
m i a n o w i c i e  p o d s u m o w a n i e  k o n k u r s ó w  
przeprowadzanych w ramach realizowanej innowacji 
pedagogicznej i nagradzanie zwycięzców. Magiczna 
Noc Bibliotek wywarła niezapomniane wrażenia na 
wszystkich uczestnikach. Usłyszeliśmy wiele słów 
uznania za podjęcie i zrealizowanie tej inicjatywy,                
a radość goszcząca na twarzach uczniów była 

 G. Basałygo, B. Gruszka,  M. Taraszkiewicz

najlepszą nagrodą za trud włożony w przygotowanie 
imprezy czytelniczej. Cieszymy się, że pomysł ten 
zdobył uznanie w oczach Dyrektor Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Orneta. Serdecznie 
dziękujemy za wieczór spędzony w miłej rodzinnej 
atmosferze Dyrektor BPMiG Orneta P. Elżbiecie 
Suchodolskiej, przewodniczącemu Komisji Oświaty 
Rady Miejskiej  P. Stanisławowi Taraszkiewiczowi, 
kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie z siedziba w Ornecie P. Alicji Grodowskiej, 
Rodzicom, Dziadkom a przede wszystkim Uczniom 
naszej szkoły Już teraz jesteśmy pewni, że za rok 
odbędzie się III Noc Bibliotek w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Ornecie.
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„Wystarczy odjąć to co niepotrzebne” - Michał Anioł. Już od najdawniejszych czasów do Ornety, 
zwanej przez wieki Wormditt, ściągali artyści. W średniowieczu kuglarze i trubadurzy, w okresie 
XVII – XIX wieku pojawiła się sztuka europejska w postaci malarstwa, rzeźby i przepięknie 
zdobionych secesyjnych kamieniczek. Również muzyka organowa była na porządku dziennym.      

To właśnie tu tworzono organy do Katedry 
Oliwskiej, nic więc dziwnego, że w ostatnim 
tygodniu zagościła w Ornecie grupa uzdolnionych 
młodych rzeźbiarzy z olsztyńskiego Państwowego 
Liceum Plastycznego.W ramach projektu 
„Smoczy gaj” uwieczniono w lipowym drewnie 
s m o c z e  d e t a l e  i  p r z e s t r z e n n e  f o r m y  
artystyczne.Organizatorem pomysłu było 
Orneckie Stowarzyszenie Agrorelaks. Dzięki 
wsparciu i dofinansowaniu Urzędu Miejskiego               
w Ornecie zorganizowano plener, w czasie 
którego, nad pięknym orneckim jeziorem 
Mieczowym rodziły się smoki i smoczyce wizje 
uczestników dotyczące orneckich legend. To one 
będą promować wizerunek miasta poprzez 
rozsławienie miejscowego herbu. Dzięki 
uprzejmości OSiR w Ornecie część obiektów 
sportowych stała się miejscem inspiracji                          
i wytchnienia dla działań rzeźbiarskich. A nad 
wszystkim czuwało czujne oko opiekunów, 
znanych rzeźbiarzy Pani Urszuli Szmyt oraz Pana 
Ewalda Kornek. Oczywiście piękne rzeźby, które 
powstały podczas pleneru, pozostaną w mieście, by 
c ieszyć  oko  mieszkańców,  przykuwać 
zainteresowanie turystów i budzić zazdrość wśród 
smoków. Już wcześniej odbywały się w Ornecie 
plenery malarskie zyskując przychylność 
artystycznych dusz. W głowach organizatorów 
kiełkują pomysły, by łączyć elementy życia miasta, 
kultury, legend ze sztuką. Jednym z takich dobrych 
duchów jest Pani Iwona Dombek Rybczyńska 
pomysłodawca pleneru. Dla uczestników 
zorganizowano podróż śladami zapomnianych 
historii smoczego miasta, jakim jest Orneta co 
miało ułatwić prace nad rzeźbami. Oprowadzano 
po zakamarkach starówki i znanych zabytkach. 
Uczestnicy gościli w Galerii Dziedzictwa Ornety 
oraz odwiedzili Galerię Art - Nova z wystawą 
fotografii poświęconej pasji ludzi zajmujących się 
rekonstrukcją historyczną, zaś członkowie sekcji 
strzeleckiej Stowarzyszenia Reduta Orneta 

SMOCZY GAJ

RD

Galeria Art  Nova zaprasza 

w  LIPCU

na wystawę „NAPOTKANIE”

 

.

Vanessa Kurmin 

& Małgorzata Grażyna Kurmin

przygotowali dla nich małe zawody strzeleckie                 
z broni pneumatycznej.
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Dekada międzynarodowych wymian młodzieży orneckim w ZSO 

Już od ponad dziesięciu lat organizowane są 
m i ę d z y n a r o d o w e   w y m i a n y  m ł o d z i e ż y                       
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie. 
Kolejne wymiany różnią się zasadniczo programem 
oraz odwiedzanymi stronami świata. To, co 
najcenniejsze – prawdziwe i bezpośrednie relacje 
międzyludzkie, pozostaje jednak niezmienne. Każdej 
wymianie  towarzyszą bowiem: pierwsze 
o n i e ś m i e l e n i e  p o w o d o w a n e  r ó ż n i c a m i  
międzykulturowymi, stopniowe przełamywanie 
barier powodowane poznawaniem siebie i wreszcie 
często okraszony łzami - czas pożegnania, łagodzony 
wizją rewizyty. Tak było i tym razem.
O d  s i ó d m e g o  d o  t r z y n a s t e g o  c z e r w c a  
kilkudziesięciosobowa grupa naszej młodzieży 
odwiedzała swoich rówieśników w Herzlake. 
Program wizyty był urozmaicony.                                       
Nie sposób w kilku zdaniach opisać tak wielu wrażeń, 
wydarzeń i spotkań. Można jedynie wymienić kilka             
z nich, po to tylko, by zobrazować atmosferę naszej 
wizyty. Zacząć należy od licznych poczęstunków, 
grillowania, ale także wspólnego przygotowywania 
potraw kończącego się…wspólnym biesiadowaniem. 
Powiedzieć należy też o wspólnym zwiedzaniu:  
tajemniczego kamiennego kręgu, czynnego młyna 
wodno-powietrznego, domu natury wypełnionego 

wypreparowanymi zwierzętami, ale także otoczonej 
ogrodem cudownej  posiadłości księcia Ludwika. 
Warto wspomnieć o podniosłym -  podsumowującym 
dziesięć lat polsko-niemieckiej współpracy -  
spotkaniu z delegacją Urzędu Miasta i Gminy Orneta! 
W tak zwanym międzyczasie – tańczyliśmy, graliśmy 
w  p i ł k ę  n o ż n ą ,  c z y  u c z e s t n i c z y l i ś m y                                  
w międzyklasowych rozgrywkach rekreacyjnych, 
gdzie jedną z konkurencji stanowił rzut kaloszem na 
odległość.  I na koniec, to co najcenniejsze – wspólne 
rozmowy, wymiana doświadczeń i prawdziwa radość 
spotkania. Tym bardziej trudno się  rozstać.   

,,PODRÓŻ PO EUROPIE” XIV OBCHODY UNII EUROPEJSKIEJ

W  dniach 10-12 maja 2016r. w Szkole Podstawowej nr 4 
w Ornecie świętowano ,,Obchody Europejskie”. Jest to 
impreza, która na stałe wpisała się do kalendarza 
uroczystości szkolnych. Punktem wyjścia był przemarsz 
uczniów i nauczycieli z flagami miasta oraz państw Unii 
Europejskiej chodnikami naszej miejscowości.                          
W ramach tej uroczystości uczniowie klas II-VI mieli za 
zadanie wykonać gazetkę klasową zawierającą 
informacje prezentowanego państwa: flagę, kontur 
mapy z zaznaczoną stolicą i ważniejszymi miastami, 
powitanie w danym języku, tradycje, np.: stroje ludowe, 
tańce czy przepis na potrawę oraz prezentację 
multimedialną wylosowanego państwa. Natomiast klasy 
pierwsze – wystrój gabinetów na temat własnego miasta 
Ornety. W pierwszym dniu obchodów, uczniowie odbyli 
,,Podróż po Europie”,  otrzymywali mapę, na której 
mieli zaznaczoną kolejność krajów jakie musieli 
odwiedzić a także karty z pytaniami i zadaniami, by 
zebrać informacje dotyczące odwiedzanych państw.               
W drugim dniu uroczystości odbyła się mini - olimpiada 
wiedzy o Unii Europejskiej. Przedstawiciele klas III-VI 
m u s i e l i  w y k a z a ć  s i ę  w i e d z ą  
o Unii i państwach członkowskich. Obchody Tygodnia 
Europejskiego zakończyły się 12 maja uroczystym 
apelem. Uczniowie klasy IV, przygotowani przez panią 
Jolantę  Szydłowską zaprezentowal i  taniec  
,,Zjednoczonej Europy”. Chór szkolny pod kierunkiem 
pana Wiktora Chojnackiego odśpiewał hymn Unii 
Europejskiej. Dyrektor Szkoły Małgorzata Szuba wraz  
z jurorami wręczyła dyplomy i nagrody poszczególnym 

klasom. 
Wyniki za gazetkę klasową klas I-II: III miejsce- klasa 
Iia – (Polska), II miejsce - klasa IIb – (Polska),                     
I miejsce- klasa Ia i Ib - (Orneta)
Wyniki za gazetkę klasową i podróż po Europie: IV 
miejsce- klasa IV – ( Dania) III miejsce- klasa III – 
(Luksemburg), II miejsce - klasa VI – ( Francja),                   
I miejsce - klasa V - (Irlandia)
Za piękny wystrój klasy Pani Dyrektor ufundowała 
klasie Ia, Ib oraz V  bon pieniężny o wartości 100 zł.
Za doskonałą prezentację państwa Danii wyróżnienie 
zostało przyznane uczniowi z klasy IV Jakubowi Matuk.
Wyniki z testu  wiedzy o Unii Europejskiej i państwach 
członkowskich: IV miejsce- Hanna Kubasik, III - Jan 
Widerski, II - Jakub Jankowski, I – Nikola Rygalska. 
Konkurs ortograficzny „O kryształową Li” - I miejsce 
otrzymała uczennica klasy VI Oktawia Bernaś. 
Organizatorzy konkursu składają podziękowania dla 
Punktu Informacji  Europejskiej w Warszawie,  ambasad 
Krajów Unijnych i Urzędowi Miejskiemu  w Ornecie za 
otrzymane nagrody, gadżety i książki.
Zdjęcia z uroczystości zostały zamieszczone na stronie 
i n t e r n e t o w e j  S z k o ł y  P o d s t a w o w e j  N r 4                                   
w Ornecie (www.sp4.orneta.eu).
Dyrektor szkoły pokłada wielką nadzieję na owocną, 
dalszą współpracę, dziękuje i zaprasza za rok na 
jubileuszowe XV Obchody Unii Europejskiej.

Dyrektor szkoły, uczniowie i nauczyciele SP4 Orneta

ZSO
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Minęło już 10 lat od kiedy w obecności całej 
społeczności szkolnej, mieszkańców i zaproszonych 
gości Szkole Podstawowej w Bażynach nadano imię 
Jana Pawła II. Po 5 latach po tym wydarzeniu szkoła 
otrzymała sztandar. Hasło widniejące na sztandarze - 
,,Wy jesteście przyszłością świata”. Te słowa 
Patrona stały się formą motywacji do wytrwałej, 
ciężkiej pracy wszystkich, którzy byli i są związani             
z tą placówką. Każdy jej sukces stawał się 
wymownym dowodem tego, że trafiały one do serc              
i stały się drogowskazem wszystkich działań.

Dnia 18 maja br. odbyło się Święto Szkoły. 
Uroczystość poprzedziły wielotygodniowe 
przygotowania, a wszystko po to, aby jak najtrafniej 
oddać atmosferę tego podniosłego wydarzenia. 

Rano w dniu jubileuszu przed tablicą pamiątkową 
poświęconą Patronowi Szkoły, dzieci z wszystkich 
klas zebrały się, by odśpiewać ulubioną pieśń Papieża 
- „Barkę”, zapalić znicze pod kamieniem 
upamiętniającym zasadzenie ,,Dębu papieskiego" 
oraz złożyć podziękowania i prośby do Patrona - 
,,kolorowe łapki”. Następnie około godz.11 ruszył ze 
szkoły pochód, na którego czele widniał sztandar 
niesiony przez rodziców.

Oficjalne obchody rozpoczęły się Mszą św. pod 
przewodnictwem arcybiskupa Józefa Górzyńskiego. 
W kazaniu arcybiskup podkreślił, że trzeba wciąż                   
z odwagą, roztropnością i miłością naśladować życie             
i naukę naszego Rodaka i Patrona Szkoły - Jana Pawła 
II. Ze względu na nieprzewidywalną aurę akademia 
szkolna odbyła się w murach kościelnych (chyba tak 
chciał nasz Patron). Były to słowa o życiu                           
i pontyfikacie Jana Pawła II, wiersze i utwory 
muzyczne wraz z choreografią - to  modlitwa uczniów 
do Ojca Świętego, ich podziękowanie i zarazem 
prośby wyśpiewane, pokazane oraz wymówione.                   
W czasie trwania uroczystości zabrali głos goście: 

wicestarosta lidzbarski Jarosław Kogut, burmistrz 
Ornety  Ireneusz Popiel, dyrektor Gimnazjum nr 2  
Krystyna Badyda, przewodnicząca Rady Rodziców  
Teresa Mackieło. Wszyscy gratulowali, wspominali 
historię szkoły i ludzi, którzy przyczynili się do jej 
rozwoju, nie zapominając o słowach Jana Pawła II                  
i odpowiedzialności z nimi związanej, który mówił: 
,,Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie 
wymagali”. Dyrektorzy szkół i przedszkoli z naszej 
gminy, radni oraz w/w goście przekazali na ręce 
dyrektor Aliny Mańkut życzenia oraz upominki.

Zwieńczeniem spotkania było podziękowanie pani 
dyrektor Aliny Mańkut dla osób wspierających 
przygotowanie Jubileuszu i zaproszenie do szkoły.   
W szkole goście mogli podziwiać prace plastyczne 
obrazujące pontyfikat św. Jana Pawła II, kroniki 
szkolne, liczne wystawy oraz fotografie obrazujące 
życie szkoły w Bażynach. Po zakończeniu 
zwiedzania szkoły i złożeniu wpisu w przygotowanej 
Księdze Pamiątkowej zaproszeni goście udali się na 
degustacje kremówki papieskiej oraz innych ciast 
upieczonych przez nasze kochane mamy. 

Danuta Hanas

Jubileusz Szkoły - 18 maja 2016r.



WIECZNIE MŁODZI

Seniorzy Związku Emerytów Rencistów                           
i Inwalidów w Ornecie nie zamykają się w czterech 
ścianach w myśl powiedzenia: „nic nie postarza 
człowieka bardziej niż myślenie o starości” . 

14 maja  uczestniczyliśmy w Przeglądzie Małych 
Form Teatralnych w Lidzbarku Warmińskim ze 
sztuką „Poskromienie złośnicy” w/g W. Szekspira. 19 
maja w Henrykowie podczas XVlll Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny  przedstawialiśmy skecz 
„Mąż i żona”. 20 maja  odbyło się spotkanie ze 
studentami Uniwersytetu Warszawskiego a 28 maja              
z organizatorami projektu finansowanego przez 
Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga                    
w Warszawie, realizowanego w ramach Światowych 
Dni CITI. Głównym jego celem była integracja,                   
w trakcie której uczestniczymy w zajęciach 
metodycznych Nordic Walking i Zumby. Projekt 
zakończył się wycieczką nad morze do Jantara. Koło 
nasze uczestniczyło także w obchodach święta 
naszego miasta: w paradzie orneckich legend jako 
rodzina Smerfów. Wystąpiliśmy także ze skeczem 
„Mamy samochwały” oraz  ze  s toiskiem 
p romocy jnym.W dn iach  21 -23  cze rwca  
przebywaliśmy na wyjeździe edukacyjno-
integracyjnym w trójmieście realizując projekt                     
dofinansowany z budżetu gminy Orneta. 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ornecie

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ŚWIETLIC 
WIEJSKICH O PUCHAR BURMISTRZA 

ORNETY

Turniej odobył się na boisku sportowym                        
w Mingajnach w ramach projektu „Aktywne 
Społeczności Warmii i Mazur'”. W grze brały udział 
drużyny z ośmiu Świetlic Wiejskich z gminy Orneta. 
Mimo trudnych warunków atmosferycznych udało 
się rozegrać mecze i wyłonić najlepsze drużyny. 
Turniej miał na celu integrację młodzieży, wymianę 
doświadczeń oraz popularyzację sportu. 
Impreza zakończyła się wspólnym grillowaniem                   
i rozdaniem nagród. 
Zwycięzcami byli:1 miejsce - drużyna z Woli 
Lipeckiej, 
2 miejsce - drużyna z Mingajn, 3 miejsce - drużyna                
z Bażyn. Puchary otrzymały również drużyny                      
z Dąbrówki, Karbowa, Miłkowa, Henrykowa                      
i Wojciechowa. Organizatorzy dziękują: Urzędowi 
Miejskiemu w Ornecie, MDK w Ornecie, OSIR                  
w Ornecie, Państwu Andrzejewskim z Mingajn, 
Sołectwu Mingajny, Państwu Iwańskim z Woli 
Lipeckiej, Panu Markowi Rońda, Pani Dyrektor S.P 
w Mingajnach oraz wszystkim opiekunkom Świetlic 
Wiejskich z terenu Gminy Orneta. 
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Stowarzyszenie Orneckie „Agrorelaks” wraz                      
z Sołectwem Opin  serdecznie  zapraszają na XIII 
FESTYN ŚW. JAKUBA W OPINIE.  Tym razem 
odbędzie się on  w sobotę 16 lipca br. Zaczynamy                 
o 13.00. Zapewniamy "dzyndzałki warmińskie"                  
i "smoczą grochówkę", liczne konkursy                             
z nagrodami i inne atrakcje. O 20.00 tradycyjnie 
zabawa taneczna. Projekt finansowany ze środków 
Gminy Orneta.

FESTYN ŚW. JAKUBA

Świetlice wiejskie

Jolanta Wagner

W dniu 24.06.2016 w przy jeziorze Mieczowym 
odbyła się Noc Świętojańska.  

Obchodzona w czasie najkrótszej nocy w roku. 
Święto to  sięga głęboko w obyczaje słowiańskie. 
Obchodzone w okresie letniego przesilenia, było 
świętem jedności, połączenia ognia i wody, słońca i 
księżyca, mężczyzny i kobiety, urodzaju i płodności, 
miłości i radości, pełnym magii i wróżb.

W programie artystycznym wystąpili: Warsztaty 
Terapii Zajęciowej z Ornety, Środowiskowy Dom 
Samopomocy z Henrykowa, Polski Związek 
Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Ornecie, 
Zespół Melodia z Godkowa, Zespół Swójaki oraz 
organizatorzy Zespół Ornecianie.  Na zakończenie 
mieszkańcy zgodnie z obyczajem puścili na wodę 
kolorowe wianki.

Noc Świętojańska została dofinansowana z budżetu 
gminy Orneta.

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

W dniu  18 czerwca 2016 r. zespół Ornecianie zdobył 
pierwsze miejsce w XII SENIORADZIE, 
Warmińskim Przeglądzie Zespołów Ludowych                 
w Braniewie.                                        Gratulujemy!

I miejsce dla Ornecian

MDK

MDK

TRZY STATUETKI PRZYJECHAŁY DO 
ORNETY!

Wokaliści  zespołu „Dragons” przywieźl i                             
z  pasłęckiego XIII Wojewódzkiego Konkursu 
Wokalnego „TALENT 2016" trzy statuetki:
1. Lucja Gereg - II miejsce w kategorii klas I-III (to był 
jej pierwszy występ na tak dużym Festiwalu!)
2. Oktawia Bernaś - I miejsce w kategorii klas IV-VI 
(akompaniował Jakub Bereda)
3. Gabrysia Żołądek - I miejsce w kategorii 
gimnazjum (akompaniował Jakub Bereda)

GRATULUJEMY
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Uczestnicy XXII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w sportach 
halowych Warmia Mazury 2016                   
w dniach  10-12 czerwca gościli                  
w naszym mieście. Organizatorami 
byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Okręgowy Związek Badmintona                 
w Olsztynie, Polski Związek 
Badmintona, Urząd Marszałkowski 
Wo j e w ó d z t w a  Wa r m i ń s k o -
Mazurskiego,  Urząd Miejski                       
w Ornecie, SLKS Tramp Orneta a 
także Ośrodek Sportu i Rekreacji                    
w Ornecie. 
Na parkiecie hali sportowej OSiR 
rozegrano  165  po jedynków.  
Startującymi byli młodzi adepci 
badmintona z 15 województw 
naszego kraju. Organizatorzy 
olimpiady po raz kolejny zaufali 
Ornecie i powierzyli nam organizację 
r o z g r y w e k .  O t r z y m a l i ś m y  
dofinansowanie na montaż rolet 
zewnętrznych. Rozgrywki młodych 
badmintonistów obserwował trener 
kadry krajowej badmintona, który 
szukał w nich kandydatów do 
stworzenia zaplecza kadry narodowej 
i przyszłych olimpijczyków. Dzięki 
ufundowanym przez Burmistrza 
Ornety pamiątkowym upominkom 
uczes tn icy  o l impiady  poby t                       
w Ornecie na pewno będą mile 
wspominać.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

OSiR
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