
SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW 

TWIERDZY BOYEN  ZA ROK 2013

Nie mamy środków umożliwiających prowadzenie działalności 

na skalę, do której przyzwyczailiśmy się przez pierwsze kilkanaście 

lat  naszego  istnienia.  Nasze  szeregi  się  kurczą.  Nasza  siedziba 

i  archiwa  wymagają  pilnych  prac  zabezpieczających.  Nie  mamy 

wpływu na losy twierdzy. Ale wciąż istniejemy, działamy, planujemy. 

Czemu? Czy kieruje nami determinacja? A może rozpęd istnienia? 

- w końcu dwadzieścia lat za nami. Czy też może za wszelką cenę 

chcemy coś, komuś udowodnić? 

Wydaje mi się, że kluczowym motorem naszego trwania jest 

poczucie  obowiązku  i  odpowiedzialności.  Że  nie  można  nam 

odpuścić  niektórych  imprez,  które  na  trwałe  wpisały  się  w życie 

kulturalne  twierdzy  Boyen  i  Giżycka.  Że  nie  wolno  zlekceważyć 

dorobku  naszej  działalności.  Wreszcie  –  że  warto  przeczekać 

gorszą  passę,  licząc  na  „lepsze  jutro”.  Może  też  być  tak, 

że tym, którzy zostali, po prostu jeszcze się chce. Istnieć, działać, 

planować. 

Rok temu zaczęliśmy od falstartu.  Nasze marcowe zebranie 

sprawozdawczo-wyborcze  musiało  zostać  ponowione 

w  późniejszym  terminie  z  powodu  niekompletnego  protokołu 

Komisji  Rewizyjnej.  Wtedy  też  wyłonione  zostały  nowe  władze 

Towarzystwa. Zostałem na stanowisku prezesa, a moim zastępcą 



tak  jak  w  poprzedniej  kadencji  został  Mariusz  Bujnicki, 

a  dotychczasowe  stanowisko  sekretarza  objął  Andrzej  Andronik. 

zastępując  Jana  Sektę,  który  w  obecnej  kadencji  jest  członkiem 

zarządu  TMTB.  Ryszard  Należyty  nadal  sprawuje  pieczę 

nad naszymi finansami na stanowisku skarbnika. 

A  skoro  o  finansach  mowa,  tytułem  członka  honorowego 

uhonorowaliśmy  sześć  osób,  w  tym  naszego  długoletniego, 

zasłużonego pracownika, panią Grażynę Szafarską, która do dziś 

dba  o  coroczne  rozliczenia  naszych  działań.  Obok  niej  tytuły 

członków honorowych TMTB otrzymali:

– dyrektor DWiPO  w MON płk Jerzy Gutowski

– były  szef  wydziału  komunikacji  ze  społeczeństwem, 

płk rezerwy Jarosław Dębski

– gł. specjalista w DWiPO MON                                       

(komunikacja ze społeczeństwem)  Dorota Szwejser

– dr  arch  Marcin  Górski  wykładowca  na  Politechnice 

Warszawskiej

– Warmińsko  –  Mazurski  Wojewódzki  Konserwator  Zabytków 

Barbara Zalewska.

       Pani Barbara Zalewska odebrała tytuł członka honorowego 

TMTB podczas spotkania Zarządu Towarzystwa ze starostą powiatu 

giżyckiego Mirosławem Drzażdżewskim. 

*

W  maju  tradycyjnie  już  tradycyjnie  zorganizowaliśmy  Biegi 

Rodzinne. Ich szesnasta edycja po raz pierwszy odbyła się w Lesie 



Miejskim. Na jego ścieżkach, na dystansie dwóch i  pół  kilometra 

wystartowało 506 amatorów aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Najszybszym uczestnikom Biegu pokonanie dystansu zajęło około 

pięciu minut, a jako pierwszy na mecie „zameldował się” Wojciech 

Grądzki z Giżycka. Drugie miejsce przypadło Rafałowi Nowickiemu, 

a o najniższy stopień podium postarał się białostoczanin Szymon 

Grzegorczyk. 

Tradycyjnie  nagrodzono  zawodnika,  który  przybył  na  Biegi 

z  najdalszego zakątka świata.  Biało-czerwona flaga i  ponad dwa 

kilogramy sera, ufundowane przez giżycką Okręgową Spółdzielnię 

Mleczarską  powędrowały  wraz  z  panią  Grażyną  Bylewską 

do Melburne w Australii. 

Państwo  Jodkowscy  po  raz  kolejny  „zgarnęli”  nagrody 

za najliczniejszą rodzinę startującą w Biegach. Fundator nagrody 

– Żegluga Mazurska – zorganizowała dla 24 – osobowej rodziny 

rejs statkiem po mazurskich jeziorach. Najmłodszymi uczestnikami 

majowego  biegania  okazali  się  6-miesięczny  chłopczyk 

i  15-miesięczna  dziewczynka;  natomiast  do  grona  nagrodzonych 

seniorów dołączyła osiemdziesięciolatka i o 6 lata starszy pan. 

Nagroda  specjalna  (telewizor  ufundowany  przez  Centrum 

Profilaktyki  Uzależnień  i  Integracji  Społecznej)  trafiła  do  Pauliny 

Chojnowskiej z Giżycka. 

Przed  Biegami  można  było  skontrolować  swoje  ciśnienie, 

a badanie powtórzyć po pokonaniu trasy. Na spragnionych czekała 

oranżada, na tych, którym mało było sportowych wrażeń piłkarzyki 

i strzelanie do tarczy. Głodnych uraczono grochówką, którą można 



było zjeść słuchając szant w wykonaniu giżyckich zespołów. 

Ubiegłoroczne  Święto  Twierdzy  zbiegło  się  z  XX  rocznicą 

istnienia Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen. To było również 

nasze święto. 

Dużo  ciepłych  słów  usłyszeliśmy  od  prelegentów specjalnej 

konferencji:  pana  doktora  Marcina  Górskiego,  profesora  Piotra 

Molskiego, Adama Żywiczyńskiego i Zbigniewa Drozdka. Wspólnie 

z naszymi gośćmi szukaliśmy skarbu, a potem bawiliśmy się przy 

zespole szantowym.

Po raz  szósty  współorganizowaliśmy  Mistrzostwa  Sportowo-

Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony 

Narodowej. W XIX edycji zmagań wystartowały 23 pięcioosobowe 

drużyny. Wśród nich 7 zespołów dziewcząt i 16 chłopców. Ogółem 

w  Mistrzostwach  wzięło  udział  115  osób,  w  tym  dziesięcioro 

zawodniczek i zawodników ze Szwecji. 

Mistrzostwa  Sportowo-Obronne  należą  do  najważniejszych 

przedsięwzięć  Departamentu  Wychowania  i  Promocji  Obronności 

MON. Mają służyć promocji  sportów obronnych oraz kształtować 

dyscyplinę  i  umiejętność  pracy  zespołowej.  Są  równocześnie 

sprawdzianem  stowarzyszeń  i  szkół,  w  których  młodzi  ludzie 

zdobywają  umiejętności  przydatne  w  służbie  wojskowej, 

ratownictwie i  innych formach działania na rzecz bezpieczeństwa 

i obronności kraju.

Najlepszych nagradzał między innymi Dyrektor Departamentu 

Wychowania  i  Promocji  Obronności  płk  Jerzy  Gutowski  oraz 

dowódca  15.  Giżyckiej  Brygady  Zmechanizowanej,  gen.  bryg. 



Sławomir  Kowalski.  Najlepszą  drużyną  dziewczęcą  okazał 

się Podkarpacki ZW LOK, który wyprzedził UKS Viktorię Białystok 

i  LOK  Chrzanów.  Podkarpacki  ZW  LOK  triumfował  również 

w kategorii  drużyn męskich.  Na miejscu  drugim znalazł  się  SAS 

z Janowa Lubelskiego, a miejsce trzecie przypadło drużynie OSP 

Grabie Stare. 

Wraz  z  Instytutem  Historii  i  Stosunków  Międzynarodowych 

Uniwersytetu  Warmińsko  -  Mazurskiego  w  Olsztynie 

zorganizowaliśmy  wystawę  oryginalnych  rękopisów  Mikołaja 

Kopernika  pochodzące  ze  zbiorów  Archiwum  Archidiecezji 

Warmińskiej  w  Olsztynie.  Wystawie  towarzyszyło  seminarium 

popularnonaukowe, z wykładami mgr Jana Sekty „Mikołaj Kopernik 

warmiński  polihistor”  oraz  profesora  ks.  Andrzeja  Kopiczko 

„Rękopisy  Mikołaja  Kopernika  w zbiorach Archiwum Archidiecezji 

Warmińskiej w Olsztynie”. 

Studenci  architektury  Politechniki  Warszawskiej 

nie opuszczają twierdzy Boyen. W minionym roku po raz kolejny 

odbywali  praktyki  w  Giżycku,  a  Towarzystwo  bogaci  się  dzięki 

nim    o  kolejne  plany  rekonstrukcyjne,  spisy  inwentaryzacyjne 

i projekty związane z twierdzą. 

Wraz z Janem Sektą uczestniczyliśmy w IV Forum Organizacji 

Pozarządowych  Działających  na  Rzecz  Obronności  Państwa. 

Spotkanie  to  –  zorganizowane  przez  Ministerstwo  Obrony 

Narodowej - odbyło się w Krakowie.

Wreszcie  słowo  o  planach.  To,  że  planujemy  w  sposób 

dosadny pokazuje, że mamy silną wolę trwania. Przed nami kilka 



bardzo  ważnych  rocznic.  W 2014  roku  przypada  setna  rocznica 

wybuchy  I  wojny  światowej.  Prace  nad  organizacją  tego  święta 

trwają  już  kilka  miesięcy.  Powołana  grupa  inicjatywna  złożyła 

już  wnioski  o  finansowe  wsparcie  tej  imprezy  (między  innymi 

do  MON).  Ministerstwo  Obrony  Narodowej  jest  też  adresatem 

wniosku  o  specjalne  potraktowanie  tradycyjnego  już  corocznego 

Święta  Brygady.  Specjalne  –  bowiem  giżycka  15.  Brygada 

Zmechanizowana  obchodzić  będzie  dwudziestolecie  swego 

istnienia.  Po raz  dwudziesty  będą też  organizowane Mistrzostwa 

Sportowo-Obronne. To także zasługuje na specjalną oprawę. 

*

Nasze sprawozdanie jest krótkie, bowiem – jak już 

wspomniałem – zubożony został zakres naszych działań. Za sobą 

mamy dwudziesty rok istnienia. Przed nami... ambitne plany. W tym 

ten najważniejszy: żeby trwać i działać nadal. 

  PREZES TMTB

      Ryszard Wojciech

 CHODAKOWSKI


