
800-lecie 
Ziemi Lubawskiej



ZAŁOŻENIA 
POCZĄTKOWE

Pierwsza wzmianka o Lubawie znajduje się w bulli papieża Innocentego III z roku 
1216. Obchody 800-lecia odbędą się w roku 2016.

Obchody będą miały formę religijno - świecką;

Głównym organizatorem religijnym jest ks. Dziekan Marcin Staniszewski, głównym 
organizatorem świeckim- Burmistrz Miasta Lubawa- Maciej Radtke

Powołany zostaje Zespół Organizacyjny, który pełni rolę uchwałodawczą;

Powołany zostaje pełnomocnik i jego zastępca, którzy pełnią rolę wykonawczą;

Rok 2016 ma być tylko rokiem kulminacyjnym. Do tego czasu mają się odbywać 
eventy, które będą przygotowywać mieszkańców i turystów do obchodów.



ZESPÓŁ 
ORGANIZACYJNY

W skład ZESPOŁU ORGANIZACYJNEGO wchodzą:ks. Dziekan Tadeusz Breza, 
Maciej Radtke, Tomasz Ewertowski, ks. Mieczysław Rozmarynowicz, Roman 
Czerepiński, Józef Kurszewski, Bolesław Zawadzki,  Piotr Rydel, Adam Kopiczyński,

O powoływaniu nowych członków ZESPOŁU decydują jego członkowie;

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY obraduje co najmniej raz na kwartał;



PEŁNOMOCNIK 
ZESPOŁU 

ORGANIZACYJNEGO 

Pełnomocnik komitetu pełni funkcję wykonawczą.

Odpowiada za kontakt z mediami.

Posiada swojego ZASTĘPCĘ, który pomaga mu w pełnieniu funkcji.

Decyzją burmistrza Lubawy- Macieja Radtke- pełnomocnikiem zostaje Zenon Paprocki- 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie, a zastępcą pełnomocnika - Martyna 
Pryba - podinspektor ds. promocji Urzędu Miasta Lubawa;



CELEE
•Kultywowanie tradycji, historii Ziemi Lubawskiej;

•Przekazanie historii mieszkańcom w przystępny oraz łatwo 
przyswajalny sposób;

•Zachęcanie do udziału w obchodach w roku 2016;

•Wzbudzenie zainteresowania mediów i naukowców;

•Wzbudzenie zainteresowania turystów;

•Pokazanie Lubawy jako ważnego ośrodka historycznego;



ZADANIA
(świeckie) 

DOKUMENTACJA:

• Sporządzenie mapy historycznej Ziemi Lubawskiej;

• Publikacje Naukowe;

• Publikacje Dziecięce – bajki, baśnie, legendy, gry i zabawy;

• Film historyczny, emitowany w lokalnej kablówce;



ZADANIA C.D.
(świeckie)

EVENTY

•Konkursy wiedzy o Lubawie w szkołach;

•Konkurs na potrawę regionalną;

•Konkurs na hymn  Lubawy;

•Turnieje Rycerskie;

•Inscenizacje legend lubawskich;

•Wprowadzenie historii lokalnej do programu nauczania;

•Inscenizacje legend lubawskich;

•Wprowadzenie historii lokalnej do programu nauczania.



ZADANIA C.D.
(świeckie)

SYSTEM WIZUALIZACJI I INFORMACJI:

•Szeroko pojęta współpraca z mediami;

•Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej;

•Logo Eventu oraz system wizualizacji dla plakatów, banerów, materiałów 
biurowych;

•Maskotka Evetu;

•Moneta okolicznościowa;

•Prowadzenie imprez w gwarze ludowej;

•Witacze informujące o wydarzeniu na terenie ziemi lubawskiej. 



PODZESPOŁY 
ORGANIZACYJNE

Członkowie ZESPOŁU ORGANIZACYJNEGO mogą być członkami 
PODZESPOŁÓW ORGANIZACYJNYCH

Każdy PODZESPÓŁ ORGANIZACYJNY wybiera przewodniczącego i zastępcę, 
którzy to muszą uczestniczyć w spotkaniach ZESPOŁU ORGANIZACYJNEGO i 
prezentować postulaty i pomysły swojej grupy;



KOMITET 
HONOROWY

W skład KOMITETU HONOROWEGO wchodzą osoby zasłużone dla Lubawy, 
których działalność i osobowość jest dumą dla naszego miasta.



PODZESPOŁY 
ORGANIZACYJNE

Sugeruje się utworzenie następujących PODZESPOŁÓW:

- ds. edukacji dzieci i młodzieży;

- ds. wydarzeń promocyjnych;

- ds. kultywacji historii;

Kandydatury do POZDEZPOŁÓW mogą zgłaszać członkowie ZESPOŁU 
ORGANIZACYJNEGO oraz przewodniczący PODZESPOŁU 
ORGANIZACYJNEGO na spotkaniach ogólnych ZESPOŁU. 

Kandydaci otrzymują pisemne zaproszenie do udziału w pracy PODZESPOŁU


