To nie jest jakieś tam miasto, to nie jest jakiś
tam zamek
Powiedział tak (m.in.) w swym wystąpieniu gość z Wiednia, Bruno Platter,
Wielki Mistrz Zakonu NMP Domu Niemieckiego. Powiedział to podczas
uroczystej sesji Rady Miasta Malborka, która zgromadziła znamienitych
mieszczan rodzimych i przyjezdnych, z wielu zaprzyjaźnionych miast Europy.
Przybyli senatorowie, konsulowie, członkowie różnych organizacji i partii,
różnych przedstawicielstw. Powiało wielkim światem i cięż arem trudnej historii
– wzajemnych relacji różnych mieszkających, na przestrzeni wieków, w
Malborku narodowości i narodów.
Uroczyste obchody nadania praw miejskich czyli „730 lecie Malborka” trwają już od
dłuższego w skali roku czasu Ta uroczysta Sesja Rady Miasta w zamkowym
Karwanie (w tzw. przyziemiu0 czyli miejscu składowania, magazynowania oręża na
czas pokoju. Niewątpliwym orężem i atutem miasta jest obecnie jego bogata
przeszłość i nietuzinkowe dzieje. Dlatego tym bardziej nadanie tytułów Zasłużony dla
Miasta Malborka było dla Celiny Pacanowskiej i Fundacji „Mater Dei”
(reprezentowanych przez dwóch jej prezesów; Bernarda Jesionowskiego i Andrzeja
Panka) niewątpliwym i niezapomnianym wyróżnieniem. Tego dnia przyznano też
tytuły Malborskiego Mistrza Biznesu
Przyznano je w pięciu kategoriach - Inwestor Roku, Firma Roku, Fachowiec Roku,
Debiut Roku, Mecenat Roku. Logo MMB zwycięzcy będą mogli używać na swoich
wyrobach handlowych, drukach promocyjnych i firmowych, jednocześnie dodając rok,
w którym firma otrzymała tytuł.
Mecenasem Roku została Cukrownia Malbork, Inwestorem Roku - firma Oponex,
nagroda za Debiut Roku trafiła do Leśnej Pracowni Florystycznej Monika Zaniewska.
Firmą Roku 2015 została spółka KS Sport,. Nagrodę specjalną otrzymała firma
Alegre. Bartosz Jeromin z B-Art Usługi Fotograficzne został Fachowcem Roku, w
której SMS-owo i internetowo głosowali sami mieszkańcy
Poniekąd ta sesja i nadania zaszczytnych tytułów, oraz wcześniejsze epizody w
Szpitalu Jerozolimskim; otwarcie wystawy, prelekcje, etc., były wstępem do cyklicznej
malborskiej imprezy a mianowicie Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dawnej.
Jego nieodłącznym punktem jest barwny korowód. Który się odbył w sobotę (18
czerwca) mieszkańcy Malborka i goście z miast partnerskich przeszli ulicami miasta.
Festiwal, którego pomysłodawczynią i dyrektorem artystycznym jest Maria Seibert
(Malborskie Centrum Kultury i Edukacji), odbył się po raz czternasty. Po przemarszu,
na placu Jagiellończyka, jury wręczyło nagrody i wyróżnienia.
Pierwszą nagrodę, ufundowaną przez samorząd powiatu, zdobył zespół „Brevis” z
Mińska na Białorusi. Druga nagroda (ufundowana przez samorząd miejski) została w
Malborku - otrzymała ją grupa „Pomezania”.
Wracając do sobotniego korowodu - wzięły w nim udział przedszkola i szkoły, a także
goście z miast partnerskich, którzy zostali zaproszeni na 730-lecie. Nie zabrakło też

postaci symbolicznej "króla Jagiellończyka", który symbolicznie wjechał do miasta na
symboliczną pamiątkę wydarzeń z 1457 roku. (kiedy to król wykupił niezdobytą
wcześniej warownię od czeskiej załogi). Malborska warownia – zamek, serce zakonu
NMP nigdy wcześniej zbrojnie nie została zdobyta. Natomiast tego dnia Malbork z
pewnością zdobył serca wszystkich obecnych na uroczystościach, piknikach,
wykładach, czy spektaklach muzycznych (patrz Rock Opera „Krzyżacy”).
Krzysztof Hajbowicz

1. Podczas korowodu Samorządowcy w historycznym odzieniu
2. Mieszkańcy Malborka i przyjezdni goście uczestniczyli tego dnia w festynie, spektaklach
towarzyszących Międzynarodowemu Festiwalu Kultury Dawnej
3. Samorządowcy w otoczeniu w otoczeniu „królewskiego majestatu”
Pozostałe zdjęcia obrazują uroczystą sesję Rady Miasta

