
Byæ albo nie byæ szpitala

Walka o kontrakt
      Trwaj¹ starania dyrekcji szpitala
oraz samorz¹dów: prabuckiego i po-
wiatowego o doszacowanie kontrak-
tu us³ug medycznych dla placówki na
2005 rok. Jak pisaliœmy w poprzed-
nim numerze, dla powodzenia realiza-
cji planu restrukturyzacji szpitala wa-
runkiem koniecznym jest utrzymanie
poziomu kontraktu przynajmniej na
poziomie 2004r. Tymczasem Pomor-
ski Oddzia³ Narodowego Funduszu
Zdrowia za³o¿y³ obciêcie globalnej
sumy o 1.800.000z³, wykreœlaj¹c z pla-
nu us³ug szpitala leczenie gruŸlicy
(procedury dla 50 ³ó¿ek). Podpisanie
takiego kontraktu oznacza³oby dla
szpitala katastrofê ekonomiczn¹ i spo-
³eczn¹, pracê bowiem mog³aby stra-
ciæ wiêkszoœæ za³ogi. Tote¿ dyrektor -
manager placówki Andrzej Ka³u¿ny
zaproponowanego kontraktu nie pod-
pisa³. Na wieœæ o zdumiewj¹cej pro-
pozycji NFZ (obciêcie kontraktu na
leczenie specjalistyczne w szpitalu
specjalistycznym!) ostro zareagowa-
³a Rada Powiatu Kwidzyñskiego i
Rada Miejska Prabut. Wystosowano
stanowcze dezyderaty zarówno do
gdañskiego NFZ jak i do w³aœciciela
szpitala, Urzêdu Marsza³kowskiego,
¿¹daj¹c podjêcia wszelkich kroków w
celu przywrócenia wysokoœci kon-
traktu co najmniej do poziomu tego-
rocznego (niektóre szpitale uzyska³y
kontrakty o kilka procent wy¿sze).

Dnia 21 grudnia do Gdañska
wyje¿d¿aj¹ przedstawiciele w³adz Pra-
but i powiatu na rozmowy w tej spra-
wie z udzia³em, miejmy nadziejê,
wszystkich zainteresowanych stron.
(Wieœci z ostatniej chwili na str. 4)
                                  Marek Szulc

Listopadowa rocznica

Z okazji 86 rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci pod tablic¹ pa-
mi¹tkow¹ przy ul. Kwidzyñskiej przedstawiciele w³adz miasta i gminy Prabuty,
delegacje prabuckich instytucji i œrodowisk kombatanckich z³o¿yli wi¹zanki
kwiatów. Na pierwsdzym planie delegacja SP 2.               (zdjêcia na str. 3)
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8 grudnia odby³y siê XXVII obrady zwyczajnej se-
sji Rady Miejskiej w Prabutach.

W trakcie  sesji podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie okreœlenia stawek podatku od nieruchomo-
œci,
- w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoœci,
- w sprawie okreœlenia stawek podatku od œrodków trans-
portowych,
- w sprawie obni¿enia œredniej ceny 1q ¿yta, bêd¹cego
podstaw¹ wymiaru podatku rolnego,
- w sprawie okreœlenia wysokoœci dziennych stawek op³a-
ty targowej na terenach innych ni¿ targowisko miejskie w
Prabutach przy ul. Daszyñskiego,
- w sprawie zaci¹gniêcia kredytu w rachunku bie¿¹cym
w BS w Prabutach,
- w sprawie ustalenia maksymalnej wysokoœci po¿yczek i
porêczeñ udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy
Prabuty w roku 2005;
- w sprawie zmiany uchwa³y nr XXVI/156/2004 RM w
Prabutach z dnia 27.10.2004 r. dotycz¹cej rocznego pro-
gramu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, oso-
bami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi dzia³aj¹cy-
mi na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Ko-
œcio³a Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosun-
ku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznanio-
wych oraz gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania,
je¿eli cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego;
- w sprawie zmian w Statusie MGOPS w Prabutach.

Podczas sesji Prezes firmy „Pewik” p. Lech Zie-
liñski przedstawi³ koncepcjê funkcjonowania zak³adu w
roku 2005. Podobny materia³, dotycz¹cy Zak³adu Gospo-
darki Mieszkaniowej zaprezentowa³ Prezes spó³ki p. Ed-
mund Krawczyk.

Komisje sta³e Rady Miejskiej zakoñczy³y proces
opiniowania przysz³orocznego bud¿etu. Do zaproponowa-
nego przez burmistrza planu dochodów i wydatków na
2005 rok radni nie wnieœli ¿adnych zmian, zapoznaj¹c siê
jedynie z ich zasadnoœci¹ w niektórych przypadkach. Pro-
jekt bud¿etu zostanie poddany g³osowaniu podczas ostat-
niej w tym roku sesji w dniu 29 grudnia.

Grudniowa sesja Rady Miejskiej Na rynku pracy
Przedstawiciel prabuckiego samorz¹du w Powia-

towej Radzie d/s Zatrudnienia Jêdrzej Krasiñski poinfor-
mowa³ o aktualnej sytuacji na rynku pracy w Prabutach i
w powiecie kwidzyñskim. Jak wynika z dostarczonych
materia³ów, przygotowanych przez Powiatowy Urz¹d Pra-
cy w Kwidzynie, bezrobocie w mieœcie i gminie Prabuty
nieznacznie zmala³o w porównianiu do sytuacji ze stycznia
b.r. Na pocz¹tku roku w Prabutach odnotowano 1753 osoby
zarejestrowane w filii PUP jako osoby bezrobotne. Na
koniec paŸdziernika w statystykach figurowa³o 1538 osób.
Oznacza to spadek o 215 osób. Dla porównania: w mie-
œcie Kwidzynie liczba zarejetrowanych bezrobotnych spa-
d³a o 559 osób (z 3496 do 2937), w gminie Kwidzyn o 121
(1278-1157), w gminie Gardeja o 144 (1166-1022), Sadlin-
kach - 82 (647-565), Ryjewie - 36 (860-824). W sumie w
skali powiatu liczba ta zmala³a o 1157 osób. Porównywa-
nie miesiêcznych wyników z analogicznymi miesi¹cami
2003 roku równie¿ wykazuje tendencje spadkow¹, poza
styczniem i lutym.

Mimo to procentowa skala bezrobocia w przypad-
ku Prabut jest nadal stosunkowo wysoka, wynosi bowiem
29,2%. I znów dla porównania: Kwidzyn - 17,6%, gmina
Kwidzyn - 28,6%, Gardeja - 35,4%, Sadlinki - 26,9% (ob-
szar typowo rolniczy), Ryjewo - 40,4%. Œrednia powiato-
wa wynosi 24,3%, co lokuje powiat na czwartej pozycji
poœród 16 powiatów ziemskich województwa pomorskie-
go za puckim (18,7%), kartuskim (21%) i gdañskim
(21,6%).

Ponuro wygl¹da zestawienie osób bezrobotnych z
prawem do zasi³ku. We wszystkich oœrodkach powiatu
skala procentowa oscyluje w granicach 14-17% (w mie-
œcie i gminie Prabuty - 15,73%). Œrednio oko³o po³owa
bezrobotnych w gminach powiatu to osoby d³ugotrwale
pozostaj¹ce bez pracy, a od 60 do 85% bezrobotnych, to
osoby z wykszta³ceniem zasadniczym i ni¿szym.

Powiatowy Urz¹d Pracy we wspó³pracy z samo-
rz¹dami obj¹³ w okresie 10 miesiêcy bie¿¹cego roku 1013
osób aktywnymi formami przeciwdzia³ania bezrobociu.
Najwiêksza liczba z nich to osoby przekwalifikowane (470
osób w skali powiatu). Niestety, zmiana zasad realizacji
wniosków o „przydzia³” pracowników publicznych i inter-
wencyjnych (zmiana na niekorzyœæ wnioskodawców)
znacznie ograniczy³a mo¿liwoœci korzystania gmin z tych
atrakcyjnych do niedawna form. W wyniku wprowadze-
nia nowych regu³ miasto i gmina Prabuty pozyska³y w ana-
lizowanym okresie 25 pracowników interwencyjnych (przy
znacznym udziale œrodków w³asnych pracodawców), za-
ledwie 9 publicznych (ta forma zosta³a ustawowo drastycz-
nie zmniejszona), 37 sta¿ystów absolwenckich, podpisano
2 umowy absolwenckie a 56 osób skierowano na kursy
przekwalifikowuj¹ce. W sumie „zaktywizowano” 129 osób
(w Kwidzynie - 485, w tym 218 przekwalifikowanych, w
gminie Kwidzyn - 144, w Sadlinkach - 84, w Ryjewie - 91,
w Gardei - 81).                             dokoñczenie na str. 3
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wieœci z ratusza...
Na rynku pracy

(dokoñczenie ze str 2)
Analizuj¹c podane fragmenty statystyk Powiatowe-

go Urzêdu Pracy pod k¹tem porównania sytuacji w po-
szczególnych gminach, mo¿na stwierdziæ, ¿e PUP dzieli³
œrodki i posiadane limity w miarê proporcjonalnie do skali
bezrobocia w objêtych pomoc¹ oœrodkach. Trzeba przy
tym zaznaczyæ, ¿e z chwil¹ nowelizacji ustawy o przeciw-
dzia³aniu bezrobociu i zaanga¿owania œrodków unijnych
do wspomagania programów aktywizacji bezrobotnych
skoñczy³o siê „rozdawnictwo” pracowników interwencyj-
nych, publicznych i sta¿ystów. Wymóg wspó³finansownia
tych form przez pracodawców (i to w znacznej skali) ogra-
niczy³ znacznie liczbê wnioskodawców. Obecnie w³aœci-
ciele firm i kierownicy instytucji samorz¹dowych zatrud-
niaj¹ jedynie tych pracowników czy sta¿ystów, których
rzeczywiœcie potrzebuj¹ i s¹ gotowi w czêœci ich zatrud-
nienie finansowaæ. Dotyczy to wszystkich aktualnych pro-
gramów Urzêdów Pracy, ³¹cznie z kontynuowanym pro-
jektem „Gryf”, który rodzi³ spore nadzieje na realizacjê
programów zwi¹zanych z turystyk¹ i zabytkow¹ infrastruk-
tur¹ a okaza³ siê burz¹ w szklance wody.

Na koniec tych rozwa¿añ zaskakuj¹ce spostrze¿e-
nie, wynikaj¹ce ze statystyk PUP. Otó¿ w przeci¹gu 10
miesiêcy tego roku a¿ 622 osoby w mieœcie i gminie Pra-
buty podjê³y pracê (w przypadku Kwidzyna - 1762). Œwiad-
czy to o sporej aktywnoœci naszych bezrobotnych. Poda-
na liczba nijak siê ma zarówno do iloœci osób, które pracê
utraci³y z przyczyn zak³adu (80 osób) jak i spadku liczby
zarejestrowanych bezrobotnych (przypominijmy - 215).
Wynika najprawdopodobniej ze sporego ruchu na rynku
pracy, niekoniecznie zwi¹znego z poœrednictwem PUP.
Potwierdza tê tezê równie¿ informacja, ¿e w omawianym
okresie z terenu miasta i gminy Prabuty „nap³ynê³o” do
bezrobocia 1088 osób, „odp³ynê³o” 1189 a mimo to nadal
jest zarejestrowanych, przypomnijmy, 1538 osób. Ta z³o-
¿ona „matematyka” przerasta mo¿liwoœci ni¿ej podpisa-
nego, mimo kilkuletniej dzia³alnoœci w Powiatowej Radzie
d/s Zatrudnienia w poprzednich kadencjach.

Podsumowuj¹c, tendencja spadkowa liczby zareje-
strowanych bezrobotnych w stosunku do pocz¹tku roku
jak i analogicznego okresu roku ubieg³ego, (mimo sporej
redukcji zatrudnienia w szpitalu) budziæ mo¿e ostro¿ny
optymizm. Fakt, ¿e wielu prabucian poszukuje pracy poza
Prabutami, czêsto za granic¹, powodem do zadowolenia
jednak nie jest. Najbardziej przedsiêbiorczy i aktywni, g³ów-
nie ludzie m³odzi ruszaj¹ w œwiat „za chlebem”. Samorz¹d
podejmuje wszelkie mo¿liwe dzia³ania w celu zaintereso-
wania oferowanymi terenami i obiektami inwestorów ze-
wnêtrznych. W Urzêdzie Miasta i Gminy oraz jednost-
kach podleg³ych w miarê posiadanych œrodków zatrudnia
siê sta¿ystów i pracowników interwencyjnych. Nie mo¿-
na jednak oczekiwaæ, ¿e sytuacja na rynku pracy z dnia
na dzieñ siê znacz¹co poprawi.                   Marek Szulc

Listopadowa rocznica

Podczas uroczystoœci przy pami¹tkowej tablicy w dn.
11.XI. ¿o³nierzom, oficerom i podoficerom rezerwy wrê-
czono awanse na wy¿sze stopnie. Odznaczono równie¿
m³odych dzia³aczy LOK oraz osoby wykazuj¹ce siê szcze-
gólnymi zas³ugami dla obronnoœci kraju.

Spod tablicy, w asyœcie kwidzyñskiej orkiestry dêtej i pocz-
tów sztandarowych uczestnicy uroczystoœci przemasze-
rowali przez centrum miasta do Konkatedry, gdzie Ksi¹dz
Infu³at Jan Oleksy odprawi³ Mszê za Ojczyznê.

Po mszy œwiêtej wyst¹pi³ kwidzyñski chór „Harfa”, pre-
zentuj¹c program pieœni „godspell”.
                                                              foto: M. Szulc
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         wieœci z ratusza...
Protestujemy

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty w reakcji na
dzia³ania Pomorskiego Oddzia³u Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz wobec drastycznego ograniczenia po³¹czeñ
kolejowych z Prabut wyst¹pi³ do mieszkañców z apelem
o wsparcie zainicjowanych przez siebie akcji protestacyj-
nych, które polegaj¹ (na razie) na zebraniu opinii Pañstwa
w tych dwóch, jak¿e ¿ywotnych dla Prabut sprawach.
Poni¿ej publikujemy treœæ tych apeli:

Szanowni Pañstwo!
        W zwi¹zku z bardzo trudn¹ sytuacj¹ szpitala w
Prabutach i zamiarem obni¿enia kontraktu na rok 2005
o kwotê 1.800.000z³ planujemy zorganizowaæ akcjê pro-
testacyjn¹. Proszê o sk³adanie podpisów na listach, które
zostan¹ przekazane Dyrekcji Pomorskiego Oddzia³u
Narodowego Funduszu Zdrowia.
                            Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
                                       Bogdan Paw³owski

Szanowni Pañstwo!
        Polskie Koleje Pañstwowe wprowadzi³y w ¿ycie
nowy rozk³ad jazdy, który zmniejszy³ liczbê poci¹gów
zatrzymuj¹cych siê w Prabutach.
        W zwi¹zku z powy¿szym organizujê akcjê prote-
stacyjn¹.
         Proszê o sk³adanie podpisów na listach, które
zostan¹ przekazane Dyrekcji Pomorskiego Zak³adu
Przewozów Regionalnych w Gdyni oraz Dyrekcji PKP
Intecity w Warszawie.
                             Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
                                        Bogdan Paw³owski

W dniu 21 grudnia b.r. w Urzêdzie Marsza³kow-
skim w Gdañsku odby³o siê spotkanie w sprawie sytuacji
Szpitala Specjalistycznego w Prabutach. Udzia³ w spo-
tkaniu wziêli: Wicemarsza³ek Pomorski - Bogdan Boruse-
wicz, przedstawiciel Komisji Zdrowia, Polityki Spo³ecznej
i Rodziny - Jan Kulas, dyrektor Departamentu Zdrowia
Województwa Pomorskiego - Tadeusz Poczarski, dyrek-
tor Narodowego Funduszu Zdrowia - Henryk Wojciechow-
ski, Starosta Powiatu Kwidzyñskiego - Leszek Czarno-
baj, cz³onek Zarz¹du Powiatu Kwidzyñskiego - Justyna
Koz³owska, burmistrzowie Prabut Bogdan Paw³owski i
Wojciech Do³êgowski oraz dyrekcja Szpitala Specjalistycz-
nego w Prabutach. W trakcie dyskusji dyrektor Wojcie-
chowski stwierdzi³, i¿ do³o¿y wszelkich starañ, aby dyrek-
cja szpitala mog³a podpisaæ mo¿lwie korzystny kontrakt.
W zwi¹zku z nie podpisaniem kontraktu przez dyrekcjê
szpitala w terminie ustawowym, czyli do 8 grudnia, w stycz-
niu 2005 r. odbêdzie siê jeszcze jeden konkurs b¹dŸ nego-
cjacje.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e po raz pierwszy od wie-
lu lat dosz³o do spotkania w³aœciciela szpitala - repreznto-
wanego przez Wicemarsza³ka z  p³atnikiem - dyrekcj¹ Na-
rodowego Funduszu Zdrowia  w obecnoœci zainteresow-
nych przestawicieli samorz¹dów - Starosty Powiatu Kwi-
dzyñskiego i burmistrzów Prabut.
                  (wed³ug strony internetowej Prabut - M.S.)

Z ostatniej chwili

O szpitalu na szczycie

Oficjalnie i bardziej „na luzie”

Zaczêto rozmowy

W dniu 21 grudnia, jak widaæ, w przedœwi¹tecznej atmos-
ferze, nasi burmistrzowie przeprowadzili wstêpne rozmo-
wy z dyrekcj¹ PKP Przewozy Regionalne w Gdyni. Jak
poinformowa³ na burmistrz B. Paw³owski, decydenci PKP
nie zajmuj¹ twardego stanowiska w kwestii ostatecznej
liczby po³¹czeñ ze stacji Prabuty. Skoro zwierzêta w noc
wigilijn¹ ponoæ mówi¹ ludzkim g³osem, to i mo¿e dyrekto-
rzy od kolei potrafi¹ siê z nami porozumieæ...        (MS)
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dzia³o siê...
Ach, te piosenki...

W dzieñ „Barbórki” w sali MGOK wyst¹pi³a grupa arty-
stów z „kuŸni talentów” Jerzego Majdy z programem
„Augustowskie noce”. M³odzi i starsi artyœci z Kwidzyna
(nie zabrak³o prabuckich akcentów, miêdzy uroczymi wo-
kalistkami œpiewaj¹cy i tañcz¹cy „nasz” Tomek Tykarski)
przedstawili nostalgiczny program oparty na utworach z
lat 60-tych.

Publicznoœæ dopisa³a, choæ by³y jeszcze wolne miejsca
(wstêp by³ bezp³atny, ¿al by³o Pañstwu czasu?)

Nie mog³em odmówiæ sobie przyjemnoœci uwiecznienia
na ³amach GP mojej Mamy, Zuzanny Szulc, która gra³a
czo³ow¹ rolê. Po spektaklu dosta³a kwiaty od swoich pra-
buckich przyjació³ i, ma siê rozumieæ, od syna.         MS

W tanecznym krêgu...

Bal „przed - andrzejkowy” w sali MGOK. Zabawialiœmy
i bawiliœmy siê w celu charytatywnym, za 10 z³ od osoby!

Emeryci i renciœci z prabuckiego ko³a nie byli gorsi, w
tydzieñ póŸniej sala znów pe³na by³a muzyki i tañca.

A mo¿e do teatru?

Spektakl teatru szkolnego z Obrzynowa w sli MGOK (jak
zawsze starannie przygotowany...)

Teatr dzieciêcy „Czarna owca” z MGOK w szkolnej pa-
rafrazie mickiewiczowskich „Dziadów”. Bawi³y siê dzie-
ci na sali, bawi³y siê te¿ na scenie...
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Z judaik¹ w tle
Chcia³bym w niniejszym artykule opowiedzieæ w

krótkim rysie historycznym o obecnie nieistniej¹cej i zu-
pe³nie zapomnianej grupie spo³ecznej jak¹ stanowi³a przed
II wojn¹ œwiatow¹ w Prabutach ludnoœæ ¿ydowska.
Mieszkali oni, ¿yli i pracowali w mieœcie, które uwa¿ali za
swój dom od czasów œredniowiecza do 1938 roku.

O prabuckich ̄ ydach wiadomo niewiele, ¿yli oni w
mieœcie ju¿ w œredniowieczu ale zachowane dane o ich
liczebnoœci dotycz¹ XIX i XX wieku.  Tak wiêc liczyli oni
w :1823r - 59 osób, 1831r - 69 osób, 1843r - 109osób,
1853r - 115 osób, 1854 r - 168 osób, 1885 r - 136 osób,
1908 r - 71 osób, 1925r - 93 osoby i 1937 r - 28 osób. Jak
widaæ z powy¿szej statystyki ich liczba od lat 80 -ych XIX
wieku systematycznie spada. Przyczyn¹ tego mog³a byæ
sytuacja gospodarcza tego regionu, w wyniku której po-
wszechna by³a w tym okresie migracja zarobkowa w bo-
gatsze regiony Niemiec, a w   XX wieku kszta³towanie siê
nieprzychylnych ̄ ydom nastrojów po I wojnie œwiatowej
i zaostrzenie tej sytuacji po dojœciu Hitlera do w³adzy w
1932 roku.

Miejscem religijnych zgromadzeñ ¿ydów by³a sy-
nagoga zwana tak¿e bo¿nic¹. Taka œwi¹tynia znajdowa³a
siê te¿ w Prabutach  ju¿ w czasach œredniowiecza, bo
wybudowano j¹ w latach 1342 -1345 i by³a czynna do
1853 roku. Now¹ synagogê nie wiadomo, czy w tym sa-
mym miejscu, wybudowano w 1853 roku  znajdowa³a siê
ona miêdzy obecn¹ ulic¹ Jagotty i Kopernika. Na unikal-
nej pocztówce z 1903r poni¿ej ten obszar miasta i powiêk-
szenie fragmentu pocztówki z widokiem synagogi.

Niestety brak jest
danych o gminie ¿y-
dowskiej, rabinach czy
czêstotliwoœci odpra-
wianych nabo¿eñstw.
Synagoga istnia³a  do tzw. „nocy kryszta³owej” (9/
10.11.1938 roku), wtedy to na skutek akcji oddzia³ów
NSDAP o godzinie 4 rano wszystkie synagogi w rejencji
zachodnio - pruskiej zosta³y spalone, w tym ta w Prabu-
tach, a ¯ydzi którzy znajdowali siê w mieœcie zostali

nastêpnego dnia aresztowani i wywiezieni.  Innym œla-
dem po gminie ¿ydowskiej by³ jej cmentarz, który znajdo-
wa³ siê na obecnej ulicy Jagie³³y (w tym miejscu s¹ obec-
nie gara¿e osiedlowe) a zosta³ rozebrany ju¿ po II wojnie
œwiatowej przez Polaków.

Ludnoœæ  ¿ydowska zajmowa³a siê w mieœcie g³ów-
nie handlem, znane mi s¹  trzy nazwiska kupców.

Gustaw Kretschmann
mia³ sklep zabawkarski
w po³udniowej czêœci
Wrangel Platz - obecnie
Plac Koœciuszki, wyda-
wa³ te¿ pocztówki z wi-
dokami Prabut (na zdjê-
ciu obok powiêkszenie
fragmentu pocztówki).
J. Boss - posiada³ sklep tekstylny na rynku w jego pó³noc-
no - wschodniej czêœci, natomiast niejaki Hermann mia³
sklep z cygarami na Königstraße- obecnie ulica Kraszew-
skiego. Na fotografii Rynku poni¿ej sklep Bossa widocz-
ny na lewo od trójramiennej latarni, stanowi¹cej centralny
punkt placu. (ciekawe, ¿e na innych fotografiach lampa
ma piêæ ramion.). W dole zdjêcia (1915r) prezentujê jego
powiêkszony fragment z zas³oniêtym pn¹czami napisem:
„Warenhaus J. Boss”. Prawda, ¿e to ciekawe, odszukaæ
na starych fotografiach nazwiska w³aœcicieli obiektów?
Dla jaœniejszego obrazu ówczesnego kszta³tu Rynku po-
dam, ¿e ów sklep mieœci³ siê jakby w lewej czêœci dzisiej-
szego „patronatu”. Na lewo od niego biegnie dzisiejsza ul.
Prusa.
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I to ju¿ w³aœciwie wszystkie informacje o ludnoœci
¿ydowskiej w Prabutach, nie zosta³y po niej ¿adne mate-
rialne œlady. Ciekawostk¹ jest ¿e J. Boss w celach rekla-
mowych produkowa³ drewniane wieszaki na ubrania  ze
swoim nazwiskiem nazw¹ sklepu i miasta. Wieszaki te
mo¿na jeszcze czasem spotkaæ w starych szafach i jest to
jedyna pami¹tka po ¿ydowskiej ludnoœci  z tych okolic.

                                              Piotr Pilewski
                                       (fotografie ze zbiorów autora)
(M. Szulc: Zbieraj¹c niegdyœ materia³y do cyklu artyku-
³ów „Dawnych Prabut czar” us³ysza³em z ust P. Willego
Schmidtke relacjê o „kryszta³owej nocy” w Prabutach.
Otó¿ pamiêtnej nocy ¿ydowskiego pogromu m³odzi nazi-
œci nie tylko spalili synagogê, ale równie¿ w³amali siê do
kaplicy pogrzebowej na ¿ydowskim cmentarzu i wyci¹-
gnêli stamt¹d powóz do przewo¿enia zw³ok, którym do
rana jeŸdzili po ulicach miasta. Zapewne z ha³asem. Cie-
kawe, czy wywracali przy tym œmietniki i ³amali znaki?)

Penetracja pradziejów
W ostatnim numerze GP zamieœci³em opracowa-

nie „Wizyta u praŸród³a”, bêd¹ce wolnym t³umacze-
niem najstarszych historycznych zapisów, dotycz¹cych
tych ziem. Obieca³em Czytelnikom kontynuacjê arcy-
ciekawego materia³u, ale t³umaczenie starej koœciel-
nej ³aciny nie jest proste. T³umacz, „wynaleziony”
przez p. Witolda Wiœniewskiego, pasjonata historii i
mi³oœnika Prabut (z zawodu funkcjonariusza celne-
go!) pracuje nad dalsz¹ czêœci¹ trudnego zdania, na-
tomiast niezawodna Joanna Stêpka udostêpni³a nam
fragment swojej pracy, materia³ równie ciekawy, bo
siêgaj¹cy czasów œredniowiecza. Zatem w oczekiwa-
niu na dalsz¹ czêœæ „praŸród³a” poczytajmy, co siê
dzia³o w Prabutach przed kilkuset laty.

ROLNICTWO
Dzia³alnoœæ gospodarcza mieszkañców œrednio-

wiecznych Prabut zwi¹zana by³a z rzemios³em, handlem i
przede wszystkim z upraw¹ roli.

Na mocy aktu lokacyjnego wydanego dnia 30 maja
1330 roku, biskup Rudolf nada³ miastu 83 ³any (1 ³an =
16,8 ha) , z których 6 ³anów by³o wolnych od w³asnoœci na
u¿ytek ogólny z przeznaczeniem dla ogó³u mieszkañców
na ogrody, pastwiska i inne wspólne cele. U¿ytkownicy

pozosta³ych ³anów byli zobowi¹zani do p³acenia rocznego
czynszu w wysokoœci 13 skojców z ³ana. Op³ata ta musia-
³a byæ uiszczana w dniu œw. Marcina, czyli 11 listopada.
Wy³¹czone z posiad³oœci miejskich by³y biskupie ogrody,
pastwiska i winnice . Poza tym biskup nada³ miastu jesz-
cze dodatkowych 7 ³anów, od których mieszkañcy musieli
p³aciæ roczny czynsz jak wy¿ej. Z tych ³anów czynsze prze-
znaczone by³y na potrzeby biskupa. Granica tych ziem bie-
g³a od maj¹tku Stanko (miêdzy rzek¹, Liw¹ a jeziorem
Gra¿ynowskim) do granicy wsi Jawty, dalej do maj¹tku
Grodziec oraz wsi Trumienki Ma³e i Ko³odzieje .

Biskup Bertold w 1340 roku przekaza³ wsi pod mia-
stem na prawie che³miñskim 9,5 ³ana ziemi w zamian za
roczny czynsz w wysokoœci 3 skojców z ³ana . Trudno
okreœliæ, w którym miejscu dzisiaj znajduje siê przedmio-
towa wieœ miejska.

25 czerwca 1343 roku mieszkañcy miasta sami za
w³asne pieni¹dze kupili grunty o wielkoœci 15 ³anów od
lennika biskupa Nora, oczywiœcie za zgod¹ i zezwoleniem
biskupa, uzyskali tak¿e 1/4 czêœæ jeziora Guntowka (Gun-
tówka). Mieszkañcy otrzymali ponadto prawo do po³owu
ryb w rzece Liwie, która przep³ywa³a przez te ziemie. Zie-
mia ta zwolniona by³a z czynszów

RZEMIOS£O I CECHY
W mieœcie skupili siê kupcy, przekupnie, kramarze,

karczmarze i rzemieœlnicy – piekarze, rzeŸnicy, piwowa-
rzy, szewcy. Czêœæ ludnoœci zajmowa³a siê upraw¹ roli na
dzia³kach w ramach uzyskanego przez miasto uposa¿enia
ziemskiego. Najwiêksz¹ jednak rolê w gospodarczym ¿yciu
miasta na terenie Prus odgrywa³o rolnictwo .

Wraz z rozwojem osadnictwa i rynku wewnêtrzne-
go rozwija³o siê rzemios³o. By³o ono reprezentowane w
ró¿nych ga³êziach produkcji. Najwczeœniej rozwinê³y siê
rzemios³a spo¿ywcze (rzeŸnicy, piekarze),  rzemios³a zwi¹-
zane z obróbk¹ produktów zwierzêcych (szewcy, garba-
rze) i drewna (stolarze, cieœle) oraz metali (kowale).

Z dokumentu wydanego przez biskupa Rudolfa
w1330 roku dowiadujemy siê, ¿e w mieœcie byli ju¿ przed-
stawiciele zawodów takich jak piekarz, rzeŸnik, szewc.
By³y to najliczniejsze grupy rzemieœlników i odgrywa³y
du¿¹ rolê w naszym mieœcie.

Rzemios³o odgrywa³o znaczn¹ rolê w ¿yciu ma³ych
miast. Cierpia³o jednak na niedorozwój form i zasiêg pro-
dukcji. Niemal ca³a produkcja sz³a na potrzeby rynku we-
wnêtrznego. Organizacja rzemios³a opiera³a siê na zwi¹z-
kach rzemieœlniczych, których celem by³o – reglamenta-
cja rynku i potrzeby kulturalne oraz kontrola w³adz. Czêœæ
tych zgromadzeñ przekszta³ci³a siê w cechy.

Rzemieœlnicy miejscy, posiadaj¹cy prawa obywa-
telskie, zorganizowani byli wed³ug bran¿ w cechy. Cechy
rzemieœlnicze by³y jednolitymi organizacyjnie wspólnota-
mi zawodowymi z w³asnym samorz¹dem. Regulowa³y one
produkcj¹ rzemieœlnicz¹ w mieœcie.
                                                   (c. dalszy na str. 8-9)
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(ci¹g dalszy ze str. 7)
Obok dba³oœci o proces produkcyjny i interesy eko-

nomiczne swoich cz³onków, cechy realizowa³y te¿ cele
dewocyjne i organizowa³y ¿ycie towarzyskie swoich cz³on-
ków. Tworzenie zwartych korporacji by³o domen¹ nie tyl-
ko rzemieœlników. Tendencje integracyjne wystêpowa³y
te¿ i w innych grupach zawodowych. Równie¿ kupcy i
cz³onkowie w³adz miejskich tworzyli korporacje zawodo-
we.

Ka¿da korporacja zawodowa propagowa³a idee
egalitaryzmu. Cz³onkowie cechów nazywali siebie braæ-
mi. Znajdowanie siê poza sieci¹ tych stowarzyszeñ by³o
uznawane w œredniowieczu za brak integracji z grup¹.
Pozycja korporacji w mieœcie, presti¿ jej cz³onków zale¿a-
³y od liczby braci, ich sk³adu spo³ecznego, od zasobów w
kasie.

Oko³o roku 1400 charakter cechów by³ w Prabu-
tach ca³kowicie ukszta³towany i uregulowany. Przez po-
stawienie stanowisk sprzeda¿y dla szewców, piekarzy,
rzeŸników i rybaków, przewidziane ju¿ po za³o¿eniu mia-
sta, dane by³y podstawy do po³¹czenia siê wy¿ej wymie-
nionych zawodów w cechy. Na pewno cechy tych zawo-
dów istnia³y ju¿ w pierwszym okresie po za³o¿eniu miasta.
Niestety brak jest danych na potwierdzenie tego. Powstanie
prabuckich cechów na podstawie dokumentów umiesz-
cza siê w czasie póŸniejszym. Najwczeœniejszy dokument,
jakim mog¹ wykazaæ siê szewcy pochodzi z 1607 roku.

Nie mo¿na ustaliæ, gdzie sta³y stanowiska sprzeda-
¿y poszczególnych rzemieœlników. Mo¿na przypuszczaæ,
¿e w Prabutach znajdowa³y siê przy rynku lub w jego oko-
licy.

Szewcy, piekarze, rzeŸnicy i rybacy podlegali obo-
wi¹zkowi wojskowemu. W czasie wojny, przy kompleto-
waniu za³ogi ¿o³nierskiej, w pierwszym rzêdzie brano ich
pod uwagê. W wyprawie wojennej towarzyszy³a te¿ pewna
liczba marynarzy i cieœli.

Cech sk³ada³ siê z mistrzów tego samego zawodu.
Kto chcia³ zostaæ mistrzem i wykonywaæ swoje rzemio-
s³o, musia³ postaraæ siê o obywatelstwo danego miasta,
mieæ nieskalan¹ opiniê, udowodniæ, ¿e posiada œrodki na
uruchomienie swojego rzemios³a. Kandydat przystêpuj¹-
cy do cechu musia³ siê wkupiæ, np. postawiæ beczkê piwa,
kilka funtów wosku, oraz przekazaæ œrodki wpisowe, do
tzw. puszki. Œrodki te by³y przeznaczone na potrzeby ce-
chu. Ponadto musia³ przedstawiæ próbkê swoich prac.
Je¿eli wszystko wypad³o pomyœlnie, móg³ odt¹d pracowaæ
jako mistrz w swoim zawodzie.

Na czele cechów sta³o zazwyczaj dwóch starszych
cechowych, zwanych zaprzysiê¿onymi cechu, poniewa¿
byli zobowi¹zani do z³o¿enia przysiêgi przed rad¹ miejsk¹.
Sprawowali oni nadzór nad cechem, maj¹c na uwadze
honor i dobre imiê, reprezentowali jego interesy. Przys³u-

giwa³y im okreœlone prawa i przywileje, zwo³ywali zgro-
madzenia cechowe i im przewodniczyli. W imieniu w³adz
miejskich pe³nili rolê policji przemys³owej i sprawowali
s¹downictwo w obrêbie cechu. Dobór cz³onków do ce-
chów rzemieœlniczych odbywa³ siê na podstawie kryte-
rium zawodowego.

Wszyscy musieli byæ im pos³uszni i wykonywaæ
polecenia starszych. Je¿eli starsi cechowi zabronili komuœ
wykonywania z jakichœ przyczyn zawodu, to nie móg³ on
bez ich zgody otworzyæ z powrotem swojego interesu. Mieli
obowi¹zek kontrolowania pracy cz³onków cechu .

Statuty normowa³y ¿ycie wewnêtrzne korporacji.
Zawiera³y one surowe przepisy dotycz¹ce porz¹dku, kar-
noœci i przestrzegania prawa. Surowo karano niew³aœci-
we zachowanie konfratrów. Nadzór nad cechami spra-
wowali rajcowie. Starsi ka¿dego cechu byli zobowi¹zy-
wani zg³osiæ radzie miejskiej nie respektowanie zarz¹dzeñ
zawartych w statucie danego cechu, a rad miejska mia³a
prawo wymierzaæ karê za to. By³y to kary pieniê¿ne, wiê-
zienie lub obowi¹zek dostarczenia pewnej iloœci wosku.
Czasami kary te polega³y na pozbawieniu prawa do wy-
konywania zawodu czasowo lub na sta³e, pozbawieniu
prawa obywatelskiego, swobód i przywilejów przys³ugu-
j¹cych obywatelom miasta. Inne stosowane kary to np.
obciêcie prawego ucha.

Korporacje wiele uwagi poœwiêca³y organizacji
¿ycia towarzyskiego konfratrów. Statuty korporacji prze-
widywa³y, ¿e kilka razy w roku wszyscy cz³onkowie mieli
spotykaæ siê na wspólnych uroczystoœciach. Udzia³ w nich
by³ obowi¹zkowy. Œwi¹teczne biesiady i spotkania na
wspólne picie piwa by³y bardzo wa¿ne dla cechu. W Pra-
butach w ci¹gu roku odbywa³y siê cztery ogólne zebrania:
na Bo¿e Narodzenie, Zielone Œwi¹tki, ostatki i Bo¿e Cia-
³o. Spotkania te nazywano „wspólnym piciem piwa” lub
„rozmowami porannymi”. Na spotkaniach omawiano naj-
wa¿niejsze sprawy dotycz¹ce danego cechu, m.in. doty-
cz¹ce zmiany statutu lub zarz¹du cechu. W nich uczestni-
czyli tylko mistrzowie oraz przedstawiciele rady miejskiej.
Spotkania poranne by³y zwi¹zane z ucztowaniem. W tej
czêœci uroczystoœci mog³a uczestniczyæ ca³a rodzina cz³on-
ka cechu. Nikt nie móg³ opuœciæ „porannych rozmów” bez
zgody starszych. Kto za du¿o wypi³ i ubli¿y³ innym, musia³
za karê postawiæ beczkê piwa.

Inne czêstsze spotkania towarzyskie na wspólne
picie, nazywano „bratnim piwem”. W tych spotkaniach
brali udzia³ równie¿ wszyscy cz³onkowie cechu. Pod groŸb¹
kar zakazywano przychodzenia na te spotkania z broni¹, a
osobom, które sprowokowa³y bójkê lub zrani³y kogoœ, gro-
zi³y, oprócz kary s¹dowej, sankcje korporacyjne, ³¹cznie z
wyrzuceniem z cechu. Spotkania te by³y urozmaicone œpie-
wem, gr¹ i tañcami. W czasie bratniego picia piwa zabra-
niano k³ótni, u¿ywania wulgarnych s³ów. Bez wiedzy star-
szych nie mo¿na by³o przyprowadziæ goœcia. Wprowadza-
j¹cy goœcia odpowiada³ za niego.
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(dokoñczenie ze str. 7-8)
Wy³¹czenie ze wspólnego picia piwa lub bratniego

piwa oznacza³o wydalenie z cechu.
Inne przypisy wskazywa³y, ¿e kto pracowa³ w œwiêta

lub inne dni wolne od pracy, musia³ postawiæ beczkê piwa,
kto rozg³asza³ tajemnice, nie móg³ ju¿ nale¿eæ do cechu,
nie mo¿na by³o uczyæ rzemios³a Prusów, nie wolno by³o
naœmiewaæ siê z innych cz³onków cechu, grozi³a za to kara
– 1 funt wosku .

Browarnictwo by³o jedyna z wa¿niejszych produk-
cji rzemieœlniczej. Piwo odgrywa³o du¿¹ rolê w ¿yciu co-
dziennym, mia³o wielkie znaczenie dla miasta ze wzglêdu
na brak innych napojów, np. kawy, herbaty czy wódki.
Browar znajdowa³ siê przy ratuszu, zaopatrywa³ miasto
oraz okoliczne wsie, co dawa³o znaczne dochody. O za-
wodzie piwowarskim nie mo¿na mówiæ, gdy¿ w owych
czasach warzenie piwa by³o przywilejem w³aœcicieli dzia-
³ek. W zwyczaju by³o nadawanie nazw. Prabuckie piwo
nazywa³o siê „NIE PLUJ” .

Znaczenie gospodarcze mia³y równie¿ winnice.
Swoj¹ winnice posiada³ biskup, winnice posiadali te¿ miesz-
czanie. W mieœcie by³a te¿ rzeŸnia. Jest o niej wzmianka
w Prabutach w akcie nadania z 1330 roku (KEUTEL-
HOF) .

W Prabutach istnia³a ³aŸnia miejska. S³u¿y³a ona
k¹pielom, wykonywano tu równie¿ zabiegi lekarskie i fry-
zjerskie, by³a te¿ miejscem spotkañ dla mieszkañców. Jej
u¿ytkownicy musieli uiszczaæ op³atê dla miasta.

HANDEL
Pomimo korzystnego po³o¿enia miasta na skrzy¿o-

waniu wa¿nych dróg, handel w Prabutach rozwin¹³ siê w
niewielkim stopniu.

Dwór biskupa rzadko korzysta³ ze Ÿróde³ zaopatrze-
nia w Prabutach. Biskup Bertold naby³ w Gdañsku spi-
chlerz, gdzie transportowano i przechowywano zbo¿e prze-
znaczone do sprzeda¿y z biskupich maj¹tków. W tym czasie,
wiêc ca³y handel prowincji znajdowa³ siê w rêkach Gdañ-
ska. Biskupi pomezañscy posiadali dobre stosunki z tym
wielkim miastem handlowym. Z Gdañska przywo¿ono
wszystkie potrzebne towary. Tak¿e pobliski Kwidzyn od-
grywa³ wiêksz¹ rolê ni¿ Prabuty. Biskupie zbo¿e oraz inne
towary pochodz¹ce z Prabut, transportowano prawdopo-
dobnie wozami do Kwidzyna, a stamt¹d ³odziami do Gdañ-
ska. O wielkim handlu w Prabutach nie posiadamy ¿ad-
nych wiadomoœci. Drobny handel odbywa³ siê drog¹ l¹-
dow¹ przez Malbork. Kultura rolna musia³a staæ na do-
brym poziomie, poniewa¿ maj¹tki nale¿¹ce do biskupa pro-
dukowa³y coraz wiêksze iloœci zbo¿a. Handlarze przywo-
zili wozami towary z Gdañska i Elbl¹ga .

Niewiele mo¿na powiedzieæ o dzia³alnoœci kupiec-
kiej mieszczan. W Prabutach dominowa³ drobny handel, a
wymiana towarowa odbywa³a siê na targach i jarmarkach,
w kramach, ³awach i jatkach.

wisk sprzeda¿y, mo¿na by³o zobaczyæ arlekinów, linoskocz-
ków, znachorów.

Tylko obywatele miasta mogli sprzedawaæ swoje
towary, aby uniemo¿liwiæ zamiejscowym handlarzom
sprzeda¿ ich wyrobów.

Handel kramarski w œredniowieczu znajdowa³ siê
g³ównie w rêkach Szkotów i Norymberczyków. PóŸniej
przejêli go ̄ ydzi.

W Prabutach znajdowa³ siê dom handlowy, gdzie
sprzedawano materia³y i odzie¿, znajdowa³y siê tu rów-
nie¿ ³awy chlebowe, obuwnicze, miêsne i rybne.
(Mnie najbardziej zaiteresowa³o „ranne picie”. Sk¹d
my to znamy? Trudno dociec, do jakiego cechu nale¿¹
jego amatorzy...No i szkoda, ¿e siê ju¿ nie obcina
uszu..., chocia¿ z drugiej strony, wyobraŸmy sobie dia-
log: „daj z³otówkê” - „nie mam” - „co?” - „nie mam”
- „no daj z³otówkê” - „nie mam” - „co?” - „nie dam”
- „co?” itd. - przyp. red. MS)
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Taaaaka ryba?
Cuda na kiju...

           Od wielu lat nasi wêdkarze wspó³zawodnicz¹ z
amatorami wêdkarstwa z Elblaga i Kwidzyna, spotykaj¹c
siê na zawodach organizowanych przez ka¿de z kó³ PZW.
W dniu 22.08. br. kwidzyñskie ko³o zaprosi³o naszych wêd-
karzy na zawody na jez. Wandowo. Podczas tych zawo-
dów p. Bogus³aw Kasicki (na zdjêciu poni¿ej drugi z pra-
wej) prze¿y³ niecodzienn¹ przygodê: „Zniechêcony s³aby-
mi wynikami za³o¿y³em na haczyk pêczek mad i bez prze-
konania zarzuci³em wêdkê. W pewnym momencie sp³a-
wik podniós³ siê do góry, po czym po³o¿y³ siê i zacz¹³ to-
n¹æ. Spodziewa³em siê du¿ego leszcza. Widz¹c to, kolega
z Elbl¹ga podbieg³ z podbierakiem. Wêdka wygiê³a siê w
pa³¹k, ale nie czuæ by³o, ¿e ryba walczy. Jak¿e wielkie
by³o nasze zdumienie, gdy na koñcu wêdki wynurzy³ siê
dorodny egzotyczny ¿ó³w! Odda³em go koledze z Kwi-
dzyna pod opiekê, a tego trofeum, rzecz jasna, nie zaliczo-
no mi do klasyfikacji zawodów...”

Na œrodku pami¹tkowego zdjêcia z zawodów „bohater”
przygody p. Bogus³awa w powiêkszeniu.



         M³odzie¿owa Gazeta Prabut
M³odzi adepci dziennikarstwa, g³ównie z prabuc-

kiego Gimnazjum (ale nie tylko) przy³¹czyli siê do redago-
wania „M³odzie¿owej Gazety Prabut”. Dodatek ten z pew-
noœci¹ pomo¿e ich rówieœnikom dowiedzieæ siê o wielu
wa¿nych sprawach.(np. koncerty, przedstawienia, zawo-
dy sportowe). Gazetka nie zawsze bêdzie dotyczy³a te-
matów wa¿nych, czasami wydadz¹ siê b³ahe dla doro-
s³ych mieszkañców miasta i gminy Prabuty. Jednak w
nawale innych wa¿nych informacji wska¿emy m³odzie¿y
w³asn¹ interpretacjê spraw jej dotycz¹cych. Na stronach
MGP zamieœcimy równie¿ dowcipy a tak¿e krzy¿ówkê o
naszym mieœcie. Podamy równie¿ strony internetowe które
mog¹ siê przydaæ m³odym internautom.

Równoczeœnie zapraszamy wszystkich chêtnych do
pisania na ³amach naszej skromnej gazetki.

M³oda redakcja przy pracy.

Nasza sonda
Mamy okres œwi¹teczno - noworoczny, wiêc zain-

teresowa³o nas jak  uczniowie gimnazjum maj¹ zamiar
spêdziæ ten wolny czas.
Oto wyniki mini - sondy:
Natalia Lewandowska
Lat 13, klasa Ie
W wolnych chwilach zazwyczaj czytam ksi¹¿ki fanta-
styczne i ogl¹dam telewizjê. S³ucham muzyki, wszyst-
kie nowoœci. Ale tak naprawdê  wiêkszoœæ wolnego
czasu spêdzam na spacerach z przyjació³kami.
Damian Jagusz
Lat 13, klasa Ie
Gdy mam woln¹ chwilê uwielbiam siê uczyæ i jeszcze
raz uczyæ. Czytam te¿ ksi¹¿ki, g³ównie naukowe. Prze-
padam równie¿ za tenisem.
Wiktor Fingajski
Lat 14, klasa IIe
W wolnych chwilach chodzê do kina i do „Jokera”
na pizzê oraz siedzê na GG. Lubiê te¿ opiekowaæ siê
m³odsz¹ siostr¹ i pomagaæ rodzicom. Czêsto te¿ gram
w gry komputerowe oraz ogl¹dam Animal Planet. Mi³o
spêdzam czas czytaj¹c literaturê piêkn¹ i je¿d¿¹c na
rolkach i deskorolce.

Marlena Sztamborska
Lat 14, klasa IIf
W wolnych chwilach gram w gry komputerowe i spo-
tykam  siê ze znajomymi.
Micha³ Palicki
Lat 15, klasa IIIf
W wolnych chwilach gram w gry komputerowe i s³u-
cham HIP-HOPU. Lubiê te¿ spotykaæ siê z przyjació³-
mi oraz graæ w pi³kê no¿n¹.
Kamila W¹s
Lat 15, klasa IIIg
W wolnym czasie najczêœciej siedzê na GG oraz cho-
dzê do kole¿anek.Lubiê te¿  chodziæ do kina i na spa-
cery.                                 rozmawia³a Kasia Czeszejko

Œwiêty Miko³aj
Zwyczaj obdarowywania dzieci przez œw. Miko³aja

w noc wigilijn¹ przed Bo¿ym Narodzeniem przyniesiony
zosta³ z Niemiec ok. 1840 roku. Wed³ug dawnego obyczaju
niemieckiego w noc wigilijn¹ ktoœ z doros³ych przebiera³ siê
w strój biskupi i rozdawa³ prezenty grzecznym dzieciom. O
Œw. Miko³aju, biskupie Miry w Azji Mniejszej z IV wieku,
kr¹¿y³y bowiem legendy. Mówiono, ¿e nie tylko roznosi
dzieciom miodowe placuszki, ale i przynosi po kryjomu
dziewczêtom z³ote bry³y, uwalnia skazañców, ratuje ton¹-
cych. Œw. Miko³aj „w dawnej Polsce kr¹¿y³ w asyœcie
dwóch ma³ych anio³ków oraz krzepkiego dziadka wyzna-
czonego do wodzenia na ³añcuchu diab³a, bo on byæ musia³.
Takie przedziwne grono obchodzi³o ju¿ od rana domy, by
uszczêœliwiæ dziatwê podarkami (...) Œwiêty Miko³aj, ubra-
ny po biskupiemu, choæ niekiedy przypominaj¹cy sw¹ syl-
wetk¹ czy g³osem miejscowego organistê, rozsiad³szy siê
dostojnie na sto³ku, urz¹dza³ najpierw examen. Dzieci mu-
sia³y odmawiaæ pacierz lub odpowiadaæ na pytania z kate-
chizmu. (...) A potem anio³ki w kome¿kach i z wianuszkami
na g³owach podsuwa³y œwiêtemu koszyki czy ów wór ze
wspania³oœciami, by mia³ czym nagradzaæ. Chyba, ¿e egza-
min ktoœ obla³. Wtedy dostawa³ rózgê (...).” (Józef Szczyp-
ka, „Kalendarz polski”)

Pasterka
O pó³nocy w wigiliê Bo¿ego Narodzenia wszyscy do-

mownicy wraz ze s³u¿b¹ szli do koœcio³a na pasterkê. Po
dobrej wieczerzy, suto zakrapianej ró¿nymi trunkami, w ko-
œciele by³o gwarno i weso³o. Znane s¹ opowieœci o ¿akach
krakowskich, o tym, jak nalewali przed pasterk¹ atrament
do kropielnicy albo podczas mszy zaszywali modl¹cym siê
kobietom suknie lub przyczepiali klêcz¹cej kobiecie spódni-
cê do ko³nierza. W tê noc wybaczano wszystko, nawet ta-
kie ¿arty!

Œpiewanie kolêd
Po spo¿yciu wieczerzy wigilijnej wszyscy domow-

nicy resztê wieczoru spêdzali na œpiewaniu kolêd. W XV i
XVI wieku przewa¿nie t³umaczono je z ³aciny lub czeskie-
go.                                                     (c.d. na str. 11)

Bo¿onarodzeniowe zwyczaje
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 (dokoñczenie ze str. 10)
Œpiewanie kolêd

Rozkwit³y w XVII i XVIII w. (pastora³ki, kolêdy za-
konne). O autorach tych pieœni ma³o wiemy. Jan ¯abczyc
zebra³ w XVII w. znane wówczas kolêdy „Symfonje aniel-
skie czyli Kolenda”. Wœród nich znalaz³a siê m.in. dawna
kolêda „Przybie¿eli do Betlejem pasterze...”Autorem kolêdy
„W ¿³obie le¿y” jest prawdopodobnie Piotr Skarga, a autor-
stwo kolêdy „Bóg siê rodzi, moc truchleje” przypisuje siê
Franciszkowi Karpiñskiemu. S³owa innej znanej kolêdy -
„Mizerna, cicha stajenka licha” napisa³ Teofil Lenartowicz.

Chodziæ po kolêdzie
Zwyczaj chodzenia po kolêdzie, zwany te¿ kolêdo-

waniem, by³ starym obyczajem. Kolêdnicy obchodzili domy
w okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, œpiewaj¹c kolêdy i
pastora³ki oraz organizuj¹c przedstawiania zwi¹zane z
ewangeli¹ i ludow¹ tradycj¹ œwi¹teczn¹. Przebierali siê
czêsto za zwierzêta: niedŸwiedzie, wilki, kozy. Osobliw¹
postaci¹ uczestnicz¹c¹ w kolêdzie by³ turoñ, z wielkim
drewnianym ³bem. Miko³aj Rej pisa³ „W³óczy siê, jako z
wilkiem chodz¹c po kolêdzie”. Pocz¹tkowo Koœció³ za-
kazywa³ tych obchodów, uwa¿aj¹c je za pogañskie. PóŸ-
niej jednak kolêdowanie rozpowszechni³o siê, zw³aszcza
na wsi.

T³umy na sali
Ch³opaki grali i rymowali
Muzycznymi atrakcjami dla m³odzie¿y koñczy siê

ten rok w MGOK. Wszyscy artyœci wystêpuj¹cy na sce-
nie zwi¹zani s¹ z Prabutami. Tak du¿ej iloœci muzycznych
talentów mog¹ nam pozazdroœciæ wiêksze miasta. Ale po
kolei. Na pocz¹tku listopada wyst¹pi³y zespo³y rockowe i
bluesowe (Sanatorium P, Truman, The Tramps). Gatunki
muzyczne wci¹¿ popularne i oddaj¹ce realia otaczaj¹cej
rzeczywistoœci,  maj¹ce wiern¹ i niekoniecznie podstarza³¹
publikê.

Imprez¹ któr¹ przyci¹gnê³a niewiarygodn¹ iloœæ
osób by³y wystêpy grup muzyki alternatywnej. To co od
lat prezentuje harcorowy sk³ad „Hunter Heads” wali na
³opatki nawet najzdolniejsze pokolenia muzyczne. Oni po
prostu ¿yj¹ t¹ muzyk¹. Daj¹ z siebie wszystko a  bezpar-
tyjny wokalista „Stanik” swym g³osem móg³by przywo³aæ
niejednego zmar³ego na ten œwiat. Dziêki hunterom mo¿-
na jeszcze w Prabutach „uderzyæ” w prawdziwe pogo.

Jak by³o widaæ i s³ychaæ prabucka scena hip-hopu
z Kearem w roli g³ównej, rozgrza³a publikê na maxa. Du¿¹
odwag¹ wykaza³a siê m³oda formacja H-H z Prabut o
wdziêcznej nazwie PZU BW w której sk³ad wchodz¹: (Zi-
ber, Cycek, Ma³y, Kaszana, Czaja) wystêpuj¹c przed tak
uznanymi wykonawcami. Warto w tym miejscu zazna-
czyæ ¿e ten sk³ad tworzy muzê na komputerach w do-
mach. Dziêki MGOK raz w tygodniu maj¹ tak¿e okazje
æwiczyæ na profesjonalnym sprzêcie.

Bo¿onarodzeniowe zwyczaje

Kultura Hip-Hop w Polsce
W Polsce kultura hip-hop powsta³a na prze³omie

lat 1983/1984 za spraw¹ wielu indywidualnych ludzi - pio-
nierów polskiego hip-hopu, którzy rozpoczêli kontynuowa-
nie tej kultury w naszym kraju. Hip-Hop nie jest tylko
muzyk¹, lecz równie¿ kultur¹ i stylem ¿ycia. Ma wiele
stylów i rodzajów. Dopiero ok. 10 lat póŸniej, czyli z po-
cz¹tkiem lat 90-tych zaczê³a tworzyæ siê polska scena hip-
hop. Mimo tego hip-hop w Polsce d³ugo pozostawa³ bez
ukierunkowania, co przyczyni³o siê do powstania wielu ne-
gatywnych i myl¹cych opinii na temat tego ruchu. Obec-
nie dbamy o istnienie tego, co hip-hop wniós³ do kultury
spo³eczeñstwa, wyra¿aj¹c szacunek wszystkim tym, któ-
rzy wytyczyli drogê, przygotowali podstawê oraz tym, któ-
rzy kontynuuj¹ bogat¹ tradycjê kultury hip-hop na œwiecie
jak i w Polsce. S³owa ewaluowa³y wiele razy w okresie
istnienia Hip-Hopu; od zabawnych improwizacji wyg³a-
szanych na dyskotekach, przez teksty wychwalaj¹ce nie-
prawdopodobne umiejêtnoœci rymotwórcze, a¿ do tekstów
opowiadaj¹cych o brutalnoœci ulicznych gangów. Lecz za-
wsze wystêpuje wspólna cecha - przywi¹zanie do miasta
i przyjació³. Podstawowymi filarami tej kultury s¹:
- graffiti,
- rap,
- break-dance.

Wszystkie te elementy maj¹ wspóln¹ cechê, dotycz¹c¹
biednej warstwy spo³ecznej, zamieszkuj¹cej ,,ulice” wiel-
kich aglomeracji miejskich.      (ci¹g dalszy na str. 12-13)

„Sanatorium P” w akcji. Wokalista Leszek Sodoma siê
schowa³, bo na zdjêciach wychodzi jakiœ zamazany...

         M³odzie¿owa Gazeta Prabut
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To, co dzisiaj mo¿emy dostrzegaæ prawie ju¿ na
ca³ym œwiecie i okreœlamy mianem graffiti (sztuka ulicy)
zaczê³o siê na prze³omie lat 60-tych i 70-tych w Nowym
Yorku. Wraz  pojawieniem siê w sklepach farby w sprayu
graffiti stawa³o siê coraz popularniejsze i przede wszyst-
kim, coraz widoczniejsze. Widaæ je na murach, poci¹gach
i autobusach. Na klatkach schodowych w blokach i skrzyn-
kach na listy. Dos³ownie wszêdzie ! Czasem to tylko kilka
liter. Lub s³ów. Ale ile siê za nimi kryje! Osoby, lubuj¹ce
siê w ogl¹daniu i tworzeniu graffiti, potrzebowa³y czegoœ
nowego. Czegoœ, co znowu zwróci na siebie uwagê. Po-
woli, acz skutecznie, tagi stawa³y siê logami konkretnych
osób czy ca³ych zgrupowañ, przybiera³y przeró¿ne formy,
pocz¹wszy od prostych kresek poprzez wprowadzenie
wiêkszej iloœci kolorów, a nawet trójwymiarowoœci. Na-
rodzi³a siê nowa forma graffiti zwana „Piece” (dzie³o,
wrzut), co jest skrótem od angielskiego „Masterpiece” (ar-
cydzie³o). Coraz popularniejsze sta³o siê malowanie po
wagonach metra. Równoczeœnie pracowano nad wzbo-
gaceniem stylu. Dla zamkniêcia kompozycji z liter doda-
wano kropki, przecinki, strza³ki, ³¹czono litery, przez co
kompozycje przesta³y byæ czytelne, a póŸniej utworzy³y
kolejny, nowy styl zwany dzikim (Wild Style). Podczas gdy
coraz wiêcej m³odych ludzi tworzy³o swoje dzie³a na po-
ci¹gach i stacjach, firma zarz¹dzaj¹ca nowojorskim me-
trem wyda³a dziesi¹tki milionów dolarów na usuwanie
zanieczyszczeñ i aktów wandalizmu oraz zapobieganiu
powstawania kolejnych. Pierwszy prze³om w ulicznej sztu-
ce dokona³ siê w 1978 roku, kiedy to niejaki Lee Ouino-
nes, niezadowolony ze sposobu podejœcia nowojorskiej
ochrony do maluj¹cych dzieciaków, postanowi³ daæ pe³ne
ujœcie sztuce. Rozpocz¹³ on malowanie na murach w oko-
licy, w której mieszka³, a po raz pierwszy œwiat ujrza³ graffiti
w jego pe³nej formie na œwie¿ym powietrzu. W nied³ugim
czasie sza³ graffiti opanowa³ ca³¹ Amerykê, a nowych
writerów przybywa³o niczym grzybów po jesiennym desz-
czu. Niezale¿nie dok¹d siê udamy, czy bêdzie to nocny
klub, inne miasto, czy inne pañstwo, graffiti spotkamy
wszêdzie. Zobaczymy piêkne, kolorowe, trójwymiarowe
wzory, jak i sk¹pe, czarne, wulgarne i obraŸliwe napisy.
Jedne robione s¹ przez prawdziwych artystów, z którymi
nie powstydzi³by siê pracowaæ nawet… Picasso, inne przez
nieletnich staraj¹cych siê wy³adowaæ swoj¹ frustracjê i
z³oœæ na wszystkim wokó³.

Drugim wa¿nym elementem Hip-Hopu jest break-
dance, to specyficznego  rodzaju taniec, którym ka¿dy z
tañcz¹cych mo¿e wprowadziæ jakiœ nowy element, nowy
ruch czy te¿ po³¹czyæ znane ju¿ sk³adniki. Jednym z po-
wodów dla jakiego B-boye pojawi³ siê na ulicach Nowego
Yorku to potrzeba zdobycia pieniêdzy. Tak jak obecnie w
Polsce, do której trafi³ w po³owie lat 80-tych. Break-dan-
ce by³ i jest nieroz³¹cznie zwi¹zany z ulic¹, gdy¿ pozwala³
on niektórym prze¿yæ. Obserwuj¹c grupki balansuj¹ce na
g³owach w rytm hip-hopowej muzyki, zastanawia raczej
gibkoœæ i sprawnoœæ fizyczna, dlatego te¿ „breakerzy” ciesz¹

siê ogromnym szacunkiem. Rzadko zadajemy pytanie: sk¹d
tak naprawdê pochodzi ten taniec, jeszcze rzadziej uœwia-
damiamy sobie, jak wa¿ny i wartoœciowy element dorob-
ku œwiatowej kultury jawi siê naszym oczom. Mo¿emy
mówiæ tak¿e o modzie breakerów – dresy, adidasy z sze-
rokimi sznurówkami i czapka na g³owie.

Nastêpnym elementem wchodz¹cym w sk³ad Hip-
Hopu jest rap. S³owo ,,Rap” w potocznej mowie amery-
kañskiej oznacza gadkê. Taki jest rap, jest to po prostu
opowiadanie o otaczaj¹cej rzeczywistoœci, o ulicy, kum-
plach, kobietach, pieni¹dzach czy polityce. W Nowym
Yorku zdolni Raperzy popisywali siê na ulicy swoimi zdol-
noœciami rymotwórczymi, zarabiaj¹c pieni¹dze. W Polsce
jak i za granic¹ Hip-Hop nabra³ znaczenia wœród m³odych
ludzi, staj¹c siê dla niektórych sposobem na ¿ycie i spê-
dzenia wolnego czasu. Jednym z czo³owych raperów pol-
skiej sceny hip-hopowej jest ,,Fisz”, który potwierdza, ¿e
polski Rap jest odbiciem przede wszystkim szarej ulicy, a
ka¿dy Raper opowiada o tym co go otacza.

,,Teksty, które mówiê to moje autentyczne prze¿y-
cia. Opisujê to co prze¿y³em i widzia³em w polskich knaj-
pach. Chyba nietrudno sobie wyobraziæ ¿ycie w takich
pubach i dyskotekach. Jestem za tym, aby Hip-Hopowcy
rymowali o autentycznych wydarzeniach. Wielkim plusem
tej muzyki jest w³aœnie to, ¿e stawia siê przede wszystkim
na to co siê prze¿y³o. To jest taka muzyka, ¿e ka¿dy powi-
nien pisaæ swoje teksty -  to co czuje. Jest to wielkim
plusem i dlatego w³aœnie ka¿dy mo¿e rymowaæ, jeœli ma
coœ ciekawego do powiedzenia. Jeœli ktoœ jest studentem
czy spokojnym cz³owiekiem, to trudno ¿eby rymowa³ o
ulicy i zadymach. A gdy jest siê ca³y czas na ulicy, to pisze
siê inne teksty.

Œmia³o mo¿na stwierdziæ, i¿ jest to sztuka nowego
tysi¹clecia, której sedno, zawartoœæ i cel zostanie kiedyœ
zrozumiany i doceniony, lecz na to potrzeba trochê czasu i
wiêkszej tolerancji ze strony oburzonego i sprzeciwiaj¹cego
siê temu zjawisku spo³eczeñstwu. T¹ grupê przeciwników
stanowi¹ najczêœciej starsi ludzie, dla których taki rodzaj
muzyki oraz taniec i kolorowe rysunki na œcianach s¹ ni-
czym innym jak wynaturzeniem jednostki ludzkiej, b¹dŸ jej
ca³kowit¹ demoralizacj¹ i brakiem poszanowania dóbr oby-
watelskich i wszelkich norm spo³ecznych. Jak w ka¿dym
œrodowisku i tu w Hip-Hopie istniej¹ jednostki ludzkie, gdzie
ich zachowanie wykracza poza te normy, ale jest to niewiel-
ki odsetek, natomiast ca³a wiêkszoœæ tej kultury to ludzie
normalni dla których Hip-Hop sta³ siê recept¹ na ¿ycie i nie
powinno siê ich potêpiaæ, a wrêcz przeciwnie pomagaæ im
w rozwoju swych zainteresowañ.
Kilka najbardziej znanych i lubianych zespo³ów Hip-Hopo-
wych :
- Ascetoholix - znani te¿ jako „Dru¿yna A” to grupa trzech
ch³opaków (Kris, Doniu, Liber) z Obornik Wielkopolskich
ko³o Poznania, którzy s¹ œwietnym przyk³adem na to, jak
od czystej fascynacji Hip-Hopem przejœæ do grona najbar-
dziej cenionych wykonawców tego gatunku.
                                                                (c.d. str. 13)
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(dokoñczenie ze str. 11-12)
„Ascetoholix” rozpoczynali od wydawania p³yt nie-

zale¿nie (od 98'), rozprowadzaj¹c nagrania drog¹ pocz-
tow¹ i przez Internet. Ju¿ przed wydaniem pierwszego
oficjalnego materia³u koncertowali w ró¿nych miastach
Polski.
- Historia JEDEN OSIEM L zaczê³a siê w 1998 roku.
Na pocz¹tku w sk³ad zespo³u wchodzi³y dwie osoby: Siwy
i £ukasz. Pierwsze nagrania, wtedy jeszcze nastolatków,
wynika³y z fascynacji t¹ muzyk¹ i chêci wyra¿enia opinii
na temat otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci. Utwory te nigdy
nie ujrza³y œwiat³a dziennego.  Pierwszym kawa³kiem, który
dotar³ do szerszego grona s³uchaczy by³ „Dtx” który po-
wsta³ w koñcu 2001 roku. Produkcj¹ muzyczn¹ w tym
okresie zajmowa³ siê Meter producent Bonifontis innego
p³ockiego zespo³u hip-hopowego. W tym czasie do ekipy
do³¹czy³o dwóch MC : Paczkoœ i Gmura. Nied³ugo po pre-
mierze utworu Dtx w audycji Klan w lokalnej stacji radio-
wej Jeden Osiem L zagra³o swój pierwszy koncert. Dziœ
mo¿emy bez w¹tpienia powiedzieæ, ¿e Jeden Osiem L to
zespó³ przyjació³ z jednej ulicy, którym los da³ szanse.
- Zespó³ MOR W.A. powsta³ w 1997 roku, tworz¹ go -
Peper, Wigor i £yskacz. Pierwsze nagrywki MORWY
mogli us³yszeæ fani audycji Bogny Œwi¹tkowskiej z Radia
Kolor, a póŸniej z Radia Jazz, mogli tutaj us³yszeæ kawa³ki
z demówki. Du¿¹ pomoc¹ s³u¿y³ ch³opakom bez w¹tpie-
nia najbardziej znany producent hip-hopowy Dj 600 Volt.
W koñcu na pocz¹tku 2000 roku rozpoczêli pracê nad
swoj¹ p³yt¹, w krêgach hip-hopowych niezwykle wycze-
kiwan¹. We wrzeœniu 2000 roku powsta³a p³yta, któr¹ pro-
mowa³ teledysk do kawa³ka „¯yæ nie umieraæ”. Nastêp-
nym etapem w historii MORWY jest p³yta „MORWA drze-
wo.”
- Trzeci Wymiar - Rodzinnym miastem ekipy Trzeciego
Wymiaru jest Wa³brzych. Pocz¹tkiem pocz¹tków sk³adu
jest koñcówka roku 1999, kiedy to Szad i Null stworzyli
pierwsz¹ grupê pod ju¿ dawno nieaktualnym szyldem Po-
etikanonim. Wówczas ma³o kto w Wa³brzychu robi³ co-
kolwiek w materii hip-hopu. W sierpniu 2001 r. dosz³o do
zjednoczenia si³ Nulla i Porka (emce miejscowego sk³adu
W-klika). Do nich szybko do³¹czy³ Szad oraz DJ Splash,
znany w Polsce bardziej jako DJ SPH, który ma za sob¹
wiele koncertów w ca³ej Polsce (gra³ m.in. na festiwalu
hip-hopowym w Opolu). Pocz¹tkowo grupa nosi³a nazwê
Peo-eTe-iK, jednak w momencie podpisywania kontraktu
p³ytowego w wyniku podobieñstwa nazwy kilku innych
zespo³ów w Polsce, nazwê zmieniono na 3Wymiar. W tym
sk³adzie 3Wymiar nagra³ kilkanaœcie utworów.
- Pó³noc-Centrum-Po³udnie -Pod nazw¹ Pó³noc Cen-
trum Po³udnie kryj¹ siê 3 legendarne ekipy- Deluks
(Gdañsk) najbardziej zas³u¿ony i szanowany reprezentant
trójmiejskiej sceny hip-hopowej. D³ugoletnia przyjaŸñ, spe-
cyficzne podejœcie do kultury Hip Hop oraz kultywowanie

jej najwa¿niejszych wartoœci (w sk³adzie osoby reprezen-
tuj¹ce legendarne ekipy graffiti m.in.EWC,WTK,DSC)
po³¹czy³o te trzy zespo³y i zaowocowa³o wydaniem albu-
mu. Sk³ad reprezentuje: 9 eMCee: RYBSON, KEAR,
TOBI, BASTEK, MERCEDRESU, EROS, DONI, FO-
STER, KOSI, 2DJ-i: Dj CENT(Gdañsk), Dj KRIME(Kra-
ków- wielokrotny mistrz polski).
          Materia³y przygotowa³a Sylwia - fanka Hip-Hopu
                                                                                                                                                                                                                                                                

         M³odzie¿owa Gazeta Prabut
Kultura Hip-Hop w Polsce

Ze sportu
Turniej Fosfory Cup 2004
W dniach 11-12 grudnia odby³ siê pi³karski Turniej

Fosfory Cup 2004 w Tr¹bkach Wielkich (woj. pomorskie),
w którym wziê³a udzia³ dru¿yna juniorów Pogoni Prabuty
(rocznik 90). Zespo³y zosta³y podzielone na 4 grupy po 6
dru¿yn. Nasz¹ ekipê  reprezentowali uczniowie gimna-
zjum z Prabut i Rodowa w sk³adzie: Adrian Kwiatkowski,
Przemys³aw Promiñski, Piotr Papis, Karol Czarnecki, Ja-
cek Gadecki, Maciej Dembowski, Szymon Hanas, Bar-
tosz Wac³awski, Maciej Nadolski, Artur Ko³odziejski, Ka-
rol Kaczorowski. Prabucki zespó³ trafi³ do grupy B z Ba³-
tykiem II Gdynia, Gedani¹ Gdañsk, Fosforami Wiœlinka,
Or³em Tr¹bki Wielkie oraz Dragonem Bojano. Pomimo
dobrej i ambitnej gry Pogoñ zajê³a 4 miejsce, nie premio-
wane awansem do dalszej fazy rozgrywek. W finale zmie-
rzy³y siê 2 utytu³owane dru¿yny z Pomorza, gdzie Lechia
Gdañsk pokona³a Ba³tyk Gdynia.

Oto komplet wyników i tabela grupy B:
Pogoñ Prabuty- Orze³ Tr¹bki Wielkie 5:1
Ba³tyk II Gdynia- Pogoñ Prabuty       8:0
Pogoñ Prabuty- Fosfory Wiœlinka       0:4
Dragon Bojano- Pogoñ Prabuty         2:2
Pogoñ Prabuty- Gedania Gdañsk       2:3

Tabela:
1. Gedania Gdañsk        15 pkt.
2. Ba³tyk II Gdynia       12 pkt.
3. Fosfory Wiœlinka 9 pkt.
4. Pogoñ Prabuty 4 pkt.
5. Orze³ Tr¹bki Wielkie 3 pkt.
6. Dragon Bojano 1 pkt.
                                                Artur Ko³odziejski
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Wiêcej internetu
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom dzieci i m³odzie¿y
Miejsko Gminny Oœrodek Kultury rozszerzy³ godziny do-
stêpu do internetu w okresie zimowym. Dodatkowe dy¿u-
ry instruktorów odbywaj¹ siê w soboty w godz. 10-14 oraz
w niedziele w godz. 16-20. Przypominamy pozosta³e go-
dziny funkcjonowania pracowni:
- wtorek 8-12, 16-20
- œroda, czwartek 12-20
- pi¹tek 12-16
(w poniedzia³ki pracownia nieczynna)



Ciekawostka z Australii...

By³y uczeñ Zespo³u Szkó³ w Prabutach, Ireneusz Czajka
przys³a³ nam z Australii zdjêcia, które przedstawiaj¹, jak
obchodzone jest przez Polaków Bo¿e Narodzenie na an-
typodach. Tam jest teraz œrodek lata...

         M³odzie¿owa Gazeta Prabut
KRZY¯ÓWKA

Odgadniête na podstawie poni¿szych okreœleñ wyrazy
nale¿y wpisaæ do odpowiednich rzêdów. Litery z szarych
pól utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y dostarczyæ do
MGOK lub przes³aæ mailem na adres kulturaprabu-
ty@op.pl.  Czekaj¹ nagrody!
1.Województwo, w którym le¿¹ Prabuty, 2.Przedwojenna
nazwa Prabut 3.Król, którego wojska w XV w. spali³y
miasto, 4. Ulica, przy której znajduje siê prabuckie gimna-
zjum, 5. Liczba po¿arów, które w latach 1688- 1787 do-
tknê³y Prabuty, 6. Nazwa naszego klubu pi³karskiego, 7.
Najstarszy przywilej … pochodzi z 30.X. 1330 (nazwa
przywileju), 8. Koœciuszki lub Wolnoœci, 9. Imiê artysty,
który wyst¹pi³ podczas ostatnich Dni Prabut, 10. W 1236
r. zniszczyli gród pruski po³o¿ony nad J. Liwieniec, 11.
Armia …- 23- 24/ 1945 r. zajê³a Prabuty, 12.Prabucki
strongman- Jacek, 13. W XVI w. Prabuty by³y stolic¹ tej
prowincji, 14. Mieszkaniec Prabut.
                                                           Asia Krasiñska

Dowcipy pod Choinkê
Kochanie, co byœ powiedzia³, gdybyœmy wziêli œlub w Bo¿e
Narodzenie?
- Daj spokój, Maryœka! Po co mamy sobie psuæ œwiêta?

Œwiêty Miko³aj siedzi nad przerêbl¹ trzymaj¹c w rêku
wêdkê. Podchodzi do niego Jas i pyta:
- £owi pan ryby?
- Nie, prezenty.

F¹fara pyta Jasia:
- Dlaczego chcesz, aby œw. Miko³aj przyniós³ ci dwa kom-
plety kolejki elektrycznej?
- Bo ja te¿ chcê siê bawiæ, kiedy tatuœ jest w domu.

Po pasterce proboszcz pyta organistê:
- Dlaczego kolêdê „Lulaj¿e Jezuniu” zagra³ pan w rytmie
disco polo?
- ¯eby Jezusek w kolebce szybciej przesta³ p³akaæ.
- No tak. Mo¿e Jezusek przesta³ p³akaæ, ale szkoda, ¿e
pan nie widzia³ jak ludzie tañczyli przed szopk¹!

Mama pyta Jasia:
- Kto ciê nauczy³ mówiæ „cholera jasna”?
- Œwiêty Miko³aj.
- Œwiêty Miko³aj?
- S³owo dajê! Kiedy wszed³ w nocy do mojego pokoju z
prezentem i waln¹³ w szafê, tak w³aœnie powiedzia³!

W noc wigilijn¹ ch³op wchodzi do obory, patrzy na krowy
i mówi:
- Powiedzcie coœ. Podobno w t¹ noc zwierzêta mówi¹.
- Nie umiemy po polsku, jesteœmy rasowe krowy holen-
derki.

F¹farowa siedzi w kuchni i przygotowuje potrawy wigilij-
ne. Nagle s³yszy g³os Jasia dobiegaj¹cy z pokoju:
- Mamo, choinka siê pali!
- Tyle razy ci mówi³am, ¿e nie mówi siê „pali”, tylko „œwie-
ci”.
Po chwili:
- Mamo, firanki siê œwiec¹!!!

- Mamo, czy to prawda, ¿e Pan Bóg nas karmi?
- Oczywiœcie.
- I ¿e dzieci przynosi bocian?
- Tak.
- I ¿e prezenty rozdaje œw. Miko³aj?
- Tak.
- To po co my trzymamy w domu tatusia?

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chcia³bym ci coœ ofiarowaæ pod choinkê.
- Nie trzeba syneczku. Jeœli chcesz mi sprawiæ przyjem-
noœæ, to popraw swoj¹ jedynkê z matematyki.
- Za póŸno mamusiu. Ju¿ ci kupi³em perfumy!
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   warto przeczytaæ...
Ponownie oddajemy g³os najm³odszym czytelnikom.
Tym razem dziewczynkom z kl. III, IV i V SP2 w Prabu-
tach.

„Jan Grabowski to znany pisarz, autor ksi¹¿ek dla
dzieci. Opowiadania swe poœwiêci³ ró¿nym zwierzêtom:
pieskom, kotom, wiewiórkom, ¿abom, jaskó³kom itp. Pi-
sarz kocha³ zwierzêta i zna³ doskonale ich zwyczaje.
Wszystkie opowiadania s¹ pe³ne humoru.

Jedno z nich nosi tytu³ „Czarna owieczka”. G³ów-
nymi bohaterami s¹: owieczka Metka, piesek Misio oraz
dziewczynki - Wisia i Zosia. Osierocon¹ owieczkê karmi
matka Misia, suka Wierna. Ma³a Metka wszystko robi tak
jak piesek Misio. Nawet staje s³upka. Wynikaj¹ z tego
zabawne sytuacje. Czy Metka zacznie zachowywaæ siê
jak prawdziwa owieczka? Co zrobi¹ dziewczynki? Do-
wiecie siê wszystkiego po przeczytaniu tego ciekawego i
œmiesznego opowiadania. Zachêcamy!”
                            Ola Wysocka, Martyna Krasiñska
                                   i Dorota Paw³owska z kl. IIId

„Wszystkim o wielkiej wyobraŸni polecamy „Ba-
œnie” Hansa Christiana Andersena. Spoœród wielu, napi-
sanych przez tego duñskiego prozaika, znajdziecie tê jedn¹,
która Was zachwyci. Si³a baœni Andersena tkwi w prosto-
cie, dowcipie a czasami i w tragizmie. Tutaj walczy dobro
ze z³em, m¹droœæ z g³upot¹, szczêœcie z dramatem.

Czy znacie „Brzydkie kacz¹tko”, z którego wyra-
sta przepiêkny ³abêdŸ? A mo¿e „Dzieciê elfów” zwane
Calineczk¹? W zimowy wieczór przeczytajcie „Królowê
Œniegu”. Tu, w siedmiu opowiadaniach przeœledzicie losy
Gerdy i Kaja, których rozdzieli³a Królowa Œniegu. Tylko
dziêki poœwiêceniu dziewczynki zwyciê¿a przyjaŸñ, mi³oœæ,
a dzieci wracaj¹ szczêœliwie do domu.

Tragicznie koñczy siê piêkna baœñ „Dziewczynka z
zapa³kami”, której akcja toczy siê w Wigiliê Bo¿ego Na-
rodzenia.

Czytajcie baœnie! Czytajcie je sami i m³odszemu
rodzeñstwu. Odk³adajcie komiksy, kolorowe czasopisma i
bierzcie w d³onie baœnie H.Ch. Andersena.
                  Ola Anders z kl. Vd i Kasia Kiersz z kl. IVd

Wydawca: MGOK 82-550 Prabuty ul. £¹kowa 22 tel. (055) 2782319,
Redaktor Marek Szulc; e-mail: mszulc2@wp.pl. Druk: Drukarnia
„W&P” Malbork ul. Akacjowa 29 tel. (055) 2722585. Za treœæ og³o-
szeñ i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Redakcja za-
strzega sobie prawo skracania i opracowania materia³ów nie zamó-
wionych.

   trochê kultury...
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Publikujemy kolejny wiersz naszego wspó³pracownika A.T.
Klejnowskiego z cyklu „Saeculum Prabuckie”

Jezioro Liwieniec

B³êkit chmur k³êbiastych sunie
By zatrzymaæ siê nad wod¹;
Zaraz pewnie deszczem lunie
I ostudzi skwar och³od¹ ...

Sta³ tu zamek Prabuthona
Z belek drewna ociosanych,
Przypomina³ gród Ottona
Dawnych wieków zapomnianych.

Dziœ Liwieñca stoj¹ wody;
Daj¹ ¿ycie kaczkom, mewom,
Którym nie brak tu swobody,
Gdy¿ nie szkodz¹ wodnym krzewom

Czasem ³ódka zacumuje
I przyczai siê  w trzcin sadzie;
Rybak ryby wypatruje
I przynêtê rybom k³adzie...

Rezerwatem zw¹ Liwieniec,
Co na naszych oczach ginie;
Zatoczywszy ko³em wieniec
Niechaj ponad czasy s³ynie...

Poœwiêcenie tablic
W uzupe³nieniu artyku³u red. Klejnowskiego „Z dziejów
Statuy Niepokalanej w Prabutach” (ostatni nr GP) infor-
mujemy, ¿e odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia nowych
tablic, celebrowana przez Ksiêdza Infu³ata Jana Olekse-
go, z udzia³em w³adz miasta i gminy oraz mieszkañców.
W wieczornym, jesiennym nastroju Ksi¹dz Infu³at podziê-
kowa³ wszystkim fundatorom i wykonawcom tablic. Wierni
z tej okazji uporz¹dkowali teren i przystroili pomniczek.
Zachêcamy do obejrzenia odnowionego coko³u statuy.

Prywatny Gabinet Logopedyczny
Ada Grabiñska - Kroczyk

Prabuty, ul. Polna 20
tel. 278 22 21 kom. 0 501 203 071
czynny codziennie w godz. 9 - 15

„Mogê, chcê i potrafiê pomóc
Twojemu dziecku”
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Rozk³ad jazdy czy rozk³ad kolei?
Przeprowadzona przez PKP z dniem 12 grudnia re-

wolucja w przewozach osobowych spotka³a siê z po-
wszechn¹ krytyk¹ w ca³ym kraju. Nie inaczej zareago-
wa³a je¿d¿¹ca na codzieñ i podró¿uj¹ca okazjonalnie spo-
³ecznoœæ Prabut i s¹siedniego Kwidzyna. Argumantacja,
¿e PKP w ten sposób dostosowuje system przewozów
osobowych do struktur UE nikogo nie przekonuje. Wyda-
je siê, ¿e monopolista rozpaczliwie szuka pieniêdzy z na-
dziej¹ dalszego wydrenowania kieszeni swoich klientów.
Burmistrz Prabut podj¹³ rozmowy ze stosown¹ dyrekcj¹
okregow¹ PKP w celu przywrócenia ¿ywotnych z punktu
widzenia „naszych” pasa¿erów po³¹czeñ. Najwiêcej kry-
tyki budzi likwidacja porannych poci¹gów do Warszawy i
Gdañska oraz powrotnego wieczornego poci¹gu z War-
szawy. Rozpoczête rozmowy rokuj¹ pewne nadzieje, tym-
czasem podam Pañstwu obowi¹zuj¹cy rozk³ad jazdy. Za-
da³em te¿ sobie pewnego trudu, by go uzupe³niæ o po³¹-
czenia z przesiadkami, które choæ w czêœci rekompensuj¹
skutki wspomnianych rewolucyjnych posuniêæ PKP.

ROZK£AD ODJAZDÓW - DWORZEC PRABUTY

DZIA£DOWO   12.42IRN, 19.47IRN
GDYNIA             9.02IRN, 10.04, 14.06IRN, 20.25
I£AWA                6.26 , 7.08, 9.19, 12.42IRN, 15.05 D,
                           16.09, 19.02, 19.22, 19.47IRN
KO£OBRZEG   14.06IRN
KOSZALIN       14.06IRN
MALBORK       5.48, 6.57, 9.02IRN, 10.04, 14.06IRN,
                           15.18 D, 16.16, 19.21,  20.25
OLSZTYN         7.08, 19.02
TCZEW             9.02IRN,  10.04, 14.06IRN, 20.25
WARSZAWA      12.42IRN, 19.47IRN

D – kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku oraz 1 XI oprócz
œwi¹t
IRN – poci¹g pospieszny (Spó³ki Inter City) – obowi¹zuje
dop³ata

Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e z 60 poci¹-
gów z poprzednio obowi¹zuj¹cego rozk³adu pozosta³o za-
ledwie 34. Przede wszystkim zlikwidowano wczesne po-
³¹czenia w kierunku Tczewa i I³awy, uniemo¿liwiaj¹c pra-
cuj¹cym w I³awie, Malborku i Tczewie dojazd do pracy.
Wszyscy, którzy musz¹ za³atwiaæ swoje sprawy w stolicy
województwa musz¹ skorzystaæ z uci¹¿liwych przesiadek
w Malborku (ca³e szczêœcie, ¿e takie po³¹czenia zosta³y).
Nie inaczej jest w przypadku s³u¿bowych wyjazdów do
Warszawy. Dynamicznie rozwijaj¹cy siê Kwidzyn mia³ do
tej pory dogodny poci¹g ekspresowy o 6.05. Jak mo¿na
teraz dojechaæ na wa¿ne spotkanie, czy konferencjê?
Ostatni powrót ze stolicy mo¿liwy jest o godz. 15.50 z
przesiadk¹ w I³awie. Potem pozostaje samochodowa
wycieczka do I³awy po odbiór klienta PKP.

Wa¿niejsze po³¹czenia z przesiadk¹
Do Warszawy
7.08 do I³awy (posp.), 8.08 z I³awy (Exp.) 10.48 W-wa
9.19 do I³awy (osob.), 10.15 z I³awy (posp), 13.06 W-wa
16.09 do I³awy (os.), 17.09 z I³awy (I.City), 19.55 W-wa
Do Gdañska
5.48 do Malb. (os.), 6.29 do Gdañska (os.) (6 min. prze-
siadka) 7.12 G-sk
6.57 do Malb. (os.), 8.29 do Gdañska (os.) (godzina cze-
kania) 9.15 G-sk
16.16 do Malb. (os.), 17.05 do Gd. (posp.), 17.52 G-sk
Z Warszawy: bezpoœrednie: 5.50 i 10.55 (Inter City) -
(tylko!)
Z Warszawy z przesiadk¹:
12.50 do I³awy (Ex), 15.47 z I³awy (os.) (10 minut prze-
siadka), 16.15 P-ty
14.50 do Malborka (Ex),18.39 z Malb.(posp), 19.02 P-ty
15.50 do I³awy (Ex), 18.51 z I³awy (os.) (20 minut prze-
siadka), 19.20 P-ty
Z Gdañska: bezpoœrednie:  6.01 (posp), 11.35 (IC),
17.47 (posp), 18.40 (IC)
Z Gdañska z przesiadk¹:
4.40 do Malb. (Ex), 5.53 z Malb. (os), 6.25 P-ty
7.45 do Malb. (IC), 8.44 z Malb. (os.), 9.18 P-ty
14.25 do Malb (os.), 15.35 z Malb. (os), 16.08 P-ty (je-
dyne ulepszenie)
Do Olsztyna:
9.19 do I³awy (os.), 9.55 z I³awy (posp) (5 minut prze-
siadka), 10.46 Olsztyn
12.42 do I³awy (IC), 13.12 z I³awy (os) (10 minut prze-
siadka), 14.14 Olsztyn
16.09 do I³awy (os.), 17.14 z I³awy (os.), 18.16 Olsztyn
19.22 do I³awy (os.), 19.51 z I³awy (posp) (5 minut prze-
siadka), 20.49 Olsztyn
Z Olsztyna: bezpoœrednio: 8.30 (posp.), 18.55 (posp)
Z Olsztyna z przesiadk¹:
6.36 do I³awy (os.), 7.38 z I³awy (IC), 9.01 P-ty
12.40 do I³awy (posp.), 13.46 z I³awy (IC), 14.05 P-ty
14.30 do I³awy (os.), 15.47 z I³awy (os.), 16.15 P-ty

W powy¿szym zestawieniu, wyszperanym w inter-
necie dopisa³em w niektórych miejscach czas na prze-
siadkê. Dotyczy to po³¹czeñ, w których tego czasu nie ma
za wiele, znaj¹c tendencje poci¹gów do spóŸniania siê. W
innych przypadkach tego czasu jest wiêcej a czasami a¿
nadto. £akawoœæ kolei nie zna granic, dbaj¹ równie¿, by-
œmy w dobie powszechnej gonitwy wszêdzie i za wszyst-
kim mieli równie¿ czas na zadumê i refleksjê, siedz¹c na
opustosza³ym, zimnym i³awskim czy malborskim dworcu.
Prezentujê Pañstwu nasz ubo¿uchny kolejowy kontakt ze
œwiatem z nadziej¹, ¿e bêdê mia³ niebawem okazjê opubli-
kowaæ kolejny, wzbogacony o bardzo potrzebne po³¹cze-
nia. Rozmowy trwaj¹ a my z sarkazmem ¿yczymy Pañ-
stwu mi³ej podró¿y.                                 Marek Szulc

         wsi¹œæ do poci¹gu...


