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W momencie wejœcia Polski
do Unii Europejskiej wydawa³o nam
siê, ¿e  obiecane finansowe wsparcie
w postaci œrodków akcesyjnych
bêdzie ³atwym i szybszym Ÿród³em fi-
nansowania lokalnych inwestycji,
uzupe³niaj¹cych wieloletnie
zaleg³oœci, choæby  w sferze
infrastruktury komunalnej. W³adze
samorz¹dowe, które z oczywistych
powodów chcia³yby zanotowaæ przed
up³ywem swojej kadencji wymierne
efekty w dziedzinie inwestycji z
niepokojem spogl¹daj¹ w kalendarz.
Ka¿de przebicie siê przez
skomplikowane procedury opiniowa-
nia i zatwierdzenia projektów daje
powody do satysfakcji.

Kwietniowa wizyta Wice-
marsza³ka Pomorskiego Marka Bier-
nackiego w Prabutach wi¹za³a siê w³a-
œnie z przekazaniem decyzji o zatwier-
dzeniu pierwszego (miejmy nadziejê,
¿e zarazem nie ostatniego) du¿ego
projektu Prabut w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego - „Budowa
kanalizacji sanitarnej na osiedlach
Chodkiewicza i £¹kowa”.

Koszt inwestycji wyniesie
2.786. 370 z³, z tego kwota dofinan-
sowania to 2.089.770 z³ (75% kosz-
tów). Inwestycja obejmie budowê w
latach 2005-2006 sieci kanalizacyjnej
o ³¹cznej d³ugoœci 5.191m (z przy³¹-
czami, które nie wchodz¹ w zakres fi-
nanowania ze ZPORR bêdzie to oko³o
9 km). Inwestycja obejmie równie¿
wykonanie przepompowni przy ul.
£¹kowej oraz 290 studzienek kanali-
zacyjnych. Warto dodaæ, ¿e z 25%
przypisanemu gminie w³asnego udzia-
³u w inwestycji (prawie 700.000z³),
10% ogólnego kosztu, czyli 270.000z³
pochodziæ bêdzie z bud¿etu pañstwa.
                    (dokoñczenie na str. 9)

Siêgamy po unijne pieni¹dze

Marsza³ek Marek Biernacki za chwilê wrêczy uchwa³ê Zarz¹du Wojewódz-
twa Pomorskiego burmistrzowi Prabut.

Uroczyta warta podczas Mszy za Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II      (str. 2-4)
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z bólem wspominamy...

Spotkania z Janem Paw³em II
W sobotê, 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37

w Watykanie odszed³ do Domu Ojca najwiêkszy z rodu
Polaków, Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II. Jego pontyfikat trwa³
26 lat, 5 miesiêcy i 16 dni. W tym czasie miliony ludzi z
ca³ego œwiata uczestniczy³o w spotkaniach z Papie¿em
S³owianinem. Równie¿ wiele osób, pochodz¹cych z Pra-
but mia³o to szczêœcie, by spotkaæ siê z Nim bezpoœred-
nio, czy tylko znaleŸæ siê w Jego bliskoœci...

Cieszmy siê wraz z nimi, ¿e mieli okazjê uczest-
niczenia w czymœ niezwyk³ym, w czymœ, co przesz³o ju¿
do historii Koœcio³a i œwiata.

Do tych „wybrañców” nale¿y m.in. Ksi¹dz Infu³at
Jan Oleksy, który spotyka³ siê i rozmawia³ z Ojcem Œwiê-
tym Janem Paw³em II wiele razy, bêd¹c w Watykanie, a
tak¿e w Elbl¹gu 6 czerwca 1999 roku.

Do dziœ, ze wzruszeniem, pamiêta swoje spotkanie
z Janem Paw³em II Pan Piotr Poskrobko. Mia³o ono miej-
sce 22. listopada 1992 roku w Watykanie.

W Kolegium Litewskim Œw. Kazimierza w
Wiecznym Mieœcie- Rzymie spotka³a siê z Papie¿em
Rodakiem, S.M. Violetta £abaj ze Zgromadzenia Sióstr
Œw. Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy, którego Dom
Prowincjalny mieœci siê  na Warmii w Braniewie.

W 2003 roku Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II osobiœcie
udzieli³ swojego apostolskiego b³ogos³awieñstwa  Ma³-
gorzacie Braszkowskiej, która obecnie jako Sr. ( Siostra
) Chiara Ester Margherita di Gesu Misericordioso prze-
bywa w zakonie Sióstr Klarysek na po³udniu Italii.

8.lipca 1992 roku wœród pielgrzymów zgroma-
dzonych w Bazylice œw. Piotra obecny by³ Pan Jan Ka-
nigowski, który pamiêta tamte chwile doskonale, a foto-
grafiê z Ojcem Œwiêtym Janem Paw³em II traktuje jako
rodzinny skarb.                     (c.d. na str. 3)
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     z bólem wspominamy...

Na Kwidzyñskiej Bramie zawiesiliœmy jak¿e bolesne dla
nas wszystkich has³o...

4.04.2005 - Msza ¯a³obna
po œmierci Ojca Œwiêtego

a potem „na lwach”...

str. 4 maj - czerwiec 2005

Spotkania z Janem Paw³em II
I na koniec osobista refleksja pisz¹cego. Gdy Oj-

ciec Œwiêty Jan Pawe³ II „ ... dziêkowa³ Warmii za papie-
¿a” 6 czerwca 1991 roku w Olsztynie, by³em tam...

By³em tam dziêki Ksiêdzu Proboszczowi Janowi
Oleksemu wraz z Panem Bogdanem Bielikiem i innymi
kolegami jako szafarz nadzwyczajny Eucharystii.

Atmosfera tamtego uczestnictwa we Mszy œwiê-
tej, sprawowanej przez Papie¿a, pozosta³a nam na ca³e
¿ycie.
                                        Antoni Tadeusz Klejnowski



Pan Boles³aw ¯ygad³o odczyta³ referat, nawi¹zuj¹cy do
tragicznych losów Polaków z kresów wschodnich

Delegacje prabuckich zak³adów, instytucji i placówek
oœwiatowych z³o¿y³y kwiaty pod Pomnikiem Pamiêci.

Spod Pomnika Pamiêci orkiestra dêta poprowadzi³a ze-
branych do konkatedry.

Maszeruj¹ kombatanci                                            MS

         wieœci z ratusza...
Wiwat maj, trzeci maj!
Tradycyjnym obchodom tegorocznej rocznicy

uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Prabutach towarzy-
szy³y szczególne okolicznoœci. Niedawno powsta³e Pra-
buckie Stowarzyszenie Kresowiaków aktywnie w³¹czy³o
siê w nurt ¿ycia publicznego, przywo³uj¹c pamiêæ o utra-
conej ziemi przodków i gehennie mieszkañców kresowej
II Rzeczpospolitej. Inspiratorami powrotu do przesz³oœci
stali siê przedstawiciele powojennego pokolenia prabu-
cian, którzy „zabu¿añski” rozdzia³ historii znaj¹ jedynie
z literatury i wspomnieñ rodziców. Ich „sentymentalna
podró¿” na ziemiê wo³yñsk¹, o której pisa³em na ³amach
„GP” doprowadzi³a do powstania stowarzyszenia, które
chce byæ i jest aktywne. Majowe œwiêto sta³o siê dla Pra-
buckiego Stowarzyszenia Kresowiaków okazj¹, by w
szczególny sposób uczciæ pamiêæ pomordowanych przez
ukraiñskich nacjonalistów mieszkañców kresów.

Przy Pomniku Pamiêci, gdzie podczas rocznicowych uro-
czystoœci sk³adane s¹ kwiaty wkopano urnê z ziemi¹, przy-
wiezion¹ z Wo³ynia, natomiast w prabuckiej konkatedrze
podczas  Mszy za Ojczyznê zainstalowano kamienn¹ ta-
blicê pami¹tkow¹ ze stosown¹ inskrypcj¹.
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wieœci z ratusza...

O drogach z szefami ZDW
15 kwietnia do Prabut na zaproszenie burmistrza

przyjecha³o kierownictwo Zarz¹du Dróg Wojewódzkich
z dyrektorem W³odzimierzem Kubiakiem na czele. Celem
wizyty by³y dalsze ustalenia w sprawie przebudowy ul.
Jagie³³y i Rypiñskiej, realizowanej w ramach Wspólnych
Inwestycji Drogowych przez ZDW. Przy okazji spotkania
szefowie ZDW musieli wys³uchaæ wielu gorzkich s³ów o
stanie dróg wojewódzkich po zimie. Interpelacje radnych
ró¿nego szczebla na ten temat s¹ tradycyjnie dy¿urnym
punktem obrad ka¿dej niemal sesji. Zarówno dyrektor
Kubiak, jak i pozostali goœcie spotkania rozk³adali bez-
radnie rêce. „Jesteœmy zmuszeni wyst¹piæ do Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego o zwiêksznie bud¿etu na remonty.
Kto móg³ siê spodziewaæ, ¿e kilkanaœcie dni koñca zimy
tak nam zrujnuje nawierzchnie” - t³umaczy³ dyr. Kubiak.

Feralna droga 522

Wspólnymi si³ami ?
Droga wojewódzka na trasie Sztum - Miko³ajki

Pomorskie - Prabuty - Gardeja od wielu lat burzy krew
samorz¹dowcom czterech wymienionych gmin a tak¿e
w³adzom powiatowym Kwidzyna, Malborka i Sztumu.
Niezliczone interpelacje do Zarz¹du Dróg Wojewódzkich
nie przynosz¹ rezultatów z  prostego powodu: na
gruntowny remont, a w³aœciwie przebudowê tej „drogi
przez mêkê” nie ma pieniêdzy. Koñcówka ostatniej zimy,
poprzez ogromne wahania temperatur za dnia i w nocy,
spowodowa³a spustoszenie w infrastrukturze drogowej
województwa pomorskiego. Podczas wizyty drogowców
w po³owie kwietnia dowiedzieliœmy siê, ¿e ZDW ju¿ na
pocz¹tku kwietnia wykorzysta³ ca³¹ zaplanowan¹ pulê
œrodków na remonty, gdy tymczasem wiêkszoœæ
nawierzchni czeka³a jeszcze na naprawê. Problem drogi
522 polega na tym, ¿e na wielu odcinkach jest to „³ata na
³acie i dziura w ³acie”, wiêc ¿adne doraŸne zbiegi nie
skutkuj¹. St¹d te¿ konieczne jest kompleksowe dzia³anie
zmierzaj¹ce do przebudowy drogi.

16 maja z inicjatywy Wicemarsza³ka
Pomorskiego Marka Biernackiego i Burmistrza Prabut
Bogdana Paw³owskiego w Urzêdzie Miasta i Gminy
Prabuty odby³o siê spotkanie w³adz samorz¹dowych
zainteresowanych gmin i powiatów. Otwieraj¹c spotkanie
marsza³ek Marek Biernacki poinformowa³, ¿e skala
nak³adów finansowych potrzebnych na przebudowê drogi
wymaga siêgniêcia po œrodki akcesyjne UE, przy czym
szanse ich pozyskania rosn¹ w przypadku wspólnej
inicjatywy zainteresowanych samorz¹dów w ramach
porozumienia WID (Wspólne Inwetycje Drogowe).
Program ten polega na porozumieniu samorz¹dów z
w³aœcicielem dróg w sprawie wspó³finansowania
inwestycji. Urz¹d Marsza³kowski poprzez Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich chêtniej zatwierdza te projekty, w których
partycypuj¹, choæby w niewielkim stopniu samorz¹dy
lokalne. Prabuty maj¹ ju¿ pierwsze doœwiadczenia z WID
za sob¹,  w ramach porozumienia odbywa siê remont ul.
Rypiñskiej i Jagie³³y. St¹d te¿ burmistrz Paw³owski

zadeklarowa³ pilota¿ wspólnego przedsiêwziêcia -
przebudowy drogi 522, której wiêksza czêœæ, najbardziej
zniszczona, przebiega przez terytorium naszej gminy
(mamy na myœli odcinki Miko³ajki Pomorskie - Prabuty i
Prabuty - Trumiejki). Inwestycja mia³aby byæ realizowa-
na w latach 2007 - 2013 a o jej skali œwiadczy choæby
fakt, ¿e koszt samego projektu mo¿e oscylowaæ w grani-
cach 1 mln. z³. Mimo stosunkowo odleg³ego terminu roz-
poczêcia inwestycji, zarówno marsza³ek Marek Biernac-
ki jak i obecny na spotkaniu wicedyrektor ZDW Zdzis³aw
Jab³onowski zalecali szybkie wszczêcie procedur zwi¹za-
nych z WID, poniewa¿ tego typu inwestycja wymaga sze-
regu uzgodnieñ z pozosta³ymi u¿ytkownikami pasa dro-
gowego i okolicznej infrastruktury (energetyka, gazow-
nictwo, PKP, w³aœciciele przyleg³ych gruntów). Powa¿-
nym problemem mo¿e byæ koniecznoœæ budowy wiaduk-
tów na przeciêciach drogi 522 z lini¹ kolejow¹, co z kolei
mo¿e wi¹zaæ siê ze zmian¹ przebiegu drogi (jak choæby w
Ko³ozêbiu czy Górowychach). Ustalono wstêpnie, ¿e za-
interesowne samorz¹dy powinny ju¿ w przysz³orocznych
bud¿etach zabezpieczyæ pewn¹ pulê œrodków jako wk³ad
w³asny do porozumieñ WID.

Starosta sztumski Zbigniew Zwolenkiewicz i wójt gminy
Gardeja Jerzy Grabowski.                                        MS
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        wieœci z ratusza...

Hala roœnie...

... jak na dro¿d¿ach. Niedawno jeszcze widzieliœmy tylko
zalewane betonem filary, dziœ (25.05) prawie stoj¹ œciany.
Na pocz¹tku czerwca montowany bêdzie dach. Przy ta-
kim tempie prac jesienny termin oddania hali do u¿ytku
wydaje siê byæ ca³kiem realny (?!)

Spyta³em p. Ryszarda Kobuza, kierownika rejonu
ZDW o technologiê remontów, powszechnie wyœmiewan¹
metodê „szufelki, konewki i gumowca”, jak nazywaj¹ j¹
radni. Wielokrotnie podczas sesji zadawano retoryczne py-
tanie, dlaczego drogi powiatowe remontuje siê specjali-
stycznym sprzêtem, wycinaj¹c zniszczone prostok¹ty na-
wierzchni, a na dziury dróg wojewódzkich sypie siê grys
i zalewa mas¹. Us³ysza³em w odpowiedzi, ¿e jest to jedyna
skuteczna metoda tam, gdzie warstwa masy bitumicznej
jest zbyt cienka, by „nalewka” mia³a siê czegokolwiek
trzymaæ. Taki problem wystêpuje miêdzy innymi na
odcinku ul. Kisielickiej, gdzie pod bardzo cienk¹ warstw¹
asfaltu pojawia siê bruk. Podobnie by³o na ul. Obroñców
Westerplatte, dopóki nie po³o¿ono nowego dywanika. Nie
wiem, czy wyjaœnienie p. kierownika kogokolwiek prze-
konuje, faktem jest, ¿e gdyby stosowano nowsz¹ techno-
logiê, remonty trwa³yby od wiosny do zimy. A to, ¿e war-
stwa asfaltu jest, jaka jest, to wynik wieloletnich zanie-
dbañ i odwiecznej prowizorki.

O ile bylejakoœæ konserwacji i napraw nawierzch-
ni bêdzie zawsze wzbudza³a negatywne emocje wœród rad-
nych i w³adz gminnych, to wspó³praca prabuckiego sa-
morz¹du z ZDW w sferze inwestycji drogowych zmie-
rzaj¹cych do poprawy bezpieczeñstwa i estetyki rozwija
siê bardzo pomyœlnie.

O drogach z szefami ZDW - c.d.

Goœcie obejrzeli teren aktualnej inwestycji - przebudowy
ul. Jagie³³y w pobli¿u obiektów b. „Têczy”. Wed³ug za-
pewnieñ dyrekcji ZDW w tym roku kontynuowany bê-
dzie remont ul. Rypiñskiej wraz z u³o¿eniem chodnika,
na razie na odcinku od wiaduktu do Liwy. Docelowym
d¹¿eniem w³adz Prabut jest budowa chodnika wzd³u¿ ca³ej
ul. Rypiñskiej, by u³atwiæ mieszkañcom bezpieczne
dojœcie do jez. Sowica.

Kierownicy rejonu i bazy ZDW, mimo, ¿e byli
naszymi goœæmi, musieli, chc¹c, nie chc¹c, stan¹æ oko w
oko z so³tysami wsi, gdzie drogi s¹ w najgorszym stanie.
W towarzystwie burmistrza ruszyli w trasê do Obrzynowa
i Trumiejek.

So³tys Trumiejek W³odzimierz Ruciñski postulowa³, by
zim¹ posypywaæ skrzy¿owanie trasy 522 z drog¹ do
GrodŸca.

Stanis³aw ̄ ebrowski, radny i so³tys Obrzynowa domaga³
siê deklaracji, kiedy ekipy remontowe wejd¹ na trasê z
Obrzynowa do Prabut.                                            MS
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         wieœci z ratusza...
Rocznica „sierpnia” w Prabutach

Droga do wolnoœci
W dniu 5 kwietnia w sali MGOK w Prabutach

odby³a siê uroczysta Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej
w Prabutach, po³¹czona z otwarciem ekspozycji „Droga
do wolnoœci”. Tematem sesji, podobnie jak wystawy by³a
25 rocznica podpisania „porozumieñ sierpniowych” i po-
wstania w ich wyniku NSZZ „Solidarnoœæ”. Szczególnymi
goœæmi sesji byli: Bogdan Borusewicz, Wicemarsza³ek Po-
morski, a przed 25 laty jeden z g³ównych inicjatorów straj-
ku w Stoczni Gdañskiej oraz Jerzy Borowczak, wówczas
jeden z trzech stoczniowców, którzy rozpoczêli protest
(dziœ dyrektor Fundacji „Solidarnoœci”). Sesjê zaszczycili
swoj¹ obecnoœci¹ przedstawiciele w³adz powiatu i
nale¿¹cych do niego gmin oraz byli i obecni dzia³acze
„Solidarnoœci”.
Radni, goœcie sesji i obecna na sali m³odzie¿ oraz doroœli
mieszkañcy Prabut minut¹ ciszy uczcili pamiêæ zmar³ego
Ojca Œwiêtego, którego pamiêtne s³owa: „niech zst¹pi
duch Twój i odnowi oblicz Ziemi, tej Ziemi” leg³y u
podstaw sierpnia ’80. Nieustanna duchowa i osobista
obecnoœæ Wielkiego Polaka w wieloletniej „drodze o
wolnoœci” znalaz³a swoje odbicie w treœci wystawy,
uzasadnia³a te¿ przeprowadzenie spotkania w pierwotnie
ustalonym terminie, mimo dni ¿a³oby narodowej.

W swoich wyst¹pieniach, a tak¿e udzielaj¹c od-
powiedzi na pytania z sali Bogdan Borusewicz i Jerzy
Borowczak przypomnieli pamiêtne wydarzenia, przyta-
czaj¹c nieznane szerzej szczegó³y sierpniowych wydarzeñ.
W ich wypowiedziach przewija³ siê w¹tek nie zupe³nie
wykorzystanej szansy, jak¹ stworzy³ Polsce sierpniowy
robotniczy zryw. Podkreœlano dzisiejszy brak autorytetów
moralnych, z których najwiêkszy w³aœnie odszed³. Jerzy
Borowczak wyrazi³ nadziejê, ¿e Papie¿, poprzez swoj¹
ofiarê cierpienia i œmierci obudzi sumienia rodaków i jesz-
cze raz wska¿e im drogê moralnej odnowy.

O politycznych i spo³ecznych nastêpstwach sierp-
niowych wydarzeñ mówili te¿ w swoich wyst¹pieniach
starosta powiatu Leszek Czarnobaj i burmistrz Prabut
Bogdan Paw³owski.

Goœcie ogl¹daj¹ wystawê (Jerzy Borowczak wskazuje na
zdjêcia, obok Bogdan Borusewicz)

Wyst¹pienie burmistrza Prabut

Goœcie, zwi¹zkowcy i w³adze Prabut z³o¿yli kwiaty przy
Pomniku Pamiêci.

Honorowy goœæ w rozmowie z P. Barbar¹ Kozdroñ i bur-
mistrzem Prabut.

Lech Wa³êsa w Kwidzynie
5 maja podczas uroczystoœci otwarcia wystawy o

podobnej tematyce goœci³ w Kwidzynie b. Prezydent RP
Lech Wa³êsa. Bli¿szy kontakt z bohaterem „sierpnia” po-
twierdzi³, ¿e jest to sympatyczny, „wyluzowany” polityk,
który nic nie straci³ ze swej dawnej charyzmy, o czym
przekonali siê uczestnicy uroczystej sesji Rady Powiatu z
jego udzia³em.
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         wieœci z ratusza...
Historia na wyci¹gniêcie rêki

Wkrótce obejrzymy...
Trwaj¹ koñcowe prace remontowo-modernizacyj-

ne zmierzaj¹ce do otwarcia wystawy zbiorów Wernera
Zebrowskiego. Wystawa mieœciæ siê bêdzie na najwy¿-
szym piêtrze tzw. Bramy Kwidzyñskiej a jej oficjalne
otwarcie nast¹pi 24 czerwca.

Przygotowywana ekspozycja sta³a dotyczy
historii Prabut - wydarzeñ, które nastêpowa³y na tym
terenie od schy³ku XIX wieku poprzez okres wojenny do
roku 1945. Zbiory historyczne zgromadzone przez pana
Wernera Zebrowskiego - przedwojennego mieszkañca
Prabut stanowi¹ g³ownie obrazy, grafiki, zdjêcia oraz
drobne pami¹tki.

W po³owie ubieg³ego roku pan Werner Zebrowski
przekaza³ nieodp³atnie ca³oœæ swoich zbiorów w celu udo-
stêpnienia ich mieszkañcom Prabut. Dopiero w tym roku
uda³o siê zdobyæ œrodki finansowe oraz wybraæ odpowied-
nie miejsce, spe³niaj¹ce szereg kryteriów do w³aœciwego
i bezpiecznego funkcjonowania wystawy. Nadzór mery-
toryczny nad wystaw¹ oraz pracami przygotowawczymi
objê³a pani Sylwia Kawska - Tatara, pracownica Mu-
zeum Zamkowego w Kwidzynie i jednoczeœnie prezes pra-
buckiego Oddzia³u SSK „Pojezierze”.(wg.www.prabuty)
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Siêgamy po unijne pieni¹dze
(dokoñczenie ze str.1)

Marsza³ek Marek Biernacki, wrêczaj¹c naszemu
burmistrzowi uchwa³ê Zarz¹du Województwa o przyzna-
niu œrodków ze ZPOOR na t¹ d³ugo oczekiwan¹ inwesty-
cjê podkreœli³, ¿e zatwierdzenie naszego projektu (ze stu
z³o¿onych pozytywnie zaopiniowano 35) jest wynikiem
dobrego przygotowania i uzasadnienia wniosku, konse-
kwentnego jego pilota¿u i umiejêtnego, jak to okreœli³ mar-
sza³ek „lobowania”. (Faktem jest, ¿e burmistrz w czasie
trwania procedury opiniowania „wydepta³” wszystkie
mo¿liwe œcie¿ki z teczk¹ wype³nion¹ p³ytami CD zawie-
raj¹cymi prezentacjê multimedialn¹ naszych wniosków).
Marsza³ek poinformowa³ równie¿, ¿e jest to czwarty pro-
jekt w powiecie, zatwierdzony do realizacji, co, bior¹c
pod uwagê z³o¿onoœæ i d³ugotrwa³oœæ procedur, jest zna-
cz¹cym osi¹gniêciem powiatu kwidzyñskiego. Zastrzeg³
siê przy okazji, ¿e sympatia, jak¹ ciesz¹ siê Prabuty w
Urzêdzie Marsza³kowskim w tym przypadku nie mia³a
¿adnego znaczenia, bowiem tryb opiniowania i
zatwierdzania wniosków jest poza zasiêgiem struktur
Urzêdu Marsza³kowskiego.

Burmistrz Bogdan Paw³owski, wrêczaj¹c Marko-
wi Biernackiemu symboliczn¹ wi¹zankê kwiatów z okazji
tak donios³ego (i wymiernego finansowo wydarzenia) po-
dziêkowa³ pomimo tych zastrze¿eñ Urzêdowi Marsza³-
kowskiemu za ¿yczliwoœæ i zrozumienie naszych
problemów. Wyrazy uznania skierowa³ równie¿ pod
adresem pracowników Dzia³u Promocji UMiG (Paw³a
Kapicy, Dariusza Pietkiewicza) oraz podziêkowa³ swemu
zastêpcy Wojciechowi Do³êgowskiemu i pe³nomocnikowi
d/s m.in. inwestycji Markowi Staniszewskiemu a tak¿e
radnym Rady Miejskiej za priorytetowe i profesjonalne
potraktowanie projektu tak potrzebnej Prabutom
inwestycji.

Przy okazji wizyty w Prabutach Marsza³ek Marek Bier-
nacki wraz z uczestnikami spotkania odwiedzi³ teren bu-
dowy hali sportowo - widowiskowej, która jest wspó³fi-
nansowna przez UM oraz obejrza³ miejsce zaplanowanej
na ten rok inwestycji drogowej - remontu ul. Rypiñskiej.
                                                     tekst i foto M. Szulc
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Wizyta u praŸród³a
Pod takim tytu³em rozpocz¹³em w ubieg³ym roku

publikacjê arcyciekawego, unikalnego materia³u na temat
najwczeœniejszych dziejów naszej ziemi. Niestety, z przy-
czyn od redakcji niezale¿nych (t³umacz ze staro³aciny ma
inne zajêcia) na tym pierwszym odcinku siê na razie skoñ-
czy³o. W oczekiwaniu na dalsze fragmenty t³umaczenia
proponujê czytelnikom równie ciekawy serial, autorstwa
Joanny Stêpki, która w poszukiwaniu materia³ów do swo-
jej magisterskiej pracy (z powodzeniem obronionej) „do-
kopa³a” siê do interesuj¹cych Ÿróde³. Jej praca obejmuje
jedynie okres œredniowiecza, ale przecie¿ zwyk³y zjadacz
prabuckiego chleba z przyjemnoœci¹, mam nadziejê, wy-
ruszy z nami w tak odleg³¹ podró¿. Praca jest obszerna,
wiêc opublikujemy j¹ w odcinkach. Wyra¿aj¹c wdziêcz-
noœæ dla Joanny oraz podziw dla jej dociekliwoœci i skru-
pulatnoœci zapraszam do lektury.

Po³o¿enie geograficzne
         Prabuty po³o¿one s¹ w zachodniej czêœci Pojezie-
rza I³awskiego, na obszarze historycznego Powiœla Kwi-
dzyñskiego.
         Pod wzglêdem warunków geograficznych wchodz¹
w sk³ad pobrze¿a wschodnio – pomorskiego, bêd¹cego z
kolei elementem wiêkszej formacji, tj. po³udniowego po-
brze¿a Ba³tyku. RzeŸba tych ziem ukszta³towa³a siê w
okresie ostatniego zlodowacenia, kiedy to cofaj¹cy siê l¹-
dolód ba³tycki pozostawi³ po sobie takie formy m³odego
krajobrazu polodowcowego jak moreny czo³owe i more-
ny denne, zwi¹zane bezpoœrednio z akumulacj¹ lodow-
cow¹ oraz rynny i piaszczyste pola sandrowe, zawdziê-
czaj¹ce swe powstanie g³ównie dzia³alnoœci wód
roztopowych.
         Najm³odsze moreny czo³owe, nale¿¹ce do wiêksze-
go zespo³u moren tzw. miko³ajskich, rozci¹gaj¹ siê na pó³-
noc od Prabut w postaci wzgórz morenowych, przebiega-
j¹cych w okolicach miejscowoœci Gdakowo i Rodowo na
przestrzeni oko³o 5,5 kilometrów. Na po³udnie i po³udnio-
wy – wschód od nich do jeziora Dzierzgoñ rozci¹ga siê
falista morena denna. S¹ to twory o glebach gliniastych,
gliniasto – piaszczystych, b¹dŸ bielicowych.
        Na obszarze moreny dennej wystêpuj¹ odbiegaj¹ce
od otoczenia takie formy jak ozy i kemy. Ozy to poro-
œniête lasami piaszczysto – ¿wirowe wa³y, powsta³e z
osadów potoków polodowcowych. Kemy, poroœniête
lasami wzgórza, podobne z kszta³tu do wzgórz moreny
czo³owej, zbudowane g³ównie z piasków i ¿wirów
uformowane zosta³y w szczelinach topniej¹cego
martwego lodu. Kemom towarzyszy system niecek i
rynien powsta³ych w wyniku topnienia bry³ martwego
lodu. Wzniesienia kemowe i ozowe zajmuj¹ niewielkie
przestrzenie. Pola sandrowe usypane zosta³y przez wody
roztopowe l¹dolodu. Ich powierzchnia o nieurodzajnych

glebach, urozmaicona nieckami wytopiskowymi i
rynnami, jest przewa¿nie zalesiona.
         Urozmaiceniem morenowego krajobrazu s¹ formy
negatywowe, tj. rynny (np. rynna rzeki Liwy, która jedy-
nie pomiêdzy jeziorami Dzierzgoñ i Liwieniec p³ynie w
doœæ szerokiej zabagnionej dolinie, a na pozosta³ych
odcinkach bieg jej znajduje siê w stosunkowo w¹skich
dolinkach o stromych skarpach) i ró¿nego kszta³tu
obni¿enia. Strome, pociête parowami zbocza rynien, to
miejsca ³¹k lub naturalnych pastwisk.
         Na omawianym obszarze wystêpuj¹ liczne, charak-
terystyczne dla terenów œwie¿o uwolnionych od lodowca,
bezodp³ywowe zag³êbienia, tzw. oczka lodowcowe. Oprócz
nich wystêpuj¹ tak¿e wiêksze zag³êbienia wype³nione prze-
wa¿nie wodami jeziornymi, wœród których charaktery-
styczne s¹ zag³êbienia rynnowe lub jeziora rynnowe.
         Zbiornikiem wodnym bezpoœrednio s¹siaduj¹cym z
Prabutami, jest jezioro Liwieniec, potocznie nazywane tak-
¿e Jeziorem Prabuckim lub Zamkowym (niem. Schloss
See), po³o¿one na zachód od miasta. W wiêkszej odleg³oœci
od Prabut, w kierunku pó³nocno – wschodnim po³o¿ony
jest najwiêkszy zbiornik wodny – jezioro Dzierzgoñ (niem.
Sorgen See). Na wschód od miasta po³o¿one jest jezioro
Sowica (niem. Zuweiser See). Natomiast od strony po³u-
dniowej rozci¹ga siê Jezioro Gra¿ynowskie (niem. Muter
/ Mutter See). W przesz³oœci miasto s¹siadowa³o od stro-
ny wschodniej z wodami, dziœ ca³kowicie osuszonego, Je-
ziora M³yñskiego (niem. Milen See). Dawniejszym jezio-
rem s¹ te¿ obecne ³¹ki, rozci¹gaj¹ce siê na pó³noc od mia-
sta w okolicach wsi Gonty, tzw. Gontówki (niem. Gun-
thofka See, Gunthensche Seewiesen).
         Z cieków wodnych nale¿y wymieniæ: rzekê Liwê
(Liebe, Renawa), prawy dop³yw Nogatu, wp³ywaj¹cy do
jeziora Gaudy, p³yn¹cy przez jezioro Liwieniec, robi¹cy
³uk wokó³ Kwidzyna ( i tam niegdyœ wpadaj¹cy do Nogatu
) i wpadaj¹cy dziœ do Nogatu pod Bia³¹ Gór¹, a wiêc p³y-
n¹cy w dolnym biegu starym korytem Nogatu (st¹d dla tego
biegu oboczna nazwa Stary Nogat). M³ynówka – strumyk,
prawy dop³yw rzeki Liwy w pobli¿u Prabut.

W okolicach Prabut wystêpuj¹ gleby brunatne, wy-
tworzone z glin zwa³owych oraz piasków naglinowych. Na
glebach gliniastych rozwinê³o siê rolnictwo, a na piaskach
lasy mieszane z przewag¹ drzew szpilkowych
(sosny, œwierki) oraz drzewa liœciaste (buki, klony zwy-
czajne, lipy i dêby szypu³kowe).
         Surowce mineralne Prabut to narzutowe kamienie
polodowcowe, gliny ceramiczne, ¿wiry i piaski skalenio-
wo – tynkarsko – kwarcowe.

Pomezania i w³oœæ Rezija
Prabuty powsta³y na terytorium plemiennym Po-

mezanów. Pomezania by³a jednym z terytoriów plemien-
nych pruskich i zajmowa³a wœród nich po³o¿enie zachod-
nie.

Nazwa tego pruskiego terytorium plemiennego
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w Ÿród³ach wystêpowa³a jako Pomizania (pierwsze
æwieræwiecze XIII w.), Pomezania (1231 r.), Pomesania
(1233) r., Pomozania (1249 r.), Pomesan (1299 r.) Pome-
z e n e m
(1321 r.).
         Istnieje wiele pogl¹dów na temat pochodzenia na-
zwy Pomezania. Wed³ug W. Kêtrzyñskiego nazwa Pome-
zania jest zniekszta³con¹ form¹ nazwy Pomorzan. Pogl¹d
ten uzasadnia kilkakrotnym u¿yciem nazwy Pomerania,
Pomorania na oznaczenie Pomezanii . Natomiast M.
Rudnicki twierdzi, ¿e nazwa Pomezania pochodzi od pol-
skiego „miedza”, st¹d  Pomiedzanie, czyli ludzie miesz-
kaj¹cy przy granicy.
         Najwiêcej jednak danych ma za sob¹ teza o pruskim
pochodzeniu tej nazwy. Wed³ug G. Gerullisa nazwa
Pomezania pochodzi od pruskiego Pomedian (przedrostek
po, pa + median, po prusku las), co oznacza kraj pod lasa-
mi – Podlasie. J. Powierski tak¿e wskazuje na pruski cha-
rakter nazwy Pomezania (uwa¿a jednak, ¿e Pomezania
by³a pierwotnie krain¹ s³owiañsk¹). S¹dzi, ¿e za tym po-
gl¹dem przemawiaj¹ nazwy miejscowe, wystêpuj¹ce
g³ównie we wschodniej czêœci tej ziemi oraz w ziemi
reziñskiej, a tak¿e nazwy rzeczne, przewa¿nie pruskie.
         Po raz pierwszy pojawia siê w Ÿród³ach nazwa Po-
mezanii w roku 1231. By³ to list papie¿a Grzegorza IX
skierowany do wiernych Pomezañczyków. W dokumen-
cie tym zosta³y okreœlone granice Pomezanii.
         Zachodni¹ granicê Pomezanii stanowi³a Wis³a i pa-
smo b³ot nadbrze¿nych, a na pó³nocy granica bieg³a No-
gatem do jeziora Dru¿no, na po³udniu granicê stanowi³y
puszcze nad Os¹, Drwêc¹ i Jeziorem Drwêskim. Trudniej-
sza do ustalenia jest granica wschodnia. H. £owmiañski
ustala granicê na zachód od Passaluca (Pas³êk) i Zambro-
chu (Samrot – Zamrot), zostawiaj¹c obie miejscowoœci
ju¿ w s¹siedniej Pogezanii, mniej wiêcej lini¹ przeprowa-
dzon¹ miedzy jeziorem Dru¿no a w³oœci¹ Raydez
(Rudzieniec). M. Töppen w³¹cza do Pomezanii jeszcze
ziemiê nad jeziorem Bart¹¿ek, jako w³oœæ Beria. Nato-
miast K.J. Kaufmann uwa¿a, ¿e Pomezanie zajmowali na
wschodzie obszar miêdzy rzek¹ W¹sk¹, Jeziorem Drwê-
skim i czêœci¹ rzeki Drwêcy. Uwydatni³o siê to w du¿ym
stopniu w nazwach miejscowoœci. Pomezania s¹siadowa-
³a z Pogezani¹. Na po³udniowym – wschodzie graniczy³a
z ziemi¹ sasiñsk¹. NajpóŸniej z plemion pruskich wyod-
rêbni³o siê i ukszta³towa³o terytorium Pomezanii.
Pomezania by³a jednym z najwiêkszych terytoriów
pruskich. Terytoria szczepowe dzieli³y siê na tzw.
plemienne, a te rozpada³y siê na w³oœci (pólka) lub te¿ na
ziemie, w sk³ad których wchodzi³o kilka w³oœci. W obrêbie
samej Pomezanii istnia³o w XII – XIII wieku dziesiêæ
w³oœci. W po³udniowej czêœci Pomezanii znajdowa³y siê
dwie obszerne w³oœci – Resia i Prezla . Ludnoœæ w³oœci
liczy³a oko³o 1.500 – 2.000 osób. W ka¿dej z w³oœci istnia³
gród obronny, wokó³ którego koncentrowa³o siê ¿ycie i w
którym ludnoœæ chroni³a siê w razie niebezpieczeñstwa.

Gdy dochodzi³o do przeludnienia, w³oœæ dzieli³a siê na
dwie w³oœci.

W ten sposób w³oœci obszerne by³y s³abo zalud-
nione, a w³oœci ma³e na odwrót. Granice w³oœci prowadzi³y
wzd³u¿ pasów leœnych i zandrów (równin sandrowych,
patrz str. 10 - red.).
         Na terenie Pomezanii nie by³o miast, znajdowa³y
siê tu tylko osady targowe, które powstawa³y w œrodku
obszaru zaludnionego. W osadach tych zapewne mieszkali
rzemieœlnicy.
         Jedn¹ z w³oœci Pomezanii by³a Resia. Resia mia³a
podwójne znaczenie. Oznacza³a pewne miejsce (jako na-
zwa stolicy w³oœci starego terytorium pruskiego  oraz te-
rytorium, gdzie to miejsce siê znajdowa³o ( ako nazwa
tego terytorium, w³oœci).
         Granice w³oœci reziñskiej rozci¹ga³y siê na zachód
od Kwidzyna, na wschodzie obejmowa³y okolicê, w której
póŸniej powsta³y Prabuty i Obrzynowo. Granica miêdzy
Resi¹ a Prezl¹ bieg³a pasem lasów, jezior i zandrów do
najbardziej wysuniêtej miejscowoœci na zachodzie – Ro-
goŸna. Pó³nocna granica w³oœci Resia przylega³a do w³o-
œci pruskiej Alyem (wed³ug Piotra z Dusburga oœrodkiem
w³oœci Alyem by³ Sztum - red).O rozleg³oœci w³oœci re-
ziñskiej œwiadczyæ mog¹ nazwy miejscowe zawieraj¹ce
cz³on Riese, tj. Riesenburg (Prabuty),  Riesenwalde (Stañ-
kowo) i Riesenkirche (Obrzynowo).
         O najstarszych dziejach okolicy, w której le¿¹ Pra-
buty, informuje nas kronikarz Piotr z Dusburga w swej
kronice „In terra Pomesanias fuit quoddam territorium dic-
tum Reysen”. On te¿ opisuje wyprawê wojenn¹ margra-
biego Henryka z Miœni , który latem 1236 roku mia³ zdo-
byæ pierwotn¹ warowniê prusk¹ w Prabutach i tak j¹ znisz-
czyæ, ¿e wszelki œlad po niej zagin¹³.

Po st³umieniu przez Krzy¿aków powstania lud-
noœci pruskiej na terenie Pomezanii w 1249 roku w doku-
mentach pokoju dzierzgoñskiego Prusowie zobowi¹zali
siê zbudowaæ koœció³ in Resia. Ze wzglêdu na ma³o pre-
cyzyjne wskazanie miejsca budowy koœcio³a, nie
wiadomo, w którym dok³adnie miejscu na terenie w³oœci
reziñskiej mia³ on byæ wybudowany. Mog³o to dotyczyæ
Prabut, ale równie dobrze Obrzynowa lub Stañkowa.
         Resia, okolice Prabut, pokryta by³a rozleg³ymi lasa-
mi, znajdowa³y siê tam liczne jeziora. W takich warun-
kach ludnoœæ zajmowa³a siê przede wszystkim rolnictwem,
równie¿ ³owiectwem i rybo³ówstwem. Pogañskie ba³wo-
chwalstwo by³o bardzo silnie zakorzenione w myœlach i
czynach. Mieszkañców tej ziemi przedstawia siê jako lu-
dzi wyj¹tkowo wielkich wzrostem i st¹d wywodzi siê le-
genda, ¿e okolica Prabut zamieszkana by³a przez olbrzy-
mów i od nich pochodzi jej nazwa.
         W Ÿród³ach Resia by³a jeszcze wzmiankowana w
latach póŸniejszych – w 1250 roku oraz 1254 roku. Od
roku 1265 jednocz³onowa nazwa zosta³a rozbudowana do
nazwy dwucz³onowej poprzez dodanie do cz³onu podsta-
wowego cz³onu dodatkowego „burg”. Pod t¹ dat¹ zosta³a
odnotowana nazwa Resemburg. W 1323 roku – de Ry-
zenburg, a w 1326 roku – castrum Resinburg. (cd. str.12)
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Zdobycie Pomezanii przez Zakon Krzy¿acki

Krzy¿acki podbój ziem pruskich trwa³ 50 lat, od
1233 roku do 1283 roku. Wed³ug kroniki Dusburga ju¿ w
1226 roku przybyli do Polski dwaj bracia krzy¿accy. Dla
nich zbudowa³ ksi¹¿ê Konrad niewielki gródek Vogelsang.
Datê t¹ potwierdza te¿ £. Okulicz - Kozaryn. Natomiast
inni autorzy przesuwaj¹ t¹ datê na rok 1228. Na pocz¹tku
1230 roku przyby³a na Kujawy wiêksza grupa Krzy¿aków
pod wodz¹ Hermana von Balka, który by³ przeznaczony
na mistrza krajowego pruskiego, i zajê³a gród w Nieszawie.
         W 1231 roku Krzy¿acy przekroczyli Wis³ê, poczêli
wypieraæ Prusów z ziemi che³miñskiej. W 1232 roku ca³a
ta ziemia znalaz³a siê w rêkach Zakonu. Zdobycie ziemi
che³miñskiej by³o wstêpem do w³aœciwego podboju Prus.
Nastêpnie uderzenie posz³o wzd³u¿ Wis³y.
         Akcjê orê¿n¹ przeciwko Pomezanii rozpocz¹³ Her-
man von Balk, buduj¹c wiosn¹ 1233 roku zameczek na
ostrowie utworzonym przez g³ówne ramiê Wis³y i Ma³y
Nogat. Gród ten nazwano wysp¹ Najœwiêtszej Marii Pan-
ny (Marienwerder). PóŸniej zameczek ten zosta³ przenie-
siony na miejsce, gdzie obecnie jest Kwidzyn. Umocnie-
nie Kwidzyna zapewne utrudni³o Prusom pomezañskim
zaatakowanie Pomorza Gdañskiego.
         Nastêpnie Krzy¿acy przyst¹pili do podboju Pome-
zanii, korzystaj¹c z przybycia wiêkszej liczby krzy¿ow-
ców pod wodz¹ Burcharda - burgrabiego magdeburskiego.

W Kwidzynie zebra³y siê jesieni¹ wiêksze zastêpy
krzy¿owców z Polski, na czele których stali Konrad Ma-
zowiecki z synem Kazimierzem, Henryk Brodaty wroc³aw-
ski, W³adys³aw Odonicz wielkopolski, Œwiêtope³ek pomor-
ski z bratem Samborem. Przygotowania do wielkiej wy-
prawy pruskiej trwa³y na jesieni 1234 roku. Po³¹czone si³y
polsko – niemieckie w 1234 roku uderzy³y na terytorium
Resia w Pomezanii . Po spustoszeniu ziemi reziñskiej, wy-
prawa ta dotar³a a¿ do pó³nocnej czêœci Pomezanii.
         Do decyduj¹cej bitwy dosz³o pod rzek¹ Dzierzgoni¹
(Sirgune). Prusowie Pomezañscy zostali pobici i zmusze-
ni do uznania w³adzy krzy¿ackiej. £. Okulicz – Kozaryn
umiejscawia t¹ bitwê nie nad rzek¹, a nad jeziorem
Dzierzgoñ . Wynikiem tej wyprawy by³o podporz¹dkowa-
nie Pomezanii, a g³ównie ziemi reziñskiej, Zakonowi  Krzy-
¿ackiemu. Nastêpnie Krzy¿acy przyst¹pili do utrwalania
zdobytych pozycji.
         W 1236 roku przyby³ do Prus margrabia miœnieñski
Henryk z oddzia³em. Dziêki tej pomocy Krzy¿acy zdobyli
grody Pomezanii, a ludnoœæ tej ziemi zmusili do poddania
siê. P. Dusburg informuje nas, ¿e latem tego roku margra-
bia miœnieñski zdoby³ i zniszczy³ pierwotn¹ warowniê
prusk¹ w Prabutach. Krzy¿acy zbudowali nowe grody w
Elbl¹gu (1237 r.) oraz w Dzierzgoniu (1238 r.). Podbój
Pomezanii koñczy siê w 1242 roku.

Krzy¿acy zdo³ali ujarzmiæ najpierw wszystkie
plemiona pruskie wzd³u¿ prawego brzegu rzeki Wis³y, a
nastêpnie wzd³u¿ Mierzei Wiœlanej, a¿ po Pó³wysep
Sambijski. Pod ich w³adzê przesz³y plemiona Pomezanów,
Pogezanów, Warmów, Natangów i Bartów.

W roku 1242 wybuch³o powstanie Prusów prze-
ciwko Krzy¿akom, które ogarnê³o ca³y podbity kraj.
Sprzymierzeñcem Prusów by³ ksi¹¿ê pomorski
Œwiêtope³ek. Powstanie objê³o ca³¹ Pomezaniê. Powstañcy
zmusili Krzy¿aków do opuszczenia znaczniejszych
twierdz na terenie Pomezanii (Kwidzyna, Dzierzgonia), a
tak¿e szybko zlikwidowali w³adzê Krzy¿aków na terenie
ca³ych Prus, gdzie w rêkach rycerzy zakonnych pozosta³y
tylko grody w Elbl¹gu i Ba³dze. Po rozejmie miêdzy
Œwiêtope³kiem a Krzy¿akami sytuacja powstañców sta³a
siê trudna. Krzy¿acy przyst¹pili do odzyskiwania
utraconych ziem, zdobywaj¹c Dzierzgoñ i gromi¹c pod
nim wojska pruskie.

Dziêki poœrednictwu wys³annika papieskiego, Ja-
kuba z Liege, dnia 7 lutego 1249 roku w Dzierzgoniu zo-
staje zawarta ugoda miêdzy ochrzczonymi Prusami, za-
mieszkuj¹cymi Pomezaniê, Warmiê i Natangiê, a Zako-
nem Krzy¿ackim. Plemiona pruskie uzna³y w³adzê poli-
tyczn¹ Zakonu. Stolica Apostolska zwraca³a uwagê, aby
Prusowie nie tracili osobistej wolnoœci w chwili przyjêcia
chrztu, co zapisano w traktacie.
          Traktat sankcjonowa³ prawo zwyczajowe, a Pruso-
wie wybrali prawo polskie. Pomezañczycy uzyskali
gwarancjê nabywania dóbr i przekazywania ich w spadku
najbli¿szym z rodziny, prawo do posiadania maj¹tku ru-
chomego i nieruchomego, prawo do wolnego zawierania
zwi¹zków ma³¿eñskich, mo¿noœæ dziedziczenia ojcowi-
zny przez córki. Neofici pruscy zobowi¹zali siê
zrezygnowaæ z wielo¿eñstwa i z³o¿yli obietnicê zawierania
ma³¿eñstw w koœciele. Traktat zabrania³ Prusom
stosowania starego prawa do sprzeda¿y córek i kupowania
¿on, zabijania dzieci. Zabrania³ palenia zw³ok na stosach
pogrzebowych z koñmi i niewolnikami oraz zobowi¹zywa³
do chowania zmar³ych na cmentarzach. Prusowie musieli
wyrzec siê swoich pogañskich kap³anów. Traktat
zobowi¹zywa³ nawróconych Prusów do œwiêcenia niedziel
i œwi¹t w swoich koœcio³ach parafialnych i chrzczenia
dzieci najpóŸniej w ci¹gu 8 dni po ich urodzeniu.
         Uk³ad dzierzgoñski zobowi¹zywa³ te¿ Prusów do
odbudowania trzynastu koœcio³ów w Pomezanii. Jak ju¿
wczeœniej pisa³am Prusowie byli zobowi¹zani do wybu-
dowania koœcio³a w ziemi Resia.

Z chwil¹ podpisania traktatu wolni Prusowie, któ-
rzy zawierali uk³ad, weszli w sk³ad drobnego rycerstwa.
Ten status zosta³ im zagwarantowany w traktacie i tak,
jako grupa etniczna, przetrwali a¿ do XVI wieku.

Postanowienia traktatu dzierzgoñskiego zosta³y
w zasadzie dotrzymane przez Krzy¿aków na terenie Po-
mezanii, ale z³amano je na innych terytoriach. Traktat gwa-
rantowa³ wolnoœæ Prusom pod warunkiem trwania w reli-
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gii katolickiej i podporz¹dkowaniu siê Zakonowi.
Ci, którzy nie chcieli przyj¹æ chrztu œwiêtego, popadli w
niewolê krzy¿ack¹ .

Po zawarciu wy¿ej przedstawionego uk³adu,
Krzy¿acy organizuj¹ wyprawy na dalsze ziemie pruskie.
Uderzyli na Sambów, Sasinów i Galindów .

We wrzeœniu 1260 roku wybuch³o drugie wielkie
powstanie pruskie, uwolni³o ono Krzy¿aków od zobowi¹-
zañ zapisanych w traktacie dzierzgoñskim. W powstaniu
tym wziê³y udzia³ wszystkie plemiona pruskie prócz Po-
mezanów. Dlatego ziemia ta sta³a siê baz¹ i zapleczem
Zakonu w walce z powstañcami. W 1263 roku Prusowie
wkroczyli do ziemi che³miñskiej i Pomezanii, zniszczyli
Kwidzyn. Krzy¿acy po 1265 roku przejêli inicjatywê, do
1274 roku odzyskali wiêkszoœæ terenów. Opór Prusów
zosta³ z³amany. Ujarzmiwszy plemiona pruskie, Krzy¿acy
uderzyli na Jaæwiê¿, któr¹ zdobyli do roku 1283. Po 50
latach walk podbój Prus zosta³ zakoñczony. Krzy¿acy opa-
nowali ca³y kraj. Osi¹gnêli to dziêki protekcji papie¿a i
cesarza, posi³kom polskim i niemieckim, wysokiej tech-
nice, mo¿liwoœciom finansowym.

Powstanie biskupstwa pomezañskiego

          Teren póŸniejszego biskupstwa pomezañskiego
le¿a³ na obszarze misyjnego biskupstwa pruskiego.
Pierwszym jego biskupem by³ mnich cysterski, Chrystian,
konsekrowany zapewne latem 1215 roku. Zmar³ on 4
grudnia 1245 roku w Lyonie. Sprawa powstania, czy raczej
podzia³u biskupstwa pruskiego, jest œciœle zwi¹zana z
rywalizacj¹ Chrystiana i Krzy¿aków w sprawie utworze-
nia w Prusach samodzielnego w³adztwa.
         Biskup Chrystian uwa¿a³ swoj¹ pozycjê nad doln¹
Wis³¹ za bezpieczn¹, szczególnie po ugodzie z Krzy¿aka-
mi, zawartej przed 21 marca 1231 roku w Rubenich. Uda³
siê wiêc na misjê do Sambii, gdzie zosta³ uwiêziony. Sy-
tuacjê tê wykorzystali Krzy¿acy dla osi¹gniêcia swoich
celów, bowiem prawa biskupa pruskiego do 1/3 Prus i
dóbr w ziemi che³miñskiej zagra¿a³y spoistoœci pruskiego
pañstwa zakonu.

Papie¿ Grzegorz IX 3 sierpnia 1234 roku nada³
Krzy¿akom Prusy, pod warunkiem w³aœciwego uposa¿e-
nia biskupstw. By³ to pierwszy plan podzielenia biskup-
stwa pruskiego na kilka diecezji. Legat papieski na Prusy,
Wilhelm z Modeny, w bulli papie¿a z 30 maja 1236 roku
otrzyma³ polecenie utworzenia trzech diecezji na terenie
Prus i obsadzenia ich dominikanami. Legat tego polecenia
nie wykona³. Krzy¿acy jednak w dalszym ci¹gu d¹¿yli do
os³abienia pozycji Chrystiana i pragnêli wcielenia w ¿ycie
nakazanego podzia³u Prus na trzy diecezje, co
prowadzi³oby tak¿e do podzia³u posiad³oœci biskupich.
         Podzia³ Prus na diecezje, z okreœleniem ich granic,
dokonano dekretem „Noverit universitas vestra” z dnia
29 lipca 1243 roku. Natomiast bull¹ „Hiis, quae per dilec-

         z naszej historii...
tos” równie¿ z 29 lipca 1243 roku, papie¿ Innocenty IV,
zatwierdzi³ podzia³ Prus na diecezje, dokonany przez Wil-
helma z Modeny. Utworzone zosta³y trzy diecezje pruskie
(pomezañsk¹, warmiñsk¹ i sambijsk¹) oraz diecezjê che³-
miñsk¹, które w 1255 roku zosta³y podporz¹dkowane me-
tropolii w Rydze.
         W granicach diecezji pomezañskiej, zgodnie z po-
wy¿szym dekretem, mia³y znaleŸæ siê tereny miedzy Os¹,
Wis³¹ i Jeziorem Dru¿no do rzeki Pas³êki, w jej obszar
mia³y wejœæ równie¿ ¯u³awy: Kwidzyñska i Zantyrska.
Diecezja zosta³a w XIII wieku powiêkszona kosztem bi-
skupstwa che³miñskiego i w³oc³awskiego.
         Zgodnie z zaleceniem papie¿a mia³ byæ dokonany
rozdzia³ dóbr ziemskich w poszczególnych diecezjach.
Wilhelm z Modeny postanowi³, ¿e 2/3 ziemi otrzyma Za-
kon Krzy¿acki, a 1/3 w³aœciwy biskup diecezjalny. Na te-
renie przydzielonym biskupom, ka¿dy z nich bêdzie po-
siada³ w³adzê œwieck¹, zachowuj¹c jurysdykcjê koœcieln¹
nad ca³oœci¹.  Pierwszy uk³ad w tej sprawie miêdzy
mistrzem krajowym, Ludwikiem von Queden, oraz
biskupem pomezañskim, Ernestem, zosta³ zawarty 19
marca 1250 roku
w Dzierzgoniu. Dzieli³ on diecezjê pomezañsk¹ na trzy
czêœci i zostawi³ wolny wybór jednej z nich biskupowi.
Biskup, z trzech czêœci diecezji, wybra³ pocz¹tkowo czêœæ
pó³nocn¹, ³¹cznie z ¯u³aw¹ Kwidzyñsk¹, Zantyrem i
¯u³aw¹ Zantyrsk¹. Nastêpnie Krzy¿acy dokonali zamia-
ny z biskup Ernestem, przekazuj¹c mu po³udniow¹ czêœæ
Pomezanii z Kwidzynem. Zamianê t¹ potwierdzi³ uk³ad
zawarty dnia 22 grudnia 1254 roku.

Inicjatorem utworzenia kapitu³y katedralnej w die-
cezji pomezañskiej by³ biskup Albert. Formowanie siê tej
korporacji nast¹pi³o od 28 lutego 1284 roku, tj. od wydania
przez biskupa w Ulm dekretu, w którym erygowa³ Pome-
zañsk¹ Kapitu³ê Katedraln¹ w Kwidzynie. By³a to jedyna
kapitu³a na terenie diecezji pomezañskiej w ci¹gu wieków.
¯aden z biskupów pomezañskich nie utworzy³ nigdy w tej
diecezji kapitu³y kolegiackiej.
         Biskup Albert planowa³ utworzyæ kapitu³ê ¿yj¹c¹ we-
d³ug regu³y krzy¿ackiej. Znacz¹ca rola w tworzeniu krzy-
¿ackiej kapitu³y pomezañskiej przypad³a nastêpuj¹cym oso-
bom: mistrzowi krajowemu w Prusach, Konradowi von
Thierberg, prepozytowi che³m¿yñskiemu, Miko³ajowi,
komturowi zamkowemu w Dzierzgoniu, Heidenrykowi von
Christburg, doktorowi dekretów, Henrykowi. Osoby te
mia³y najwiêkszy wp³yw na uformowanie siê pierwszego
sk³adu osobowego kapitu³y.

Biskup Albert, po utworzeniu kapitu³y katedralnej,
celem obsadzenia w niej stanowisk, zwróci³ siê o pomoc i
radê do trzech braci Zakonu Krzy¿ackiego, aby za pozwo-
leniem mistrza krajowego wybraæ odpowiednich duchow-
nych Zakonu i mianowaæ ich kanonikami (mianowano sze-
œciu kanoników). Dokument erekcyjny biskupa Alberta po-
stanawia³, ¿e wszyscy kanonicy maj¹ byæ cz³onkami Za-
konu i maj¹ byæ wybierani za zgod¹ wielkiego mistrza, któ-
remu przyznano prawo wizytowania kapitu³y.
       Joanna Stêpka    (ci¹g dalszy w nastêpnym numerze)
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      szlachetne zdrowie...
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NZOZ „Medicus” na tapecie
Dobro pacjenta przede wszystkim...

W odpowiedzi na pojawiaj¹ce siê pytania, czêsto
równie¿ pretensje dotycz¹ce funkcjonowania przychodni
w Prabutach, przeprowadzi³em rozmowê z  p. kierownik
NZOZ MEDICUS dr Ann¹ Ko³akowsk¹.
Marek  Szulc: Niedawno odby³ siê przetarg budynku
przychodni, o ile mi wiadomo by³aœ zainteresowana wy-
kupem budynku. Okaza³o siê, ku zdziwieniu wszystkich,
¿e nie przyst¹pi³aœ do przetargu a budynek kupi³ ktoœ
inny.
Anna Ko³akowska: Wycena budynku by³a dla mnie zbyt
wysoka. Prowadz¹c dzia³alnoœæ w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej nie by³am w stanie zgromadziæ odpo-
wiedniej kwoty, wiêc inwestycja opiera³aby siê na zabój-
czym dla firmy kredycie. Proszê pamiêtaæ, ¿e sposób fi-
nansowania podstawowej opieki zdrowotnej podobnie  jak
i szpitali pochodzi z tego samego Ÿród³a czyli Narodowego
Funduszu Zdrowia. Przez kilka lat stawka kapitacyjna,
czyli ta p³acona na jednego mieszkañca spad³a z ponad 8
z³ do nieca³ych 5 z³ miesiêcznie. Z tej kwoty musimy
op³aciæ badania diagnostyczne, pracowników, sprzêt
medyczny, leki, a tak¿e dzier¿awê oraz naprawy i remonty
budynku przychodni  i pozosta³e media.

Przystêpuj¹c do dzia³alnoœci w tej bran¿y nie trak-
towa³am swojej firmy jako Ÿród³o ³atwego i du¿ego za-
robku. Pewnie zabrzmi to górnolotnie i na pewno naiwnie,
ale uwa¿a³am, ¿e mam okreœlon¹ misjê do spe³nienia. Pra-
cownicy NZOZ”MEDICUS” starali siê kierowaæ dobrem
chorego, wszyscy pracowaliœmy nad popraw¹ estetyki
wnêtrz i funkcjonalnoœci¹ oœrodka. Okaza³o siê jednak ¿e
by³o to dzia³anie na w³asn¹ szkodê.

Zazdroszczê swoim kolegom, lekarzom z Kwi-
dzyna, którzy w wiêkszoœci od dawna s¹ w³aœcicielami
lokali, wykupionych od samorz¹dów na pocz¹tku swojej
dzia³alnoœci zgodnie z wszystkimi wymaganymi
procedurami prawnymi, co nie spowodowa³o dla nich tak
wielkiego zachwiania sytuacji finansowej. Co robiæ, my
mieszkamy w Prabutach!
M.S.: Czytelnicy pytaj¹ czy firma „MEDICUS” bêdzie
nadal istnia³a.
A.K.: Oczywiœcie! Œwiat siê nie zawali³, zmieni³ siê tylko
w³aœciciel budynku. Przyznajê, ¿e wspó³praca miêdzy
nami uk³ada siê bardzo dobrze. ”Nie ma wiêc tego z³ego
co by na dobre nie wysz³o.” Nowy w³aœciciel zamierza
otworzyæ w przychodni aptekê i ze zrozumia³ych
wzglêdów  sprzyja rozwojowi naszej firmy. W chwili
obecnej trwaj¹ prace remontowe, które s¹ bardzo
dokuczliwe dla pacjentów i personelu, mam jednak
nadziejê, ¿e ju¿ wkrótce bêdziemy pracowaæ w lepszych
warunkach.
M.S. S³ysza³em, ¿e bêdzie du¿o zmian poprawiaj¹cych
dostêpnoœæ do us³ug medycznych dla osób niepe³no-
sprawnych.

A.K.: Tak! Przede wszystkim powstanie podjazd dla osób
niepe³nosprawnych, mam nadziejê, ¿e w nied³ugiej przy-
sz³oœci zamontujemy windê. Budynek bêdzie wiêc naresz-
cie spe³nia³ wymogi techniczne konieczne dla funkcjono-
wania przychodni. Cieszê siê z szybkiego postêpu prac
budowlanych, do czego do tej pory nie mieliœmy mo¿li-
woœci przywykn¹æ. Tak na przyk³ad w maju zamontowa-
liœmy kupiony w zesz³ym roku bojler do ciep³ej wody.
M.S.: Wracaj¹c do dzia³alnoœci medycznej. Wiele osób
narzeka na d³ugie kolejki do stomatologa.
A.K.: Opieka stomatologiczna nie podlega naszej firmie!
Dwa funkcjonuj¹ce gabinety stomatologiczne maj¹ pod-
pisane w³asne kontrakty z NFZ. Przypuszczam, ¿e kon-
trakty s¹ za ma³e na nasze miasto i gminê  i st¹d kolejki.
Nie odpowiadam tak¿e za ich organizacjê pracy. Z tym
pytaniem nale¿y siê zg³osiæ do lekarzy stomatologów.
MS.: Odpowiadasz jednak za opiekê chirurgiczn¹ i gi-
nekologiczn¹, która w opinii mieszkañców nie jest wy-
starczaj¹ca.
A.K.: Rzeczywiœcie te kontrakty nie s¹ wystarczaj¹ce,
chocia¿ na podobnym poziomie jak w zesz³ym roku. Do
lekarza ginekologa przyjmujemy zapisy  z oko³o miesiêcz-
nym wyprzedzeniem, nieco lepiej jest z chirurgiem. W
przypadku jednak pilnych zdarzeñ chorzy przyjmowani
s¹ w zasadzie od razu. O wysokoœci kontraktu decyduje
p³atnik, czyli NFZ, nie my.
M.S.: Dlaczego nie ma w Prabutach ortopedy, co z pe-
diatr¹?
A.K.: Staraliœmy siê o kontrakt na poradniê ortopedyczn¹
ale NFZ podpisa³ jedyny w powiecie  kontrakt z poradni¹
w Centrum Medycyny Pracy, odleg³oœæ 20 km z perspek-
tywy Trójmiasta nie stanowi widocznie problemu.

Wielkim k³opotem dla naszej przychodni jest brak
drugiego pediatry. Staram siê bardzo o pozyskanie do pra-
cy nowego lekarza, ale jak na razie bez efektu, na szczê-
œcie dla pacjentów pani dr Zofia Pytasz jest prawdziwym
tytanem pracy. Wed³ug wszelkich pog³osek w nied³ugim
czasie prawdopodobnie ruszy druga przychodnia, gdzie
ma byæ lekarz pediatra.
M.S.: Pacjenci siê skar¿¹, ¿e musz¹ zg³aszaæ siê do labo-
ratorium w szpitalu na pobrania krwi, czy powrócicie do
dzia³alnoœci punktu pobierania krwi w Przychodni?
A.K.: Postaramy siê po zakoñczonym remoncie ponow-
nie uruchomiæ punkt pobierania krwi Robimy to wy³¹cz-
nie dla wygody mieszkañców poniewa¿ taka dzia³alnoœæ
nie jest wymagana przez NFZ.
M.S.: Obci¹¿a wiêc was to dodatkowymi kosztami! Po-
wiedz jednak dlaczego tak trudno uzyskaæ skierowanie
na badania?
A.K.: W³aœnie chodzi o koszty. Zgodnie z wymogami NFZ
statystyczny mieszkaniec mo¿e wykonaæ badania za 6 z³
na rok kalendarzowy czyli np. morfologiê krwi albo ba-
danie OB i badanie moczu. Wielu chorych wymaga jednak
znacznie wiêcej badañ!                          (c.d. na str. 15)



     szlachetne zdrowie...

TBS-y bêd¹ - nie bêd¹?
Idea wprowadzenia na teren Prabut budownictwa

spo³ecznego rozbudzi³a nadzieje tej czêœci ubiegaj¹cych
siê o mieszkania, których staæ na op³acenie kilkusetz³oto-
wego czynszu. Rozmowy z kwidzyñskim Towarzystwem
Budownictwa Spo³ecznego, prowadzone przez w³adze
Prabut zakoñczy³y siê wykupieniem udzia³ów w TBS (na
ten rok zabezpieczono w bud¿ecie gminy 201.000z³ ), co
oznacza, ¿e prêdzej czy póŸniej TBS rozpocznie inwesty-
cjê. Pozostaje pytanie, kiedy?

Nasz wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowe-
go, kredytodawcy tego typu przedsiêwziêæ, zosta³ ocenio-
ny najwy¿ej spoœród trzech wniosków z terenu powiatu.
Ostateczne rozstrzygniêcie na temat kredytu zapadnie, nie-
stety, dopiero w sierpniu. Tym niemniej Prezes kwidzyñ-
skiego TBS p. El¿bieta Wietecha, przekonana o pozytyw-
nej decyzji BGK, zleci w najbli¿szym czasie opracowanie
projektu technicznego na dwa budynki TBS (na ³¹czn¹
liczbê 24 rodzin). W chwili obecnej, jako udzia³owiec,
partycypujemy w kosztach utrzymania biura TBS, pokry-
jemy równie¿ w ramach udzia³ów koszty projektu. Z wy¿ej
podanej kwoty poch³onie to ok. 100.000z³, pozosta³a suma
zostanie uruchomiona w razie pozytywnej decyzji banku
i jesieni¹ bêdzie mo¿na wbiæ pierwsz¹ symboliczn¹ ³opatê
przy ul. Mickiewicza (teren by³ej „Wardomy”), gdzie stan¹
oba budynki.                                                                   MS
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NZOZ „Medicus” na tapecie
Dobro pacjenta przede wszystkim...

Komunikat NZOZ „Medicus”
W trosce o zdrowie mieszkañców miasta i gminy Prabuty
rozpoczêliœmy realizacjê programów profilaktycznych w
zakresie:
1. Profilaktyki chorób uk³adu kr¹¿enia dla kobiet i mê¿-
czyzn w wieku 35-55 lat, u których nie rozpoznano dot¹d
tych chorób.
2. Profilaktyki przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc
dla kobiet i mê¿czyzn w wieku 40-65 lat, pal¹cych papie-
rosy oraz by³ych palaczy.
3. Profilaktyki raka szyjki macicy dla kobiet w wieku
30-59 lat.
Szczegó³owych informacji udzielaj¹ lekarze rodzinni.

(dokoñczenie ze str. 14)
M.S.: No tak, ale nie wszyscy przychodz¹ do przychod-
ni.
A.K.: Pewnie nie wszyscy, ale wg naszych wyliczeñ prze-
sz³o 5000 mieszkañców przewija siê miesiêcznie przez
„MEDICUS” to znaczy, ¿e co drugi statystyczny miesz-
kaniec Prabut zg³asza siê do lekarza.
M.S.: Z czego wynika taka du¿a popularnoœæ przychod-
ni?
A.K. Czêœæ pacjentów myœli, ¿e im czêœciej przyjdzie,
tym lekarz otrzyma wiêcej pieniêdzy (absolutnie
nieprawda). Inni wykupuj¹ po 1 opakowaniu lekarstwa
ze wzglêdów finansowych, a potrzebuj¹ np. 3
opakowania  na miesi¹c. Niektórzy chorzy staraj¹ siê o
rentê i uwa¿aj¹, ¿e im wiêcej wizyt w przychodni tym
wiêksza szansa na œwiadczenie rentowe. Myœlê, ¿e
odpowiedzi mo¿e byæ wiele. Efekt jest jednak taki, ¿e
praca w rejestracji staje siê bardzo uci¹¿liwa i czêsto
przy kolejnym  pacjencie brakuje uœmiechu i ¿yczliwoœci
tak potrzebnych chorym Lekarze s¹ tak¿e bardzo
obci¹¿eni, ka¿dy z nas przyjmuje oko³o 60 pacjentów
dziennie.
M.S.: Aniu, powiedz dlaczego nie ma podstacji Pogo-
towia w Przychodni?
A.K.: W miejscu gdzie by³a podstacja PD powstaje obec-
nie apteka.  Chorzy w œwiêta i dni wolne od pracy oraz
w dni powszednie po godzinie 18, w przypadku nag³ego
zachorowania i ob³o¿nych stanów powinni wezwaæ ka-
retkê pogotowia. W przypadku gdy mog¹ dotrzeæ samo-
dzielnie powinni zg³aszaæ siê do Ambulatorium Szpitala
w Kwidzynie. Niestety nie mamy wp³ywu na taki sposób
zorganizowania opieki medycznej w tym czasie.
M.S: Na twoj¹ proœbê w TV kablowej zamieœci³em ofertê
„Medicusa” dotycz¹c¹ badañ profilaktycznych, któr¹
równie¿ zamieszczê w „GP” przy okazji naszej rozmowy.
Czy s¹ to badania p³atne?
A.K.: Oferowane przez nas programy profilaktyczne fi-
nansowane s¹ przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wiêc
dla pacjentów s¹ bezp³atne. Zachêcam do skorzystania
z nich, nieczêsto NFZ „sam z siebie” potrz¹sa kies¹.
Takie badania s¹ standardem w krajach europejskich i
mamy nadzieje, ¿e nie jest to jednorazowa, okazjonalna
hojnoœæ p³atnika. Profilkatyka jest niezmiernie wa¿na z
punktu widzenia pacjenta, jest istotna tak¿e dla nas,
lekarzy, lepiej bowiem wczeœniej zdiagnozowaæ
zagro¿enia. Lecznie jest wówczas czêsto skuteczniejsze
i tañsze.

Na koniec ¿yczê wszytkim naszym i nie naszym
pacjentom zdrowia i apelujê o zrozumienie trudnych pro-
blemów, z którymi boryka siê podstawowa opieka zdro-
wotna nie tylko w kierownej przeze mnie placówce.
M.S.: Dziekujê za rozmowê.
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Wspó³praca Zespo³u Szkó³ z Przedszkolem Nr 4

M³odzie¿ dla najm³odszych
      Szkolne ko³o teatralno - dziennikarskie przy Zespole
Szkó³ w Prabutach od kilku stale wspó³pracuje ze œrodo-
wiskiem lokalnym, zw³aszcza z Przedszkolem nr 4.
Wspó³praca polega na przygotowywaniu inscenizacji,
przedstawieñ i spotkañ edukacyjnych. Jej pocz¹tki przy-
padaj¹ na paŸdziernik roku 2000. Wówczas cz³onkowie
ko³a przygotowali i  zaprezentowali przedszkolakom
przedstawienie zatytu³owane „Miœ Uszatek i jego
przyjaciele”. Warto nadmieniæ, ¿e przedszkole nosi imiê
autora przygód znanego wszystkim misia – Czes³awa Jan-
czarskiego, a w tym w³aœnie roku przypada³a 20 rocznica
nadania  przedszkolu   imienia  pisarza. Oprócz prezentacji
samego spektaklu, który dzieci przyjê³y z zapartym tchem,
grupa m³odych aktorów przygotowa³a pami¹tkowe
pluszowe misie, uszyte przez ciociê jednej z aktorek, by
przypomina³y dzieciom o spotkaniu i rozwesela³y w
trudnych chwilach.
      Zachêceni pierwszym udanym wystêpem w przed-
szkolu cz³onkowie ko³a po raz kolejny z³o¿yli wizytê dzie-
ciom, prezentuj¹c przedstawienie o ¿yciu Rodziny Œwiê-
tej.
     Cz³onkowie ko³a odwiedzaj¹ dzieci w przedszkolu tak-
¿e w zwi¹zku z przygotowywanymi przedstawieniami po-
œwiêconymi porom roku. Za ka¿dym razem jest to cieka-
wy wystêp, gdy¿ licealiœci wcielaj¹ siê w role personifi-
kowanych wiosny, jesieni albo zimy. Towarzysz¹ porom
roku wierni przyjaciele ( zwierzêta) lub pomocnicy ( Œnie-
¿ynki, Sopelki, wiosenne kwiaty, promienie s³oñca,
wiatry, drzewa). Dzieci zawsze bardzo anga¿uj¹ siê w
prze¿ycia i przygody bohaterów. Czasami nawet
nawi¹zuj¹ z aktorami rozmowê w czasie wystêpu.

W ramach wspó³pracy kó³ka z przedszkolakami
organizowane s¹ ponadto spotkania edukacyjne, maj¹ce
na celu przekazywanie wiedzy dotycz¹cej czytelnictwa,
zdrowego stylu ¿ycia, aktywnoœci intelektualnej. Jedno
z takich spotkañ zatytu³owane „Przyjaciele ksi¹¿ki” od-
by³o siê 15 maja 2002 roku w Przedszkolu nr 4. Sk³ada³o
siê z trzech czêœci. W pierwszej m³odzie¿ wyst¹pi³a w
inscenizacji dotycz¹cej korzyœci p³yn¹cych z czytania
ksi¹¿ek i koniecznoœci pog³êbiania wiedzy zawartej w
ró¿nych pozycjach ksi¹¿kowych. Druga czêœæ spotkania
polega³a na czytaniu dzieciom fragmentów znanych bajek
i zadawaniu pytañ na ich temat. Przedszkolaki
odgadywa³y tytu³y utworów, autorów, bohaterów.
Opowiada³y ci¹g dalszy i charakteryzowa³y postaci,
wyci¹gaj¹c wnioski z ich przygód i doœwiadczeñ.
Zakoñczenie spotkania, czyli czêœæ trzecia mia³a charakter
rozmowy na temat koniecznoœci czytania i walorów
ró¿nych tekstów. Uczestnicy spotkania  zaprezentowali
siê dzieciom w przygotowanych  przez siebie strojach,
np. kota w butach, królewny Œnie¿ki, Jasia i Ma³gosi.

     Wspó³praca z Przedszkolem nr 4 nie ogranicza siê
wy³¹cznie do jednostronnego kontaktu, czyli spotkañ na
terenie placówki. Na zaproszenie uczniów liceum „Zu-
chy” z „czwórki” przysz³y z wizyt¹ do szko³y.

Uroczystoœæ „PRABUTY – moje miasto”, po-
œwiêcona 670 rocznicy nadania Prabutom praw
miejskich, odby³a siê 15 grudnia 2000 r. w œwietlicy
szkolnej Zespo³u Szkó³. Poprzedzi³o j¹ og³oszenie wœród
obydwu grup konkursów literackiego i plastycznego do-
tycz¹cych miasta. Dzieci stworzy³y piêkne prace pla-
styczne wykonywane dowoln¹ technik¹, zaœ uczniowie
poza tym napisali ciekawe wiersze, opowiadania i le-
gendy o „mieœcie olbrzyma”.Na spotkaniu rocznicowym
pojawili siê zaproszeni goœcie – przedstawiciele lokal-
nych  w³adz, dyrektorzy szkó³ i przedszkoli z terenu
miasta i gminy Prabuty, rodzice i uczniowie. Spotkanie
sk³ada³o siê z kilku czêœci. Pierwsza dotyczy³a historii
miasta, w drugiej znalaz³y siê informacje na temat
czasów wspó³czesnych. Ostatnia – trzecia mia³a charak-
ter podsumowania przeprowadzonych w przedszkolu i
szkole konkursów. Autorami recytowanych wierszy i
œpiewanych piosenek byli uczniowie liceum. Ich prace
literackie z³o¿y³y siê na pokonkursowy tomik, który
otrzymali wszyscy obecni na uroczystoœci goœcie. Na-
tomiast prace plastyczne utworzy³y wystawê, któr¹
mo¿na by³o obejrzeæ po zakoñczeniu czêœci artystycznej.

Kolejn¹ wspóln¹ inicjatyw¹ by³o przygotowanie
„SPOTKANIA Z KOLÊD¥” tym razem w Przedszkolu
nr 4, co mia³o miejsce 20.12.2001 r. Atmosfera przed-
œwi¹teczna sprzyja³a nie tylko wytê¿onej pracy
zwi¹zanej z robieniem domowych porz¹dków, wyborem
prezentów czy duchowym prze¿ywaniem zbli¿aj¹cych
siê œwi¹t. Uroczystoœæ by³a poœwiêcona tradycjom
zwi¹zanym ze  œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, zw³aszcza
ze zwyczajem œpiewania kolêd. Z³o¿y³y siê na ni¹ wier-
sze, piosenki, jase³kowa inscenizacja, ¿yczenia i wspólne
wykonanie radosnych pieœni zwi¹zanych z narodzinami
Chrystusa.

Do ciekawych inicjatyw przedszkola i szko³y za-
liczyæ nale¿y tak¿e zorganizowane 12.02.2004 r. „ZA-
PUSTY z wierszem i piosenk¹ biesiadn¹”. Zgromadzona
w MGOK- u publicznoœæ obejrza³a program artystyczny
z³o¿ony z  inscenizacji „Na barani skok” i „Zapusty !
Zapusty !” w wykonaniu kó³kowiczów oraz wystêpu
„Zuchów” w przedstawieniu „P¹czki i faworki u babci
Honorki”. Wystêp by³ poœwiêcony tradycji karnawa³u,
chodzenia przebierañców, zapustom, t³ustemu
czwartkowi. Aktorzy wspólnie z publicznoœci¹
wykonywali piosenki biesiadne i ludowe, np. „Zielony
mosteczek”, „Mia³a baba koguta” czy „G³êboka
studzienka”.W zwi¹zku ze spotkaniem powsta³  tomik
poezji poœwiêconej tradycjom karnawa³owym. Zebrano
w nim wiersze uczniów liceum. Uroczystoœæ zapustow¹                                         (c.d. na str. 17)
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zakoñczy³a s³odka niespodzianka, któr¹ by³ poczêstu-
nek pysznymi p¹czkami, bo przecie¿ jak g³osi powie-
dzenie „Powiedzia³ nam Bartek, ¿e dziœ t³usty czwar-
tek”.
Wspó³praca Zespo³u Szkó³ z Przedszkolem Nr 4

M³odzie¿ dla najm³odszych
(dokoñczenie ze str. 16)

Wspó³praca cz³onków ko³a i grupy przedszkolnej
„Zuchy”, której wychowawc¹ jest mgr Beata Lewandow-
ska uk³ada siê bardzo dobrze. Zaowocowa³a wieloma cie-
kawymi przedsiêwziêciami, a m³odzie¿ nawi¹za³a serdecz-
ny kontakt z dzieæmi, które s¹ chyba najwdziêczniejszy-
mi obserwatorami i zarazem najbardziej wymagaj¹c¹ pu-
blicznoœci¹. Okaza³o siê, ¿e potrafi¹ byæ tak¿e partnerami
w wielu sytuacjach.

Czwartym z kolei wspólnym przedsiêwziêciem
licealistów i przedszkolaków by³o zorganizowane 22 mar-
ca 2005r. „WIELKANOCNE SPOTKANIE Z TRADY-
CJ¥”.Tym razem organizatorki: Beata Lewandowska  i
Agnieszka Lewandowska – Lech postanowi³y przybli¿yæ
dzieciom i m³odzie¿y oraz zaproszonym goœciom oraz ro-
dzicom obyczaje i tradycje zwi¹zane z Wielkanoc¹. Wœród
ciekawej scenografii, któr¹ tworzy³y wiosenne drzewa,
piêknie udekorowany stó³ wielkanocny, na którym znala-
z³y siê pisanki w koszyczkach, bukszpanowe wi¹zanki,
mazurki i baby wielkanocne aktorzy przedstawiali naj-
bardziej znane i lubiane zwyczaje, do których nale¿¹ przy-
gotowanie kraszanek, chodzenie dyngusiarzy, chodzenie
z kogucikiem.

Mi³ym akcentem by³o wrêczenie goœciom i ro-
dzicom wielkanocnych upominków od Zaj¹czka oraz
s³odki poczêstunek, bo przecie¿ trudno sobie wyobraziæ
wielkanocne œwiêta bez pysznych bab.

- Najwiêksz¹ trudnoœæ stanowi³o przeprowadzenie
wspólnych prób dzieci i m³odzie¿y ze wzglêdu na ró¿n¹
organizacjê zajêæ, ale po kilku spotkaniach okaza³o siê,
¿e „Zuchy” i licealiœci œwietnie siê rozumiej¹  i potrafi¹
wspó³pracowaæ. Dla nas wszystkich by³o to kolejne mi³e
doœwiadczenie – mówi wychowawczyni grupy przedszkol-
nej Beata Lewandowska.

- Bardzo obawia³am siê tego wystêpu ze wzglêdu

na zasadnicz¹ zmianê, jaka zasz³a w szeregach moich kó³-
kowiczów z „ECHA”, gdy¿ w drugim pó³roczu zrezygno-
wa³am z anga¿owania w prace kó³ka maturzystów, a mu-
szê przyznaæ, ¿e stanowili oni bardzo liczn¹ , bo ponad
10-osobow¹, i siln¹ grupê, z któr¹ zrobi³am wiele
ciekawych imprez tak¿e ogólnoszkolnych. Nie by³am
pewna, jak poradz¹ sobie pierwszo- i drugoklasiœci, ale w
duchu wierzy³am, ¿e wszystko siê uda – wyzna³a
Agnieszka Lewandowska – Lech ucz¹ca jêzyka polskiego
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych.

Organizatorki, pod¹¿aj¹c dalej tropem tradycji,
planuj¹ przygotowanie kolejnego spotkania poœwiêconego
tym razem zwyczajom sobótkowym.
(opr. red.wg materia³u p. Agnieszki Lewandowskiej -Lech)
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Warto przeczytaæ...
„Ala ma kota”, pod tym trochê infantylnym

tytu³em ksi¹¿ki Ma³gorzaty Budzyñskiej kryje siê ciekawa
historia nastolatki, która, tak jak niektórzy z nas, ma szereg
problemów z rodzicami. Jej rodzice siê rozwodz¹ i to na
ni¹ spadaj¹ wszystkie domowe obowi¹zki. Jej tata szuka
coraz to nowej towarzyszki ¿ycia. Nasza bohaterka
mieszka w jednym pokoju z bratem, sprowadzaj¹cym do
domu dziewczynê i i kolegów. Poza tym jej starszy brat
wkrótce zostanie ojcem. Jednak jej najwiêkszym
problemem, jak sama to okreœla, jest k³opot z to¿samoœci¹.
Do tego wszystkiego jedyny ch³opak, który siê ni¹
interesuje, ma zupe³nie bia³e w³osy i wszyscy siê go boj¹.
Jedyne pociszenie znajduje u swojej przyjació³ki Puszki.
Jak potocz¹ siê jej dalsze losy, dowiecie siê z lektury
ksi¹¿ki, do której szczerze zachêcam.
                                               Dagmara Dymczyñska

Œmiech to zdrowie...
Po 20 latach od ukoñczenia szko³y Jaœ spotyka swoj¹
dawn¹ nauczycielkê.
- Jasiu, co u ciebie s³ychaæ, co porabiasz ? - pyta pani.
- A wie pani, chemiê wyk³adam.
- To wspaniale! A gdzie?
- W supermarkecie...

Ma³y Jaœ i ojciec ogl¹daj¹ telewizjê.
- Tato, po co ten czerwony kwadracik w rogu ekranu?
- To znak, ¿e tego filmu nie mog¹ ogl¹daæ dzieci.
- A dlaczego?
- SiedŸ cicho, to zaraz zobaczysz...

Dzwonek do drzwi. Facet otwiera, a tam teœciowa.
- Mamusia?! Na d³ugo mamusia przyjecha³a?
- Na ile tylko zechcecie...
- To siê mamusia nawet herbaty nie napije?!

Ojciec pyta syna:
- Czego uczy³eœ siê dziœ w szkole?
- Na polskim przerabialiœmy „Antka” a na matematyce
szukaliœmy wspólnego mianownika.
- Niesamowite - mówi ojciec - dwadzieœcia lat temu, jak
chodzi³em do szko³y, te¿ go szukaliœmy i do tej pory ni-
komu nie uda³o siê go znaleŸæ!
                                    wybra³a Dagmara Dymczyñska
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 „Kuba, are bananas in Poland?”

NOWE ST(A)REOTYPY
           Zabiegani, szarzy, smutni - z drugiej strony fachowcy
od wielu ró¿nych spraw, których wci¹¿ jeszcze lepiej op³a-
cana czêœæ Europy nie podejmuje siê, bo jest to nieop³acal-
ne. Takie opinie zbieraj¹ Polacy – zdaniem innych nacji
naród dumny, krzykliwy i wynios³y.

Rozbrzmiewaj¹ce w Europie epitety s¹ niezbyt mi³e
– z³odzieje, ¿ebracy, oszuœci, idioci, pijacy. Niemcy w ko-
mercyjnych stacjach radiowych dzwoni¹ do ambasady pol-
skiej robi¹c g³upie ¿arty, angielskie gazety w³aœnie nam
przypisuj¹ nazistowskie zbrodnie w obozach koncentracyj-
nych. Nawet Günter Verheugen, minister do spraw
rozszerzenia UE - cz³owiek, który powinien byæ autoryte-
tem w dziedzinie wiedzy o ówczesnych kandydatach - po
wizycie u premiera Leszka Millera podziêkowa³ mu za
goœcinê serdecznym „spasiba”. Pe³na kompromitacja...

Z drugiej strony - trudno by³o siê spodziewaæ, ¿e
po „powrocie” do europejskiej rodziny nie bêdziemy spo-
tykaæ siê ju¿ z myl¹cymi stereotypami. Na szczêœcie b³ê-
dów ojców nie musz¹ pope³niaæ ich dzieci. Nie tak dawno
mia³em okazjê przekonaæ siê, ¿e moi rówieœnicy nie chc¹
zaspakajaæ swej ciekawoœci och³apem potocznej wiedzy.
Ca³kiem niedawno mia³em przyjemnoœæ braæ udzia³ w miê-
dzynarodowym spotkaniu w Brukseli. Odby³o siê ono w
ramach unijnego programu Socrates Comenius, polegaj¹-
cym na wymianie ludzi, pogl¹dów i doœwiadczeñ pomiê-
dzy szko³ami z ca³ej Europy. Has³o „Let`s make Europe
together!” nie musi brzmieæ jak slogan, jeœli bêdziemy
pamiêtaæ, ¿e wszyscy ludzie, którzy bior¹ udzia³ w projek-
cie, ju¿ nied³ugo tê w³aœnie Europê bêd¹ tworzyæ.

M³odzi obcokrajowcy naprawdê mnie zaskoczyli.
Odwiedziæ Brukselê i zamieszkaæ przez kilka dni u fla-
mandzkiej rodziny - to œwietne doœwiadczenie. W stolicy
Europy spotkali siê przedstawiciele kilku europejskich na-
cji. Wymieniliœmy pogl¹dy polityczne, rozmawialiœmy o
naszej kulturze, odnotowywaliœmy podobieñstwa i ró¿nice
dotycz¹cych naszych krajów, kultury i jêzyka. Oczywiœcie
wspólnie bawiliœmy siê, chodz¹c na dyskoteki. Podczas tych
rozmów okaza³o siê, jak wiele m³odzi Europejczycy wiedz¹
o Polsce. Znaj¹ Papie¿a, Wa³êsê, ceni¹ Szopena. Literatura
polska jest bardzo lubiana w Czechach, s³ucha siê tam pol-
skiej muzyki i ogl¹da polskie filmy. Belgijscy nauczyciele
zauwa¿yli, ¿e jesteœmy bardzo towarzyscy i otwarci.

Nie oby³o siê bez sytuacji zabawnych. Pewna Bel-
gijka zapyta³a nas, czy w Polsce znamy banany. Nasze przy-
jació³ki Czeszki co i rusz wyjaœnia³y, ¿e ju¿ nie mieszkaj¹
w Czechos³owacji i komuna siê skoñczy³a. Najbardziej za-
skakuj¹ce pytanie zada³ mi Niemiec, Tobias: „Czy Polacy
nadal s¹ Ÿli na Niemców za krzywdy wyrz¹dzone podczas
wojny?” Pytanie to dowodzi, ¿e s¹ osoby, którym zale¿y,
by szczerze i otwarcie rozmawiaæ. Có¿, ¿e zapytaj¹, czy
znamy w Polsce czekoladê, banany, lodówki czy traktory –
najwa¿niejsze, ¿e chc¹  nas o to pytaæ. Kto im to lepiej od
nas wyt³umaczy? Rz¹dy europejskie nie robi¹ zbyt wiele,
by pielêgnowaæ wiedzê, dostrzec piêkno ró¿nic i podo-

bieñstw. Sk¹d Anglicy maj¹ wiedzieæ ¿e Polacy walczyli w
obronie ich kraju, kiedy nie maj¹ nawet historii w szkole?
A nasza m³odzie¿, lepiej lub gorzej, zna historiê kraju i
Europy.

Najwiêcej zdzia³aj¹ takie spotkania, jak to, które
odby³o siê w Brukseli. Sami chwalimy siê osi¹gniêciami
naszych narodów i dowiadujemy siê wielu ciekawych rze-
czy. Nagle odkrywamy, ¿e ksiê¿na Belgii Matylda jest
Polk¹, ¿e m³odzi Niemcy nie lubi¹ piwa, ¿e jêzyk czeski
ró¿ni siê od polskiego. Niespodziewanie po³¹czy³a nas zna-
jomoœæ... bajek. Okazuje siê ¿e w Belgii Bolek i Lolek
swego czasu zrobili zawrotn¹ karierê, a wszyscy znamy
Pszczó³kê Majê - œpiewaj¹c piosenkê z tego filmu w dzie-
siêciu jêzykach, szliœmy ulicami stolicy Europy, ogl¹daj¹c
nasze wspólne dziedzictwo, w duchu przekonani, ¿e stali-
œmy siê sobie troszkê bardziej bli¿si.

Nastêpne spotkanie odbêdzie siê u nas, w Kwidzy-
nie. Mam nadziejê, ¿e bêdziemy musieli odpowiadaæ na
setki pytañ naszych goœci – i ¿e to oni póŸniej bêd¹ g³oœno
œmiaæ siê, gdy us³ysz¹ od swoich rodaków, ¿e w Polsce
wszyscy chodz¹ w kufajkach i je¿d¿¹ na wozach drabinia-
stych.
                                                      Jakub MosiejczykSubkultury m³odzie¿owe

W dzisiejszych czasach czêsto mówi siê o m³odzie-
¿y. Jednak w wiêkszoœci spo³eczeñstwa wzbudza ona nie-
chêæ, zw³aszcza u osób starszych. Kiedy m³odzie¿ dojrze-
wa, zaczyna dostrzegaæ w³asn¹ odrêbnoœæ i zwi¹zan¹ z tym
chêæ bycia sob¹, zaczyna wstêpowaæ do grup spo³ecznych
zwanych subkulturami m³odzie¿owymi. Prowadzi to czê-
sto do odrzucenia przyjmowanych dot¹d wzorów, norm i
autorytetów. Nie sposób jednak wymieniæ wszystkich sub-
kultur wci¹¿ mno¿¹cych siê na ulicach naszego kraju. Po-
chwalaæ czy potêpiaæ ten podzia³ œwiata m³odych ludzi?
Coraz wiêcej m³odzie¿y nale¿y do najró¿niejszych subkul-
tur, co ich sk³ania do tego? Przyczyny powstawania tych
grup le¿¹ w zakamarkach psychiki cz³owieka, jest to przede
wszystkim potrzeba akceptacji, chêæ zaimponowania ró-
wieœnikom. Czêsto cz³onkowie subkultur s¹ sprawcami
przestêpstw przeciwko ¿yciu, zdrowiu i mieniu. Ich zacho-
wanie cechuje chêæ wy¿ycia siê, szpan, brutalnoœæ, chuli-
gañstwo, wandalizm. M³ody cz³owiek w sytuacji
niepewnoœci i zagubienia potrzebuje wsparcia psychiczne-
go i moralnego. Dziêki przynale¿noœci do grupy odnajduje
wartoœci, normy, wzory zachowania i za wszelk¹ cenê chce
dopasowaæ siê do otaczaj¹cego go towarzystwa.
Funkcjonowanie subkultur m³odzie¿owych jest w du¿ej
mierze uzale¿nione o stabilnej sytuacji politycznej i
gospodarczej kraju, od szans i mo¿liwoœci zaspokojenia ich
potrzeb. Zjawisko subkultur m³odzie¿owych jest proble-
mem spo³ecznym  i uwa¿a siê, ¿e demoralizuje m³odzie¿.
Te pozornie, niegroŸne, ma³e populacje dziewcz¹t i ch³op-
ców prowadz¹ czêsto do tego, i¿ m³ody cz³owiek zatraca
swoj¹ osobowoœæ, indywidualnoœæ i wyj¹tkowoœæ. M³o-
dzie¿, która nale¿y do subkultur m³odzie¿owych jest roz-
poznawalna na ulicach g³ownie za pomoc¹ ubioru, niekon-
wencjonalnych zachowañ, upodobañ do s³uchania okreœlo-
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nego gatunku muzyki.

Oto krótka charakterystyka wybranych subkul-
tur m³odzie¿owych:
Depeszowcy - nosz¹ wzorzyste, kolorowe chustki zwane
„bandamkami”, czêsto podcinaj¹ w³osy z boków g³owy.
Dresiarze - ludzie s³uchaj¹cy techno i muzyki elektro-
nicznej. Ogoleni s¹ na ³yso lub maj¹ postawione w³osy na
tzw. igie³ki. Ubrani w sportowe dresy. Dresy musz¹ byæ
firmowe oraz posiadaæ paski. Dominuj¹cymi butami s¹
adidasy w kolorach têczy. Ich has³a pokojowe i ekolo-
giczne s¹ nadal ¿ywe.
Heavymetalowcy - s³uchaj¹ muzyki o ciê¿kim, posêp-
nym, brzmieniu. Nosz¹ skórzane kurtki, na które nak³a-
daj¹ d¿insowe kamizelki z wypisanymi nazwami zespo-
³ów muzycznych. Maj¹ zazwyczaj d³ugie w³osy, wszel-
kiego rodzaju wisiorki, niklowane ³añcuszki, kolczyki.
Hipisi (dzieci- kwiaty) - Ubieraj¹ siê w powyci¹gane swe-
try, flanelowe koszule, jeansy, nosz¹ trampki, koraliki i
wisiorki. Nieodzownym elementem kultury hipisów sta³y
siê narkotyki. Hipisi maj¹ sk³onnoœci do w³óczêgostwa.
Punki – ubieraj¹ siê w czarne, skórzane kurtki, nabijane
æwiekami, d¿insowe, zniszczone spodnie i buty („glany”).
Nosz¹ skórzane pasy i bransoletki nabijane æwiekami lub
ostrzami na luŸno umocowanych ³añcuchach, tzw. „piesz-
czochy”. W³osy podgalaj¹ po bokach g³owy, pozostawia-
j¹c na jej œrodku kolorowy czub.
Rockersi - pasjonuj¹ siê motocyklami. Nosz¹ skórzane
buty, czarne skórzane kurtki lub kamizelki z naszywkami:
SS, War, Wermaht. D³ugie w³osy podtrzymuj¹ opaskami
Sataniœci - nosz¹ czarne, skórzane kurtki z wizerunkiem
diab³a lub g³owy koz³a, buty „oficerki”, emblematy w
kszta³cie odwróconego krzy¿a lub trzech szóstek (czasem
w formie tatua¿u). S³uchaj¹ muzyki black-metal.
Skejci (skaterzy, rolkarze) - Je¿d¿¹ na rolkach i deskorol-
kach. Wyró¿niaj¹ siê  strojem: bluza dresowa z kapturem,
luŸny T-shirt i szerokie spodnie z krokiem w okolicy kolan,
smycze. U¿ywaj¹ miêkkich narkotyków i alkoholu.
Skinhedzi - bardzo krótko ostrzy¿eni lub z ogolon¹ g³ow¹.
Nosz¹ najczêœciej kurtki „lotnicze”, dwustronne (czarno-
pomarañczowe). Podczas bójki przek³adaj¹ je na stronê
jaskraw¹. Zak³adaj¹ ciê¿kie, czarne buty, z kolorowymi
sznurówkami.
Sprejowcy ( graficiarze) - Ludzie, którzy farbami aero-
zolowymi niszcz¹ elewacje budynków i przejœæ podziem-
nych oraz wagony poci¹gów. Has³a i rysunki s¹ manife-
stacj¹ ich pogl¹dów na sytuacjê polityczn¹ w kraju.
Szalikowcy - nosz¹ koszulki i szaliki w barwach klubów
sportowych, których s¹ fanatycznymi zwolennikami.
                                                     Sylwia Leszczyszyn
(i jest jeszcze jedna subkultura - tekœciarze, m³odzi ludzie
pisz¹cy np. „Gazetê Prabuck¹”, do której nale¿¹ m.in.
Kuba, Sylwia, Dagmara, Asia, Magda, Ewa i inni cz³on-
kowie grupy redakcyjnej MGP. Wyró¿niaj¹ siê aktywno-
œci¹ i normalnoœci¹. Ich si³a polega na tym, ¿e jeden ich
artyku³ jest wiêcej wart ni¿ sto posprejowanych œcian i
tona oæwiekowanych pasów - MS)

Anna Onichimowska jest autork¹ powieœci pt.
„Krzysztofa P¹czka droga do s³awy”. Ksi¹¿ka napisana
jest w formie pamiêtnika. Prowadzi go tytu³owy bohater,
który jest naszym rówieœnikiem. Krzysztof przedstawia
siê i robi zapiski: najpierw codziennie, póŸniej nieco
rzadziej. W pamiêtniku pisze przede wszystkim o sobie,
swoich problemach, przygodach, perypetiach. Opisuje
równie¿ to, co przydarzy³o siê jego przyjacio³om. Mówi
o wszystkim prosto i ciekawie. Krzysztof jest dobrym ob-
serwatorem i próbuje pisaæ ksi¹¿ki, opowiadaj¹c losy lu-
dzi z najbli¿szego otoczenia. Ma nadziejê, ¿e zdobêdzie
w ten sposób s³awê.

To najlepsza ksi¹¿ka, jak¹ do tej pory czyta³em.
Zachêcam wszystkich kolegów do jej wypo¿yczenia i
przeczytania (jest w bibliotece SP2). Mo¿e ktoœ z Was
zacznie pisaæ pamiêtnik, a mo¿e napisze ksi¹¿kê?
                                              Maciej Kwolek kl. IIIc

„Martynka i osio³ek Weso³ek” to jedna z serii
ksi¹¿ek, których bohaterk¹ jest sympatyczna dziewczyn-
ka. Ca³a seria to 24 ksi¹¿ki. W ka¿dej z nich Martynka
prze¿ywa jak¹œ zabawn¹ i pouczaj¹c¹ przygodê. S¹ wœród
nich: nauka p³ywania, spotkanie z króliczkiem, bocianami,
wróbelkiem, poznawnie ptaków i muzyki, lot balonem,
zajêcia w kuchni, ogrodzie, ucieczka ulubionego psa i
wiele, wiele innych.

Wszystkie ksi¹¿ki s¹ bogato ilustrowane, zawie-
raj¹ przewa¿nie 18 stron i t³umaczone s¹ przez znan¹
polsk¹ poetkê i pisarkê - Wandê Chotomsk¹. Szukajcie
ksi¹¿ek z piêknym zdjêciem dziewczynki i wyraŸnym na-
pisem „Martynka” na twardej, kolorowej ok³adce. Prze-
¿ywajcie wspania³e przygody razem z tytu³ow¹ bohaterk¹.
    M. Krasiñska, D. Paw³owska, A. Wysocka kl. IIId

Zafascynowa³y mnie przygody Miko³ajka.
Przeczyta³em ca³y cykl: „Miko³ajek”, „Rekreacje
Miko³ajka”, „Miko³ajek i inne ch³opaki”, „Wakacje
Miko³ajka”, „Miko³ajek ma k³opoty”. Autorami tych
ksi¹¿ek s¹ Francuzi: humorysta Renee Goœcinny oraz
rysownik Jean Jaques Sempe. Opowiadaj¹ oni o
przygodach ma³ego urwisa Miko³ajka. Ch³opiec ten
bardzo lubi broiæ i czêsto wpada w tarapaty, ale zawsze
pomagaj¹ mu przyjaciele. Miko³ajek sprawia wiele
k³opotów nauczycielom i z tego powodu czêsto ma nie-
przyjemnoœci. Nasz rówieœnik prze¿ywa wiele ciekawych
i zabawnych przygód wszêdzie, gdzie siê pojawi. Cykl o
Miko³ajku zainteresuje zarówno kole¿anki, kolegów, jak
i doros³ych. Zmusi wszystkich do uœmiechu i refleksji nad
przyjaŸni¹.

Wprawdzie mam dopiero 9 lat, ale s¹ to najwspa-
nialsze ksi¹¿ki, jakie do tej pory przyczyta³em. Zabawne
rysunki pana Sempego s¹ prawie na ka¿dej stronie i na
pewno Was rozœmiesz¹.
                                           Mateusz Rutecki kl. IId

Najm³odsi recenzenci maj¹ g³os...
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         trochê kultury...
Œladem naszego konkursu...

W paŸdzierniku ub. roku og³osiliœmy na ³amach
GP konkurs dla dzieci i m³odzie¿y na legendê lub opowieœæ
dotycz¹c¹ zarania dziejów naszego miasta. Na konkurs,
którego organizatorem by³a p. Marlena Kapica, opiekun-
ka teatrzyku MGOK „Czarna owca”, nap³ynê³o 10 prac
(w tym jedna naszego redakcyjnego historyka). Nie jest
to liczba imponuj¹ca, ale jesteœmy wdziêczni ich auto-
rom za pozytywn¹ reakcjê na nasz apel. Próbuj¹c je oceniæ
wspólnymi si³ami doszliœmy do wniosku, ¿e wszystkie
reprezentuj¹ zbli¿ony poziom, tote¿ zdecydowaliœmy ich
autorów nagrodziæ upominkami, a dodatkowo
opublikowaæ wszystkie (stopniowo) na ³amach gazety. Na
pocz¹tek proponujemy czytelnikom prace Aleksandry
Papis i Pauliny Drza¿d¿ewskiej  z kl. VId SP2 oraz
Ma³ogorzaty Sybilli z kl. IIf Gimnazjum w Prabutach.

Szewczyk Prabut
Dawno temu w pewnym grodzie ¿yli Polanie, któ-

rzy zajmowali siê upraw¹ roli, drobnym handlem oraz rze-
mios³em. Byli to ludzie pracowici, którzy nawzajem sobie
pomagali. Gród ten by³ niewielki, ale ca³y czas siê rozra-
sta³, poniewa¿ ci¹gle przybywa³o nowych mieszkañców.
Osiedli³ siê tam pewien rzemieœlnik. Po pewnym czasie
za³o¿y³ swój w³asny zak³ad szewski, w którym wyrabia³
oraz naprawia³ buty.

Cz³owiek ten o imieniu Prabut by³ uczciwy i pra-
cowity, dlatego wszyscy mieszkañcy odnosili siê do niego
z wielkim szacunkiem. W swoim zak³adzie zatrudnia³ bied-
nych ludzi i dawa³ im przyzwoity zarobek. S¹siedzi po-
dziwiali go za wszystko, co robi³ dla grodu. Zadziwia³ ich
ogromn¹ inteligencj¹, bo potrafi³ wybrn¹æ z najwiêkszego
k³opotu. Pomaga³ ludziom biednym a swoim bogactwem
nigdy siê nie szczyci³.

Buty, które produkowa³, by³y znane w innych gro-
dach oraz za granic¹.

Pewnego s³onecznego dnia wybuch³ ogromny po-
¿ar, którzy wzniecili Ÿli ludzie. Prabut, widz¹c to, chcia³
za wszelk¹ cenê uratowaæ dobytek swój, swoich pracow-
ników i s¹siadów. Niestety, swoje poœwiêcenie przyp³aci³
¿yciem, gin¹c w p³omieniach. Gród pogr¹¿y³ siê w g³êbo-
kiej ¿a³obie. Ograniczono organizowanie hucznych zabaw.
Dla upamiêtnienia tak szlachetnego cz³owieka grodowi
nadano nazwê Prabuty.
                                  Aleksandra Papis kl. VId SP2

Jak to z Prabutami by³o...
W XIV wieku, w niewielkiej osadzie nad jeziorem

Liwieniec, Krzy¿acy zbudowali zamek, który zosta³ sie-
dzib¹ Zakonu. Mieszka³o w nim klkudziesiêciu zakonni-
ków, którzy dok³adnie dbali o wnêtrza i ogrody. Dziêki
temu zamek sta³ siê najwspanialsz¹ budowl¹ w pañstwie
krzy¿ackim.

Pewnego dnia jeden z biskupów warmiñskich za-
powiedzia³ swe przybycie, co wywo³a³o straszn¹ panikê

wœród zakonników. A wszystko dlatego, ¿e mimo swej
pracowitoœci i dok³adnoœci chodzili boso, bo w ca³ym gro-
dzie nie by³o szewca, który zadba³by o ich obuwie. Dla-
tego te¿ po krótkim namyœle og³oszono konkurs na naj-
lepszego szewca, w którym nagrod¹ by³a sakiewka z³ota.
Ze wszystkich stron zg³asza³o siê wielu chêtnych. Przy-
je¿d¿ali konno i przychodzili pieszo. W koñcu wybrano
najlepszgo z nich. To jego buty by³y najpiêkniejsze i
najwygodniejsze. Ca³y zamek ogarnê³y wielkie
przygotowania, bo do przyjazdu biskupa pozosta³o
niewiele czasu. Wszyscy sprz¹tali, porz¹dkowali ogrody,
czyœcili kamienne aleje a szewc ca³ymi dniami i nocami
szy³ buty dla zakonników i mieszczan.

Nadszed³ wreszcie oczekiwany wielki dzieñ. W
po³udnie na dziedziniec zamku zajecha³a kareta z bisku-
pem. Zakonnicy z kwiatami, chlebem i sol¹ wyszli na po-
witanie. Kiedy biskup przyjrza³ siê witaj¹cym, rozeœmia³
siê tak g³oœno, ¿e by³o go s³ychaæ w okolicznych miej-
scowoœciach. Dopiero po d³u¿szej chwili okaza³o siê, ¿e
ka¿dy z zakonników mia³ na stopach oba prawe buty!

Biskup, by uczciæ okolicznoœci tej pamiêtnej
wizyty nada³ zakonowi i jego okolicom nazwê Pra-Buty,
a to zabawne wydarzenie wspominaj¹ do dziœ babcie, opo-
wiadaj¹ce swoim wnukom bajki na dobranoc.
                              Paulina Drza¿d¿ewska kl. VId SP2

Legenda o Prabutach
Dawno, dawno temu kraj nasz porasta³y gêste

lasy, w których by³o pe³no zwierz¹t. W miejscu, gdzie
dziœ znajduje siê nasze miasto by³a tylko ma³a osada. Za-
mieszkiwali j¹ ludzie, którzy w pobliskim borze polowali
na zwierzêta. Z ich skór szyli buty - ci¿my skórzane, które
potem sprzedawali przejezdnym kupcom. Mo¿e dlatego
nasze miateczko nazywa siê Prabuty. Osada rozros³a siê a
ludziom nie brakowa³o ¿ywnoœci. Jednak co innego
zaczê³o nêkaæ mieszkañców. Coraz czêœciej zdarza³o siê,
¿e kiedy spali, noc¹ napadali na nich dziwni ludzie,
mówi¹cy innym jêzykiem. Zabierali ¿ywnoœæ i skóry,
zabijali tych, którzy stawiali im opór. Pewnego razu zbójcy
zabili ca³¹ rodzinê i spalili chatê. Jedynie ma³y Grzymek,
który mia³ 7 lat zd¹¿y³ uciec. Przygarnêli go s¹siedzi i
wychowali. Ch³opiec jednak ca³y czas pamiêta³, co zrobili
Ÿli ludzie z jego rodzin¹. Gdy dorós³, uda³ siê do miasta,
gdzie by³o wojsko. Tam nauczy³ siê sztuki walki, by kiedyœ
obroniæ swój gród przed z³ymi ludŸmi. Po kilku latach
powróci³ do swej osady. Ziomkowie nie mogli siê
nadziwiæ, ¿e tak zmê¿nia³. Grzymek przedstawi³ radzie
starszych swój plan. Zebra³ m³odych ch³opców i nauczy³
ich, jak broniæ siê przed napadem. Wkrótce ca³¹ osadê
obudowali murem. Przy bramie zawsze sta³o dwóch
stra¿ników.

Od tej pory ludzie w ca³ej osadzie ¿yli spokojnie
a Grzymek cieszy³ siê szacunkiem mieszkañców. Na jego
czeœæ w herbie umieszczono jego podobiznê, czyli silnego
mê¿czyznê z maczug¹, broni¹cego bramy miasta.
                     Ma³gorzata Sybilla kl. IIf Gimnazjum P-ty
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         trochê kultury, sportu i zabawy...
Czarna owca

Z okazji Dnia Dziecka teatrzyk MGOK „Czarna
owca” pod autorskim kierownictwem p. Marleny Kapicy
wystawi³ premierowe „Bajki dla pot³uczonych”. Jest to
zabawna parafraza znanych bajek w ujêciu kabaretowym.
Spektakl zosta³ bardzo dobrze przyjêty przez nastoletni¹
widowniê. Powtórka - 10 czerwca.

Scena teatralna SP2

Teatrzyk szkolny SP2, prowadzony przez p. Annê Stan-
kiewicz dla m³odszej widowni zagra³ spektakl „Nie ma
tego z³ego”. W obu przypadkach - pe³ny sukces!        MS

Nastêpcy Ronaldo...

22 dru¿yny (ponad 200 pi³karzy) uczestniczy³y w wio-
sennej edycji Prabuckiej Ligi Pi³ki No¿nej.

W kategorii szkó³ podstawowych (9 dru¿yn) zwyciê¿yli
„Apacze” kpt. Mateusz Raczkowski (na zdjêciu z „szefa-
mi” miasta i gminy) przed „Jastrzêbiami” i „Fc Diab³y”.
W kategorii gimnazjum (6 dru¿yn) z kompletem punktów
zwyciê¿y³a dru¿yna „Kocie Mózgi” kpt. Przemek Romiñ-
ski przed „Schalke 06” i „Fc Watykan”.W kategorii open
(7 dru¿yn) I m „Gimnazjum”, II m „Patronat”, III m „Fc
Ogrodowa”. To by³ prawdziwy maraton, szczególnie dla
organizatora, Krzysztofa Papisa - MGOK.

Tropem ptasich gniazd

28 maja MGOK zorganizowa³ ciekaw¹ wyprawê plene-
row¹ z udzia³em mi³oœnika ornitologii Jerzego Pawelca.
Uczestnicy przy ³adnej pogodzie obserwowali ptaki w
okolicach Prabut, uczyli siê je rozró¿niaæ i poznawali ich
zwyczaje. Wyprawy te bêdziemy kontynuowaæ.

maj - czerwiec 2005 str.21



Przejaœnienia o „Œwicie”...
Przed kilku laty Spó³dzielniê Inwalidów „Œwit”

postawiono w stan likwidacji. Od tej pory mienie ruchome
zlicytowano, obiekty, które nie s¹ dzier¿awione przez inne
podmioty gospodarcze niszczej¹, a zaleg³oœci podatkowe
wobec gminy uros³y do kwoty powy¿ej 300.000z³. Wobec
zainteresowania firmy elektronicznej tym obiektem,
UMiG z uwagi na szansê utworzenia miejsc pracy i zago-
spodarowania zak³adu rozpocz¹³ dzia³nia w celu
uregulowania tej, mówi¹c krótko, nienormalnej i
bulwersuj¹cej sytuacji. Problem z ostateczn¹ sprzeda¿¹
obiektu polega³ na tym, ¿e nikt z wierzycieli nie by³
sk³onny zap³aciæ za aktualn¹ wycenê wartoœci budynków
i terenu, co mog³oby doprowadziæ do sprzeda¿y. Chc¹c
nadaæ sprawie w³aœciwy tok UMiG musia³ wyst¹piæ do
S¹du Rejonowego o nadanie naszym tytu³om
wykonawczym klauzuli wykonalnoœci. Mówi¹c
„ludzkim” jêzykiem, gmina musia³a staæ siê oficjalnym
wierzycielem, by po wy³o¿eniu œrodków na wycenê móc
te pieni¹dze odzyskaæ lub przej¹æ za nie czêœæ maj¹tku.
Taka decyzja s¹du zapad³a, dokumenty w najbli¿szym
czasie dotr¹ do komornika, który zagwarantowa³ gminie
zwrot wy³o¿onej „kasy” w pierwszej kolejnoœci (kolejka
wierzycieli jest spora). Wyceny dokona bieg³y rzeczo-
znawca s¹dowy, gmina zap³aci i, z nadziej¹, ¿e potencjal-
ny nabywca siê nie rozmyœli, bêdzie „pilotowaæ” sprze-
da¿.

W ka¿dym razie poczyniono niezbêdne kroki, bez
których za kilka lat „Œwitem” mog³by siê zaj¹æ jedynie
firma rozbiórkowa. Ryzyko utraty poniesionych nak³adów
na wycenê jest niewielkie, wartoœæ obiektu maleje z roku
na rok, wiêc raczej nabywca siê znajdzie. Jeœli nawet nie
uda³oby siê odzyskaæ zaleg³oœci podatkowych, to w razie
uruchomienia w tym miejscu nowej dzia³alnoœci, do gminy
wp³yn¹ nowe podatki od nieruchomoœci oraz od wyna-
grodzeñ zatrudnionych tam, daj Bo¿e, pracowników.     MS

wieœci z ratusza...
str. 22 maj - czerwiec 2005

Stanowisko Rady Miejskiej w Prabutach w
sprawie nak³adów finansowych pañstwa na
oœwiatê oraz zmiany naliczania subwencji

oœwiatowej

Zgodnie z zapisami Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej ka¿dy m³ody cz³owiek otrzyma³ gwarancje do-
stêpu do dobrej i bezp³atnej edukacji. Samorz¹dom reali-
zuj¹cym podstawowe potrzeby swoich mieszkañców, w
tym edukacjê, ze wzglêdu na niewystarczaj¹ce wsparcie
finansowe Pañstwa, obowi¹zek realizacji zapisów  kon-
stytucyjnych staje siê coraz trudniejszy do prawid³owego
wykonania.

Form¹ realizacji bezp³atnego kszta³cenia dzieci i
m³odzie¿y jest przyznawana samorz¹dom subwencja
oœwiatowa, która nie wynika  z realnych potrzeb, a z
podzia³u nak³adów jakie przeznaczane s¹ na oœwiatê w
corocznym bud¿ecie pañstwa. Powodem takiej sytuacji jest

brak okreœlenia jednakowych dla ca³ej oœwiaty publicznej
standardów kszta³cenia, w tym zatrudniania nauczycieli.
Przyjmowane od kilku lat algorytmy podzia³u subwencji
oœwiatowej na poszczególne samorz¹dy, uzale¿niaj¹ j¹ w
szczególnoœci od liczby dzieci, nie bior¹c pod uwagê
ci¹g³ego wzrostu kosztów kszta³cenia, wœród nich p³ac na-
uczycielskich. Jest powszechnie wiadomym, ¿e kszta³cenie
jest dzia³alnoœci¹ kosztown¹ oraz, ¿e w czasach intensyw-
nego rozwoju nauki i techniki koszty te nie s¹ i nigdy nie
bêd¹ zale¿ne jedynie od liczby uczniów w poszczególnych
placówkach oœwiatowych.

Naliczanie subwencji oœwiatowej, ze szczególnym
uwzglêdnieniem liczby uczniów, wymusza na samorz¹-
dowcach podejmowanie trudnych i niepopularnych w œro-
dowisku decyzji, dotycz¹cych racjonalizacji sieci szkó³,
ograniczania kosztów utrzymania, zwiêkszania liczebnoœci
uczniów w klasach oraz zmniejszania wysokoœci dodat-
ków p³acowych dla nauczycieli. Nadrabianie wieloletnich
zaleg³oœci w konserwowaniu i remontowaniu bazy szkol-
nej jest  zadaniem bardzo kosztownym, które od roku 2005
nie znalaz³o wsparcia ze strony bud¿etu pañstwa. Tego-
roczna rezerwa subwencji oœwiatowej nie przewiduje do-
finansowania niezbêdnych remontów szkó³, a nawet wspar-
cia tak wa¿nego zadania edukacyjnego jakim jest nauczanie
indywidualne dla dzieci, które z wa¿nych przyczyn
zdrowotnych nie mog¹ uczêszczaæ na zajêcia do szko³y.

Na szko³y, a przez to na samorz¹dy nak³adane s¹
nowe, kosztowne zobowi¹zania finansowe. Znajduj¹ one
umocowanie prawne w kolejnych nowelizacjach ustawy
Karta Nauczyciela i ustawy o systemie oœwiaty. Aktual-
nym przyk³adem takiego dzia³ania s¹ wprowadzone no-
welizacj¹ ustawy o systemie oœwiaty stypendia szkolne,
które rozbudzi³y du¿e nadzieje w rodzinach utrzymuj¹cych
siê na granicy ubóstwa, a w du¿ym stopniu realizacja tych
oczekiwañ bêdzie mo¿liwa jedynie przy znacznym zaan-
ga¿owaniu œrodków finansowych, pochodz¹cych z docho-
dów w³asnych miast i gmin. Przeciwstawiaj¹cym siê ta-
kiej sytuacji samorz¹dom Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej i Sportu radzi wprowadzenie takich kryteriów przy-
znawania stypendiów, aby œrodki pochodz¹ce z bud¿etu
pañstwa by³y wystarczaj¹ce. Kolejny raz od samorz¹dów
oczekuje siê za³atwienia sprawy trudnej i bardzo kontro-
wersyjnej, wszak¿e chodzi o dzieci biedne i  zaniedbane
œrodowiskowo.

Prowadzona w takim kszta³cie polityka finanso-
wania oœwiaty  nie mo¿e byæ dalej akceptowana przez sa-
morz¹dy. Rada Miejska w Prabutach protestuje przeciwko
zaniechaniu partnerskiego i uczciwego realizowania obo-
wi¹zku finansowania oœwiaty przez bud¿et pañstwa. Pra-
gniemy do³¹czyæ do g³osu tych samorz¹dów, które od kil-
ku lat dok³adaj¹ znaczne œrodki do przyznawanej subwen-
cji oœwiatowej. W bud¿ecie miasta i gminy Prabuty oœwiata
stanowi najwiêksz¹ pozycjê, która w ostatnich latach oscy-
luje w granicach 50% ca³ego bud¿etu, a realizacja wszyst-
kich ustawowych zobowi¹zañ oœwiatowych wymaga kil-



wieœci z ratusza...
kunastoprocentowego dofinansowania z dochodów w³a-
snych gminy.

Otrzymywana przez gminê Prabuty subwencja
oœwiatowa nie wystarcza na p³ace nauczycielskie w
wiêkszoœci placówek i niedobór ten ci¹gle roœnie wraz z
awansem zawodowym nauczycieli, którego koszty w
znacznej mierze obci¹¿aj¹ samorz¹d.  Zmiana wartoœci
wag koryguj¹cych, w szczególnoœci dla szkó³ wiejskich,
spowodowa³a znaczne obni¿enie  subwencji oœwiatowej
dla miasta i gminy Prabuty na rok 2005.

Na dowozy uczniów do szkó³ gmina wydaje oko³o
500 tys. z³, a przecie¿ zadanie to nie jest dobrowolnym
wyborem gminy, ale takim, które wynika z  obowi¹zku
ustawowego oraz realnych potrzeb i nie jest wspierane
poprzez subwencjê  oœwiatow¹.

Obni¿enie wstêpnej wysokoœci subwencji do jej
ostatecznej wersji, o ponad 130 tys. z³,  na rok 2005,
zmusi³o samorz¹d do kolejnych ciêæ bud¿etowych i
podjêcia niepopularnych, ale koniecznych decyzji
zmniejszaj¹cych niektóre sk³adniki p³acowe dla
nauczycieli.

Maj¹c na wzglêdzie znaczenie wychowania dzieci
i m³odzie¿y, samorz¹d gminy Prabuty finansuje z w³a-
snych œrodków zajêcia pozalekcyjne we wszystkich
szko³ach oraz w³¹cza siê w organizacjê zajêæ dla dzieci i
m³odzie¿y w czasie wolnym od nauki.

W ostatnich latach w mieœcie i gminie Prabuty
podjêto wiele dzia³añ prowadz¹cych do racjonalizacji wy-
datków w oœwiacie. Z niepokojem obserwujemy, ¿e dzia-
³aniom oszczêdnoœciowym towarzyszy spadek udzia³u bu-
d¿etu pañstwa w finansowaniu zwiêkszaj¹cych siê syste-
matycznie nowych zadañ oœwiatowych.

Zwracamy siê do wszystkich œrodowisk zainte-
resowanych w³aœciwym funkcjonowaniem edukacji w Pol-
sce o  wsparcie dzia³añ samorz¹dów upominaj¹cych siê
o takie finansowania oœwiaty, które bêdzie gwarantowa³o
prawid³owy i jednakowy rozwój wszystkich m³odych
obywateli Naszego Pañstwa.

Do wiadomoœci:
1. Pan W³odzimierz Cimoszewicz -  Marsza³ek Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej
2. Pan Miros³aw Sawicki – Minister Edukacji Narodowej
i Sportu
3. Pan Jerzy Ochotny – Pomorski Kurator Oœwiaty
4.  Zespó³ ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspól-
nej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego
5. Pan Mariusz Poznañski – Przewodnicz¹cy Zwi¹zku
Gmin Wiejskich
6. Pan Leszek Czarnobaj – Starosta Powiatu Kwidzyñ-
skiego
7. Pani El¿bieta Markowska – Prezes Zarz¹du Okrêgu
Pomorskiego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
8.  Pan Wojciech Ksi¹¿ek – Przewodnicz¹cy Sekcji Oœwia-
ty i Wychowania Regionu Gdañskiego NSZZ ,,Solidar-
noœæ”
9. Dyrektorzy szkó³ miasta i gminy Prabuty
10.  Zarz¹d Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
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Wspania³e jubileusze
W sobotê, 14 maja w sali Urzêdu Miasta i Gminy

trzy pary uroczyœcie œwiêtowa³y 50-lecie po¿ycia ma³-
¿eñskiego. Z tej okazji burmistrz wrêczy³ dostojnym Ju-
bilatom medale „Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”,
nadane przez Prezydenta RP. Przy okazji Z³otych Godów
ma³¿onkowie powtórzyli tekst przysiêgi sprzed pó³ wieku.
By³y kwiaty, lampki szampana i ³zy wzruszenia...

PP. Maria i Micha³ Bo¿ek na chwilê przed toastem.

PP. Zofia i Wac³aw Szpeflikowie

PP. Teresa i Klemens Szymañscy



og³oszenia, komunikaty...

Wychowawcy i uczniowie Gimnazjum w Rodowie sk³a-
daj¹ serdeczne podziêkowanie Wam, Drodzy Przyjaciele
za pomoc finansow¹, dziêki której mogliœmy spêdziæ nie-
zapomniane chwile w polskich Tatrach. W organizacji wy-
cieczki do Zakopanego wspomogli nas:
- Pe³nomocnik Burmistrza d/s OKSiWzOP P. Palmira
Trzciñska - Kowalska
- Sklep Wielobran¿owy P. Gra¿yny Badur
- Firma Handlowo - Us³ugowa P. Paw³a Frankowskiego
- Firma Handlowa „Koneser” PP. DŸwiga³owskich
- Sklep Spo¿ywczy P. Andrzeja Piotrowskiego
- Firma Handlowo - Us³ugowa P. Heleny Grabiñskiej
- Sklep Przemys³owy PP. Zofii Janiszewskiej, Janusza Wa-
sickiego, Wojciecha Kassa
- Sklep Spo¿ywczy „Lizak” P. Romana Liziñskiego
- Apteka Pod Lwami P. Haliny Jab³oñskiej
- Firma P. Jerzego Próchnickiego
- MGOPS w Prabutach
Z ca³ego serca Wam dziêkujemy!!!

Pañstwo Cecylia i Tadeusz Warchlewscy zwró-
cili siê do wspó³mieszkañców Prabut o pomoc dla chorej
córki (na zakup specjalistycznego ³ó¿ka), licz¹c na ludzk¹
solidarnoœæ i zrozumienie faktu, ¿e nie bieda i niedostatek
sk³oni³y ich do tego apelu, a koniecznoœæ wydatku, prze-
rastaj¹cego mo¿liwoœci przeciêtnej prabuckiej rodziny.
Prabucianie, czêsto obcy ludzie zareagowali fantastycznie.
W³aœciciele sklepów pozwolili na umieszczenie w swoich
placówkach puszek na finansowe datki, a inni mieszkañ-
cy Prabut wykazali siê zrozumieniem i ofiarnoœci¹.

Za poœrednictwem GP rodzice Justyny pragn¹ ser-
decznie podziêkowaæ wszystkim, do których bezpoœred-
nio zwrócili siê o pomoc, a tak¿e tym wielu bezimiennym,
którzy podzielili siê nieraz ostatnim groszem. Szczególne
s³owa wdziêcznoœci Pañstwo Warchlewscy kieruj¹ pod
adresem:
- w³adz Prabut - burmistrza B. Paw³owskiego i Rady Miej-
skiej z przewodnicz¹cym H. Fedorukiem,
- firm: B. Paw³owskiego („Bomet”), J. Laube („Hydron”),
J. Panek („Japan”)
- w³aœcicieli sklepów: PP. D³u¿eñ, Meller, Jakubowscy,
Tomaszewscy, masarni „Matis” i apteki P. Jab³oñskiej a
tak¿e wszystkim ludziom dobrego serca, dziêki którym
Justyna ma nowe ³ó¿ko, pozwalaj¹ce na skuteczniejsz¹
pielêgnacjê i rehabilitacjê.

Pomogliœcie Justynie!

O poci¹g do Marsza³ka
Bynajmniej nie chodzi tu o szczególne zaintere-

sowanie fizyczne osob¹ któregokolwiek z wojewódzkich
notabli, a rzecz dotyczy próœb mieszkanców o urucho-
mienie po³¹czenia do I³awy oko³o 5 rano. Na pismo bur-
mistrza w tej sprawie dyrekcja PKP Przewozy Regionalne
odpowiedzia³a, ¿e deficytowe linie mog¹ byæ uruchomia-
ne jedynie w wypadku dofinansowania ich przez Urz¹d
Marsza³kowski (w tym przypadku Pomorski i Warmiñ-
sko - Mazurski). Stanowczo, chocia¿ grzecznie (bajer to
oni maj¹ opanowany od lat) PKP odbi³a pi³eczkê w stronê
samorz¹dów. Na takie dictum burmistrz skierowa³ t¹ od-
powiedŸ do wicemarsza³ka M. Biernackiego.
Prabuckie Stowarzysznie Kresowiaków organizuje w dniu
14 sierpnia b.r. wyjazd na Festiwal Kultury Kresowej do
Mr¹gowa. Chêtnych prosimy o zg³aszanie siê do Prezesa
Stowarzyszenia p. Andrzeja Mosiejczyka (tel. 0603 501
717). Liczba miejsc ograniczona. Ceny biletów 25 - 35
z³.
Na zg³oszenia czekamy do koñca sierpnia.

Przyszli kierowcy na start!
Podczas tegorocznych Dni Prabut (25-26 czerw-

ca) Szko³a  Nauki Jazdy „SAS” S. Stefanowskiego pro-
ponuje przeprowadzenie konkursu, którego g³ówn¹ na-
grod¹ bêdzie bezp³atny kurs na prawo jazdy (wartoœæ -
1000z³). Na estradzie festynowej zmierzy siê trójka fina-
listów, wy³oniona w uprzednich eliminacjach. Organizator
zapewnia nagrody rzeczowe dla ca³ej trójki. Warunkiem
uczestnictwa jest ukoñczenie 18 lat i nie posiadanie pra-
wa jazdy. Eliminacje w celu wy³onienia finalistów odby-
waæ siê bêd¹ w poniedzia³ki w godz. 16-18 w MGOK.
Zachêcamy do udzia³u w konkursie - zabawie.

No i jak tu jechaæ???
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Rodowo dziêkuje!



         ze sportu...         trochê kultury...
Koszykarki Gimnazjum w finale wojewódzkim.

Gra³y z „ Lotosem”
Bardzo dobrze w tym roku spisa³y siê w rozgryw-

kach miêdzyszkolnych koszykarki tutejszego Gimnazjum.
Zajê³y I miejsce w powiecie, g³adko pokonuj¹c zespo³y z
Sadlinek, Nebrowa i Gardei oraz staczaj¹c zaciêty i wy-
równany mecz z maj¹cymi znaczn¹ przewagê wzrostow¹
dziewczêtami z Gimnazjum Nr 2 w Kwidzynie. Nasze
dziewczêta reprezentowa³y powiat w Pó³finale Wojewódz-
kim w Nowym Dworze Gdañskim. Gra³y tam z zespo³em
gospodarzy oraz mistrzyniami powiatów sztumskiego i
malborskiego. Wszystkie spotkania wygra³y ze znaczn¹
przewag¹ (20-30 punktów), zas³u¿enie wygrywaj¹c awans
do Fina³u VI Wojewódzkiej Gimnazjady M³odzie¿y Szkol-
nej. S¹ jak dot¹d chyba jedyn¹ dru¿yn¹ z gier zespo³o-
wych z naszej gminy, której uda³a siê ta sztuka po utwo-
rzeniu nowych, wiêkszych województw. W drodze do fi-
na³u wojewódzkiego w rozgrywkach powiatowych i pó³-
fina³owych czterem zespo³om nie pozwoli³y umieœciæ ani
razu pi³ki we w³asnym koszu. Przed fina³em wojewódz-
kim, jako opiekun ba³am siê,
(znaj¹c si³ê startuj¹cych tam zespo³ów), ¿e teraz one mog¹
przegraæ „do zera”. Tym bardziej, i¿ w czasie losowania
okaza³o siê, ¿e mamy w grupie m³odzie¿owy zespó³ „Lo-
tosu” Gdynia, a pozosta³e zespo³y oprócz zajêæ w
Szkolnych Ko³ach Sportowych trenuj¹ równie¿ w klubach.
Jednak nasze dziewczêta zrobi³y co mog³y i wszystkim
zespo³om wrzuci³y chocia¿ po 20 punktów. Swoje mecze
przegra³y do 43, 61 i z „Lotosem” do 98 punktów.
Ostatecznie zajê³y VI miejsce w województwie, jednak z
ich sportowej postawy w ca³ym cyklu rozgrywek jestem
bardzo zadowolona. Gra³y ambitnie, walcz¹c o ka¿d¹ pi³kê,
ka¿dy metr na boisku. Wiêkszoœæ z tych dziewcz¹t
uczêszcza do klasy III tutejszego Gimnazjum, ¿yczê im
dalszych sukcesów sportowych, ju¿ w nowych szko³ach, a
ich m³odszym kole¿ankom, wiêcej funduszy na dodatkowe
zajêcia sportowe, gdy¿ mamy sporo zdolnej ,chêtnej i
ambitnej m³odzie¿y.

Zdjêcie z Fina³u Powiatu, (na dole od prawej) Marta We-
so³owska, Barbara Kowalska,Karolina Hiszczyñska, Ewa
Karolak, Joanna Preis, Ma³gorzata Kunce, Ewelina Cie-
œlikiewicz, Kamila W¹s, (w górnym rzêdzie od lewej) Aneta
Graszkiewicz, opiekun Agnieszka Stachyra, Paulina Wê-
grecka i Marta Adamkiewicz. W rozgrywkach pó³fina³o-
wych kontuzjowan¹ Basiê Kowalsk¹ zast¹pi³a Karolina
Fingajska.

Opiekun SKS Pi³ki Koszykowej Dziewcz¹t w
               Gimnazjum Prabuty-Agnieszka Stachyra

Tym razem proponujê drobne formy Pana Leona Abra-
mowicza, który przynamniej mi jest znany jako szaradzi-
sta, publikuj¹cy zadania w ogólnopolskich pismach tej
bran¿y. Jednoczeœnie przepraszam autora, ¿e tak d³ugo
zwleka³em z publikacj¹, a¿ niektóre w¹tki jego
satyrycznych form sta³y siê nieco nieaktualne. Zachêcam
innych pisz¹cych, by poszli w œlady tych kilku odwa¿nych,
³amy „Gazety Prabuckiej” s¹ zawsze dla Pañstwa otwarte.

       Gruszki na wierzbie
Kiedy urosn¹ gruszki na wierzbie,
wspania³y pomnik Leszka wyrzeŸbiê,
postawiê na cokole w ogrodzie
i zawo³am: „Podziwiaj go narodzie!”

      O politykach
Nie ka¿dy polityk, który prawi mora³y
i ci¹gle psioczy na postkomunê
ma czyte rêce i wznios³e idea³y
i sam uczciw¹ prac¹ zbi³ fortunê

      Fortuna
Mówi¹, ¿e fortuna ko³em siê toczy,
lecz ona nieraz z obranej drogi zboczy
i dostaje siê w niepowo³ane rêce,
które maj¹ du¿o, a chc¹ jeszcze wiêcej

       Scenariusz filmowy
Mam ju¿ scenariusz gotowy
na wspania³y film nowy,
jak Prezydent tañczy³ z wilkami
a boi siê œpiewaæ z diab³ami,
a zw³aszcza z jednym, co zwie siê Rokita
on pana Prezydenta na pewno chcia³by przepytaæ...

              ***
W Polsce dziœ taki rz¹d panuje,
który do swego pe³nego koryta
nie chce dopuœciæ emeryta
i jego losem siê nie przejmuje...

              ***
Miko³aj Rej powiedzia³,
¿e Polacy nie gêsi i swój jêzyk maj¹”
Ja dzisiaj powiem wiêcej:
Polacy, owszem swój jêzyk maj¹,
lecz coraz gorzej go znaj¹

             ***
Panom burmistrzom siê k³aniamy
za to, ¿e piêkn¹ oczyszczalniê mamy,
a za now¹ drogê w Orkuszu
dziêkujemy z serca i duszy.
Róbmy tak dalej w mieœcie i gminie
a miasto Prabuty w Polsce zas³ynie.
                                       Leon Abramowicz
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      rozmaitoœci...
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C'est la Pologne!  (To jest Polska)
Oto tekst, który ukaza³ siê we francuskim piœmie „Roh-
tas”.

Polska. Oto znajdujemy siê w œwiecie absurdu.
Kraj, w którym co pi¹ty mieszkaniec straci³ ¿ycie w czasie
drugiej wojny œwiatowej, którego jedna pi¹ta narodu ¿yje
poza granicami i w którym co trzeci mieszkaniec ma 20
lat. Kraj brutalnie oderwany od wiekowych tradycji, który
odbudowa³ swoj¹ stolicê wed³ug obrazów Canaletta, a Sta-
re Miasto odtworzy³ jako nowe. Kraj, który ma dwa razy
wiecej studentów ni¿ Francja, a in¿ynier zarabia tu mniej
ni¿ przeciêtny robotnik. Kraj, gdzie cz³owiek wydaje dwa
razy wiêcej ni¿ zarabia, gdzie przeciêtna pensja nie prze-
kracza ceny trzech par dobrych butów, gdzie jednocze-
œnie nie ma biedy, a obcy kapita³ pcha siê drzwiami i okna-
mi. Kraj, w którym koncesjami rz¹dz¹ monopoliœci. Kraj
ze stolic¹, w której centrum stoj¹ nowoczesne biurowce,
oferuj¹ce pomieszczenia po 10-35 USD za metr. Kraj, w
którym cena samochodu równa siê trzyletnim zarobkom,
a mimo to trudno znaleŸæ miejsce na parkingu. Kraj, w
którym mo¿na sobie kupiæ chodniki, postawiæ parkomaty
i p³aciæ pañstwu tylko 10 procent podatku od zysku. Kraj,
w którym otrzymanie paszportu do niedawna stanowi³o
problem, a mimo to ponad 3,5 mln obywateli rocznie wy-
je¿d¿a na wczasy za granicê. Jedyny kraj by³ego bloku
socjalistycznego, w którym obywatelowi wolno posiadaæ
dolary, choæ nie wolno mu ich kupiæ ani sprzedaæ poza
bankami i kantorami. Cudzoziemiec musi zrezygnowaæ
tu z jakiejkolwiek logiki, je¿eli nie chce straciæ gruntu
pod nogami. Dziwny kraj, w którym z kelnerem mo¿na
porozmawiaæ po angielsku, z kucharzem po francusku, a
z ministrem lub jakimkolwiek urzêdnikiem pañstwowym
tylko za poœrednictwem t³umacza.Polacy! Jak wy to
robicie? Œmiech to zdrowie...
Oto kilka autentycznych wycinków z raportów policyjnych,
oczywiœcie nie z naszej komendy ani ¿adnej innej, gdzie
mogê przeje¿d¿aæ samochodem lub wracaæ po imprezie:
1. „W miejscu zdarzenia spotka³em trzech denatów, z któ-
rych dwoje dawa³o znaki ¿ycia w postaci przekleñstw, a
trzeci by³ ca³kiem nie¿ywy”
2. „Poszkodowana zosta³a kopniêta w siedz¹c¹ czêœæ cia-
³a”
3. „Patroluj¹c ulicê zauwa¿y³em spokój”
4. „Przy nietrzeŸwej znaleziono trzeŸwe niemowlê”
5. „Poszkodowany zosta³ odwieziony do szpitala celem
umieszczenia w tamtejszym zak³adzie pogrzebowym”
6. „Wed³ug widocznych œladów na œniegu podejrzany by³
w butach bez skarpetek”
7. „Patroluj¹c ulicê zauwa¿yliœmy dwóch podejrzanych
osobników. Zapytaliœmy siê grzecznie - a wy tu co?, a oni
odpowiedzieli wulgarnie - a my tu nic”
8. „W wyniku obserwacji stwierdziliœmy, ¿e sklepowa da-
wa³a znajomym od ty³u”
9. „Podejrzany zrobi³ ma³¹ i du¿¹ potrzebê wewn¹trz

 I og³oszenia parafialne, zarêczam, ¿e nie pochodz¹ce z
naszej ani z ¿adnej z okolicznych parafii:

*
„Ca³a wspólnota dziêkuje chórowi m³odzie¿owemu, który
na okres wakacji zaprzesta³ swojej dzia³alnoœci”

*
„Za tydzieñ Wielkanoc. Bardzo proszê wszystkie panie
sk³adaæ jajka w przedsionku”

*
„W ka¿d¹ œrodê spotykaj¹ siê m³ode mamy. Na te panie,
które chc¹ do nich do³¹czyæ, czekamy w zakrystii w
czwartki wieczorem”

*
„Pan Kowalski zosta³ wybrany na urz¹d kustosza nasze-
go koœcio³a i zaakceptowa³ nasz wybór. Nie mogliœmy
znaleŸæ nikogo lepszego”

*„W niedzielê ksi¹dz rektor przewodniczy³ swojej po¿e-
gnalnej mszy. Chór odœpiewa³ hymn „Klaskajmy wszyscy
w d³onie”

*
„Na wspólnej wieczerzy by³o jak w niebie - brakowa³o
wielu z tych, których siê spodziewaliœmy”

*„Z tablicy og³oszeñ: Dzisiejszy temat : Czy wiesz, jak
jest w piekle? PrzyjdŸ i pos³uchaj naszego organisty”

*
„Po po³udniu w pó³nocnym i po³udniowym koñcu koœcio³a
odbêd¹ siê chrzty. Dzieci bêd¹ chrzczone z obu stron”

*
„W czwartek o 16.00 wspólne lody. Panie daj¹ce mleko
prosimy przyjœæ wczeœniej”

*
„W podziemiach by³o gor¹co, panie zdjê³y ubrania. Mo¿-
na je ogl¹daæ w ka¿dy pi¹tek”
Wszelkie podobieñstwa do osób i zdarzeñ s¹ niezamierzo-
ne a prezentowane cytaty s¹ zapewne niecnym  wymys³em
satyryków.                         wybra³ M.Szulc

spodni celem unikniêcia odpowiedzialnoœci”
10. „Pies pow¹cha³ œlad i rzyga³ jak kot”
11. „By³ to pies marki wilczur”
12. „Ukrywa³ siê w œmietniku, przez co cuchn¹³ tak inten-
sywnie, ¿e nawet pies s³u¿bowy siê skrzywi³”
13. „Pokropek nie przyniós³ skutku, denat by³ nadal mar-
twy”
14. „W lesie zastaliœmy drzewa, krzaki i towary niewia-
domego pochodzenia”
15. „Na drodze le¿a³ pies, obok niego prawdopodobnie
w³œciciel, te¿ denat”
16. „Decyzj¹ prokuratora zw³oki konia wydano rodzinie”


