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Dwa sztandary - nowy i „stary”

Podnios³a uroczystoœæ w dniu Œwiêta 3 Maja: nowy sztandar - ukoronowaniem
wieloletniej przyk³adnej aktywnoœci prabuckiego Zarz¹du Ligi Obrony Kraju.
Wiêcej na ten temat na str. 6

Natomiast harcerze odzyskali swój historyczny symbol, niemal zapomniany
sztandar pierwszej organizacji ZHP w Prabutach. Harcerz Mateusz £ukaszewski prezentuje odzyskany sztandar . Wiêcej o tej nostalgicznej podró¿y „w
czasie” na str. 8-9
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Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
Dwa sztandary, bêd¹ce dowodem niegasn¹cej aktywnoœci pokoleñ
m³odych i starszych Polaków - Prabucian, stanowi¹ce przejaw patriotycznego wychowania i kultywowania tradycji wbrew politycznym i historycznym
zawirowaniom, dwie ró¿ne uroczystoœci, a jak¿e podobne...W jednym i drugim przypadku m³odzi ludzie w mundurach i mundurkach, znajduj¹cy czas
nie tylko na naukê, zabawê i rozrywkê,
ale równie¿ cz¹stkê swojego czasu poœwiêcaj¹cy Polsce i ojczystym tradycjom. Zbyt patetyczne? Ani harcerzy,
ani m³odych cz³onków Ligi Obrony
Kraju nikt nie zmusza do biegania na
zbiórki czy uci¹¿liwe æwiczenia musztry, nie te czasy... Oni to lubi¹, za
spraw¹ swoich instruktorów i dzia³aczy, którzy potrafili zaszczepiæ w m³odych, czêsto niepokornych duszach
zainteresowanie do czegoœ innego ni¿
dyskoteki, nocne zbiórki „blokersów”,
naœladownictwo rozmaitych subkultur
i ch³oniêcie szumu medialnego wspó³czesnego œwiata. To pasja zaledwie kilku doros³ych osób spowodowa³a, ¿e
m³odzi prabucianie pojawiaj¹ siê coraz
liczniej podczas oficjalnych uroczystoœci, s¹ umundurowani, zdyscyplinowani i godnie reprezentuj¹ pokolenie dzieci i m³odzie¿y wobec mieszkañców i
lokalnych w³adz. Te dwie uroczystoœci udowodni³y, ¿e w naszym œrodowisku patriotyzm nie zaczyna siê i nie
koñczy na wykrzyczanym haœle „Polska - bia³o-czerwoni!” przed, czy po
wa¿nym meczu pi³karskim. „Przesz³oœæ zachowana w pamiêci staje siê
teraŸniejszoœci¹” - niech to has³o towarzyszy kolejnym generacjom m³odych
Polaków i, co dla nas wa¿ne, m³odych
Prabucian.
Marek Szulc
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wieœci z ratusza...
W ramach Forum Inicjatyw Obywatelskich

Co tam, panie, w polityce...
W dniu 5 czerwca na zaproszenie burmistrza Prabut z goœcinn¹ wizyt¹ przebywa³ w naszej gminie pose³
Marek Biernacki, by³y Wicemarsza³ek Pomorski. W spotkaniu, które odby³o siê z sali konferencyjnej Urzêdu MiG
uczestniczyli samorz¹dowcy z powiatu kwidzyñskiego, radni, so³tysi oraz mieszkañcy Prabut. Tematem spotkania
by³a aktualna sytuacja w kraju, inwestycje w regionie oraz
mo¿liwoœci zwi¹zane z finansowaniem inwestycji przy
wspó³udziale œrodków pomocowych z Unii Europejskiej
w latach 2007 - 2013.
Po spotkaniu pose³ odwiedzi³ aktualnie remontowany
odcinek ulicy Rypiñskiej (do czego siê w znacznym stopniu przyczyni³) oraz Centrum Edukacyjno-Ekologiczne w
Rodowie.

Marek Biernacki nale¿y do grona szczególnie aktywnych
polityków, tote¿ wiele osób by³o zainteresowanych jego
opiniami na temat aktualnych wydarzeñ w politycznym
œwiecie. W spotkaniu mia³ równie¿ uczestniczyæ by³y Premier RP Jerzy Buzek, niestety, jego podró¿ do Prabut zosta³a przerwana, musia³ pilnie wracaæ do stolicy. Zapowiedzia³ swoj¹ wizytê w Prabutach w mo¿liwie najbli¿szym czasie.

Arkadiusz Rybicki, to znana postaæ pomorskiego
¿ycia politycznego, dzia³acz „Solidarnoœci” od pocz¹tku jej
istnienia, w latach 1999 - 2001 wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rz¹dzie Jerzego Buzka oraz dyrektor Departamentu Sportu, Kultury i Turystyki w Urzêdzie Marsza³kowskim, aktualnie pose³ na Sejm RP.
12 czerwca odwiedzi³ Prabuty w ramach spotkañ
Forum Inicjatyw Obywatelskich w towarzystwie dwóch
dzia³aczy „M³odych Demokratów”.

Goœcie spotkali siê z m³odzie¿¹ w Zespole Szkó³ w Prabutach oraz z mieszkañcami Prabut w sali konferencyjnej
Urzêdu Miasta i Gminy.
Omawiano aktualn¹ sytuacjê w kraju i w regionie
Pomorza, pose³ zapozna³ siê równie¿ z problemami gminy
Prabuty. Podczas spotkania burmistrz Bogdan Paw³owski
zwróci³ siê do pos³a z proœb¹ o wsparcie starañ w kierunku budowy boisk sportowych przy prabuckich szko³ach.

O bezpieczeñstwo mieszkañców

Pami¹tkowe zdjêcie grupy samorz¹dowców z pos³em
Markiem Biernackim przed budynkiem Urzêdu. MS

Maj¹c na uwadze poprawê stanu bezpieczeñstwa
w mieœcie burmistrz Miasta i Gminy Prabuty podj¹³ decyzjê o nawi¹zaniu wspó³pracy z agencj¹ ochrony osób i mienia.
Patrolowanie ulic (w pi¹tki, soboty i niedziele) rozpoczê³o siê 2 czerwca b.r. i potrwa przez ca³e wakacje,
do 1 wrzeœnia.
Jednoczeœnie podajemy numery telenów, pod którymi mo¿na zg³aszaæ naruszanie porz¹dku w naszym mieœcie:
Tel. stacjonarny (55) 275 94 57, kom. 606 278 983
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wieœci z ratusza...
Dro¿szy wywóz œmieci
Pracownia komputerowa dla SP2
12 maja z wizyt¹ robocz¹ w Prabutach przebywa³a
wicekurator oœwiaty Irena Pancer oraz starszy wizytator
kuratorium oœwiaty Barbara Szynkarczyn. Obie panie wziê³y udzia³ w otwarciu nowej pracowni komputerowej w
Szkole Podstawowej Nr 2 w Prabutach.

Urz¹d Miasta i Gminy Prabuty informuje, ¿e w dniu
7 marca br. Starosta Kwidzyñski wyda³ decyzjê odmown¹
zatwierdzenia zaktualizowanej instrukcji eksploatacji sk³adowiska odpadów komunalnych w Gontach, z uwagi na
nie spe³nione normy ochrony œrodowiska i rozpoczêt¹ z
dniem 1 grudnia 2005 roku eksploatacjê nowoczesnego
Zak³adu Utylizacji Odpadów w Gilwie Ma³ej, którego
udzia³owcami s¹ gminy powiatu kwidzyñskiego.
Na podstawie w/w decyzji Inspekcja Ochrony Œrodowiska w Gdañsku wszczê³a postêpowanie zmierzaj¹ce
do zamkniêcia sk³adowiska w Gontach z koñcem miesi¹ca kwietnia br.
Z przyczyn niezale¿nych od Urzêdu Miasta i Gminy w Prabutach us³ugi odbioru œmieci musz¹ obecnie
uwzglêdniaæ rzeczywist¹ kalkulacjê kosztów gospodarki
odpadami spe³niaj¹cej unijne normy.

ZGM informuje lokatorów
Œrodki na pracowniê otrzymano w ramach projektu
Ministerstwa Edukacji i Nauki, wspó³finansowanego ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, dziêki staraniom dyrektora szko³y Zbigniewa Guzmana i nauczyciela informatyki Miros³awa Maja.

Uprzejmie informujemy, ¿e na wniosek Burmistrza
Miasta i Gminy Prabuty, Rada Miejska uchwa³¹ z dnia 31
maja b.r. wprowadzi³a zmiany w Wieloletnim Programie
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Prabuty w czêœci dotycz¹cej wysokoœci czynszów.
Od 1 lipca b.r. wysokoœæ czynszu nie ulegnie zmianie i pozostanie na tym samym poziomie.
Zarz¹d ZGM Prabuty

Co dalej z TBS?

Dyrektor Zbigniew Guzman w asyœcie uczniów
szko³y podziêkowa³ wszystkim osobom i instytycjom, które przyczyni³y siê do zapewnienia szkole tak wartoœciowego i nowoczenego sprzêtu.
Pracownia wyposa¿ona zosta³a w 10 nowoczesnych
jednostek komputerowych wraz z serwerem sieciowym,
drukark¹ sieciow¹, laptopem oraz projektorem multimedialnym.
Po uroczystym otwarciu burmistrz Bogdan Paw³owski zaprezentowa³ inwestycje oœwiatowe zrealizowane w naszej gminie w ubieg³ym roku. Pani kurator odwiedzi³a halê sportow¹ w Prabutach, a tak¿e rozbudowany
obiekt Zespo³u Szkó³ w Trumiejkach.
Na zakoñczenie wizyty kurator Irena Panzer wyrazi³a pozytywn¹ opiniê na temat starañ w³adz samorz¹dowych Prabut zmierzaj¹cych do poprawy warunków
nauczania.
www.prabuty.pl i MS

18 maja burmistrz Prabut spotka³ siê z prezesem
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego El¿biet¹ Wietecha. W spotkaniu udzia³ wziê³a komisja weryfikuj¹ca listê
osób zakwalifikowanych do otrzymania mieszkania w budynku TBS w Prabutach. Wed³ug informacji pani prezes,
dokumentacja na budynek TBS przy ulicy Mickiewicza
jest kompletna, otrzymano równie¿ pozwolenie na budowê. Pozosta³o jedynie otrzymanie promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego (wniosek o przyznanie promesy
zosta³ ju¿ pozytywnie rozpatrzony). Realizacja inwestycji
rozpocznie siê prawdopodobnie latem tego roku.
Dziêki budowie budynku TBS, 22 rodziny otrzymaj¹
w przysz³ym roku mieszkania.

Wybory w OSP
Podczas gminnego zjazdu OSP w dniu 24 maja
wybrano nowy sk³ad zarz¹du. Weszli do niego przedstawiciele wszystkich jednostek OSP dzia³aj¹cych na terenie
naszej gminy. Prezesem nowego zarz¹du zosta³ Miros³aw
Stêpka, wiceprezesem - Piotr Piotrowski i Zbigniew Jastrzêbski, komendantem gminnym - Marek Król, sekretarzem - Tomasz Szpeflik, cz³onkiem prezydium - Wac³aw
Marciniak.
Od dnia 12 czerwca do 19 wrzeœnia b.r. sala wystawowa im. Wernera Zebrowskiego otwarta bêdzie od wtorku do soboty w godzinach 1000 - 1800.
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z kart naszej historii...
O dawnych widokówkach s³ów kilka
Z widokami przedwojennych Prabut zetkn¹³ siê
chyba ka¿dy mieszkaniec naszego miasta. Czêsto zdjêcia
przedwojennych widokówek s¹ publikowane w GP, du¿y
zbiór obrazów i grafik na podstawie przedwojennych widokówek jest wystawiony w pomieszczeniach w Bramie
Kwidzyñskiej, s¹ te¿ do nabycia repliki tych widokówek.
Jednak chyba ma³o, kto zastanawia³ siê, kto te widokówki
tworzy³ i jakimi zasadami siê kierowa³. W³aœnie o tym bêdzie ten artyku³.
Pierwsze karty pocztowe z obrazkami pojawi³y siê
wraz z rozwojem fotografii w latach 80-ych XIX wieku.
Natomiast najstarsze widokówki z Prabut (Riesenburg
Wpr.) pochodz¹ z koñca lat 90-ych XIX wieku. Ró¿ni³y
siê od obecnych tym, ¿e obrazek nie zajmowa³ ca³ej powierzchni kartki, gdy¿ pod nim lub z boku by³o miejsce na
korespondencjê. Ca³a tylna strona by³a przeznaczona na
adres i adnotacje pocztowe. Te najstarsze kartki posiadaj¹ z obiegu dwa stemple: nadawczy i odbiorczy. Najstarsze kartki by³y czêsto wykonane w technice litografii,
czyli obrazki by³y malowane rêcznie a potem drukowane.
Do obrazków dodawano ró¿ne ozdobniki w postaci motywów roœlinnych, geometrycznych lub ozdobne ramki. By³y
to dodatki w tzw. stylu secesyjnym. Na niektórych widokówkach by³ te¿ stosowany w charakterze ozdoby herb
miasta lub obrazek z widokiem miasta, który zamieszczano na kartce z ramk¹ i innymi upiêkszeniami.
Od 1905 roku pojawi³y siê widokówki w postaci
takiej, jak¹ znamy obecnie, czyli z obrazkiem na ca³ej przedniej czêœci, a ty³ by³ na korespondencjê i adres. W tym
okresie pojawia siê coraz wiêcej widokówek ze zdjêciami. By³y one przeró¿ne, nie tylko czarno-bia³e, ale te¿ w
tzw. sepi (jest to nazwa techniki graficznej, ale oznacza
te¿ charakterystyczny br¹zowy odcieñ, jaœniejszy lub ciemniejszy). Pojawia³y siê kartki zielone, fioletowe lub niebieskie. Na niektórych nazwa miasta i opis miejsca by³ wykonany innym kolorem np. czerwonym, bordowym, czarnym. Niektóre kartki z tego okresu i póŸniejszych lat s¹
kolorowe. Nie znano oczywiœcie fotografii kolorowej, ale
zdjêcia wykonywano na p³ytkach szklanych, które potem
rêcznie malowano. Zaczêto te¿ stosowaæ fotomonta¿, do
zdjêæ doklejano ró¿ne postacie, motywy lub przedmioty,

np. jest widokówka ulicy Kwidzyñskiej z oko³o 1907 roku
z ramk¹ ze znaczków pocztowych z tego okresu. W czasie I wojny œwiatowej produkowano widokówki z motywami patriotycznymi, np. postaci¹ ¿o³nierza niemieckiego, Paula von Hindenburga, flag¹ niemieck¹ i innymi. Lata
dwudzieste i trzydzieste, to czas fotografii, powoli rezygnowano z upiêkszeñ i widokówki by³y tej wielkoœci, co
obecne, czasem z falistymi brzegami i w ramce przewa¿nie bia³ej o szerokoœci oko³o 5 mm.
Fotografowano czy malowano bardzo ró¿ne obiekty: panoramy miasta z ró¿nych kierunków, zabudowê miasta z góry, z wy¿szych budynków czy wie¿y koœcielnej,
poszczególne ulice, wa¿ne budynki, miejsca, pomniki, wnêtrza restauracji i wa¿ne uroczystoœci.
Od mniej wiêcej po³owy lat trzydziestych pojawi³y
siê ujêcia zabudowy miasta robione z samolotu. Bardzo
rzadkie s¹ widokówki robione noc¹ tzw. ksiê¿ycówki lub
w zimowej scenerii. Oprócz zabudowy ciekawostk¹ na
widokówkach s¹ dawni mieszkañcy. Na najstarszych zdjêciach widaæ, ¿e ludzie ustawiaj¹ siê sami w œrodku kadru.
Chc¹c siê w ten sposób uwieczniæ, s¹ to osoby starsze,
czêsto dzieci, lub obs³uga sklepu czy hotelu. Na trochê
póŸniejszych kartkach fotograf podgl¹da mieszkañców np.
podczas spacerów, ¿o³nierzy w czasie gdy wracaj¹ z æwiczeñ oraz dzieci w czasie zabaw. Na innych kartkach postacie s¹ wklejone by o¿ywiæ widokówkê.
Kartki z widokami Prabut wydawa³o wiele osób i
firm, nie sposób wszystkich ustaliæ. Czasem jedna kartka
jest dzie³em dwóch osób, fotografa i osoby sprzedaj¹cej
pocztówki. Trafiaj¹ siê te¿ kartki bez podanego wydawcy. Ja w swoich zbiorach posiadam kartki z nazwiskami
ponad 30 wydawców i firm wydawniczych w tym 15 z
Prabut. Byli to: F. Grosnick, F. Press, Gustaw Kretschmann, Robert Wohlfeil, Fritz Volkmann, Paul Engels, J.
Fentrop, Karl Schäffer, Richard Schulze, Emil Jonas, Johannes Siewierth, Ch. Kruse, W. Bauer, Artur Stabnau i
W. Kohler.
Chyba najwiêcej kartek wydawa³ W. Bauer który
mia³ w³asn¹ ksiêgarniê. Specjalizowa³ siê w ca³ych seriach kartek g³ównie czarnobia³ych i w sepi. Wydawa³ je
od oko³o 1914 roku do po³owy lat 40-ych XX wieku. Inn¹
ciekaw¹ postaci¹ jest Karl Shäffer, prabucki fotograf.
a potem „na lwach”...
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historia i kultura...
O dawnych widokówkach s³ów kilka
dokoñczenie ze str.4
Wydawa³ on kartki lub sprzedawa³ swoje zdjêcia dla innych wydawców. Sfotografowa³ np. ods³oniêcie pomnika
poleg³ych w wojnie francusko-pruskiej na Wrangel Platz
w 1913 roku, wnêtrza kawiarni – Cafe Fleischer i to kilka
ró¿nych ujêæ. Wydawa³ on widokówki od oko³o 1906 roku
do 1914, potem sprzedawa³ zdjêcia i skupi³ siê na dzia³alnoœci fotograficznej. Mia³ on swój zak³ad na ulicy Warszawskiej w tym miejscu gdzie obecnie mieœci siê zak³ad
kominiarski.
Ciekawe jest, dlaczego powsta³o tak wiele kartek z
widokami Prabut. Wed³ug moich obliczeñ i zbioru mog³o
ich byæ wydanych do 1945 roku nawet oko³o 400 sztuk.
W pocz¹tkowym okresie by³a to nowoœæ, chêæ posiadania
pami¹tki z miejsca, w którym siê by³o. W latach póŸniejszych - dobry interes dla wydawców oraz okazja dla przedsiêbiorców do zareklamowania swego zak³adu, sklepu czy
hotelu. Czasem w³aœciciel fotografowa³ siê przed sklepem
lub umieszcza³ z ty³u swoje nazwisko, adres lub tekst reklamowy.
Ten artyku³ nie wyczerpuje tematu dawnych widokówek, jest to skromny zarys tego zagadnienia, który mam
nadzieje spodoba siê obecnym mieszkañcom Prabut.
Piotr Pilewski.

Ostatnie „semestralne” spotkanie mia³o charakter integracyjny, goœæmi naszych s³uchaczy by³ kwidzyñski zespó³
wokalny „Duodecyma”, prowadzony przez P. Edwarda
Budysia, niestrudzonego animatora dzia³alnoœci muzycznej w powiecie kwidzyñskim. Nie oby³o siê równie¿ bez
koncertu naszego zespo³u „Belferek”, którego wszyscy
cz³onkowie s¹ uczestnikami zajêæ uniwersytetu.

Seniorzy zaliczyli semestr zerowy
W pi¹tek, 16 sierpnia uczestnicy pierwszego cyklu
spotkañ prabuckiego Uniwersytetu III Wieku zakoñczyli
swoj¹ akademick¹ wiosenn¹ przygodê. Przedsiêwziêcie,
które MGOK rozpocz¹³ 11 marca, w opinii uczestników i
organizatorów okaza³o siê sukcesem, o czym œwiadczy³a
niemal pe³na frekwencja na ka¿dym ze spotkañ. Urozmaicona tematyka wyk³adów, przeplatana ofert¹ kulturaln¹,
wycieczka do kwidzyñskiego Muzeum, zapoznanie siê z
wystaw¹ pami¹tek Wernera Zebrowskiego na prabuckiej
wie¿y, wszystko to na tyle wzbudzi³o zainteresowanie oko³o
40 osobowej grupy „studentów”, ¿e wszyscy w komplecie pojawili siê na spotkaniu, koñcz¹cym ów pierwszy cykl
spotkañ.

Pani Maria Grabowiecka z r¹k „senatu” odbiera certyfikat I cyklu spotkañ.

Po koncercie w sali MGOK i wrêczeniu pami¹tkowych
certyfikatów „uniwersytet” wraz z goœæmi z Kwidzyna
przeniós³ siê do Rodowa, gdzie w szkole obejrzano ekspozycje prac plenerowych artystów...

...a pan Dominik Sudo³ z kwidzyñskiej Eko-Inicjatywy
przeprowadzi³ warsztaty produkcji papieru czerpanego.
Uniwersytet wznowi zajêcia w paŸdzierniku, m.in.
przy pomocy œrodków pozyskanych z Lokalnej Fundacji
Filantropijnej „Projekt”, ale o tym w kolejnych numerach
naszej gazety. Na dziœ naszym studentom ¿yczymy pogodnych i zdrowych wakacji
Marek Szulc
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po 60-ciu latach...
Sztandar dla Ligi Obrony Kraju
Dzia³acze Miejsko-Gminnego Zarz¹du Ligi Obrony Kraju w Prabutach wyznaj¹ zasadê, ¿e sztandaru nie
mo¿na ot, tak sobie kupiæ lub otrzymaæ od prze³o¿onych,
na sztandar trzeba zas³u¿yæ. W myœl tej zasady prabuccy
lokowcy od 60-ciu lat nieprzerwanie pe³ni¹ swoj¹ spo³ecznikowsk¹ s³u¿bê, uczestnicz¹c w wychowaniu patriotycznym m³odzie¿y, kultywuj¹c narodowe tradycje i kszta³tuj¹c obywatelskie postawy.
W dniu 3 maja br. spe³ni³y siê marzenia wielu pokoleñ naszych lokowców - otrzymali sztandar, symbol dumy
i honoru dzia³aczy. Sta³o siê to dziêki ofiarnoœci fundatorów, a do ich grona nale¿¹: prezes LOK, p³k. Grzegorz
Jarz¹bek, by³y prezes Zarz¹du Wojewódzkiego LOK w
Gdañsku, Mieczys³aw Modrzejewski, aktualny prezes ZW
Witold Karpiñski, pose³ na Sejm RP Jerzy Kozdroñ, starosta kwidzyñski Leszek Czarnobaj, przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Kwidzyñskiego Jerzy Godzik, burmistrz Prabut
Bogdan Paw³owski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Prabut Henryk Fedoruk, by³y dyrektor prabuckiego szpitala
Andrzej Ka³u¿ny, prezes Zarz¹du Rejonowego LOK w
Kwidzynie Ryszard Mówiñski, Ksi¹dz Infu³at Jan Oleksy,
matka chrzestna sztandaru El¿bieta Mówiñska oraz miejscowi dzia³acze LOK: Wojciech Miko³ajków, Józef Okorski, Tomasz Okorski, Adam Okorski, Norbert Okorski,
Bart³omiej Dzikowski.
Prabuckiej organizacji od 42 lat prezesuje pan Józef Okorski, niestrudzony organizator i inspirator wielu
dzia³añ miejscowego œrodowiska LOK, które aktualnie liczy 52 cz³onków. Oddanym sprawom LOK dzia³aczem
jest równie¿ syn pana Józefa, Tomasz, wiceprezes Zarz¹du MG, prowadz¹cy m.in. ko³o strzeleckie w ramach
owocnej i zgodnej (jak sami lokowcy podkreœlaj¹ przy ró¿nych okazjach) wspó³pracy z Miejsko-Gminnym Oœrodkiem Kultury w Prabutach.
Sama uroczystoœæ przekazania sztandaru mia³a bardzo podnios³y charakter. Lokowcy starannie przygotowali
siê do tego historycznego dla nich wydarzenia. M³odzi
cz³onkowie organizacji zaprezentowali siê w nowym umundurowaniu, byli te¿ dobrze wyszkoleni w zakresie stosownego w takich sytuacjach ceremonia³u. By³o tradycyjne
wbijanie symbolicznych gwoŸdzi przez ofiarodawców i
wpisy do Ksiêgi Pami¹tkowej sztandaru. Do pocztu sztandarowego wybrano wyró¿niaj¹cych siê cz³onków LOK:
Marcina Miszka, Arkadiusza Jab³oñskiego i Paw³a Nowaka. Prezes Ligi Obrony Kraju, p³k Grzegorz Jarz¹bek,
który nowy sztandar prabuckim lokowcom oficjalnie przekaza³, wrêczy³ równie¿ organizacyjne medale: z³oty „za
zas³ugi dla LOK” otrzyma³ Kazimierz Jurys, srebrne:
Wojciech Miko³ajków i Andrzej Wohlert, a br¹zowe: Przemys³aw Dumkiewicz, Bart³omiej Dzikowski i Marcin
Miszk. Na zakoñczenie uroczystoœci delegacje prabuckich
organizacji i zak³adów pracy z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów pod
Pomnikiem Pamiêci.
MS.
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rozmaitoœci...
Po zakoñczeniu zawodów wrêczono puchary i dyJedzie, jedzie stra¿ ogniowa...

W niedzielê, 4 czerwca na boisku sportowym w
Prabutach, rozegrane zosta³y gminne zawody sportowopo¿arnicze jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z
naszego terenu, w których startowa³o 17 dru¿yn (w tym 4
dziewczêce!).

plomy, odznaczono cz³onków Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych medalami „Za zas³ugi dla po¿arnictwa” oraz uhonorowano Komendanta Miejsko-Gminnego OSP w Prabutach druha Marka Króla statuetk¹ „Stra¿ak Roku 2006”.

Nowy ksi¹dz z naszej Parafii

Kolejnoœæ zajêtych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych:
Grupa dziewcz¹t 12-15 lat
I miejsce - M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Prabut, II
- M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Jakubowa Obrzynowskiego, III - M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Laskowic,
Grupa ch³opców 12-15 lat
I miejsce - M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Prabut, II
- M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Obrzynowa, III M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Laskowic,
Grupa dziewcz¹t 16-18 lat
I miejsce - M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Trumiejek,
Grupa ch³opców 16-18 lat
I miejsce - M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Prabut,II
- M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza z Ko³odziej,
Grupa seniorów
I miejsce dru¿yna OSP z Trumiejek, II - dru¿yna OSP
z Prabut, III - dru¿yna OSP z Szramowa, IV - dru¿yna
OSP z Jakubowa Obrzynowskiego, V - dru¿yna OSP z
Obrzynowa, VI - dru¿yna OSP z Sypanicy, VII - dru¿yna
OSP z Ko³odziej, VIII - dru¿yna OSP z Laskowic,

Ksi¹dz £ukasz Tamski, syn Edwina i Urszuli zd.
Mas³owska, urodzi³ siê 18 marca 1980 roku w Kwidzynie, gdzie równie¿ 14 maja tego¿ roku, w koœciele katedralnym œw. Jana Ewangelisty otrzyma³ sakrament Chrztu
Œwiêtego. Sakrament Bierzmowania przyj¹³ w 1995 roku
z r¹k Biskupa Elbl¹skiego , dra Andrzeja Œliwiñskiego, w
Prabutach. W tym samym roku ukoñczy³ oœmioklasow¹
Szko³ê Podstawow¹ im. Marii-Curie Sk³odowskiej w Prabutach, a maturê uzyska³ w Zespole Szkó³ Zawodowych
w 2000 roku, tak¿e w Prabutach. W latach 2000-2006
studiowa³ w Wy¿szym Seminarium Duchownym Diecezji
Elbl¹skiej w Elbl¹gu, gdzie w 2003 roku zosta³ wprowadzony w pos³ugê lektora, w 2004 roku w pos³ugê akolity,
a w 2005 roku przyj¹³ œwiêcenia diakonatu. £ask¹ Sakramentu Kap³añstwa zosta³ obdarzony przez Biskupa Elbl¹skiego, dra Jana Styrnê, w Katedrze œw. Miko³aja w Elbl¹gu, dnia 10 czerwca 2006 roku.
Jak wynika z danych statystycznych, Ksi¹dz £ukasz
Tamski jest 12. z kolei kap³anem pochodz¹cym z Parafii
œw. Wojciecha w Prabutach. Dla przypomnienia, za zgod¹
Ksiêdza £ukasza, podajê wykaz Jego P.T. Poprzedników
– „ Ksiê¿y Rodaków”, tj. ksiê¿y pochodz¹cych z parafii
prabuckiej, od pocz¹tku jej istnienia, tzn. od 1970 roku: ks.
Reiner Jurgen Alfons Lewalski (1971-Osnabruk-Niemcy
), ks, Marek Wyszyñski (1973-Olsztyn), ks. Tadeusz Alicki (1977-Olsztyn), ks. S³awomir Ga³adzun (1985-Olsztyn),
ks. Ireneusz Stanis³aw Bruski (1986-Olsztyn), O. Krzysztof Domañski SVD (1990-Pieniê¿no), ks. Marek Maœnicki (1992-USA), O. Piotr Piasecki OMI (1992-Obra), ks.
Bogdan Soko³owski (1996-Elbl¹g), ks. Maciej Nowak
(2000-Elbl¹g) i ks. Jaros³aw Budka (2002-Elbl¹g).
Ksi¹dz £ukasz Tamski swoj¹ Pierwsz¹ Mszê Œwiêt¹
odprawi³ w Konkatedrze Œw. Wojciecha w niedzielê dnia
11 czerwca 2006 roku o godzinie 13.00.
U progu pos³ugi kap³añskiej ¿yczymy Ksiêdzu £ukaszowi obfitych ³ask Bo¿ych i opieki Niepokalanej. Szczêœæ
Bo¿e!
Antoni T.Klejnowski
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powia³o histori¹ (A.T. Klejnowski)
J. Brauna, pt.: „P³onie ognisko i szumi¹ knieje” oraz
Powrót zapomnianego sztandaru zyk¹
„Rotê” ze s³owami Marii Konopnickiej i muzyk¹ Feliksa
Blisko dwa lata temu, latem 2004 roku, zarówno
„Gazeta Prabucka”, jak i „Kurier Kwidzyñski”, przypomnieli „bohaterów sprzed lat” i ich „zapomniany sztandar
ZHP”. W pierwsz¹ sobotê czerwca 2006 roku w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Prabutach mia³o miejsce
spotkanie „przesz³oœci z teraŸniejszoœci¹”, t¹ sprzed 60 laty
z obecn¹…Has³em tej podnios³ej „lekcji historii” (wg s³ów
dyrektora gimnazjum ), a zarazem gimnazjalnej uroczystoœci harcerskiej by³o motto: „Przesz³oœæ zachowana w
pamiêci staje siê teraŸniejszoœci¹”.
Inicjatorem spotkania, jak podkreœlono, by³ Pan
Boles³aw ¯ygad³o, który wraz z kolegami postanowi³, po
60 latach, przekazaæ sztandar harcerski z 1946 roku pod
opiekê Gimnazjum im. Marii Curie-Sk³odowskiej w Prabutach.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê wprowadzeniem przez
uczniów gimnazjum sztandaru szko³y. Nastêpnie dyrektor
gimnazjum poda³ komendê: do hymnu. W tym momencie
jakby zabrzmia³o nut¹ lokalnego patriotyzmu, nut¹, która
w dalszej czêœci uroczystoœci przypomnia³a zaproszonym,
ówczesne lata i ich bohaterów: harcerzy Pañstwowego
Gimnazjum Koedukacyjnego w Prabutach wraz z jego
dyrektorem, Panem Henrykiem Niessnerem.
Dyrektor wspó³czesnego nam Gimnazjum, Adam
Nowak powita³ bardzo serdecznie Ksiêdza Infu³ata Jana
Oleksego, PP. Helenê PobereŸn¹, Krystynê Jakubiak, Jana
Jakubiaka, Tadeusza Puszkina, Zygmunta Perskiego, Leopolda Stêpnia, Boles³awa ¯ygad³o, Barbar¹ Ferenc, jak
równie¿ burmistrza Prabut, Bogdana Paw³owskiego, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Prabut, Henryka Fedoruka, wiceburmistrza Prabut, Wojciecha Do³êgowskiego,
pe³nomocnika burmistrza d.s. Oœwiaty, Kultury i Sportu,
Palmirê Trzciñsk¹-Kowalsk¹, dyrektorkê Biblioteki w Prabutach, Jadwigê Ludwiczak, a tak¿e dyrektorów szkó³:
Zbigniewa Guzmana, dyrektora Szko³y Podstawowej nr 2
w Prabutach, Bo¿enê Niewulis, dyrektora Zespo³u Szkó³
w Rodowie, Stanis³awa Gostomczyka, dyrektora Szko³y
Podstawowej w Obrzynowie oraz nauczycieli i uczniów
klas drugich prabuckiego Gimnazjum.
Po tym powitaniu dyrektor gimnazjum powiedzia³
kilka zdañ na temat znaczenia sztandaru w dziejach szczepu
harcerskiego, w dziejach szko³y, w dziejach narodu, po
czym odda³ g³os uczennicom gimnazjum: Ewie Hnatyszyn,
Ma³gorzacie Wi¹zek, Aleksandrze Kosin, Marcie Czy¿,
Karolinie Fingajskiej i Paulinie Mosiejczyk, które przygotowane przez nauczycielkê gimnazjum, pani¹ Joannê Brzozowsk¹, przedstawi³y monta¿ s³owno - muzyczny na podstawie materia³u, zamieszczonego w 32 numerze „Kuriera Kwidzyñskiego” z dnia 07 sierpnia 2004 roku, zatytu³owanego „Bohaterowie sprzed lat”, przybli¿aj¹c zgromadzonym goœciom historiê dru¿yny harcerskiej im. Zawiszy
Czarnego i historiê jej sztandaru. Uczennice przypomnia³y tak¿e kultow¹ piosenkê harcersk¹, ze s³owami i mu-

Nowowiejskiego, zaczynaj¹c¹ siê s³owami „ Nie rzucim
ziemi sk¹d nasz ród”.
Po wystêpie przemówi³ Pan Tadeusz Puszkin, który na wstêpie przyzna³ ze wzruszeniem, ¿e „trudno”…(mówiæ !), po czym przedstawi³ siê: … „pochodzê zza Buga,
jestem prabucianinem, mieszkam w Szczecinie…” W dalszej czêœci swojego wyst¹pienia prosi³, aby ocaliæ od zapomnienia tamte czasy i ludzi. Zwróci³ siê z proœb¹, a¿eby
Pan Burmistrz i Pan Dyrektor Gimnazjum powo³ali do istnienia „kapitu³ê sztandaru”, a Ksi¹dz Infu³at ¿eby poœwiêci³ raz jeszcze, odnowiony po latach sztandar. Zaproponowa³ te¿, by dzieñ 3 czerwca, w przysz³oœci, sta³ siê dniem
spotkañ harcerskich pokoleñ.
Pan Burmistrz Bogdan Paw³owski, dziêkuj¹c organizatorom za zaproszenie, zadeklarowa³, ¿e „dzieñ harcerstwa” w Prabutach, bêdzie mia³ miejsce w³aœnie w proponowanym dniu, a nastêpnie ni¿ej wymienionym uroczyœcie wrêczy³ podziêkowanie. Otrzymali je: Pan Edward
Zdrzalik, Pani Teresa Zdrzalik, Pani Krystyna Jakubiak,
Pan Jan Jakubiak, Pan Tadeusz Puszkin, Pan Zygmunt
Perski, Pan Zbigniew Mysakowski, Pan Henryk Krukowski, Pan Leopold Stêpieñ i Pan Boles³aw ¯ygad³o.
Ksi¹dz Infu³at Jan Oleksy w odniesieniu do has³a
tej uroczystoœci : „Przesz³oœæ zachowana w pamiêci-staje siê teraŸniejszoœci¹”, zwróci³ uwagê na to, by pamiêtaæ
o historii narodu, o historii naszej miejscowoœci, o tym, by
odwo³ywaæ siê zawsze do przesz³oœci i tradycji, z której
wyroœliœmy i w której ¿yjemy.
Po tych s³owach, za³o¿yciel i pierwszy dru¿ynowy
dru¿yny harcerskiej sprzed 60 laty, Pan Edward Zdrzalik,
przekaza³ sztandar uczniowi III klasy gimnazjum – harcerzowi Mateuszowi £ukaszewskiemu, który odebra³ go w
asyœcie Katarzyny Rychlik i Aleksandry S³owiñskiej,
uczennic-harcerek z II i I klasy gimnazjalnej.
Pod koniec spotkania, w ramach uzupe³nienia wiadomoœci o sztandarze, zabra³ g³os Pan Jan Jakubiak, który
przypomnia³, ¿e sztandar ten „skazany by³ na zag³adê, i ¿e
dziêki ludziom dobrej woli, nawet tym, którzy nale¿eli do
PZPR, ocala³. Do 1956 roku sztandar ukrywany by³ przez
Pana Mariana Kossaka, a nastêpnie zosta³ przekazany
mnie, jako kierownikowi szko³y podstawowej. Na krótki
okres czasu zosta³ umieszczony w szkolnej Izbie Harcerskiej”. W 1959 roku sztandar trafi³ do r¹k Pani Antoniny
Kawalec, przedszkolanki, a w dalszej kolejnoœci do r¹k
szczepowego, Pana Alojzego Grau…
Dnia 3 czerwca 2006 roku sztandar umieszczono
w budynku dawnej szko³y podstawowej, a obecnym gimnazjum, w klasie historycznej nr 23. Po uroczystoœci w
sali Miejsko Gminnego Oœrodka Kultury goœcie mieli okazjê obejrzeæ zgromadzone w sali historycznej zbiory i pami¹tki.
Antoni Tadeusz Klejnowski
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powia³o
histori¹...(foto)

Wœród zebranych - pierwsi prabuccy harcerze

z kultury...
Nowy tomik Pana Ryszarda
23 maja w sali konferencyjnej Urzêdu, w obecnoœci licznie zebranych mi³oœników piêknego s³owa odby³o
siê spotkanie mieszkañców z prabuckim poet¹ - panem
Ryszardem Skowroñskim, po³¹czone z prezentacj¹ jego
nowego tomiku pt. „Piesek Horacjañski”. Autor, jak zwykle, prezentuj¹c swoje wiersze, „okrasi³” je finezyjnym s³owem wi¹¿¹cym, z w³aœciw¹ sobie autoironi¹ cytuj¹c m.in.
Goethego: „poezja jest dobra dla tych, którzy nie maj¹ nic
wiêcej do powiedzenia”. „Piesek Horacjañski” jest pi¹tym tomikiem poezji Pana Ryszarda. Mo¿e szczypta cytatów zachêci Pañstwa do lektury: „...od³o¿y³em ksi¹¿kê,
¿eby rozprostowaæ serce...”, „...przy³o¿y³em ucho do siebie...”, „...racja jest zawsze po stronie ³ez...”.
MS

Oni kontynuuj¹ tradycjê poprzedników

Œpiewanie poezji w Trumiejkach
Od kilku lat nauczyciele Zespo³u Szkó³ w Trumiejkach organizuj¹ konkursy i przegl¹dy artystyczne (i nie
tylko) o zasiêgu powiatowym. Poezja œpiewana w obecnej dobie nie cieszy siê wœród dzieci i m³odzie¿y szczególnym uznaniem, tym bardziej próba zainteresowania m³odych wokalistów tym gatunkiem muzycznym jest godna
pochwa³y. W tegorocznym przegl¹dzie pod has³em „Poezja s³owa z poezj¹ dŸwiêku” uczestniczyli adepci sztuki
wokalnej z Nowego Dworu Kwidzyñskiego, Ryjewa, Prabut, Rodowa i Trumiejek.
Moment przekazania sztandaru

W gimnazjalnej sali historii tematyczna ekspozycja, poœwiêcona dziejom sztandaru i ludziom z nim zwi¹zanych.

Trumiejki podjê³y nas „czym chata bogata”, za co dziêkujemy dyrektorowi ZS p. Kazimierzowi Kowalczykowi.
Proszê spojrzeæ, ta spora grupka m³odych ludzi œpiewa
poezjê...mo¿e ta nutka w nich zostanie?
MS
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rozmaitoœci kulturalne...
„Ma³a” Melpomena w Obrzynowie
Grecka bogini teatru zagoœci³a wiele lat temu do
Szko³y Podstawowej w Obrzynowie i ma siê tam dobrze.
Systematycznie od 1999 roku mali aktorzy przygotowuj¹
jedno lub dwa przedstawienia rocznie, które prezentowane s¹ na kwidzyñskich Teatraliach, Wojewódzkim Przegl¹dzie Teatrów Amatorskich w Gdañsku, w prabuckim
Domu Kultury oraz przy rozmaitych okazjach (np.
WOŒP). Wiele lat pracy opiekunki ko³a teatralnego, pani
Agnieszki Suwiñskiej zaowocowa³o znacz¹cymi sukcesami. W maju ubieg³ego roku teatrzyk „Bez nazwy” otrzyma³ w Gdañsku wyró¿nienie, a w maju tego roku wyró¿nienie Marsza³ka Województwa Pomorskiego. O poziomie rywalizacji mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e w tegorocznej
edycji gdañskiego przegl¹du uczestniczy³o 47 zespo³ów z
ca³ego województwa a impreza trwa³a przez 3 dni.
Jako, ¿e w innych placówkach miasta i gminy Prabuty pojawi³y siê równie¿ ciekawe formy teatralne, prekursorki tego ruchu, wspomniana Pani Agnieszka i wspó³pracuj¹ca z ni¹ pani Dorota Mosakowska zainicjowa³y
przegl¹d pod has³em I Gminne Spotkania Teatralne. Na
scenie so³eckiej œwietlicy w Obrzynowie zaprezentowa³y
swoje programy wszystkie teatrzyki szkolne szkó³ podstawowych z terenu miasta i gminy. Ze Szko³y Podstawowej
im. Obroñców Westerplatte w Prabutach przyjecha³y dwa
zespo³y: „Szalone Gwiazdki” i „Szkolni Trubadurzy”, prowadzone przez panie Annê Stankiewicz i Agnieszkê Pa³ys. M³odzi aktorzy z Zespo³u Szkó³ w Rodowie, dzia³aj¹ce pod opiek¹ pañ Anny Czarneckiej, Anny Staniszewskiej, Wandy Zaj¹c i El¿biety Ambryszewskiej zaprezentowali dwa przedstawienia: „Czerwony Kapturek” i „Bajkê o smoku podró¿nym i niegrzecznej ksiê¿niczce”. Gospodarze imprezy przygotowali równie¿ dwie formy teatralne; uczniowie klasy III pod okiem swojej wychowawczyni, pani El¿biety Jurek przygotowali inscenizcjê wiersza J. Tuwima „SpóŸniony S³owik”, zaœ utytu³owany zespó³ teatralny zagra³ „Calineczkê”.

torki Zespo³u Szkó³ w Rodowie, pani Bo¿eny Niewulis,
wspieraj¹cej duchem wystêpy swoich uczniów. Pani Palmira Trzciñska - Kowalska na zakoñczenie prezentacji by³a
wyraŸnie oczarowana umiejêtnoœciami dzieci, co prze³o¿y³o siê na wiele ciep³ych s³ów pod adresem ma³ych aktorów, ich opiekunów i organizatorów. Pierwszy i zapewne
nie ostatni gminny przegl¹d szkolnych teatrzyków zakoñczy³o ognisko z kie³baskami i wspólne zabawy.
MS na podstawie inf. w³asnej

M³odzi adepci sceny z Rodowa

Artyœci z Obrzynowa wraz z opiekunkami

Szeœcioletnia rewelacyjna „Calineczka”, Klaudia Gudyñ z
obrzynowskiej „zerówki”.
Wœród teatralnej publicznoœci pojawili siê goœcie w
osobach pani Palmiry Trzciñskiej - Kowalskiej, pe³nomocnika burmistrza d/s oœwiaty, kultury i sportu oraz dyrek-

A tu œwietne aktorki z prabuckiej „dwójki” podczas „Dnia
Otwartego Szko³y” (szkoda, ¿e nie w kolorze...)
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Nasze ³amy dla najm³odszych...
To ju¿ stara, ale piêkna historia...
Prezentujê materia³ Micha³a nie dlatego, ¿e sam
wychowa³em siê na muzyce „The Beatles”, ale dlatego, ¿e zdumia³a mnie fascynacja 12-latka muzyk¹,
która w epoce rapu i hip-hopu niezmiernie rzadko przyci¹ga uwagê dzieciaków (MS)

Dzieñ dobry, mam na imiê Micha³ Wysocki i chodzê do V klasy Szko³y Podstawowej w Prabutach.
Od kliku miesiêcy jestem zafascynowany muzyk¹
zespo³u The Beatles i chcia³bym Wam przedstawiæ ten
zespó³. Bêdê opisywa³ go i jego poszczególnych cz³onków
w kolejnych artyku³ach.
Za³o¿enie zespo³u
Pewnego letniego popo³udnia (6 lipiec 1957r.) John
Lennon, wraz ze swoj¹ skifflow¹ grup¹ „The Qarryman”
(sk³ad:Pete,Ivan,Nigel,John,Bill), daje koncert w Woolton
na festynie parafialnym. Pojawi³ siê tam James Paul
McCartney (zwany Paulem). Piêtnastoletni ch³opak o
ciemnych w³osach i delikatnych rysach twarzy, który robi
wszystko, by podkreœliæ cechy, które upodabniaj¹ go do
Elvisa Presleya. Jest zamkniêtym w sobie ch³opcem, który lubi samotnoœæ. Zacz¹³ graæ na gitarze, by siê trochê
pozbieraæ po stracie matki. Kumpel Paula, Ivan, powiedzia³ mu, ¿e zna fantastycznego goœcia, a tym fantastycznym goœciem jest John Lennon. Ivan zaproponawa³
McCartney'owi, by wzi¹³ gitarê i po koncercie pokaza³
Lennonowi co potrafi. Paul zgadza siê na to. Po koncercie McCartney wchodzi do pomieszczenia, w którym przebywa Lennon. Powitanie nie by³o zbyt gor¹ce... The Qarryman rozwaleni i zmêczeni na rozk³adanych fotelach w
ogóle nie zwrócili uwagi na Paula. W koñcu Paul bierze
gitarê w rêcê i zaczyna graæ piosenkê Eddiego Cochrana
„Twenty Flight Rock”. John od razu wyczu³, ¿e ch³opak
ma talent. Jeszcze tego samego wieczora mówi Pete'owi,
aby odnalaz³ Paula, i zaproponowa³ mu miejsce w zespole. Pete wpad³ na McCartneya, kiedy on przeje¿d¿a³ na
rowerze. Na pocz¹tku wymienili zwyczajne uprzejmoœci,
ale Pete postanowi³ od razu przejœæ do sedna sprawy:
-Wiesz...rozmawia³em ostatnio z Johnem o naszym
spotkaniu...Doszliœmy do wniosku, ¿e mo¿e chcia³byœ zostaæ cz³onkiem naszego zespo³u. Co o tym myœlisz? Paul przez chwilê siê zastanowi³, lecz w koñcu odpar³:
-Dobra! Zgoda!

Paul McCartney pojawi siê jednak na scenie z The Qarryman dopiero 18 pa¿dziernika 1957r.
6 lutego niejaki George Harrison (mia³ wtedy nieca³e 15 lat), kumpel McCartneya, zosta³ zaproszony na
wystêp The Qarryman i klika tygodni póŸniej, po rozmowie z muzykami zepo³u, Paul zaproponowa³ mu zaprezentowanie swoich umiejêtnoœci przed Johnem. George zgadza siê. Opinia o zdolnoœciach Harrisona by³a jednomyœlna - jest wspania³y!
Pod koniec 1958 r. sk³ad The Qarryman bardzo siê
zmienia. Tworz¹ go teraz:
John Lennon - gitara, wokal (zdecydowany lider grupy)
George Harrison - gitara, Paul McCartney - gitara, Colin
Hanton - perkusja, John Duff Lowe - pianino.
W lipcu 1959r. Lennon, McCartney i Harrison, stali
trzej cz³onkowie grupy, zmieni¹ nazwê zespo³u na „Johny
and the Moondogs”. W takim sk³adzie wyst¹pili 29 sierpnia w Casbah Cofee Club, klubie który prowadzi matka
Pete Besta - przysz³ego perkusisty „Johny and the Moondogs”.
W 1960 r. zespó³ po krótkotrwa³ym okresie, kiedy
nazywa³ siê (miêdzy innymi) The Silver Beetle zmienia
nazwê na The Beatles.
Ringo do³¹czy jednak do grupy dopiero w 1962 r.
c.d.n.

The Beatles z Pete Bestem na perkusji

1961 rok, koncert w „The Cavern” w Liverpool
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VII Dni Powiatu Kwidzyñskiego i Dni
Prabut... Nasz program...
Nasze gwiazdy...
Historia zatoczy³a ko³o i po szeœciu latach tegoroczne
Dni Prabut zbieg³y siê szczêœliwie z VII Dniami Powiatu
Kwidzyñskiego. Szczêœliwie dlatego, ¿e dziêki wspólnemu udzia³owi finansowemu powiatu i Prabut mamy dla
Pañstwa i naszych goœci ca³kiem atrakcyjn¹ ofertê. Wystarczy zaznaczyæ, ¿e Prabuty znalaz³y siê na trasie koncertowej zespo³u „GOYA” wœród takich oœrodków jak
Zgierz, Warszawa, Legnica, Tczew. Nie ka¿dego
staæ...Ale te¿ nie ka¿dy, (szczególnie wœród œredniego i
starszego pokolenia) wie, co to za
grupa. Przypomnê zatem, ¿e ostatnie znane przeboje Magdaleny
Wójcik, solistki grupy, to „Smak
s³ów” i œcie¿ka dŸwiêkowa do super-hitu kinowego „Tylko mnie
kochaj” z tytu³owym przebojem.
Magda wystêpuje z zespo³em, którego trzon stanowi¹ muzycy:
Grzegorz Jêdrach (lider grupy) i
Rafa³ Gor¹czkowski. Dziœ mo¿na
œmia³o powiedziæ, ¿e „GOYA” zalicza siê do œcis³ej czo³ówki polskiej sceny muzycznej.
Grupa „VOX” nie wymaga specjalnej rekomendacji. Po odejœciu Ryszarda Rynkowskiego straci³a wprawdzie charyzmatycznego wokalistê, ale
nic ze swojego dynamicznego stylu i zawsze
solidnego
warsztatu muzycznego i wokalnego. Z pewnoœci¹ przeboje takie jak „Bananowy song”, „Rycz, ma³a, rycz”, „Szczêœliwej drogi ju¿ czas”
zaspokoj¹ gusty prabuckiej publicznoœci i goœci z powiatu.
Kabaret „D³ugi” to rutynowani przeœmiewcy. Zgarnêli g³ówne nagrody we wszystkich licz¹cych siê przegl¹dach, festiwalach, turniejach i konkursach kabaretowych
(m.in. trzykrotnie wygrali
Ogólnopolskie Spotkania
Estradowe w Rzeszowie, zdoby³ Srebrn¹
Szpilkê w Lidzbarku
Warmiñskim, Z³ote Rogi
Kozicy w Zakopanem, dwukrotnie Grand Prix Przegl¹du
Klubowych Teatrów i Kabaretów w Katowicach oraz
zwyciê¿y³ w Turnieju M³odych Talentów w Krakowie.
kabaret D£UGI przygotowa³ i wystawi³ kilkanaœcie programów, wzi¹³ udzia³ w kilkudziesiêciu kabaretonach (w
tym kilka wyre¿yserowa³), wyprodukowa³ kilkanaœcie wydawnictw audiowizualnych , nagra³ kilkadziesi¹t programów telewizyjnych, kilkaset audycji radiowych i wyst¹pi³
kilka tysiêcy razy dla ponad miliona widzów.

WTOREK 20.06.2006
16.00 - otwarty turniej badmintona (hala sportowa)
ŒRODA 21.06.2006
16.00 - otwarty turniej tenisa sto³owego (hala sportowa)
CZWARTEK 22.06.2006
10.00 - biegi uliczne (Rynek w Prabutach)
16.00 - turniej gier zrêcznoœciowych (zajazd “Chmielewski” w Raniewie)
16.00 - otwarty turniej tenisa ziemnego (hala sportowa)
PI¥TEK 23.06.2006
16.00 - trójmecz pi³ki no¿nej (stadion, ul. Jagie³³y 24)
16.00 - otwarty turniej siatkówki dru¿yn 3-osobowych (hala
sportowa)
SOBOTA 24.06.2006
9.00 - turniej reprezentacji gmin pi³ki no¿nej radnych i urzêdników (stadion miejski)
11.00 - turniej rekreacyjno - sportowy reprezentacji gmin
(stadion miejski)
14.00 - otwarty turniej koszykówki „duo-basket” (boisko
bitumiczne - stadion miejski)
17.00 - gry i zabawy dla dzieci (boisko przy ul. Polnej)
13.00 - Msza Œwiêta w intencji powiatu - (konkatedra, ul.
Barczewskiego))
FESTYN SOBOTNI - 24.06.(boisko - ul. Polna)
16.00 - uroczyste otwarcie Dni Powiatu
16.15 - dla dzieci „Dyzio i Dodo razem z przyrod¹”
17.15 - Prabucki Kiermasz Muzyczny
18.00 - kabaret „D³ugi”
19.30 - grupa VOX - gwiazda wieczoru
21.00 - Prabucki Kiermasz Muzyczny
22.00 - zabawa plenerowa
24.00 - pokaz ogni sztucznych
02.00 - zakoñczenie festynu
NIEDZIELA 25.06.2006
10.00 - pojedynek strzelecki dru¿yn 3 - osobowych (strzelnica, ul. W. Polskiego)
16.00 - turniej rodzinny (boisko, ul. Polna)
FESTYN NIEDZIELNY - 25.06.(ul. Polna)
15.00 - zespó³ wokalny „Ballada”
15.45 - wrêczenie nagród dla absolwentów szkó³
16.00 - prezentacje artystyczne gmin powiatu
18.00 - koncert grupy coverowej „David Coverfield”
20.00 - „GOYA” - gwiazda wieczoru
21.30 - koncert zespo³u „Truman”
22.00 - zakoñczenie festynu
Uwaga: obowi¹zywaæ bêdzie zakaz zatrzymywania siê i
postoju po obu stronach ul. Polnej. Parking zlokalizowany
bêdzie na boisku przy Gimnazjum.
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