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Bezp³atny biuletyn informacyjny

Wieszcz patronem szko³y

12 czerwca Zespó³ Szkó³ w Trumiejkach by³ miejscem podnios³ej uroczystoœci
nadania szkole imienia Adama Mickiewicza i przekazania jej sztandaru. Na
zdjêciu: dyrektor placówki Kazimierz Kowalczyk wrêcza sztandar dla pocztu
sztandarowego. O imprezie piszemy obok, migawki foto na str. 4.

Dzielnych zuchów ma ogniowa stra¿

1920 - 2005

W tradycyjnych zawodach stra¿ackich (8.06.) zwyciê¿y³a ekipa z Trumiejek,
przed Prabutami i Obrzynowem. Coraz wiêcej m³odzie¿y w szeregach OSP, to
cieszy...

II

czerwiec 2008
Zaledwie kilka godzin temu opuœciliœmy goœcinne progi Zespo³u Szkó³
w Trumiejkach i nadal jesteœmy pod
wra¿eniem przyk³adnego zaanga¿owania spo³ecznoœci szkolnej w przygotowanie uroczystoœci, dziêki czemu
mia³a ona wymiar godny imienia Patrona. Sam¹ uroczystoœæ poprzedzi³a
Msza Œwiêta, celebrowana przez Ks.
Infu³ata Jana Oleksego w asyœcie kap³anów naszego dekanatu. Podczas
mszy burmistrz Bogdan Paw³owski
przekaza³ proboszczowi miejscowej
Parafii, Stanis³awowi Krupskiemu sadzonkê drzewka, wyhodowanego
z nasion pob³ogos³awionych przez Papie¿a Benedykta XVI podczas jego
pielgrzymki do Polski.
Zgromadzeni w trumiejskim
koœciele goœcie, uczniowie i kadra
szko³y byli œwiadkami starannie przygotowanego spektaklu, którego motywem przewodnim by³a postaæ i twórczoœæ wielkiego Wieszcza. Os³oniêto
tablicê pami¹tkow¹ z wizerunkiem
Adama Mickiewicza. Zarówno wykonawcy programu, jak i przemawiaj¹cy goœcie wielokrotnie przytaczali cytaty z dzie³ Mistrza. Delegacje szkó³
i zak³adów pracy przekaza³y dyrektorowi, pracownikom i uczniom szko³y
¿yczenia, za³¹czaj¹c do nich upominki
i prezenty. Burmistrz Prabut skorzysta³ z okazji i wrêczy³ dyrektorowi Kowalczykowi akt powierzenia dyrektorskiej funkcji na kolejn¹ 5-letni¹ kadencjê. Po uroczystoœci w koœciele i posadzeniu w jego s¹siedztwie drzewka
wszyscy udali siê do szko³y, gdzie
otrzymali pami¹tkowe znaczki i publikacjê, mieli te¿ okazjê wyraziæ swoje
wra¿enia w ksiêdze pami¹tkowej.
Poczêstunek, na który nastêpnie zaprosi³ goœci dyrektor okaza³ siê prawdziw¹ uczt¹. Szkoda, ¿e cz³owiek
mo¿e tak ma³o zjeœc na raz.... MS
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wieœci z ratusza...

Drzewko Benedykta XVI

Fina³ starañ o teren PZD?

W niedzielê, 1 czerwca 2008 roku po Mszy Œwiêtej o godzinie 10 przed Konkatedr¹ Œwiêtego Wojciecha
oraz po Mszy Œwiêtej o godzinie 13 przed Koœcio³em
Œwiêtego Andrzeja Aposto³a, Burmistrz Prabut, Bogdan
Paw³owski, Ksi¹dz Infu³at Jan Oleksy i Ksi¹dz Wikariusz
Rados³aw Klein dokonali aktu wkopania w ziemiê sadzonki
sosny taborskiej.
Zarówno w Konkatedrze, jak i w Koœciele Burmistrz odczyta³ treœæ certyfikatu nadanego przez Biuro
Nasiennictwa Leœnego, które „poœwiadcza, ¿e przekazana sadzonka sosny taborskiej zosta³a wyhodowana
w Nadleœnictwie Jab³onna z nasiona, które pob³ogos³awi³
Ojciec Œwiêty Benedykt XVI w czasie Pielgrzymki do
Polski w dniu 26 maja 2006 roku, podczas Mszy Œwiêtej
na placu Pi³sudskiego w Warszawie.
Drzewka te maj¹ przypominaæ nam pierwsz¹ pielgrzymkê do Polski Papie¿a Benedykta XVI, a wzrastanie
ich, ma byæ symbolem naszego wzrastania w wierze.
Antoni T. Klejnowski

W dniu 11 czerwca 2008 r. w Prezydium Krajowej
Rady Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców w Warszawie odby³o siê spotkanie burmistrza Prabut Bogdana Paw³owskiego z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim.
W spotkaniu uczestniczy³ pose³ Maciej P³a¿yñski.
Omówiono warunki likwidacji czêœci Rodzinnego Ogrodu
Dzia³kowego przy ul. Jagie³³y w Prabutach w zwi¹zku
z planami inwestycyjnymi miasta oraz z³o¿ono wymagan¹
dokumentacjê w tej sprawie.

„Troszeczkê ziemi...”, œpiewa³a kiedyœ Eleni, „...by
piêkniej ¿yæ...”. Nam potrzeba sp³achetka ogródków
dzia³kowych, praktycznie nie uprawianych, by ¿yæ
bezpieczniej, bo na teren przy ul. Jagie³³y mo¿na przenieœæ stacjê „Orlenu”, po czym zmodernizowaæ feralne skrzy¿owanie ul. Kisielickiej, Warszawskiej i Jagie³³y. Kolejna wyprawa burmistrza w tej sprawie po
skutecznych negocjacjach w Prabutach i Gdañsku.
Miejmy nadziejê, ¿e nie trzeba bêdzie siê odwo³ywaæ
do Trybuna³u Miêdzynarodowego...
MS

Konsekwentnie...
Prezes OSP odznaczony
Krzy¿em Zas³ugi

26 maja br. podczas wspólnego posiedzenia Komisji Sta³ych Rady Miejskiej w Prabutach odby³a siê uroczystoœæ nadania Br¹zowego Krzy¿a za zas³ugi dla po¿arnictwa.
Nagrodzony zosta³ prezes Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Prabutach Miros³aw Stêpka, któremu w³adze
samorz¹dowe Prabut z³o¿y³y z tej okazji gratulacje.

2 czerwca w Urzêdzie Marsza³kowskim w Gdañsku odby³o siê spotkanie burmistrza Prabut z Wicemarsza³kiem Województwa Pomorskiego Mieczys³awem Strukiem.
Tematem spotkania by³o omówienie koncepcji przebudowy skrzy¿owania ulic: Warszawska, Jagie³³y, Kisielicka, Malborska, oraz przedstawienie marsza³kowi postêpu prac projektowych. Termin kolejnego spotkania, podczas którego burmistrz przedstawi marsza³kowi kosztorys
ustalono na sierpieñ br.
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rozmaitoœci...

Nowe boisko pi³karskie
w Szramowie

Naszym dzieciom...

7 czerwca odby³o siê uroczyste oddanie do u¿ytku
boiska pi³karskiego w Szramowie. Goœcinna i zintegrowana spo³ecznoœæ so³ectwa wzbogaci³a siê o kolejny, po odremontowanej œwietlicy obiekt. Koszt inwestycji wyniós³
ponad 30 000 z³ a wykonawc¹ by³a firma pana Leszka
S³owiñskiego z Prabut. Boisko poœwiêci³ Ksi¹dz Infu³at
Jan Oleksy, wspólnie te¿ z burmistrzem Bogdanem Paw³owskim i so³tysem Szramowa Marianem Bet¹ przeci¹³
symboliczn¹ wstêgê.
W pierwsz¹ niedzielê wrzeœnia w tym miejscu odbêd¹ siê do¿ynki gminne.

Œpiewaj¹ce dziewczêta z zespo³u „Elfy” Dzieñ Dziecka
obchodzi³y na festynie w Ko³odziejach, gdzie bawi³y siê
z miejscowymi rówieœnikami. Po festynie pojecha³y sobie
na spacer na „drugi m³yn”...

„Polska Biega”... przez Prabuty
16 maja przez Prabuty przebiega³a trasa sztafety w
ramach akcji Polska Biega. W sztafecie uczestniczyli miêdzy innymi Sebastian Chmara – wybitny polski lekkoatleta, rekordzista Polski w dziesiêcioboju oraz Pawe³ Januszewski – lekkoatleta, mistrz Europy z roku 1998.
Wœród witanych przez naszego burmistrza uczestników sztafety by³ równie¿ burmistrz Susza Jan Sadowski, który przewodzi³ sztafecie jad¹c na rowerze. M³odzie¿
z Zespo³u Szkó³ w Prabutach prowadzona przez Bernarda Reksa i Miros³awa Papisa odprowadzi³a sztafetê sportowców do Miko³ajek Pomorskich.

...a nied³ugo potem, 6 czerwca „Polo Market” odda³ do
u¿ytku ufundowany przez siebie ogródek jordanowski na
skwerze przy MGOPS. By³y wystêpy, konkursy z nagrodami, próby techniczne nowych instalacji ogródka. Pogoda, frekwencja i dobre humory dopisa³y nad podziw.

Bezp³atne porady prawne
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego zaprasza mieszkañców województwa pomorskiego do korzystania z bezp³atnych porad prawnych organizowanych przez Stowarzyszenie w
ramach Spo³ecznej Poradni Prawnej.
Porady udzielane s¹ w ka¿dy poniedzia³ek w godz. od 17
do 19.
Spo³eczna Poradnia Prawna przy Stowarzyszeniu
WIOiRR prowadzi bezp³atne poradnictwo prawne dla osób
fizycznych, które ze wzglêdu na sytuacjê maj¹tkow¹ lub
osobist¹ nie mog¹ samodzielnie broniæ swoich praw lub
interesów.
Adres: 83-110 Tczew, ul. 30-go Stycznia 4 (budynek Muzeum Wis³y) Rejestracja pod numerem telefonu:504 302
996 w godz. 16:30 - 19:00
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Wieszcz patronem szko³y

Ksi¹dz Infu³at Jan Oleksy poœwiêci³ sztandar szko³y

Sprzêt dla szpitala

13 maja w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach
odby³o siê spotkanie, w którym uczestniczyli: burmistrz
Bogdan Paw³owski, przewodnicz¹cy komisji zdrowia, opieki socjalnej i mieszkaniowej Krzysztof Papis, skarbnik El¿bieta Wykner i radny powiatowy Marek Szulc.
Podczas spotkania burmistrz przekaza³ zakupiony
ze œrodków bud¿etu gminnego sprzêt medyczny – kardiostymulator zewnêtrzny - na rzecz szpitala. Wniosek o zakup tego urz¹dzenia z³o¿y³ ordynator oddzia³u wewnêtrznego dr Waldemar Templin. Kardiostymulator jest urz¹dzeniem przeznaczonym do czasowej stymulacji komór
lub przedsionków serca. W niektórych przypadkach mo¿e
byæ niezbêdny dla ratowania ludzkiego ¿ycia.

Ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy ku czci Patrona.

Czêœæ artystyczna, monta¿ s³owno - muzyczny

Papieskie drzewko bêdzie ros³o...

Dok³adnie w miesi¹c póŸniej, 13 czerwca w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach odby³a siê uroczystoœæ
potem „naklub
lwach”...
przekazania przez warszawski i agrudzi¹dzki
Rotary
respiratora dla oddzia³u intensywnej opieki medycznej.
Zgodnie z rotariañsk¹ dewiz¹ „s³u¿ba na rzecz innych ponad w³asn¹ korzyœæ” szereg klubów Rotary z Polski, Niemiec i Belgii przekaza³ œrodki w wysokoœci oko³o 80.000z³
na zakup tego urz¹dzenia. Wnioskodawc¹ i organizatorem przedsiêwziêcia by³ dr Tomasz Szczêsny, cz³onek grudzi¹dzkiego klubu Rotary, by³y pracownik prabuckiego
szpitala. W uroczystoœci przekazania sprzêtu uczestniczyli
przedstawiciele klubów Rotary, kierownictwa placówki
oraz w³adz Prabut i zarz¹du starostwa kwidzyñskiego.
MS
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trochu kultury, panie...

Nasi studenci - na wakacje!
We wtorek, 10 czerwca, w sali MGOK odby³o siê
ostatnie w tym „roku akademickim”spotkanie uczestników Uniwersytetu III Wieku. S³uchacze trzeciego cyklu
zajêæ otrzymali pami¹tkowe certyfikaty ukoñczenia semestru (niektórzy z nich z adnotacj¹ o zaliczeniu podstawowego kursu obs³ugi komputera).

Z pomoc¹ Fundacji „Projekt”

Raz na ludowo?
Rozstrzygniêto kolejny konkurs grantów kwidzyñskiej Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt” w ramach
programu „Dzia³aj Lokalnie”. Fundacja „Projekt”, jako
jeden z 20 Funduszy Lokalnych realizuje zadania Polsko Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, dzia³aj¹cej w naszym
kraju poprzez Akademiê Rozwoju Filantropii. Trochê to
mo¿e zawi³e, dla nas najwa¿niejsza jest informacja, ¿e trzy
projekty z terenu miasta i gminy Prabuty zyska³y akceptacjê kwidzyñskiej Fundacji i otrzyma³y œrodki na realizacjê
swoich pomys³ów. Ide¹ przedsiêwziêæ jest szeroko pojêta
aktywizacja œrodowisk lokalnych, w przypadku Prabut
wszystkie projekty dotycz¹ terenu wiejskiego gminy Prabuty.
Projekt z³o¿ony przez MGOK zak³ada stworzenie
zespo³u œpiewaczego w Trumiejkach. Mamy nadziejê, ¿e
tradycje, zapocz¹tkowane niegdyœ przez p. Wandê Œcibiñsk¹ (satyryczne piosenki wykonywane przy okazji do¿ynek) pozwol¹ na skuteczna rekrutacjê cz³onkiñ zespo³u.
Drogie panie gospodynie, przypomnijcie sobie ludowe pieœni, siêgnijcie do szuflad i œpiewników, w lipcu zaczynamy!
MS

Ka¿da okazja jest dobra... rozmowa burmistrza z Dyr.
ZDW Zdzis³awem Jab³onowskim.

Certyfikat wrêczamy P. Jadwidze ¯elazowskiej, która jest
nasz¹ studentk¹ od trzech sezonów.

Podsumowanie zbieg³o siê z promocj¹ ksi¹¿ki Krzysztofa Kamiñskiego „Ojciec Klimuszko, ¿ycie i legenda”. Autor ksi¹¿ki, który przyby³ z drugiego krañca Polski (Jas³o)
zaprezentowa³ swoje opracowanie, w którym sporo miejsca poœwiêci³ Prabutom i pobytowi ks. Klimuszki w naszym mieœcie. Uwaga, ksi¹¿kê P. Kamiñskiego mo¿na kupiæ w ksiêgarni, cena ok. 30 z³. Po wyk³adzie
i wrêczeniu certyfikatów przez burmistrza Prabut, grupa
studentów wyjecha³a w plener, by na ³onie natury rozpocz¹æ zas³u¿one wakacje.
Z satysfakcj¹ informujemy, ¿e liczba s³uchaczy
z roku na rok nam roœnie. Zaczynaliœmy 3 lata temu
z grup¹ 48 uczestników, dziœ w dzienniku naszego nieocenionego starosty Miko³aja Oporskiego figuruje liczba 86
osób, które z ró¿n¹ czêstotliwoœci¹ pojawia³y siê na spotkaniach. Kurs komputerowy ukoñczy³o w pierwszej edycji 48
osób, po czym na wniosek uczestników zajêcia by³y kontynuowane z udzia³em 20 s³uchaczy. W tym roku odbyliœmy
19 spotkañ, w tym 6 wyk³adów w Kwidzynie. Do zobaczenia jesieni¹!
Marek Szulc
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dzia³o siê...
Dobry pocz¹tek

Prabuckie lato w mieœcie...
Tak kiedyœ nazwaliœmy sierpniowy festyn, przeniesiony z pla¿y miejskiej na prabucki Rynek. Ale do sierpnia
jeszcze trochê, wybrany tytu³, póki co, nie ma nic wspólnego z kultur¹. Wrêcz przeciwnie.
Letnimi wieczorami, zw³aszcza w weekend budz¹ siê
upiory. Ca³kiem materialne, maj¹ce po kilkanaœcie nieraz lat.
Jak by nie cywilizowaæ i upiêkszaæ otoczenie fontanny
z lwami, one zawsze siê tam pojawiaj¹. Przesiaduj¹ pod sklepem „Biedronka” i czekaj¹, a¿ mieszkañcy Rynku zaczn¹
siê k³aœæ do snu. Trzeba im przecie¿ zaœpiewaæ ko³ysankê,
najlepiej tak¹ „o soko³ach”, okraszon¹ paroma nieartyku³owanymi okrzykami, od których kurcz¹ siê ze strachu kamienne lwy. Mo¿na te¿ czasem poskakaæ po samochodach
lub pojeŸdziæ na wózkach, wywleczonych z „biedronkowego” sk³adu. To nie wszystko, z ró¿nych stron miasta
nap³ywaj¹ na Rynek inni zwolennicy „nocnej zmiany”, sygnalizuj¹c po drodze swój udzia³ w „gwiaŸdzistym rajdzie”.
Najlepiej wiedz¹ o tym mieszkañcy ul. Warszawskiej, Legionów, Prusa i Kraszewskiego.
Najciekawsze, ¿e wybryki w Rynku tocz¹ siê pod
obstrza³em kamer, monioruj¹cych ten obszar.
Najpowa¿niejsze, jak dot¹d, ekscesy mia³y miejsce
w sobotê, 7 czerwca. Na miejscu pijackiej burdy szybko
pojawi³a siê policja i ochroniarze z firmy „Atos”, ujêto niektórych sprawców i ustalono personalia pozosta³ych.
Podczas spotkania, zwo³anego z inicjatywy burmistrza z udzia³em komendanta prabuckiego komisariatu policji Roberta Czekajskiego, szefa firmy „Atos” Wojciecha
Miko³ajków oraz radnych: Krzysztofa Papisa, Jêdrzeja Krasiñskiego i ni¿ej podpisanego, komendant policji poinformowa³ o tym zajœciu i jego konsekwencjach. Jak wynika
z wyjaœnieñ komendanta, sprawcê wybicia szyby
w sklepie czeka sprawa karna o zniszczenie mienia, natomiast pozostali uczestnicy burdy stan¹ przed S¹dem Grodzkim w Kwidzynie oskar¿eni o zak³ócenie porz¹dku.
Komendant Rober Czekajski upowa¿ni³ mnie do przekazania apelu, skierowanego pod adresem mieszkañców
i przebywaj¹cych na naszym terenie turystów o zg³aszanie
wszelkich przypadków zak³ócania porz¹dku i niszczenia
mienia na ulicach, skwerach, podwórkach oraz miejscach
letniego wypoczynku. Przypominamy numery alarmowych
telefonów policji: 112 lub 997.

To nie jest fotomonta¿, niestety...

MS

Rower - to jest to!
Pisaliœmy w majowym numerze gazety o Andrzeju
Czuraku, cykliœcie z Kwidzyñskiego Towarzystwa Rowerowego i jego planach zaszczepienia ciekawej i po¿ytecznej (szczególnie dla tych z nadwy¿k¹ kilogramów) formy
rekreacyjnej aktywnoœci na nasz teren. I oto 25 maja, zgodnie z zapowiedzi¹ po³¹czone kwidzyñsko - prabuckie si³y
rowerowe ruszy³y w okolice Prabut. Dla kwidzyniaków,
wprawionych w rajdach by³ to spacerek, dla naszych - nie
wiem...Najlepiej zacytujê notatkê na ten temat, zamieszczon¹ na stronie KTR:
„W niedzielê 25 maja KTR-ki pojecha³y do Prabut,
by w towarzystwie miejscowych rowerzystów, pojeŸdziæ
po tamtej okolicy. Pojecha³a szczêœliwa trzynastka. Pogoda siê wyklarowa³a, rano by³o nieco zimno, ale s³oneczko
szybko nadrobi³o zaleg³oœci i w trakcie wyprawy ju¿ mo¿na by³o siê opalaæ. Do Prabut dojechaliœmy w weso³ym
nastroju. Tam przywita³ nas Burmistrz Prabut, wymieniliœmy pami¹tkowe gadgety i pogoniliœmy w prabuckie lasy.
Razem by³o nas oko³o 30. Tym razem wycieczkê zdominowa³y m³yny i elektrownie wodne. Andrzej pokazywa³
nam pozosta³oœci po dawnych budowlach. Potem powróciliœmy na leœny parking, by przy ogniskowych kie³baskach
zapoznaæ siê z prabuckimi rowerzystami. PóŸniej jeszcze
polny powrót do Kwidzyna i to ju¿ wszystko. Razem przejechaliœmy 68 kilometrów.”

No i fajnie, pe³na integracja, ³adna pogoda, ciekawe miejsca. Kwidzyñskie Towarzystwo Rowerowe ma
wiele propozycji, zanim w Prabutach powstanie silna grupa cyklistów, mo¿na skorzystaæ z oferty KTR. Podajemy
adres ich strony internetowej; http://ktr.net.pl
Andrzej Czurak, zachêcony sporym, jak na pierwszy raz, zainteresowaniem prabucian rowerowym sportem planuje nastêpne przesiêwziêcie. W pierwszy dzieñ
Dni Prabut (sobota, 28.06.) proponuje rowerowy spacer
wokó³ jeziora Dzierzgoñskiego. Zbiórka przy Urzêdzie MiG
o godz. 12. Piszê „spacer”, ale do pokonania jest oko³o 30
km, wiêc jest to propozycja dla wytrwa³ych rowerzystów.
Zapisy u Andrzeja Czuraka pod nr tel. 607 088 519. Tych,
co nie „wysi¹d¹” po drodze przywitamy przy estradzie
Dni Prabut przy ul. Polnej oko³o godz. 17.
MS
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legendy Rodowa
Znany ju¿ z naszych ³amów Mirek Pisarkiewicz, rozmi³owany w Rodowie sta³y bywalec tamtejszych plenerów uraczy³ nas kolejn¹ piêkn¹ legend¹, któr¹ czyta
siê jednym tchem...Dziêkujemy Mirku i prosimy o wiêcej.

Kl¹twa Szarlejki
Najstarsi powiadali, ¿e mieszkaj¹ca na skraju wsi
Rodowo, w miejscu zwanym Rudawa, wiedŸma Szarlejka jest ostatni¹ krewn¹ za³o¿yciela tej krainy zwanej Rezj¹.
Ale Najstarsi, jak to Najstarsi lubili wszystko mieszaæ
i raz mówili, ¿e jej praszczur nazywa³ siê Reze a raz Rodo.
Kto by zorientowa³ siê jak by³o naprawdê.
Sama Szarlejka g³oœna by³a w ca³ej Rezji. S³awa jej
dociera³a nawet za jej granice, hen poza kraje pomezañskie, do ziem Galindów, Warmów, Bartów i Natangów.
Znali j¹ z zió³, które pierwszorzêdnie miesza³a, maœci, korzeni do naparów, z nalewek, syropów, wyci¹gów. I z tego,
¿e rozmawia³a z duchami, od których i przysz³e sprawy
czasami potrafi³a przepowiedzieæ ze skutkiem. Mieszka³a
w starej chacie pamiêtaj¹cej chyba owego Rodo czy Reze.
Drewniane bale zapad³y w ziemiê, a na dachu wyros³y
brzozy i grzyby. Jakiœ zaj¹c w zmursza³ej strzesze wygrzeba³ sobie otwór i mieszka³ tam, nie zwa¿aj¹c na kocury i oswojonego kruka Panaka. Szarlejka uszanowa³a wybór zaj¹ca i da³a mu spokój.
- Popatrz – mówi³a do Panaka, który s³ucha³ z przekrzywionym ³ebkiem. – Kicaty nas zaszczyci³, a to dobra wró¿ba.
Pewnego dnia znalaz³a zaj¹ca na progu chaty. By³
zimny.
- Idzie Z³y, Panak. Idzie Z³y. – zagada³a do ptaszyd³a. –
Kicatego zabra³.
*
Wilhelm z Modeny siedzia³ przy prostym drewnianym stole i pisa³ piórem na karcie pergaminu zwyk³ym
inkaustem. Gdy skoñczy³, kaza³ s³udze wezwaæ brata Chrystiana.
- Wzywa³eœ mnie Wielebny Panie. – Chrystian rzek³
w pok³onie.
- Czasu ma³o, – odpowiedzia³ legat. - wojna w ca³ej pruskiej ziemi. Dziœ na mszy otrzymasz misjê biskupi¹. Bêdziesz tych biednych ludzi sprowadza³ do Chrystusa, zgodnie ze swoim imieniem. Wybierzesz miejsce na stolicê.
Dam ci ludzi. Niewielu na pocz¹tek. Ale poradzisz sobie
z Bo¿¹ pomoc¹.
- Tak siê stanie Panie. Bóg pomo¿e.
*
Pierwszy biskup pomezañski Chrystian jecha³ na
czele niewielkiego orszaku. Zza zakrêtu leœnej drogi wy³oni³ siê nagle widok na jezioro i po³o¿one za nim rozleg³e,
p³askie wzgórze. JeŸdŸcy i wozy poci¹gnêli w tamt¹ stronê. Po nieca³ej godzinie dotarli na miejsce.
- Wspania³e! – zawo³a³ biskup. – W sam raz na za³o¿enie

Miros³aw Pisarkiewicz
miasta. Jeziora dadz¹ ryby i wodê. I ochronê przed pogañskimi Prusami.
W tym czasie s³udzy przywlekli ubranego w p³ócienny strój pasterza. Rzucili go na kolana przed Chrystianem.
Cz³owiek zrobi³ znak krzy¿a niezgrabnie mówi¹c: „In nomine Patris et lipis”.
- Filis. Filis synu. – Poprawi³ go Chrystian. – Jak to miejsce
siê nazywa? –zapyta³.
- Jedni mówi¹ Resin, a inni Prejbut Panie.
Chrystian rozgl¹da³ siê po p³askiej przestrzeni miêdzy jeziorami.
- Sk¹d tu te wielkie g³azy cz³owieku? Wygl¹daj¹, jakby ktoœ
je tu specjalnie zniós³.
- Powiadaj¹, ¿e olbrzym tu mieszka³ o imieniu Rese, co oczadzia³ dla bia³og³owy i Dydko kaza³o mu te g³azy tu przytargaæ. A po co, to nikt nie wie i nie pamiêta kiedy to by³o.
Dawno by³o. Bardzo dawno.
- Te kamienie przydadz¹ siê do budowy. Tu stanie miasto.
Zaczniemy od murów obronnych i katedry. A katedrê od
wie¿y. To bêdzie nasz zamek, zanim stanie reszta burgu
i warownia. – Chrystian zamyœli³ siê. – Nazwiemy je na
pami¹tkê tego Rese. Mi³owa³ to miejsce to i nam sprzyja³
bêdzie. Damy miastu imiê Riesenburg a w godle umieœcimy
olbrzyma z maczug¹ – niech nas ochrania. Kiedyœ by³o na
œwiecie wiele olbrzymów i wiele miast ma ich
w herbach. A póki co rozbijmy obóz. Z pomoc¹ Pana naszego wszystko siê u³o¿y. St¹d g³osiæ bêdziemy Bo¿e S³owo.
I tak Chrystian zacz¹³ budowê Riesenburga na nadjeziornym wzgórzu. Powoli ros³y mury miasta i wie¿a katedry. Kamienie przydŸwigane niegdyœ przez Resego pos³u¿y³y do fundamentów.
*
Jakieœ dwie godziny konnej drogi od Riesenburga
mieszka³ nad jeziorem, w miejscu zwanym St¹¿ki, w³adyka
Stange. Wiedzia³, ¿e przychodzi nowe, wiêc ze swoimi ludŸmi przyj¹³ chrzest z r¹k biskupa pomezañskiego porzucaj¹c
wiarê ojców. Nawet rodow¹ sadybê nazwa³ po nowemu –
Stangeberg. Czasem, gdy przeje¿d¿a³ obok chaty Szarlejki
zachodzi³ do niej i pyta³ o to i owo. A i zio³a od niej bra³ nie
sk¹pi¹c ¿ywnoœci. Pyta³ czarownicê, czy dobrze zrobi³. Ba³
siê, ¿e kto porzuca wiarê przodków, ten bêdzie przeklêty
przez ich duchy. A ona milcza³a i warzy³a mikstury.
Któregoœ razu niespodzianie zaczê³a mówiæ:
- S³uchaj Stange. Dobrzeœ zrobi³. Nowy czas przyszed³
i stare duchy coraz s³absze. Ale nie uratujesz ani siebie, ani
swoich. Wilk przyszed³ w te strony i zawita do ciebie. Na
wilka nie ma rady. Albo go zabijesz, albo on ciebie.
Z wilkami siê nie u³o¿ysz.
*
Bentheim ze Stenckelem zatrzyma³ spienionego konia przed Drago von Wittenau.
- Panie! Tu w pobli¿u jest zameczek drewniany niejakiego
Stange. Chrzeœcijanin to. Tam mo¿emy zatrzymaæ siê.
(c.d. na str. 8-9 i 16)
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Po nied³ugim czasie jeŸdŸcy i wozy dotarli pod czêstokó³ stangowego gródka. Drago wysun¹³ siê naprzód
i zakrzykn¹³ do Stanga i jego zbrojnych s³ug stoj¹cych na
umocnieniu.
– Wpuœæcie nas bracia w Chrystusie. Jesteœmy osadnikami z dalekiej Westfalii. Córka zachorza³a mi i na wozie
le¿y. Odpoczynku i leków jej trzeba.
Stange kaza³ swoim otworzyæ wrota.
- Moje skromne progi niech ci s³u¿¹ Panie. – pok³oni³ siê
przed Wittenauem. – Poœlê umyœlnego do Szarlejki z Rudawy. To dobra czarownica. Zna siê na chorobach.
*
Szarlejka wezwana przez Stanga przyby³a niebawem z koszem. Bez s³owa spojrza³a na Draga, na jego
herb z³ot¹ nici¹ haftowany na szacie – szachownica i wilk
- i skierowa³a siê do izby, w której po³o¿ono dziewczê.
Dotknê³a jej czo³a, policzków. W¹cha³a przez chwilê oddech. To trzyma³a za nadgarstek, to uciska³a brzuch. Wyjê³a z kosza jakiœ p³yn i wla³a go trochê w rozpalone usta
Hildegardy. Drago rzuci³ siê do wiedŸmy i z³apa³ ja z rêkê.
- Co jej dajecie!? – krzykn¹³.
- Chcecie, ¿eby by³a zdrowa? – spyta³a Szarlejka. – Puœæcie. To dobra dryjakiew. Senes. Przeczyœci jej wnêtrznoœci, bo widno niedojrza³y owoc jakiœ zjad³a. To senes jest
Panie. Na czystoœæ jelit.
Wysz³a z izby. Stange sta³ niedaleko bramy.
- Wilka wpuœci³eœ do domu, Stange. Z nim nie wygrasz.
Ale nasz czas mija Stange. I ja muszê ju¿ odejœæ. – Ruszy³a do nieodleg³ej Rudawy za Rodowem. W chacie powiedzia³a do Panaka.
– Panak, jak mnie ju¿ zbraknie zaopiekuj siê dzieckiem.
Dziecko to nadzieja. A ono nie z wilków ju¿, tylko z rodu
Dorge bêdzie. Dobry z ciebie druh Panak. O dziecku pamiêtaj! Widzia³am wszystko w mgle nocnej.
I zabra³a siê ju¿ w milczeniu do uk³adania zió³.
*
Biskup odprawia³ mszê. Gdy skoñczy³, s³udzy donieœli mu, ¿e jakiœ pan chce mu siê pok³oniæ. Chrystian
urzêdowa³ w buduj¹cej siê wie¿y katedry, w obszernej,
sklepionej sali. Tam pojawi³ siê Drago von Wittenau wraz
z Bentheimem z Steckelem i Botelem z Ryder.
- B¹dŸ pozdrowiony. – zwróci³ siê do biskupa. – Jestem
Drago von Wittenau. Przyby³em tu osi¹œæ w nowej ziemi
chrzeœcijañskiej. To moi towarzysze.
- Gdzie stan¹³eœ Panie? – spyta³ Chrystian.
- W domostwie Stanga goszczê. W Stangebergu.
- Dobry z niego chrzeœcijanin. –powiedzia³ biskup.
– I dobry cz³ek. – doda³. - A ciebie Panie na mszê zapraszam w przysz³¹ niedzielê, boœ na tê nie zd¹¿y³.
*
- Doœæ tego goszczenia u Prusa. – Drago po³o¿y³ rêce na
ramionach Bentheima i Botela stoj¹cych przed nim.
– Zrobimy to dziœ w nocy. Niech wszyscy bêd¹ gotowi.

Miros³aw Pisarkiewicz
Uderzyli niespodziewanie. Walka by³a za¿arta, lecz
krótka. Niemcy nie brali jeñców. Wittenau wpad³ do izby
Stanga. Ten nagle obudzony nie mia³ czasu siêgn¹æ po
miecz. Drago szybkimi pchniêciami przebi³ ¿onê i dziecko.
- My chrzeœcijanie!! – rozpaczliwie krzykn¹³ Stange.
- Chrzczê ciê mieczem!!! – rykn¹³ Drago i wbi³ ¿elazo
w gard³o w³adyki.
Gdy Stange charcza³ œmiertelnie od drzwi rozleg³
siê przeraŸliwy krzyk. Drago odwróci³ siê i zobaczy³ córkê. Hildegarda sta³a zas³aniaj¹c usta. Ruszy³ w jej stronê.
Cofnê³a siê o krok, zawróci³a i zaczê³a uciekaæ.
- Hila! Stój!! – Wittenau rzuci³ siê za ni¹, ale gdy wypad³
przed dwór nigdzie ju¿ jej nie by³o. Zbrojni wyci¹gali pobitych z dziedziñca i wynosili ich w stronê pobliskiego bagna. Brama by³a uchylona. Szuka³. Pyta³, ale nikt jej nie
widzia³. Znik³a. Drago kaza³ opowiadaæ po okolicy, ¿e na
gródek napadli niewierni Prusowie.
*
Noc by³a bezksiê¿ycowa. Szarlejka szuka³a w lesie
pewnego zio³a, które ból uœmierza, a najlepsze jest, gdy
siê je zerwie o tej porze, w tak¹ bezœwietln¹ noc. By³a ju¿
niemal na skraju lasu kiedy miêdzy drzewami zoczy³a p³omieñ. Cicho podkrad³a siê, jak zjawa, ukrywaj¹c w zaroœlach granicz¹cych z woln¹ przestrzeni¹. Przy niewielkim
ognisku sta³ Drago von Wittenau z nieod³¹cznymi Bentheimem i Botelem. Drago podniós³ z ziemi jakiœ kszta³t i podszed³ do ogromnego g³azu le¿¹cego tu od niepamiêtnych
czasów. Szarlejka pozna³a czarnego psa Stanga. Drago
otworzy³ psu brzuch i krzykn¹³:
- Darowujê ci tê istotê i obiecujê inne ofiary za ¿ycie mojej córki Hildegardy!!!
WiedŸma wycofa³a siê cicho. Nikt jej nie widzia³.Gdy s³udzy biskupa przyjechali po ni¹ Szarlejka siedzia³a na progu chaty gotowa do drogi. Wsta³a na ich widok, podnios³a kosz i bez s³owa wsiad³a na wóz.
Biskup Chrystian le¿a³ w pos³aniu i mia³ na twarzy
wielk¹ boleœæ. Podesz³a do niego i kaza³a ods³oniæ brzuch.
Naciska³a go i przyk³ada³a ucho.
- Stolec zielony macie Panie? – zapyta³a.
- Zielony. – potwierdzi³ biskup.
- Ryba musia³a nie byæ najœwie¿sza. - wyjê³a z koszyka
woreczek lniany. - Z olejem Panie zmieszaæ trzeba zio³a
i piæ rano i wieczorem. Za parê dni wszystko bêdzie dobrze.
- Znasz siê na chorobach. To dobrze. Ale mówi¹, ¿eœ
wiedŸma i czarujesz.
- Nie czarujê Panie! Widzenia tylko mam.
- A ostatnio coœ widzia³a?
- Widzia³am pana Drago von Wittenau, jak noc¹ otworzy³
czarnego psa stangowego i ofiarowa³ go Z³emu, na kamieniu pod lasem ko³o Rodowa. Bentheim i Botel byli
z nim.
- Po co to zrobi³? – zapyta³ zdziwiony biskup.
- Jego ludzie wyr¿nêli mieszkañców St¹¿ek, a on sam zabi³
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swojego gospodarza. Na jego oczach przebi³ ¿onê i dziecko, tak mu za goœcinê odp³aci³. Córka to widzia³a i zbieg³a
do lasu w noc. Ale trafi³a do dobrego cz³eka. Drago szuka
ich, przysi¹g³ go zabiæ. Mówi¹, ¿e kocha³ bardzo ¿onê, ale
ta zmar³a w po³ogu. Od tamtej pory wilk w nim ¿yje, ale
Hildegardê kocha, choæ cicha to mi³oœæ.
Biskup zacz¹³ gramoliæ siê z pos³ania.
- Dok¹d panie? – Spyta³a czarownica.
Do Stangebergu. – powiedzia³ twardo. – Pomó¿ mi
kobieto wdziaæ szaty.
*
Chrystian, mimo choroby, wsiad³ na konia i pogalopowa³ w stronê dworu nad jeziorem Balewy. Gdy dotar³
do gródka rozpiera³ go gniew. Kaza³ prowadziæ siê do
Draga.
- Panie von Wittenau!! – krzykn¹³ w progu. - Doœæ tego!
Wymordowa³eœ gospodarzy, grabisz i zabijasz w ca³ej okolicy. A teraz Z³emu noc¹ ofiary sk³adasz. Czarownica Szarlejka zoczy³a ciê z psem przy g³azie. Zakazujê ci opuszczania dworu. Jeszcze dziœ wyœlê umyœlnego do legata
Wilhelma. On wymierzy ci sprawiedliwoœæ!
Drago, który siedzia³ przy œcianie i bawi³ siê mizerykordi¹, wsta³ powoli i nag³ym ruchem rzuci³ broñ w kierunku biskupa. Ten trafiony pad³ bez ¿ycia.
- Jam tu sprawiedliwoœci¹! – powiedzia³ Drago.
Cia³o Chrystiana na rozkaz Wittenaua s³udzy powieŸli w worku do stawu na skraju Rodowa. Tam je wrzucili
razem z pruskim oszczepem. Dla niepoznaki, gdyby je ktoœ
odkry³.
Niektórzy póŸniej widywali na zielonej rzêsie stawu klêcz¹c¹ postaæ. Wieœæ g³osi³a, ¿e to zaginiony biskup,
ale nikt nie oœmieli³ siê przeszukaæ stawu, by nie zak³ócaæ
pobo¿nemu mê¿owi spokoju.
*
- Przytul mnie Dorge. – Hila patrzy³a mi³oœnie na Prusa,
który odkupi³ j¹ od wêdruj¹cych w pobli¿u jego dworu
Galindów, pokocha³ i wzi¹³ za ¿onê. – Przytul mnie mocno.
Objêci patrzyli na maleñkiego Drasza, który spa³ z
paluszkiem w buzi.
- Piêkny ten nasz syn. – wyszepta³ Dorge.
*
- Czarownica to Panie! Nie godzi siê jej krwi parszywej
przelewaæ. Trza jej szyjê miêdzy belki w³o¿yæ i ci¹gn¹æ
póki ducha nieczystego nie wyzionie. – Zakrzykn¹³ Bentheim ze Stenckelem.
- Starym obyczajem wsadziæ j¹ trzeba na konia i podpaliæ.
– powiedzia³ twardo Botel z Ryder.
Drago von Wittenau sta³ jakiœ czas w milczeniu.
Patrzyli nañ wyczekuj¹co. Wolnym ruchem odgarn¹³ w³osy
z czo³a. – Zapalcie chatê, a j¹ wrzuæcie w p³omieñ. I niech
j¹ piek³o poch³onie.

Miros³aw Pisarkiewicz
Szarlejka z rêkoma wykrêconymi do ty³u szarpnê³a
siê, ale pacho³kowie trzymali mocno. Boleœnie zawy³a.
Drago patrzy³ na kobietê z pogard¹.
- Przeklinam ciê Drago. Przeklinam twój wilczy ród. Zabijesz w³asne jedyne dziecko. Taka spotka ciê kara. Przyrzekam ci to.
Chata zaczê³a p³on¹æ ¿ywym ogniem. Wystraszeni
kl¹tw¹ pacho³kowie przewrócili czarownicê i szybko zwi¹zali jej rêce postronkiem. Drago kiwn¹³ g³ow¹. Unieœli j¹
i wrzucili w p³omienie. Strzeli³ z nich wielki snop iskier,
a po chwili w górê ulecia³ bia³y ptak.
- Panie! Patrz! WiedŸma zamieni³a siê w go³êbia!!
Os³upiali patrzyli za oddalaj¹cym siê ptakiem nie
wiedz¹c, ¿e jest to przyprószony popio³em Panak.
*
Drago siedzia³ w zamku i pi³ miód. Wiele miesiêcy
minê³o od kiedy Hildegarda wybieg³a w noc. Podobno Natangowie, czy Galindowie porwali mu b³¹kaj¹c¹ siê po lasach córkê. Wzi¹³ od nich dziewczynê Prus o imieniu
Dorge. D³ugo go szuka³. Wielu zabi³. Bardzo wielu wpierw
wzi¹³ na mêki. Nikt nie zdradzi³, gdzie jest Dorge z Hildegard¹ – i tak córka Drago przepad³a jak rzucony w wodê
kamieñ.
- Przeklêta czarownica. – zakl¹³ Wittenau, który za wszystkie nieszczêœcia wini³, nie wiedzieæ czemu, Szarlejkê. Nienawidzi³ jej nawet po œmierci.
Tego wieczora s³udzy musieli go zanieœæ na pokryt¹
futrami ³awê - pi³ d³ugo z anta³ka a¿ nieprzytomny zwali³
siê pod stó³ i tam zasn¹³.
*
- Panie! Wiemy, gdzie jest twoja córka!! – Bentheim ze
Steckelem wpad³ do izby jak wicher. – To tylko trzy dni
drogi st¹d!!
- Szykujcie siê! – krótko rzuci³ Drago.
Gdy dotarli pod dwór Dorga by³ wieczór trzeciego
dnia. Ruszyli natychmiast do ataku. Wittenau na przedzie.
Zasta³ Dorga w œwietlicy. Nie pyta³ o nic. Uniós³ miecz
nad g³owê i z ca³¹ moc¹ cisn¹³ w Prusa. Ten nie zd¹¿y³
nawet siê uchyliæ. A mo¿e nie chcia³. Gdy pada³ martwy
na kolana, na jego plecy osunê³a siê ukryta dot¹d za nim
Hildegarda. Drago z³apa³ siê za g³owê. Miecz, który przebi³ Dorga na wylot, trafi³ Hilê prosto w serce. Wyrwa³
broñ z cia³a Dorge i ze straszliwym krzykiem zacz¹³ biegaæ z nieprzytomnym wzrokiem. Jednym ciêciem pozbawi³ g³owy Bentheima, który przera¿ony jego stanem zast¹pi³ mu drogê. Przeszy³ te¿ Botela i kilku innych. Rzuci³
pochodniê na strzechê, jakby chcia³, aby wszystko za nim
znik³o w morzu ognia i wskoczy³ na konia. Pogna³ przed
siebie z szaleñstwem w oczach.
Panak, który siedzia³ na czêstokole wlecia³ do zasnutego dymem domu. W szponach wyniós³ zawini¹tko
z maleñstwem i odfrun¹³ z nim w stronê pobliskiej wsi.
Przysiad³ na miedzy i czeka³.
(dokoñczenie na str. 16)
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cz³owiekiem jestem... Tomasz Jab³oñski
List zza Kana³u

Nie lubiê emigracji
Jestem emigrantem i trochê rasist¹, co gorsza. I co
dziwne, zarazem jako emigrant
zauwa¿am podobne zjawisko u
znajomych, emigrantów z Polski. Paradoksalnie w stosunku
do rodaków: „o jaki Polus, tamci, to na pewno Polacy, ubrany
jak Polak, od razu widaæ, ¿e
Polak”, ile razy to s³ysza³em,
ba, sam mówi³em, mnóstwo
razy. Szczerze? Nie lubiê polskiej emigracji. M³odej, buñczucznej, chamskiej i prostej.
Nie lubiê s³omy wystaj¹cej z butów, przys³owiowego dorobkiewicza, który po zarobieniu w miesi¹c pieniêdzy, które
zarobi³by u siebie w rok zaczyna zachowywaæ siê nader
nonszalancko i jakby wszystkie rozumy pozjada³. Zapomnia³ wol. jak cielêciem by³. Nie lubiê polskiej emigracji,
bardziej polsko czujê siê w Polsce, ani¿eli swojsko w towarzystwie rodaków - emigrantów.
Nie znamy pojêcia dyskryminacji rasowej – nie,
a jak¿e. Jako otwarci na œwiat, przyjêci w ramiona wspólnoty europejskiej mamy szeroko zakrojony œwiatopogl¹d czasami wiêc wyra¿amy swe europejsko-sarmackie opinie tu, bêd¹c na „goœcinnych emigracyjnych wystêpach”.
Chêtnie wskazujemy palcami, my, emigracja, inne nacje.
Znacznie czêœciej ni¿ z optymizmem robimy to z negatywnym nastawieniem, Anglicy to najczêœciej pogardliwie
„Angole”. Bo generalnie musieliœmy siê do nich przenieœæ,
by znaleŸæ pracê i sens w ¿yciu. Paradoksalnie znów, maj¹
przer¹bane jako lenie i chamy, tylko dlatego, ¿e nie przystosowani do mobbingu wykonuj¹ swoj¹ pracê wolno
i raczej jakby nie licz¹c siê z czasem. Hindusi, Irakijczycy,
Kurdowie, Pakistañczycy, znaczy ogólnie - po¿eracze kebabów i potraw z curry, o ciemnej karnacji, jednym s³owem zwani przez emigrantów znad Wis³y- ciapaci. Oni
te¿ nie maj¹ dobrej opinii, po pierwsze, jest ich tu du¿o
wiêcej i zasiedlili ta wyspê d³ugo wczeœniej ni¿ my, synowie i córki Lecha, znacznie lepiej znaj¹ jêzyk angielski,
tutejsze obyczaje, co za tym idzie wielokroæ maj¹ wysokie
stanowiska, trzymaj¹ siê razem, czego brakuje nam i dysponuj¹ zasobami ludzkimi, w tym, Polakami. Poza tym
oczywiœcie ich œniade twarze wzbudzaj¹ w¹tpliwoœci czystych i zadbanych emigrantów z Lechistanu, co do nale¿ycie przestrzeganej higieny, bo wiadomo - brudasy. Wszelakie czarnoskóre ludy afrykañskie traktujemy raczej ze
zwyczajow¹ obojêtnoœci¹, b¹dŸ widzimy w tym z³o konieczne, t³umaczyæ chyba nie trzeba, ¿e czarny cz³owiek
powinien wróciæ tam sk¹d przyby³, czyli na Czarny L¹d.

Ale nawet za czasów secesji ktoœ w Stanach dla
przyk³adu musia³ zbieraæ bawe³nê. Na tym tle z zadziwiaj¹ca dla nas tolerancj¹ traktujemy innych „towarzyszy niedoli”, b¹dŸ te¿ udzia³owców „spe³nionego snu o zachodzie” jak kto woli. S³owaków, £otyszy, Czechów, czy
Wêgrów. Wiadomo, z jednego, postkremlowskiego podwórka. Wspólnota kompleksów?...
Tomasz Jab³oñski

Aktywnoœæ podziwu godna

S¹ wœród nas. Osoby starsze, schorowane, niepe³nosprawne. Mimo wieku i rozmaitych dolegliwoœci zadziwiaj¹ aktywnoœci¹, pogod¹ ducha, chêci¹ do zabawy, ciekawoœci¹ œwiata. Na szczêœcie nie s¹ pozostawione sami
sobie. Aktywnie dzia³aj¹cy na naszym terenie Zwi¹zek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy nieocenionym
wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kwidzynie oraz w³adz miasta i gminy Prabuty organizuje szereg przedsiêwziêæ dla swoich cz³onków. W koñcu
kwietnia na sali MGOK obchodzono Dzieñ Osób Niepe³nosprawnych, po³¹czony z zabaw¹. Za kilka dni grupa
zrzeszona w zwi¹zku wyruszy na wycieczkê do Szczecina, przy okazji robi¹c jednodniowy wypad do stolicy Niemiec.
W miarê swoich mo¿liwoœci zwi¹zek wspierany jest
te¿ przez Miejsko Gminny Oœrodek Kultury, s³u¿¹cy pomoc¹ przy organizacji imprez i wyjazdów. Spora grupa
cz³onków zwi¹zku uczestniczy³a w organizowanym przez
MGOK w ramach Uniwersytetu III Wieku dwuetapowym
podstawowym kursie obs³ugi komputera. Cz³onkowie
zwi¹zku w du¿ej liczbie uczestnicz¹ równie¿ w innych
zajêciach Uniwersytetu, wyk³adach i wyjazdach na spektakle.
Wielokrotnie pisaliœmy na ³amach naszej gazety
o szczególnej aktywnoœci zwi¹zku i jego cz³onków. Aktywnoœci, z której mog¹ braæ przyk³ad m³odsze generacje
prabucian. ¯yczymy seniorom i rencistom, by nadal im siê
chcia³o chcieæ, wsparcia i pomocy dla nich w naszym mieœcie i gminie nie zabraknie.
MS.
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nasze dzieci...
Zyskaliœmy autorkê z Trójmiasta, prezentujê Pañstwu
Magdê Herman, której ¿yczê, by debiut na naszych
³amach pomóg³ jej zrealizowaæ dziennikarsk¹ pasjê.

Ambicje – moje czy dziecka?
Nasze dzieci nie s¹ nasz¹ w³asnoœci¹, nie mog¹ ¿yæ naszymi
planami, czêsto niespe³nionymi
marzeniami. Jak odró¿niæ tê odrêbnoœæ? Jak poj¹æ, ¿e nasze
¿ycie i ich, to dwa ró¿ne bieguny?
Pierwotnie zainspirowa³a mnie
moja 11-letnia córka, która wykrzycza³a mi niedawno: „dlaczego ty chcesz, ¿ebym ¿y³a twoim
¿yciem, ¿ebym by³a taka ambitna, taka, jak ty? Mo¿e ja
chcê byæ pusta, ale szczêœliwa!”
Zamar³am z wra¿enia. Zanurzy³am usta w fili¿ance
z czekolad¹, w wiatr wiej¹cy nad morzem zdawa³ siê byæ
po jej stronie, bezczelnie wiej¹c mi w twarz. Racja, poczu³am! Nie mogê formowaæ plasteliny, która tworzy wyraŸn¹
osobowoœæ rêkami mojego dziecka. To jej kawa³ek bry³y!
Ja mogê wzi¹æ swój, robiæ dowolne kszta³ty. Jej jest tylko
jej, nawet dobór koloru musi byæ jej. Daj Bo¿e, niech poprosi mnie o radê, ale ingerencja mo¿e mieæ odwrotne skutki. Œci¹gnê³am wiêc buty, w których wesz³am zbyt brutalnie. Kucnê³am boso w miêkkim k¹ciku jej serca, st¹d bêdê
mog³a obserwowaæ rozwój wydarzeñ. Pe³na gotowoœci i
czujnoœci czekaj¹c na moment, w którym kiedyœ chwyci
mnie za rêkê zapraszaj¹c do uczestniczenia w jej ¿yciowych
wyborach.
Od tego dnia analizujê podobne przypadki niepewnych rodziców, zw³aszcza tych zaborczych. Obserwacje
wydaj¹ siê nie mieæ koñca, tylu jest ich wokó³.
Kolejny przypadek, którego przemilczeæ nie potrafiê:
mój znajomy, m³odszy wiekiem, dojrza³y dusz¹ zwi¹za³ siê
z kobiet¹ 10 lat starsz¹. On, startuj¹cy w ¿ycie, z wiar¹
w trochê wygórowane marzenia bez swojego jeszcze miejsca zwanego stabilnoœci¹, ale z okreœlonymi pomys³ami na
jutro. Koñczy w³aœnie studia. A ona: wykszta³cona, m¹dra,
bogata wewnêtrznie, ze stabiln¹ prac¹ i g³ow¹ pe³n¹ marzeñ, które piêknie realizuje swoim tempem. On wolny, ona
rozwiedziona z dwójk¹ dzieci…
Oto, jak œwiat jest zbudowany: jest im ze sob¹ cudownie, uzupe³niaj¹ siê wzajemnie, relacje miêdzy nimi s¹
godne naœladowania. Czuj¹ siê ze sob¹, jakby to by³ w³aœnie
fragment ziemi zarezerwowany tylko dla nich. Dziel¹ ich te
dwa ró¿ne œwiaty, które jednak im g³êbiej w las wydaj¹ siê
mo¿liwe do scalenia. Sami siê tego nie spodziewali, ¿ycie
tak przeplata ich œcie¿ki, ¿e s³owa „nie da rady, nie mogê”
zmieniaj¹ siê naturalnie w „mogê, dam radê, chcê!”. Jednak by nie by³o zbyt bajecznie muszê wtr¹ciæ „ale”. „Ale”
w tym zwi¹zku stanowi matka ch³opaka. Jej myœli kr¹¿¹
w tematyce: co ludzie powiedz¹?; to niemoralne, mój synek powinien mieæ zwyk³¹, skromn¹ i m³od¹ dziewczynê.

Magdalena Herman
Nawet wpad³a na pomys³, ¿e mu tak¹ znajdzie. Jego wybór
nazwa³a zdrad¹! Zdrad¹ kogo lub czego pytam? Nasze dzieci nie s¹ nasz¹ w³asnoœci¹! Maj¹ prawo byæ szczêœliwe,
wed³ug w³asnej definicji. Wystarczy zadaæ sobie kilka pytañ: czy ktoœ z nas wie, jak ta „para-nie para” czuje siê
w swoim towarzystwie, o czym rozmawiaj¹, czy ktoœ wie,
¿e ona jest dla niego inspiracj¹ na przysz³oœæ, mo¿e otworzy mu drzwi do œwiata swoj¹ osobowoœci¹, te same drzwi,
które on musia³by wywa¿yæ wytrychem. A jeœli on wykona ¿yczenie mamy i zwi¹¿e siê z 20-letni¹ dziewczyn¹,
która bêdzie go ogranicza³a w marzeniach, która nie bêdzie w stanie roz³o¿yæ mu skrzyde³ do lotu, jakim jest ¿ycie
w pe³ni? No có¿. Jego marzenia zmalej¹, wygasn¹ i zamknie siê w sobie milcz¹cy, niespe³niony. Czy o takie ¿ycie
i szczêœcie jego mamie chodzi? Czy ona wtedy bêdzie
spe³niona, bo jej synek ¿yje w œwiecie pozornych standardów, nie wybiegaj¹cych poza ramy spo³eczne?
Wiem, ¿e scenariuszy tej historii mo¿e byæ wiele.
Wiem te¿, ¿e ¿ycie pisze czasem scenariusze niezale¿ne
od nas. Ale wiem te¿ i to, ¿e maj¹c odwagê i wiedz¹c
czego chcemy mo¿emy ¿yæ piêknie!
Na koniec zacytujê piêkny fragment, niech bêdzie
on uzupe³nieniem mojej myœli. Mamie, tej mamie ¿yczê
du¿o tolerancji, mo¿e sp³ynie na ni¹ fala ³aski ofiaruj¹ca
umiejêtnoœæ akceptacji. M³odym ¿yczê odwagi! A sobie?
Szczêœliwych dzieci!
Nie bêdê szczêœliwa widz¹c zap³akane oczy mojej
córki, która jest prawnikiem, bo mi siê nie uda³o. Bêdê
szczêœliwa widz¹c jej oczy radosne, spe³nione, gesty nie
pozbawione spontanicznoœci. Nawet jeœli przekornie mówi,
¿e chce byæ pust¹? A niech chce! Na to ju¿ za póŸno, jest
ju¿ zbyt inteligentna!
B¹dŸcie Szczêœliwe wszystkie Dzieci Œwiata, a my rodzice pokorniejsi ciut:
WASZE DZIECI – Kahlil Gibran „Prorok”
Wasze dzieci nie s¹ wasz¹ w³asnoœci¹: s¹ synami i córkami samej Mocy ¯ycia. Jesteœcie ich rodzicami, a nie
stworzycielami. Mieszkaj¹ z Wami, ale mimo wszystko
do Was nie nale¿¹. Macie daæ im swoj¹ mi³oœæ – lecz
nie wasze idee, poniewa¿ oni maj¹ swoje idee. Mo¿ecie daæ dom ich cia³om, ale nie ich duszom, poniewa¿
ich dusze mieszkaj¹ w domu przysz³oœci, którego wy
nie mo¿ecie odwiedziæ nawet w waszych snach. Mo¿ecie wysilaæ siê, aby dotrzymaæ im kroku, ale nie ¿¹daæ,
by byli podobni do was, poniewa¿ ¿ycie siê nie cofa,
ani nie mo¿e siê zatrzymaæ na dniu wczorajszym. Wy
jesteœcie jak ³uk, z którego wasze dzieci, jak ¿ywe strza³y, zostan¹ wyrzucone naprzód. Strzelec mierzy do celu
na szlaku nieskoñczonoœci i trzyma ciêciwê napiêt¹
ca³¹ sw¹ moc¹, a¿eby strza³y mog³y poszybowaæ szybko
i daleko. Poddajcie siê z radoœci¹ rêkom strzelca,
poniewa¿ on kocha równ¹ miar¹ i strza³y, które szybuj¹ i ³uk, który pozostaje niewzruszony.
Magdalena Herman
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z naszej parafii ... Antoni Klejnowski
„Pan wœród radoœci wstêpuje do nieba ”
W Niedzielê Wniebowst¹pienia Pana Jezusa, 4 maja
2008 roku, dziêki uprzejmoœci ksiêdza Infu³ata Jana Oleksego, Parafia œw. Wojciecha w Prabutach goœci³a na
wszystkich mszach œwiêtych, tj. o godzinie 700 , 800, 1300
i 1800 w koœciele œw. Andrzeja Aposto³a, a tak¿e o godzinie 1000 i 1130 w Konkatedrze œw. Wojciecha oraz o godzinie 1400 w Sypanicy w Kaplicy pod wezwaniem Matki
Boskiej Królowej Polski – misjonarzy ze Zgromadzenia
Ojców Oblatów (OMI): Ojca Waldemara Meykê i Brata
Sebastiana Jankowskiego, którzy, po zakoñczeniu ka¿dej
z w/w Mszy Œwiêtej przed œwi¹tyni¹ zbierali ofiary na
utrzymanie „Misji” na Ukrainie.
„ Pan wœród radoœci wstêpuje do nieba ” (Ps 47
46), 2-3.6-7.8-9 (R.: por. 6) – tymi s³owami psalmu responsoryjnego, wyjêtymi z Uroczystoœci Wniebowst¹pienia Pañskiego, rozpocz¹³ swoj¹ homiliê O. Waldemar Meyka – mówi¹c dalej, ¿e Jego bój, bój Chrystusa Pana, by³
ciê¿ki. To by³ bój pe³en cierpienia. Wielki Pi¹tek, Droga
Krzy¿owa, œmieræ... Zmartwychwsta³ jednak a wniebowstêpuj¹c – pokaza³ nam nasz¹ przysz³oœæ, nasze powo³anie… Jesteœmy powo³ani do nieba!
O. Waldemar Meyka pochodzi z I³awy, œwiêcenia
kap³añskie otrzyma³ w Obrze w 1991 roku, od 16 lat pracuje na Ukrainie, w mieœcie Krzywy Róg, oddalonym od
polskiej granicy 1000 km, ci¹gn¹cym siê 130 km pasem
o szerokoœci ponad 20 km. Krzywy Róg liczy 700 tys.
mieszkañców, posiada tylko jedn¹ œwi¹tyniê katolick¹, obs³ugiwan¹ przez 3 misjonarzy Oblatów. Katolików jest 160
osób. W niedzielê odprawiane s¹ trzy Msze œwiête: w jêzyku polskim, ukraiñskim i rosyjskim.
Brat Sebastian Jankowski wywodzi siê z Zielonej
Góry. Pracuje 6 rok na Ukrainie. Cichy, pobo¿ny, niewychodz¹cy przed szereg, Brat Sebastian na zapleczu œwi¹tyni, w zakrystii, bardzo ciekawie relacjonowa³ ¿ycie codzienne mieszkañców Ukrainy. Oj, ciekawie oni ¿yj¹, ale
nie do pozazdroszczenia…
Ojciec Waldemar dzieli³ siê œwiadectwem wiary
swoich parafian. Historiê swojego ¿ycia opowiedzia³a mu,
m. in. starsza ju¿ pani o imieniu Krystyna. Otó¿ pani Krystyna urodzi³a siê przed II wojn¹ œwiatow¹ w Warszawie;
ca³¹ swoj¹ m³odoœæ zwi¹za³a z tym miastem. Wysz³a za
m¹¿ za Ukraiñca. Mieli dwóch synów. Stanowili szczêœliw¹, kochaj¹c¹ siê rodzinê. Jednak w latach 50. ubieg³ego wieku w³adze radzieckie upomnia³y siê o „swoich”
obywateli i nakaza³y równie¿ jej mê¿owi opuœciæ Polskê
i wracaæ na tereny ówczesnego ZSRR. W³adze sowieckie „sprawiedliwie” podesz³y do sprawy, zgadzaj¹c siê,
aby „równo” podzieliæ jej rodzinê: jeden syn z ojcem,
a drugi syn z matk¹. M¹¿ z jednym synem w Rosji, a ona
z drugim synem w Polsce! Pani Krystyna p³aka³a, modli³a
siê, nocy nie przespa³a…” Bóg da³ mi si³ê - mówi³a –
zosta³a przy mê¿u i synach”. Wsiedli do poci¹gu „byle
jakiego” i razem wyjechali na Wschód. Zatrzymali siê
w Krzywym Rogu, bo to miasto przemys³owe, ruda ¿ela-

za, mo¿na by³o zarobiæ na chleb, na utrzymanie… Tak
minê³o jej 50 lat pobytu na nieludzkiej ziemi.- „M¹¿ zachorowa³ psychicznie, potrzebowa³ sta³ej opieki, opiekowa³am siê nim, by³o ciê¿ko… Niedawno zmar³. Synowie czasem wpadn¹ do mnie, odwiedz¹, zobacz¹ jak ¿yjê, i odjad¹. Maj¹ swoje ¿ycie. Ja têskniê, czasem pop³aczê.
Myœlê o dawnej Warszawie, o tym, by przejœæ siê po prostu jej ulicami, mo¿e kole¿ankê ze szko³y by siê pozna³o…
Pomimo cierpieñ, które przesz³am w ¿yciu, uwa¿am, ¿e
wygra³am ¿ycie, ocali³am rodzinê, wiem, ¿e mi siê uda³o
z Bo¿¹ pomoc¹…. Jeszcze 15. lat temu nie myœla³am, ¿e
bêdê jeszcze w ¿yciu swoim widzia³a katolickiego kap³ana, ¿e siê wyspowiadam, ¿e bêdê na Mszy œwiêtej; koœcio³ów nie by³o, - a jednak Bóg da³ – doczeka³am tej chwili,
za co Mu dziêkujê… Kiedy umrê – powiedzia³a – pochowajcie mnie uroczyœcie, po katolicku…”
A pani Marianna, szczêœliwa, ¿e urodzi³a siê w tym
samym roku, co Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, w roku 1920;
od trzech lat ju¿ nie ¿yje… W ka¿d¹ niedzielê wstawa³a
o godzinie 3 rano, a ubrawszy siê, sz³a na dworzec i czeka³a na „elektryczkê”. Potem wsiada³a do poci¹gu – jecha³a trzy godziny, wysiada³a i sz³a do koœcio³a na Mszê
œwiêt¹. By³a na jednej Mszy œwiêtej i czêœciowo na drugiej; bo musia³a wracaæ pieszo na dworzec kolejowy. Znowu wsiada³a do „elektryczki” i znowu wraca³a trzy godziny do domu. O zmroku wyrusza³a do koœcio³a, oddalonego o równe 100 km i o zmroku wraca³a kolejne 100 km
z koœcio³a do domu. Mia³a ju¿ wtedy 80 lat ¿ycia. Mówi³a:
„ E, proszê Ojca, dopóki Bóg da zdrowie, bêdê jeŸdzi³a na
Mszê œwiêt¹…”

Od lewej: O. Waldemar Meyka i Br. Sebastian Jankowski
(dokoñczenie na str.13)
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z naszej parafii ... Antoni Klejnowski
„Pan wœród radoœci wstêpuje do nieba ”
Chrystus, aby wejœæ do chwa³y Ojca, musia³ wiele
wycierpieæ. „Jego bój by³ ciê¿ki!” Wspomniane przez Ojca
Waldemara: pani Krystyna i pani Marianna te¿ mia³y swój
osobisty, ¿yciowy „bój”. Doczeka³y chwa³y wolnoœci, doczeka³y Prawdy, odnalaz³y Drogê i ¯ycie, zwyciê¿y³y niesprawiedliwoœæ, której nie chcia³y, a której mimo wszystko by³y ofiarami, jak z reszt¹ tylu, tylu innych…
Bezkrwaw¹ pami¹tk¹ cierpieñ, mêki i œmierci Chrystusa jest Ofiara Mszy Œwiêtej. Ojciec Pio (1887 – 1968)
powiedzia³ kiedyœ: „Œwiat móg³by nawet istnieæ bez s³oñca, lecz nie móg³by istnieæ bez Mszy Œwiêtej”. Jak¿e dobrze rozumia³a istotê Mszy œwiêtej pani Marianna, nie
zwracaj¹c uwagi na swój wiek i odleg³oœæ, na owe 80 lat
i 100 km… A my, czym usprawiedliwimy nasz¹ nieobecnoœæ na niedzielnej Mszy Œwiêtej?
Adres Misji: Prowincja Misjonarzy Oblatów M. N.
Delegatura Prowincjalna na Ukrainie
PEKAO SA II O/Poznañ
64124017631111000018132416
Krzywy Róg
„Radosnego dawcê mi³uje Bóg” (2 Kor. 9,7 )
Wasze ofiary bêd¹ przeznaczone na potrzeby Koœcio³a na Ukrainie. Bóg zap³aæ !
Antoni Tadeusz Klejnowski

Nazwy ulic
Tak jak ka¿da miejscowoœæ, tak¿e nasze miasto Prabuty, dla sprawnego dzia³ania w³adz administracyjnych, dla
bezpiecznego poruszania siê i dla wielu innych wa¿nych
rzeczy… usytuowane jest ulicami. Nazwy ulic czêsto ³¹cz¹
siê z tradycj¹ historyczn¹ narodu, regionu, miasta, wybitnymi ludŸmi, a niekiedy zwyk³ymi przypadkami czy uwarunkowaniami ustrojowymi… I tak na pocz¹tku lat 90
ubieg³ego wieku, na skutek transformacji ustroju pañstwa
niektóre ulice naszego miasta, dziêki w³adzom Urzêdu
Miasta i Gminy przyjê³y zmianê nazewnictwa. Dawna ulica Armii Czerwonej przyjê³a nazwê ulicy Legionów. Ulica Marchlewskiego nazywa siê teraz ulic¹ Zamkow¹,
a ulica 15-go Grudnia, ulic¹ Ogrodow¹, natomiast ulica
Karola Œwierczewskiego ulic¹ Obroñców Westerplatte.
Ulica Feliksa Dzier¿yñskiego, to obecna ulica Niepodleg³oœci, zaœ ulica 22-go Lipca, to ulica £ucka, i wreszcie
Plac Obroñców Stalingradu nosi teraz nazwê ulicy Mi³ej.
Nasze miasto obecnie posiada 69 ulic. Oto one
w porz¹dku alfabetycznym: Akacjowa, Barczewskiego,
Brzozowa, Cisowa, Chodkiewicza, Chopina, Czarneckiego, Daszyñskiego, D¹browskiego, D³uga, Górna, Grunwaldzka, Jagie³³y, Jagotty, Kasztanowa, Kiepury, Kopernika, Koszarowa, Koœciuszki, Krañcowa, Kraszewskiego, Krótka, Kwiatowa, Kwidzyñska, Kuracyjna, Legionów, Lipowa, £¹kowa, £ucka, Malborska, Mazurska, Mickiewicza, Mi³a, Niepodleg³oœci, Obroñców Westerplatte,
Ogrodowa, Okrê¿na, Orzeszkowej, Parkowa, Patyry, Pia-

skowa, Podgórna, Pola Wincentego, Polna, Prusa, Pusta,
Reja, Reymonta, Rolnicza, Rynek, Rypiñska, Sanatoryjna,
Sikorskiego, Spokojna, Sportowa, Sucharskiego, Szkolna,
Wa³owa, W¹ska, Warmiñska, Warszawska, Wiœniowa,
Wojska Polskiego, Wolnoœci Plac, Wo³yñska, Wyszyñskiego, Zamkowa, Zielna, ¯eromskiego.
Na pocz¹tku maja br. rozmawia³em z Panem Jerzym Rudowskim, mieszkaj¹cym przy ulicy Walentego
Barczewskiego, który powiedzia³ mi, ¿e pamiêta doskonale dawn¹ tablicê tej ulicy, jednak jej pe³na nazwa brzmia³a: Ulica Ksiêdza Walentego Barczewskiego.
Bêd¹c 18 maja br. na uroczystoœci I Komunii Œwiêtej w Olsztynie, przy wyjœciu z koœcio³a kupi³em „Pos³añca Warmiñskiego” Nr 11/2008, w którym Pan Janusz Jasiñski zamieœci³ artyku³ pt.: ”O Ksiêdzu Walentym Barczewskim w 80 rocznicê œmierci”.
Ta zbie¿noœæ sytuacji nasunê³a mi myœl, aby dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o ksiêdzu Barczewskim. Wróciwszy, natkn¹³em siê w swoim ksiêgozbiorze na „Historiê Diecezji Warmiñskiej”, autorstwa Ksiêdza dra Jana
Ob³¹ka, póŸniejszego biskupa warmiñskiego. Pisze on, ¿e
Ksi¹dz Walenty Barczewski (1856-1928) pochodzi³ z Jarot pod Olsztynem, studia teologiczne ukoñczy³ w Bawarii, by³ wikariuszem w Butrynach (1883-1884), Œwiêtej
Lipce (1884-1885) i Biskupcu (1885-1889) oraz proboszczem w Wielbarku (1889-1894) i Br¹swa³dzie (1894-1928).
Ksi¹dz dr Jan Ob³¹k pisze dalej, ¿e Ksi¹dz Walenty z prac¹
kap³añsk¹ ³¹czy³ zawsze akcjê kulturalno-spo³eczno-polityczn¹, wszêdzie budz¹c polskoœæ, zachêcaj¹c do umi³owania jêzyka ojczystego i walcz¹c o prawa narodowe
Polaków na Warmii. W tym celu zak³ada³ prywatne szkó³ki
polskie i biblioteki ludowe, bra³ udzia³ w organizacjach
polskich, by³ korespondentem polskich czasopism i wydawa³ ksi¹¿ki religijne i œpiewniki koœcielne, rozprawy z zakresu etnografii, historii i geografii. Od roku 1908 sta³ siê
centraln¹ postaci¹ ruchu polskiego na Warmii, przezwyciê¿aj¹c wszystkich sobie wspó³czesnych wszechstronn¹
erudycj¹, szerokoœci¹ horyzontów i trzeŸwoœci¹ myœlenia.
Przez swoj¹ d³ugoletni¹ pracê nikt siê tyle nie przys³u¿y³
sprawie polskiej na Warmii, co Ksi¹dz Walenty Barczewski.
W nekrologu Ksiêdza Barczewskiego, w postaci
dwustronnego obrazka wydanego w oficynie Pieniê¿nych,
wraz z jego fotografi¹, napisano: „B³ogos³awieni umarli,
którzy w Panu umieraj¹, albowiem uczynki ich za nimi
id¹” (Obj. 14.13) oraz „Ksi¹dz Walenty Barczewski proboszcz Brunswa³dzki urodzi³ siê dnia 10 lutego 1856 roku,
wyœwiêcony na kap³ana 8.2.1883 roku, zmar³ w Brunswa³dzie dnia 28.05.1928 roku, a tak¿e s³owa modlitwy: Módlmy siê. Spraw, Panie, b³agamy Ciê, aby dusza s³ugi
Twego Ksiêdza Walentego, któregoœ w tem ¿yciu œwiêtymi darami obdarzyæ raczy³, w niebie radoœci wiecznej za¿ywaæ mog³a. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.
(c.d. na str. 14)
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z naszej parafii ... Antoni Klejnowski

Nazwy ulic (c.d)
Wieczny odpoczynek racz mu daæ Panie, a œwiat³oœæ
wiekuista niechaj mu œwieci! Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.”
Ksi¹dz Barczewski zmar³ w Br¹swa³dzie, wówczas
nazywanym Brunswa³dem. Tam te¿ zosta³ pochowany
2 czerwca 1928 roku.
W „¯yciu M³odzie¿y”, 1929, Nr 12 we wspomnieniach pt.: „ Ten, który ¿yje w sercach naszych”, podpisanym inicja³em „K” (w/w Pos³aniec Warmiñski) czytamy
m.in.: „Silny, dzielny i szlachetny by³ duch tego kap³anaPolaka. Silny w ukochaniu sprawy Bo¿ej i sprawy ludu
polskiego na Warmii i ca³ej Macierzy Polskiej, dzielny
w pracy duszpasterskiej i spo³ecznej, gorliwy i przedsiêbiorczy w pracach takich jak w budownictwie koœcio³ów,
piœmiennictwie ojczystym, pracy naukowej, wychowaniu
i kszta³ceniu licznych zastêpów m³odzie¿y polskiej, szlachetny w nieprzebranej goœcinnoœci i ofiarnoœci”.`

krzy¿em zas³ugi ( „Polonia Restituta” ). Leg³ wierny i nieustraszony syn Narodu Polskiego, wo³aj¹c w³asnym przyk³adem i s³owem drukowanym, abyœmy tak¿e walczyli
o wolnoœæ duszy i kultury, i jêzyka polskiego na Warmii,
abyœmy s³owem i czynem przeciwstawiali siê pogwa³ceniu prawa do ¿ycia naszego narodu przez obcych duchem
i jêzykiem s¹siadów (…).
Oprócz ulicy Ksiêdza Walentego Barczewskiego,
posiadamy, jak widaæ w powy¿szym wykazie ulic, jeszcze
22 nazwiska osób patronuj¹cych miejscom naszego zamieszkania. Odczytuj¹c je, widzimy, ¿e s¹ to osoby znane z podrêczników szkolnych; st¹d te¿ ³atwo jest o ich
dane w encyklopedii powszechnej lub w Internecie… Jest
jednak wœród nich Postaæ szczególnie bliska, jak s¹dzê,
naszemu prabuckiemu œrodowisku, tak¿e mojej rodzinie
i mnie osobiœcie. To Cz³owiek wielkiego serca, wyrozumia³y, troskliwy, wra¿liwy na ból i nieszczêœcie drugiego
cz³owieka. Tym Cz³owiekiem by³ i jest nadal lekarz, Doktor Stanis³aw Patyra, który doœæ nieoczekiwanie odszed³
od nas…
Wspomnienie o Nim w nastêpnym numerze „Gazety Prabuckiej”, tymczasem chcia³em zauwa¿yæ, ¿e nasze domy, budynki, bloki, ulice œwiadcz¹ w pewien sposób
o nas. Jeœli s¹ czyste, zadbane – to dobrze, lecz jeœli nie…?
Antoni T. Klejnowski

Og³oszenie
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów, Kanalizacji i Ciep³ownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. informuje, ¿e z uwagi
na zg³aszane problemy zbyt niskiego ciœnienia wody
u Naszych odbiorców, rozpoczête zosta³y intensywne prace
remontowe sieci wodoci¹gowej w Prabutach. W najbli¿szym okresie w mog¹ zdarzaæ siê przypadki pogorszenia
jakoœci jak i wahania ciœnienia wody dostarczanej do Pañstwa. Za wszelkie niedogodnoœci z tym zwi¹zane serdecznie przepraszam i proszê o wyrozumia³oœæ.
Mam nadzieje, ¿e przyczyny obni¿enia ciœnienia
zostan¹ szybko wykryte i usuniête.
W celu zg³aszania wszelkich przypadków znacznego pogorszenia parametrów wody przypominam numer
telefonu alarmowego PEWIK czynnego ca³a dobê.
695 811 400
Mariusz Kubich Prezes Zarz¹du

Uwaga mi³oœnicy historii i zbieracze !
Mieszkañcy ulicy Ksiêdza Walentego Barczewskiego, a tak¿e my wszyscy, mieszkañcy Prabut, mo¿emy byæ
dumni, ¿e w rejestrze ulic naszego grodu znajduje siê nazwisko Ksiêdza Barczewskiego, który „po ¿yciowej tu³aczce, kochany przez swoich a szanowany nawet przez
wrogów ludu polskiego, wróci³ (…) do ziemi, która i o
któr¹ wrze nadal walka dwóch s¹siednich kultur. (Który)
na szañcu sta³ i na szañcu pad³, On (…), udekorowany

W pi¹tek, 27 czerwca na inauguracjê Dni Prabut
na prabuckim Rynku w godz. 10-16 organizujemy Jarmark
Staroci z udzia³em Grudzi¹dzkiego Towarzystwa Kolekcjonerów i Mi³oœników Sztuki Dawnej. Zapraszamy osoby posiadaj¹ce przedmioty o wartoœci historycznej (numizmaty, meble, naczynia, rzeŸby, obrazy, ksi¹¿ki itp.), mo¿na je bêdzie sprzedaæ lub wymieniæ. Jednoczeœnie informujemy, ¿e obszar Rynku bêdzie w tych godzinach wy³¹czony z ruchu (z wyj¹tkiem parkingu przy sklepie „Biedronka”). Za utrudnienie przepraszamy.
MGOK

czerwiec 2008 str.15

Krzy¿ówka

rozmaitoœci...
Zapraszamy na Dni Prabut

„Golden Life” zagra w sobotê, 28 czerwca od godz. 19.
Koncert zespo³u poprzedzi grupa „ELJOT” ze Œwiebodzic (godz. 17)

Poziomo: 1. Staruszek do orzechów, 7. Na ogó³ razem
z video, 8. Upust ze stolicy Maroka, 9. Tam sobie nagrasz,
stamt¹d Ci puszcz¹, 10. Tam siêgaj, gdzie on nie siêga
(„Oda do m³odoœci”), 12. Chodzi po polu z do³kami, 13.
Tylko gada i muzykê serwuje, 14. Krajowa to AK, 19.
Tam lady i panie (albo panowie), 20. Ona ju¿ nie pracuje
a kasê dostaje, 21. Ptaków lub samolotu, 22. Kompromitacja, tak przegraæ... 23. Wko³o miasta Prabuty, 24. Wino
bratanka, 25. Skoœnooka.
Pionowo: 2. Trzêsie siê, brrr... 3. Podobieñstwo (z przyrz¹dem do mierzenia prêdkoœci statku), 4. Pole z bryzami,
irgami i soko³ami, 5. Buty na wczasy, 6. Sanie dla pechowego wspinacza, 11. Niezbêdna przy wykonywaniu kilku
czynnoœci na raz, 15. Ku czci lub Pana Kleksa, 16. W
deklinacji lub w KBKS, 17. Z mlekiem to bawarka, 18.
Szezlong, kozetka.
Trochê podstêpnie zaszyfrowa³em niektóre has³a,
a co, æwiczmy umys³! £atwo to nudno. Trzywyrazowe
has³o z liter oznaczonych numerkami w prawym, dolnym
rogu kratek proszê dostarczyæ do redakcji w MGOK, ul.
£¹kowa 22, najlepiej na karcie pocztowej. Mo¿na te¿ rozwi¹zanie nades³aæ drog¹ elektroniczn¹ na adres
mgok@prabuty.pl
Nagrody w postaci bonów do ksiêgarni wartoœci
25 z³ za rozwi¹zanie krzy¿ówek z poprzednich numerów
otrzymuj¹: Iwona Grzeœkowiak, Aneta Lenartowicz (Antonin), Katarzyna Fedoruk i Halina Komorek. Prosimy
zg³osiæ siê do siedziby redakcji - MGOK ul. £¹kowa 22
po odbiór bonów.

Kabaret „Ciach” - niedziela, godz. 16. Przedtem, od godz.
14.30 program dla dzieci (Grupa „Okaryna”)

„Trubadurzy” w niedzielê o godz. 18. Po nich grupa „eM”,
ambitnie pn¹ca siê grupa z Trójmiasta (p³yta nagrana dla
PR Gdañsk). Zapraszamy na ul. Poln¹ !
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rozmaitoœci
ROZK£AD JAZDY POCI¥GÓW
STACJA PRABUTY – ODJAZDY

Rozk³ad jazdy PKS Kwidzyn
z przystanku Prabuty Dw. Kolejowy

(aktualny od 21.06.08 do 31.08.08)
BIELSKO BIA£A 9.42 Ex(8)
CZÊSTOCHOWA 20.41 TLK
GDYNIA G³./TCZEW 3.01, 8.37 TLK ,9.52, 11.52
KM (2), 14.18 TLK(3), 21.00 (4), 21.16 Ex (5), 21.20
TLK (6)
HEL 3.01
I£AWA G³. 1.14, 5.44 TLK (6), 6.18, 7.13 (7), 8.49,
9.42 Ex (8), 12.45 TLK (9), 14.12, 14.59 (D), 15.59,
17.02, 17.55 KM(2), 19.05, 20.41 TLK
KIELCE 1.14
KATOWICE 9.42 Ex (8), 20.41 TLK
KRAKÓW 1.14, 20.41 TLK
LUBLIN 5.44 TLK (6)
MALBORK 3.01, 5.49, 6.47, 8.37 TLK, 9.52, 11.52
KM (2), 12.42, 14.19 TLK (3), 15.26 (D), 16.29,
18.53, 21.00 (4), 21.16 Ex (5), 21.20 TLK (6)
OLSZTYN 7.13 (7), 14.12
WARSZAWA/ DZIA£DOWO 1.14, 5.44 TLK (6),
9.42 Ex (8), 12.45 TLK (9), 17.55 KM(2), 20. 41
TLK
ZAKOPANE 20.41 TLK

Grodziec 15.10H
I³awa przez Susz
8.05F 14.35* 14.35F
Kisielice przez Pólko 6.40F 15.50F
Kisielice przez P³awty, Klimy
15.20F
Kwidzyn D.A. 6.00A 6.57S 7.05 7.05S 8.10A 9.05U
10.05F 11.05U 12.05F 14.00S 14.30A
15.00F 15.40 16.40U 17.40U 18.40Un
19.40U 23.00
Kwidzyn Jabil, IP 5.00Sz 13.00Fz 21.00Sz
Kwidzyn Plati Lotnicza 5.00 13.00 21.00
Prabuty sanatorium 4.30 5.30U 6.48CHD 6.48S 6.48Sz
8.00A 8.50U 9.50F 10.50U 12.30 12.45F
13.50A 14.20S 14.48Fz 14.48 15.50U
15.50U 16.50U18.50U 19.50Un
20.45SD 22.48CHDSz
Susz Rynek 16.20F
Susz przez Jawty 7.20H
Legenda:
U – nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzieñ Wielkanocy
n – nie kursuje 24, 31.XII oraz w sob. przed Wielkanoc¹
F – kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku w dni robocze
S - kursuje w dni nauki szkolnej
H – kursuje w okresie wakacji i ferii szk. w dni robocze
C – kursuje w soboty, niedziele i œwiêta
D – kursuje w dniach 24.12, 25.12, 31.12, 01.01, w Wielk¹
Sobotê i pierwszy dzieñ Wielkanocy
z – nie zaje¿d¿a na dworzec PKS
A – kursuje w dni powszednie
n – kursuje w niedziele
(wed³ug strony internetowej PKS Kwidzyn, ostatnia
aktualizacja - 22 kwietnia 2008)

Legenda:
Wyt³uszczone - poci¹gi pospieszne, expresy i TLK
Ex – Ekspres
TLK – Tanie Linie Kolejowe - obowi¹zuje dop³ata
KM - poci¹g osobowy Kolei Mazowieckich
(D) – kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku oraz 1XI, oprócz
œwi¹t, 24, 31 XII, 2 V
(1)– kursuje 21 VI – 30 VIII
(2) – kursuje 23 VI – 31 VIII
(3)– kursuje 21 VI – 30 VIII tylko w soboty oraz 15
VIII, oprócz 16 VIII
(4) – kursuje codziennie oprócz 15 VIII
(5) – kursuje tylko w niedziele
(6) – kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku, oprócz 15 VIII
(7) – kursuje codziennie oprócz 16 VIII
(8) – kursuje tylko w soboty oraz 15 VIII, oprócz 16
VIII
(9) – kursuje 22VI – 31 VIII tylko w niedziele
Uwaga:
Z powodu modernizacji stacji Gdynia G³ówna oraz wielu
innych odcinków PKP rozk³ad jazdy podlega ci¹g³ym zmianom. Szczegó³owych informacji na ten temat udzielaj¹
punkty odprawy podró¿nych. Aktualne zmiany w rozk³adach dostêpne s¹ równie¿ na stronach internetowych
(www.pr.pkp.pl oraz www.intercity.pl)

Kl¹twa Szarlejki
(dokoñczenie ze str. 7,8,9)
Gdy zobaczy³ id¹c¹ ze skopkiem Krasimê, lekko
poruszy³ dziobem ma³ego, który zacz¹³ g³oœno p³akaæ. Panak odlecia³ kawa³ek i patrza³. Kobieta znalaz³a ch³opczyka. Ze zdziwieniem ogl¹da³a dziecko owiniête w chustê
z herbem rodu von Wittenau.
*
S³uch po Drago von Wittenau zagin¹³. Niektórym
wydawa³o siê, ¿e widzieli ob³¹kanego jeŸdŸca kr¹¿¹cego
po okolicznych puszczach, lasach i pustaciach. Wnuk Draga dorasta³ w domu bezdzietnej Krasimy. Sz³o nowe.
Miros³aw Pisarkiewicz Rodowo, 3 – 9 lipca 2007 r.
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