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UKAZUJE SIĘ OD 1992 ROKU 

No i stało się! W dniu 22 kwiet-
nia gen. Władysław Anders jesz-
cze bardziej utkwił w naszej pa-
mięci, dzięki rondu, które zostało 
nazwane jego imieniem. To juŜ 
drugie rondo otwarte w tak krót-
kim czasie, bo niedawno odsłonię-
to pierwsze z nich, które otrzyma-
ło nazwę śołnierzy Wyklętych. 
Biorąc pod uwagę ilość rond 
w Kwidzynie, czyŜby to był po-

czątek odliczania? Plan na kolejne 
tego typu przedsięwzięcie juŜ jest, 
ciekawe czy zostanie równie szyb-
ko zrealizowany… Miejmy na-
dzieję, Ŝe tak, bo Prabuty rozwijają 
się, mieszkańcy mają coraz więk-
sze oczekiwania względem tego 
miejsca, a przecieŜ wizerunek kaŜ-
dego takiego zakątka jest tak samo 
waŜny… O tym więcej na str. 3. 

STRASZYMY 
W PRABUTACH…  
CZYLI NOC MUZEÓW  

 

Chyba nie ma się czego bać, 
oczywiście w zaleŜności od tego, 
co Muzea chcą pokazać w taką 
noc... Muzeum nocą ma swój spe-
cyficzny klimat. MoŜna je zwie-

dzić o tej porze całkowicie za dar-
mo, moŜna teŜ wystraszyć się… 
obejrzeć z zupełnie innej perspek-

tywy, a nawet dowiedzieć się cze-
goś:) Tyle atrakcji w jedną noc, 
która w naszej pamięci pozostanie 
bardzo długo… Ci, którzy zwie-
dzali wszystkie historyczne zakąt-
ki w Prabutach w dniu 5 maja, 
wiedzą o czym mowa… Nie było 
tak strasznie. Było mrocznie, ta-
jemniczo i ciekawie, chyba im się 
podobało.  

Zapraszamy do lektury na str 8. 

NABÓR NA ROK SZKOLNY 
2017/2018 DO ZESPOŁU 
SZKÓŁ PONADGIMNAZJAL-

NYCH W PRABUTACH 
 

Szeroka oferta do Zespołu 
Szkół Ponagimnazjalnych niewąt-
p l i w i e  z a c h ę c a  p r z y s z ł y c h 
uczniów do rozpoczęcia nauki 
w tym miejscu. Jest to szkoła z tra-
dycją i ciekawą historią, więc naj-
lepiej jest przyjść i przekonać się 
samemu. Oferta obejmuje Techni-
kum, a w tym specjalności: technik 
handlowiec, technik pojazdów sa-
mochodowych oraz technik infor-
matyk.  Jest to takŜe BranŜowa 
Szkoła I stopnia, która prezentuje 
zawód mechanika pojazdów sa-
mochodowych a takŜe ma swój 
o d d z i a ł  w i e l o z a w o d o w y 
(sprzedawca, elektryk, fotograf, 
stolarz, kucharz, piekarz i czego 
tylko dusza zapragnie!). Zupełnie 
nowym kierunkiem jest kierowca-
mechanik. Serdecznie zapraszamy 
do zapoznania się z ofertą i podję-
cie dobrej decyzji.   

Szerzej na ten temat na str 7. 

I MAMY KOLEJNE RONDO!  
CZYLI O OTWARCIU RONDA IM. GEN. WŁADYSŁAWA  
ANDERSA 
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FELIETONY 

Mój ostatni felieton* „Kij w mrowisko” wywo-
łał niemałe poruszenie. Piszę to ze sporą satysfak-
cją, poniewaŜ tym samym wywołał lokalną dys-
kusję na temat szkoły.  

Jednak, Ŝeby nie przypisywać sobie zbyt wiele, 
muszę dodać, iŜ stałam się mrówką na kiju. Ma to 
swoje dobre strony, na przykład zmienia, posze-
rza perspektywę i zaskakuje.  

Niemniej jednak z przyjemnością mogę zachę-
cić do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Prabutach i zerknięcia 
do historii tej najstarszej szkoły technicznej w na-
szym powiecie. Zapraszam!  

 

*FELIETON - krótki utwór publicystyczno-
dziennikarski, napisany w sposób lekki i efektowny, 
utrzymany w osobistym tonie. (Mała Encyklopedia 
PWN, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995, str. 
239) 

MRÓWKA NA KIJU 
KAROLINA STANISZEWSKA 

WSZYSTKO DOBRE, CO SIĘ  
DOBRZE KOŃCZY… 

MAREK SZULC 

Sędziwa mieszkanka Prabut Pani Hilda Ka-
mińska (która za pół roku skończy 104 lata!) zła-
mała nogę. Co oznacza w tym wieku taka powaŜ-
na kontuzja, moŜna się tylko domyślać.  

Szczęśliwym trafem operacji ortopedycznej 
podjęła się dwójka lekarzy: anestezjolog dr Anna 
Martynowicz i chirurg ortopeda dr Robert Krze-
siński. Wielce ryzykowny zabieg zakończył się 
sukcesem i rodzina odebrała seniorkę z kwidzyń-
skiego szpitala. Na ich prośbę zamieszczamy ser-
d e c z n e  p o d z i ę k o w a n i a  o b u  l e k a r z o m 
i personelowi szpitala, dołączając się do wyrazów 
wdzięczności i gratulacji! 



 

 

 

GAZETA PRABUCKA 3 

I MAMY KOLEJNE RONDO!  
CZYLI O OTWARCIU RONDA IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA  

AGNIESZKA NOWAK 

Miastem „słynącym” z ilości 
rond niewątpliwie jest Kwidzyn, 
który ma ich aŜ 20, natomiast 
w Prabutach mamy dwa, a w ra-
mach remontu drogi 521 powsta-
nie następne rondo u zbiegu ulic 
Grunwaldzkiej ,  Kwidzyńskej 
i Zamkowej. To rondo równieŜ 
będzie czekało na swoją nazwę. 

Pierwsze rondo zostało odsło-
nięte 24 lutego 2016 roku i otrzy-
mało nazwę śołnierzy Wyklętych, 
a znajduje się u zbiegu ulic War-
szawskiej, Kisielickiej, Jagiełły 
i Malborskiej. Rok później pojawi-
ła się kolejna inicjatywa nadania 
imienia innemu rondu. W dniu 22 
kwietnia 2017 roku zostało odsło-
nięte rondo im. gen. Władysława 
Andersa. Uroczystego otwarcia 
dokonała córka generała – Anna 
Maria Anders. Rondo mieści się u 
zbiegu ulic Chodkiewicza, Kura-
cyjnej, Obrońców Westerplatte 
oraz Brzozowej. W uroczystości 
wziął udział jeden z nielicznych 
Ŝyjących Ŝołnierz słynnej armii 
Andersa, Pan Leopold Narodzo-
nek, uczestnik bitwy o Monte Cas-
sino. Nie zabrakło równieŜ miej-
scowych władz samorządowych 
na czele z burmistrzem Markiem 
Szulcem. Obecny był wojewoda 
pomorski Dariusz Drelich, a takŜe 
miejscowi parlamentarzyści , 

przedstawiciele wojska, komba-
tanci, policja, harcerze oraz licznie 
zebrani mieszkańcy Prabut. Go-
ściem uroczystości był Naczelnik 
Delegatury Instytutu Pamięci Na-
rodowej w  Olsztynie - dr Walde-

mar Brenda. 

Inicjatorem nadania imienia 
rondu był prabucki radny Stani-
sław Anders - Prezes Zarządu 
Miejsko-Gminnego OSP w Prabu-
tach. „Moja córka podsunęła mi po-
mysł, Ŝeby kolejne rondo nosiło nazwę 
Generała Władysława Andersa, który 
równieŜ  Ŝył w okresie śołnierzy Wy-

klętych, więc stwierdziłem, Ŝe moŜna-
by pójść dalej tą drogą. Pomyślałem, 
Ŝe to bardzo dobry pomysł, w związku 
z czym przez Radę Miasta został ogło-
szony konkurs na nazwę tegoŜ ronda 
(do wyboru było 40 nazwisk). Do tej 
inicjatywy przyczynił się równieŜ 
związek kombatantów, część Kreso-
wiaków, radni powiatowi oraz miesz-
kańcy. W 2015 roku odbyło się głoso-
wanie. Okazało się, Ŝe proponowana 
nazwa wygrała. W dniu 30 grudnia 
2015 roku wyszła Uchwała Rady 
Miasta i Gminy Prabuty dotycząca 
nazwania ronda imieniem Generała 
Władysława Andersa, czyli w tym 
okresie rondo miało juŜ swoją nazwę. 
Czekaliśmy 14 miesięcy, Ŝeby uczcić 
to wydarzenie, poniewaŜ obelisk 
z tablicą pamiątkową nie został jesz-

cze zrobiony. Po tym okresie postano-
wiliśmy zorganizować uroczystość, 
mimo Ŝe tablicy jeszcze nie było. Pani 
Anna Maria Anders, którą miałem 
okazję wcześniej poznać, zapropono-
wała termin uroczystości na 22 kwiet-
nia 2017 roku. UwaŜam, Ŝe uroczy-
stość nadania imienia rondu wyszła 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Konferencja w sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu 

Uroczystość otwarcia ronda im. gen. Andersa 
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bardzo dobrze, cieszę się, Ŝe frekwen-
cja była tak duŜa. JednakŜe w dalszym 
ciągu czekamy na tablicę pamiątkową, 
która będzie uzupełnieniem całego 
tego wydarzenia. Rondo to nie po-
wstało z myślą o mnie, jak być moŜe 
uwaŜają inni, powstało ono z myślą 
o naszym Generale i o mieszkańcach 
Prabut” – mówi Stanisław Anders. 

P o  ur o cz y s t o śc i  w sz y s c y 
uczestnicy zostali zaproszeni do 
Prabuckiego Centrum Kultury, 
gdzie odbyła się konferencja po-
święcona osobie generała Andersa 
oraz jego Ŝołnierzom. Konferencję 
otworzył Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Prabuty – Marek Szulc, następ-
nie wypowiedział się radny An-
drzej Ochał, dr Waldemar Brenda, 
Anna Maria Anders, senator Wal-
demar Bonkowski, poseł Jan Ki-
lian i pułkownik rezerwy Grze-

gorz Kostrzeba, a konferencję za-
mknął równieŜ burmistrz. 

Warto nadawać rondom imio-
na osób, które zasłuŜyły się dla 

naszego kraju, takie wydarzenia 
pomagają zachować pamięć o nich 
i utrzymać wiedzę na temat ich 
własnej historii, bo przecieŜ kaŜdy 
z nas ma juŜ swoją historię... 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

PRABUCKIE OBCHODY 226. ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA 
AGNIESZKA NOWAK 

W tym roku obchodzimy juŜ 
226. rocznicę Konstytucji 3 Maja. 
Prabuckie obchody tego święta 
rozpoczęły się na cmentarzu pod 
pomnikiem pamięci pomordowa-
nych na Kresach Wschodnich. 
„Aby uczcić pamięć Kresowian, po-
wołaliśmy nasze Prabuckie Stowarzy-
szenie Kresowiaków i wybudowaliśmy 
pomnik, na którym widnieją nazwy 
kresowych miejscowości, z których 
pochodzą nasi mieszkańcy. Spotyka-

my się tu jako patrioci. Pamiętajmy o 
bliskich Kresowiakach i czcijmy pa-
mięć o nich”-podkreślił Andrzej 
Mosiejczyk, prezes Prabuckiego 
Stowarzyszenia Kresowiaków. 

Z cmentarza uczestnicy obcho-
dów, w towarzystwie MłodzieŜo-
wej Orkiestry Dętej  Helikon 
z Kwidzyna pod przewodnictwem 
kapelmistrza Eugeniusza Kiziń-
skiego oraz kwidzyńskich MaŜo-
retek, przemaszerowali pod Po-

mnik Pamięci znajdujący się przy 
ulicy Kwidzyńskiej. NaleŜy wspo-
mnieć, iŜ orkiestra od ponad 10 lat 
obchodzi razem z nami tę uroczy-
stość. Obecność orkiestry jest bar-
dzo waŜna, gdyŜ nadaje ona spe-
cyficznego klimatu temu wyda-
rzeniu oraz podkreśla wagę i pa-
mięć związanej z tym historii. 

Druhna Aleksandra Rochoń 
wprowadziła nas w genezę po-
wstania Konstytucji, po czym po-
szczególne delegacje złoŜyły kwia-
ty pod pomnikiem. Głos zabrał 
równieŜ Burmistrz Miasta i Gminy 
Prabuty Marek Szulc, który po-
dziękował za przybycie pocztom 
sztandarowym oraz straŜakom, 
harcerzom, przedstawicielom or-
ganizacji kombatanckich, dyrekto-
rom szkół i instytucji prabuckich, 
przedstawicielom Rady Miejskiej, 
orkiestrze Helikon, Ułankom 
z Ośrodka Jeździeckiego w Prabu-

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

Na zdjęciu: Anna Maria Anders oraz Leopold Narodzonek 
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tach, a takŜe księdzu proboszczo-
wi Dariuszowi Juszczakowi i 
przedstawicielom policji. 

Uczestnikami tego typu rocznic 

czy obchodów zazwyczaj są osoby 
z Rady Miasta, „młodzi” przedsta-
wiciele z poszczególnych szkół 
oraz kombatanci i inni sympatycy 
takich uroczystości. Mimo, Ŝe nie-
którzy uwaŜają, iŜ tego typu uro-
czystości są „nudne i nikomu do 
niczego niepotrzebne”, to naleŜy 
jednoczyć się ze sobą w tym dniu. 
Istotny jest fakt, Ŝe to my wszyscy 
tworzymy historię naszego kraju. 
To my jesteśmy odpowiedzialni za 

pamięć o jego przeszłości, przy-
szłości i teraźniejszości, więc dla-
czego nie mielibyśmy propagować 
tej „dobrej” historii, która przecieŜ 
powstała z myślą o przyszłych 

pokoleniach? Na to niezwykle 
nurtujące pytanie powinien odpo-
wiedzieć sobie kaŜdy z nas, nieza-
leŜnie od tego, czy jest czynnym, 
czy biernym patriotą, a nawet ten, 
kto nim nie jest i nie identyfikuje 
się w Ŝaden sposób z krajem, 
w którym mieszka. My teŜ kiedyś 
będziemy historią, a wcześniej 
moŜe zasłuŜymy się czymś waŜ-
nym dla swojego kraju, o czym 
chcielibyśmy, Ŝeby pamiętano... 

(Ciąg dalszy ze strony 4) MAJÓWKĘ CZAS 
ZACZĄĆ… 

WALDEMAR GROSZEWSKI, KRZYSZTOF PAPIS 

Efektownie i efektywnie zaczę-
liśmy majówkę inaugurując ten 
najpiękniejszy – bynajmniej w teo-
rii – miesiąc wiosny. Początek 
„Sportowej Majówce” dał turniej 
badmintona rozegrany w ostatnią 
sobotę kwietnia w Miejskiej Hali 
Sportowej. W rywalizacji pań try-
umfowała Agata Bieszczad przed 
niezawodną Teresą Miotke i Nata-
lią Kuś, natomiast Radosław Jasiń-
ski cieszył się ze złota po zaciętym 
pojedynku z Jackiem Dymkiem. 
Na najniŜszym stopniu podium 
stanął junior – Tomasz Jasiński. 

We wtorek 2 maja został roze-
grany mecz piłkarski pomiędzy 
d r u Ŝ y n a m i  „ P o m i d o r y ” 
i „Ogórki” w ramach rozgrywki 
turniejowej klas IV – VI szkół pod-
stawowych. W tej potyczce zielone 
warzywo było górą zwycięŜając 
6:3. 

Najwięcej emocji miała przy-
nieść sobota 6 maja, na którą 
to zaplanowano dwie imprezy. 
Pierwsza w kolejności czasowej 
rozpoczęła  s ię  o  godz.  9 :30 
na strzelnicy LOK, czyli Otwarte 
Zawody Strzeleckie w czterech 
konkurencjach: pistolet centralny 
zapłon, pistolet boczny zapłon, 
strzelba gładkolufowa i karabinek 
AK. 

W zawodach startowało 72 za-
wodników, między innymi z: 
Warszawy, Elbląga, Torunia, Mal-
borka, Kwidzyna, Susza i oczywi-
ście Prabut. Po podsumowaniu 
wszystkich konkurencji najlep-
szym zawodnikiem i zwycięzcą 
zawodów okazał się Leszek Ko-
walski z Kwidzyna, drugie miejsce 
zajął Tomasz Sadowski z Prabut, 
a trzecim zawodnikiem był Prze-

(Ciąg dalszy na stronie 12) 
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ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY...  
CZYLI O DOSTOSOWANIU SIECI SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ  
PRABUTY DO NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO 

AGNIESZKA NOWAK 

Bez wątpienia za owocną pracę 
naleŜy się nagroda. I tak to wła-
śnie było z Marianem Betą i Stani-
sławem śebrowskim. Nietaktem 
byłoby nie pochwalić się osobami, 
które zdecydowanie dzięki swojej 
działalności zasłuŜyły na szczegól-
ne potraktowanie Honorową Na-
grodą Przewodniczącego Rady 
Powiatu Kwidzyńskiego.  

Marian Beta przez kilkanaście 
lat był sołtysem i jednocześnie na-
czelnikiem Ochotniczej StraŜy Po-
Ŝarnej w Szramowie. Przed przej-
ściem na emeryturę pełnił równieŜ 
funkcję Prezesa OSP tejŜe straŜy.  
Mieszkańcy postrzegają go jako 
człowieka o wielkim sercu, który 
zawsze jest otwarty na problemy 
społeczne mieszkańców wsi, nig-
dy nie odmawia pomocy i zawsze 

dla kaŜdego ma dobre słowo. To 
równieŜ bardzo dobry organiza-
tor, potrafił zapewnić wysoką 
sprawność i doskonałe funkcjono-
wanie jednostki OSP w Szramo-
wie. Przyczynił się do powstania 
boiska w Szramowie, a takŜe prze-
prowadził remont świetlicy wiej-
skiej i remizy straŜackiej. KaŜdy, 
kto zna Pana Mariana moŜe 
stwierdzić, Ŝe jest on bardzo do-
brym przykładem gospodarza, 
który nie tylko traktował z odda-
niem swoją pracę, ale takŜe z wiel-
kim zapałem dbał o interesy  lo-
kalnej  społecznośc i .  Przede 
wszystkim darzył ogromnym sza-
cunkiem tych, którzy przychodzili 
do niego po wsparcie, ale równieŜ 
tych, którzy juŜ to wsparcie mieli, 
ale potrzebowali zwykłej, ale za 

to, jak się później zazwyczaj oka-
zywało, cennej porady. 

Natomiast jeśli chodzi o Stani-
sława śebrowskiego to przez 
dwie kadencje zajmował stanowi-
sko radnego Rady Miejskiej w Pra-
butach. W latach 1998-2011 spra-
wował równieŜ funkcję sołtysa 
wsi Obrzynowo. Mieszkańcy Mia-
sta i Gminy Prabuty postrzegają 
go jako człowieka, który zawsze 
stawał na wysokości zadania, 
a takŜe niezwykle zaangaŜowane-
go w niemalŜe wszystkie sprawy 
gminy i wsi. Zawsze czynnie 
uczestniczył w wielu przedsię-
wzięciach dla dobra lokalnej spo-
łeczności, chodzi głównie o współ-
pracę z samorządem dotyczącą 
realizacji projektów zmierzających 
do poprawy jakości Ŝycia na tere-
nach wiejskich, w tym takŜe 
współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej. Miał zawsze 
wiele do powiedzenia i ciągle wie-
le do zrobienia. Bardzo cieszymy 
się, Ŝe cały wysiłek, jaki wkładali 
w swoją pracę, został doceniony. 
Dzięki temu mamy kolejny powód 
do dumy, Ŝe w naszej małej pra-
buckiej społeczności są osoby god-
ne naśladowania przez obecnych 
i przyszłych radnych, sołtysów 
czy zwykłych mieszkańców. Oby 
ich postawy były powielane przez 
tych, którzy kierują się tym sa-
mym, czyli stawianiem dobra jed-
nostki w lokalnej społeczności po-
nad wszystko… 

ZA PRACĘ NALEśY SIĘ NAGRODA!  
CZYLI ROZDANIE HONOROWYCH NAGRÓD PRZEWODNI-

CZĄCEGO RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO 
AGNIESZKA NOWAK 

Trzeba sobie powiedzieć jasno 
i wyraźnie, Ŝe nikt nie lubi zmian, 
bo mogą one pogorszyć obecną 
sytuację i na dodatek zaszkodzić! 
Więc moŜe lepiej siedzieć cicho, 
nic nie zmieniać, a najlepiej nie 
odzywać się i Ŝyć w zgodzie 
z ustalonym porządkiem.  

Na szczęście zwolenników 
wszelkiego rodzaju zmian jest co-
raz więcej, bo wychodzą one cza-
s e m  „ n a  d o b r e ” ,  a  c z a s e m                  
„na złe”... Zatem czy scenariusz, 
jaki zakłada reforma edukacji 
w kwestii likwidacji gimnazjów, 
moŜe mieć dobre czy teŜ złe za-

kończenie? Miejmy nadzieję, Ŝe 
dobre, bo wszyscy na to liczą. 

W dniu 29 marca 2017 roku zo-
stała podjęta  przez Radę Miejską 
w Prabutach uchwała w sprawie 
dostosowania sieci szkół podsta-

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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wowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, który został 
wprowadzony nową ustawą – 
Prawo oświatowe. Na mocy pod-
jętej uchwały od 1 września 2017 r. 
w Mieście i Gminie Prabuty roz-
poczną działalność cztery 8-letnie 
szkoły podstawowe, a pozostałe 
jeszcze  klasy gimnazjalne zosta-
ną , ,wygaszone” do 2019 r . 
Uchwała porządkuje równieŜ 
kwestię obwodów szkolnych, któ-
re w ostatnich latach, w wyniku 
wprowadzanych zmian w eduka-
cji, ulegały zmianie. 

Gimnazjum im. Marii Curie – 
Skłodowskiej w Prabutach zosta-
n i e  f o r m a l n i e  w ł ą c z o n e                
do Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Obrońców Westerplatte. W mie-
ście będzie funkcjonować jedna 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Obrońców Westerplatte w Prabu-
tach w dwóch obiektach: przy uli-
cy Obrońców Westerplatte 11 oraz 
przy ulicy Grunwaldzkiej 6.  

Pierwszy obiekt będzie obejmo-
wał klasy podstawowe 1-7, w tym 
dwie klasy 6 i dwie klasy 7, nato-
miast w drugim będą funkcjono-
wały drugie i trzecie klasy gimna-
zjalne oraz dwie klasy 6 i dwie 
klasy 7.  Do końca roku szkolnego 
uczniowie aktualnych klas 5 i 6 
oraz ich rodzice zostaną poinfor-
mowani, w której szkole rozpocz-
ną nowy rok szkolny. W czerwcu 
zostanie przeprowadzony kon-
kurs na dyrektora Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Obrońców Wester-
platte w nowej strukturze organi-
zacyjnej. 

Szkoła Podstawowa w Obrzy-
nowie jest szkołą 6-klasową z od-
działem przedszkolnym i tutaj zo-
stanie utworzona 7 klasa. 

Klasy Gimnazjum im. Kreso-
wian w Rodowie zostaną włączo-
ne do Szkoły Podstawowej im. 
Kresowian w Rodowie i tam po-
wstanie 8-klasowa szkoła podsta-
wowa równieŜ z  oddziałem 
przedszkolnym. 

Klasy Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Trumiejkach zosta-
ną włączone do Szkoły Podstawo-
wej im. Adama Mickiewicza 
w Trumiejkach, w której takŜe po-
wstanie 8-klasowa szkoła podsta-
wowa z oddziałem przedszkol-
nym. 

Zamieszczone informacje pochodzą 
z dokumentacji udostępnionej przez p. 
Palmirę  Trzcińską-Kowalską—
Pełnomocnika Burmistrza d/s Oświa-
ty, Kultury, Sportu i Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi. 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRABUTACH 
ZSP PRABUTY 

Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Prabutach jest najstarszą 
szkołą techniczną w powiecie kwi-

dzyńskim mogącą pochwalić się 
bogatą tradycją.  Niewielka, przy-
jazna i wspierająca uczniów szko-
ła, otwarta na ich problemy i po-
trzeby, współpracująca z rodzica-
mi i środowiskiem lokalnym na 
trwałe wpisała się w krajobraz 
Prabut oraz bliŜszych i dalszych 
okolic.           

21 października 2016 r. obcho-
dziliśmy Jubileusz 70- lecia, pod-
czas którego gościliśmy wielu zna-

mienitych gości. Oprócz przedsta-
wicieli władz wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych przybyło 
takŜe wielu dawnych pracowni-
ków i absolwentów, którzy zapisa-
li się na kartach historii ZSP. Jeste-
śmy przekonani, Ŝe w niemniej-
szym gronie spotkamy się znowu 
podczas kolejnych Jubileuszy. 

(Ciąg dalszy na stronie 15) 

VIII OLIMPIADA „MISIA USZATKA” 
PRABUCKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU 

W tym roku po raz ósmy w pią-
tek 21 kwietnia, mali olimpijczycy 
pojawili się w Miejskiej Hali Spor-
towej i stanęli w torach rywaliza-
cji, gotowi na wyzwania, z zapa-
sem energii i zapałem do walki, 
godnym ich starszych kolegów 
sportowców. W szranki stanęły 

reprezentacje pięciu przedszkoli. 
Przedszkole „Miś Uszatek” jako 
gospodarz imprezy, bratnie przed-
szkole „Bratek” oraz przedszkola 
z Gardei, nr 2 z Kwidzyna i Sadli-
nek.  

Pełna relacja na www.pckis.pl 
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STRASZYMY W PRABUTACH... CZYLI O NOCY MUZEÓW  
AGNIESZKA NOWAK 

Noc i wszystko, co z nią zwią-
zane  zawsze  koj arzona  j es t 
z czymś ciemnym, mrocznym 
i tajemniczym, budzi wątpliwość, 
ciekawość… Jeśli  połączymy 
z tym mroczny, wyposaŜony 
w historyczne eksponaty budy-
nek, otrzymamy nazwę Noc Mu-
zeum. To znaczy, Ŝe jest to szcze-
gólna noc, która nadaje klimat 
miejscu, które kryje tak wiele ta-
jemnic. I taką właśnie „noc” prze-
Ŝywaliśmy wszyscy razem 5 maja.  

Ten dzień był naprawdę wyjąt-
kowy, nie tylko ze względu na 
pogodę, która w ostatnim czasie 
pozostawia nam wiele do Ŝycze-
nia, ale przede wszystkim z powo-
du bardzo wysokiej frekwencji 
zainteresowanych. Program Pra-
buckiej Nocy Muzeów był bardzo 
urozmaicony, kaŜdy mógł znaleźć 

coś dla siebie, pooglądać, pomy-
śleć, posłuchać i poczuć ten nocny, 
historyczny klimat. 

Noc Muzeów budzi zaintereso-
wanie sympatyków i hobbystów 
historii, ale równieŜ tych, którzy 
nie mają zbyt wiele z historią  

do czynienia lub interesują się nią 
„od czasu do czasu”. 

To juŜ druga Noc Muzeów zor-
ganizowana przez Stowarzyszenie 
Społeczno – Kulturalne Prabuty – 
Riesenburg. Ich głównym celem 
jest propagowanie dawnej historii 
Prabut, dają ludziom to, czego po-
trzebują, czyli dostarczają nie-
zbędnej wiedzy na temat tego, 
co było kiedyś. W związku z tym, 
impreza Nocy Muzeów jest nie-
wątpliwie kolejną formą propago-
wania tejŜe historii. Są zawsze 
mocno zaangaŜowani w tego typu 
przedsięwzięcia, zaleŜy im na hi-
storii, na ludziach ją kształtują-
cych, a takŜe na zdobywaniu co-
raz większej ilości sympatyków 
takich, jak oni. To bardzo potrzeb-
na idea dla nas wszystkich. 

„W ubiegłym roku nie było zbyt 
wielu ludzi, natomiast w tym roku nie 
spodziewaliśmy się tak wysokiej fre-
kwencji. Zwiedzającymi były m.in. 
osoby, które mieszkają w Prabutach 
po 20, 30, 40 lat i dopiero po raz 
pierwszy dokładnie zobaczyły wodo-
ciągi czy Kościółek Polski. Dlaczego? 
MoŜe po prostu nie mieli okazji lub 
nie widzieli w tych miejscach nic nad-
zwyczajnego. Ten dzień był szczegól-
ny dla nas wszystkich. Noc Muzeów 
jeszcze się nie rozpoczęła, a zaintere-
sowani zebrali się juŜ na 30 minut 
przed samym otwarciem”- mówi 
Prezes Stowarzyszenia Społeczno 
– Kulturalnego Prabuty – Riesen-
burg, Włodzimierz Wiśniewski. 

W kaŜdym obiekcie obecna by-
ła osoba ze Stowarzyszenia, której 
zadaniem było udzielić wszelkich 
dokładnych informacji na temat 
miejsca, w którym się znajdował. 

Cała akcja rozpoczęła się przed 
Bramą Miejską o godzinie 19, 
gdzie zostało wystawione stoisko 
obsługiwane przez Cezarego 
Oleczka. Tam moŜna było wybić 

monetę  S towarzyszenia  lub 
za drobnym, dobrowolnym dat-
kiem nabyć wydawnictwa tej or-
ganizacji: pocztówki, zakładki, 
magnesy. 

Następnie moŜna było pójść na 
wieŜę i podziwiać wystawę Wer-
nera Zebrowskiego. Kolejnymi 
punktami do zwiedzania były: 
Wodociągi Miejskie, Kościółek 
Polski, makieta zamku oraz wy-
stawa sprzętu medycznego w 
Szpitalu Specjalistycznym w Pra-
butach. 

Na ścianie w Kościółku Pol-
skim zostały wyświetlone stare 
filmy i zdjęcia niekoniecznie zwią-
zane z Prabutami, ale z naszym 
regionem. Były to stare propagan-
dowe filmy niemieckie, przedsta-

wiające uroki ziemi Warmii i Ma-
zur, a takŜe budowę przeprawy 
mostu na Wiśle z 1944 roku. Ko-
ściółek Polski był strzeŜony przez 
Palmirę Trzcińską-Kowalską, 
Krzysztofa Niziałka i Piotra Fur-
mana. 

Na wieŜy moŜna było podzi-
wiać wystawę przedmiotów starej 
porcelany, związanej z Piątym Re-
gimentem Kirasjerów, który sta-
cjonował w Prabutach od począt-
ku XIX wieku do zakończenia 
I wojny światowej. Porcelana po-
chodzi ze zbiorów członka Stowa-
rzyszenia Piotra Pilewskiego. Wie-
Ŝ a  b ył a  obs ł ugiw ana  p r ze z 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 
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Krzysztofa Wojewódzkiego i Ja-
dwigę Ludwiczak. Wodociągów 
„pilnował” Paweł Berg, natomiast 
makieta zamku była otwarta i nie 
była obsługiwana przez Ŝadnego 
z członków. 

Do akcji równieŜ włączył się 
Szpital Specjalistyczny w Prabu-
tach, gdzie moŜna było podziwiać 
wystawę sprzętu medycznego, 
tę wystawę obsługiwała Lucyna 
Maj. Prezesowi szpitala, panu 
Bogdanowi Łęskiemu serdecznie 
dziękujemy. 

Najlepszym podsumowaniem 
całego wydarzenia są zasłyszane 
przez nas słowa pewnego, młode-
go zwiedzającego, którego  nieste-
ty nie znamy, ani z imienia, ani 
z nazwiska „…nie miałem tak fajne-
go dnia w swoim Ŝyciu, jak ten dzi-
siejszy…”. 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO – KULTURAL-

NEGO PRABUTY – RIESENBURG 
CEZARY OLECZEK 

Z wielkim zainteresowaniem 
i aprobatą Stowarzyszenie Spo-
łeczno – Kulturalne Prabuty – Rie-
senburg odpowiada niniejszym na 
propozycję Redakcji Gazety Pra-
buckiej w sprawie moŜliwości za-
mieszczania w Biuletynie Informa-
cyjnym Urzędu Miasta i Gminy 
Prabuty tekstów o tematyce histo-
rycznej, związanych z przeszłością 
Prabut i okolic.  

Chcielibyśmy w tym momencie 
przybliŜyć Państwu nasze stowa-
rzyszenie, które jest być moŜe juŜ 
znane mieszkańcom Prabut, lecz 
zapewne nie wszyscy orientują się 
co do genezy i rozwoju naszej or-
ganizacji. Dziś z dumą moŜemy 
powiedzieć, Ŝe jesteśmy zauwaŜal-
ni i mamy na swoim koncie sukce-
sy, a takŜe potknięcia oraz Ŝe sta-
wiamy sobie w dalszym ciągu am-
bitne i realne cele do realizacji. 
W zamieszczanych na łamach Ga-
zety Prabuckiej kolejnych artyku-
łach członkowie stowarzyszenia 
spróbują przybliŜyć Państwu cie-
kawe, czasami zapomniane lub 
nieznane wątki z historii wcze-
snych Prabut, rozwoju miasta na 

przestrzeni wieków, wydarzeń 
okresu wielkich wojen świato-
wych, po czasy pierwszych lat po-
wojennych miasta w granicach 
Polski.  

W opracowanym statucie sto-
warzyszenia wskazano główne 
załoŜenia programowe, które 
w skrócie moŜna zdefiniować jako 
dbałość o spuściznę historyczną 
Prabut. Jest to zadanie ogromne, 
wielowątkowe. Przez dziesięciole-
cia w powojennej Polsce omijano, 
bądź przekłamywano historię nie 
tylko narodową,  a le  przede 
wszystkim tych ziem, które we-
szły w skład terytorialny Polski po 
1945 r . Prabuty równieŜ były swo-
istą pustynią wiedzy w tym zakre-
sie. Z tego m. in. powodu grupa 
miłośników Prabut 10 lat temu 
postanowiła powołać do Ŝycia Sto-
warzyszenie Społeczno – Kultural-
ne Prabuty – Riesenburg, by wyjść 
naprzeciw rosnącej potrzebie po-
znania przeszłości regionu, ale 
takŜe zachęcić jak najliczniejsze 
rzesze prabucian do poznania 
i budowania historii swojej Małej 
Ojczyzny.  

Prabuty jako miasto byłych 
Prus Wschodnich posiada historię 
związaną w znacznym stopniu 
z historią, ogólnie mówiąc, Nie-
miec i w pracy badawczo – nauko-
wej stowarzyszenia nie moŜemy 
odcinać się od tego. Natomiast 
dzięki ogromnemu zaangaŜowa-
niu członków stowarzyszenia mo-

Ŝemy wzbogacać stale naszą wie-
dzę o historii Prabut, dochodząc 
do wniosku o bezpośrednim 
wpływie i powiązaniu Prabut 
i całego Regionu z Polską i polsko-
ścią. W artykułach będziemy sta-
rali się ukazać Państwu ten arcy-
ciekawy kontekst przenikania się 
wielu kultur narodowych w Pra-
butach na przestrzeni wieków 
i związanej z tym, charaktery-
stycznej dla obszaru byłych Prus 
Wschodnich i Zachodnich, wielo-
kulturowości.  

Członkowie Stowarzyszenia 
Społeczno – Kulturalnego Prabuty 
– Riesenburg prowadzą działal-
ność na róŜnych płaszczyznach. 
Cykliczne spotkania, w trakcie 
których omawiane są bieŜące 
sprawy, skutkują od lat wzmoŜo-
ną aktywnością stowarzyszenia. 
Raz w roku ukazuje się wydaw-
nictwo Kronikarskim Piórem Pra-
buty – Riesenburg, publikacja jego 
pierwszego numeru w roku 2011 
stała się dla nas ukoronowaniem 
wielu starań i wielkim wydarze-
niem w historii stowarzyszenia. 
Tym większym, Ŝe było to zwień-
czenie pionierskiej pracy od chwili 
załoŜenia stowarzyszenia w grud-
niu 2007 r.  

Nadal borykamy się z kłopota-
mi lokalowymi, ale dzięki Ŝyczli-
wości Urzędu Miasta w Prabu-
tach, członkowie stowarzyszenia 
mogą spotykać się i obradować 

(Ciąg dalszy na stronie 11) 
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DOBRY START I MIĘKKIE LĄDOWANIE W STARYM KAMIENIU 
CZYLI O LOTNICZEJ MAJÓWCE STARY KAMIEŃ-IŁAWA 2017  

AGNIESZKA NOWAK 

To był rzeczywiście dobry start 
i w miarę miękkie oraz bezpieczne 
lądowanie, tak przynajmniej wy-
nika z obserwacji i relacji widzów, 
którzy wzięl i  udział  w tym 
„lotniczym wydarzeniu” 13 maja 
w godzinach 10-18 w miejscowo-
ści  Stary Kamień k/Prabut . 
To właśnie tam mieliśmy okazję 
podziwiać samoloty, które poka-
zywały swoje „szalone akrobacje” 
nie tylko w Iławie, która była or-
ganizatorem Lotniczej Majówki 
nad Jeziorakiem 2017, ale równieŜ 
na naszym lądowisku. PoniewaŜ 
pokazy miały odbyć się w miejscu, 
gdzie nie ma lotniska, ani lądowi-
ska, uczestnicy, którzy chcieli 
przylecieć własnym samolotem, 
mogli wylądować w Starym Ka-
mieniu czy Lisich Kątach, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z za-
rządzającym lotniskiem. Czyli sa-
moloty, przygotowujące się do 
pokazów w Iławie najpierw starto-
wały z lotniska w Starym Kamie-
niu, a następnie wracając lądowa-
ły równieŜ na tym terenie.  

Współorganizatorem tej impre-
zy było Prabuckie Stowarzyszenie 

Lotnicze „Aviator” Kołodzieje, 
którego prezesem jest Marek Mar-
ciniak. 

Była to pierwsza tego typu im-
preza i miejmy nadzieję, Ŝe nie 
ostatnia. Spotkała się z duŜym za-
interesowaniem i entuzjazmem 
osób przybyłych na to miejsce. 
Mogliśmy podziwiać akrobacje 

samolotów wojskowych i cywil-
nych. Podziw wzbudzał w szcze-
gólności samolot produkcji amery-
kańskiej z 1944 roku typu Piper 
CUB L-4H. Ciekawy był równieŜ 
Z e s p ó ł  A k r o b a c y j n y  B i a ł o -
Czerwone Iskry - trzy samoloty 
lecące razem równocześnie.  

„UwaŜam, Ŝe tego typu imprezy są 
ogromną frajdą dla wszystkich, kaŜdy 
pilot planuje coś innego, coś zaskaku-
jącego tak, aby widzowie mieli róŜno-
rodny przekrój lotnictwa. To są niesa-
mowite emocje zarówno dla pilota, jak 
i dla widza. Samoloty przylatują z 
róŜnych części Polski, ja jestem 
z miejscowości śywiec, ale są równieŜ 
piloci lecący z Katowic, Warszawy 
oraz okolic Nowego Sącza itd. Taka 
impreza to „miód”, cieszymy się, Ŝe 
moŜemy zaprezentować to, co umie 
samolot” – mówi pilot samolotu 
Piper CUB L 4H Antoni Nowak. 

Miejmy nadzieję, Ŝe ta impreza 
będzie odbywać się cyklicznie. 
Kto był ten wie o czym mowa, kto 
nie był, niech nie przegapi następ-
nej… 

Na zdjęciu: Antoni Nowak przy samolocie z 1944 roku 



 

 

 

GAZETA PRABUCKA 11 

w gmachu Urzędu Miasta, w bu-
dynku pobliskiej Informacji Tury-
stycznej, czy okresowo w wieŜy 
dawnej Bramy Miejskiej. Stowa-
rzyszenie posiada swój własny 
znak firmowy, ściśle nawiązujący 
do przeszłości historycznej Prabut 
i stanowiący dumny wyróŜnik 
i logo stowarzyszenia. Zadania 
statutowe realizowane są równieŜ 
przez organizację wystaw czaso-
wych, wykładów historycznych 
prowadzonych przez historyków 
spoza regionu, udziału stowarzy-
szenia w obchodach uroczystości 
miejskich, a takŜe np. wybiciu spe-
cjalnej okolicznościowej monety 
prabuckiej, czy organizację cieszą-
cej się wielkim powodzeniem 
„nocy muzeów”. Poprzez własną 
stronę internetową staramy się na 
bieŜąco informować Państwa 
o spotkaniach, wydarzeniach 
z Ŝycia stowarzyszenia, podejmo-
wanych inicjatywach i nowych 
ofertach wydawniczych. Wspo-
mniane juŜ powyŜej sztandarowe 
wydawnictwo stowarzyszenia, 
jakim jest periodyk Kronikarskim 
Piórem, łącznie objął we wszyst-
kich wydanych dotychczas nume-
rach ponad 60 tekstów poświęco-
nych miastu i gminie Prabuty 
na przestrzeni wieków. Jest to tym 
bardziej budujące, gdyŜ autorzy 
tekstów, będący w większości 
czynnymi członkami stowarzysze-
nia, jak równieŜ osobami nierzad-
ko spoza naszego regionu, przy 
pisaniu artykułów sięgali do zaso-
bów archiwów i bibliotek uniwer-
syteckich, opracowań niemieckoję-
zycznych oraz prowadzili Ŝmudne 
i trudne badania naukowe. Wy-
dawnictwo to cieszy się duŜym 
zainteresowaniem prabucian oraz 
wykracza poza granice odbiorców 
z naszego miasta, a nawet kraju.  

Stowarzyszenie współpracuje 
aktywnie z podobnymi organiza-
cjami spoza Prabut. Cyklicznie 
wydajemy widokówki i specjalne 
historyczne magnesy na lodówkę, 
gdzie prezentowane są zabytki 
Prabut na dawnych przedwojen-
nych kartach pocztowych. Akcja 
ta ma bardzo wielu zwolenników 
i magnesy dosłownie rozjeŜdŜają 
się po całym świecie. RównieŜ ini-
cjatywa comiesięcznych wykła-
dów historycznych wygłaszanych 
przez członków stowarzyszenia 
i specjalnie zapraszanych prele-
gentów znalazła uznanie społe-
czeństwa Prabut i na stałe wpisała 
się w kalendarz pracy stowarzy-
szenia.  

Członkowie stowarzyszenia 
wnieśli znaczący wkład w utwo-
rzenie specjalnej sali historycznej, 
mieszczącej się w dwóch górnych 
kondygnacjach Bramy Kwidzyń-
skiej. Znajdujące się tam unikato-
we eksponaty z przedwojennego 
Riesenburga zostały przekazane 
miastu przez byłego mieszkańca 
Prabut – Wernera Zebrowskiego, 
który miłość do stron rodzinnych 
zachował w swym sercu do śmier-
ci i zgromadził, cudem ocalone 
z wojennej zawieruchy, najcenniej-
sze pamiątki rodzinne sprzed 1945 
r., które w ostatnim okresie Ŝycia, 
zgodnie z jego wolą, powróciły do 
Prabut. Członkowie stowarzysze-
nia skatalogowali te zabytki oraz 
czynnie włączają się w akcje ich 
prezentacji mieszkańcom Prabut 
i odwiedzającym to miasto tury-
stom.  

Wydawane publikacje, serie 
widokówek, magnesy, czy histo-
ryczne kolorowanki dla dzieci 
oraz produkcje okolicznościowych 
monet  utwierdzają nas w przeko-
naniu o potrzebie i słuszności 

działania stowarzyszenia. Zgła-
szane projekty do budŜetu obywa-
telskiego znalazły zrozumienie 
i poparcie mieszkańców i lokal-
nych władz, czego efektem będą 
wkrótce kolejne tablice informa-
cyjne poświęcone wybitnym 
przedstawicielom Prabut, tych 
przedwojennych, jak i współcze-
snych.  

Jesteśmy obecni przy tworze-
niu naszego miasta i cieszymy się, 
Ŝe nasz historyczny głos znajduje 
cierpliwych słuchaczy. Zapał, któ-
ry był przy zakładaniu stowarzy-
szenia 10 lat temu, trwa do dziś, 
a nawet jest potęgowany coraz 
śmielszymi i ambitniejszymi po-
mysłami i planami, o których 
na bieŜąco będziemy Państwa in-
formować. Zachęcamy Państwa 
do włączenia się w pracę stowa-
rzyszenia, do wspólnego pasjono-
wania się i pielęgnowania historii, 
odkrywania jej piękna i zawiłych 
fascynujących tajemnic.  

Państwa aktywność, wsparcie 
i zainteresowanie to dla nas naj-
lepsza zapłata za nasz trud, do-
wód na to ,  jak bardzo nam 
wszystkim zaleŜy, by identyfiko-
wać się z naszą Małą Ojczyzną, 
znać jak najlepiej swój region, 
swoje  miejsce urodzenia, pracy, 
wychowania. Zapraszamy wszyst-
kich do podzielenia się z nami 
swoją wiedzą, doświadczeniem, 
przemyśleniami i wspomnieniami.  

Zachęcamy Państwa do się-
gnięcia po lekturę  najnowszego 
numeru Kronikarskim Piórem 
Prabuty – Riesenburg, który lada 
moment „gorący„ ukaŜe się na 
rynku wydawniczym. Znajdziecie 
w nim Państwo wiele interesują-
cych artykułów historycznych 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 
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i wspomnień, wiersze lokalnych 
autorów i sprawozdanie z naszej 
działalności. Wspólnie redagujmy 
kolejne artykuły, spisujmy kronikę 
naszego miasta, dopisujmy braku-
jące, zaginione i zapomniane wąt-

ki, poszerzajmy naszą wiedzę. Nie 
bójmy się otwarcie rozmawiać, 
wyraŜać swoich fascynacji, przed-
stawiać oczekiwań.  

Zapraszamy Państwa na nasze 
zebrania i organizowane spotka-

nia tematyczne, odczyty, wystawy 
i prezentacje, a takŜe do lektur ar-
tykułów historycznych, które, 
dzięki uprzejmości Redakcji Gaze-
ty Prabuckiej, zamieszczać będzie-
my juŜ od kolejnego jej numeru. 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 
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mysław Zalewski równieŜ z Kwi-
dzyna.  

Druga, flagowa impreza tego 
dnia, rozpoczęła się o godz. 13:00 
na stadionie lekkoatletycznym 
w Sanatorium. I Prabucki Bieg 
Przełajowy „Wokół Komina”, bo 
o nim mowa, to drugie cykliczne 
zawody biegowe organizowane 
w naszym mieście. Przy wspania-
łej pogodzie sympatycy biegów 
wszystkich kategorii wiekowych 
dali upust swoim emocjom sporto-
wym, zaczynając od najmłodszych 
i kończąc na tych najbardziej do-
świadczonych nie tylko sporto-

wo… Na starcie w biegu głównym 
stanęło 126 zawodników, którzy 
rywalizowali na malowniczej tra-
sie liczącej ok. 8 km, biegnącej do-
słownie wokół charakterystyczne-
go punktu Sanatorium – komina, 
od którego to powstała nazwa bie-
gu. Organizatorzy, usatysfakcjo-
nowani wysoką frekwencją,  opty-
mistycznie patrzą w przyszłość, 
gdyŜ z całą pewnością ten bieg 
wpisze się w kalendarz imprez 
sportowych promujących nasze 
miasto.  

N a l e Ŝ y  t e Ŝ  w s p o m n i e ć 
o wspaniałej oprawie zawodów 
zarówno muzycznej, jak i zabawo-
wo – rekreacyjnej. Na scenie wy-

stąpili artyści z Prabuckiego Cen-
trum Kultury i Sportu oraz Grze-
gorz Markowicz vel „Solo Mar-
ko”, natomiast dzieci na murawie 
bawiła „Nibylandia”. Ponadto do 
dyspozycji była zjeŜdŜalnia i tram-
poliny. Dopełnieniem oprawy im-
prezy był catering oraz róŜnego 
rodzaju stoiska. 

W imieniu organizatorów pra-
gniemy podziękować wszystkim 
zaangaŜowanym w przygotowa-
nie i przebieg Majówki 2017, 
przede wszystkim sponsorom, 
harcerzom ze szczepu ZHP Prabu-
ty, OSP Prabuty i OSP Kołodzieje, 
nauczycielom SP 2 Prabuty oraz 
nauczycielom i uczniom ZSP Pra-
buty, LOK Prabuty, wolontariu-
szom i grupie motokrosu, którzy 
zabezpieczali trasę biegu. 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

WYNIKI BIEGÓW MŁODZIEśOWYCH  
I DZIECIĘCYCH 

Dziewczęta kl. III-IV 

I miejsce – Karolina Kwiatkowska 
SP 2 Prabuty 

II miejsce – Zuzanna Śliwa SP 6 
Kwidzyn 

III miejsce – Antonina Kil SP Rodo-
wo 

Chłopcy kl. III-IV 

I miejsce – Andrzej Szczęsny SP 
Cygany 

II miejsce – Hubert Sitarz SP 2 Pra-
buty 

III miejsce – Mateusz Mazurowski 
SP Cygany 

Dziewczęta kl. V-VI 

I miejsce – Amelia Zakrzewska SP 
Rodowo 

II miejsce – Klaudia Tchórz SP Tru-
miejki 

III miejsce – Roksana Mańkowska 
SP Cygany 

Chłopcy kl. V-VI 

I miejsce – Miłosz Wesołowski SP 6 
Kwidzyn 

II miejsce – Oliwier Palczewski SP 6 
Kwidzyn 

III miejsce – Marcel Orłowski SP 
Cygany 

 
 

Dziewczęta Gimnazjum i Szkoła  
Ponadgimnazjalna 

I miejsce – Wiktoria Kwiatkowska 
ZS Iława 

II miejsce – Karolina Traczyk ZS 
Cygany 

III miejsce – Wiktoria Willma ZS 
Gardeja 

Chłopcy Gimnazjum i Szkoła  
Ponadgimnazjalna 

I miejsce – Paweł Moskal ZS Ku-
rzętnik 

II miejsce – Jakub Cyganowski ZS 
Rodowo 

III miejsce – Dominik Badaszewski 
ZS Rodowo 

MAJÓWKĘ CZAS ZACZĄĆ… 
WALDEMAR GROSZEWSKI, KRZYSZTOF PAPIS 
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Zwarci i gotowi do boju, przy-
gotowani na wszystko, nastawieni 
na wygraną! Takie nastroje domi-
nowały wśród druŜyn, które 14 
maja wzięły udział w Miejsko – 
Gminnych Zawodach StraŜackich 

na stadionie w Prabutach.  

W zawodach wzięły udział 
młodzieŜowe druŜyny sportowo-
poŜarnicze (dziewczęta i chłopcy 
12-15, 16-18 lat), a takŜe druŜyny 
seniorów z następujących jedno-

stek: OSP Sypanica, OSP Jakubo-
wo, OSP Obrzynowo, OSP Tru-
miejki oraz OSP Kołodzieje. Dru-
Ŝynami, które niestety nie wzięły 
udziału były: OSP Szramowo oraz 
OSP Prabuty. 

 Zawody zostały podzielone 
na dwie rundy. Pierwszą  była 
r u n d a  s p r a w n o ś c i o w o -
zręcznościowa, czyli sztafeta, na-
stępnie odbyły się ćwiczenia bojo-
we. Rywalizacja była bardzo za-

cięta i widać było, Ŝe poszczególne 
druŜyny były bardzo dobrze przy-
gotowane do zawodów. „Byliśmy 
bardzo dobrze przygotowani, kaŜdy 
straŜak przed przystąpieniem do za-
wodów musiał przejść szkolenie pod-
stawowe, a takŜe wykonać badania 
lekarskie. Zawody zostały przeprowa-
dzone na wysokim poziomie pod 
względem technicznym i organizacyj-
nym, zgodnie z naszymi oczekiwania-
mi„ – powiedział Marek Król, Ko-
m e n da n t  Z a r z ąd u  M i e j s k o-
Gminnego, Prezes OSP Sypanica. 

Wyniki będące sumą obu rund 
przedstawiają się następująco: 

MłodzieŜowe druŜyny sporto-
wo - poŜarnicze 

Grupa wiekowa dziewcząt 12-
15 lat:  

• I miejsce OSP Sypanica,  

• II miejsce OSP Kołodzieje 

Grupa wiekowa chłopców 12-
15 lat: 

• I miejsce OSP Obrzynowo 
(była tylko 1 druŜyna) 

Grupa wiekowa chłopców 16-
18 lat:  

• I miejsce OSP Obrzynowo 
(była tylko 1 druŜyna) 

DruŜyna seniorów 

• I miejsce – OSP Obrzynowo 
(122,4 sek.) 

• II miejsce – OSP Trumiejki 
(125,8 sek.) 

• III miejsce – OSP Jakubowo  
(132,8 sek.) 

• IV miejsce – OSP Sypanica 
(140,2 sek.) 

• V miejsce – OSP Kołodzieje 
(143,3 sek.) 

 Ostateczny werdykt został 
ogłoszony przez jury w składzie: 
kpt. Wojciech Berent, kpt. Damian 
Torbowski, kpt. Magdalena Gon-
tarska, mł.asp. Krzysztof Skoczek, 
st. sekc. Anna Jackowska, st.sekc. 

(Ciąg dalszy na stronie 14) 
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Z niepokojem, ale teŜ z cieka-
wością oczekiwałem przyjazdu do 
Prabut. W Internecie zobaczyliśmy 
z Ŝoną ogłoszenie, Ŝe jest do ku-
pienia mieszkanie i po rozmowie 
telefonicznej z właścicielką zdecy-
dowaliśmy się je obejrzeć. 

Czerwiec 2014 roku był wyjąt-
kowo upalny. W oddali w drgają-
cym ciepłym powietrzu ukazała 
się wieŜa katedralna. Ten widok 
uzmysłowił nam, Ŝe zbliŜamy się 
do wybranego przez nas celu. 
Na ulicę Kuracyjną nie było trud-
no trafić. Pod wskazanym adre-
sem stały dwa bloki z obdrapaną 
elewacją. W oczy rzucał się „brak 
ręki” gospodarza i wieloletnie za-
niedbanie. Mieszkanko było zad-
bane, cena przystępna, więc szyb-
ko staliśmy się jego właścicielami. 

Druga  połowa 2014  roku 
to okres wyborów samorządo-
wych.  Ogłoszenia  zachęcały 
do spotkań z kandydatami na rad-
nych i burmistrza. Dla mnie była 
to wspaniała okazja do zapozna-
nia się z problemami, jakie nurtują 
prabucian. Trzeba przyznać, Ŝe nie 
było wielu obiecanek, lecz meryto-
ryczna dyskusja nad rozwiązywa-
niem problemów mieszkańców 

i zaspokajaniem ich potrzeb. Po-
mimo gorączki wyborczej Ŝycie 
toczyło się swoim nurtem. Jako 
„nowy” musiałem spełnić formal-
ności meldunkowe. Sympatyczna 
Pani z Urzędu Miasta zaopatrzyła 
mnie w odpowiednie formularze 
i zapytała: „Co Pana skłoniło, Ŝe 
przyjechał Pan do Prabut”? Gdy 
odpowiedziałem, Ŝe piękne lasy 
i jeziora otaczające miasto, ponie-
waŜ jestem zapalonym wędka-
rzem i miłośnikiem grzybobrania, 
z uśmiechem zapewniła, Ŝe moje 
oczekiwania spełnią się na pewno. 
Od niej równieŜ dowiedziałem się, 
Ŝe na tym terenie są liczne ścieŜki 
rowerowe, co upewniło mnie 
w przekonaniu, Ŝe mój „holender” 
nie będzie stał bezczynnie. 

W czasie rowerowych wycie-
czek wraz z Ŝoną będziemy od-
krywać uroki ziemi prabuckiej. 
Znajomość z ulicami miasta za-
wieraliśmy spacerując. Jedną 
z najładniejszych ulic jest War-
szawska z kolorowymi elewacja-
mi, lecz budynek kina przypomi-
na ponurą przeszłość. Prawdziwą 
perełką miasta jest fontanna Ro-
landa, która wśród dywanów 
kwiatów, mogłaby być ozdobą 
niejednego miasta. Po jednym 

ze spacerów, zmęczony upałem, 
przysiadłem na ławeczce obok pa-
na z pieskiem. Czułem, Ŝe chce 
mnie o coś zapytać, więc pochwa-
liłem urodę psa i w odpowiedzi 
usłyszałem: 

- Nie jest Pan z Prabut. 

- Z Prabut – odpowiedziałem z 
wahaniem. – Od dwóch tygodni – 
dodałem. 

- Dlatego pytam, bo znam wie-
lu ludzi w Prabutach, a Pana wi-
dzę po raz pierwszy… 

Uścisnęliśmy sobie dłonie, dal-
sza nasza rozmowa potoczyła się 
o mieście. Równy gość – pomyśla-
łem. Tak poznałem obecnego bur-
mistrza. 

GAZETA PRABUCKA 14 

Tomasz Mateńka, st. sekc. Michał 
Wendt. 

Wygrani otrzymali puchary 
oraz serdeczne gratulacje od 
wszystkich przybyłych jednostek. 

„W tym roku nie było Ŝadnych 
protestów, jeŜeli chodzi o werdykt, co 
jest dla nas miłym zaskoczeniem. Za-

wody Miejsko – Gminne to przyjem-
ność, a zarazem zabawa dla nas 
wszystkich, jesteśmy pozytywnie za-
skoczeni i zadowoleni z zawodów” – 
podkreśla Stanisław Anders, Pre-
zes Zarządu Miejsko-Gminnego 
OSP w Prabutach, który otwierał 
i zamykał zawody. 

DruŜyna OSP Obrzynowo wy-
grała zawody, jednakŜe na zawo-

dy powiatowe, które odbywają 
się, co dwa lata pojedzie druŜyna 
OSP Sypanica, która rok temu wy-
grała Miejsko-Gminne Zawody. 
Następnym razem w zawodach 
powiatowych będzie juŜ brać 
udział OSP Obrzynowo. Zawody 
powiatowe odbędą się 10 czerwca 
o godz. 9 w Kwidzynie.  

OSP Sypanicy Ŝyczymy powo-
dzenia i gratulujemy wszystkim 
druŜynom bardzo dobrej kondycji 
i wysokich wyników w tym dniu! 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 
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Przez lata szkoła wykształciła 
wiele pokoleń absolwentów. Pla-
c ó w k a  m a  b o g a t e  t r a d y c j e 
w kształceniu w kierunkach sa-
mochodowych i mechanicznych, 
jednakŜe by sprostać wymogom 
rynku pracy i oczekiwaniom mło-
dzieŜy kształcenie odbywa się 
równieŜ w kierunkach: informa-
tycznym, handlowym, wieloza-
wodowym i ogólnokształcącym 
dla dorosłych. Baza dydaktyczna 
pozwala na prowadzenie całości 
kształcenia teoretycznego i prak-
tycznego w profesjonalnie wypo-
saŜonych pracowniach szkolnych. 
Praktyki zawodowe realizowane 
są dzięki partnerskiej współpracy 
szkoły z lokalnymi pracodawcami 
i zakładami pracy. W najbliŜszej 
przyszłości realizowana będzie 
dalsza modernizacja szkoły i jej 
otoczenia. W wakacje 37-osobowa 
grupa uczniów udaje się na dwu-
tygodniowy staŜ do Niemiec 
w ramach Programu POWER, 
„Od Technika do Europejczy-
ka…” finansowanego w całości ze 
środków EU. W następnym roku 
szkolnym kontynuowany będzie 
równieŜ projekt podnoszący kwa-
lifikacje zawodowe uczniów 
w ramach Programu motywacyj-
nego dla uczniów pomorskich 
szkół zawodowych. 

Dzięki zaangaŜowaniu mło-
dzieŜy i pracowników szkoła 
uczestniczy w wielu projektach 
i akcjach o charakterze społecz-
nym, ekologicznym, dobroczyn-
nym, kulturalnym i sportowym. 
Wszystko to sprawia, Ŝe w szkole 
panuje przyjazna atmosfera, a in-
dywidualne podejście do uczniów 
skutkuje sukcesami w pracy wy-
chowawczej. Bezpieczeństwo i 
Ŝyczliwy klimat panujący w szko-
le został potwierdzony tegorocz-
nym badaniem prowadzonym 

przez Kuratorium Oświaty w 
Gdańsku, które wysoko oceniło 
osiągnięcia placówki.      

Nasi uczniowie: 

• rozwijają swoje zainteresowa-
nia w kołach: teatralnym, fil-
mowym, informatycznym, 
europejskim, sportowym, 
prawniczym, gier kompute-
rowych, off-roadowym; 

• nabywają wiedzę i doskonalą 
umiejętności poprzez udział 
w projektach unijnych w wy-
cieczkach dydaktycznych 
do nowoczesnych zakładów 
pracy i na targi branŜowe; 

• uzyskują dodatkowe kwalifi-
kacje: prawo jazdy kategorii 
B, certyfikat ECDL, spawa-
cza, operatora wózków wi-
dłowych; 

• odbywają praktyki zawodo-
we w wyspecjalizowanych 
firmach branŜowych: salony 
samochodowe, autoryzowane 
serwisy 

• z sukcesami biorą udział 
w olimpiadach i konkursach 
zawodowych, przedmioto-
wych i sportowych;  

• uczestniczą w akcjach chary-
tatywnych, imprezach kultu-
ralnych i sportowych; 

• na egzaminach maturalnym 
i zawodowym osiągają wyso-
kie wyniki (wyŜsze niŜ woje-
wódzkie i ogólnopolskie); 

• dostają się na wybrane kie-
runki studiów i z powodze-
niem znajdują miejsce na ryn-
ku pracy; 

• zdobywają indeksy szkół 
wyŜszych i stypendia nauko-
we; 

• posiadają realny wpływ na 
kształtowanie obrazu szkoły 
której czują się bezpiecznie.  

W czwartek 27 kwietnia w ra-
mach Dnia Otwartego gościliśmy 
w murach naszej szkoły uczniów 
klas trzecich okolicznych gimna-
zjów. Odwiedzili nas uczniowie 
z Prabut, Rodowa, Trumiejek, Su-
sza, Mikołajek Pomorskich oraz 
Licza, którzy mieli okazję zwie-
dzić szkołę i zapoznać się z ofertą 
edukacyjną na  rok szkolny 2017-
/2018. 

Goście zwiedzając szkołę mogli 
poczuć atmosferę i poznać specy-
fikę szkoły ponadgimnazjalnej, 
porozmawiać z kadrą nauczyciel-
ską oraz starszymi kolegami, za-
poznać się bazą dydaktyczną, 
a takŜe wziąć udział w przygoto-
wanych quizach, pokazach i kon-
kursach. Spośród wielu atrakcji 
szczególnym zainteresowaniem 
cieszył się pokaz programowania 
robotów i tworzenia gier kompu-
terowych,  a takŜe moŜliwość 
spróbowania swoich sił w rywali-
zacji w popularnej grze kompute-
rowej. 

Na zakończenie szkolna grupa 
straŜacka przygotowała dla zebra-
nych pokaz ratownictwa medycz-
nego. OdwaŜni ochotnicy mieli 
szansę przejaŜdŜki naszą szkolną 
maskotką - Fiatem 126 p. Wersji 
cabrio nie ma nawet Tom Hanks :) 

Mamy nadzieję, Ŝe dzisiejsza 
wizyta sprawi, Ŝe spora grupa 
naszych sympatycznych gości za-
wita w murach naszej szkoły 
1 września. 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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