Panie i Panowie,
Szanowni Państwo,

W odświętny, jubileuszowy nastrój wzruszająco wprowadził nas Chór Stawigudzki
wykonaniem przepięknej pieśni – wręcz hymnu – „Warmio moja miła”. Pięknie za tą pieśń i
cały poprzedzający koncert dziękujemy – i, jest to widomy znak, ze rozpoczynamy
uroczystości obchodów Jubileuszu 600-lecia Plusk!
Na naszej uroczystości niezwykle serdecznie witam Pluszczan i Pluszczaków,
mieszkańców i Gości matuzalemowego Jubilata. W naszym wspólnym imieniu, także w
imieniu specjalnie na tą okoliczność powołanego Społecznego Komitetu Obchodów, a także
współorganizatorów : Społeczno-Kulturalnego Stowarzyszenia Miłośników Plusk,
Południowej Warmii i Galindii Zachodniej, Parafialnego Klubu Żeglarskiego, Ochotniczej
Straży Pożarnej RP w Pluskach i Pani Sołtys wraz z Radą Sołecką –
Serdecznie powitamy naszych znamienitych Gości, a wśród nich :
- Starostę Olsztyńskiego Adama Sierzputowskiego
- Gospodarzy Gminy: Przewodniczącą Rady Gminy Stawiduda – Marię Dąbrowską i
Wójta Gminy Teodozego Jerzego Marcinkiewicza, przy których wsparciu i
patronatem przebiegają uroczystości Jubileuszowe
- Radnych Gminy i Sołtysów pobliskich wsi, w tym również bliskich Jubilatów
- Komendantów wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Straży Pożarnych,
- Szefów jednostek Policji i wspierających bezpieczeństwo służb i ZW LOK.
- Kierowników ośrodków wypoczynkowych współgospodarujących z Pluskami
zasobami przyrody nad Plusznym oraz włodarzy naszych lasów i gospodarza tych wód
– Prezesa Gospodarstwa Rybackiego Swaderki
- Witamy przedsiębiorców i ludzi biznesu naszej wsi i gminy, sponsorów bloków
programowych weekendowych uroczystości Jubileuszowych, sportowych i
kulturalnych.
- Witamy w naszym gronie wybitnych żeglarzy zarówno tych z naszego środowiska jak
i czołówki światowej, wśród nich tych, którzy startują w tych regatach, którzy trenują,
nauczają i sędziują. Witamy wystawców Jarmarku Sztuki nad Plusznym.
- Witamy naszych znakomitych patronów medialnych, dziennikarzy prasy radia,
telewizji i gestorów witryn czy portali internetowych, piszących i zamieszczających
doskonałe materiały o Pluskach i okolicy!
- „Jako w Niebie , tak i na ziemi” – z jednaką estymą witamy ks. Prałata Norberta
Bujanowskiego – naszego Proboszcza i zarazem poetę i fotografika w sutannie,
gminnego kapelana strażaków – komandora PKŻ Pluski Gospodarza Regat.
- Witamy ....
Szanowni Państwo,
Jubileusz 600-lecia naszych Plusk, to chwila wzniosła, miła, ale powinna być także
wzbogacającą naszą świadomością o bogatej, wielokulturowej przeszłości i wyzwaniach
przyszłości.
Zarówno w czasie obchodów Jubileuszu, jak też w kształtowaniu więzi i lokalnej
aktywności społeczno-kulturalnej nawiązywać chcemy z powagą i szacunkiem do tych
wszystkich wątków, za którymi stoją ludzie przesiąknięci duchem życzliwości i dobrego
sąsiedztwa, miłości do bliźniego -
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i do tej, jakże niewymownie pięknej ziemi - przebogatej w lasy, wody, pola i łąki zanurzone
w wyjątkowej urody krajobrazie, służącej krystalicznie zdrowym powietrzem, słońcem i
niepowtarzalnymi uzdrawiającymi energiami.
Ta ziemia oferuje wszystkim, którzy po niej pielgrzymują zapierające dech w
piersiach doznania kontaktu z Naturą, żywiołami Przyrody, radosny wypoczynek i
regenerację sił niezależnie od pory roku. Potrafi udostępniać atrakcyjne dary lasów i wód.
Obdarować oniemiającym zachwytem, relaksujących - subtelnych lub zaskakująco
dynamicznych doznań, z towarzyszącymi im iście pierwotnymi efektami generowanymi przez
żywioły szczególnie na przełomach pór roku.
Dla każdego znajdzie się tu coś odpowiedniego: wysoka dawka adrenaliny podczas
obserwacji żywiołów, uprawiania sportów wodnych, pasji łowieckich czy zaskakujących
spotkań z przedstawicielami fauny i flory w łańskich ostępach leśnych kniei; czy wręcz
przeciwnie: medytacyjna cisza albo zanurzenie się w modlitewnym skupieniu regenerującym
dusze lub głęboka relaksacja ciała i umysłu, kiedy to sama Przyroda koncertuje na wszystkich
poziomach naszych zmysłów. Żaden opis nie odda radości osobistych przeżyć!
Od 600 lat mieszkający tu Ludzie i Odwiedzający to Miejsce mają świadomość, że jest
ono dla Nich Miejscem Wyjątkowym.
Daje niespożyte siły, rozliczne dobra, plony, ale i od siebie uzależnia.
Pozostaje perłą w koronie Świętej Warmii, owiana legendą księżniczki Kuki i
skarbem, pobliskiego Bursztynowego Księcia, czy jak pozostawiony nam skarb opieczętowany związkiem na śmierć i życie tu spoczywających pokoleń różnych Ludów.
Dokumentują to badania etnografów, historyków i archeologów z Olsztyna i Warszawy.
Chętnie popularyzują to media. Za to też naukowcom, autorom tomiku naszej historii i
dziennikarzom wyrażamy wielką wdzięczność.
Odnajdujemy tu ślady pradziejowych pochówków Gotów, Galindów, Prusów, Jadźwingów i
Warmiaków, bez względu na to skąd przybyli... To Oni tu osiedli, gospodarowali, wytwarzali
nowe dobra i je wymieniali. Tą ziemię i współmieszkańców też, tak jak my kochali,
dowodząc, że tu Człowiek Człowiekowi Bratem, a nie wilkiem jest! Najczęściej się to
udawało. Wspólnota wspierana była od początku przez Przewodników wspomagających
jedność Ducha, panowanie nad egoizmami, chciwością oraz chciejstwami podczas
pielgrzymowania przez ten czas i tą przestrzeń.
Niekiedy losy mieszkańców szarpane były ludzkimi ułomnościami i wytrącane z tej
delikatnej harmonii związków i wzajemnych relacji przez porwanych gwałtownym nurtem
jakiejś ideologii czy nieidealnej polityki.
Nasza miejscowość jak wiele innych, ma obok pięknych legend i szczytnej pamięci faktów
również swoje bolesne miejsca. Otaczamy jedne i drugie uważną pamięcią. Są bowiem one
skarbnicą naszych doświadczeń. Lampą oświetlającą drogę w przyszłość. Podpowiedzią, jak
ominąć rafy, ograniczać błędy i zabliźnić rany, zharmonizować interesy, pobudzać aktywność
i poczucie jedni losów lokalnej wspólnoty. Z tej perspektywy spotkania Pluszczan i
Pluszczaków są braterskim uściskiem ponad cierniami przeszłości.
Opieraliśmy naszą przeszłość i opieramy przyszłość na solidnych podstawach
sprawdzonych i nieprzemijających wartości humanizmu i Dobrej Nowiny.
Są ślady wskazujące na gospodarski pobyt Kanonika Warmińskiego w naszej miejscowości i
sołectwie. Te ślady i wiele innych zasobów kultury duchowej oraz materialnej chcemy badać
i popularyzować skupieni w Społeczno - Kulturalnym Stowarzyszeniu Miłośników Plusk,
Galindii Zachodniej i Południowej Warmii.
Dla obchodów Jubileuszu powołaliśmy Społeczny Komitet. Uczestniczą w nim
przedstawiciele całej naszej lokalnej społeczności oraz honorowi sojusznicy Jubileuszu wsi
Pluski. Korzystając okazji i miejsca składamy Im podziękowania. Do tego grona zaliczamy
nie tylko Prezesów PAP, banków czy firm, ale również autora zeszytu historycznego dra Jana
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Chłostę, wydawcę Witolda Mierzejewskiego czy miłośnika Plusk i Plusznego artystę plastyka
Edwarda Ratuszyńskiego – autora pluskowych herbów i flagi.
W ramach obchodów powołaliśmy i zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie Miłośników
Plusk, uporządkowaliśmy pluskowy Plac Trzech Krzyży – miejsce przebłagalnego
ślubowania mieszkańców wsi w 1855r. zapowiadającego coroczne dziękczynne łosiery za
oddalenie zarazy cholery, Do kościoła w Pluskach ofiarowaliśmy kopię gietrzwałdzkiego
cudownego obrazu NMP, odrestaurowany został też zespół kapliczki, głazu plebiscytowego i
okazałego drzewa, które wraz z rybackimi tykami plastycznie, podobnie jak na naszej plaży,
stanowi żywe, plastyczne odwzorowanie naszego herbu.
Flaga i herb, nie tylko nobilitują, ale i stanowią syntezę symboliki najlepszych
przymiotów i zasobów Wsi: błękitu nieba, wstęgi zieleni lasów i wstęgi wspaniałych wód,
złocistego brzegu, które żywią potężne drzewo o które z kolei opierają się tyki od rybackich
sieci. Złociste woły – zaczerpnięte z legendy o górze i księżniczce Kuka odwołują się do
potwierdzonych przez tradycję : solidności i pracowitości, które cechowały i powinny nadal
całą naszą społeczność. Herb i flaga, to wielka i honorowa sprawa. Korzystając z tej okazji
chcę prosić i zobowiązać wszystkich, którzy teraz i w przyszłości tymi symbolami będą się
posługiwać, aby służyły one wyłącznie wielkim i szlachetnym celom, wzmacnianiu cnót i
zalet, nigdy zaś nie osłaniały naszych ułomności, słabości, grzeszków czy wad.
Kontynuując to duchowe uniesienie i dla jego potwierdzenia proszę poczet flagowy
Ochotniczej Straży Pożarnej RP Plusk o podniesienie flagi na maszt, a zebranych o powstanie
i przyjęcie postawy zasadniczej....
Dziękuję!
Obecnie dokonamy symbolicznego, uroczystego, odsłonięcia loga- herbu wsi. Proszę : Pana
Starostę – Adama Sierzputowskiego, Gospodarzy Gminy Marię Dąbrowską i Teodozego
Marcinkiewicza, przedstawicielkę rodów, które najpiękniej węzłami tradycji i życia w
symbiozie ludzi dobrej woli splotła historia Plusk czyli Panią Gudrun Romahn, sołtysa naszej
wsi – Panią Jolantę Hanowską i znamienitego księdza Prałata Norberta Bujanowskiego –
Proboszcza Parafii i naszego Dobrodzieja.
Bardzo Państwu dziękuję!
Proszę o zabranie głosu przedstawicielI naszych Gości.
/Bardzo dziękujemy!/
Obchody 600-lecia Plusk uświetniają regaty Optymistów – CEKOL Pluski Cup`2007
O otwarcie tego bloku programowego proszę Komandora Parafialnego Klubu Żeglarskiego –
ks. Prałata mgr Norberta Bujanowskiego.
/dziękujemy księże Prałacie/ - i, kierowanie regatami przekazujemy I wicekomandorowi kpt.
Jachtowemu Adamowi Liszkiewiczowi.
A teraz szczególnie uroczysta i miła uroczystość strażacka. Strażaków, Gości i Państwa
zapraszamy do przejścia pod nową remizę, gdzie odbędzie się jej uroczyste otwarcie.
Zaraz po zakończeniu uroczystości strażackiej, po której 600-letnie Pluski wsbogacą
się o nową piękną i potrzebną remizę , powracamy na plażę, gdzie rozpocznie się Festyn
Pluszczan i Pluszczaków , Biesiada rodzinna, podziwianie regat, łączności krótkofalowców z
ZW LOK, bicie okolicznościowej monety o nominale 1 pluska, wystepy muzyczne harcerzy,
zespołu młodziezowego ze Stawigudy i wiele, wiele innych, kolejnych atrakcji..., ale o tym na
antenie stanowiska spikierskiego, podobnie jak przed rokiem . Do miłego więc uwidzenia i
usłyszenia. Tymczasem przejdźmy pod remizę – Zapraszamy!
Dziś i jutro - dla każdego będzie coś odpowiedniego!
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