Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce cenną notę historyczną, której wydanie zbiega się z obchodami 600-lecia wsi
Pluski. Taki, naukowo opracowany dokument, ma dla nas szczególne znaczenie. Skupia rdzenny zasób wiedzy o
korzeniach wielokulturowej tradycji i bogatej: duchowej i materialnej historii Plusk.
Autorowi serdecznie za to dziękujemy.
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 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, ale i skarbem, pobliskiego, Bursztynowego Księcia czy 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 i dziennikarzom wyrażamy
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 wiary, nadziei i miłości wspierana była od początku przez
Ludzi wspomagania jedności Ducha, a jednocześnie pomniejszania egoizmów, chciwości oraz chciejstw 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, pobudzić 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. A jest tu z czego czerpać. Toż stąd do Klejnotu Warmii
i całej Polski – Gietrzwałdu – jedynego w Kraju miejsca objawień Matki Bożej, potwierdzonych powagą
Kościoła, jest zaledwie kilkanaście kilometrów, podobnie do warmińskiego Zamku w Olsztynie, w którym
znajdują się jedyne w świecie kopernikana. Takich miejsc i odniesień są tu setki.
Są ślady wskazujące na możliwy 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.
Zapraszamy Państwa do udziału w przygotowaniach i satysfakcjonującego uczestnictwa w obchodach
600-lecia, do aktywności w Stowarzyszeniu Miłośników Plusk, odwiedzania tego uroczyska i korzystania z jego
oferty, w której znajdziecie Państwo dla każdego coś odpowiedniego!
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