
Wywiad z ks. infułatem Janem Oleksym przeprowadzony przez uczniów klasy III Technikum 

Celem wywiadu było zgromadzenie informacji na temat odbudowy katedry ( na podstawie posiadanych 

zdjęć) i dotarcie do większej liczby osób, które brały udział w pracach remontowych. 

  

    

1.W jaki sposób podjęto decyzję o odbudowie katedry? 

    Decyzję podjęto w 1980 roku, kiedy biskup warmiński Józef Glemp mianował  

 ks. Jana Oleksego proboszczem parafii w Prabutach. Na polecenie Kurii Biskupiej w Olsztynie mgr inż. 

Bronisław Długosz określił stan techniczny murów zniszczonej katedry. Sporządził on notatkę służbową 

6.06.1977 r., która stała się podstawą odbudowy. 

      

2.Jak rozpoczęły się prace przy katedrze?  

   Pierwszym etapem było odgruzowanie wnętrza świątyni, którego dokonano w 1980 r. W następnym roku 

uzupełniono mury świątyni, założono stalową konstrukcję na murach, a następnie wyremontowano dach. Te 

prace ukończono w 1982 r. i w tym samym roku wykonano posadzkę betonową oraz odprawiono pierwszą 

mszę św. w katedrze.  

       

3.Jak zdobywano materiały do odbudowy katedry w tamtych czasach? 

     Z materiałami było bardzo ciężko. Pozyskiwaliśmy je z różnych miejscowości, ze starych budowli, szop 

a nawet schodów. Z cementem było najciężej, ale jakoś udało nam się go zdobyć. 

Nie było wtedy żadnych dotacji, pomagały nam głównie ofiary od wiernych. 

      

4.Czy władze pomagały w odbudowie świątyni? 

        Nie, nie pomagały, ale i nie utrudniały. 

      

5.Czy było coś, co zaskoczyło księdza w katedrze? Np. jakieś sekretne miejsca? Zabytkowe przedmioty? 

    Nie, nic takiego nie znalazłem. 

 

6.Na zdjęciach, które poddaliśmy cyfrowej obróbce widnieje data 1983 r.? Czy może ksiądz opowiedzieć 

nam o tej mszy? 

     18.04.1983 r. podpisano przez kardynałów Sekretarza Stanu Augustyna Casaroli i Prefekta kongregacji 

Biskupów Sebastiana Bapgio, nawiązującą do tradycji Kapituły Kwidzyńskiej i historii diecezji 

pomezańskiej, powołanie do istnienia Pomezańską Kapitułę Kolegiacką w Prabutach, podnosząc kościół 

filialny do godności kolegiaty. W 1983 r. zostałem mianowany dekretem z dnia 20 października i 

otrzymałem godność Kanonika prepozytu w Kapitule Kolegiackiej w Prabutach i z mocy urzędu godność 

Prałata. Uroczysta instalacja Kanoników powyższej kapituły odbyła się 12 listopada tego roku. 

 

7.Gdy ksiądz przyjechał do Prabut, to jaka była pierwsza myśl, gdy zobaczył ksiądz mury katedry? 

     Byłem pełen obaw, przychodząc do Prabut, bo księża w mojej rodzinnej parafii powiedzieli „nie warto, 

nie dasz rady”, „nie uda się”, ale ja wierzyłem, że z Bożą pomocą oraz wiernych uda nam się osiągnąć cel, 

jakim było odbudowanie katedry, i tak się stało. Modliłem się do Matki Boskiej Borzęcińskiej, prosząc Ją o 

pomoc i opiekę.  

Udało się nam.  

 

8.Czy był moment zwątpienia? 

     Nie, takich wewnętrznych nie miałem. 

            

9.Kto brał udział w odbudowie Katedry? Kto pomagał? 

     Byli to wierni oraz górale z polecenia Biskupa, którzy byli bardzo pracowici. 11 górali zakończyło prace 

remontowe 12 XII 1981 r. a 13 XII ogłoszono stan wojenny. Bałem się, czy dojadą szczęśliwie do domu. 

Ale dali znać, że dojechali.  

 

10.Ile czasu trwały prace przy Katedrze? 

     Zaczęliśmy w 1980 r. Prace trwały, a dopiero w 1987 r. były ławki i poświęcono tabernakulum. 

 

  Bardzo dziękujemy księdzu za poświęcony czas i przekazanie nam tylu cennych informacji    


