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Znane z działalności charytatywnej na tere-
nie naszej gminy Stowarzyszenie Otwartych 
Serc – S.O.S. – zorganizowało swoją kolejną 
imprezę w sobotę 4 maja.

Tym razem był to koncert w jastarnickim koście-
le, na który złożyły się utwory muzyki klasycznej, 
przeplatane deklamacją poezji. W części koncer-
towej wystąpił chór kościelny pod dyrekcją Ma-
riusza Manuszewskiego, który także z wirtuozerią 
grał na organach. Ponownie mieliśmy także moż-
liwość podziwiać sopran Joanny Gośniowskiej-
-Budzisz, występującej tu w partiach solowych. 
Deklamowaniem poezji zajęła się Stefania Struck, 
w której wykonaniu nawet najbardziej znane 
utwory zyskiwały nowy wyraz. Wolontariusze 
z miejscowego gimnazjum zbierali datki na rzecz 
ciężko chorej Wiktorii Glembin, co było przecież 
głównym celem koncertu. Każdy, kto wrzucił jakiś 
datek do skarbonki, otrzymywał jako symbolicz-
ną cegiełkę przepiękny rysunek naszego kościoła, 
wykonany przez Annę Szulc-Pokrywkę. Ogółem 
zebrano 5138,40 zł, które w całości przekazano na 
leczenie Wiktorii.

Dla Wiktorii

Na tak wzniosły cel, nikt z obecnych nie żałował 
wpłacanych pieniędzy

W poniedziałek 22 kwietnia przypadał Dzień 
Ziemi. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Jastarni urządzili wielki marsz ekolo-
giczny. Uczestniczyło w nim około 250 uczniów, 
którzy przeszli ulicami naszego miasta.

Liczny, barwny pochód skandujący hasła ekolo-
giczne, budził zrozumiałe zaciekawienie miesz-
kańców. Punktem docelowym pochodu był Urząd 
Miasta, z którego jednak nikt nie wyszedł do ma-
nifestujących ekologiczne nastawienie uczniów. 
Może nasze władze nie podzielają takiej posta-
wy? Po kilku minutach oczekiwania, manifestacja 
wróciła do budynku szkolnego.

Ekologiczna manifestacja

Dla części uczniów była to pierwsza manifestacja w życiu
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Od kilku lat Gimnazjum w Jastarni wprowadza 
dla swoich uczniów lekcje, które mają pozwolić 
młodym ludziom na lepsze funkcjonowanie we 
współczesnym świecie.

Właśnie jedna z takich lekcji odbyła się w śro-
dę 8 maja. Tego dnia przybyły tu dwie pracownice 
banku Pekao S.A., mającego swoją placówkę w Ja-
starni. Spotkanie z uczniami pod nazwą „Lekcja 
przedsiębiorczości” przebiegało sprawnie. Widać 
było, że obie panie nie są debiutantkami w prowa-

dzeniu takich lekcji. Wyjaśniały młodzieży pod-
stawowe pojęcia z bankowości, a zakończyły przy-
bliżeniem produktów własnego banku, takich jak 
kredyty i rodzaje oferowanych kont dla młodzieży. 
Uczniowie, którzy wykazywali największą aktyw-
ność w tej nietypowej lekcji, otrzymali drobne 
upominki od banku. Chociaż w najbliższym czasie 
nie należy się spodziewać masowego zakładania 
kont bankowych przez młodzież gimnazjalną z Ja-
starni, to jednak podstawy wiedzy o bankowości 
na pewno przydadzą się w przyszłości. 

Lekcja przedsiębiorczości

Anna Pietraczuk i Magdalena Piotrowska sprawnie poprowadziły tę nietypową lekcję

We wtorek 10 maja w kawiarni hotelu Dom 
Zdrojowy odbył się wernisaż wystawy malar-
stwa Gabriela Rzeźnickiego, zatytułowanej 
„Chmury nad Zatoką Pucką”.

Wystawa została zorganizowana przez Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Jastarni, w którym pan 
Rzeźnicki jest nauczycielem plastyki. Stąd też 
na otwarcie przybyła kilkunastoosobowa grupa 
uczniów, dla której mógł to być pierwszy wernisaż 
w życiu. Właśnie ze względu na ich obecność wyja-
śniono, czym jest wernisaż i skąd to słowo pocho-
dzi. Potem wszyscy goście, zarówno gimnazjaliści, 
jak i dorośli, oglądali wykonane pastelami obrazy 
chmur nad Zatoką. Wystawa ta będzie w tym miej-
scu eksponowana jeszcze przez kilka miesięcy, więc 
będą ją także mogli obejrzeć wczasowicze przyjeż-
dżający do Jastarni.

Wernisaż

W imieniu gimnazjum kwiaty artyście wręczyła Lidia Muża

Dzisiaj zamieszczamy akt wykonany przez 
Natalię Szulc. Jednocześnie przypominamy, że 
w tym miejscu możecie Państwo także zamiesz-
czać swoje prace. Jedynym kryterium będzie ich 
poziom artystyczny.

Galeria portretu

Akt kobiecy autorstwa Natalii Szulc
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Dnia 3 maja o godz. 15.00 na boisku Orlik 2012 
w Jastarni odbył się tradycyjny mecz piłki nożnej 
pomiędzy żonatymi i kawalerami.

Spotkanie od początku toczyło się w twardej 
i wyrównanej walce. Kawalerowie dwa razy obej-
mowali prowadzenie, ale to żonaci po pierwszej 
połowie prowadzili 6:3. Druga połowa to już zde-
cydowana przewaga żonatych, którzy bardzo do-
brze bronili i świetnie wykorzystywali wypraco-
wane sytuacje. Mecz zakończył się wynikiem 11:5 
dla żonatych i to oni do najbliższego meczu będą 
panowali w Jastarni.

Żonaci lepsi od kawalerów
Składy i bramki:

Żonaci – Adam Dorsz 6, Krzysztof Manikow-
ski 4, Adam Wińszczyk 1, Bartłomiej Konkel, Mi-
chał Zmyślony, Wojciech Szczepański, Krzysztof 
Struck, Sebastian Lenc, Łukasz Boszk.

 
Kawalerowie – Paweł Kamiński 3, Piotr Kamiń-

ski 1, Krzysztof Konkol 1, Grzegorz Struck, Grze-
gorz Motylewski, Mikołaj Kohnke, Krzysztof Det-
tlaff, Michał Boszke, Łukasz Żygadło, Remigiusz 
Dorsz.

Wspólne zdjęcie obu drużyn po zakończeniu meczu

Dnia 21 kwietnia w Hali Sportowej w Jastar-
ni odbyły się Mistrzostwa Jastarni w tenisie 
stołowym. 

Zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy 
wiekowe: młodzieżowcy do lat 16 oraz open. Dru-
żyny rywalizowały w systemie „każdy z każdym” 
do 3 wygranych setów. Młodzieżowym mistrzem 
Jastarni został Jakub Nadolski, drugie miejsce za-
jął Oskar Wysocki, a brąz zdobył Jakub Sztankier. 
W kategorii open tytuł obronił Jacek Stachowicz, 
który w decydującym pojedynku pokonał Piotra 
Fiałkowskiego w stosunku 3:2. Na najniższym 
stopniu podium stanął Rafał Nadolski. Zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe puchary, statuetki, medale 
oraz dyplomy.

Końcowe wyniki:
kat. młodzieżowców
1. Jakub Nadolski
2. Oskar Wysocki
3. Jakub Sztankier
4. Wojciech Stachowicz
5. Martin Tretyn

Mistrzostwa w tenisie stołowym
kat. open
1. Jacek Stachowicz
2. Piotr Fiałkowski
3. Rafał Nadolski
4. Henryk Kohnke
5. Anna Robakowska

Rafał Nadolski w pojedynku z Piotrem Fiałkowskim
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Podczas XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta 
Jastarnia, która odbyła się 16 maja, głosowano tyl-
ko nad dwoma uchwałami.

Podczas, gdy rezolucja w sprawie finansowania 
przez Skarb Państwa budowy Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej nie wzbudziła żadnych 
kontrowersji, to stworzenie w naszej gminie stref 
płatnego parkowania wywołało wśród radnych poru-
szenie, chociaż dyskutowano nad tym problemem od 
października ubiegłego roku. 

Powie ktoś, że przecież to nic nowego, że opłata 
za parkowanie na niektórych ulicach miasta była 
pobierana już wcześniej. Oczywiście, była pobiera-
na na niektórych ulicach. Teraz będzie zaś pobiera-
na na niemal wszystkich. Wymieńmy je: w Jastarni 
– ks. Stefańskiego, Męczenników Piaśnicy, Bałtycka, 
Ogrodowa, Zachodnia, ks. Sychty, Stelmaszczyka, 
Wydmowa, Zdrojowa, Kościuszki, Herrmanna, Plac 
Necla, Szyprów, Polna, Portowa, Nad Zatoką, Błę-
kitna, Kaszubska. W Juracie – ks. Gołebiewskiego, 
Ratibora, Kasztanowa, Mestwina, Sosnowa. W Kuź-
nicy – Hallera, ks. Szynalewskiego, Morska. Poza tym 
strefami płatnego parkowania zostaną objęte za-
toczki postojowe przy drodze wojewódzkiej nr 216. 
Strefy te będą obowiązywać od 1 lipca do 31 sierpnia 
każdego roku.

Strefy płatnego parkowania
Opłaty za parkowanie w takich strefach będą wy-

nosić: za postój do 30 min. – 1 zł, za postój do 1 godz. 
– 3 zł, za każdą rozpoczętą następną godz. – 3 zł. Dla 
pojazdów należących do stałych mieszkańców gminy 
przewidziano abonament w wysokości 20 zł za dwa 
miesiące. Abonamentem w innej wysokości zostaną 
także objęte wszelkie pojazdy dostawcze.

Po przedstawieniu projektu uchwały, wśród rad-
nych rozgorzała gorąca dyskusja, a jej odzwiercie-
dleniem był wynik głosowania. Na 12 obecnych rad-
nych, 9 głosowało za uchwałą, 3 było przeciw.

Zaraz po zatwierdzeniu, uchwała została skie-
rowana do wojewody pomorskiego, który ma roz-
patrzyć, czy jest ona zgodna z obowiązującym sta-
nem prawnym. Tu raczej nie powinno być żadnych 
niespodzianek, gdyż podobne rozwiązania prawne 
funkcjonują już w wielu miastach. W drugiej połowie 
czerwca zostanie wyłoniona firma, która zajmie się 
pobieraniem opłat, tak że pod koniec czerwca na uli-
cach naszej gminy staną parkometry. 

Niewątpliwie uchwała ta jest próbą podreperowa-
nia budżetu gminy, jednym z jej skutków zaś będzie 
wybieranie przez wczasowiczów kwater z własnymi 
parkingami. 

W czasie ostatniego miesiąca na terenie naszej 
gminy zrealizowano kilka prac, które bez wątpienia 
mają wpływ na jakość życia mieszkańców i przyby-
wających tu wczasowiczów.

Inwestorem pierwszej był Urząd Morski w Gdyni, 
który na wysokości bunkrów po zachodniej stro-
nie Jastarni przeprowadził refulację, zasilając brzeg 
morski 120 tys. m3 piasku. Należy tu także wspo-
mnieć o przeprowadzonym przez tę samą instytucję 
umacnianiu wydm za pomocą płotków faszynowych 
i nasadzeniom roślin wydmowych w miejscach, któ-
re tego wymagały. Przeprowadzono także prace po-
głębiające tor podejściowy do portu w Kuźnicy. Uzy-
skany w ich trakcie piasek w ilości około 10 tys. m3 
został częściowo rozsypany na plaży zatokowej na 
zachód od portu, częściowo zaś na plaży zatokowej 
na wysokości Syberii. Dodać tu należy, że w wyniku 
jesiennego i zrealizowanego teraz wiosennego po-
głębiania, zostały utworzone dwie plaże: na zachód 
od portu i na wysokości Syberii, które powinny przy-
czynić się do podniesienia atrakcyjności turystycznej 
Kuźnicy, a w szczególności Syberii, gdzie plaży zato-
kowej dotychczas nie było.

Inną inwestycją, ważną dla naszej gminy, jest plac 
zabaw znajdujący się przy szkole. Obiekt przeszedł 
już odbiór techniczny, a jego oddanie do użytku 
ma nastąpić jeszcze przed pierwszym czerwcowym 
weekendem. Dzięki niemu osoby mieszkające w cen-

tralnej części Jastarni, nie będą już musiały chodzić 
ze swoimi dziećmi i wnukami do odległych placów 
po wschodniej i zachodniej części miasta. Obecnie 
gmina Jastarnia ma pięć placów zabaw: po jednym 
w Kuźnicy i Juracie oraz trzy w Jastarni. 

Refulacje i plac zabaw

Plac zabaw przy szkole czeka już na swoich użytkowników
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W piątek 17 maja Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Jastarni obchodziło święto szkoły.

Tym razem postanowiono zerwać z tradycją or-
ganizowania wewnętrznych akademii i przedsta-
wiono program słownomuzyczny dla mieszkań-
ców Jastarni i przebywających tu wczasowiczów. 
Program ten został oparty na twórczości Toniego 
Konkela, publikującego swoje wiersze m.in. na ła-
mach „Jastarnickich Nowin”. Gimnazjaliści recy-
towali, zespół muzyczny Miejskiego Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji, w którym także gra Toni, 
zapewniał podkład muzyczny, Joanna Gośniow-
ska-Budzisz zaś śpiewała piosenki do tekstów po-
ety. Swoistą niespodzianką był występ taneczny 
Pauliny Konkol i jej taneczna interpretacja utwo-
ru „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena. Na 
koniec wystąpiła jeszcze Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Jastarni z wiązanką swoich utworów. Po za-
kończeniu uroczystości Toni podpisywał jeszcze 
tomik swojej poezji „Bez retuszu”.

Gimnazjalny benefis Toniego

Toni Konkel nie tylko pisze wiersze, ale też komponuje do 
nich muzykę

Na następną imprezę zorganizowaną przez 
Gimnazjum nie trzeba było długo czekać, bo od-
była się już w poniedziałek 20 maja.

Było to popołudnie wspomnień o błogosławio-
nym Janie Pawle II, zorganizowane w jednej z sal 
budynku szkolnego. W wierszu i piosence postać 
patrona swej szkoły wspominali gimnazjaliści ze 
Szkolnego Koła Ratownictwa Medycznego z Ja-
starni oraz ich koledzy z Koła Artystycznego Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących w Helu. 

Przy kawie, herbacie i cieście można było po-
słuchać, jak młode pokolenie postrzega jedynego 
papieża-Polaka w historii. Pierwsza próba zapo-
czątkowania tradycji spotkań przy kawie i poezji 
odbyła się w listopadzie zeszłego roku i chyba 
taka forma przypadła uczestnikom pierwszego 
spotkania do gustu, bo na następnym przeważa-
ły znajome twarze. Chociaż przybyć na sobotnie 
spotkanie mógł każdy, to odbywało się ono w at-
mosferze raczej kameralnej. 

Wspomnienie patrona gimnazjum

Spotkanie wspominkowe Jana Pawła II odbyło się 
w kameralnej atmosferze
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Imprezy kulturalne w najbliższym miesiącu
Weekend czerwcowy – park miejski w Jastarni.
30.05.2013 r. – Koncert Orkiestry Dętej z Jastarni – godz. 16:00
31.05.2013 r. – Koncert zespołu ALIBII prezentujący covery największych przebojów – godz. 18:00
01.06.2013 r. – Dzień Dziecka od godz. 10:00: 
 koncert grupy wokalnej MOKSIR 
 pokaz iluzjonisty  
 klown – cyrkowiec 
 malowanie twarzy 
 szczudlarze 
 dmuchańce
15.06.2013 r. 40-lecie nadania praw miejskich w Jastarni.
12:00 – uroczysta sesja Rady Miasta Jastarnia, sala konferencyjna Dom Zdrojowy
15:45 – przemarsz barwnego korowodu ulicami Jastarni do Portu Miejskiego  
 (zbiórka na rógu ul. ks. Sychty i Bałtyckiej).
16:00 – niespodzianka dla czterdziestolatków z gminy Jastarnia.
 Koncert zespołu The Postman (scena w Parku Miejskim)
23 VI – Jastarnicka Sobótka
29 VI – Łodziowa pielgrzymka rybaków na odpust Piotra i Pawła w Pucku

W 1913 roku założono Ochotniczą Straż Po-
żarną w Jastarni, w bieżącym roku obchodzi ona 
90-lecie swego istnienia. Główne obchody stra-
żackiego święta odbyły się 2 maja.

Z tej okazji na placu przed remizą zebrali się 
strażacy i zaproszeni goście, gdzie punktualnie 
w południe rozpoczęły się uroczyste obchody. 
Najważniejszym momentem święta było wręcze-
nie wyróżnień najbardziej zasłużonym druhom 
i  członkom wspierającym. Na wniosek Zarządu 
OSP Zarząd Powiatowy ZOSP RP przyznał odznakę 
„Strażak Wzorowy” dhom Stefanowi GLEMBINO-
WI i Sebastianowi DAHL. Wręczenia odznak doko-
nała Prezes ZOP ZOSP RP dh Halina HIRTH i Pre-
zes Zarządu Miejskiego ZOSP RP dh Józef KARCZ. 
Podobnie na wniosek Zarządu OSP Uchwałą 
Zarządu Głównego ZOSP RP przyznane zosta-
ły brązowe medale „za zasługi dla pożarnictwa”. 
Otrzymali je dhowie Jarosław BUKOWSKI, Józef 
SZOMBORG, Szymon BUDZISZ, Kapelan Powia-
towy Ksiądz Kanonik Bogusław KOTEWICZ oraz 
członkowie wspierający: Pani Zofia LISAKOWSKA, 
Wojciech ZABOROWSKI, Henryk GROSZ, Walde-
mar BOBER, Karol SYLWESTER, Paweł MĄDRY. 
Srebrny medale przyznano dh Jolancie RIEDEL, 
dh Aleksandrze GÓRECKIEJ i medal na sztandar 
dla Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 
Złote medale na wniosek Zarządu OSP przyznał 
Zarząd Główny Prezesowi OSP dh. Tyberiuszo-
wi NARKOWICZOWI, skarbnikowi OSP dh Ricie 
KRIEGER-KUSTUSZ, Marszałkowi Pomorskiemu 
Panu Mieczysławowi STRUKOWI i wieloletniemu 
strażakowi dh. Krzysztofowi CHMIELIŃSKIEMU. 
Dekoracji odznaczeniami dokonali Wiceprezes 

90 lat OSP
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Stanisław 
GAJEK i Prezes ZOP ZOSP RP dh Halina HIRTH. 
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza przy-
znany został Prezesowi Honorowemu dh. Edmun-
dowi KONKELOWI, który ze względu na zły stan 
zdrowia nie mógł być obecny, ale przekazał oko-
licznościowy list skierowany do zebranych, który 
odczytał sekretarz OSP. Z kolei najwyższym od-
znaczeniem strażackim Złotym Znakiem Związku 
odznaczony został dh Jan HOLEKSA, wieloletni 
sekretarz i kronikarz OSP Jastarnia. Wręczenia 
wyróżnień dokonał Wiceprezes ZW ZOSP RP dh 
Stanisław GAJEK i Prezes ZOP ZOSP RP dh Halina 
HIRTH. 

Następnie zaproszeni goście przekazali życze-
nia, okolicznościowe dyplomy i prezenty na ręce 
Prezesa dh. Tyberiusza NARKOWICZA. Następnie 
dowódca uroczystości dh Krzysztof DAHL wydał 
zgodnie z ceremoniałem odpowiednie komendy. 
Uformowana kolumna przeszła ulicami miasta do 
kościoła parafialnego na uroczystą mszę świętą 
w  intencji zmarłych i żywych członków Ochot-
niczej Straży Pożarnej , którą celebrował Kape-
lan Powiatowy Ksiądz Kanonik Bogusław KOTE-
WICZ. Po mszy kolumna ulicami miasta przeszła 
do Ośrodka O. Edwarda KONKOLA obok LOK-u na 
wspólna biesiadę. W czasie przemarszu oraz w cza-
sie obiadu krótki występ zaprezentowała orkiestra 
strażacka z OSP SŁAWOSZYNO. Przy wspólnym 
obiedzie był czas na wymianę opinii i zapoznanie 
z historią ochrony ppoż na terenie gminy Jastar-
nia. Pod wieczór przy akompaniamencie zespołu 
muzycznego bawiono się do późna.
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W niedzielę 12 maja w jastarnickim kościele kolejny rocznik dzieci przyjął I Komunię Świętą.

I Komunia święta

W sobotę 4 maja życie w Jastarni na kilka go-
dzin cofnęło się o sto lat. Stało się tak za sprawą 
miejscowego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego i zorganizowanej przez niego in-
scenizacji „Dawno temu w Jastarni”. 

Głównym punktem inscenizacji był połów ryb 
laskornem – rodzajem sieci, do której obsługi po-
trzeba było kilkudziesięciu ludzi i przy wyciąganiu 
której pracowali zarówno mężczyźni, jak i kobiety. 
Pierwotnie połów ten odbywał się na odcinku pla-
ży liczącym kilkaset metrów. Sobotnia inscenizacja 
nie była zakrojona aż na taką skalę, chodziło prze-
cież tu tylko o przypomnienie mieszkańcom Ja-
starni sposobu połowu ryb uprawianego przez ich 
przodków, a wczasowiczom pokazanie życia ówcze-
snych rybaków. Miejscem połowu była plaża przy 

Dawno temu w Jastarni
ulicy Bałtyckiej. Po wyciągnięciu laskorna, znalazły 
się w nim śledzie, flądry, a nawet kilka łososi. 

Nie był to wcale koniec atrakcji, połów laskornem 
był tylko jednym z elementów inscenizacji. Ryba-
cy z plaży wrócili ze złowionymi rybami do chaty 
rybackiej przy ulicy Rynkowej, gdzie miały miejsce 
dalsze pokazy z życia naszych przodków. Wędzono 
więc ryby, skręcano liny, cerowano sieci, a kobiety 
przez cały czas robiły skarpety – słowem – co chwi-
lę działo się coś nowego i interesującego. Najwi-
doczniej takiego zdania byli również widzowie tej 
inscenizacji, gdyż tłum otaczający „aktorów” nie 
malał ani na chwilę, często było słychać dźwięk 
zwalnianej migawki w aparatach fotograficznych. 
Pokaz się udał i chyba byłoby warto aby nie pozo-
stał tylko imprezą jednorazową.

Rybacy po zakończonym połowie wracają do domów. Fot. Marcin Bizewski
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Majowy dzień pachniał bzem.
Las – żywicą, igliwiem, świeżym mchem.
My – tytoniem, tanią alpagą.
Nad nami bajecznie urzekające
piękne niebo. W gałęziach drzew poezja
przeplatana śpiewem, dowcipem:
„Jak szybko mijają chwile”,
„My chłopacy, my z Jastarni”.
Ktoś lakonicznie stwierdził:
Starość to zguba – marynarz?
Żyje krótko, ale wesoło. Jesteśmy tacy
młodzi, mało wiemy o życiu, ale świat
nas potrzebuje, do nas należy, nam
wysyła zaproszenie do życia, do nas
się uśmiecha, kokietuje, kusi wolnością. 
A Amor dybie na nasze serca, przeszywa je
dziesiątkami strzał. Pierwsza naiwna miłość
złożona na ołtarzu ofiarnym.
Sprzeciw wobec podeptanego szczęścia.
I tak kolejne pokolenia popełniają ten miłosny 
plagiat, ulegając magii młodości. Potem życie
nauczy nas pokory, zasypie troskami, zmartwieniami.
Zła nie zapomni, często nie daruje.
Jednak, wiedząc to, za czymś tęsknię, czegoś mi żal.
Ale niczego nie da się powtórzyć.

Poetyckim okiem
Zdrętwieli, ogarnęła ich trwoga.
Groza z każdą falą przelewała się
przez trzynastometrową łupinkę.
Otchłań morska wyciągała ku nim
swe okrutne, trupie szpony. Na
twarzach malując obraz Munka.
Przerażenie wywołało chwilowy paraliż.
Ktoś chlipał cichutko. To koniec?
Kuter zmagał się z przeciwnym wiatrem
miotało nim jak liściem na wietrze.
Pod kilem kipiel. Na dziobie woda
bryzga pianą. Pod tonami uderzeń
jęczy cierpiąc wysłużony kadłub.
Omdlałe ręce po raz kolejny spoczy-
wają na pompie, w niej ratunek. 
Żeby tylko nie stanął silnik.
Busola zwariowała. Morze mści się za
wykradane latami skarby.
Sam Belzebub przygotował to piekło.
A w sterówce na widocznym miejscu 
św. obrazek „Jezu ufam Tobie” opleciony
wysłużonym różańcem. Ileż to twardych,
silnych rąk modliło się na nim.
Serce Jezusa, Matko Boża nie daj nam
zginąć. Dlatego maj, październik, godzinki.
Tak było synku. I mój rozmówca uśmiechając 
się przyjaźnie dodał: i póki tchu w piersiach 
stanie, dotrzymam.
     Toni !

W tej rubryce prezentujemy teksty gimnazjalistów.  
Dzisiaj w ich wykonaniu poezja.

Pęd 
Biec, by stanąć, 
Stanąć, by biec, 
Nieustannie. 
Po to, by znów w pościgu  
Łez, 
Gonić na nowo.
Melodia serca 
Dudni, dudni serce w wielkiej studni, 
Wybija rytm dla melodii lutni, 
Cichy, niepozorny strumień głosu, 
Skomplikowany jak kwiat lotosu. 
Płyną, płyną piękne lutni nuty, 
Budzą do życia zimny głaz skuty, 
Wykuty z uprzedzeń, nienawiści, 
Byśmy mogli usłyszeć piękny szept 
Drugiej istoty.
Życie 
Kropla rodzi się z delikatnych chmur. 
Potężnieje, uderza by przebić się przez mur. 
Rozpędzona siłą uchodzi za huragan, 
By na końcu złagodnieć, zamienić się w ocean.

Karolina Budzisz

Świat według gimnazjalisty
Kiedy gdzieś na mej drodze zgubiłabym się, 
gdybym zaginęła gdzieś w lasach tandety, 
gdy niczym liść, uschnięta gdzieś, poniewierałabym się 
i przeoczyć mnie można by, 
niczym czterolistną koniczynę, wśród innych, niechcianych, 
odnajdź mnie, Panie.
Gdybym zagubiła tak ważny sens życia, 
wśród sterty papierów i masy obowiązków, 
przez chwilę myśląc, że są one najistotniejsze. 
Zapominając, że nie będą się one wkrótce liczyć, 
i że istnieją ważniejsze od nich wartości, 
odnajdź go, Panie.
Gdybym straciła wiarę, 
bo pomyślałabym, że to niepotrzebne, 
okłamując siebie samą, że bez niej daję radę, 
i w smutnych zeznaniach mówiąc: „tak mi lepiej” 
do teraźniejszej, przykrej mody upodabniając się, 
przywróć mi ją, Panie.
Gdybym potrzebowała pomocy, 
ale nigdy jej nikomu nie udzieliła, 
zajmując się samolubnie tylko własnymi sprawami, 
gdybym tylko o siebie się troszczyła, 
i owej pomocy nie otrzymała,  
uświadom mi, czemu jej nie zyskałam, Panie.
A gdybym myślała, że zyskałam już wszystko, 
wypierając się tym, że mam przecież majątek i karierę, 
niczego nigdy nie zaniedbując, 
tłumacząc, że przecież doprowadziłam do spełnienia swych 
płytkich marzeń, 
zawstydź mnie Panie.

Paulina Konkol


