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Krzysztof Piekło

XXIII DNI PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz 
Wróbel oraz Rada Miasta Pruszcz Gdański 
zapraszają na wielką fetę z okazji XXIII 
Dni Pruszcza Gdańskiego. W programie: 
Ryszard Rynkowski, Golden Life, Pudelsi,  
Majestic, Grzmiąca Strefa Cukru i wiele 
innych atrakcji dla dzieci i dorosłych.  Dwa 
dni świetnej zabawy w Pruszczu Gdańskim 
2 i 3 czerwca!

Charakter Dni Pruszcza będzie podobny 
do ostatnich lat, czyli atrakcje podzielone 
zostaną pomiędzy Faktorię i stadion CKiS. 
Impreza ze względu na Euro 2012 odbę-
dzie się wyjątkowo w pierwszy weekend 
czerwca – 2 (sobota) i 3 (niedziela). Dobór 
wykonawców powinien zadowolić każdego. 
W sobotę z kategorii muzyki stricte rockowej: 
Grzmiąca Strefa Cukru, Golden Life oraz 
Pudelsi. Niewątpliwie największą gwiazdą 
niedzieli będzie Ryszard Rynkowski, przed 
nim wystąpi zespół Majestic.

Muzycy z Grzmiącej Strefy Cukru (GSC) 
spotkali się pod koniec marca 2012 roku, 
kiedy to odbyła się pierwsza próba zespołu. 
Do projektu zostało zaproszonych ośmiu  
muzyków z Pruszcza Gdańskiego i okolic. 

Golden Life to grupa rockowa założona 
w Gdańsku w 1988 roku. Zespół porusza się 
w różnych stylach, od rocka, popu, rapu po 
country. Dwa utwory grupy: „Wszystko to 

co mam” i „24.11.94” (singel poświęcony 
ofiarom pożaru w hali Stoczni Gdańskiej 24 
listopada 1994) dotarły do pierwszego miejsca 
Listy Przebojów Programu Trzeciego. Zespół 
jest zaliczany do kręgu Gdańskiej Sceny 
Alternatywnej.

Kulminacyjnym momentem sobotniej 
imprezy będzie niewątpliwie zaplanowany 
na 22.30 koncert Pudelsów, legendy polskiej 
sceny rockowej. Zespół powstał w 1985 roku. 
Pierwszy skład zespołu tworzyli: Andrzej „Pu-

del” Bieniasz, Franz Dreadhunter, 
Andrzej Potoczek, Maciej Kowa-
lik, Maciej Biedrzycki, Paweł Mą-
ciwoda i David Rocks. Kilka mie-
sięcy później do zespołu dołączył 
Maciej Maleńczuk. W 1986 roku 
Pudelsi zostali laureatami festiwalu 
w Jarocinie. Rok później powstała 
nagrana wraz z Korą pierwsza płyta 
zespołu pt. Bela Pupa. Z Maleń-
czukiem w roli wokalisty Pudelsi 
nagrali jeszcze pięć płyt: Viribus 
Unitis (1996), Narodziny 
Zbigniewa: Pudelsi grają 

Dupą (1997), Psychopop (1999) oraz 
nagrane po kilkuletniej przerwie w dzia-
łalności zespołu – Wolność słowa (2003) 
i Jasna Strona – Legendarni Pudelsi 
1986-2004 (2004). W grudniu 2005 roku 
Maciej Maleńczuk odszedł z zespołu,  
a jego miejsce zajął Szymon Goldberg. 
Z nowym wokalistą Pudelsi nagrali dwie 
płyty: Zen (2006) i Madame Castro 
(2008). W 2010 roku Szymon Goldberg 
opuścił zespół i został zastąpiony przez 
Piotra Foremana. 

Po koncercie Pudelsów, o północy od-
będzie się najbardziej widowiskowa część 
obchodów święta miasta – wielki pokaz 
sztucznych ogni.

Następnego wieczoru gwoździem progra-
mu będzie występ Ryszarda Rynkowskiego 
oraz zespołu Majestic. 

Ryszarda Rynkowskiego przedstawiać 
nie trzeba. Piosenkarz, kompozytor, pianista, 

członek grupy VOX, z którą związany był 
do czerwca 1987 roku, jako wokalista i kom-
pozytor. Napisał wówczas między innymi 
piosenkę „Masz w oczach nieba dwa”, która 
zdobyła III nagrodę na Krajowym Festiwalu 
Piosenki Polskiej OPOLE w 1979 roku oraz 
„Bananowy Song”, nagrodzony brązową 
lirą na festiwalu w Bratysławie (ówczesna 
Czechosłowacja) w 1980 roku. Jako solista  
w 1989 roku został zwycięzcą festiwalu  
w Opolu, na którym zaprezentował bardzo 
popularną piosenkę „Wypijmy za błędy”. 
Dokonania te powtórzył jeszcze trzykrotnie,  
w 1990, 1994 i 1999 roku. Otrzymał także spe-
cjalną nagrodę festiwalu za całokształt twór-
czości. Od lat na uboczu, koncertuje nieczęsto. 
Dlatego tym większym wydarzeniem jest jego 
koncert podczas Dni Pruszcza Gdańskiego. 

Majestic to półfinalista drugiej edycji Must 
Be The Music oraz laureat Ostróda Reggae 
Festiwal 2006. To także zwycięzca wielu ogól-
nopolskich przeglądów i konkursów. Na kon-
cie zespołu znajduje się jedna płyta – „Roop 

rege” (2007), a druga pt. „Przyzwoita” ukaże 
się wiosną 2012 roku. To właśnie utwory  
z nadchodzącej płyty zadecydowały o sukcesie 
zespołu w programie MBTM. Zarówno utwór 
„Przyzwoita” i „Bo ja chcę” uzyskały wysokie 
noty od jury oraz co najważniejsze spodobały 
się publiczności. Przez wielu za najmocniejsze 
strony zespołu uważane są występy na żywo, 
a także żywiołowa sekcja dęta oraz różnorod-
ność muzyczna wplatana w reggae i ska.

Obchody Dni Pruszcza 

Pokaz sztucznych ogni

cd. na str. 3
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Z centrum Pruszcza Gdańskiego zniknęły 
w połowie maja dwa szpecące nasze miasto 
budynki. Najpierw prywatny właściciel 
wyburzył skorupę domu pomiędzy parkiem, 
nowym centrum a urzędem miasta. Tydzień 
później z bezpośredniego sąsiedztwa XVIII-
-wiecznej biblioteki zniknęła szpecąca ją 
budka handlowa, stojąca naprzeciwko ko-
ścioła. Koszt wyburzenia budki to 8500 zł.

DIETY RADNYCH NA PLAC ZABAW I NIE TYLKO
Wiosna to w naszym mieście – tradycyjnie 

czas inwestycji. Nie inaczej, mimo oszczęd-
ności budżetowych, będzie także w tym roku.

Do 25 maja zakończy się budowa szkol-
nego placu zabaw przy tak zwanej „Małej 
Czwórce”, w której uczą się nasi najmłodsi 
uczniowie, uczęszczający do klas 0-3. 
Koszt budowy obiektu sfinansowany został  
z oszczędności budżetowych, jakie udało się 
wygospodarować dzięki redukcji diet przez 

pruszczańskich radnych. Uchwałę w tej spra-
wie radni podjęli pod koniec ubiegłego roku. 
Wtedy też postanowili, że pieniądze prze-
znaczone zostaną właśnie na budowę placu 
zabaw. Koszt inwestycji to około 70 tysięcy 
złotych. Do zagospodarowania pozostało 
jeszcze około 20 tysięcy złotych oszczędności. 
O tym, gdzie trafią te pieniądze, zdecydują  
w najbliższym czasie radni.

Plac zabaw przy „Małej Czwóreczce” to 

nie jedyna wiosenna inwestycja w Pruszczu 
Gdańskim. Już niedługo rozpocznie się też re-
mont schodów przy Urzędzie Miasta. Trwają 
także przygotowania do rewitalizacji zabytko-
wego płotu przy ulicy Wojska Polskiego 40. 
Lada chwila zostanie zaś ogłoszony przetarg 
na najważniejszą tegoroczną inwestycję  
w Pruszczu Gdańskim. Będzie nią budowa 
ulicy Podmiejskiej, łączącej ulicę Dworcową 
z Obwodnicą Miasta.

Gmina Miejska Pruszcz Gdański 
jako zarządca dróg gminnych na terenie 
Miasta Pruszcz Gdański informuje, że 
jest w trakcie rozpoczętej procedury 
opracowywania dokumentacji pro-
jektowej dla zadania inwestycyjnego 
pn. :  „Budowa układu drogowego 
ulic Olszewskiego, Wróblewskiego  
w Pruszczu Gdańskim wraz z zakresem 
sieci kanalizacji deszczowej, zbiornika 
retencyjnego, przepompowni, jej zasi-
lania energetycznego, a także zakresu 
oświetlenia tych ulic na odcinku od 
włączenia z ul. Raciborskiego do po-
łączenia z ul. Obrońców Pokoju.

W ramach inwestycji może powstać 
obowiązek wybudowania kanału tech-
nologicznego w pasie drogowym tych 
ulic, o ile w ciągu 60 dni od daty 
umieszczenia niniejszej informacji na 
stronie internetowej, zgłosi się pod-
miot zainteresowany udostępnieniem 
takiego kanału. Kanał udostępnia-
ny jest na zasadach uregulowanych  
w art. 39 ust.7-7f ustawy o drogach 
publicznych.

WYBURZENIA 
W CENTRUM 

INFORMACJA GMINY 
MIEJSKIEJ PRUSZCZ 
GDAŃSKI – BUDOWA 
UKŁADU DROGOWEGO 
ULIC OLSZEWSKIEGO, 
WRÓBLEWSKIEGO 
W PRUSZCZU 
GDAŃSKIM

Wyburzanie budynku w centrum miasta

Zgłoszenia należy kierować  
w formie  p isemnej  na  adres : 
Gmina Miejska Pruszcz Gdański  
u l .  Grunwaldzka  20 ,  83 -000 
Pruszcz Gdański.

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Pruszcz za-
trzymany w kadrze”. Co roku autorzy zdjęć zaska-
kują nas nowym spojrzeniem na nasze miasto. To, 
jak szybko się zmienia i pięknieje, możemy prze-
śledzić na archiwalnych już zdjęciach laureatów  
z poprzednich edycji. 

Mamy nadzieję, że na tegoroczny konkurs 
wpłynie wiele interesujących prac, które 
będziemy mogli podziwiać na wystawie  
w Urzędzie Miasta. Na zdjęcia czekamy  
do 18.06.2012 r. Wręczenie nagród na sesji rady 
Miasta 27.06.2012 r.

PRUSZCZ ZATRZYMANY W KADRZE
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2 czerwca na te-
renie Międzynaro-
dowego Bałtyckiego 
Parku Kulturowego 
i Faktorii odbędzie 
s ię  Turniej  Miast  
z udziałem 5-osobo-
wych drużyn reprezentujących Pruszcz 
Gdański, Silute (Litwa) i Foteviken 
(Szwecja).

Drużyna z Pruszcza wybrana zosta-
ła podczas eliminacji 3 maja. Każdy 
pełnoletni mieszkaniec naszego miasta 
mógł spróbować swoich sił w strzela-

niu z łuku, rzucie „zapałką” i jeździe 
na rowerze stacjonarnym. Udało nam 
się zebrać 5-osobową drużynę składa-
jącą się z dwóch kobiet i trzech męż-
czyzn, którzy stawią czoła rywalom  
z miast partnerskich. 

Turniej rozpocznie się o godzinie 

Krzysztof Piekło

XXIII DNI PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

11.00 prezentacją 
z a w o d n i k ó w  n a 
scenie amfiteatru. 
Następnie  repre -
z e n t a n c i  d r u ż y n 
zmierzą  s i ę  w 5 
k o n k u r e n c j a c h : 
jeździe na rowerze 
stacjonarnym, po-
ławianiu bursztynu, 
strzelaniu z łuku, 
p i łowaniu  k łody  
i rzucie „zapałką”. 
K o n k u r e n c j ą  f i -
nałową, w której 
udział wezmą całe 
drużyny będzie przeciąganie liny.

Zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców do dopingowania naszej drużyny 
podczas Turnieju. Osoby, które nie będą  
w stanie wziąć udziału w imprezie, 
mogą śledzić  zmagania drużyn na żywo  
w Internecie na stronach: www.craftland.
info i www.pruszcz-gdanski.pl

cd. ze str. 1

Anna Knoch

Jednak nie tylko muzyka będzie główną 
atrakcją obchodów święta Miasta. Niewątpli-
wie dużym wydarzeniem będzie niedzielny 
dwugodzinny pokaz „Gonitw Husarskich” 
w wykonaniu „Pocztu Husarskiego Michała 
Rudy”, w skład którego wchodzą konie Cho-

rągwi Husarskiej Marszałka Województwa 
Pomorskiego stacjonującej w Zamku Gniew. 

Przewidziany też został pokaz ratownictwa 
Państwowej Straży Pożarnej.

Dla najmłodszych organizatorzy przygo-
towali duży zestaw konkursów i pokazów.  
W sobotę na terenie Międzynarodowego Parku 
Kultury „Faktoria” będzie muzyka, taniec, po-
kazy, warsztaty balonowe i kuglarskie. 

Przez cały okres Dni Pruszcza Gdańskiego 
w „Szklanej Sali” Centrum Kultury i Sportu 
oglądać można trzy wystawy: wystawę trady-
cyjnych strojów żuławskich z XVII w., wystawę 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wystawę Twór-
ców Nieprofesjonalnych pt. „To moja pasja…” 

Pamiętajcie: 2 i 3 czerwca bawcie się  
w Pruszczu. Zapraszamy do Parku Kulturo-
wego i na stadion. 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MIAST

Eliminacje do Turnieju Miast

Jedna z konkurencji – jazda na rowerze stacjonarnym

Równocześnie na terenie Faktorii 
zawitają grupy rekonstruktorów prowa-
dzących warsztaty i pokazy historyczne 
dla dzieci i dorosłych. Obejrzeć będzie 
można pokaz ptaków drapieżnych, po-
kaz strojów dawnych, fechtunku, kuch-
ni historycznej, dawnych rzemiosł, 
życia codziennego. Będzie można 
wziąć udział w warsztatach tkackich, 
zabawach plebejskich i różnego rodza-
ju grach i konkursach. 

Od godziny 12.00 na dzieci będzie 
również czekało mnóstwo atrakcji na 
scenie amfiteatru. Spektakl teatralny, 
pokazy estradowe oraz warsztaty  
i zabawy twórcze zapewnią wspaniałą 
rozrywkę z mnóstwem wrażeń arty-
stycznych.

Zapraszamy do Międzynarodowe-
go Bałtyckiego Parku Kulturowego  
w sobotę, 2 czerwca od godziny 11.00!
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Jacek Swis

RUSZAMY Z FAKTORIĄ KULTURY 2012

Już w l ipcu startuje  czwarta 
odsłona Faktorii Kultury – jednej  
z ważniejszych imprez kulturalnych 
w Trójmieście i regionie. Dzięki te-
gorocznej imprezie Pruszcz Gdań-
ski będzie gościł artystów, których 
– według opinii dziennikarzy – nie 
powstydziłyby się największe miasta 
w kraju. 

Jednym z głównym założeń Faktorii 
Kultury jest stworzenie przyjaznej at-
mosfery na co weekendowe spotkania 
z teatrem i muzyką. Regularnie grane 
przedstawienia i koncerty mają na celu 
promowanie sztuki, dostarczanie wi-
dzom rozrywki oraz zaprezentowanie 
mieszkańcom miasta i okolic najnow-
szych trendów w muzyce i teatrze. 
Trafny dobór artystów, pomysłowy 
repertuar i sprawna organizacja stały 
się wizytówką rzetelnej i unikatowej 
imprezy, która zyskuje coraz więk-
szą sympatię widzów i grono stałych 
fanów. Faktoria Kultury jest stałym 
punktem na mapie turystyki kultural-
nej kraju.

Scena Letnia Teatru Wy-
brzeże

Z e s p ó ł  Te a t r u  Wy b r z e ż e  r o z -
p o c z n i e  c z w a r t y  s e z o n  s c e -
n y  l e t n i e j  p r e m i e r ą  s p e c j a l n i e 
p r z y g o t o w a n ą  n a  t ą  o k a z j ę  p t . 
„ S k r z y n k a @ p a n d o r a ” .  P o n a d t o  
w  tegoroczne wakacje aktorzy Te-
atru Wybrzeże zagrają dla wiernej 

publiczności: Grzegorza Dyndałę, 
All Inclusive, Fazę Delta oraz Baba 
Chanel.  Na spektakle zapraszamy 
w każdą sobotę lipca o godz. 21 i 
sierpnia o godz. 20. Scena Letnia 
Teatru Wybrzeże to jedyne wyda-
rzenie w skali całego kraju, gdzie 
teatr przenosi kompletną produkcję 
przedstawień w plener.

Krzysztof Piekło Scena Muzyczna
W 2012 roku, na deskach 

Amfiteatru w Międzynarodo-
wym Bałtyckim Parku Kulturo-
wym, pojawi się wielu znako-
mitych wykonawców. W lipcu 
usłyszymy między innymi Ma-
cieja Maleńczuka oraz Shakin 
Dudiego. Sierpień w amfiteatrze 
to między innymi: Grubson  
i Abradab. Nie zabraknie rów-
nież poezji śpiewanej w wyko-
naniu między innymi Wolnej 
Grupy Bukowina. Faktorię Kultury za-
mkniemy mocnym rockowym akcentem – na 
scenie pojawi się Luxtorpeda i My Riot.

Program Sceny Muzycznej:
08.07 – Maciej Maleńczuk & Psychodan-
cing 
22.07  – Projekt Femmes oraz Elżbieta 
Adamiak
29.07 – Shakin Dudi 
05.08 – Abradab oraz Grubson

12.08 – Grzmiąca Strefa Cukru oraz 
Anna Domażalska w projekcie 
„Pejzaż z Aniołami” – piosenki 
Zygmunta Koniecznego 
19.08 – Bez Jacka oraz Wolna 
Grupa Bukowina 
26.08 – Luxtorpeda oraz My 
Riot

Na koncerty zapraszamy  
w niedzielne wieczory o godz. 20.

Kabareton
Większość  kabare to -

wych realizacji  ogląda-
nych w TV nie oddaje w pełni 
atmosfery występów na żywo. Niesa-
mowity poziom artystyczny, perfek-
cyjne wykonanie skeczy i monologów 
z miejscem na błyskotliwą improwi-
zację sprawiły, że występy przycią-
gają tłumy. Takie emocje czekają nas 
również w tym roku. Będziemy mogli 

bawić się na kabaretonie już 15 lipca 
o godz. 20, podczas którego na pewno 
pojawi się Piotr Bałtroczyk, Kabaret 

Skeczy Męczących oraz For-
macja Chatelet. 

T e a t r z y k i  d l a 
dzieci

Widowiska dla najmłod-
szych charakteryzują się do-
brze dobranym repertuarem 
opartym na klasykach świa-
towego i polskiego bajkopi-
sarstwa. Najmłodsi widzowie 
i ich rodzice w tym roku będą 
mogli obejrzeć między innymi 
takie bajki jak:

08.07 – Teatr Klapa, czyli Koperek i Kminek 
z Gdańska – „Jak Paweł  i Gaweł”
15.07 – Teatr Art.-Re z Krakowa – „Skarb-
nikowe dary”
22.07 – Teatr Gargulec z Gdyni – „Kosmiczna 
Przygoda”
22.07 – Teatr Pinezka z Gdańska – „Śmieciotek”
05.08 – Teatr Klapa, czyli Koperek i Kminek 

z Gdańska – „Szewc Dratewka”
12.08 – Teatr Art.-Re z Krakowa – „Warkocz 
królewny Wisełki”
19.08 – Teatr Władca Lalek ze Słupska – 
„Czerwony Kapturek”
Wszystkie spektakle dla dzieci rozpoczną się 
o godz. 13.

Spektakl Teatru Wybrzeże

Kabareton

Teatrzyk dla dzieci

Koncert zespołu Raz Dwa Trzy podczas Faktorii 
Kultury 2011



7Wieœci PRUSZCZA  2012 Wieœci PRUSZCZA  2012.

SPORTOWE DNI PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

Dni Pruszcza to nie tylko koncerty, śpie-
wy, tańce i zabawa to także wiele imprez 
sportowych dla młodzieży i dorosłych.

02 czerwca 2012 r. 
(sobota) 
10.00 – Turniej koszykówki ulicznej

Turniej „Faktoria – Basket 2012” od-
będzie się w dwóch kategoriach dla 
dziewcząt i chłopców: podstawówka  
i gimnazjum. Dodatkowo odbędzie się konkurs 
rzutów za 3 punkty. Zapisy zespołów 3-osobo-
wych rozpoczną się o godz. 9.00 przy boisku 

na Faktorii.

11.00 – Zawody kajakowe 
Zawody  ka j akowe  odbędą  s i ę  

w trzech kategoriach: podstawówka 
(klasy 1 – 3), podstawówka (klasy 4 – 6) 
oraz gimnazjum (klasy 1 – 3). Zawod-
nicy będą mieli możliwość startu na 
dwóch trasach: Faktoria – Zajazd Jawor 
i z powrotem (ok. 800 m) oraz slalom  
o długości 100 m, zapisy od godz. 10.00 
w biurze zawodów.

12.00 – Zawody deskorolkowe  
Już po raz ósmy naj-

lepsi skaterzy Pomorza 
i nie tylko wezmą udział  
w zawodach deskorol-
kowych Chrom Cup. 
Zawodnicy oceniani 
będą w dwóch katego-
riach: do 15 lat i powy-
żej 15 lat. Zgłoszenia od 
godz. 11.00 przy skate 
parku na Faktorii.

12.00 – Zawody w poła-
wianiu bursztynu 

Jedną z atrakcj i 
t egorocznych  Dni 
Pruszcza Gdańskie-
g o  b ę d ą  z a w o d y  
w poławianiu bursz-
tynu Faktoria Cup. 
Stanowić one będą 
eliminacje do XIV 
Mistrzostw Świata  
w Poławianiu Bursz-
tynu „Jantar 2012”. 
Zawody polegają na 
tym, aby z kidziny, 
czyli drobnych paty-

ków, muszelek i szcząt-
ków wodorostów, wy-
rzuconej przez fale na 
brzeg morza, wyszukać 
i wybrać jak najwięk-
szą ilość bursztynowych 
drobinek. Każde stano-
wisko poszukiwawcze 
jest wycinkiem plaży, 
ma swojego sędziego, 
który odpowiednią por-
cję bursztynu rozsypuje 
w kidzinie. 

Uczestnicy rywali-
zować będą w dwóch kategoriach: do  
16 lat i powyżej 16 lat. W obu kategoriach 
w pięciu rundach rywalizować będzie 
max 50 osób (po 10 w każdej rundzie). 
Szóstą rundą będzie runda finałowa,  
w której  wystąpią  naj lepsi  poła-
wiacze. Każda runda będzie trwa-
ła 15 minut. Otrzymają oni od or-
g a n i z a t o r ó w  s p r z ę t  d o  p o ł o w u  
w postaci: kaszora i grabi. Dobór tech-
niki poszukiwawczej zależy już tylko 
od sprytu i doświadczenia uczestnika.

Dla najlepszych uczestników organi-
zatorzy przygotowują puchary, dyplomy  
i nagrody rzeczowe. Trzej najlepsi 
zawodnicy zakwalifikują się do Mi-
strzostw Świata, które odbędą się w lip-

cu w nadmorskiej miej-
scowości Jantar. 

Zgłoszenia do zawo-
dów będą przyjmowane 
do 1 czerwca br. w Cen-
trum Kultury i Sportu 
w Pruszczu Gdańskim, 
przy ulicy Chopina 34, 
tel .  (58) 682-35-71, 
e-mail: ckis@pruszcz-
-gdanski.pl lub w dniu 
02.06.2012 r. w biurze 
zawodów znajdującym 

się nad brzegiem kanału Raduni na te-
renie Faktorii od godziny 11.00.  

14.00 – Zawody wędkarskie  
Amatorów wędkarstwa spławikowe-

go zapraszamy na Komarowo, gdzie na 
tamtejszym stawie odbędą się zawody  
o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego.

Przemysław Kisiel

Turniej koszykówki ulicznej

Zawody kajakowe

Zawody deskorolkowe

Zawody w poławianiu bursztynu

Uwaga! Udział we wszystkich im-
prezach sportowych zorganizowanych 
z okazji XXIII Dni Pruszcza Gdańskie-
go jest bezpłatny. 
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PÓŁ WIEKU TEMU W PRUSZCZU
Bartosz Gondek

Tegoroczne święto miasta to idealna okazja, aby po raz 
kolejny odbyć wycieczkę w przeszłość. Tym razem niezbyt 
odległą. Za to całkowicie już zapomnianą. Drodzy Czytelnicy, 
przenosimy się do lat 50-tych i 60-tych XX wieku.

Pruszcz Gdański, biorąc pod uwagę swoją wielkość, 
ma szczęście do ikonografii. Do dziś zachowało się 
dosyć dużo zdjęć naszego miasta. Głównie z XIX 
wieku i Wolnego Miasta oraz lat 80 i 90 XX wieku. 
Najmniej znane są widoki miasta z lat 50-tych i 60-
tych XX wieku. A był to dla Pruszcza Gdańskiego 
początek okresu bardzo intensywnych zmian. To wtedy 
poważnym przekształceniom uległ pierwotny, przed-
wojenny układ urbanistyczny. Na mapie miasta zaczęły 
się pojawiać nowe osiedla wielorodzinne. Zespoły 
domków jednorodzinnych, sklepy, szkoły i budynki 
użyteczności publicznej.

Na początek spójrzmy na fotografię wykonaną mniej 
więcej 55 lat temu, w miejscu gdzie dziś rozciąga się 
Plac Jana Pawła II. Widzimy na niej dopiero co posta-
wiony budynek Starostwa Powiatowego. Tworzy on, ra-
zem z ówczesnym domem partii, dziś Urzędem Miasta, 
spójny i przemyślany zespół urbanistyczny. Dziś może 

się to wydawać zadziwiające, ale układ przestrzenny,  
w jakim postawiono oba budynki, od początku zakładał 
przyszłościowe stworzenie nowej linii urbanistycznej. 
Jej początkiem jest dziś dworzec, końcem starostwo. 
Osią zaś ulica Kossaka.

Na widokówce, wysłanej 5 lipca 1960 roku do 
Gliwic, możemy zobaczyć najwcześniejszy wygląd 
budynku starostwa. Z ustaleń znanego miłośnika hi-
storii Pruszcza Gdańskiego, Jacka Świsa, który odna-
lazł pocztówkę, wynika, że zdjęcie wykonane zostało  
w 1958 – 1959 roku. Tam, gdzie dziś stoją bloki i znaj-
duje się plac Jana Pawła II, mamy zarośnięte klepisko. 
Po prawej stronie budynku, tam gdzie dziś znajdują się 

sklepy, możemy zobaczyć garaże dla służbowych Warszaw 
M20. W oddali zaś ledwo widoczny jest zarys przedwojen-
nego budynku, który stał w miejscu dzisiejszego bloku przy 
ulicy Niepodległości. 

Kolejne ciekawe zdjęcie zapomnianego dzisiaj Pruszcza 
Gdańskiego, znalazło się na Wolnym Forum Gdańsk. Możemy 

na nim zobaczyć, jak w 1967 roku wyglądało skrzy-
żowanie ulic Grunwaldzkiej i Chopina. Gdybyśmy 
do dziś funkcjonowali w takim układzie zabudowy, 
dopiero można by mówić o korkach! Ciekawostką 
jest zaślepiony dziś wylot ulicy Krótkiej oraz relikt 
dawnego placu targowego w miejscu dzisiejszego 
przystanku autobusowego. 

 Skoro pojawiły się  w naszej opowieści samochody 
Warszawa i jesteśmy niedaleko ulicy Chopina, warto 
pochylić się nad trzecim zdjęciem, dokumentującym 
chrzest w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy. Jej właścicielem jest pruszczanin Ryszard 
Czyż. Ta najstarsza z prezentowanych przez nas fo-
tografii, zrobiona w 1957 roku, wspaniale prezentuje 
prawą pierzeję ulicy Chopina.Budynek Starostwa Powiatowego w latach 50-tych

Skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej i ul. Chopina w 1967 r.

Ul. Chopina w 1957 r.


