
I Przegląd Dorobku 
Kulturalnego 
„ Cudze  chwalicie -
swego nie znacie" 
Marzyłam sobie od dawna, 
aby twórcy kultury z powiatu 
gdańskiego spotkali się ra-
zem w jednym miejscu i za-
prezentowali swój dorobek 
po prosu dlatego, że są  i z ra-
dością  tworzą,  że istnieją 
w jakimś określonym miej-
scu i czasie. Tak bardzo 
chciałam, aby spotkali się lu-
dzie rozkochani w sztuce 
a rozrzuceni po całym po-
wiecie, aby wzajemnie się 
poznali i zaprzyjaźnili. Oka-
zało się, że wszyscy twórcy 
kultury na propozycję wzię-
cia udziału w przeglądzie 
przystali z ochotą  i zaanga-
żowaniem. Artyści bowiem, 
to wrażliwi ludzie, którzy 
przecież nie tworzą  tylko dla 
siebie. Dzieło sztuki istnieje 
wtedy, kiedy ma swoich od-
biorców. Ogromna różno-
rodność form  w jednym 
miejscu przyciągnęła  impo-
nującą  liczbę gości i publicz-
ności. Przychodziły całe ro-
dziny, ludzie młodzi i starsi. 
Wszyscy podziwiali piękną 
galerię, w której każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie, za 
chwilę mogli przenieść się do 
sali koncertowej, w której 
oglądali  tańce, słuchali mu-
zyki i śpiewu, a innym razem 
sala zamieniła się w teatr. 
Chata Myśliwska „Pod Soko-
łem" w Straszynie przez trzy 
dni tętniła muzyką  i tańcem, 
była miejscem prezentacji 
prac malarskich, fotograficz-
nych, rzeźby w drewnie ka-

mieniu, ceramiki, srebra, wy-
robów tkactwa artystyczne-
go. haftów  i koronek. Twór-
cy sztuki, muzycy, tancerze 
i aktorzy napełnili nasze ser-
ca radością  i podawali nam 
„na tacy" najwspanialsza 
strawę jaką  jest „pokarm dla 
duszy", tak bardzo potrzeb-
ny każdemu człowiekowi 
w dzisiejszym zabieganym 
świecie. Jeszcze raz dziękuję 
serdecznie wszystkim Wój-
tom Gmin, koleżankom i ko-
legom radnym gminnym 
i powiatowym, dyrektorom 
firm  i moim przyjaciołom, 
którzy przez cały czas byli 
obok mnie serdeczni i życzli-
wi. Dziękuję gospodarzowi 
Gminy Pruszcz Gdański pa-
ni Wójt Magdalenie Koło-
dziejczak, która jako miło-
śnik sztuki cieszyła się bar-
dzo, ze na terenie naszej 
pruszczańskiej gminy może 
gościć tylu wspaniałych 
twórców i artystów z całego 
powiatu gdańskiego. Za ob-
jęcie patronatu nad imprezą 
dziękuję także Staroście 
Gdańskiemu Bogdanowi 
Dombrowskiemu. Szczegól-
ne podziękowanie należy się 
właścicielom Chaty Myśliw-
skiej „Pod Sokołem" w Stra-
szynie - Zbyszkowi Andru-
kiewiczowi i Jerzemu Burza-
kowi oraz ich pracownikom. 
Zakończył się I Przegląd 
Dorobku Kulturalnego Po-
wiatu Gdańskiego - „Cudze 
chwalicie - swąego  nie zna-
cie". Do zobaczenia za rok! 
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