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Marzyłam sobie od dawna, aby twórcy kultury 
z powiatu gdańskiego spotkali się razem w jed-

nym miejscu i zaprezentowali swój dorobek po prostu 
dlatego, że są  i z radością  tworzą  że istnieją  w jakimś 
określonym miejscu i czasie. 

Tak bardzo chciałam, aby spotkali się ludzie rozko-
chani w sztuce, a rozrzuceni po całym powiecie, aby wza-
jemnie się poznali i zaprzyjaźnili. 

Okazało się, że wszyscy twórcy kultury na propo-
zycję wzięcia udziału w przeglądzie  przystali z ochotą 
i zaangażowaniem. Artyści bowiem, to wrażliwi ludzie, 
którzy przecież nie tworzą  tylko dla siebie. Dzieło 
sztuki istnieje wtedy, kiedy ma swoich odbiorców. 

Ogromna różnorodność form  w jednym miejscu 
przyciągnęła  imponującą  liczbę gości i publiczności. 
Przychodziły całe rodziny, 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, słu-
chali muzyki i śpiewu, a innym razem sala zamieniła 
się w teatr. W każdym bądź  razie Chata Myśliwska 
„Pod Sokołem" w Straszynie przez trzy dni tętniła 
muzyką i tańcem, była miejscem prezentacji prac 
malarskich, fotograficznych,  rzeźby w drewnie, ce-
ramice, kamieniu i srebrze, wyrobów tkactwa arty-
stycznego, haftów  i koronek. Twórcy sztuki, muzycy, 
tancerze i aktorzy napełnili nasze serca radością  i poda-
wali nam „na tacy" najwspanialszą  strawę, jaką  jest „po-
karm dla duszy", tak bardzo potrzebny każdemu czło-
wiekowi w dzisiejszym zabieganym świecie. 

Jeszcze raz dziękuję serdecznie wszystkim Wójtom 
Gmin, koleżankom i kolegom radnym gminnym i po-
wiatowym, dyrektorom firm  i moim przyjaciołom, 
którzy przez cały czas byli obok mnie serdeczni i życz-

liwi. Dziękuję gospodarzowi Gminy Pruszcz Gdański 
pani wójt Magdalenie Kołodziejczak, która jako mi-
łośnik sztuki cieszyła się bardzo, że na terenie naszej 
pruszczańskiej gminy może gościć tylu wspaniałych 
twórców i artystów z całego powiatu gdańskiego. Za 
objęcie patronatu nad imprezą  dziękuję także Staro-
ście Gdańskiemu Bogdanowi Dombrowskiemu 
Szczególne podziękowania należą  się właścicielom 
Chaty Myśliwskiej „Pod Sokołem" w Straszynie Zbysz-
kowi Andrukiewiczowi i Jerzemu Burzakowi oraz 
ich pracownikom. 

W tym pięknym miejscu na straszyńskiej ziemi od-
bywała się trzydniowa impreza, wśród pięknej zieleni 
i w cudownej atmosferze  tak samo gorącej,  jak słonecz-
na i upalna pogoda, która nie opuściła nas ani na chwilę. 
Żal było opuszczać Myśliwską  Chatę! 

Zakończył się I Przegląd  Dorobku Kulturalnego Po-
wiatu Gdańskiego - „Cudze chwalicie - swego nie zna-
cie". Tak więc dzielimy się refleksjami  i wspomnie-
niami i... do zobaczenia za rok! 

Barbara Biedrzycka 

8 OJ ii I i ii • grudzień 2003 r. 


