
POZOSTAŁY TYLKO WSPOMNIENIA.... 
B U — R A D DOROBKU KULTURALNEGO POWIATU GDAŃSKIEGO 
Przepiękna, słoneczna pogoda, gorące afrykańskie 

rytmy, wspaniała atmosfera  stworzona przez muzykę, śpiew, 
taniec, dzieła sztuki i bardzo liczną publiczność tak wyglądał 
III Przegląd Dorobku Kulturalnego Powiatu Gdańskiego 
„Cudze Chwalicie - Sw ego Nie Znacie". Odbył się w dniach 
24 - 26 czerwca w Chacie Myśliwskiej „Pod Sokołem" 
w Straszynie. 

Już po raz trzeci mieszkańcy - zarówno - powiatu gdańskiego 
jak i trójmiasta mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniu 
kulturalnym, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez 
kulturalnych powiatu gdańskiego. W tegorocznym przeglądzie 
udział wzięło około 900 uczestników - artystów wykonawców 
oraz twórców. Prezentowały się: chóry, zespoły wokalne i wo-
kalno-instrumentalne, biesiadne, taneczne, kabarety, teatry, 
folklorystyczny  Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański 
„Jagódki"; soliści koncertowali na różnych instrumentach 
muzycznych; Zbigniew Głowacz i Marta Staszczak przedstawili 
pięknąpoezję  swojego autorstwa. 

Zespól  Pieśni  i  Tańca  Gminy  Pruszcz  Gdański  „Jagódki" 

Oczy cieszyły prace aż 42 twórców z powiatu gdańskiego. 
Przez trzy dni podziwialiśmy obrazy malowane różnymi 
technikami, grafiki,  rzeźby i płaskorzeźby w drewnie, obrazy 
malowane na szkle, wykonywane krzyżykowym haftem, 
różnego rodzaju hafty  i koronki, haftowane  wzorami 
kaszubskimi piękne bluzeczki, wystawy fotograficzne  jak i artys-
tyczne wyroby ze srebra. 

W piątkowy  wieczór wykonawcy i publiczność bawili się 
świetnie, razem grając  i śpiewając  przy ognisku integracyjnym. 
W sobotnie popołudnie i wieczór odbywały się koncerty muzyki 
rockowej i rozrywkowej. 

W tegorocznym Festiwalu Kultury nie zabrakło również 
gości. Tym razem gościnnie wystąpił  Zespół Pieśni i Tańca 
Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar"oraz afrykański  zespół 
folkowy  Larry Okey Ugwu Ikenga Drummers, który zachęcił 
do wspólnej zabawy w rytmie bardzo dynamicznych afrykań-
skich bębnów. 

1,1 Przegląd  Dorobku K u l t u r a l n o P o » l « u G 
-Cudze Chwa l i c le -Swego Nie z n a c i e 

Afrykański  zespól  folkowy  Larry  Okey  Ugwu  Ikenga  Drummers 

Patronat nad imprezą  objęli: Wójt Gminy Pruszcz Gdański. 
Magdalena Kołodziejczak oraz Starosta Gdański. Bogdan 
Dombrowski; patronami medialnymi byli: Radio Gdańsk, 
Gdański Oddział Telewizji Polskiej, lokalna telewizja „Sotel" 
oraz Dziennik Bałtycki. 

Tak przebiegał III Festiwal Kultury „Straszyn 2005". 
Roześmiane twarze ludzi, zadowolenie wykonawców i twórców, 
wspaniała atmosfera  i życzliwe słowa utwierdzają  mnie w prze-
konaniu. że jest to impreza, której tradycję należy kontynuować. 
Ta właśnie radość tworzenia i odbioru sztuki mobilizuje mnie 
i motywuje do myślenia o kolejnym IV Przeglądzie  Kultury, 
a zatem... Do zobaczenia za rok! 

Barbara Biedrzycka 
Organizator  przeglądu 

Serdeczne podziękowania dla sponsorów, którymi byli: 


