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Żuławski Tulipan" w Mokrym Dworze 

• Marszalek Województwa Jan Kozłowski 
- Uważam, że mamy do czynienia z narodzinami wspaniałego produktu turystycznego. 
Pomyst jest rewelacyjny. Jeśli Żuławski Tulipan za pierwszym razem zaistniał z takim 
rozmachem, to wierzę, że będzie powtarzany przez wiele, wiele lat. 
• Wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak 
- Jestem pod wrażeniem zaangażowania mieszkańców. Wczoraj do północy ponad sto 
osób układało naszą kompozycję. Czuję się naprawdę szczęśliwa, bo myślę, że udało się 
zrealizować pomyst wyjątkowy i nietuzinkowy, choć zarazem bardzo ambitny. W długi 
majowy weekend konkurencja imprez na Pomorzu była ogromna, więc zaskoczyła nas 
ilość odwiedzających nasze tulipanowe święto. 
Równie wspaniałą zabawę przygotowano dla najmłodszych. W kopcach kolorowych tuli-
panowych płatków można było skakać i podrzucać je wywołując kolorowy deszcz. 
Podczas imprezy odbyły się pokazy spadochroniarskie Aeroklubu Gdańskiego. 
Dorośli mieli okazję podziwiać tulipany z wysokości potężnego strażackiego wysię-
gnika, unoszącego kolejne grupy miłośników kwiatów kilkanaście metrów w górę. 
Do wykonania tulipanowych dywanów potrzeba było 1 000 000 (jeden milion!) 
tulipanowych główek i ton piachu. 
Największe emocje wzbudził moment ogłoszenia wyników konkursu na najład-
niejszy kwiatowy kobierzec. Jury nie miało tu łatwego zadania. Musiało przecież 
ocenić 45 prac. 
Ostatecznie przyznano trzy równorzędne I miejsca. Zdobyli je: 
1. Grupa młodzieży z Otwocka 
2. Zespół uczniów „Conradinum" z Gdańska 
3. Klub Młodych Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie" w Trutnowach. 
Nagrodą dla zwycięzców były kosze słodyczy i szklane statuetki - tulipany. 
Po tym sukcesie nie pozostaje nic innego, jak powtórzyć za rok obchody święta 
„Żuławskiego Tulipana" na jeszcze większą skalę. 

Irena Narożnowska-Sudol 

Dywany kwietne z lotu ptaka 
Fot.  MA. 

Bardzo ucieszy! mnie pomysł zorganizowania malowniczej imprezy plenerowej pn. 
„Żuławski Tulipan" w Mokrym Dworze. 
Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański Jagódki z ogromną radością włączył 
się aktywnie do prac związanych z przygotowaniem tej tulipanowej uczty. 
Postanowiliśmy stworzyć własną piosenkę, która promować miała tulipanowe za-
głębie w Mokrym Dworze należące do Sołtysa p. Wiesława Zbroińskiego, a także 
naszą Gminę Pruszcz Gdański, która szczycić się może piękną żuławską krainą. 
Napisałam więc tekst piosenki „Tulipany", zaś muzykę skomponował muzyk Ze-
społu - Leszek Muchowiecki. Nagrana została w studio Radia Toksyna w Straszynie 
dzięki niezwykłej życzliwości ekipy radiowej, za co pięknie dziękuję. 
Swoisty hymn tego święta wykonany został podczas inauguracji 02 maja przez 
wokalistów „Jagódek" - Darię Polanowską - sopran, Łukasza Wrońskiego - tenor 
oraz młodzież i dzieci z Zespołu. Radosny nastrój podkreślały barwne polskie stroje 
ludowe oraz specjalnie na tę okazję przygotowane kostiumy udekorowane ozdoba-
mi ze świeżych tulipanów wykonanymi przez florystkę Katarzynę Tkaczewską. 
Moim zadaniem było także przygotowanie klasycznej oprawy artystycznej oraz 
wystawy malarskiej. Wielokrotne spotkania z muzykami i twórcami-malarzami z 
naszej gminy, codzienne niemal kontakty z liczną grupą współorganizatorów i ko-
ordynatorem imprezy Sołtysem Straszyna p. Bogusławem Izdebskim pozwoliły na 
skonstruowanie programu. 

Zgromadzona publiczność i zaproszeni goście wysłuchali koncertu Kwartetu Forte-
pianowego pod kierownictwem Violetty Jakimcio, Duetu Instrumentalnego: Mal-

Fontanna zaprojektowana i wykonana przez artystę i sołtysa Straszyna Bogusława 
Izdebskiego Fot. Małgorzata Antuszewicz 

gorzata Piotrowska-skrzypce, Leszek Muchowiecki-akordeon i Duetu Wokalnego: 
Pamela Chlodna-sopran, Łukasz Wroński-tenor. 
Wystąpiła również choreograf Zespołu „Jagódki", tancerka Anna Wierzchucka-
Tryksza w romantycznych „tulipanowych etiudach tanecznych", do których stwo-
rzyła własną choreografię. Zwiedzający podziwiali również wystawę twórców. 
Obrazy, w których główną rolę odgrywa! tulipan wystawili: Danuta Kraszewska, 
Helena Męczkowska i Eugeniusz Sobczyk ze Straszyna, natomiast Jagatowo re-
prezentowane było przez: Grażynę Zienkowską i Ewę Kruglik - współpracującą ze 
Stowarzyszeniem Nadbałtyckim Plastyków im. Mariana Mokwy oraz młodzieżą ze 
świetlicy w Jagatowie. Wystawę fotograficzną przygotowała Małgorzata Antusze-
wicz ze Straszyna. 
Przy dźwiękach muzyki klasycznej, po alejkach tulipanowego dywanu zaprojek-
towanego przez wybitnego artystę malarza Gagika Parsamjana przechadzały się 
jagódkowe dziewczęta ubrane w ukwiecone tulipanami stylowe suknie, przygoto-
wane przez Jolantę Stefaniak. 
Choć termin imprezy podyktowały same tulipany, choć wszyscy nerwowo czekali-
śmy kiedy wreszcie rozchylą się ich kielichy, to urok tych kwiatów, które wreszcie 
w tak niecodzienny sposób zostały wykorzystane aby cieszyć nasze oczy i serca 
sprawił, iż wszyscy, którzy włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia sami 
napełnieni zostali pozytywną energią i cudownymi emocjami. g s ^ a r a Biedrzycka 

Nie zabrakło zespołu „Jagódki" który uświetniał tę imprezę 
Fot.  M.A 


