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Wojsław Brydak autor, tłumacz, fotograf. Z  wy-

kształcenia pianista i reżyser teatralny. 

Redaktor muzyczny Rozgłośni Gdańskiej Polskiego 

Radia; kierownik literacki i reżyser teatrów w Gdyni 

i Koszalinie. Wieloletni redaktor naczelny „Rocznika 

Sopockiego”, gdańskiego „Autografu” i wydawnic-

twa Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

W latach 70. XX wieku sztuki teatralne Brydaka wy-

stawiły teatry w Gdańsku, Toruniu i Warszawie. 

W  2016 roku wydał album fotograficzno-literacki 

Za siódmym jeziorem. Kaszuby. W dwa lata później 

powieść Poste restante. 

W  latach 1992–2012 przełożył blisko 20 powieści 

i  zbiorów opowiadań, między innymi Woody’ego  

Allena, Francisa S. Fitzgeralda, Kena Keseya, Sal-

mana Rushdiego, Johna Updike’a.

Autor fotograficznych wystaw indywidualnych, 

a w latach  60. i 70.  zeszłego wieku uczestnik licz-

nych krajowych i  zagranicznych wystaw zbioro-

wych. 

W  2012 roku przygotował wystawę krajobrazową 

„Pierścień Damroki” dla kartuskiej Galerii RefektaRz.

Wystawa w Refektarzu 
Zespołu Poklasztornego Ojców Kartuzów,
czynna do 10 sierpnia 2021 

Kartuzy, ul. Klasztorna 5a
Tel. 797 301 212 oraz 508 305 756
e-mail : refektarz@poczta.kartuzy.pl

Galeria otwarta:
wtorek-piątek od godz. 10.00 do 16.00
sobota-niedziela od 10.00 do 14.00
w poniedziałki  nieczynna.

Wojsława Brydaka

COŚ PIĘKNEGO

wydruk zdjęć Cezary Czaja, Mag Fotografia

GALERIA REFEKTARZ  
w Kartuzach

z  a p r a s z a
2 lipca 2021 (piątek) o godzinie 1900

na wernisaż wystawy 

fotografii

Wystawa współfinansowana przez 



Kaszuby 

Jest problem z gryfem 

Powiewa na kaszubskim sztandarze, ale gdzie go 

szukać? 

Niby skrzydlaty, lecz latem fruwają tu częściej bo-

ciany i czaple. Zimą się jeszcze przeziębi, zamarz-

nie, bo futra czy kudłów ani śladu na gryfie. 

Gdzie szukać gryfa? W gnieździe na modrzewiu? 

W pieczarze przy Potęgowskiej Rynnie? W sitowiu 

nad Lubowiskiem? Może przycupnął w starej szo-

pie, uwieszony u  krokwi jak nietoperz? Bo może 

gryfy są małe, mniejsze od myszy? 

Kaszubskie wzgórza przeplecione jeziorami nadal 

wabią, tajemnicze i   przesiąknięte baśnią. Lecz 

coraz częściej wydają się tylko parcelą pod przy-

szły dom letni. 

Zastępy tych domów mnożą się i  nieuchronnie 

zmieniają sens krajobrazu. Wkrótce zabraknie tu 

miejsca dla gryfów, nawet małych. Do zamieszka-

nia zostanie gryfom tylko sztandar. 

Fotografuję te wzgórza i jeziora, budynki i wnętrze 

z nadzieją, że obiektyw jeszcze gryfa wypatrzy. 

Jeżeli zdoła, to będzie coś pięknego

góry i morze 

Na widok góry myślimy o  jej szczycie. To od-

ruch nieodparty. Oko błądzi po graniach, sto-

kach, żlebach i  wypatruje wejścia na wierz-

chołek. Jakieś być musi, chociażby to jedno 

jedyne, prawda?

Widok morza to przeciwieństwo widoku góry. 

Przestwór na pozór jednostajny, ani tu szczy-

tu, ani grani, ani przełęczy. Mimo to chybotliwa 

płaszczyzna morza tak samo przyciąga oko. 

Wabi ludzi na brzeg, skąd godzinami wpatrują 

się w przestrzeń.

Bo morze też jest drogą. Dokąd? Za horyzont. 

Morze prowadzi wszędzie.

W górach widzimy cel. Nad morzem drogę.

ostańce

Po starym domu błądzi wspominek człowieka.

Nieprawda? Zapytajcie pierwszego z brzegu psa. 

Na pewno wywęszy. 

Wspominek człowieka błądzi wokół porzuconych 

narzędzi, zakurzonego warsztatu, zakątka w lesie 

porosłego dziś mchami i pleśnią.

W starych przedmiotach, zbutwiałych pniach, 

w sadybach, które ktoś lada dzień porzuci, widzi-

my coś pięknego. 

Tkwi nie w tym, co na obrazku, 

lecz w tym, czego tam brak. 

świat i zaświat

W  głębokich lasach na skraju Podkarpacia 

i Lubelszczyzny oniemiałem:

odludzie, lecz przy rozstaju gąszcz pustych 

aut. 

Przy drodze cmentarz na kilku pagórkach, tam 

zaś tłum – i cisza.

Jakby żywi stanęli naprzeciw umarłych.

Wyobrażenie Kontaktu, Prześwitu, Porozu-

mienia może nas dopaść wszędzie. 

Zwykłą koleją rzeczy to się rozwieje. 

Ulotność? Zapewne. Ale w pamięci – jak zgu-

bione ptasie pióro – osiada coś pięknego. 


