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        ZYGMUNT BUKOWSKI 

                  (1936 – 2008) 

 

 

Zygmunt Bukowski był poetą, prozaikiem, dramaturgiem, rzeźbiarzem, 

malarzem – człowiekiem wszechstronnie utalentowanym, na co dzień chętnie 

udzielającym się społecznie. Swoim doświadczeniem, wiedzą i pomocą chętnie 

służył pochodzącym z Wybrzeża adeptom literatury. W założonej przez siebie izbie 

regionalnej uczył młodzież nie tylko z terenu gminy Trąbki Wielkie. W prywatnej 

galerii i izbie regionalnej od 1983 roku wystawiał własne rzeźby i zgromadził okazy 

materialnej kultury Kociewia (tradycyjne narzędzia do obróbki drewna, drobny 

sprzęt domowy). Współuczestniczył w ten sposób w popularyzacji duchowej i 

materialnej kultury Kociewia. Działalność ta szerzej została zaprezentowana w 

reportażu Jolanty Bednarczyk i Beaty Kaszubowskiej pt. „Z wizytą u Zygmunta 

Bukowskiego” („Kociewski Magazyn Regionalny” 2002, nr 3-4). 

Wszystkie te działania realizował w swoim regionie i dla swojego regionu, 

tzw. Małej Ojczyzny, zgodnie ze słowami: 

„Tu mi przyszło żyć i tworzyć, 

Doczesności przebiec szlak, 

By uczynkiem rąk i serca 

Na tej ziemi wieki trwać” 
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Zygmunt Bukowski od 1980 roku był członkiem Stowarzyszenia Twórców 

Ludowych. Angażował się w działalność Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia 

Twórców Ludowych, pełniąc w nim różne funkcje, m.in. w kadencji 1986-1989 był 

członkiem Zarządu Oddziału, a w latach 1989 – 1993 wiceprezesem. 

W latach 1982-1986 był członkiem Komisji Kultury przy Wojewódzkim 

Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Gdańsku. Panująca ówcześnie 

sytuacja polityczna w Polsce zmusiła twórcę do takiej formy działalności, której ideą 

było współtworzenie  kultury, sztuki przez popularyzowanie własnej twórczości. 

Jednak w momencie, kiedy poeta zorientował się, że oczekuje się od niego tworzenia 

literatury propagandowej – zrezygnował z uczestnictwa w pracach w/w komisji. 

Od roku 1984 do 1988 był radnym Gminy Trąbki Wielkie - czynnie pracował 

w Komisji Kultury. Przez wielu lat aktywnie działał w parafii w Mierzeszynie (Rada 

Parafialna, wystrój kościołów w rzeźby z drewna i kamienia. Równocześnie 

zajmował się promowaniem kultury i treści regionalnych współpracując, m. in. z: 

 Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trąbkach Wielkich 

- organizacja konkursów recytatorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

- udział w wielu konkursach plastycznych, literackich, poetyckich jako członek Jury  

 Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przywidzu: 

- organizacja dziesięciu ogólnopolskich konkursów poetyckich o nagrodę – rzeźbę  

własnoręcznie wykonaną (konkurs zdobył rozgłos nie tylko w Polsce, ale i poza jej 

granicami, m.in. Litwa, Czechy) 

- aktywny udział w obchodach 700-lecia Przywidza 

- udział w konkursie na Herb Przywidza – główna nagroda (projekt medalu 700-lecia 

Przywidza) 

 Domem Kultury w Pruszczu Gdańskim – wieczory autorskie, promocje 

tomików 

 Tczewskim Domem Kultury – wieczory autorskie, promocje tomików  

 Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Gdańsku 

 Muzeum Rolnictwa w Szreniawie 



 3 

 Zrzeszeniem Kaszubsko – Pomorskim 

 Szkołą Podstawową w Czerniewie (patronat od 30 maja 2003 roku) 

 placówkami oświatowymi z terenu gminy (rzeźby dla: SP w Kłodawie, SP w 

Czerniewie, Gimnazjum w Trąbkach Wielkich) 

 Proboszczami kościołów parafialnych w gminie Trąbki Wielkie  (rzeźby w 

drewnie i w kamieniu wykonane do kościołów parafialnych z Mierzeszyna, 

Sobowidza, Trąbek Wielkich). 

 

Przebogata aktywność kulturowo-artystyczna doczekała się  licznych form 

uznania i zainteresowania, m.in.: 

- w wielobarwnym folderze ukazującym gminę Trąbki Wielkie znajdują się 

informacje o twórcy z Mierzeszyna. Przez swoją szeroka twórczość poeta 

przyczyniał się do promocji gminy, 

- „Gwiazda Morza” zamieściła na okładce w numerze bożonarodzeniowym w 2003r. 

fragment płaskorzeźby autorstwa Z. Bukowskiego „Betlejem na Kociewiu”, 

- „Echo Pruszcza” zaliczyło Z. Bukowskiego do dziesięciu najpopularniejszych 

postaci powiatu gdańskiego, 

- od kilku lat fragmenty jego wierszy są mottem oficjalnej kartki bożonarodzeniowej 

Starosty Powiatu Gdańskiego rozpowszechnionej drukiem, 

- w książce wydanej przez „Bernardinum” w Pelplinie, traktującej o poezji Kociewia 

zamieszczono tekst Romana Landowskiego o  jego pisarstwie, 

- o niepowtarzalnym twórcy powstają liczne prace magisterskie (10) i dyplomowe 

(4), m.in. u profesora Tadeusza Linknera z Uniwersytetu Gdańskiego, 

- piszą o nim pisma zajmujące się kulturą ludową i regionalną, zwłaszcza 

„Kociewski Magazyn Regionalny”, „Pomerania”, „Twórczość Ludowa”, 

- dokonania Bukowskiego budzą zainteresowania naukowców, krytyków, artystów, 

literatów (m.in. poetka Teresa Ferenc, aktorka Halina Winiarska, prof. Tadeusz 

Linkner UG, dr hab. Maria Pająkowska Kensik, Roman  Landowski, Krzysztof 

Kuczkowski, Jerzy Cherek, Donat Niewiadomski) w kraju i zagranicą (Toronto, 

kronika tygodnia dla Polonii amerykańskiej), 
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- filmowcy z Hamburga zamierzają nakręcić program o życiu i dorobku 

artystycznym Z.Bukowskiego. 

W dowód uznania za dokonania i zasługi Pan Zygmunt Bukowski został 

Patronem Szkoły Podstawowej w Czerniewie. Podczas uroczystości – 30 maja 2003 

roku naszej szkole nadano imię Pana Zygmunta Bukowskiego, otrzymaliśmy też 

sztandar przedstawiający rzeźbę Pana Bukowskiego pod tytułem „Gracja” oraz 

wzbogaciliśmy naszą tradycję szkolną o hymn szkoły, którego słowa nawiązują do 

życia i twórczości patrona. 

9 listopada 2007 roku odbyła się niezwykle uroczysta sesja Rady Gminy 

Trąbki Wielkie z udziałem zaproszonych gości, na której podjęto decyzję o 

rozpatrzeniu wniosku, jaki wystosowała nasza szkoła w sprawie nadania tytułu 

Honorowego Obywatela Gminy Trąbki Wielkie naszemu patronowi Panu 

Zygmuntowi Bukowskiemu. Radni jednomyślnie przegłosowali propozycję i podjęli 

uchwałę, której uroczyste odczytanie nastąpiło 11 listopada 2007r. w Gimnazjum im. 

Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich.  

Tego dnia, o godzinie 19 miał miejsce koncert poświęcony 89 rocznicy 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości, który zgromadził szeroką publiczność z 

terenu naszej gminy. Po prezentacji  sztandarów Polski z różnych jej okresów 

nastąpiło uroczyste odczytanie uchwały podjętej 9 listopada br. przez 

Przewodniczącego Rady Gminy Pana Józefa Srokę. Następnie  wystąpił nasz patron 

Pan Bukowski, który przyjął  wyróżnienie i gratulacje z rąk Wójta Pana Błażeja 

Konkol i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Pani Barbary Harbul. Do życzeń 

i gratulacji przyłączyła się Dyrektor naszej szkoły Pani Kazimiera, która 

wzruszonym głosem w imieniu całej społeczności szkolnej winszowała zdobycia tak 

zaszczytnego tytułu. Po kolejnych gratulacjach głos zabrała sam Honorowy 

Obywatel Gminy Trąbki Wielkie, który dziękując za wyróżnienie obiecywał swoją 

dalszą twórczością nie zawieść pokładanego w nim zaufania. Wydarzenie to na 

długo pozostanie w naszej pamięci. Jesteśmy dumni, że twórczość człowieka, 

którego wybraliśmy na patrona naszej szkoły, przyniosła mu tak zaszczytny tytuł, a 

nam powód do wielkiej radości i chluby.  
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Przez ostatnie lata mogliśmy się szczycić tym, że opiekunem naszej szkoły 

jest osoba z tak bogatym dorobkiem artystycznym, która każdego niemal dnia mogła 

dzielić się z nami swoimi uczuciami, marzeniami, refleksjami. Jednak, jak to w życiu 

jest –  chwile radosne przeplatają się ze smutnymi. 20 lipca 2008 roku nasz patron 

odszedł – „zgasł, jak gasną gwiazdy na niebie”. Twórczość, którą po sobie zostawił 

zapewniła mu wieczne życie w naszych sercach i pamięci.  
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ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ  

ZYGMUNTA BUKOWSKIEGO 

 

Zygmunt Bukowski urodził się 30 kwietnia 1936 roku we wsi Wysin, w 

wielodzietnej kociewskiej rodzinie chłopskiej Jana i Gertrudy z Jurczyków. Jesienią 

1939 roku Niemcy wysiedlili ośmioosobową rodzinę Bukowskich na Podlasie, gdzie 

spędzili okupację (Michałowo gmina Sarnaki). Po zakończeniu wojny – w kwietniu 

1945 roku, Bukowscy wrócili na rodzinne Kociewie. Ojciec objął gospodarstwo w 

Trzepowie. W tym samym roku, w wieku zaledwie  37 lat, zmarła matka Zygmunta. 

W 1947 roku Bukowski zaczął uczęszczać do Szkoły Podstawowej w 

Trzepowie, a następnie ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gdyni, 

specjalizując się w galanterii metalowej i modelarstwie. Jako modelarz odlewniczy, 

nauczyciel zawodu i robotnik pracował 11 lat w stoczni i Spółdzielni Odlewniczej 

„Zamech” w Elblągu. W roku 1966 wrócił na wieś, przejął z Państwowego 

Funduszu Ziemi bardzo zaniedbane gospodarstwo rolne w Mierzeszynie, na północy 

Kociewia i tam mieszkał aż do śmierci.  Zdrowie i wiek spowodowały, że Bukowski 

przekazał ziemię synowi: „Ta naturalna zmiana pokoleniowa, dokonana wedle słów 

poety: „w ogniwie ojca i syna”, odciążyła artystę od obowiązków gospodarskich i 

zaowocowała zwiększoną aktywnością pisarską i rzeźbiarską.”  
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TWÓRCZOŚĆ POETYCKA 

 

Pierwszy wiersz Zygmunta Bukowskiego powstał 16 czerwca 1973 roku pod 

wpływem wspomnieniowej podróży do miejsc okupacyjnego dzieciństwa – „Kresy”  

Poeta zadebiutował w 1980 roku na łamach „Dziennika Ludowego” utworem 

„Istnienie”.  

Wyróżnikiem poezji Zygmunta Bukowskiego jest tematyka natury, przyrody, 

tzw. „Małej Ojczyzny”, jawiąca się poprzez ludzkie doznania oraz skłonność ujęć 

autotematycznych ( m.in. wypowiedzi o własnym życiu, własnej twórczości, jej 

ewolucji, czerpaniu z rodzimych źródeł kulturowych).  

Dokonania Bukowskiego świadczą, że jest on nieprzeciętnym poetą, pisarzem, 

rzeźbiarzem, który: „Rzeźbi wręcz w słowach, wykuwa metafory i znaczenia, szuka 

oryginalnych rozwiązań stylistycznych, sięga do głębokich pokładów treściowych. 

Jest poetą natury i miłości rodzinnej. Opowiada się zawsze za dobrem, zwalcza zło.” 

(Donat Niewiadomski)  

W bogatej twórczości poetyckiej odnajdziemy wiele odniesień kulturowych. 

Autor nawiązuje, m.in. do Biblii, wierzeń starożytnych ludów, wybitnych dzieł 

średniowiecznych („Lament Świętokrzyski”), twórczości Jana Kochanowskiego, 

Adama Mickiewicza, J.G.Byrona, kompozycji Fryderyka Chopina czy Karola 

Szymanowskiego. Nawiązania i kontynuacje są wyznacznikiem wysokiej jakości 

artystycznej poezji Z.Bukowskiego. Poeta operuje niezwykle  bogatym językiem, 

choć czerpie też z regionalnych zasobów słownictwa, nie wstydząc się swoich 

korzeni i pochodzenia. 
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30 kwietnia 2006 roku nasz Patron kończył 70 lat. W związku z tą okrągłą 

rocznicą urodzin najbliższa rodzina, przyjaciele oraz wielbiciele twórczości poety 

przygotowali mu wielką fetę. Była odprawiona msza św. w kościele, podczas 

trwania której celebrujący ją ksiądz podkreślił wielki wkład Zygmunta Bukowskiego 

w rozwój kultury ludowej. W imprezie tej brały udział wszystkie znaczące osoby z 

rejonu gminy Trąbki Wielkie, między innymi wójt Pan Błażej Konkol oraz dyrektor 

naszej szkoły (Szkoły Podstawowej im. Z.Bukowskiego) - Pani Kazimiera Kozak. 

Obecni goście  zostali zaproszeni na wernisaż oraz koncert poezji do Szkoły 

Podstawowej w Mierzeszynie, w miejscowości w której mieszka jubilat.  

Dzieła Z. Bukowskiego w antologiach, m.in.: 

 „Ojczyzna” – Lublin 1987 

 „Wieś tworząca” – t.VIII, Lublin 1990 

 „Wąglany po żniwach w poezji” – Wąglany 1990 

 „Wołanie z ziemi” – Lublin 1991 

 „Okruchy chleba” – Wrocław 1992 

 „Prowadź nas w jasność” – Lublin 1994 

 „W cieniu Neptuna” – Gdańsk 1994 

 „Talenty Jóźwika z Węglan” – Warszawa 1994 

 „Antologia poezji wigilijnej” – Warszawa 1995 

 „Bukiet znad Wąglanki” – Wąglany 1995 

 „Pobożnych diabeł kusił” – Lublin 1998 

 „Dojrzewanie w miłości” – Radom 2000 
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 „Kociewie” – Starogard Gdański 2000 

 „Między słowem a światłem” 

 

Wydane tomiki poezji: 

1. „Słowa ponad biel znaczące”, wybór, opracowanie i posłowie Donat 

Niewiadomski, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Gdańsk 1982 

2. „Na uboczu nieba”, układ wiersz i nota o autorze Stanisław Janke, „Kara 

Remusa”, Gdańsk 1990 

3. „Kształty wzruszeń”, wybór i wstęp Donat Niewiadomski, „Kara Remusa”, 

Gdańsk 1991 

4. „Ślad istnienia”, wybór, opracowanie i posłowie Donat Niewiadomski, 

Oficyna Graficzna WDJK w Lublinie, Mierzeszyn – Lublin 1993 

5. „W twórczym żniwie”, wybór i posłowie Donat Niewiadomski, P.W. Mirex, 

Mirotki 1998 

6. „Słowa służebne”, wybór, opracowanie i posłowie Donat Niewiadomski, 

Wyd.  Polihymnia, Lublin 1999 

7. „W gęstwinie słów wiernych”, wybór i posłowie Donat Niewiadomski, 

DRUKPOL,  Warszawa 2001 

8. ,,Zasiew Serdeczny”, wstęp i wybór wierszy Ryszard Szwoch, wydany przez 

Zygmunta Bukowskiego, Pruszcz Gdański 2003 

9. ,,W odwiecznej Mateczni”, wybór i posłowie Donat Niewiadomski, Wyd. 

AGNI, Pruszcz Gdański 2005 
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10.  ,,Pod ścieżką słońca”, wybór i wstęp Edward Jakiel, Wyd. AGNI, Pruszcz 

Gdański 2007 

 

Wydana proza: 

1. ,,Zielony kuferek”, tom I,  autobiografia 1936 – 1956, powieść 

autobiograficzna, Kociewski Kantor Edytorski, Tczew 2003   

2. ,,Zielony kuferek”, tom II, autobiografia 1957 – 1977, powieść 

autobiograficzna, Wyd. AGNI, Pruszcz Gdański 2005  

3. „Zielony kuferek”, tom III, autobiografia 1978 – 2007, powieść 

autobiograficzna, Wyd. AGNI, Pruszcz Gdański 2008 

 

Dodatkowe publikacje: 

1. Dramat historyczny „Privisa” (przygotowany do druku przez Donata 

Niewiadomskiego) wydany w 1996 roku w Lublinie przez Polihymnię 

2. „Malowane dłutem” Album rzeźb, Tczew 1998 

 

Inne utwory: 

 „Gdana” – krótki utwór sceniczny dla dzieci z okazji 1000-lecia Gdańska 

 opowiadania „Tabaczka” i „Torf” – wydrukowane w kwartalniku „Ziemia 

Gdańska”, nagrodzone w Konkursie J.Pocka (III nagroda) 
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Poezja Zygmunta Bukowskiego prezentowana była podczas licznych 

widowisk folklorystycznych, m. in. w Kartuzach, Straszynie.  

W 1992 roku,  w ramach XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i 

Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, wykorzystano utwory poety w 

programie poezji chłopskiej, p.t.: „I rzucę garstkę nadziei światu”.  

W 1999 roku Towarzystwo Przyjaciół Czarnej Wody przygotowało w 

Urzędzie Miejskim w Czarnej Wodzie biesiadę literacką „Wielcy nieznani twórcy 

Kociewia” (referat Romana Landowskiego p.t. „Wizerunek Kociewia w poetyckiej 

twórczości Zygmunta Bukowskiego”). 

23 IX 2000 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-

Korzeniowskiego zorganizowała w Małej Galerii WBP promocję tomiku „Słowa 

służebne” (słowo o autorze wygłosił Roman Landowski, wiersze recytowała aktorka 

Halina Winiarska). 

30 VI 2000 roku w Tczewskim Centrum Kultury odbyła się promocja tomiku 

poezji „Słowa służebne”. 

17 IX 2000 roku galeria „Poddasze” w Tczewie przygotowała wystawę 

jubileuszową „W uczynku dłuta i pióra” z okazji 30-lecia twórczości poetyckiej 

(wydarzenie zostało odnotowane przez prasę Wybrzeża i TV Gdańsk). Podczas 

spotkania usłyszeć można było śpiewaną poezję Z. Bukowskiego w wykonaniu 

Elżbiety Gdaniec i Zbigniewa Flisikowskiego. 
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27 I 2006 roku Dom Kultury w Pruszczu Gdańskim zorganizował spotkanie 

promujące drugi tom autobiograficznej powieści „Zielony kuferek” oraz tomik „W 

odwiecznej Mateczni”. 

W sierpniu 2007r. podczas VIII edycji Targów Książki Kaszubskiej i 

Pomorskiej „COSTERINA” promował najnowszy tomik poezji „Pod ścieżką 

słońca”. 

 

Coraz częściej wiersze poety znajdują się także w repertuarze konkursów 

recytatorskich, organizowanych na terenie województwa pomorskiego, m.in. 

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Zygmunta Bukowskiego.  

Konkurs ten zainicjowany został w 1995 roku, pierwotnie odbywał się w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Trąbkach Wielkich, swoim zasięgiem obejmował 

szkoły z terenu gminy. Konkurs, który cieszył się niezwykłym zainteresowaniem i 

popularnością od 2000 roku uzyskał rangę powiatową, tym samym poszerzając  krąg 

czytelników i wielbicieli poezji twórcy z Mierzeszyna. 31 maja 2000r. odbył się I 

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Zygmunta Bukowskiego. Od 2004 roku 

konkurs ten odbywa się w Szkole Podstawowej im. Z. Bukowskiego w Czerniewie. 

 

 

WYRÓŻNIENIA POETY 
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 W Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. J. Pocka otrzymał I nagrodę 

(1986, 1987, 1988, 1992, 2002 – proza), II (1985, 1992, 2002, 2003 – poezja) i 

III (1981, 1983, 1991, 2006 – z zestaw wierszy) oraz wyróżnienie (1984) 

 Zdobył nagrodę specjalną i II (1989, za wiersz „Senne powroty”), III nagrodę 

(1990, za zestaw wierszy) w konkursie „Pod jednym słońcem żyjemy” (Scena 

Ludowa i Krajowy Klub Literacki w Krakowie, Oddział Wojewódzki PAX w 

Tarnowie)  

 W Turnieju Jednego Wiersza, organizowanym w Lublinie przez 

Stowarzyszenie Twórców Ludowych, został laureatem I (1989) i II (1986) 

miejsca oraz otrzymał wyróżnienie (1985) 

 W Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Szukamy Talentów Wsi” w 

1983 roku otrzymał nagrodę główną 

 W Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Zbigniewa Krupowiesa w 

Słupsku otrzymał w 1983 roku wyróżnienie 

 W Konkursie im. Stanisława Buczyńskiego w Zamościu w 1990 roku 

otrzymał wyróżnienie 

 W Konkursie Literackim „Źródło” organizowanym przez Miesięcznik 

Społecznego Ruchu Teatralnego „Scena” w Warszawie w 1990 roku zdobył II 

nagrodę 

 W Małopolskim Konkursie Poezji Ludowej im. Stanisława Harli w 1997 

roku zdobył LAUR czyli nagrodę główną.  
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ODZNACZENIA, MEDALE, NAGRODY POETY 

 

W 1984 roku: 

 Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” 

 Medal i „Nagroda im. Gulgowskich” 

 Medal „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” 

 „Nagroda im. Cierniaka” 

W 1985 roku: 

 Brązowy Krzyż Zasługi 

W 1986 roku: 

 Nagroda Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 

W 1987 roku: 

 Złota Odznaka „Za opiekę nad zabytkami” 

 Nagroda MkiS w Warszawie 

W 1990 roku: 

 Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki 

W 1991 roku 

 Honorowe odznaczenie „Skra Ormuzdowa” przyznane przez Zrzeszenie 

Kaszubsko-Pomorskie w Gdańsku 

W 1998 roku: 

 Nagroda im. Oskara Kolberga w Warszawie 
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W 1999 roku: 

 Pomorska Nagroda Artystyczna w Gdańsku 

W 2003 roku 

 Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Wojewodę Pomorskiego za 30–lecie  

twórczości ludowej ( poetyckiej i rzeźbiarskiej) 

 30 V 2003 – nadanie imienia Zygmunta Bukowskiego Szkole Podstawowej 

w Czerniewie (gmina Trąbki Wielkie) – niespotykane w dziejach pisarstwa 

ludowego ukoronowanie twórcy za życia. nadanie imienia miało szczególnie 

uroczysty charakter – odbyły się występy artystyczne, prezentacja rzeźb, 

odczyt referatu przez profesora Józefa Borzyszkowskiego. 

W 2005 roku: 

 Medal „Chwalba Grzemisława” – medal przyznawany za zasługi dla 

Kociewia przez Federację Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba”, 

Starostę Tczewskiego i Prezydenta Miasta Tczewa 

W 2006 roku: 

 Kociewskie „Pióro” – statuetka za osiągnięcia literackie 

 

Nagrody pieniężne Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Gdańsku – w latach 1977, 

1980, 1983, 1984, 1987, 1989, 1992. 
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TWÓRCZOŚĆ RZEŹBIARSKA 

 

Po dłuto Bukowski sięgnął późno, bo dopiero w 1976 roku. Liczne z jego 

rzeźb znajdują się w Muzeum Etnograficznym w Oliwie – Oddziale Muzeum 

Narodowego w Gdańsku oraz w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Zygmunt 

Bukowski wykonał około 1000 rzeźb, z których wiele wzbogaca prywatne kolekcje 

krajowe i zagraniczne (m.in. Holandia, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, 

Wielka Brytania, Japonia, Stany Zjednoczone, Watykan, Genewa, Australia).  

Jest autorem wystroju kościoła w Suchej Hucie (grupa rzeźb do prezbiterium, 

ołtarz, pulpit pod mszał, świecznik, stacje Męki Pańskiej).   Przygotował figury m.in. 

do kościoła Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni i w Gdańsku, dla kościoła p.w. Św. 

Floriana w Kolbudach, kościoła p.w. św. Jacka w Straszynie, kościoła p.w. NMP w 

Trąbkach Wielkich, kościoła p.w. Królowej Różańca Świętego w Węsiorkach i 

wielu innych. 

Jest autorem portretów – Jana Pawła II (samotnia franciszkańska w 

Polanowie),  ks. Bernarda Sychty (kościół w Skórczu), Floriana Cejnowy (Szkoła w 

Przysiersku), Marii Kownackiej (Szkoła w Kłodawie), swojego własnego (Szkoła w 

Czerniewie). 

 W kwietniu 1993 roku wykonał pięciometrowy krzyż z dwumetrową figurą 

Chrystusa do kościoła w Kolbudach, a w 1999 roku rzeźbę (Pieta) na ołtarz papieski 

na sopockim hipodromie 
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Na szczególną uwagę w dorobku twórcy zasługują Madonny – bardzo bliskie 

jego sercu, m.in. „Madonna Ojczysta”. W 2005 roku wykonana w drewnie rzeźba 

Madonny została podarowana przez artystę księdzu Edwardowi Szymańskiemu z 

okazji jego przejścia na emeryturę. Rzeźba ta zdobi wnętrze kościoła Miłosierdzia 

Bożego w Czerniewie. 

Osobnym nurtem w twórczości rzeźbiarskiej są przepiękne szopki, powstające 

w świątecznej atmosferze grudniowej nocy – najwcześniejsza z nich, zwana „Szopką 

ze świerkami” pochodzi z 1978 roku i ma kształt pięknie wykonanej wiejskiej 

stodółki, połączonej z obórką, ze spadzistym dachem krytym strzechą. 

Oprócz rzeźb przedstawiających postaci Świętych, Bukowski chętnie utrwala 

w drewnie osoby szczególnie mu bliskie, m. in. „Pieczenie chleba”, „Maleńkie 

szczęście”, „Matka pokazująca dziecku gwiazdę”– przedstawiają matkę poety, 

„Kosiarz” – to wizerunek ojca, cała rodzina została zaś utrwalona w scenie 

„Wygnanie”. 

Poczesne miejsce w „drewnianym świecie” Zygmunta Bukowskiego zajmują 

wspaniałe płaskorzeźby, m. in.: „Kopanie torfu”, „Sprzedaż ryb”, „Zakończenie 

żniw”, „Mleczarz”, „Przebierańcy”, „Betlejem na Kociewiu”, „Pustanoc” wykonane  

z lipowego drewna, często pokryte polichromią wykonaną farbami. Bukowski w 

tych płaskich obrazach, dzięki zastosowaniu perspektywy zbieżnej i efektu 

przesłania, uzyskuje wrażenie rozległej przestrzenie i głębię krajobrazu. 

Rzeźbiarz próbował również wykuwać w polnych kamieniach – 

prawdopodobnie po raz pierwszy około 1983 roku – mimo sporej już liczby 
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wykonanych w granicie rzeźb. Na przypomnienie zasługuje postać św. Franciszka 

stojąca przed kościołem w Straszynie czy ciekawe przedsięwzięcie – wykonane na 

prywatne zamówienie kamienne głowy  królowej Bony, księcia Gdana oraz postaci 

ze „Starej baśni” J.I.Kraszewskiego – Sambora, Dziwy, Domana. 

W  2006 roku artysta obchodził jubileusz  30–lecia pracy rzeźbiarskiej. Z tej 

okazji odbył się wieczór autorski ,,Rzeźba i poezja” w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Stargardzie Gdańskim. Podczas imprezy prof. Ryszard Szwoch 

wygłosił esej na temat paralelizmu rzeźbiarstwa i poezji artysty.    

 

 

UDZIAŁ W WYSTAWACH ZBIOROWYCH  

SZTUKI LUDOWEJ 

 

1978 – Warszawa – Gdańsk (III nagroda) Ludowe i artystyczne rękodzieło wsi i  

              małych miast  

1979 - Warszawa (II nagroda) Malowany dzban 

         - Kwidzyn (II nagroda), Sztuka ludowa regionów nadwiślańskich 

1980 - Warszawa - Gdańsk (I nagroda) Ludowe i artystyczne rękodzieło wsi i  

           małych miast 

         - Gdańsk (wyróżnienie), Rybak w rzeźbie ludowej i malarstwie na szkle 

1984 - Gdańsk (I nagroda), Szopka i obrzędy Bożego Narodzenia w plastyce  

          ludowej 

1985 - Kwidzyn (III nagroda), Sztuka ludowa regionów nadwiślańskich 

          - Lublin (udział w wystawie), Ojczyzna - nasz dom 

1987 – Gdańsk – Tczew (II nagroda), Współczesna sztuka ludowa Kociewi 
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1988 - Gdańsk (I nagroda), Szopka i obrzędy Bożego Narodzenia w plastyce  

            ludowej 

1991 - Gdańsk - Tczew (I nagroda), Współczesna sztuka ludowa Kociewia 

1994 - Gdańsk - Starogard Gdański (nagroda specjalna), Współczesna sztuka  

            ludowa Kociewia 

2005 – Gdańsk – (I nagroda), Wystawa szopek bożonarodzeniowych 

2006 – Stargard Gdański – ( I miejsce) ,Wystawa szopek bożonarodzeniowych 

          (Szopka ta przedstawiająca scenę narodzenia Pana Jezusa została podarowana  

           Szkole Podstawowej w Czerniewie podczas wigilii szklonej w 2006 roku). 

 

WYSTAWY INDYWIDUALNE 

1977 - Tczew, Osiedlowy Dom Kultury 

1979 - Hel, Klub Garnizonowy, wspólna z rzeźbiarzem H. Heweltem z Gdyni, 

również członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych 

1980 - Starogard Gdański, Zakładowy Dom Kultury „Polfa" 

1981 - Pruszcz Gdański, Osiedlowy Klub „M-6" 

1982 - Gdańsk, Galeria Sztuki Ludowej WOK, Drewniany Świat Zygmunta 

           Bukowskiego 

1986 - Gdańsk-Morena, Dom Kultury im. Stanisławy Przybyszewskiej 

1989 - Skórcz, woj. pomorskie, Sala Katechetyczna im. ks. B. Sychty 

1990 - Gdańsk, Galeria Sztuki Ludowej WOK, W lipowym drewnie... 

         - Skarszewy, Zamek Joannitów 

1995 - Skarszewy, Zamek Joannitów, Dłutem malowane 

1997 - Skarszewy, Zamek Joannitów, Wystawa twórczości Zygmunta  

           Bukowskiego 

UDZIAŁ  I NAGRODY W KONKURSACH 

SZTUKI LUDOWEJ 
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1977 

- Zblewo, woj. pomorskie, Biblioteka Gminna 

1978 

- Warszawa – Gdańsk (Ratusz Staromiejski), wystawa pokonkursowa Ludowe i  

artystyczne rękodziele wsi i małych miast (III nagroda) 

- Łódź, Muzeum Włókiennictwa (wystawa j.w.) 

- Trąbki Wielkie, woj. pomorskie, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji   

1979 

- Kwidzyn, woj. pomorskie, Muzeum Zamkowe, pokonkursowa Sztuka ludowa 

regionów  

nadwiślańskich (II nagroda) 

- Słupsk, Muzeum Pomorza Środkowego, wystawa towarzysząca imprezie Słupska    

wolna sobota z „Czasem" - miesięcznikiem gdańskim 

- Warszawa, Stara Kordegarda, wystawa pokonkursowa Malowany Dzban (II 

nagroda) 

1980  

- Sulęczyno, woj. pomorskie, wystawa z okazji dożynek regionalnych 

- Tczew, woj. pomorskie, Tczewski Dom Kultury, wystawa pokonkursowa Rybak w  

rzeźbie ludowej i malowanie na szkle 

- Żukowo, woj. pomorskie, wystawa pokonkursowa Ludowe i artystyczne rękodzieło 

wsi i  

małych miast 

- Warszawa – Gdańsk, Ludowe i artystyczne rękodzieło wsi i małych miast (I 

nagroda) 

- Gdańsk, Rybak w rzeźbie ludowej i malowanie na szkle (wyróżnienie) 

1981  

– Żukowo, woj. pomorskie, z okazji dorocznego Zjazdu Twórców Ludowych 

1982 
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- Gdańsk, Ratusz Staromiejski, z okazji „Dni Gdańska" 

- Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich, przegląd twórczości ludowej i amatorskiej 

1983 

 – Rovaniemi, Pori, Turku (Finlandia), Sztuka ludowa Pomorza Gdańskiego, 

wystawa zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Fińskiej i 

Wojewódzki  

Ośrodek Kultury w Gdańsku 

1984  

- Gdańsk, Galeria Sztuki Ludowej WOK, wystawa po-konkursowa Szopka i obrzędy  

Bożego Narodzenia w plastyce ludowej (I nagroda) 

1985 

- Lublin, Muzeum Okręgowe, wystawa pokonkursowa Ojczyzna - nasz dom 

- Kwidzyn, woj. pomorskie, Muzeum Zamkowe, wystawa pokonkursowa Sztuka 

ludowa regionów nadwiślańskich (III nagroda) 

1986  

- Tczew, woj. pomorskie, Tczewski Dom Kultury, Kociewska sztuka ludowa 

1987 

- Trąbki Wielkie, woj. pomorskie, GOKSiR, wystawa z okazji Święta Ludowego 

- Gdańsk – Tczew, Miejska Biblioteka Publiczna, wystawa pokonkursowa 

Współczesna sztuka ludowa Kociewia (I nagroda) 

1988 

- Toruń, Muzeum Etnograficzne 

- Gniew, woj. pomorskie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, 

wystawa 

z okazji dorocznego Zjazdu Twórców Ludowych 

- Gdańsk, Galeria Sztuki Ludowej WOK, wystawa pokonkursowa Szopka i obrzędy 

Bożego Narodzenia w plastyce ludowej (I nagroda) 

1989  

- Gdańsk, Galeria Sztuki Ludowej WOK, Współczesna sztuka ludowa Kaszub i  

Kociewia, wystawa z okazji „Dni Gdańska" 
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1990 

- Gdańsk, Galeria Sztuki Ludowej WOK Symbol krzyża 

- Gdańsk, Galeria Staromiejska WOK Szopki ludowe 

 

1991 

- Luzino, woj. pomorskie, Biblioteka Gminna Szopki ludowe 

- Skarszewy, woj. pomorskie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

- Zamek Joannitów Symbol krzyża 

- Gdańsk – Tczew, Miejska Biblioteka Publiczna, wystawa pokonkursowa 

Współczesna sztuka ludowa Kociewia (I nagroda) 

1992  

- Gdańsk, Galeria Sztuki Ludowej WOK, Współczesna twórczość ludowa Pomorza  

Gdańskiego, Pomorskie szopki ludowe 

1988 - 1993 

- Gdańsk-Oliwa, Muzeum Etnograficzne, Dawna i współczesna rzeźba ludowa 

Pomorza  

Gdańskiego, Szopki ludowe 

1994 

- Gdańsk - Starogard Gdański, Starogardzkie Centrum Kultury, wystawa 

pokonkursowa 

Współczesna sztuka ludowa Kociewia (nagroda specjalna) 

2005 

- Gdańsk (Żuraw Gdański), Konkurs Ogólnopolski „Szopki Bożonarodzeniowe o  

tematyce morskiej i rybackiej, (I nagroda) 

- Starogard Gdański, Przegląd szopek,  (I nagroda) 

 

 

UDZIAŁ W  UROCZYSTOŚCIACH 
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Szkoły Podstawowej im. Z.Bukowskiego w Czerniewie 

 

Pan Zygmunt Bukowski od momentu prac związanych z nadaniem imienia brał 

udział w licznych uroczystościach szkolnych, m.in. rozpoczęcie i zakończenie  roku 

szkolnego, Dzień Patrona (rocznica nadania imienia szkole), wigilia szkolna i 

jasełka.  

Dodatkowe spotkania: 

  Od 2003 roku –wieczory poetycki organizowane dla mieszkańców gminy 

Trąbki Wielkie 

 Współpraca z Zespołem Szkół nr 7 oraz Szkołą Podstawową nr 12 w Gdyni 

(m.in. ofiarowanie z okazji 70-tej rocznicy istnienia szkoły swojej rzeźby oraz 

tomiku poezji ,,W odwiecznej Mateczni”, wizyty w pracowni i mini galerii 

dzieci z Gdyni) 

 wycieczki do pracowni i prywatnej  galerii artysty uczniów naszej szkoły wraz 

z wychowawcami (rozmowy z artystą, zwiedzanie wystawy) 

 udział w pożegnaniach nauczycieli naszej szkoły udających się na emeryturę  

(m.in. Teresa Myszkier XII 2003, Grażyna Pieczychlebek, Elżbieta Sebzda VI 

2004, Anna Gudaniec VI 2005, Przemysław Sautycz IX 2006) 


