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Z Barbarą Biedrzycką, dyrektorem Zespotu Pieśni i Tańca „Jagódki" 
Stanisława Grzelczak 

Gminy Pruszcz Gdański ze Straszyna rozmawia 

Zespół Pie-
śni i Tańca  „Ja-
gódki" wystąpi 

dla Papieża Jana 
Pawła II  podczas 

prywatnej au-
diencji. 

- Zespół 
jedzie na prywatną audien-
cję do Ojca Świętego. Będzie 
śpiewać i tańczyć dla Jana 
Pawła n z okazji jego imie-
nin. 

- Do wyjazdu przygotowu-
je się 38-osobowa grupa 
dzieci i 7-osobowa kapela. 
Zaproszenie do Rzymu to 
ogromne wyróżnienie, ra-
dość ale i zobowiązanie. Wy-
stęp przed Ojcem Świętym 
byt naszym największym 
marzeniem. 

- Zespół istniał do tej pory 
jako jedna z grup muzycz-
nych w ramach Gminnego 
Ośrodka Kultury. Teraz zy-
skał samodzielność i będzie 
odrębną instytucją kultury. 
Co to zmieni? 

- Pod względem meryto-
rycznym niewiele. W dal-
smn będziemy prze-
cież pracowali nad repertu-
arem. związanym z polskim 
folklorem ze szczególnym 
uwzględnieniem regionów 

nam najbliższych, czyli Ka-
szub i Kociewia. Zmiana for-
my organizacyjnej pozwoli 
na rozwijanie zespołu. Z ma-
łej, kilkunastoosobowej gru-
py, która powstała dwa lata 
temu wykształcił się zespół 
liczący ponad 60 osób. To już 
instytucja kulturalna. Kiero-
wanie nią, koordynowanie 
i zdobywanie funduszy wy-
maga dużo pracy. 

- Wszyscy narzekają na 
trudne dla kultury czasy. 
Szukają hojnego mecenasa, 
a pani decyduje się na samo-
dzielność? 

- Przez cały czas jesteśmy 
zespołem gminy Pruszcz 
Gdański. Od gminy otrzymu-. 
jemy dotacje na działalność. 
Usamodzielnienie 
da nam możliwość 
zabiegania o fundu-
sze także gdzie in-
dziej. Żeby zespól mógł 
się rozwijać, cały czas 
staramy się o dodatkowe 
środki, szukamy sponsorów. 

- Nie narzeka pani na 
brak chętnych do zespołu? 

- Przez dwa lata dużo kon-
certowaliśmy. Pokazaliśmy 
co potrafimy zrobić. Udało 
się nam nawiązać kontakty 
z zespołami we Francji, na 
Litwie. Teraz jedziemy do Oj-
ca Świętego. cLitego zainte-
resowanie zespołem jest du-
że. Efekty jakie osiągnęliśmy 
to rezultat zaangażowania 

1 ogromnej dyscypliny dzieci 
oraz współpracy i pomocy 
rodziców. Próby odbywają się 
2 razy_w tygodniu, a przed 
wyjazdami na występy pra-
cujemy także w soboty i nie-
dziele. 

Obecnie „Jagódki" liczą 
około 60 osób, w tym 8-oso-
bowa kapela. W tej chwili 
przyjmujemy uczniów od 
6 do 16 lat. Chętnych 
jest dużo, ale brakuje 
nam chłopców. Mo-
im marzeniem jest 
aby dzieci nie od-
chodziły gdy doro-
sną. Żeby zosta-
wały i przez całe 
życie tworzyły 
zespół. 

Mozesz się 

Zespót Pieśni i Tańca „Jagódki" 
przyjmie utalentowanych mu-
zycznie chłopców w wieku od 
7 do 13 lat. Bliższe informacje 
pod nr tel.0-608-821-285 

Możesz pomó 
Osoby, które chcą wspomóc działalność zespołu mogą wpłacać pieniądze 
na konto Ośrodka Kultury Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie: 
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 83350003-01161249-27016-
11 z dopiskiem „Zespół Pieśni i Tańca Jagódki". 

Czas na „Jagódki" 


