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Straszyn. I Przegląd Dorobku Kulturalnego Powiatu Gdańskiego

Cudze chwalicie
swego nie znacie

onad 500 artystów z
|
» całego
powiatu
l^a.-1 gdańskiego, działających w zespołach
wokalnych i chórach, zaprezentowało się
podczas I Przeglądu Dorobku Kulturalnego Powiatu
Gdańskiego „Cudze chwalicie swego nie znacie". Trwająca trzy dni impreza odbywała się Chacie Myśliwskiej
Pod Sokołem w Straszynie.
W czasie przeglądu można
było również obejrzeć wielką
wystawę zbiorową prac plastycznych twórców powiatu.
Najwięcej pojawiło się
chórów i zespołów muzycznych.-Wystąpiły grupy wykonujące muzykę dawną, ludową, a nawet rockową.
W pierwszym dniu przeglądu najgoręcej oklaskiwano chór Camerata Santa Cecilia z Kolbud i zespół Jagódki ze Straszyna.
W niedzielę, na zakończenie spotkania, największe
brawa zebrał chór z parafii
pw. Św. Faustyny z Rotmanki
i zespół Połowinki z Gołębiewa. Podobały się także występy duetu muzycznego
Małgorzaty GrCEn i Leszka
Muchowieckiego, którzy grali muzykę innych narodów.
- Spotkania twórców kultury na pewno są potrzebne
- podsumował Bogdan Dombrowski, starosta gdański. Dotychczas ich brakowało.
Trzeba było ogromnej pracy
żeby zorganizować pierwsze,*
ale myślę, że to nie ostatnie.
- Dopiero tu widać jak ludzie tworzą z pasją. Bardzo
ich za tą pracę cenię stwierdziła Barbara Biedrzycka, organizatorka im-

W pierwszym dniu
przeglądu wystąpił zespół
Jagódki ze Straszyna.
Fol. Stanisława Grzelczak

prezy. - Mamy piękną kulturę, uzdolnionych ludzi. Trzeba ich tylko zaprezentować
na szerszym forum.
popatrzeć i czego posłuchać.
Wszyscy docenili wielką staranność i serce włożone w
przygotowanie repertuaru,
nawet przez zespoły, które
powstały niedawno.
Barbara Biedrzycka planuje już kolejne spotkania z
twórcami. Najbliższe odbędzie się za dwa miesiące. Zaplanowana jest już także data następnego przeglądu. W
przyszłym roku wszyscy spo- Oryginalną aranżację swojej wystawy przygotował
tkają się w czerwcu.
Grzegorz Cwaliński z Juszkowa, zajmujący się fotografią
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Pruszcz Gdański. Dzień zadumy i odznaczeń
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