
 
 

 

Czyż można nie poddać się magicznej sile tańca?  Najpierw uległa jej pani Irena Stoppa,  następnie 

swoją pasją podzieliła się z dyrekcją szkoły w Leźnie i uczącymi się tu dziewczętami. 

Magii tańca poddali się także rodzice i wszyscy ci, którzy mieli przyjemność oglądać młode tancerki 

 w przygotowywanych przez panią Irenę układach choreograficznych. 

     Zespół Perełki istnieje i cieszy oczy widzów już 15 lat. W piątek 27 września odbyła się z tej okazji 

 w naszej szkole wyjątkowa gala.  Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w pobliskim kościele. 

Następnie goście po brzegi wypełnili salę gimnastyczną, by  punktualnie o godzinie 19 wraz 

z jubilatkami i przyjaciółmi zespołu wyruszyć w ponaddwugodzinną  sentymentalną  podróż. 

     Rozpoczęła ją pani dyrektor Beata Biała-Grzędzicka – przywitała gości, a jubilatki uczciła 

gratulacjami, kwiatami i upominkami. Początki działalności zespołu – dziś nieco zabawne 

i wzruszające – przypomniał film przygotowany przez naszego absolwenta Dawida Juca z materiałów 

udostępnionych przez pana Lecha Nowicza.  O bliższych i dalszych podróżach młodych artystek 

opowiedziała z przymrużeniem oka prezentacja zdjęć przygotowana przez panią Magdę Zawistowską, 

zaś  o swoim talencie, pracowitości i pasji opowiedziały nam swoimi występami same Perełki. 

     Jak mówili później goście, była to prawdziwa uczta dla zmysłów. Podziwialiśmy młode tancerki 

w 15 układach choreograficznych, przygotowanych przez ich opiekunkę i przewodniczkę, panią Irenę 

Stoppę. Znalazły się wśród nich tańce charakterystyczne: indyjski, cygański, hiszpański, grecki, rosyjski 

czy marynarski, oraz piękne, malowane tańcem historie, jak Lampa Alladyna czy Taniec cukrowej 

wieszczki.  Specjalną niespodzianką dla pani Irenki była taneczna improwizacja do piosenki Stopa 

(z repertuaru Janusza Radka). 

    Podczas niezwykłej piątkowej podróży mogliśmy również posłuchać piosenek w wykonaniu 

szkolnego zespołu Wena, pani Magdy Fortunki oraz Weroniki Rabek i Julii Griszniny. Ze specjalnym 

programem wystąpił gościnnie zaprzyjaźniony z jubilatkami Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Bazuny. 

     Tłumnie przybyli goście nie szczędzili zespołowi pochwał i gratulacji. Życzenia dalszego rozwoju 

oraz kolejnych artystycznych sukcesów wraz z upominkami na ręce pani Ireny Stoppy oraz  pani 

Elżbiety Szali, prezesa Stowarzyszenia Zespołu, złożyli między innymi Wicestarosta Powiatu 

Kartuskiego Bogdan Łapa oraz Burmistrz Gminy Żukowo Jerzy Żurawicz.  

       U kresu podróży cała widownia przy akompaniamencie Bazunów odśpiewała jubilatkom Sto lat, 

Stowarzyszenie Zespołu zaś nagrodziło wysiłek tancerek i wytrwałość widzów przepysznym tortem. 

    Dzielnymi przewodniczkami w podróży z Perełkami były panie Agnieszka Gadzińska i Aleksandra 

Zahorska. 

     

    

 

 

  


