SPRAWOZDANIE z XXV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TAŃCA
"FOLK PRZYSTAŃ" - GORZÓW 2018
1. Nazwa zadania:
XXV Międzynarodowy Festiwal Tańca "Folk Przystań" Gorzów 2018
2. Miejsce i termin realizacji:
Gorzów Wlkp., 23 czerwca – 30 czerwca 2018 r.
3. Liczba uczestników:
341 tancerzy przyjezdnych i 350 tancerzy zespołów gorzowskich ZTL "Mali
Gorzowiacy", ZA "Buziaki" i ZT "Aluzja" . Razem = 691 tancerzy
XXV edycja Festiwalu miała wyłącznie charakter folklorystyczny. Festiwal był
formą konkursu, w którym jury przyznało stosowne nagrody i wyróżnienia.
Organizator Festiwalu Młodzieżowy Dom Kultury w listopadzie i grudniu 2017
rozesłał regulamin imprezy do szeregu zespołów folklorystycznych działających w
Polsce i poza granicami RP. Na XXV edycję zgłosiło się 25 zespołów. Organizatorzy po
obejrzeniu nadesłanych materiałów z programem tanecznym oraz biorąc pod uwagę
wartości artystyczne i wychowawcze zakwalifikowała 11 zespołów z 3 kontynentów:

UCZESTNICY FESTIWALU


KAZACHSTAN - Akmoła - Folk Dance Ensemble “Shalkyma”



MALEZJA A - Selangor - Selangor Education Heritage Culture Group (Ministry Of
Education Malaysia)



MALEZJA B - Selangor - Selangor Education Heritage Culture Group (Ministry Of
Education Malaysia)



UKRAINA - Kropiwnicki - Teatr Tańca "On a Visit to Fairy-Tale"



INDONEZJA - Dżakarta - Folk Dance Group "Labsky" (SMP Labschool Kebayoran)



CZECHY - Buchlovice - Folklorní Studio Buchlovice



POLSKA - Rzeszów - Zespołu Tańca Ludowego “Tradycja"



KOLUMBIA - Barrio Alcala - Agrupacion Folclorica Tequendama



ŁOTWA - Daugavpils - Children Folk Dance Group “Pienupīte” and "Dzīsmeite"



RUMUNIA - Turda - "Mugurii Tarinei" Ensemble (Muguri DePe Aries)



BUŁGARIA - Haskovo - Representative Folk Dance Ensemble “Haskovo"

Szczegółowy opis zrealizowanego zadania.
Festiwal na trwałe wpisał się w kalendarz działań artystycznych naszego miasta.
Mieszkańcy Gorzowa oczekują tego wydarzenia zapełniając Teatr i Amfiteatr przez
wszystkie dni trwania imprezy. Wszystkie koncerty festiwalowe obejrzało ok. 15 tys.
widzów.
Festiwal jest spotkaniem edukacyjnym i kulturotwórczym, służy podnoszeniu
poziomu artystycznego zespołów i wymianie doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi
i młodzieżowymi zespołami folklorystycznymi. Wspólne koncerty, zabawy i spotkania
służą pogłębianiu zainteresowań dzieci i młodzieży wartościami kultury ludowej, jak
również inspiracji do czynnego uczestnictwa w ich rozwijaniu. Jest to jednocześnie
atrakcyjna i wartościowa forma ścieżki edukacyjnej „Edukacja regionalna – dziedzictwo
kulturowe w regionie”.

PROGRAM FESTIWALU
23 CZERWCA - Sobota
- przyjazd zespołów
24 CZERWCA - Niedziela
- Jubileuszowa Msza Św.
- spotkanie organizacyjne kierowników zespołów z organizatorami
- wyjazd zespołów na koncerty w innych miejscowościach (Kostrzyn, Barlinek, Myślibórz)
25 CZERWCA - Poniedziałek
- spotkanie przedstawicieli zespołów z Prezydentem Gorzowa i Wojewodą Lubuskim
- koncert na Otwarcie Festiwalu "Folk Przystań" - Amfiteatr
26 CZERWCA - Wtorek
- Kłodawskie Lasy i obertasy - Kłodawa
- spotkanie integracyjne wszystkich zespołów w Kłodawie
27 CZERWCA - Środa

- próby do Koncertu Konkursowego
- Koncert Konkursowy w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie
- spotkanie kierowników zespołów z władzami miasta i organizatorami festiwalu
28 CZERWCA - Czwartek
- czas wolny
- omówienie programów konkursowych w MDK (spotkanie z Jurorami)
- spotkanie integracyjne - zabawa dyskotekowa dla wszystkich uczestników festiwalu
29 CZERWCA - Piątek
- próby do Koncertu Galowego
- Koncert Galowy- Amfiteatr
30 CZERWCA - Sobota
- wyjazd zespołów

DYREKTOR FESTIWALU
Krzysztof Szupiluk
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp., Kierownik ZTL „Mali
Gorzowiacy”

DYREKTOR ARTYSTYCZNY
Maria Szupiluk
Dyrektor Artystyczna MFT „Folk Przystań”, reżyser koncertów festiwalu, Kierownik
Artystyczna ZTL „Mali Gorzowiacy”, Dyrektor FIDAF w Europie, inicjatorka PFFPZ
Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej

BIURO ORGANIZACYJNE
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Teatralna 8
66-400 Gorzów Wlkp. POLSKA / POLAND
tel./fax. +48 95 722 85 75

ASYSTENCI
Michał Mika - Inspicjent
Alicja Zell – Informacja i promocja, inspicjentka

GŁÓWNY GRAFIK
Bartłomiej Nowosielski

PRACOWNICY MDK
22 osoby

RADA ARTYSTYCZNA

Zenonas Ripinskis - pedagog, koordynator projektów kulturowych i artystycznych na
Uniwersytecie w Szawle, Dyrektor Sekcji Narodowej IOV na Litwie (Międzynarodowej
Organizacji Sztuki), Dyrektor FIDAF w Europie (Federacja Międzynarodowych Festiwali
Tańca), założyciel i Dyrektor Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu-Konkursu
„The Flower of the Sun” w Szawle na Litwie

Leszek Rembowski – wykładowca Szkoły Baletowej w Poznaniu, wykładowca
Akademii Muzycznej w Poznaniu, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF, Kierownik Artystyczny
Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”, choreograf Baletu Cracovia Danza

Krystyna Frąckowiak

– tancerka, choreograf, nauczyciel tańca klasycznego,

współczesnego, jazzowego, ekspert w dziedzinie tańca współczesnego, współpracuje ze
szkołami i ośrodkami artystycznymi w Polsce, Izraelu, Grecji, Czechach, Słowacji,
Norwegii, Chinach

Rada Artystyczna po obejrzeniu:
11 zespołów folklorystycznych postanowiła przyznać wszystkim zespołom pamiątkowe
statuetki i dyplomy.
Rada kierując się wartościami artystycznymi i pedagogicznymi za prezentację
narodowego dziedzictwa kulturowego, przyznała:
GRAND PRIX i nagrodę 1500,00 € - Dance Group „Labsky” z INDONEZJI
I miejsce - Folk Dance Ensemble „Shalkyma” z KAZACHSTANU
II miejsce - Folk Dance Groups „Pienupīte” and „Dzīsmeite” z ŁOTWY
III miejsce - Folklorní Studio Buchlovice z REPUBLIKI CZESKIEJ
IV miejsce - Representative Folk Dance Ensemble „Haskovo”z BUŁGARII
Rada przyznała również puchary dla:
 najlepsza kapela - Folklorní Studio Buchlovice – REPUBLIKA CZESKA
 najlepsza tancerka - Valeriia Ivanova - Teatr Tańca - „On a Visit to Fairy-Tale” UKRAINA
 najlepszy tancerz - Martin Dilyanov - Representative Folk Dance Ensemble
„Haskovo” - BUŁGARIA
 najlepsza choreografia - Folk Dance Ensemble „Shalkyma”- KAZACHSTAN
 najsympatyczniejszy zespół - „Mugurii Tarinei” Ensemble - RUMUNIA
Wyróżnienie otrzymali:
- za podtrzymywanie polskiej tradycji ludowej - Zespół Tańca Ludowego „Tradycja" z
Rzeszowa - POLSKA
- za łączenie tradycyjnej muzyki ludowej ze współczesnością i poszukiwania ruchowe Selangor Education Heritage Culture Group - MALEZJA (grupa starsza B)
- za eksperymentalne łączenie muzyki folk z ruchem - Selangor Education Heritage
Culture Group - MALEZJA (grupa młodsza A)

- za bardzo dobrą technikę i kulturę tańca - Teatr Tańca „On a Visit to Fairy-Tale” UKRAINA
- za pielęgnowanie tradycji w muzyce i tańcu - „Mugurii Tarinei"”Ensemble RUMUNIA

Z protokołu Rady Artystycznej:
”Rada

Artystyczna

podkreśla

wysoki

i

wyrównany

poziom

artystyczny

oraz

kulturotwórczą rolę JUBILEUSZOWEGO XXV Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Folk
Przystań”.
Festiwal jest doskonałą wizytówką Gorzowa Wielkopolskiego w kraju i na świecie.
Dziś, gdy w wielu miejscach na świecie występują niepokoje, zjawisko
nietolerancji i uprzedzeń – właśnie kultura, poprzez prezentacje folkloru i tradycji
narodowych przez dzieci i młodzież świata – jest humanistycznym przesłaniem dobra
i nadziei...
Dziękujemy Panu Krzysztofowi Szupilukowi, Dyrektorowi Festiwalu, Marii
Szupiluk, Dyrektorowi Artystycznemu i reżyserowi koncertów festiwalowych, którzy
wraz z gronem współpracowników oraz przyjaciół i wolontariuszy, zorganizowali
tegoroczne XXV artystyczne wydarzenie.
Szczególnie dziękujemy za wieloletnią pracę artystyczną Paniom: Magdalenie
Perze - Logdańskiej , Agnieszce Krawczyk- Oziewicz, Paulinie Przybysz, Karolinie
Wojtasik- Kocoń.
Składamy serdeczne gratulacje za wzorowe przygotowanie i przebieg 25 edycji
festiwalu – dla

Biura Organizacyjnego, nauczycielom Młodzieżowego Domu Kultury,

członkom Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”, Promocji Wychowania Przez
Taniec “Aluzja”oraz Zespołu Artystycznego “Buziaki”
Dziękując władzom Miasta

Gorzowa Wielkopolskiego, współorganizatorom,

sponsorom i mediom, wyrażamy nadzieję, że dorobek 25 lat Międzynarodowego
Festiwalu Tańca, będzie wzbogacany i wspierany w następnych latach."
Podpisy Rady Artystycznej

Sprawozdanie z działań Kreatywnej Strefy Relaksu XXV MFT w
Parku Górczyńskim w dniach 24-29czerwca 2018
Międzynarodowy Festiwal Tańca organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w
Gorzowie Wlkp., to od wielu lat najważniejsze wydarzenie związane z kulturą taneczną
w naszym regionie. Skupia wokół siebie nie tylko różnorodne środowiska taneczne
Gorzowa, sprawiając, że w naszym mieście wciąż przybywa młodych pasjonatów tańca
wszelakiego, ale przede wszystkim gromadzi całe rodziny podczas wielu festiwalowych
wydarzeń.

Na polskiej festiwalowej mapie tanecznej niewiele już jest takich imprez, jak
gorzowska. Stąd też co roku przyjeżdżają do Gorzowa zespoły na bardzo dobrym
poziomie artystycznym z różnych krańców świata i Polski. Dzięki temu mieszkańcy
naszego miasta mają okazję zetknąć się z kulturą nie tylko polską, ale też z
różnorodnością kultur świata.
W tym roku odbyła się jubileuszowa 25 edycja Festiwalu, w ludowej odsłonie. XXV
Międzynarodowy Festiwal Tańca w dniach 23-30 czerwca 2018 r.
Jego najważniejsze cele to:
KREATYWNA STREFA MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TAŃCA "FOLK PRZYSTAŃ" 2018 - to
odrębne działanie odbywające się w ramach Festiwalu, będące jednocześnie jego
rozszerzeniem. Skierowane jest do najmłodszych odbiorców sztuki - czyli dzieci, a co za
tym idzie do całych rodzin, przebywających w Parku Górczyńskim.
Chcieliśmy, by idee imprezy propagowane były również poza miejscami dużych
festiwalowych koncertów ( amfiteatr gorzowski, teatr im. J. Osterwy).
Uczestnicy działań mieli okazję brać udział w różnego rodzaju aktywności twórczej:
plastycznej, tanecznej, muzycznej. W formie zabawy i w bezpośrednim kontakcie
poznawali

m.in tradycyjne zabawy ludowe z Polski i świata, elementy strojów

ludowych, technikę ludowych wycinanek, czy najprostszy sposób robienia korali i
ludowych ozdób.
Nie zabrakło oczywiście festiwalowej piosenki, której choreografii chętni uczyli

się

codziennie w określonych godzinach. Codziennym elementem były również występy
gorzowskich zespołów, a także festiwalowych gości z różnych krańców świata. Oprawą
działań była

wystawa fotograficzna poświęcona historii Festiwalu pod hasłem 25

PRZETAŃCZONYCH LAT .
Wszystkie działania miały charakter nie tylko międzynarodowy i interdyscyplinarny, ale
też międzypokoleniowy.
KREATYWNA STREFA MFT "FOLK PRZYSTAŃ" - to nie tylko działanie, ale również relaks.
Oprócz sceny i przestrzeni do różnego rodzaju działań i zabaw, zorganizowano miejsce
relaksu i rodzinnego odpoczynku pod nazwą KREATYWNA STREFA RELAKSU.
Każdy dzień był działaniem po określonym hasłem. Elementy stałe to wystawa
fotograficzna i działania plastyczne.
DZIAŁANIA TANECZNE I MUZYCZNE:
- występy zespołów gorzowskich prezentujących różne style taneczne
- występy zespołów MDK: "Mali Gorzowiacy", "Buziaki", "Aluzja"
- prezentacja wokalistów pracowni muzycznej z MDK
- prezentacje artystyczne gości festiwalowych: tańce ludowe z różnych stron świata
DZIAŁANIA EDUKACYJNE I INTEGRACYJNE
- prezentacja strojów ludowych

- zabawy i pląsy ludowe z różnych regionów świata
- nauka elementów tańca ludowego z Polski i świata
- prezentacja instrumentów ludowych, słuchanie muzyki ludowej
-nauka i wspólne śpiewanie ludowych przyśpiewek
- wspólne śpiewanie Piosenki Festiwalowej i nauka kroków tanecznych
Jubileusz 25-lecia Festiwalu to najlepszy moment, by jeszcze bardziej zbliżyć się do
mieszkańców Gorzowa, by propagować wśród nich idee związane nie tylko z samym
Festiwalem, ale z edukacją artystyczną w ogóle. Z naszych długoletnich doświadczeń
wynika, że aktywizowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze poprzez
otwieranie ich w różnorodny sposób na inne dziedziny sztuki, jest ważnym elementem
edukacji kulturalnej i przynosi długotrwałe efekty.
Poprzez nasze działania chcieliśmy pokazać, że tańcem, kulturą ludową można się bawić
w różnorodny sposób, że Festiwal Tańca może się dziać również w środku osiedla w
parku miejskim. Bardzo ważną przesłanką było także chęć umożliwienia festiwalowym
gościom, zespołom z różnych stron świata i Polski bezpośredniego kontaktu z
mieszkańcami Gorzowa, a także zaangażowania w działania festiwalowe dzieci i
młodzieży ze wszystkich pracowni MDK.
Odbiorcami naszych działań byli:
- mieszkańcy dużego osiedla Górzyn - dzieci i ich rodzice przebywający w Parku
Górczyńskim, którzy przypadkowo lub celowo przebywali na terenie STREFY
- zainteresowani Festiwalem mieszkańcy Gorzowa, którzy na skutek informacji i reklamy
uczestniczyli w działaniach STREFY, wśród tych osób byli

również uczestnicy

poprzednich edycji Festiwalu, którzy podtrzymują pasje taneczne i artystyczne u swoich
dzieci, a Jubileusz 25-lecia jest dla nich ważnym wydarzeniem
- tancerki i tancerze z gorzowskich zespołów tanecznych prezentujący się podczas
pokazów tanecznych, ale też biorący udział w innych działaniach artystycznych STREFY
-

uczestnicy
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Młodzieżowego Domu Kultury
- zespoły tańczące w MFT Przystań dla Tańca - dzieci i młodzież prezentująca swoją
kulturę podczas pokazów tanecznych i zabaw ludowych.
Szacunkowo obliczono, iż codziennie na Kreatywną Strefę MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU TAŃCA "FOLK PRZYSTAŃ" 2018 przybywało ok. 500-700 osób.
Zamierzone cele zostały zrealizowane. Działania cieszyły się dużą popularnością, a
występy uczestników festiwalu były przyjmowane bardzo pozytywnie.

PILOCI GRUP - WOLONTARIUSZE
Agata Maniecka, Marta Szłykowicz, Natalia Rusewicz, Irena Dudyk Jakub Korsak,
Aleksandra Kiszewska, Natalia Olszewska, Bartosz Talarczyk, Julia Maniecka, Aleksander

Koniczek, Szymon Piątek, Jakub Pecyna, Wiktoria Bagniewska ,Michał Baniewski,
Mateusz Bogdanowicz, Mateusz Wróblewski

WSPÓŁORGANIZATORZY
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W GORZOWIE WLKP.
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GORZOWIE WLKP
TEATRU IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WLKP.
LASY PAŃSTWOWE

PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ – ANNA ZALEWSKA
RZECZNIK PRAW DZIECKA – MAREK MICHALAK
WOJEWODA LUBUSKI- WŁADYSŁAW DAJCZAK
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO - ELŻBIETA POLAK
PREZYDENT GORZOWA WLKP. - JACEK WÓJCICKI
LUBUSKI KURATOR OŚWIATY - EWA RAWA
FIDAF - FEDERATION OF INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL
POROZUMIENIE FESTIWALI FOLKLORYSTYCZNYCH POLSKI ZACHODNIEJ (PFFPZ)

ZREALIZOWANO PRZY POMOCY FINANSOWEJ
MIASTA GORZÓW
KURATORIUM OŚWIATY W GORZOWIE WLKP.
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINIE

PATRONAT MEDIALNY
Gorzowskie Wiadomości Samorządowe
Miesięcznik Poznaj Świat
gorzow24.pl
Folk dance is my life
TV Teletop Gorzów
Radio Gorzów
Gazeta Lubuska

PARTNERZY
Liceum Ogólnokształcące nr 2
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Gorzowski Rynek Hurtowy

PRZYJACIELE FESTIWALU - WOLONTARIUSZE













Daria Żołnowska
Maja Paterek
Hanna Żurawiecka
Sylwia Myciak
Marcelina Korejwo
Amelia Rzetelna
Agata Frąckowiak
Wiktoria Tarnowska
Maja Trepczyńska
Natalia Czaja
Milena Drążak
Joanna Czaja














Aleksandra Rubaszewska
Wiktoria Kalarus
Natalia Nadziejko
Katarzyna Burdzińska
Iga Stachowiak
Julia Ignyś
Iga Niekrewicz
Sylwia Jarnut
Emma Proniuk
Kinga Połka
Maja Duniecka
Marta Suszka













Aleksandra Rogaczewska
Natalia Trukszyn
Magdalena Grzelczak
Monika Błażejczyk
Alina Michalak
Magdalena Pawlak
Matylda Urban
Michał Barna
Małgorzata Kaniecka
Gabriela Kubacka
Aleksandra Aleksandrowicz

