
 

 

                     

 

PROTOKÓŁ z XVI SPOTKANIA POROZUMIENIA FESTIWALI 

                           FOLKLORYSTYCZNYCH POLSKI ZACHODNIEJ 

 

Spotkanie odbyło się w Legnicy, w dniach  18-19.02.2022 r., gospodarzem spotkania 

było Stowarzyszenie Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera", przy współpracy z 

Legnickim Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego.  

Uczestnicy:  

- delegacje PFFPZ z Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, 

Pyrzyc, Goleniowa i Legnicy  

- oraz zaproszeni goście   

Głosy zabrali:  

Pan Adam Sikorski Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 

Urząd Miasta Legnicy i Pan Grzegorz Szczepaniak Dyrektor Legnickie Centrum 

Kultury, którzy podziękowali za organizację festiwali folklorystycznych i zwrócili 

uwagę na istotę folkloru dla społeczności lokalnej oraz sieciowania festiwali, które 

stwarza możliwości współpracy przy organizacji różnych imprez kulturalnych z 

Partnerami.   

Kolejno głos zabrał Pan Jerzy Starzyński, który przybliżył  zebranym „Świat pod 

Kyczerą”, jako symbol emancypacji kultury łemkowskiej w warunkach diaspory. 

Refleksje w związku        z jubileuszem festiwalu (25 edycja) oraz 75 rocznica 

osadnictwa ludności łemkowskiej na Ziemiach Zachodnich w ramach akcji „Wisła”. 

Kolejno głos zabrała Pani Maria Szupiluk, która poinformowała, że przyczyn 

niezależnych od dotychczasowego organizatora kolejna edycja Międzynarodowego 

Festiwalu Tańca „Folk Przystań” w Gorzowie Wielkopolskim w 2022 roku  nie 

odbędzie się.    

Pani Jadwiga Banaś  przestawiła stan przygotowań Międzynarodowego Dziecięcego 

Festiwalu Folkloru Kids Fun Folk z Poznania.   

Przedstawiciele partnerów z Gminy Lubin i Centrum Kultury w Polkowicach omówili 

znaczenie i promowanie MFF „Świat pod Kyczerą” na  terenach swoich gmin. 

Zaakcentowali szeroką i wielopokoleniową publiczność beneficjentów sztandarowego  

 



 

 

 

 

wydarzenia jakim jest Festiwal. Zwrócono uwagę na aktywne współuczestniczenie 

widowni w animacjach kulturalnych  i warsztatach taneczno-muzycznych.    

Pani Anna Wójcik (Zielona Góra) omówiła tegoroczną edycję Międzynarodowego 

Festiwalu Folkloru „Oblicza Tradycji”. 

Pan Zbigniew Łukaszewski Dyrektor Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych 

„Nad Iną” (Goleniów) przedstawił propozycje wykorzystania możliwości promocji 

festiwali folklorystycznych w sieci, celem dotarcia do szerokiego kręgu młodego 

pokolenia oraz możliwości zaangażowania w działania organizacyjne festiwalu grupy 

senioralnej.    

Pan  Rafał Roguszka Dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury przedstawił ostatnią edycję 

festiwalu międzynarodowego Pyrzyckie Spotkania z Folklorem. Zaakcentował dobrą 

współpracę z  władzami miasta i partnerami festiwalu.   

Na zakończenie pierwszego dnia spotkania zebranym gościom Pan Jerzy Starzyński 

podziękował za prezentacje stanu przygotowań  do poszczególnych edycji festiwali. 

W drugim dniu spotkania po przywitaniu przez gospodarza głos zabrała Pani Monika 

Grudzińska z Regionalnego Centrum Animacji w Zielonej Górze specjalista ds. 

projektów unijnych, która szczegółowo omówiła założenia i procedurę aplikowania o 

środki z Programu Kreatywna Europa  Komponent Kultura. Następnie pracowano 

nad wspólnymi założeniami do wyżej wymienionego projektu.  

Podczas spotkania poruszono i dyskutowano na tematy dotyczące: 

- trudności w pozyskiwaniu finansowania festiwali 

- współpracy z samorządami 

- wiarygodności zespołów 

- możliwości pozyskiwania wolontariuszy  

- promocja festiwali zrzeszonych w PFFPZ  

Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 7-8 października 2022 r. w Gorzowie 

Wielkopolskim (opcjonalnie w Przelewicach).   

 

Legnica 19.02.2022r. 

 


