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Opis działalności Towarzystwa Folklorystycznego Poligrodzianie w roku 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TOWARZYSTWA
FOLKLORYSTYCZNEGO POLIGRODZIANIE
ZA ROK 2009
W roku 2009 Towarzystwo Folklorystyczne Poligrodzianie zorganizowało:
- 12 koncertów na terenie województwa ( ok. 10.00 widzów)
- 6 audycji w szkołach pt. „ Polskie Tańce Narodowe”
- 2 panele dyskusyjne, 2 wystawy fotografii, warsztaty taneczne z Polskich
Tańców Narodowych, seminarium międzynarodowe w j. pol. i ang. pt. ,,II Wojna
Światowa – pogromca kultur narodowych w Europie’’
- wyprodukowanych 20.000 ulotek oraz 2000 plakatów, które reklamowały
imprezy.
- we wszystkich imprezach organizowanych bądź współorganizowanych przez
TFP uczestniczyło w 2009 roku ok.50.000 mieszkańców m. Poznania i
Wielkopolski.
W 2009 otrzymaliśmy wsparcie finansowe od:
- Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
- Urzędu Miasta Poznania
- Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Działania wspierały również:
- Kompania Piwowarska S.A.
- Politechnika Poznańska

Projekty współfinansowane ze środków publicznych.
Opis głównych zdarzeń prawnych działalności o skutkach finansowych ,
organizowanych przy wsparciu środków publicznych:

2009-11-20

Polsko - Niemieckie Targi Bożonarodzeniowe – Frankfurtwspółfinansowanie Miasto Poznań
Co roku świąteczna gorączka i krzątanina zdaje się zaczynać coraz wcześniej.
Wystawy, ozdoby w kawiarniach i restauracjach, światełka na ulicach i w oknach
wydają się pojawiać coraz szybciej. Do Zespołu Tańca Ludowego Politechniki
Poznańskiej „Poligrodzianie” świąteczna atmosfera nadeszła już 20 listopada.
Wtedy to właśnie „Poligrodzianie” zawitali do Frankfurtu na targi świąteczne. Targi
trwały trzy dni, a atrakcji na nich nie brakowało. Prócz bombek, łańcuchów i
świecidełek na choinkę, garnków, patelni i noży do przygotowywania
świątecznych potraw można było znaleźć niemal wszystko potrzebne do
przygotowania i przyjemnego spędzenia świątecznych dni. Dodatkowo można
było mile spędzić czas budując choinkę wraz z ozdobami z klocków LEGO, czy
robiąc sobie pamiątkowe zdjęcie z „prawdziwym” Świętym Mikołajem i jego
„prawdziwymi” reniferami. Po zabawie i zdjęciach odwiedzający wypijali kawę,
zjadali ciastko w tutejszej kawiarni i dalej z pełnym zaangażowaniem wypatrywali
ciekawostek i idealnych prezentów dla bliskich. A tych nie brakowało. Co chwilę
można było zobaczyć płaczące i awanturujące się dziecko o jakąś zabawkę, czy
maskotkę. Gwar, zaaferowanie i kolędy w tle – tak można opisać atmosferę targów
świątecznych.
Pomiędzy tym wszystkim nagle odwiedzający zauważali scenę, a na niej polski
zespół prezentujący tradycje świąteczne. Początkowo był to dla nich szok, ale
szybko interesowali się akcją przebiegającą na scenie i angażowali w klimat
całego przedstawienia. Ulubioną częścią publiczności była scena z maszkarami,
czyli złośliwym Wilkiem, Dziadem i niesforną Kozą oraz czyhającą na głowę
jednej z tancerek Śmiercią. Dzieci śmiały się wtedy w niebogłosy, starsi
powstrzymywali się od wybuchu śmiechu, ale każdego z nich ta scenka cieszyła
niezmiernie. Innym punktem bardzo silnie przeżywanym był finał, który stanowiła
kolęda „Cicha noc” śpiewana po niemiecku i po polsku. Ku zdziwieniu
występujących publiczność zaczęła szlochać. Ten stan utrzymywał się do
samego końca kolędy, po czym ludzie podchodzili do „Poligrodzian”, dziękowali i
gratulowali. I tak to się odbywało przez trzy dni, dwa razy dziennie...

2009.08.20-26
III Europejski Festiwal Sztuki Ludowej -Poznań/
Szreniawa/Gniezno - współfinansowanie Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego, Fundacja Współpracy PolskoNiemieckiej
Każdy, kto lubi tańce i swawole, zachwycony będzie wieścią, iż w dniach 2026.08.2009 w Poznaniu i okolicach odbędzie się III Europejski Festiwal Sztuki
Ludowej.
Impreza ta ma na celu szeroko pojętą promocję regionów Europy- od
popularyzacji rękodzieła i tradycji regionalnych do współczesnych form i dziedzin
twórczości artystycznej i działalności przemysłowej.
Całość tworzy wspaniałe widowisko i lekcję tradycji oraz ludowości.
Punkt kulminacyjny Festiwalu to autentyczne regionalne widowisko
weselne, które co roku ma miejsce na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i
Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie.
W przedsięwzięciu uczestniczyć będą zespoły folklorystyczne z Białorusi,
Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Włoch i Polski, zaś Para Młoda- Paulina
Jarmuszewicz i Łukasz Kryga- w niedzielę ( 23.08) dowie się jak wyglądają
prawdziwe łowickie zaślubiny i weselicho.
Dodatkowa atrakcję stanowić będą występy grup tanecznych, pokazy sztuki
kulinarnej, gala mody regionalnej, wystawy i stoiska artystów ludowych.
Opraw ę artystyczną Wesela Łowickiego zapewniają Zespół Tańca Ludowego
Politechniki Poznańskiej „ Poligrodzianie” oraz Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „
Boczki Chełmońskie” z Łowickiego.
Pozostałe dni Festiwalu bogate będą w koncerty i prezentacje artystyczne
zespołów.
Już 21.08 w godzinach przedpołudniowych zagraniczni goście zaprezentują się
na terenie miasta Poznania, a wieczorem zagoszczą na rynku w Gnieźnie.
W dniach 22.08. i 28.08. 2009 o godz. 20.30 na terenie Politechniki Poznańskiej
(ul. Piotrowo) odbędą się widowiska z cyklu „ Koncerty Nadwarciańskie”- pt. „
Europa Różnorodności” i „ Latino Show”.

Organizatorami całego przedsięwzięcia są Towarzystwo Folklorystyczne
Poligrodzianie i Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w
Szreniawie, a partnerem przedsięwzięcia Politechnika Poznańska.
Festiwal odbywa się pod egidą European Folk Culture Organisation.
Patronują : Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Fundacja Współpracy
Polsko- Niemieckiej i Starosta Powiatu Poznańskiego.
Projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Fundacji
Współpracy Polsko- Niemieckiej, a także ze środków Miasta Poznania. Wspiera
imprezę również Kompania Piwowarska S.A.
Patronat medialny: PTV, Głos Wielkopolski, Głos Politechniki, Radio Afera,
Radio Merkury.

2009-08-22
Cykl Koncertów Nadwarciańskich – projekt współfinansowany
przez m. Poznań
W tym samym czasie co III Europejski Festiwal Sztukli Ludowej rozpoczęły się
obchody Jubileuszu 90- lecia naszej Uczelni – Politechniki Poznańskiej, dlatego
też, z tej właśnie okazji, w dniach 22 i 28.08 , w gościnnych murach campusu
studenckiego przy ul. Piotrowo, odbyły się dwa widowiskowe koncerty- pt. „
Europa Różnorodności” i „ Latino Show”.
W koncertach uczestniczyło ponad 200 wykonawców z : Hiszpanii, Holandii,
Niemiec, Włoch , Białorusi, Chile.
Ze strony polskiej na scenie wystąpili: ZTL Poligrodzianie i FP Mali Poligrodzianie
, Zespół Reginalny ,,Boczki Chełmońskie,, oraz zespół muzyczny Candela, klub
taneczny UCK PP ,,Salsa Bar,, i orkiestra bębnów ,,Samba Fola,,.
Koncertom patronowało Miasto Poznań oraz Fundacja Współpracy PolskoNiemieckiej

2009-12-13
Poznańskie kolędowanie na Starym Rynku - projekt współfinansowany
przez m. Poznań
2009-10-23
Studenci Dzieciom – ogólnopolska akcja charytatywna.

Koncert obejrzało 900 dzieci z Domów Dziecka i Świetlic Terapeutycznych z
terenu Wielkopolski. W/w akcję charytatywna , jak co roku , wsparło Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Akademickie Stowarzyszenia Folklorystyczne,
Politechnika Poznańska oraz sponsorzy.

TFP pomogło zrealizować następujące wyjazdy:
W połowie listopada 2009 ZTL PP Poligrodzianie wybrał się w kolejna
artystyczna podróż, tym razem do Chile na X Międzynarodowe Spotkania
Folklorystyczne w Calamie.- pomoc organizacyjna
W dniach 22.07. – 26.07.2009 „Mali Poligrodzianie” brali udział w
Międzynarodowym Festiwalu „Europeade” w Kłajpedzie - obsługa finansowa i
organizacyjna
2009-06-11
9th International Folklore Avalanche- Niemcy – obsługa finansowa i organizacyjna

2009-05-21
Projekt polsko-rosyjski pt , Słowiańska Droga - okręg moskiewski Sergiev Posad
Rosja – współorganizacja z władzami m. Gniezna
2009-05-13
International Festival of Culture - Manila- Filipiny

Ponadto zorganizowaliśmy na rzecz Politechniki Poznańskiej
* 2009-10-02

Piknik Polibuda

Współorganizowaliśmy
* 2009-05-26

Polifestiwal , czyli Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Braliśmy udział
*2009-05-09

w Jubileuszowym pikniku akademickim na Placu Mickiewicza w Poznaniu / 90
lecie szkolnictwa wyższego w Poznaniu.
Obsłużyliśmy pod względem artystycznym imprezy środowiskowe w Kórniku,
Gnieźnie, Swarzędzu, Nowym Tomyślu, Środzie WLKP. Słupcy , Wolsztynie i
Trzciance
oraz Dożynki Wojewódzkie w Pile i miasta Poznania w Szczepankowie.

Pochwalić należy się zdobyciem przez ZTL PP Poligrodzianie I nagrody
laureata
w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych - Nowy Tomyśl 2009-05-30
wszelkie informacje dostępne na stronach internetowych Stowarzyszenia

http://www.poligrodzianie.pl/wydarzenia/wyd_61

