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Festiwalowe prawa dziecka
Prawa dziecka, tak jak i prawa człowieka w ogóle (bo przecież – jak
powiedział Janusz Korczak – „nie
ma dzieci, są ludzie”) podzielone są na kategorie. Cztery kategorie: osobiste (np.
prawo do życia, tożsamości,
rozwoju czy bycia w rodzinie), polityczne lub publiczne (np. prawo do wyrażania własnych poglądów, czy
uczestniczenia w stowarzyszeniach), socjalne (np. prawo
do godnych warunków życia, opieki
zdrowotnej czy odpoczynku), ekonomiczne (np. prawo do nauki).
Dzieci z Wszystkich Gór Świata przyjeżdżające w ciepłe lipcowe dni do Nowego Sącza zyskują jeszcze jedną kategorię praw: prawa festiwalowe. Oto kilka
z nich:
Prawo do władania Nowym Sączem,
a na pewno sercami jego mieszkańców. To
prawo przyznawane jest oficjalnie podczas inaugurującego koncertu na rynku
pod Ratuszem poprzez wręczenie kluczy
do miasta. Grupy dzielą się tym prawem
podczas dni narodowych. Pierwszego
i ostatniego dnia „pajdokracja” sprawowana jest niepodzielnie przez wszystkich
uczestników.
Prawo do kamractwa, bodaj czy nie
najważniejsze prawo podczas Święta
Dzieci Gór. Dzięki niemu każdy ma szansę
przekonać się, że różnice w języku, stroju, tańcach, melodiach czy zwyczajach,
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nie muszą być przeszkodą
do zawiązania serdecznych relacji wśród rówieśników z różnych
stron świata. Więcej!
Mogą być znakomitym pretekstem.
Prawo do nauczenia się przynajmniej
jednego nowego tańca jest nierozerwalnie
związane z poprzednim. Na dziecięcym festiwalu nie mam mowy
o wypalaniu fajek pokoju czy
zakopywaniu ciężkiej białej broni. Aby
okazać pragnienie, by żyć z kamratem
w pokoju, wystarczy zatańczyć wspólny
taniec. A najlepiej dwa: jego i mój.
Prawo do bycia podziwianym. Bo przecież po to właśnie młodzi ludzie ćwiczą
godzinami taniec, śpiew, zabawy, by na
scenie pokazać to, co w ich kulturze piękne. A jeśli coś jest piękne to – jak mawiał
Cyprian Kamil Norwid – ma zachwycać,
po to jest.
Prawo do uśmiechu. A może więcej?
Do śmiechu, do radości. Takiej głębokiej,
niczym nieskrepowanej. Gwarantem realizacji tego prawa jest wiek i okoliczności. Młodość, wolna od poważnych trosk,
bo to przecież wakacje, otoczona innymi
młodościami. Tak naprawdę nie trzeba nic
więcej, by festiwalowe prawo do radości
stało się faktem.
Prawo do łez. Pozornie zaprzeczające prawu poprzedniemu, a jednak

paradoksalnie pozostające z nim w związku przyczynowo-skutkowym. Im więcej
radości płynącej z przebywania wśród podobnych młodości, tym więcej smutku,
gdy trzeba się z tymi młodościami rozstać.
Łzy w takim przypadku są jak najbardziej
uzasadnione i usankcjonowane festiwalowym prawem.
Prawo do drobnych przyjemności. Takich
jak lody w upalne południe czy kąpiel na basenie. To prawo wynika... z programu festiwalu i w związku z tym jest niezbywalne.

Prawo do obcowania z historią dziadków, jak również pradziadków, czy pra
pra... itd. dziadków. To prawo z kolei gwarantowane regulaminem Święta Dzieci Gór - jest istotą festiwalowych występów. Jest niezwykle istotne, ponieważ
łączy się nierozerwalnie z innym prawem:
prawem tradycji naszych przodków do
tego, by nie odejść w niepamięć.

Korzystajcie!
KAMIL CYGANIK
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Polskie zespoły na ŚDG
ŚDG spełnia ich marzenia

Rozmowa z Jackiem Żelasko, wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Regionalnego Zespołu Lachy
- Zespół Lachy świętuje 60-lecie istnienia, a Małe Lachy są
gospodarzami festiwalu..
- Ten piękny festiwal na pewno będzie takim dopełnieniem obchodów jubileuszu. Dzieci przygotowują się
do niego już drugi rok. Praktycznie cały sezon podporządkowany jest temu niezwykłemu spotkaniu dzieci z różnych kontynentów oraz naszemu jubileuszowi.
- Już po raz kolejny wystąpicie na Święcie Dzieci Gór. Czym
dla Małych Lachów jest udział w tym festiwalu?
- Przede wszystkim dużym wyróżnieniem. Duża część
dzieci zapisała się do naszego zespołu głównie pod wpływem Święta Dzieci Gór. Trzeba podkreślić, że dla części
dzieci to spełnienie ich marzeń sprzed kilku, kilkunastu
lat. Niektóre zaczynały tańczyć już w wieku 4 lat. Najstarsze dzieci, które w tym roku wystąpią, kończą szkołę podstawową. Na tegorocznym festiwalu zaprezentujemy niewielkie przedstawienie. Nawiążemy do dawnych zabaw,
zwyczajów prac polowych. Dzieci próbowały umilać sobie czas po ciężkiej pracy, co będziemy chcieli pokazać.

Golcowie uczą gry na instrumentach

w swoim rodzaju imprezie pokazującej folklor dziecięcy
w Polsce. Dzieci czekały na udział w tym prestiżowym przeglądzie już 3 lata. Najpierw było pierwsze miejsce na naszym festiwalu wojewódzkim, potem Karpacki Festiwal
Dziecięcych Zespołów Regionalnych, zwieńczeniem będzie
Święto Dzieci Gór. Przyjedziemy wraz z 35-osobową grupą starszych dzieci. Już nie możemy doczekać się udziału!

w Nowym Sączu po raz drugi, po bardzo długiej przerwie.
Nasz zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka
Kultury w Łopusznej. Udział w Święcie Dzieci Gór jest dla
dzieci dużym przeżyciem, to dla nich niezastąpiona przygoda móc doświadczyć innych kultur. Na koniec zawsze
jest płacz, dzieci nie chcą się ze sobą rozstać. W tym roku
jadą dzieci z 4, 5, 6 klas szkoły podstawowej.

- Co pokażecie Państwo sądeckiej publiczności?
- Inscenizację pt. „Przy pleciyniu kosycków”. U nas od
dawien dawna była tradycja wyplatania koszyków wiklinowych. Niegdyś jedną z wiosek położoną nieopodal Łodygowic zalały wody Jeziora Żywieckiego. Praktycznie od
zawsze rosło tam dużo wikliny, z której mieszkańcy okolicy wyplatali koszyki. Ta tradycja przetrwała do dziś. Pokażemy jak te koszyki wyplatano. Będą temu towarzyszyć
oczywiście tańce i śpiewy. Niejako w rezerwie mamy też
zabawy pasterskie. Nasza dziecięca kapela zagra na skrzypcach, basach i heligonkach – harmonijkach, początkowo
używanych na Słowacji, które z czasem upowszechniły się
także u nas.

- Co pokażecie na festiwalu?
- Przygotowaliśmy program pt. „Na krymaskiym
mosteczku”. U nas na Spiszu był dawniej taki zwyczaj, że chłopcy w niedzielne popołudnia chodzili nad rzekę łowić ryby. Na drewnianym mostku siedzą dziewczynki, które postanawiają się pobawić.
Ich zabawa jednak denerwuje chłopców, gdyż śpiew
i taniec, a zatem hałasy, płoszą ryby. Przerywają zabawę
dziewczynkom. Proszą jednak, by te nie skarżyły się rodzicom, za to zawołają muzykantów, którzy zagrają im
do tańca. Koniec końców wszystko ma szczęśliwy finał.
Dzieci wspólnie śpiewają i tańczą. Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje.

- Powiedziała Pani, że macie kapelę dziecięcą, a na ogół dzieciom
do tańca przygrywają dorośli muzycy…
- Istotnie, w zasadzie mamy małych muzyków dzięki
braciom Golec. W 2003 r. w Milówce powstała Fundacja
Braci Golec, w której dzieci mogą grać na instrumentach
ludowych i rozwijać swoje pasje. Artyści zarażają najmłodszych miłością do muzykowania. Namówiłam panów Golców, aby u nas w Łodygowicach utworzyć filię fundacji.
I udało nam się! 5 lat temu w Łodygowicach zaczął działać nasz oddział. Na pierwsze przesłuchanie przyszło 80
dzieci. Dzieci uczą się gry m.in. na skrzypcach, kontrabasie, dudach. Mamy bardzo zdolnych młodych muzyków.
Niedawno Mali Magurzanie otrzymali Nagrodę im. Oskara Kolberga, która od 1974 r. przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej. Mam nadzieję, że nasza
twórczość spodoba się publiczności Święta Dzieci Gór.

- Jaki zespół będzie Waszym kamratem?
- Grupa Mladost z Bośni i Hercegowiny. Tam jeszcze z zespołem nie byliśmy. Może uda nam się nawiązać jakieś ciekawe kontakty? Święto Dzieci Gór jest do
tego wyśmienitą okazją. Można nawiązać międzynarodową współpracę między zespołami.

Z Podkarpacia do Małopolski

Powrót po 20 latach
Rozmowa z Romanem Malkiewiczem, instruktorem tańca,
choreografem Zespołu Pieśni i Tańca Bandoska z Rzeszowa

Rozmowa z Krystyną Mikociak, kierownikiem Zespołu
Regionalnego Mali Magurzanie z Łodygowic z powiatu
żywieckiego
- Mali Magurzanie po raz pierwszy przyjeżdżają na Święto Dzieci Gór.
- Tak, działamy dopiero 10 lat. Reprezentujemy folklor
Górali Żywieckich. Mali Magurzanie powstali w 2004 r. jako
grupa początkująca w ramach działającego od 1984 r. Zespołu Regionalnego Magurzanie z Łodygowic. Bardzo się cieszymy, że będziemy mieli okazję zaprezentować się na tej jedynej

Rozmowa z Marią Wnęk, kierownikiem zespołu
Dziecięcego Zespołu Regionalnego Mali Toniecnici
z miejscowości Krempachy na Spiszu
- Powracacie z zespołem na Święto Dzieci Gór. Po raz ostatni byliście tu 20 lat temu…
- Tak, przyjeżdżamy po raz drugi po latach. Po raz
pierwszy wystąpiliśmy na V Święcie Dzieci Gór. Teraz
powracamy. Co prawda jeździłam na festiwale też z innymi grupami, ale z Małymi Toniecnicami będziemy
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Baliczek

- Co zespół z Podkarpacia pokaże w Nowym Sączu?
- Na festiwalu jesteśmy po raz pierwszy. Zaskoczymy na
pewno tańcami, które są zupełnie inne niż w Małopolsce,
przynajmniej w części. Wiadomo, że w różnych regionach
Polski podstawowe kroki są takie same. Mamy natomiast
trochę tańców, które nie występują nigdzie indziej tylko
właśnie na Podkarpaciu.
- Skoro gościcie po raz pierwszy na Święcie Dzieci Gór, dzieci pewnie bardzo się cieszą, że mogą wystąpić na tym kolorowym festiwalu radości.
- Oczywiście, to dla nich duża frajda ale i wyzwanie.
Ćwiczą cały czas. Pracują pilnie nad repertuarem, aby dobrze się pokazać i zaprezentować. Trema im towarzyszy,
ale pracują wytrwale. Niektórzy nawet myślą, że nie pojadą na festiwal, tak są wystraszeni (śmiech). Wiele z nich
nie występowało jeszcze na takiej dużej imprezie.
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Polskie zespoły na ŚDG
Najpierw tańce a potem oscypek

w Nowym Sącu. Bedziemy tu już po raz drugi. Dzieci to
bardzo przezywają, są trochu „wystrachani”. Cekomy
z niecierpliwością na zabawy, tańce, na inne kultury.
Może dzieci poznają jakieś swoje miłości? Jako kamratów mamy Gruzinów, to tym bardziej, tak temperamentnie. Oby tam tylko pogoda dopisała, a Bozia
zdrowie dała i będzie wsysko dobze.

na halach. Będziemy prezentować także góralskie
śpiewy i tańce, jak ozowodno, po dwa, po śtyry,
trzy a roz, zbójnicki. Nie zabraknie też przyśpiewek do tańca. Kapela zagra na instrumentach, na
skrzypcach, fujarkach.
- Dzieci chętnie występują?
- Mamy teraz bardzo młodą ekipę, ale to miłe,
zdolne, zaangażowane dzieci.

Pierwsza miłość na festiwalu

- Na festiwalu pokażecie typowo góralski folklor.
- Tak, nasz zespół pochodzi ze wsi Ratułów
w gminie Czarny Dunajec. Działamy pod patronatem Oddziału Związku Podhalan w Ratułowie.
Reprezentujemy Podhalan, grupę Górali Karpackich. Zespół prowadzę od 1993 r. wspólnie z moją
trzecią już żoną. Będziemy tańczyć i śpiewać po
góralsku. Pokażemy „Pucynie oscypka”, pokażemy jak bawią się dzieci.
- Będzie można spróbować oscypka?
- Tego nie wiem, być może (śmiech).
- „Pucenie” oscypka to inaczej jego wyrabianie.
- Tak, co to właśnie chcemy pokazać. Będzie
też zabawa dzieci przy wypasaniu krów i owiec

ZDJĘCIA MCK SOKÓŁ

Rozmowa ze Stanisławem Sobczykiem,
kierownikiem zespołu Tatry z Ratułowa

Rozmowa z Krystyną Szczurek, kierownikiem zespołu
Zbójnik ze Skawicy
- Zawitacie Państwo do Nowego Sącza z Podhala.
- Nos zespół działa w piyknej wiosecce nalezącej
do gminy Zawoja. Jak jedziemy od strony Jordanowa,
mijamy Białkę, Skawicę, Zawoję, Krowiarki, Zubrzycę itd., az pod Tatry. Momy wielkom nadzieje, ze się
będziemy super bawić na piyknym Święcie Dzieci Gór
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www.perlapoludnia.pl

Cieszymy się uznaniem
i zaufaniem najbardziej
wymagających Gości,
dając gwarancję
najwyższego poziomu
i kultury świadczonych usług.

www.perlasudetow.com

- Jaki program pokażecie na Święcie Dzieci Gór?
- Zaprezentujemy pokaz pod nazwą „Prządki”.
Nawiązuje on do zapomnianego, mało juz uzywanego przędzenia wełny. Pokażemy wsysko od pocątku, kiedy runo brało się w koszykach, gdy się
gręplowało te wełne, nakładało na kołowrotek. Matule i ciocie ucyły tego młode dziewczyny. Siedziały długimi zimowymi wiecorami w izbie i gręplowały. Takim właśnie motywem nauki przędzenia
na kołowrotku zacnie się nasz program. Dawniej
dziewcynki po takiej pracy, jak już pomogły matuli, miały czas na zabawę. Na zakończenie gręplowania starsi robili potańcówki, organizowano biesiady.
ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA

