RELACJA
ZE SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH SENIORÓW MIĘDZYZDROJE 2012
Seniorzy, ludzie złotego wieku – to piękne co robicie.
Państwa zaangażowania i aktywności mogą uczyć się młodzi.
Pięknymi, różnobarwnymi kolorami strojów, ciekawą i bogatą prezentacją muzyczną
rozpoczęliśmy złotą polską jesień w Międzyzdrojach, z udziałem 37 kapel i zespołów
muzycznych. Śpiew, muzykę i taniec można było usłyszeć wszędzie: w Amfiteatrze, Domu
Kultury i w plenerze. Jest to jedna z najpiękniejszych imprez kulturalnych. Każdego roku do
Międzyzdrojów przyjeżdżają ludzie „złotego wieku”, łącząc wielopokoleniową tradycję
i podtrzymując to - co najpiękniejsze, historię i tradycję swoich przodków.
Pomysłodawcą w 2003 r. Festiwalu Artystycznego Seniorów pn. „Barwy jesieni”, była
p. Krystyna Bakun, która opracowała założenia i program imprezy. W skład społecznego
komitetu organizacyjnego
weszli
wówczas
przedstawiciele:
Rady
Miejskiej,
Polskiego
Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Wolińskiego Parku Narodowego oraz
Międzynarodowego Domu Kultury. Tu
należy wspomnieć jeszcze wiele osób,
bez których ta impreza nie mogłaby się
odbyć, a szczególnie p. Elżbietę Janas,
Zespół „Fale” , p. Krystynę Iwan
i młodzież z Zespołu Szkół Morskich
ze Świnoujścia, pracowników MDK
oraz sponsorów. Od 2004 r. impreza
przybrała
nazwę
Spotkania
Artystyczne Seniorów i jest organizowana przez Międzynarodowy Dom Kultury.
Dziesięć lat temu chyba nikt nie zdawał sobie z tego sprawy, że ta impreza będzie tak
rozwojowa. W pierwszej edycji w przeglądach muzycznych wystąpiło 29 zespołów. W tym
roku gościliśmy 37 zespołów, w tym też laureatów przeglądów z lat poprzednich np. Zespół
„Ale Babki” ze Świdnicy, „Balbiny” z Polic, „ Sami Swoi” z Wierzchowa, czy „Swaty”
z Będzina. Przejechały też nowe bardzo ciekawe zespoły ludowe i śpiewacze.
Już 28.09 od godz. 16.00 ulicami
naszego miasta przemaszerował barwny
korowód, z udziałem wszystkich zespołów,
zakończony wspólnym polonezem na 250 par.
Nad
bezpieczeństwem
wszystkich
uczestników korowodu czuwała Straż Miejska
i Policja.
O godz. 17.00 odbyła się
inauguracja SAS w Amfiteatrze. Na powitanie
wszystkich uczestników wystąpili gospodarze
naszego miasta: Zespół „Fale” i „Bryzy” oraz
laureaci Grand Prix z 2011 r. Zespół Pieśni i
Tańca „Jutrzenka” z Bolesława, z pięknym

koncertem muzyki serbskiej.
Z uwagi na dużą liczbę zespołów już od
piątku rozpoczęły się przeglądy konkursowe
w Amfiteatrze: kapele i zespoły folklorystyczne,
a w Sali Teatralnej MDK: chóry i zespoły
śpiewacze.
Jurorzy mieli bardzo trudne zadanie,
gdyż po wysłuchaniu wszystkich zespołów
folklorystycznych i kapel ludowych oraz
chórów i zespołów śpiewaczych stwierdzili
jednomyślnie, że był to bardzo wysoki poziom
artystyczny i wyrównany poziom zespołów.
Jednakże, trzeba było podjąć to wyzwanie,
zdania zawsze będą podzielone, każdy miał
swojego faworyta, dlatego też przyznano dodatkowe nagrody specjalne i wyróżnienia.
Czas szybko minął i o godz. 16.00 w niedzielę spotkaliśmy się wszyscy na
podsumowaniu
i koncercie finałowym w Amfiteatrze. Tu chcieliśmy również podkreślić
bardzo ważne wydarzenie - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, przypadające
1 października, to była znakomita okazja, żeby wspólnie pokazać jak ważna jest rola
najstarszego pokolenia.
W Spotkaniach Artystycznych Seniorów udział wzięło ponad 500 osób-uczestników,
z
niżej
wymienionych
województw:
17 zespołów z woj. zachodniopomorskiego,
9 zespołów z woj. dolnośląskiego, 6 zespołów
z woj. lubuskiego, 2 zespoły z woj. łódzkiego,
1 zespół
z woj. kujawsko-pomorskiego
i 1 zespół z woj. śląskiego.
Nasza impreza nabiera dużej rangi
w regionie zachodniopomorskim, wszystkim
było niezmiernie miło, że na zakończenie SAS
zaszczycili nas swoją obecnością: Pan Wojciech
Drożdż
wicemarszałek
województwa
zachodniopomorskiego, Pani Ewa ŻmudaTrzebiatowska Poseł na Sejm RP, Pani Beata Kiryluk Starosta powiatu kamieńskiego, Pani
Katarzyna Kutereba Gnitecka- zastępca burmistrza Międzyzdrojów, Pan Henryk Nogala
Sekretarz Miasta oraz licznie zgromadzona publiczność. Amfiteatr okazuje się już zbyt mały,
zabrakło nam miejsc siedzących (przygotowaliśmy ich ponad 1200).
Pani Beata Kiryluk Starosta
Kamiński
ufundowała nagrody
pamiątkowe dla 3 zespołów, które są z
nami nieprzerwanie przez 10 lat tj: dla
Zespołu „Ale Babki” ze Świdnicy,
Zespołu „Uśmiech” z Łobza oraz
Zespołu „Fale” z Międzyzdrojów.
Nagrody dla uczestników
ufundował Międzynarodowy
Kultury.

SAS
Dom

Wykaz nagrodzonych pamiątkowymi gadżetami i pucharami zespołów:
W kategorii zespoły folklorystyczne i kapele ludowe:
1) Zespół śpiewaczy „Barwinok” z Rusinowa, woj. zachodniopomorskie,
2) Zespół „Radojewiczanie” z Dąbrowy Biskupiej, woj. kujawsko-pomorskie,
3) Zespół „Wesołe gospodynie” z Dobrej Nowogardzkiej, woj. zachodniopomorskie,
4) Zespół „Sami swoi” z Wierzchowa, woj. zachodniopomorskie,
5) Zespół ludowy „Pod gruszą” z Kurska, woj. lubuskie,
6) Zespół i kapela „Smardzewianie” ze Smardzewa, woj. łódzkie,
7) Zespół „Dąbrowiacy” z Rusinowa, woj. zachodniopomorskie,
8) Zespół „Jarzębina” z Kobierzyc, woj. dolnośląskie,
9) Nagrody pamiątkowe otrzymało 4 małych dzieci z zespołu „Jarzębina” z Kobierzyc.
W kategorii chóry i zespoły śpiewacze:
1) Zespół „Keja” ze Świnoujścia- Warszów, woj. zachodniopomorskie,
2) Chór „ Kanon” z Dzierżoniowa, woj. dolnośląskie,
3) Zespół śpiewaczy „Cantilena” z Czerwieńska, woj. lubuskie,
4) Chór „Con moto” z Pilawy Dolnej, woj. dolnośląskie.
Późnym
popołudniem
zespoły
wyjeżdżały
z
Międzyzdrojów,
nam
mieszkańcom i turystom pozostawiając piękne
wspomnienia i radość z życia. Potwierdza się
fakt, że życie Seniora nie musi być smutne i
samotne, trzeba korzystać z każdej chwili
która jest nam dana, a muzyka i śpiew niech
nam towarzyszą zawsze.
Już dziś zapraszam na kolejną, myślę,
że już międzynarodową edycję Spotkań
Artystycznych Seniorów, którą planujemy
w ostatni weekend września 2013 r.
Bliższych informacji o SAS i galerię
zdjęć
można
obejrzeć
na
stronie
www.mdkmiedzyzdroje.com.
Zapraszam.
Jadwiga Bober

