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Wszystkie dzieci traktuję jak swoje
Rozmowa z MAŁGORZATĄ KALARUS, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, kierownikiem Festiwalu Święto Dzieci Gór
sposób - o pokój i szczęście dla dzieci świata. Dużym zainteresowaniem
cieszy się także korowód festiwalowy z udziałem banderii konnej,
dwunastu zespołów i mieszkańców
Nowego Sącza, którzy z dziećmi festiwalowymi podążają na sądecki
Rynek. Tradycyjnie korowód prowadzi dorosła grupa lachowska. W tym
roku będzie to zespól Piątkowioki.

- Formuła Festiwalu od lat pozostaje ta sama. W tym roku będzie jakaś
zmiana?
- Od początku formuła Festiwalu
jest niezmienna, jednak każda edycja jest inna. Zawsze gościmy nowe
zespoły reprezentujące różne regiony, a ze strony zagranicznej różne
państwa. Zainteresowanie udziałem
w Festiwalu grup zagranicznych jest
bardzo duże. W ciągu roku prowadziliśmy korespondencję ze 170 zespołami z ponad 60 krajów. Zakwalifikowaliśmy - zgodnie z formułą ŚDG – tylko 6 grup polskich i 6
zagranicznych, które połączone w
pary kamrackie przedstawią na

FOT. MCK „SOKÓŁ” W NOWYM SĄCZU

- Festiwal na stałe wpisał się w harmonogram letnich imprez w Nowym
Sączu. Warto przypomnieć, że swą tradycją nawiązuje do przedwojennych
czasów...
- Międzynarodowy Festiwal
Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” nawiązuje w swoich założeniach do przesłanek programowych Święta Gór,
przedwojennej imprezy zainicjowanej przez Związek Ziem Górskich, której głównym celem była
wówczas ochrona swojszczyzny.
I właśnie Święto Gór było inspiracją do zorganizowania w 1992 r.
Święta Dzieci Gór w Nowym Sączu. Ideą tego Festiwalu jest bowiem ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Na mszy w Bazylice św. Małgorzaty uczestnicy ŚDG spotykają się po raz pierwszy. Tutaj się poznają i wspólnie modlą choć każdy na swój sposób - o pokój i szczęście dla dzieci świata.
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- Na ogół nie mają specjalnych
wymagań czy życzeń. Staramy się
zapewnić dzieciom odpowiednie
warunki w czasie pobytu w Nowym
Sączu i sprostać ich oczekiwaniom.
- Ważnym elementem Święta Dzieci Gór
jest msza festiwalowa i barwny korowód na nowosądecki Rynek.
- Na mszy w Bazylice św. Małgorzaty uczestnicy spotykają się po raz
pierwszy. Tutaj się poznają i wspólnie modlą - choć każdy na swój
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- Pół tysiąca dzieci to nie lada wyzwanie. Trudno jest ogarnąć tak liczną gromadkę?
- Nie jest łatwo. Tym bardziej, że
nie ma w Nowym Sączu i najbliższej
okolicy miejsca, gdzie moglibyśmy
zapewnić pobyt dla około 500 dzieci. Zespoły mieszkają w trzech miejscach oddalonych od siebie o kilkanaście kilometrów. Staramy się jednak, aby nie odczuły pewnych niedogodności. Każda grupa ma na Festiwalu zapewnionego opiekuna, a
grupa zagraniczna dodatkowo tłumacza.
- Nie ma drugiego takiego festiwalu ani
w Polsce, ani w Europie?
- Nawet na świecie ciężko byłoby znaleźć.
- Sprawdzaliście to państwo?
- Tak, szukaliśmy informacji na
ten temat. Jest dużo dziecięcych festiwali folklorystycznych, jednak nie
ma festiwalu o podobnej formule.

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA

DOBRY

Święto Dzieci Gór

TYGODNIK SĄDECKI

9

Lekcja dla dorosłych
instrumenty muzyków i proszą o
podegranie im do zabawy. Dzieci
zawsze pomagały w pracach gospodarskich, wręcz tym żyły. Nie było
dla nich osobnych tańców, podpatrywały więc dorosłych. Jak tylko
udało się namówić muzykantów,
aby im zagrali, ruszały do zabawy.
Uciecha była niemiłosierna.
- Jak długo przygotowujecie się do
Święta Dzieci Gór?
- Z reguły program przygotowywany jest rok wcześniej. Prezentujemy się na festiwalu karpackim. W
tamtym roku braliśmy udział w Karpackim Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju. Komisja
przyznała nam możliwie największą ilość punktów. Jeszcze w kwietniu były ostatnie szlify programowe.

- Nie po raz pierwszy Piątkowioki są
gospodarzem Święta Dzieci Gór...
- Ogromnie się cieszymy, że po - Co szczególnego zapamiętał Pan z
raz czwarty będziemy pełnić ho- poprzednich edycji ŚDG?
nory gospodarza. To prawdziwy
- Każdy festiwal ma pewnie jazaszczyt. Sukcesem i wyróżnie- kieś swoje zdarzenie, ale mnie za
niem dla zespołu jest już sam fakt każdym razem urzekają pożegnauczestniczenia w Festiwalu. Do tej nia. Dzieci potrafią w ciągu kilpory oficjalnie wystąpiliśmy trzy ku dni nawiązać ze sobą silne, wyrazy, nieoficjalnie
cztery... Raz występowaliśmy dodatkowo razem z
WARTO WIEDZIEĆ
zespołem z krastniczyły 132
Do tej pory w Święcie Dzieci Gór ucze
ju Basków. Po raz
syku, Słowenii,
grupy z: Francji, Włoch, Słowacji, Mek
pierwszy braliśmy
i, Chorwacji,
Węgier, Turcji, Bułgarii, Rosji, Hiszpani
udział w Festiwalu
h, Rumunii,
w 1998 roku, późFinlandii, Macedonii, kraju Basków, Czec
niej w 2003 i 2008.
ntyny, Azerbejdżanu, Ukrainy, Baszki-

Brazylii, Arge
Bośni i Herrii, Japonii, Paragwaju, Chile, Tajlandii,
, Szkocji, Cycegowiny, Gruzji, Nowej Zelandii, Iraku
Korei PoUSA,
pru, Mołdawii, Indii, Północnej Osetii,
Litwy, Sri Lanłudniowej, Angoli, Dagestanu, Tatarii,
Sycylii, Ekwaki, Armenii, Belgii, Portugalii, Łotwy,
odzącego w
doru, Indonezji, Kraju Ałtajskiego (wch
ry, Wenezueli,
skład Federacji Rosyjskiej), Czarnogó
i, Grecji.
Austrii, Kurdystanu, Serbii, Martynik

- Będzie to wyjątkowy występ?
- Małgorzata Łukasik-Kogut przygotowała program
m
pod tytułem „Zabawy po młocce”: Gospodarz obiecał potańcówkę wszystkim, którzy pomagali przy młócce. Zamówił kapelę. Dzieci pod okiem służącej przygotowywały poczęstunek dla sąsiadów
i domowników. Korzystając z okazji, że dorośli poszli się oporządzić, zagadują przygotowujących

się, relacje
relacje. Finałowi więc za
zadaje się
wsze towarzyszą łzy. A my, dorośli, chcąc uspokoić tak wielką
gromadę płaczących dzieci, musimy im obiecywać, że to nie jest ich
ostatnie spotkanie z kamratami. I

FOT. ARCHIWUM ZESPOŁU

- Święto Dzieci Gór
to szkoła przyjaźni, z
której nikt nie chce
uciekać na wagary
– mówi w rozmowie
z nami ANDRZEJ
ŁUKASIK, kierownik
i choreograf zespołu
Piątkowioki, który
jest gospodarzem
tegorocznej edycji
Festiwalu.

później kombinować, jak z tej obietnicy się wywiązać. Nawiązane więc
n
podczas festiwalu znajomości prop
ccentują. Do dziś utrzymujemy konttakty z członkami zespołu z Włoch, z
Kalabrii, którzy byli naszymi kamraK
ttami w 1998 roku. Z zespołem z Franccji, z Bayon w Lotaryngii, nawiązaliśśmy współpracę. Kamraciliśmy się z
nimi w 2008 roku. Kilkakrotnie byn
lliśmy u nich na ich Święcie Basków.
- W tym roku będziecie się kamracić z
A
Albanią...
- Jeszcze niewiele wiemy na ich
ttemat, ale już niedługo ich poznamy
i mamy nadzieję polubimy jak pozzostałych. Wartością tego Festiwalu
jjest to, że mamy okazję poznać kultturę innych krajów z pierwszej ręki.
- Spotkania z nową kulturą to frajda nie
ttylko dla dzieci. Niemniej, czy udaje się
o
omijać wszelkie bariery?
- Na pewno dzieci nie mają barier
językowych. Nawet jeśli nie znają języka, choć teraz każde dobrze włada przynajmniej angielskim, potrafią się porozumieć. To prędzej my,
dorośli, mamy kłopoty językowe.

A jeśli chodzi o bariery kulturo- a wiadomo, że każdy chce wziąć
we, przypomina mi
udział w sądeckim
Festiwalu.
ą
się sytuacja z 1998
Dzieci i mło8
D
roku, kiedy naszydzież zaprzyd
mi kamratami bylii
jaźniają się ze
ja
CZY WIESZ, ŻE...
członkowie zespołu z
sobą, piszą liso
Autorem scenografii na jubiDagestanu. Dla nich
sty, a odkąd
st
leuszowy, XX Festiwal ŚDG był
nie do wyobrażania
mamy interm
Maciej Berbeka, polski himalabyło tańczyć w panet, są w stane
rach. Więc kiedy na
łym kontakcie.
ły
ista, który zginął 6 marca 2013
finał mieliśmy przyZnana wszystZn
na stokach Broad Peak, i jego
gotować wspólny
kim festiwalowa
ki
żona Ewa Dyakowska-Berbeka.
występ, ich opór
formuła pozwala
fo
przed tańczeniem
tej przyjaźni zaTeraz dzieło kontynuuje wraz z
tylko z jedną osobą,
kiełkować.
ki
mamą Stanisław Berbeka, któa nie zespołowo, był
ry jak ojciec kocha góry i jak ojspory. Na szczęście i
- Czego
C
dorośli
ciec ukończył Akademię Sztuk
tę przeszkodę udało
mo
mogą nauczyć się
się pokonać.
od występujących
Pięknych.
dzi
dzieci?
- Czym jest dla
Przede
wszystkim
budowania
więti l ? Ni
tki
b d
dzieci udział w tym Festiwalu?
Nie nuzi. Myślę, że każdy, kto weźmie
dzi im się niezmienna jego formuła?
- Zarówno dla młodszych, jak udział w Święcie Dzieci Gór wyniei starszych członków zespołu jest sie dla siebie lekcje. To szkoła przyto wielkie przeżycie. Duże odstępy jaźni, z której nikt nie chce uciekać
czasowe między naszym udziałem na wagary.
w imprezie wynikają z konkurencji.
Mamy sporo zespołów lachowskich,
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Wracamy po 30 latach !!!!
Tradycyjna Receptura – Tylko naturalne składniki
Nowy Sącz Lwowska 12
Nowy Sącz Długoszowskiego 83a (Przy Skansenie)
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