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II Warsztaty
Ukraiñskiej Muzyki Ludowej

W dniach 15.07.2011r. � 30.07.2011r. odby³a siê II
Edycja Warsztatów Ukraiñskiej Muzyki Ludowej i Tañ-
ca dla m³odzie¿y polskiej i ukraiñskiej z Pomorza Za-
chodniego. Warsztaty odbywa³y siê w sali gimnastycz-
nej I Liceum Ogólnokszta³c¹cego z ukraiñskim jêzykiem
nauczania w Bia³ym Borze. Szko³a ta jest jedyn¹ tego
typu placówk¹ mniejszo�ci narodowej w naszym regio-
nie. Liceum powsta³o w 1990 roku na bazie Szko³y Pod-
stawowej nr 2, która istnieje od 1958 roku. Do placówki
uczêszcza m³odzie¿ pochodzenia ukraiñskiego i polskie-
go z sze�ciu województw, która na czas nauki zamiesz-
kuje w internacie szko³y.

W szkole dzia³a wiele zespo³ów artystycznych, któ-
re kultywuj¹ tradycje ukraiñskie w celu podtrzymywa-
nia to¿samo�ci narodowej. Pomimo pracy w zespo³ach
artystycznych, nasza m³odzie¿ osi¹ga dobre wyniki w na-
uce, od wielu lat zdawalno�æ matury wynosi 100%
i wszyscy absolwenci dostaj¹ siê na studia.

Warsztaty prowadzone by³y pod kierownictwem dy-
rektora Zespo³u Szkó³ im. Tarasa Szewczenki pana An-
drzeja Drozdy � absolwenta Instytutu Kultury w Kijo-
wie. W warsztatach taneczno-wokalnych wziê³o udzia³
oko³o 50 uczestników w wieku od 14 do 18 lat. By³a to
m³odzie¿ ukraiñska i polska z województwa zachodnio-
pomorskiego i pomorskiego, która poznawa³a i doskona-
li³a kulturê ukraiñsk¹ poprzez naukê tañców ludowych,
utworów wokalnych oraz mo¿liwo�æ jej kultywowania
i przekazywania w�ród grup rówie�niczych.

Komu i czemu ma s³u¿yæ to przedsiêwziêcie?
Cele warsztatów to:

§ integracja �rodowiska lokalnego,
§ upowszechnianie kultury ukraiñskiej w regionie i �ro-

dowisku lokalnym,

§ popularyzacja tañca i muzyki ukraiñskiej, rozwija-
nie zainteresowañ m³odzie¿y,

§ podtrzymywanie i rozwój to¿samo�ci kulturowej
ukraiñskiej mniejszo�ci narodowej,

§ rozwój i pobudzanie do aktywno�ci w procesie bu-
dowania spo³eczeñstwa obywatelskiego w�ród m³o-
dzie¿y,

§ promocja regionu Pomorza Zachodniego.

Podsumowaniem warsztatów by³o uczestnictwo
m³odzie¿y w nastêpuj¹cych przedsiêwziêciach kultural-
nych w naszym regionie:
§ 4 maja 2011r. � S³upsk � �Wielokulturowy S³upsk�
§ 21 maja 2011r. � �Regionalne Obchody Szewczen-

kowskie�
§ 2-3 lipca 2011r. � �Festiwal Kultury Ukraiñskiej�
§ 28 lipca 2011r. � �Dni Bia³ego Boru�

Warsztaty s¹ cyklicznym przedsiêwziêciem naszej
Gminy, Powiatu i Województwa. M³odzie¿ uczestnicz¹ca
w warsztatach dziêki wspólnej pracy, nabytym wiado-
mo�ciom i umiejêtno�ciom, przebywaniu ze sob¹ przy-
czynia siê do rozwoju aktywno�ci w procesie budowa-
nia spo³eczeñstwa tolerancyjnego, przyjaznego na �in-
no�æ�.ö

Irena Drozd
konsultant ds. mniejszo�ci narodowych

w ODN w S³upsku

Æ Turniej  M³odych  Fizyków
to dru¿ynowe zawody uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych organizowane pod auspicja-
mi Polskiego Towarzystwa Fizycznego jako
impreza komplementarna do Olimpiady Fi-
zycznej.

Turniej polega na opracowaniu rozwi¹-
zañ zadañ � problemów i ich przedstawie-
niu, najpierw w formie pisemnej, a nastêpnie
w formie referatów i publicznej dyskusji nad
przedstawionymi rozwi¹zaniami. W zawo-
dach turniejowych uczestnicz¹ piêcioosobo-
we dru¿yny; praca w szkole mo¿e byæ pro-
wadzona przez liczniejsze zespo³y.

Wêcej informacji i regulamin:
http://ptf.fuw.edu.pl/tmf2012.html


