


XXI MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA 
FOLKLORYSTYCZNE
ŻERKÓW – KOTLIN – ŻEGOCIN – JAROCIN 2018

UCZESTNICY:
1.	 Zespół	Folklorystyczny	“SLOBODA”	–	Rumenka	(Serbia)	
2.	 Młodzieżowy	Zespół	Folklorystyczny	„TOPOGÓ” –   

Nyiregyháza	(Węgry)
3.	 Dziecięcy	Zespół	Folklorystyczny	„ŠARIŠANČEK” –  

Preszów	(Słowacja)
4.	 Zespół	Folklorystyczny	“IGLIKA”	–	Płowdiw	(Bułgaria)
5.	 Zespół	Tańca	Ludowego	„CYBINKA-GRODZISK” –  

Grodzisk	Wlkp.	(Polska)	
6. „ZESPÓŁ Z KOCINY”	–	Kocina	(Polska)
7.	 Zespół	Tańca	Ludowego	„KOSYNIERZY”	–	Janków	Przy-

godzki	(Polska)
8.	 Zespół	Śpiewaczy	„ŁAGIEWNICZANIE”	–	Łagiewniki	

(Polska)
9.	 Zespół	Śpiewaczy	„CIŚWICZANIE”	–	Jarocin	(Polska)
10.	 Zespół	Śpiewaczy	„DĄBROWIANKI” –	Dąbrowa	 

(Polska)
11.	 Zespół	Pieśni	i	Tańca	„SZWAJCARIA ŻERKOWSKA” – 

Żerków	(Polska)
12. „KAPELA LUDOWA Z ŻEGOCIONA” 	–	Żegocin	(Polska)
13.	 Zespół	Folklorystyczny	„SNUTKI”	–	Potarzyca	(Polska)

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie	Miłośników	Kultury	Ludowej

WSPÓŁORGANIZATOR:
Ośrodek	Kultury	w	Żegocinie

PATRONAT NAD KONCERTAMI:
28.06.		Żerków	–	Burmistrz	Żerkowa
29.06.		Kotlin	–	Wójt	Gminy	Kotlin	
30.06.		Żegocin	–	Wójt	Gminy	Czermin	i	Starosta	Pleszewski
01.07.		Jarocin	–	Burmistrz	Jarocina	i	Starosta	Jarociński

REALIZACJA KONCERTÓW:
VEGA	SOUND	w	Koźminie	Wlkp.
Biblioteka	Publiczna	Miasta	i	Gminy	w	Jarocinie		
Biblioteka	Publiczna	Miasta	i	Gminy	w	Żerkowie
Ośrodek	Kultury	w	Żegocinie
Centrum	Kultury	i	Sztuki	w	Kaliszu
Dom	Kultury	w	Kotlinie

KONFERANSJER KONCERTÓW:
Krzysztof	Zawada
Janusz	Barański

OPRAWA PLASTYCZNA:
Tomasz	Sadło

PATRONAT MEDIALNY:  
Gazeta	Jarocińska
Życie	Pleszewa	
Radio	Elka
Radio	Centrum

KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE:
Aleksandra	Mendelska	

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Zofia	Zawada
Anna	Gałczyńska
Ewa	Idzikowska
Alina	Kasprzak
Piotr	Handzelek
Janusz	Barański
Krzysztof	Zawada

KIEROWNICTWO ORGANIZACYJNE:
Jarosław	Mendelski

XXI INTERNATIONAL FOLK MEETINGS 
ŻERKÓW – KOTLIN – ŻEGOCIN – JAROCIN 2018

PARTICIPANTS
1.	 Folk	Ensemble	„SLOBODA”–	Rumenka	(Serbia)	
2.	 Youth	Folk	Ensemble		„TOPOGÓ”	–		Nyiregyháza	 

(Hungary)
3.	 Children`s	Folk	Ensemble	„ŠARIŠANČEK” –	Presov	 

(Slovakia)
4.	 Folk	Ensemble		„IGLIKA” –	Plovdiv	(Bulgaria) 
5.	 Folk	Dance	Ensemble	“CYBINKA-GRODZISK” – 

Grodzisk	Wlkp.	(Poland)
6.	 Ensemble	„ZESPÓŁ Z KOCINY”	–	Kocina	(Poland)
7.	 Folk	Dance	Ensemble	„KOSYNIERZY”	–	Janków	Przy-

godzki	(Poland)
8.	 Singing	Ensemble	„ŁAGIEWNICZANIE”	–	Łagiewniki	

(Poland)
9.	 Singing	Ensemble	„CIŚWICZANIE”	–	Jarocin	(Poland)
10.	 Singing	Ensemble	„DĄBROWIANKI”	–	Dąbrowa	 

(Poland)
11.	 Song	and	Dance	Ensemble	“SZWAJCARIA 

ŻERKOWSKA” –	Żerków	(Poland)
12.	 Folk	Band	„KAPELA LUDOWA Z ŻEGOCINA”	–	Żegocin	

(Poland)
13.	 Folk	Ensemble	„SNUTKI”	–	Potarzyca	(Poland)

THE ORGANIZER
The	Association	of	Folk	Culture	Lovers

CO-ORGANIZER
Żegocin	Culture	Centre

The CONCERTS’ PATRONS
28.06.	Żerków	–		Mayor	of	Żerków
29.06.	Kotlin	–		Chief	Officer	of	Kotlin
30.06.	Żegocin	–		Chief	Officer	of	Czermin	and	Starost	of	

Pleszew
01.07.	Jarocin	–	Mayor	of	Jarocin	and	Starost	of	Jarocin

CONCERTS REALIZATION 
VEGA	SOUND	in	Koźmin	Wlkp.	
Public	Library	in	Jarocin
Public	Library	in	Żerków
Culture	Centre	in	Żegocin
The	Art	and	Culture	Centre	in	Kalisz
Culture	Centre	in	Kotlin

CONCERTS PRESENTER
Krzysztof	Zawada
Janusz	Barański

VISUAL SETTING
Tomasz	Sadło			

MEDIA
Gazeta	Jarocińska
Życie	Pleszewa
Radio	Elka
Radio	Centrum

ART AND CHOEOGRAPHY DIRECTOR
Aleksandra	Mendelska

ORGANIZERS’ COMMITTEE:
Zofia	Zawada
Anna	Gałczyńska
Ewa	Idzikowska
Alina	Kasprzak
Piotr	Handzelek
Janusz	Barański
Krzysztof	Zawada

MANAGEMENT DIRECTOR:
Jarosław	Mendelski



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO
XXI	 Międzynarodowe	 Spotkania	 Folklo-
rystyczne	 to	 projekt	 współfinansowany	
przez	 Samorząd	 Województwa	 Wielko-
polskiego.

 
GOVERNMENT OF THE WIELKOPOLSKA  
VOIVOIDSHIP
XXI International Folk Meetings is a  co-financed project by 
the Government of  Wielkopolska Voivoidship..

STAROSTWO POWIATOWE  
W JAROCINIE
włączyło	 się	 w	 organizację	 spotkań	 
z	folklorem	niemalże	od	samego	początku.	
Starostwo	 przyznaje	 dotacje	 	 na	 organi-
zację	 imprezy.	 W	 kilku	 edycjach	 spotkań	
starostwo	 zorganizowało	 wystawę	 sztuki	

ludowej,	która	odbywała	się	w	dniu	koncertu	 finałowego	
na	rynku	lub	w	parku	w	Jarocinie.

DISTRICT OF JAROCIN
has taken active part in organizing folklore meetings since 
almost the beginning. The District Authority Office grants 
financial help to the meetings’ organization. In some edi-
tions, District of Jarocin organized the folklore art exhi-
bition, which was taken place the same day as the finale 
concert at the market square or local park. 

URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE
Od	 pierwszej	 edycji	 Międzynarodowych	
Spotkań	Folklorystycznych	organizację	im-
prezy	 wspiera	 Urząd	 Miejski	 w	 Jarocinie,	
przyznając	co	roku	dotację.

COMMUNE OF JAROCIN
City hall of Jarocin supports the organiza-

tion of International Folk Meetings since its first edition by 
giving yearly subsidy.

STAROSTWO POWIATOWE  
W PLESZEWIE
włączyło	 się	 w	 organizację	 spotkań	 od	
2009	roku,	wspierając	finansowo	Ośrodek	
Kultury	 w  Żegocinie.	 Dotacja	 starostwa	
przyczyniła	się	do	należytego	przygotowa-
nia	 koncertu	 w  Żegocinie	 i	 pozwoliła	 na	
przyjęcie	jednego	zespołu	w	Pleszewie.

DISTRICT OF PLESZEW
joined the organization committee in 2009.  It also sup-
ports financially the Culture Centre in Żegocin . The  money 
made it easy to prepare the concert in Żegocin and enabled 
the accommodation of one of the groups in Pleszew.

URZĄD GMINY W CZERMINIE
Podobnie	jak	Starostwo	Powiatowe	w	Ple-
szewie,	Urząd	Gminy	w	Czerminie	wsparł	
finansowo	organizację	sobotniego	koncer-
tu	w	Żegocinie.

COMMUNE OF CZERMIN
also supported financially the organization of the Saturday-
’s concert in Żegocin the same way as the Pleszew District.

OŚRODEK KULTURY W ŻEGOCINIE
Po	 raz	 dziesiąty	 w	 historii	 Międzynarodo-
wych	 Spotkań	 Folklorystycznych	 Ośrodek	
Kultury	 w	 Żegocinie	 jest	 organizatorem,	
przy	 pomocy	 Centrum	 Kultury	 i	 Sztuki	 
w	Kaliszu	jednego	z koncertów.

CULTURE CENTRE IN ŻEGOCIN
For the 10th time in the history of International Folk Me-
etings, the Culture Centre in Żegocin is one of the organi-
zers of one of the concerts. It was possible due to financial 
help of Centre of Culture and Art in Kalisz.

CENTRUM KULTURY  
I SZTUKI W KALISZU
od	wielu	 lat	CKiS	Kalisz	or-
ganizuje	jeden	z koncertów	

festiwalowych	oraz	wystawę	sztuki	ludowej.	Od	ośmiu	lat	
jest	 to	 koncert	 w	 Żegocinie,	 który	 CKiS	 Kalisz	 organizuje	
wspólnie	z	miejscowym	Ośrodkiem	Kultury.
 

CENTRE OF CULTURE AND ART IN KALISZ
for many years the Centre of Culture and Art in Kalisz has 
been organizing one of the festival concerts and a folk art 
exhibition. For 8 years in Żegocin, there has been a concert 
which is organized by the Centre of Culture and Art in Ka-
lisz and Culture Center in Żegocin.

BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA MIASTA 
I GMINY  
W JAROCINIE
Od	 dwóch	 lat	 w	 orga-

nizację	 koncertu	w	 Jarocinie	 oraz	 imprez	 towarzyszących	
włączyła	się	biblioteka	jarocińska.

PUBLIC LIBRARY IN JAROCIN
The library in Jarocin has been helping in organizing the 
concerts for the last 2 years.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA  
I GMINY W ŻERKOWIE
W	 tym	 roku	 po	 raz	 drugi	 odbędzie	 
się	 koncert	 Międzynarodowych	 Spotkań	
Folklorystycznych	w	 Żerkowie,	 organizo-
wany	przez	lokalną	bibliotekę	we	współ-
pracy	ze	Szkołą	Podstawową	im.	Adama	

Mickiewicza	w	Żerkowie.

PUBLIC LIBRARY IN ŻERKÓW
This year for the second time the library and Adam Mickie-
wicz’s Primary school in Żerków are going to organize the 
concert in Żerków during the International Folk Meetings.

DOM KULTURY W KOTLINIE
W	 tym	 roku	 po	 raz	 trzeci	 odbędzie	 się	
festiwalowy	 koncert	 w	 Kotlinie,	 który	
zorganizuje	miejscowy	dom	kultury.

CENTRE FOR CULTURE IN KOTLIN
There will be a festival concert in Kotlin organized by local 
culture centre for the third time this year.



ZESPÓŁ	FOLKLORYSTYCZNY
FOLK ENSEMBLE

„SLOBODA”
RUMENKA	SERBIA
RUMENKA SERBIA

W	miejscowości	Rumenka,	koło	Nowego	Sadu	
w	1980	r.	powstało	Stowarzyszenie	Kulturalno-Arty-
styczne	 „Sloboda”.	W	 ramach	 tego	 stowarzyszenia	
działają	 grupy	 folklorystyczne,	 baletowe,	 jazzowe	 
i	wokalne.	Stowarzyszenie	posiada	też	swoje	warsz-
taty	do	produkcji	 i	 rekonstrukcji	 strojów	 ludowych.	
Zespół	Folklorystyczny	„Sloboda”	oprócz	występów	
krajowych	w	ostatnich	 trzech	 latach	wystąpił	 także	
w:	 Macedonii,	 Grecji,	 Słowenii,	 Rumunii,	 Bułgarii	 
i	 Słowacji.	 Kierownikiem	 artystycznym	 zespołu	
jest	 Marko	 Mandaric	 a	 prezesem	 stowarzyszenia	 
jest	Momir	Miskovic.	

 An Artistic-Cultural Association “Sloboda” 
was set up in Rumenka, near Novi Sad in 1980. 
There are folk, ballet, jazz and vocal groups with-
in the association. The association has its own 
workshops where the folk costumes are repro-
duced. The folk group “Sloboda” performed na-
tionally as well as internationally in: Macedonia, 
Greece, Slovenia, Romania, Bulgaria and Slovakia.  
The group’s artistic director is Marko Mandaric 
and director of the association is Momir Miskovic.

MŁODZIEŻOWY	ZESPÓŁ	FOLKLORYSTYCZNY
YOUTH FOLK ENSEMBLE

„TOPOGÓ”
NYIREGYHÁZA	WĘGRY
NYIREGYHÁZA HUNGARY

Grupa	 „Topogó”	 została	 założona	 w	 2010.	
Obecna	grupa	jest	nastepczynią	istniejącej	wcześniej	
grupy	 folklorystycznej	 „Nyirség”,	 która	 jest	 jedną	 
z	 najlepszych	 amatorskich	 grup	 na	 Węgrzech.   
Członkowie	mają	od	10-17	lat.	Repertuar	grupy	„To-
pogó”	zawiera	tańce	folklorystyczne	z	rejonu	Karpat	
Węgierskich.	Zespół	„Topogó”	jest	częstym	uczestni-
kiem	wielu	dziecięcych	i	młodzieżowych	festiwali	na	
terenie	Węgier	i	od	kilku	lat	bierze	udział	w	folklory-
stycznych	festiwalach	europejskich.

The “Topogó” Youth Folk Ensemble was  
established in 2010. The group is the genera-
tion replacement group of “Nyirség” Folk Dance 
Ensemble, which is one of the best amateur 
folk dance groups in Hungary. The members of 
“Topogó” are between 10-17 years old. The reper-
toire of the “Topogó” comprises the whole dance 
heritage of the Carpathian folk art of the Hungar-
ians. The dancers despite their age can present 
the world famous virtuosity of the Hungarian 
dances. The “Topogó” is a frequent participant  
at different children and youth folk dance festivals 
in Hungary and for a few years has participated  
in European folk dance festivals.



DZIECIĘCY	ZESPÓŁ	FOLKLORYSTYCZNY
CHILDREN`S FOLK ENSEMBLE

“ŠARIŠANČEK”
PRESZÓW	SŁOWACJA

PRESOV SLOVAKIA

Dziecięcy	 Zespół	 Folklorystyczny	 „Šarišanček”		
został	 założony	 w	 1986	 r.	 jako	 zbiorowość	 Parku	 
Kultury	 w	 Preszowie	 (Centrum	 Sztuk	 Widowisko-
wych).	 Ponad	 60	 dzieci	 i	 młodych	 ludzi	 pomiędzy	 
6	 a	 18	 rokiem	 życia	 tańczy,	 śpiewa	 i	 gra	 na	 róż-
nych	 instrumentach	 muzycznych	 w	 tym	 zespole.	 
Od	 	 pierwszego	 występu	 ich	 popularność	 szybko	
wzrasta	 i	 dzisiaj	 „Šarišanček”	należy	do	 czołowych	
dziecięcych	zespołów	folklorystycznych	na	Słowacji.	
Reprezentuje	on	miasto	Preszów	i	bogactwo	kultu-
rowe	Słowacji,	nie	tylko	w	kraju,	ale	i	zagranicą.	

The children`s folk ensemble “Šarišanček” 
was founded in 1986 as a collective of Park Kultury  
a Oddychu in Presov (The Center for Performing 
Arts). More than 60 children and young people in 
the age between 6 and 18 years dance sing and play 
the musical instruments in the ensemble. Since their 
first performance popularity of the ensemble has 
been growing fast and today “Šarišanček” belong 
among foremost children folk ensembles in Slova-
kia. It represents town Presov and national cultural  
plenitude of Slovakia not only at home but also 
abroad.

ZESPÓŁ	TAŃCA	LUDOWEGO
Folk Dance Ensemble 

„IGLIKA”
PŁOWDIW	BUŁGARIA

PLOVDIV BULGARIA

W	 2019	 roku	 zespół	 „Iglika”	 będzie	 obcho-
dzić	 swój	 jubileusz	 70-lecia.	 W	 zespole	 występuje	 
200	dzieci	podzielonych	na	5	grup	wiekowych,	w	wie-
ku	od	5	-	19	lat.	Jest	to	jedyna	grupa	takiego	rodza-
ju	w	Plowdiw.	Zespół	posiada	w	swoim	repertuarze	
tańce	ludowe	z	całej	Bułgarii.	Do	każdego	tańca	po-
siada	opracowany	muzyczny	akompaniament	kapeli		 
z	 wykorzystaniem	 tradycyjnych	 instrumentów	 mu-
zycznych.	 Zespół	 „Iglika”	 jest	 wielokrotnym	 laure-
atem	konkursów	zarówno	na	arenie	krajowej	jak	i	mię-
dzynarodowej.	Występował	miedzy	innymi	w	Polsce,	
Francji,	 Grecji,	 Szwajcarii,	 Turcji,	 Serbii,	 Macedonii	 
i	w	Niemczech.	Choreografem	i	kierownikiem	zespo-
łu	jest	Wiencislawa	Elenska.

In 2019 ensemble “Iglika” is celebrating its 
70-year old art history. More than 200 kids and 
youngsters at the age from 5 to 19 are divided into  
5 groups and take part in the first of its kind en-
semble in Plovdiv. What’s more, the ensemble’s rep-
ertoire includes dances from all folklore regions in 
Bulgaria. Every dance is accompanied by an orches-
tra of traditional musical instruments. Folklore dance 
ensemble “Iglika” is a laureate in numerous national 
and international competitions and has participated 
in cultural forums in Poland, France, Greece, Swit-
zerland, Turkey, Serbia, Macedonia and Germany. 
Chief art director and choreographer of the ensem-
ble is Ventsislava Elenska.



ZESPÓŁ
ENSEMBLE

ZESPÓŁ Z KOCINY
KOCINA	POLSKA	
KOCINA POLAND

Zespół	z	Kociny	powstał	w	roku	2004.		Zespół	
zajął	 I,	 II	 i	 III	miejsca	na	regionalnym	konkursie	Ka-
liska	Biesiada	Folkloru	w	Brzezinach.	Zespół	z	Koci-
ny	 dwukrotnie	w	2009	 i	 2013	 roku	 reprezentował	 
południową	 Wielkopolskę	 na	 Ogólnopolskim	 
Festiwalu	 Kapel	 i	 Śpiewaków	 Ludowych	 w	 Kazi-
mierzu	 nad	 Wisłą.	 W	 roku	 2014	 zespół	 reprezen-
tował	 Wielkopolskę	 na	 Dożynkach	 Prezydenckich	
w	 Spale.	 W	 2015	 r.	 zespół	 otrzymał	 honorową	 
odznakę„	 Za	 zasługi	 dla	Województwa	Wielkopol-
skiego”.	Zespół	z	Kociny	specjalizuje	się	w	tradycyj-
nej	muzyce	południowej	Wielkopolski.	W	 skład	 ze-
społu	wchodzi	sześć	osób,	które	grają	na	skrzypcach,	
bębnie,  harmonii	 trzyrzędowej,	 basach	 kaliskich,	 
bębnie	osznurowanym.	Kierownikiem	Zespołu	z	Ko-
ciny	jest	Krzysztof	Rospondek.

 

The group from Kocina was established in 
2004. The 1st, 2nd and 3rd prizes were won by 
the group at the reginal folk presentation in Brzez-
iny („Kaliska Biesiada”). The group represented the 
southern Wilekopolska region at the National Fes-
tival of Music Bands and Singers in Kazimierz nad 
Wisla in years 2009 and 2013. Moreover, in 2014 
the group performed at the Presidential Harvest Fes-
tiwal in Spala. In 2015 group was awarded a honor-
ary badge „For the contribution to the Wielkopolskie 
Voievodship”.  Kocina group specializes in the tradi-
tional music from the southern Wielkopolska region. 
There are 6 people within the group playing violin, 
drum, and other traditional music instruments of the 
region. The group leader is Krzysztof Rospondek.

ZESPÓŁ	TAŃCA	LUDOWEGO
Folk Dance Ensemble 

„CYBINKA-GRODZISK”
GRODZISK	WIELKOPOLSKI	POLSKA

GRODZISK WIELKOPOLSKI POLAND

Zespół	 Tańca	 Ludowego	 „Cybinka-Grodzisk”		
powstał	 w	 1999	 roku	 z	 inicjatywy	 Dyrektora	 
Centrum	 Kultury	 “Rondo”	 w  	 Grodzisku	 Wlkp.	 
Choreografem	 zespołu	 oraz	 instruktorem	 gru-
py	 młodzieżowej	 od	 początku	 powstania	 zespołu	
jest	 Sławomir	 Kalinowski,	 natomiast	 instruktorem	 
i	 choreografem	 grupy	 dziecięcej	 jest	 wychowan-
ka	 zespołu	 Marcelina	 Floraszek.	 Na	 co	 dzień	 ze-
spół	 wspierają	 muzycy	 Waldemar	 Łyczykowski	 
i	Damian	Popiołkiewicz. 	Zespół	współpracuje	również	 
z  	 profesjonalną  	 Kapelą	 „Po  	 Zagonach”	 z	 Pozna-
nia.	 „Cybinka-Grodzisk”	 wielokrotnie	 występowała	 
poza	granicami	kraju.

Folk Dance Ensemble „Cybinka Grodzisk” 
was established in 1999 by the Director of Cul-
ture Centre „ Rondo” in Grodzisk Wlkp. Sławomir  
Kalinowski is the choreographer and the instructor 
of teenager group, while the children’s group is led 
by Marcelina Floraszek. Group’s activity is supported 
by musicians: Waldemar Łyczkowski and Damian 
Popiołkiewicz. The ensemble also cooperates with 
the professional band „Po Zagonach” from Poznań. 
„Cybinka Grodzisk” has performed in numerous fes-
tivals, both in Poland and abroad. 



ZESPÓŁ	TAŃCA	LUDOWEGO
FOLK DANCE ENSEMBLE

„KOSYNIERZY”

JANKÓW	PRZYGODZKI	POLSKA
JANKÓW PRZYGODZKI POLAND

Zespół Tańca Ludowego „Kosynierzy” składa 
się z dwóch grup wiekowych dzieci 10-14 lat  
i powyżej 14 lat. Zespół prezentuje w swoim pro-
gramie tańce narodowe, tańce regionalne i obrzędy 
ludowe. „Kosynierzy” współpracują z kapelą „Boćki”  
oraz z zespołem „Przygodzice”. Kierownikiem 
zespołu i zarazem jego choreografem jest Agata 
Niedzielska.

Folk Dance Ensemble “Kosynierzy” consists of 
two age groups of children: in age 10-14 and over 
14 years old. The ensemble presents national danc-
es, folk dances and folk ceremonies. “Kosynierzy” 
cooperates with bands “Boćki” and “Przygodzice”. 
Agata Niedzielska is the director and choreographer 
of the group. 

ZESPÓŁ	ŚPIEWACZY
SINGING ENSEMBLE

„ŁAGIEWNICZANIE”
ŁAGIEWNIKI	POLSKA	
ŁAGIEWNIKI POLAND

Zespół	 Śpiewaczy	 „Łagiewniczanie”	 powstał	 
w	 1994	 roku	 przy	 Kole	 Gospodyń	 Wiejskich	 
w	 Łagiewnikach	 koło	 Kobylina	 w	 powiecie	 kro-
toszyńskim.	 Zespół	 składa	 się	 z	 kilkunastu	 kobiet	 
i	kapeli.	„Łagiewniczanie”	prezentują	bogaty	reper-
tuar	 pieśni	 ludowych,	 a	 także	 zwyczaj	 dożynkowy.	
Przy	 zespole	 działa	 kapela	 ludowa	 grająca	w	 skła-
dzie:	 skrzypce,	 akordeon,	 bęben.	 Zespół	 prezen-
tuje	 się	 w	 regionalnych	 strojach	 wielkopolskich.	 
Prezentowali	kulturę	ludową	swojego	regionu	także	 
za	 granicą,	 w	 Złotej	 Oleśnicy	 w	 Czechach	 
w	2007	roku.	Kierownikiem	zespołu	jest	Ewa	Bartko-
wiak,	a	instruktorem	muzycznym	Barbara	Gościniak.

Singing Ensemble „Łagiewiczanie” was 
set up in 1994 next to the Farmer’s Wifes’  
Association in Łagewniki, close to Kobylin in Kro-
toszyn District. Group consists of few women and 
a music band. “Łagiewiczanie” present wealthy 
folk songs repertoire as well as the harvest  
festival customs. There is a music band play 
for the group with such instruments as: violin,  
accordion and drum. The group wears Wielkopos-
ka region folk costumes. In 2007 “Łagiewiczanie” 
presented their region’s folk culture in Zlota  
Olesnica - Czech Republic. Group’s leader is Ewa 
Bartkowiak and musical leader is Barbara Gościniak.  



ZESPÓŁ	ŚPIEWACZY
SINGING ENSEMBLE

„DĄBROWIANKI”
DĄBROWA	POLSKA	
DĄBROWA POLAND

Zespół	powstał	w	1993	r.	W	swoim	programie	
prezentuje	pieśni	 ludowe	 i piosenki	biesiadne.	Wy-
stępuje	 na	 uroczystościach	 lokalnych.	 „Dąbrowian-
ki”	wystąpiły	podczas	ostatnich	czterech	edycji Mię-
dzynarodowych	 Spotkaniach	 Folklorystycznych.	 
W	2009	r.,	w	kategorii	zespołów	śpiewaczych,	„Dą-
browianki”	zdobyły	drugie	miejsce	na	Wojewódzkim	
Przeglądzie	 Folklorystycznym	 w  Nowym	 Tomyślu.	 
W	2011	r.	i	w	2017	r.	„Dąbrowianki”	wystąpiły	na	Ogól-
nopolskim	 Festiwalu	 Kapel	 i	 Śpiewaków	 Ludowych	 
w	Kazimierzu	Dolnym.	Zespół	kilkakrotnie	brał	udział	
w	 Biesiadzie	 Folkloru	 Ziemi	 Kaliskiej,	 zdobywając	
liczne	 nagrody.	 W	 2013	 r.	 przy	 zespole	 powstała	
także	 grupa	 młodzieżowa	 „Wianki”.	 Kierownikiem	 
„Dąbrowianek”	 i	grupy	„Wianki”	 jest	Krystyna	Mel-
czak.

The group was established In 1993. The pro-
gram consists of folk songs and custom songs. The 
group performed and still performs at the local cel-
ebrations. „Dąbrowianki” performed during the last 
four editions International Folk Meetings. In 2009 
“Dąbrowainki” won a second prize in Voivodship 
Folk Festival in Nowy Tomyśl in the category of sing-
ing groups. In 2011 and 2017 “Dąbrowianki” group 
attended National Folk Singers and Bands Festival in 
Kazimierz Dolny. The group took part several times 
in Folk Festival (Biesiada Folkloru) in the province of 
Kalisz and managed to win many awards. Moreo-
ver, in 2013 a teenager’s group was set up called 
“Wianki”. The „Dąbrowianki” and „Wianki” director 
is Krystyna Melczak.

ZESPÓŁ	ŚPIEWACZY
SINGING ENSEMBLE

„CIŚWICZANIE”
JAROCIN	POLSKA	
JAROCIN POLAND

Zespół	powstał	w	1968	r.	przy	Kole	Gospodyń	
Wiejskich	i	działał	do	1986	r.	Po	10	letniej	przerwie	
zespół	wznowił	działalność	w	1996	r.	„Ciświczanie”	
kultywują	 folklor	 Ziemi	 Jarocińskiej.	 Zespół	 wielo-
krotnie	 występował	 na	 uroczystościach	 lokalnych	 
a	 także	 brał	 udział	 w	 Biesiadach	 Folkloru	 Ziemi	 
Kaliskiej.	W	2004	r.	zespół	reprezentował	południo-
wą	 Wielkopolskę	 na	 38	 Ogólnopolskim	 Festiwalu	 
Kapel	i	Śpiewaków	Ludowych	w Kazimierzu	nad	Wisłą.	 
W	 2011	 r.	 zespół	 otrzymał	 honorową	 odznakę	 
„Za	 zasługi	 dla	 Województwa	 Wielkopolskiego”.		
„Ciświczanie”	 występowali	 także	 poza	 granica-
mi	 kraju	 w:	 Portugalii,	 Francji,	 Serbii	 i  Słowenii.	 
Kierownikiem	zespołu	jest	Maria	Sobczak.

The group was established in 1968 next to  
The Circle of Country Housewives and operated until 
1986. Having had 10 years break the group renewed 
its operation in 1996. „Ciświczanie” cultivates 
 Jarocin’s District folklore. The group performed for 
many times at the local celebrations as well as took 
part in Folk Festival (Biesiada Folkloru) in the prov-
ince of Kalisz. The group represented the Jarocin’s 
District at the 38 National Festival Folk Music and 
Singers in Kazimierz. In 2011 group was awarded 
a honorary badge „For the contribution to the 
Wielkopolskie Voievodship”. „Ciświczanie” visited 
also counties such as:  Portugal, France, Serbia and 
Slovenia. The group’s director is Maria Sobczak.



FOLK BAND

„KAPELA LUDOWA 
Z ŻEGOCINA”

ŻEGOCIN	POLSKA	
ŻEGOCIN POLAND

„Kapela	 Ludowa	 	 z	 Żegocina”	 	 założona	 została	 
w	2005	roku.		Działa	przy	Ośrodku	Kultury	w	Żegocinie.	
Od	roku	2010	kierownikiem	organizacyjnym	kapeli	 jest		
Zofia	Zawada	a	kierownikiem	muzycznym	jest	Katarzyna	
Zawada.	W	skład	kapeli	wchodzą:	 skrzypce,	akordeon,	
kontrabas,	bęben	oraz	wokal.	Kapela	przygrywa	Zespo-
łowi	 Folklorystycznemu	„Żegocinianie”	oraz	 koncertuje	
samodzielnie	 w	 lokalnych	 i	 regionalnych	 imprezach,	 
a	także	w	krajowych	 i	międzynarodowych	przeglądach	
i	 festiwalach	 folklorystycznych.	 Kapela	 wielokrotnie	
występowała	gościnnie	w	Steinhöfel	w	Niemczech.	Po-
nadto	koncertowała	na	Łotwie,	Słowacji		i	w	Czechach.	 
Kapela	 jest	 trzykrotnym	 laureatem	 Regionalnego	 Prze-
glądu	Zespołów	Folklorystycznych	Południowej	Wielko-
polski	w	Brzezinach	zajmując		zawsze	czołowe	miejsca.	
W	roku	2014	wystąpiła	w	siedzibie	Parlamentu	Europej-
skiego	w	Brukseli.	W	2017	kapela	była	finalistą	Między-
narodowego	Festiwalu	„Muzyka	Orientu”.

„Kapela Ludowa z Żegocina” – folk band was 
founded in 2005 and operates in Cultural Centre in 
Żegocin. Since 2010, Zofia Zawada is the director of 
the band and music director is Katarzyna Zawada. Folk 
band consist of: violin, accordion, contrabass, drum and 
vocal. The folk band accompanies the folklore danc-
ing group called „Żegocinianie” and plays separately in  
local as well as regional celebrations. Additionally, it 
takes part in national and international folklore festi-
vals.. The band repeatedly performed in the Steinhöfel 
municipality in Germany. Moreover, “Kapela Ludowa  
z Zegocina” was performing in Latvia, Slovakia and the 
Czech Republic. The band has thrice competed and 
achieved top scores of Regional Review of Southern 
Wielkopolska Folk Bands in Brzeziny. In 2014 it was 
playing in the European parliament in Brussels. In 2017 
was participant International Music Festival “Melodies 
of Orient”.  

ZESPÓŁ	PIEŚNI	I	TAŃCA
SONG AND DANCE ENSEMBLE

„SZWAJCARIA 
ŻERKOWSKA”

ŻERKÓW	POLSKA
ŻERKÓW POLAND

Zespół	 „Szwajcaria	 Żerkowska”	 powstał	 
w	 2016	 r.	 przy	 Szkole	 Podstawowej	 im.	 Adama	
Mickiewicza	 w	 Żerkowie.	 Podłożem	 powstania	 ze-
społu	 była	 działalność	 twórcza	 Małgorzaty	 Karcz.	
Instruktorem	tańca	ludowego	jest	Iwona	Borkiewicz,	 
którą	wspierają	Małgorzata	Karcz	 i	Monika	Urbań-
czyk.	 Kierownikiem	 organizacyjnym	 zespołu	 jest	 
dyrektor	 szkoły	 Alina	 Kasprzak.	 „Szwajcaria	 Żer-
kowska”	 w	 latach	 2016	 i	 2017	 wystąpiła	 na	Mię-
dzynarodowych	 Spotkaniach	 Folklorystycznych	
w	 Żerkowie	 oraz	 na	 Powiatowym	 Przeglądzie	
Kultury	 Ludowej	 w	 Jarocinie.	 W	 2018	 roku	 gru-
pa	 wystąpiła	 po	 raz	 pierwszy	 poza	 granicami	 
kraju,	w	Bułgarii	i	Serbii.	Działalność	zespołu	wspie-
rają	 Lokalna	Grupa	Działania	 „Zaścianek”	w	Żerko-
wie	i	Koło	Łowieckie	„Borsuk”.	

Group “Szwajcaria Żerkowska” was created  in 
2016 near the Adam Mickiewicz’s Primary School 
in Żerków. The formation of the group was based 
on Małgorzata Karcz artisitic work. Iwona Borkie-
wicz is the dance instructor and she is assisted by 
Małgorzata Karcz and Monika Urbańczyk. The head-
teacher of the Primary School - Alina Kasprzak co-
ordinates organizational issues of the group.  The 
members of  “Szwajcaria Żerkowska” performed 
during International Folklore Meetings in Żerków 
in 2016 and 2017 and District Review of Folk Cul-
ture in Jarocin. In 2018, the group performed for 
the first time outside the country, in Bulgaria and 
Serbia. Group’s activity is supported by Local Group 
Zaścianek  in Żerków and Borsuk-  the  hunting as-
sociation . 



ZESPÓŁ	FOLKLORYSTYCZNY
FOLK ENSEMBLE

„SNUTKI”
POTARZYCA	POLSKA	
POTARZYCA POLAND

Zespół	 „Snutki”	powstał	w	1984	 r.	Od	1996r.	
mecenat	 nad	 zespołem	 objęło	 Stowarzyszenie	 Mi-
łośników	 Kultury	 Ludowej.	 „Snutki”	 prezentują	 
w	swoim	programie	tańce	regionalne:	wielkopolskie,	
lubelskie,	rzeszowskie,	śląskie,	krakowskie,	łowickie,	
opoczyńskie,	żywieckie		oraz	tańce	narodowe:	polo-
nez,	krakowiak,	mazur,	kujawiak	z	oberkiem	a	także	
obrazki	 sceniczne	 przedstawiające	 różne	 zwyczaje	
ludowe.	 W	 zespole	 występują	 dzieci	 w	 wieku	 od	 
5	lat,	młodzież	oraz dorośli.	Tworzą	oni	trzy	grupy,	 
z	 którymi	 zajęcia	 taneczne	 prowadzą	 Aleksandra	
Mendelska	i	Aleksander	Ratajczyk	a	zajęcia	muzycz-
ne	Marta	 Dziatkiewicz	 	 a	 także	 dwie	 kapele	 ludo-
we.	„Snutki”	występowały	w	31	państwach	Europy	
(Niemcy,	Holandia,	Francja.	Portugalia,	Włochy,	Gre-
cja,	 Turcja,	 Albania,	 Czarnogóra,	 Bośnia	 i	 Hercego-
wina,	Chorwacja,	Serbia,	Macedonia,	Słowenia,	Buł-
garia,	Mołdawia,	Rumunia,	Węgry,	Słowacja,	Czechy,	
Ukraina,	Białoruś,	Litwa,	Łotwa,	Estonia,	Rosja,	Fin-
landia,	Turcja,	Cypr,	Luksemburg,	Hiszpania	i Szwaj-
caria).	 Założycielem,	 kierownikiem	 artystycznym	 
i	choreografem	zespołu	jest	Aleksandra	Mendelska,	
natomiast	 kierownikiem	 organizacyjnym	 jest	 Jaro-
sław	Mendelski.

The group „Snutki” was established in 1984. 
Since 1996 the patronage of the group has been 
taken by Association of Folk Culture Lovers. “Snut-
ki” present in their program regional dances of 
Wielkopolska, Lublin, Rzeszow, Slask, Krakow, Lo-
wicz, Opoczno, Zywiec as well as national dances: 
polonaise, cracovienne, mazurka, kouiaviak with 
oberek. Moreover, the group also performs vari-
ous folklore customs. The performances’ are youth 
and children since 5 year’s of age and adults. They 
make three groups, where dancing lessons are lead 
by Aleksandra Mendelska and Aleksander Ratajczyk, 
whereas the music lessons are lead by Marta Dziat-
kiewicz along with two folk music bands. “Snutki” 
performed in 31 European countries (Germany, The 
Netherlands, France, Portugal, Italy, Greece, Tur-
key, Albania, Montenegro, Bosna and Herzegovina, 
Croatia, Serbia, Macedonia, Slovenia, Bulgaria, Mol-
dova, Romania, Hungary, Slovakia, Czech Republic, 
Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia, Russia, 
Finland,  Cyprus, Luxembourg, Spain and Switzer-
land). Aleksandra Mendelska is the founder of the 
group, art and choreography director, whereas the 
management director is Jaroslaw Mendelski.



Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne

weszły	już	na	stałe	do	kalendarza	imprez	kulturalnych	Ziemi	Jarocińskiej.		W	tym	roku	odbędą	się	cztery	
koncerty:	w	czwartek	w	Żerkowie,	w	piątek	w	Kotlinie,	w	sobotę	w	Żegocinie	oraz	w	niedzielę	w Jarocinie.		 
W	tym	roku	odbędzie	się	także	wieczorne	spotkanie	zespołów	przy	ognisku	w	Potarzycy.

Koncert	 finałowy	 Międzynarodowych	 Spotkań	 Folklorystycznych	 od-
będzie	 się	 terenie	 parku	 jarocińskiego.	 Koncert	 poprzedzi	 barwny	 korowód,	 
w	którym	przez	Jarocin	przejdą	uczestniczące	zespoły,	natomiast	kapele	zostają	przewiezione	konnymi	brycz-
kami.	

W	 dotychczasowych	 edycjach	 naszych	 spotkań	 z	 folklorem	 wzięły	 udział	 97	 zespoły,	 w	 tym	 58	 
z	zagranicy.	Gościliśmy	już	grupy	z:	Czech,	Słowacji,	Węgier,	Bułgarii,	Rumunii,	Chorwacji,	Macedonii,	Bośni	
i	Hercegowiny,	Czarnogóry,	Albanii,	Grecji,	 Turcji,	Włoch,	Niemiec,	 Litwy,	Łotwy,	Estonii,	Ukrainy,	Mołdowy,	
Gruzji,	Rosji,	Słowenii,	Serbii,	Cypru	i	Hiszpanii.	

Funkcję	gospodarza	festiwalu	pełnią	zespoły	„Snutki”	i	„Żegocinianie”.	

International Folk Meetings

were	placed	into	the	cultural	calendar	of	the	Jarocin	region.	However,	this	year	there	will	be	four	concerts:	
on	Thursday	in	Żerków,	on	Friday	in	Kotlin,	on	Saturday	in	Żegocin	and	on	Sunday	in	Jarocin.	This	year	will	be	
also	evening	meeting	of	the	ensembles	by	bonfire	in	Potarzyca.

The	finale	concert	of	International	Folk	meetings	is	to	take	place	at	the	park	of	Jarocin.	Prior	to	the	concert	
a	colourful	parade	via	Jarocin’s	streets	is	organized.	The	group’s	participants	walk	but	the	musicians	are	to	be	
taken	by	horse	carriages.

There	were	97	groups	participating	in	previous	editions	of	the	meetings.	Out	of	the	total	of	93	groups,	
58	were	from	different	countries.	We	hosted	groups	from	countries	such	as:	Czech	Republic,	Slovak	Repub-
lic,	Hungary,	Bulgaria,	Romania,	Croatia,	Macedonia,	Bosnia	and	Herzegovina,	Montenegro,	Albania,	Greece,	
Turkey,	Italy,	Germany,	Lithuania,	Latvia,	Estonia,	Ukraine,	Moldova,	Georgia,	Russia,	Slovenia,	Serbia,	Cyprus	
and	Spain.	

Groups	“Snutki”	and	“Żegocinianie”	are	the	host	of	the	festival.	



STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY LUDOWEJ W POTARZYCY

Stowarzyszenie	Miłośników	 Kultury	 Ludowej	 powstało	w	 1996	 r.	 Od	 samego	 początku	 swego	 istnie-
nia	stowarzyszenie	sprawuje	patronat	nad	zespołem	„Snutki”.	Od	1998	r.	SMKL	organizuje	Międzynarodowe	
Spotkania	Folklorystyczne.	We	wszystkich	edycjach	tej	 imprezy	funkcję	zespołu	gospodarza	pełnią	„Snutki”.	 
Od	2004	r.	stowarzyszenie	organizuje	Powiatowy	Przegląd	Kultury	Ludowej.

	 Przy	 organizacji	 występów	 folklorystycznych	 działania	 SMKL	 wspierają:	 Biblioteka	 Publiczna	 Miasta	 
i	Gminy	Jarocin,	Centrum	Kultury	i	Sztuki	w	Kaliszu	oraz	Ośrodek	Kultury	w	Żegocinie.	

	 Od	 2007	 r.	 SMKL	wprowadziło	 do	 programu	 festiwalu	 degustację	 „swojskiego	 jadła”.	 Tradycyj-
ne	potrawy	przygotowały	zespoły	folklorystyczne	działające	na	Ziemi	Jarocińskiej,	przede	wszystkim	„Snutki”	 
i	„Ciświczanie”.

THE ASSOCIATION OF FOLK CULTURE LOVERS IN POTARZYCA

The Association of Folk Culture Lovers was founded in 1966. From the very beginning the association has 
had the patronage over the ensemble „Snutki”. Since 1998 SMKL has organized the International Folk Meet-
ings. The ensemble „Snutki” is the host of all the meetings. Since 2004 the association has been the organizer 
of the District Festival of Folk Culture.

The performances are supported by the Public Library in Jarocin, the Centre for Culture and Art in Kalisz 
and the Culture Centre in Żegocin. 

Since 2007 The Association of Folk Culture Lovers included tasting of the traditional local food in the pro-
gram of the festival. The food was prepared by folk groups from District Jarocin - “Snutki” and “Ciświczanie”. 

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej

ul.	Wyzwolenia	21

63-200	Potarzyca

Polska	(Poland)

tel./fax	00	48	62 740	46	46

website:	www.snutki.pl

e-mail: smkl@o2.pl



Patronat	medialny:

XXI MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA 
FOLKLORYSTYCZNE
ŻERKÓW – KOTLIN - ŻEGOCIN – JAROCIN 2018
ODBYWAJĄ	SIĘ	DZIĘKI	WSPARCIU
FINANSOWEMU	I	RZECZOWEMU	JAKIEGO	UDZIELILI:

XXI INTERNATIONAL FOLK MEETINGS 
ŻERKÓW – KOTLIN – ŻEGOCIN - JAROCIN 2018
COULD	ONLY	HAPPEN	DUE	TO	FINANCIAL	AND	MATERIAL	SUPPORT	OF	THE	LISTED	BELOW:

Samorząd	Województwa	Wielkopolskiego
Starostwo	Powiatowe	w	Jarocinie	
Urząd	Miejski	w	Jarocinie	
Urząd	Miasta	i	Gminy	w	Żerkowie
Urząd	Gminy	w	Kotlinie
Starostwo	Powiatowe	w	Pleszewie
Urząd	Gminy	w	Czerminie

Ośrodek	Kultury	w	Żegocinie
Biblioteka	Publiczna	Miasta	i	Gminy	w	Jarocinie
Biblioteka	Publiczna	Miasta	i	Gminy	w	Żerkowie
Centrum	Kultury	i	Sztuki	w	Kaliszu
Dom	Kultury	w	Kotlinie
VEGA	SOUND	w	Kożminie	Wlkp.

SGB-Bank	w	Poznaniu
Bank	Spółdzielczy	w	Jarocinie
Przedsiębiorstwo	Robót	Drogowych	„DROBUD”	 
w	Jarocinie	
Okręgowa	Spółdzielnia	Mleczarska	w	Jarocinie
Gminna	Spółdzielnia	„Samopomoc	Chłopska”	 
w	Jarocinie
P.P.U.H.	„CLAREX”	w	Suchorzewku
Zakład	Produkcyjno-Handlowo-Usługowy	Zuzanna	Bar-
czak		w	Potarzycy
Cech	Rzemiosł	Różnych	w	Jarocinie
Drukarnia	„PROJEKT”	s.c.	w	Jarocinie

P.H.U.	„MOTO	TRANS”	Stefan	Wlazik	w	Cielczy
Usługi	Transportowe	„TOBENAT”	w	Porębie
P.P.H.	„PAW-MAR”	w	Porębie
P.H.U.	„OKNOBUD”	w	Witaszyczkach
Woda	„BONART”	w	Jarocinie
Sławomir	Pawłowski	Potarzyca
Piotr	Łukaszewski	Potarzyca
Tadeusz	Dunaj	Potarzyca
Mariusz	Ratajczak	Jaraczewo
Marek	Przybylak	Jaraczewo
Maciej	Stachowiak		Komorze	Przybysławskie
Andrzej	Stachowiak		Komorze	Przybysławskie
Tadeusz	Marcisz	Jarocin
Spółdzielcza	Grupa	Producentów	„POT-TUCZ”	 
w	Potarzycy
Potarzyckie	Stowarzyszenie	Oświatowe
Zespół	Folklorystyczny	„Snutki”
Stowarzyszenie	Miłośników	Wsi	Żegocin
Kółko	Włościanek	w	Żegocinie
Lokalna	Grupa	Działania	„Zaścianek”	w	Żerkowie
Szkoła	Podstawowa	im.	Adama	Mickiewicza	 
w	Żerkowie
Szkoła	Podstawowa	im.	Marii	Konopnickiej	w	Kotlinie
Ochotnicza	Straż	Pożarna	w		Potarzycy
Ochotnicza	Straż	Pożarna	w		Żegocinie
Komenda	Powiatowa	Policji	w	Jarocinie



W	imieniu	organizatorów:
Prezes	Zarządu	 

Stowarzyszenia	Miłośników	Kultury	 
Ludowej

Jarosław	Mendelski

On	behalf	of	the	organizers: 
The	Director	of	Association	 
of	Folk	Culture	Lovers

Jaroslaw	Mendelski

PODZIĘKOWANIA

Organizatorzy	XXI	Międzynarodowych	Spotkań	
Folklorystycznych	 ŻERKÓW	 –	 KOTLIN	 –	 ŻEGOCIN	 -	
JAROCIN	 2018	 składają	 serdeczne	 podziękowania	
wszystkim	 organom	 władzy,	 instytucjom,	 firmom	
i  ludziom,	 którzy	 pomogli	 w	 przygotowaniu	 kolej-
nej	edycji	naszych	spotkań.	Dzięki	Waszej	ofiarności	
doszło	 do	 spotkania	 dzieci,	 młodzieży	 i	 dorosłych	
z kilku	państw	europejskich.	Jarocin,	Żerków,	Kotlin	
i	Żegocin	po	raz	kolejny	stały	się	miejscami	kultywo-
wania	tradycji	folklorystycznych	różnych	narodowo-
ści.	Mamy	nadzieję,	że	jesteśmy	wyrazicielami	opinii	
także	wszystkich	uczestników	naszego	 święta	 folk-
lorystycznego.	

Jeszcze	raz	dziękujemy	Wam	za	pomoc.	Jedno-
cześnie	pragniemy	polecić	Waszej	ofiarności	kolejne	
edycje	spotkań	z	folklorem								
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PROGRAM
XXI MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ  
FOLKLORYSTYCZNYCH 

ŻERKÓW – KOTLIN – ŻEGOCIN – JAROCIN 2018

28.06.18 (czwartek)
	 -	przyjazd	zespołów	w	godzinach	popołudniowych
	 -	koncert	w	Żerkowie
 
29.06.18 (piątek)
	 -	program	turystyczny
	 -	koncert	w	Kotlinie
	 -	ognisko	w	Potarzycy

30.06.18 (sobota)
	 -	program	turystyczny
	 -	koncert	w	Żegocinie
	 -	zabawa

01.07.18 (niedziela)
	 -	spotkanie	Burmistrza	Jarocina	z	kierownikami	

zespołów
	 -	msza	w	kościele	w	Jarocinie
	 -	przemarsz	zespołów	przez	Jarocin
	 -	koncert	finałowy	w	Jarocinie					

02.07.18 (poniedziałek)
	 -	wyjazd	zespołów	w	godzinach	przedpołudnio-

wych

PROGRAM 
XXI INTERNATIONAL FOLK MEETINGS 

ŻERKÓW – KOTLIN – ŻEGOCIN – JAROCIN 2018

28.06.18 (Thursday)
	 -	group’s	arrival	in	the	afternoon
	 -	concert	in	Żerków

29.06.18 (Friday)
	 -	tourist program
	 -	concert	in	Kotlin
	 -	bonfire	night	in	Potarzyca

30.06.18 (Saturday)
	 -	tourist	program
	 -	concert	in	Żegocin
	 -	dancing	party	

01.07.18 (Sunday)
	 -	Mayor	of	Jarocin	meeting	with	the	group’s	direc-

tors
	 -	mass	at	the	church	in	Jarocin
	 -	the	group’s	parade	via	Jarocin
	 -	final	concert	in	Jarocin

02.07.18 (Monday)
	 -	group’s	departure	until	noon



PIEŚŃ POŻEGNALNA
Melodia	starej	pieśni	szkockiej 
Słowa	polskie:	Jerzy	Litwiniuk

Od	 pierwszej	 edycji	 Międzynarodowych	 Spotkań	
Folklorystycznych	na	zakończenie	każdego	koncertu	
pieśń	 tę	 grają	wszystkie	 kapele,	 natomiast	 zespoły	
śpiewają	(w	dowolnym	języku)	lub	nucą.

GOOD BYE SONG!
Auld Lang Syne 
written byScottish poem Robert Burns in 1788
(English version)

1.	 Ogniska	już	dogasa	blask,
	 braterski	splećmy	krąg,
	 w	wieczornej	ciszy,	w	świetle	gwiazd
	 ostatni	uścisk	rąk.
	 	Kto	raz	przyjaźni	poznał	moc,
	 	nie	będzie	trwonić	słów.
	 	Przy	innym	ogniu,	w	inną	noc
	 	do	zobaczenia	znów.
2.	 Nie	zgaśnie	tej	przyjaźni	żar,
	 co	połączyła	nas.
	 Nie	pozwolimy,	by	ją	starł
	 nieubłagany	czas.
	 	Kto	raz	przyjaźni	poznał	moc,
	 	nie	będzie	trwonić	słów.
	 	Przy	innym	ogniu,	w	inną	noc
	 	do	zobaczenia	znów.

Since the first edition of the International Folk 
Meetings at the end of each concert that song has 
been played by all the music bands, whereas all the 
groups have either been singing (no matter which 
language) or have been humming.

1. Should old acquaintance be forgot, 
and never brought to mind ? 
Should old acquaintance be forgot, 
and old lang syne ?

  For auld lang syne, my dear, 
 for auld lang syne, 
 we’ll take a cup of kindness yet, 
 for auld lang syne.

2. And surely you’ll buy your pint cup ! 
and surely I’ll buy mine ! 
And we’ll take a cup o’ kindness yet, 
for auld lang syne.

  For auld lang syne, my dear, 
 for auld lang syne, 
 we’ll take a cup of kindness yet, 
 for auld lang syne.



STOWARZYSZENIE	MIŁOŚNIKÓW	 
KULTURY	LUDOWEJ	 
W	POTARZYCY

ASSOCIATION	OF	FOLK	CULTURE	LOVERS	 
IN	POTARZYCA

CENTRUM	KULTURY	I	SZTUKI	 
W	KALISZU
CENTRE FOR CULTURE AND ART  
IN KALISZ

BIBLIOTEKA	PUBLICZNA	
MIG	JAROCIN
PUBLIC LIBRARY IN JAROCIN

OŚRODEK	KULTURY	
W	ŻEGOCINIE
CULTURE CENTRE IN ŻEGOCIN

DOM	KULTURY	W	KOTLINIE
CULTURE CENTRE IN KOTLIN

BIBLIOTEKA	PUBLICZNA	
MIG	ŻERKÓW
PUBLIC LIBRARY IN ŻERKÓW

GMINA	JAROCIN
COMMUNE OF JAROCIN

GMINA	ŻERKÓW
COMMUNE OF ŻERKÓW

GMINA	KOTLIN
COMMUNE OF KOTLIN

POWIAT	JAROCIŃSKI
DISTRICT OF JAROCIN

GMINA	CZERMIN
COMMUNE OF CZERMIN

POWIAT	PLESZEWSKI	
DISTRICT OF PLESZEW

WOJEWÓDZTWO	WIELKOPOLSKIE	
VOIVODESHIP WIELKOPOLSKA


