
INFORMACJA O KONFERENCJI NA TEMAT TA ŃCÓW NARODOWYCH

dla  pracowników  (szczególnie  nauczycieli,  ale  także  pedagogów  prowadzący  świetlice 
socjoterapeutyczne i bibliotekarzy) placówek oświatowych z Powiatu Wielickiego i spoza niego, 
oraz wszystkich zainteresowanych tematyką tańców narodowych.

Organizator szkolenia: Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „PogórzeWielickie”

Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie” realizując zadanie publiczne,pod 
tytułem „Na ojczystą nutę – spotkania z tańcem narodowym i pieśnią patriotyczną”,
mające na celu ukazanie tanecznej kultury narodowej oraz wzmocnienie więzi z regionem i 
narodem m.in. dzięki prezentacji metodyki nauczania tańca narodowego na konferencji jemu 
poświęconej, współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce, organizuje konferencję na 
temat tańców narodowych dla szerokiego grona odbiorców,  a szczególnie dla  nauczycieli, ale 
także pedagogów prowadzący świetlice socjoterapeutyczne i bibliotekarzy.

Czas i miejsca konferencji: 
* 17 czerwca (piątek) w godzinach od 17.00 do 20.00 
* w sali Magistrat w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.

O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Moderatorzy poszczególnych sesji:
Konferencję poprowadzi wykwalifikowana kadra  instruktorska
Instruktorem tańca przeprowadzającym prezentację tańców narodowych będzie Janusz Przepióra -  
dyplomowany choreograf, pedagog, wychowawca wielu pokoleń tancerzy, specjalizujący się m. in. 
w przygotowywaniu programów artystycznych dotyczących regionu krakowskiego, które 
wielokrotnie nagradzane były na licznych festiwalach i przeglądach w kraju i zagranicą.
Instruktorem muzycznym opracowującym utwory muzyczne wykorzystywane do prezentacji
tańców narodowych na konferencji będzie Maciej Ziobro - zawodowy muzyk (akordeonista) z 
wieloletnim doświadczeniem w zakresie akompaniowania zespołom folklorystycznym oraz 
kierowania kapelami folklorystycznymi.
Moderatorzy sesji prezentujący teoretyczne komentarze  dotyczące tańców narodowych to 
członkowie Stowarzyszenia ZPIT Pogórze Wielickie, którzy od wielu lat są związani 
z prezentowaniem folkloru i tańców narodowych, a ponadto posiadający również uprawnienia 
choreograficzne.
Osoby prezentujące kroki i figury tańców narodowych podczas konferencji im poświęconej to 
doświadczeni tancerze i instruktorzy tańca.
Konsultacji na temat doboru muzyki do tańców narodowych będzie  udzielał m. in. Ignacy Stojek - 
zawodowy muzyk, z wieloletnim doświadczeniem gry w orkiestrach i kapelach, a ponadto 
posiadający wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w zakresie gry m i n. na saksofonie i 
klarnecie.
Za zaplecze logistyczne i organizację szkolenia odpowiedzialni są członkowie Stowarzyszenia
Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie”, którzy posiadają doświadczenie w organizowaniu  
zadań współfinansowanych ze środków publicznych.



PRZEBIEG KONFERENCJI:
1. Powitanie uczestników konferencji, przedstawienie moderatorów poszczególnych sesji.
2. Zapoznanie uczestników z historią tańców narodowych.
3. Prezentacja pięciu tańców narodowych: polonez, mazur, kujawiak z oberkiem i krakowiak w 
ujęciu ich:
- cech charakterystycznych
- rytmu
- typowych kroków i figur
- strojów, w jakich można je prezentować
- odniesień w literaturze i sztuce
4. Prezentacja utworów muzycznych (szczególnie pieśni patriotycznych) na melodię tańców 
narodowych
5. Indywidualne konsultacje z moderatorami poszczególnych sesji konferencji
6. Przewidziana jest przerwa kawowa połączona z możliwością zapoznania się z różnymi 
publikacjami na temat tańców narodowych
7. Zakończenie konferencji i  rozdanie certyfikatów potwierdzających udział.
 

Wstęp wolny!

Realizowane przy wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego


