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Za nami II Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słup-
ska” 2018, który odbył się 17 czerwca br. w Parku Kultury i Wypo-
czynku w Słupsku. To coraz większe przedsięwzięcie nawiązuje do 
organizowanych przed laty w naszym regionie Przeglądów Zespo-
łów Folklorystycznych Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich. 
Jednym z jego głównych celów jest propagowanie tradycji ludo-
wych i folkloru poprzez prezentację piękna zawartego w śpiewie, 
tańcu i muzyce ludowej.

Imprezę rozpoczęła msza święta w intencji twórców ludowych 
w kościele Mariackim w Słupsku, w której uczestniczyły przybyłe 

na festiwal zespoły. W nabożeństwie wzięli udział także przedstawiciele delegacji z powiatu 
cieszyńskiego, w skład której weszli m.in. Starosta Cieszyński Janusz Król i Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek. Goście przyjechali do Słupska w towa-
rzystwie przeszło trzydziestoosobowego Zespołu Góralskiego „Równica” z Ustronia, który 
jeszcze przed rozpoczęciem festiwalu dał w kościele pokaz swoich wielkich możliwości, śpie-
wając po góralsku piosenkę „Ojcowski dom”. Kilkudniowa wizyta samorządowców z powiatu 
cieszyńskiego na ziemi słupskiej była związana z obchodami piętnastej rocznicy współpracy 
partnerskiej pomiędzy powiatem słupskim, a powiatem cieszyńskim, którą nawiązano do-
kładnie 16 października 2002 roku.

Po nabożeństwie barwny korowód, prowadzony przez „Ustecką Orkiestrę Dętą”, przema-
szerował ulicami miasta do Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku, gdzie odbyła się główna 
część festiwalu. W tym roku promowano folklor polski i amerykański, a to za sprawą grantu 
przyznanego przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce. W sumie wystąpiło 
21 zespołów, w tym Zespół Indiański „Huu-Ska Luta” i grupa country „Honky Tonk Brothers”. 
W uroczystości otwarcia festiwalu uczestniczył kpt. Scott McClelland, dowódca amerykań-
skiej bazy wojskowej w Redzikowie, który podkreślił, że obecna współpraca polsko-amery-
kańska odbywa się nie tylko na płaszczyźnie związanej z bezpieczeństwem, ale prowadzo-
na jest także - co go niezmiernie cieszy - w zakresie historii, tradycji i kultury. Festiwalowi 
towarzyszył kiermasz, który skupił głównie twórców ludowych i Koła Gospodyń Wiejskich 
z powiatu słupskiego. Na najmłodszych czekały liczne atrakcje przygotowane w wiosce in-
diańskiej. Pogoda dopisała i udało się zrealizować wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia.

Jak się okazało na koniec, wspomniany już Zespół Góralski „Równica” z Ustronia zdobył 
nagrodę główną festiwalu w swojej kategorii, ujmując publiczność i jurorów przepięknym 
śpiewem, graniem oraz niezwykle żywiołowym tańcem. Pozostałe rozstrzygnięcia konkur-
su znajdziecie Państwo na kolejnych stronach folderu pofestiwalowego, który z przyjem-
nością przekazuję w Wasze ręce i życzę miłej lektury. 

Jednocześnie dziękuję wszystkim organizatorom festiwalu za wkład pracy włożony w 
jego przygotowanie, w tym Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego i Miastu 
Słupsk. Słowa podziękowania kieruję także do sponsorów, bez których przeprowadzenie 
takiego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe. Do zobaczenia za rok!

Zdzisław Kołodziejski 
Starosta Słupski

Szanowni Panstwo! 



W festiwalu 
uczestniczyło wielu 

wystawców. 

Czesław Zukierski 
- rękodzielnik.

Koło 
Gospodyń 
Wiejskich 

- Bruskowo 
Wielkie.

Koło Gospodyń 
Wiejskich - Damnica.

Zenon Frąckiewicz 
- rzeźbiarz.

Iwona Tołoczko - wędliny naturalne.

Koło Gospodyń 
Wiejskich 

- Redzikowo.



Msza święta 
w intencji 
twórców 
ludowych 
w kościele 
Mariackim 
w Słupsku.

Nabożeństwo oprawił występ gości z zespołu „Równica” z Ustronia, którzy 
zaprezentowali jedną z piosenek ze swojego bogatego repertuaru.



Po mszy barwny 
korowód, złożony 

z zespołów 
uczestniczących 

w festiwalu, 
przemaszerował 
do największego 
słupskiego parku 

(PKiW), prowadzony 
przez „Ustecką 

Orkiestrę Dętą”.



Orkiestra Gminnego 
Centrum Kultury 

w Kobylnicy 
z charyzmatyczną 
wokalistką Anną 

Chodyną.

Zespół Pieśni 
i Tańca „Ziemia 

Lęborska” 
z Lęborka.



Otwarcie Festiwalu 
Zespołów Folklorystycznych 

„Ziemia Słupska” 2018.

Od lewej: kapitan Scott 
McClelland, starosta słupski 

Zdzisław Kołodziejski, starosta 
cieszyński Janusz Król, 

wicestarosta słupski Rafał 
Konon oraz przewodniczący 
Rady Powiatu Cieszyńskiego 

Ludwik Kuboszek.



Członkowie zespołu „Huu-Ska Luta”, zajmujący się 
promocją kultury Indian Ameryki Północnej, wykonali 

kilka rdzennych tańców mieszkańców tamtej części świata, 
ubrani w stosowne stroje. Do jednego z tańców - na znak 

przyjaźni - zaprosili samorządowców z powiatu słupskiego, 
cieszyńskiego oraz miasta Słupska, a także kapitana Scotta 

McClellanda, dowódcę bazy wsparcia amerykańskiej 
marynarki wojennej w Redzikowie.

Przedstawiciele z bazy 
amerykańskiej w Redzikowie 

z członkami zespołu 
„Pietruchy” z Biesowic.



Stoiska 
rękodzielnicze 

lokalnych 
twórców.

Wystawa rzeźb 
Krzysztofa 

Grzejszczaka.

Akcja proekologiczna 
„Pij wodę prosto 

z kranu” Wodociągów 
Słupsk.



Zespół „Huu-Ska Luta”  
propagujący kulturę indiańską 

poprzez organizację konkursów, 
gier i zabaw dla dzieci i młodzieży.





	 	Wręczenie	nagród:	

	 I	KATEGORIA	 (zespoły	grające,	śpiewające	i	tańczące)
 Nagroda główna - Zespół Góralski „Równica” z Ustronia
 Wyróżnienie - Zespół Pieśni i Tańca  
  „Ziemia Lęborska” z Lęborka

	 II	KATEGORIA	 (zespoły	grające	i	śpiewające)
 Nagroda główna - Zespół „Pietruchy” z Biesowic
 Wyróżnienie - Zespół „Bierkowianki” z Bierkowa
 Wyróżnienie - Zespół „Ballada” z Koszalina
 Wyróżnienie - Kapela Kaszubska „Zgoda” ze Słupska



Zespół taneczny 
„Pląs” ze Słupska.



„Ustecka Orkiestra Dęta”  
pod kierownictwem Zbigniewa 

Maciąga.

Zespół Pieśni i Tańca  
„Ziemia Lęborska” - Lębork.



Zespół „Słoneczko” 
- Niemica.

Taniec indiański 
w wykonaniu zespołu  

„Huu-Ska Luta”.



Zespół „Popowianie” 
- Popowo.

Zespół Góralski 
„Równica” - Ustronie.



Zespół „16-ty południk” 
- Chłopy.

Kapela Kaszubska  
„Zgoda” - Słupsk.



Zespół 
„Pieńkowianie”  

- Pieńkowo.

Zespół „Bierkowianki” 
- Bierkowo.



Zespół „Ballada” 
- Koszalin.

Zespół „Pieszczanki” 
- Pieszcz.



Zespół „Damniczanki” 
- Damnica.

Klub Seniora - Dębnica 
Kaszubska.



Zespół 
Śpiewaczy 
„Jaskółki” 

- Grabówko.

Zespół „Pietruchy” 
- Biesowice.



Zespół 
Taneczny „Pląs” 

- Słupsk.

Zespół „Ale Babki” 
- Kobylnica.



Duet  
„Ewa + Wanda” 

- Koszalin.

Zespół 
„Szczebiotka” 

- Kępice.



Gwiazda 
festiwalu

zespół country 
„Honky Tonk 

Brothers”.
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