
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU  

 „Taniec jest poezją, której częścią jest świat”  
 

Po raz czwarty PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 w BIAŁYMSTOKU i VII LO w 

BIAŁYMSTOKU zorganizowała obchody Międzynarodowego Dnia Tańca w Białymstoku. 

Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Studio Tańca Twist w Białymstoku,  Samorządowe 

Ognisko Baletowe w Białymstoku.   
 

Przedsięwzięcie objęte było patronatem: Podlaskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta 
Białegostoku i Polskiego Radia Białystok.  

 

Celem przedsięwzięcia było: 
� Organizowanie cyklicznych obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca w Białymstoku 

(stolicy tańca w Polsce) - promocja Miasta Białegostoku  jako centrum kultury i tańca 
� Promowanie uzdolnień dziecięcych rozwijanych od okresu przedszkolnego do szkoły 

średniej 

� Aktywne wychowanie dzieci i młodzieży przez ruch i sztukę, pobudzenie wyobraźni, 

poszukiwanie własnych dróg twórczych  oraz rozwój osobowości 

� Promowanie inicjatyw środowiskowych, pobudzających do działania ludzi w każdym wieku – 

czynne włączenie  sympatyków tańca w obchody  MDT 

� Zaprezentowanie  tańców różnych form - np. taniec brzucha, taniec towarzyski, 

� Wymiana doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą 
� Integracja środowiska lokalnego 

 

Osobami odpowiedzialnymi byli: 
1. Małgorzata Muszyńska – dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku 

2. Katarzyna Klim – nauczyciel VII Liceum Ogólnokształcącego Nr VII w Białymstoku 

 

Happening Taneczny stanowił podsumowanie całego cyklu działań podjętych w ramach obchodów 

Międzynarodowego Dnia Tańca m.in. zorganizowano: 

� Konkurs na „Logo obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca” w Białymstoku skierowany do 

gimnazjalistów i licealistów województwa podlaskiego. W dniu 16.04.2014r. w VII Liceum 

Ogólnokształcącym komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs na „Logo obchodów 

Międzynarodowego Dnia Tańca” w Białymstoku. Prac wpłynęło 13 nagrodzono pierwsze trzy 

miejsca. Wygrała praca Dominiki Koziołkiewicz z VII LO w Białymstoku 

I miejsce - Dominika Koziołkiewicz (VII LO w Białymstoku), 
II miejsce - Magdalena Swisłocka (PG Nr 15 w Białymstoku),  

III miejsce - Kacper Ziółkowski (IV LO w Białymstoku 

� Warsztaty taneczne(locking) dla gimnazjalistów i licealistów województwa podlaskiego 

odbyły się 30.04.2014r.o godz.13.00 do 14.30 w Liceum Ogólnokształcące Nr VII w 

Białymstoku. Poprowadził je znany białostocki instruktor tańca  Ziemowit Bogusławski Udział 

wzięło 60 uczniów ( w tym: 25 uczniów z Publicznego Gimnazjum Nr 15 w Białymstoku  i 23 

uczniów z VII LO). 

� Warsztaty z hip-hopu dla przedszkolaków prowadzone przez Samorządowe Ognisko 

Baletowe w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 25. odbyły się w dniu 25.04.2014r  

godz.12.30 do 13.15. Udział wzięło 28 przedszkolaków.  

� Happening Taneczny – podsumowanie przedsięwzięcia. Odbył się 25.04.2014r. w godzinach 

16.00 - 18.00 na Placu Miejskim na Rynku Kościuszki. Udział wzięło 28 zespołów, par 

tanecznych i solistów. Razem około 160 osób w wieku od 5 do 25 lat. 

 



Tańczyły dzieci, młodzież i dorośli z przedszkoli, szkół i klubów tańca z Białegostoku i okolic. 

Pokazy podziwiały tłumy. Białostoczanie, którzy tłumnie przybyli na rynek, podziwiali taniec 

towarzyski, nowoczesny, ludowy, disco i wiele innych. Chętni mogli wziąć udział w animacjach 

tanecznych przeznaczonych dla widowni i uczestników happeningu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szczegółowe relacje można zobaczyć na stronie internetowej: 
� Obiektyw 25.05.2014r. godz. 22.00 minuta 17.04 

http://www.tvp.pl/bialystok/informacje/obiektyw/wideo/25042014-godz-2200/14945170  

� Gazeta współczesna z 25.04.2014r. 

http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140425/REG00/140429748 

 

 

Podsumowanie przedsięwzięcia: 

1. Przedsięwzięcie przebiegało sprawnie zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, co 

usprawniło organizacje przedsięwzięcia i pozwoliło na osiągnięcie założonych celów. 

2. Informacja o rekrutacji była umieszczona na stronie internetowej: 

� Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku,  

� Liceum Ogólnokształcącego Nr VII w Białymstoku,  

� Samorządowego Ogniska Baletowego 

� Podlaskiego Kuratorium Oświaty 

� Stronie miejskiej Białegostoku 

� Polskiego Radia Białystok 

3. Sprawnie przebiegała rekrutacja naboru do udziału w przedsięwzięciu. Zgłoszenia drogą 

elektroniczną pozwoliły na usprawnienie organizacji warsztatów i happeningu. 

4. Honorowe Patronaty Prezydenta Miasta Białegostoku, Podlaskiego Kuratora Oświaty i 

Polskiego Radia Białystok bardzo podniosły rangę przedsięwzięcia i dzięki temu całe 

przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem. 

5. Z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie dzieci, młodzież i starszej młodzieży, 

szczególnie 50+ obchodami Międzynarodowego Dnia Tańca. 

6. Duże zainteresowanie wśród mieszkańców Białegostoku – zgromadzona na palcu w trakcie 

trwania Happeningu i dopytywanie się, czy za rok będzie powtórzona i czy będzie w takiej 

formie. 

7. Dwie godziny happeningu jest wystarczającym czasem na zaprezentowanie się różnych 

zespołów tanecznych mimo, że podczas trwania imprezy zgłaszała się młodzież i indywidualni 

wykonawcy w celu prezentacji swoich talentów. 

 
Wnioski do realizacji w następnych edycjach: 

1. Należy kontynuować przedsięwzięcie Obchody Międzynarodowego Dnia Tańca. 



2. Wzbogacone w bieżącym roku przedsięwzięcie o warsztaty taneczne dla dzieci i młodzież oraz 

„Starszej Młodzieży” i włączenie się Samorządowego Ogniska Baletowego w Białymstoku w 

dużym stopniu: 

� rozszerzyło zakres przedsięwzięcia,  
� umożliwiło dzieci i młodzieży Białegostoku udział w warsztatach 

� integrację środowiska lokalnego w zakresie działań edukacyjnych 

3. Biorąc powyższe należy na kontynuować planowanie przedsięwzięcia jako cyklu imprez  z okazji 

obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca. 

4. Bardzo ważnym jest pozyskanie patronatów Prezydenta Miasta Białegostoku i Podlaskiego 

Kuratora Oświaty oraz Polskiego Radia Białystok. 

5. Czas trwania happeningu do 2 godzin jest optymalny i umożliwia udział większej liczby 

uczestników oraz czasu wspólnej zabawy młodzieży i mieszkańców.. 

 

 

Wykaz załączników do sprawozdania: 

1. Program obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca” 

2. Plakat 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik Nr 1 
 

PATRONAT 

 

               

Patronat medialny 

 

  

ORGANIZATOR:  
� Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku 
� VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku  
 

Współorganizatorzy: 

� Studio Tańca Twist w Białymstoku,       
� Samorządowe Ognisko Baletowe w Białymstoku 

 
 

PROGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 Obchody Międzynarodowego Dnia Tańca – „Taniec jest poezją, której częścią jest świat”  

– Przedsięwzięcie w formie cyklu działań                                                                                         

 
28.03.2014r. – 16.04.2014r. –  Konkurs na logo obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca w Białymstoku 

skierowany do gimnazjalistów i licealistów województwa podlaskiego – Liceum Ogólnokształcące Nr VII w 
Białymstoku 

�   28.03.2014r. – 15.04.2014r. Ogłoszenie konkursów na stronie internetowej www.7lo.bialystok.pl i 
przyjmowanie prac 

�  16.04.2014r. – posiedzenie jury i ogłoszenie wyników - strona internetowa VII LO www.7lo.bialystok.pl 
� 25.04.2014r. – wręczenie nagrody laureatom – Plac  Miejski przy Ratuszu w Białymstoku, podczas 

Happeningu Tanecznego 
 

23.04.2014r.o godz.13.00 do 14.30 - Warsztaty taneczne(locking) dla gimnazjalistów i licealistów z 

województwa podlaskiego – Liceum Ogólnokształcące Nr VII w Białymstoku.  

� Nabór na warsztaty taneczne prowadzony na stronie internetowej VII LO w Białymstoku ul. Wierzbowa 7. 
www.7lo.bialystok.pl 

� Zasady rekrutacji na warsztaty taneczne wg kolejności zgłoszeń - rejestracja elektroniczna, ilość miejsc 
ograniczona, wstęp wolny. Szczegółowe informacje na stronach internetowych organizatorów. 

� Warsztaty taneczne prowadzone  w VII LO w Białymstoku ul. Wierzbowa 7. 
� Warsztaty poprowadzi Ziemowit Bogusławski - absolwent AWF w Warszawie, nauczyciel wychowania 

fizycznego oraz instruktor gimnastyki, areobiku, breakdance i locking. 



� Prezentacja układu z warsztatów na happeningu Tanecznym na Placu Miejskim przy Ratuszu w Białymstoku 
w dniu 25.04.2014r. w godz. 16.00 – 17.45. 

 

25.04.2014r  godz.12.30 do 13.15 - Warsztaty z hip-hopu dla przedszkolaków - Samorządowe Ognisko 

Baletowe w Białymstoku  ul. Bohaterów Monte Cassino 25.  

� Nabór na warsztaty taneczne prowadzony na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 31 w 
Białymstoku ul. Świętokrzyska 4 www.ps31b.republika.pl  

� Zasady rekrutacji na warsztaty taneczne wg kolejności zgłoszeń - rejestracja elektroniczna. Ilość miejsc 
ograniczona, wstęp wolny. Szczegółowe informacje na stronach internetowych organizatorów 

� Warsztaty taneczne prowadzone w Samorządowym Ognisku Baletowym w Białymstoku ul. Boh. Monte 
Cassino 25. 

� Warsztaty poprowadzi Grażyna Tur - instruktor Samorządowego Ogniska Baletowego w Białymstoku 
 

25.04.2013r. godz. 16.00 – 17.45 – Happening Taneczny – podsumowanie przedsięwzięcia –  Plac Miejski 
przy Ratuszu w Białymstoku, czas trwania ok. 1,5 godzin w tym: 

a) Nabór na Happening Taneczny prowadzony na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 31 w 
Białymstoku ul. Świętokrzyska 4 www.ps31b.republika.pl 

b) Przygotowanie miejsca do happeningu w tym: i powitanie uczestników i widzów (przechodniów, 
mieszkańców Białegostoku 

� Ustawienie nagłośnienia i centrum muzycznego 
� Ustawienie sztalug z wyróżnionymi pracami z Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i 

Fotograficznego,  
� Inauguracja i powitanie uczestników i widzów (przechodniów, mieszkańców Białegostoku 

c) Prezentacja zespołów i grup tanecznych - prezentacje taneczne w wykonaniu dzieci, młodzieży i dorosłych 
z woj. podlaskiego. Zatańczą m.in. taniec towarzyski, hip-hop, locking, new age, taniec ludowy, cygański, 
zumbę i inne formy taneczne.  

d) Prezentacja animacji tanecznych publiczności i pokazy gimnastyki artystycznej. 
e) Nauka tańca towarzyskiego wspólnie dzieci, młodzież i widownia np sambę.  
f) Młodzież z klas teatralnych VII LO przebrana w stroje teatralne zaprasza widzów do wspólnej zabawy – 

udział mimów. 
g) Zabezpieczenie – Policja, Straż Miejska. 
h) Zakończenie przedsięwzięcia. 
i) Porządkowanie Placu Miejskiego. 
j) Zdanie Placu Miejskiego odpowiednim służbom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Załącznik Nr 2 
 

 
 

 


