SPRAWOZDANIE ROCZNE '2018
Fundacja
Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji,
Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego

„Ziemia Dobrzyńska”

Podstawowym naszym działaniem w roku 2018 była organizacja i przeprowadzenie
kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Chopin en Vacances.
W sezonie 2018 Festiwal składał się z 2 koncertów, podczas których wystąpiło łącznie 4 wybitnych
młodych pianistów.
Po bardzo udanym sezonie festiwalowym 2017 , kiedy to odbyły się aż 4 koncerty, rok 2018 wypadł
skromniej, ponieważ nie uzyskaliśmy jako Fundacja żadnego poważnego wsparcia finansowego od
sponsorów zewnętrznych. Mimo to postanowiliśmy i w tym trudnym połozeniu działając probono
we współpracy z dwona wspaniałymi Wójtami Gminy Wapielsk i Gminy Skrwilno podtrzymać
tradycję festiwalową Chopin en Vacances na Ziemi Dobrzyńskiej.
Szczegółowe omówienie idei Festiwalu, oraz jego program jest w obszernym materiale poniżej.
Załączyliśmy również druki indywidualnie zaprojektowanych zaproszeń.
Festiwal Chopin en Vacances '2018-letnie spotkania muzyczne we dworach i krajobrazach Ziemi
Dobrzyńskiej zakończył się mimo dużych ograniczeń finansowych, dużym sukcesem artystycznym
i zdobył kolejnych oddanych słuchaczy i miłosników jego ciekawej formuły.

CHOPIN en VACANCES '2018
letnie spotkania muzyczne we dworach i krajobrazach Ziemi Dobrzyńskiej,
Mazowsza i Ziemi Łęczyckiej

Pod Patronatem Honorowym:
Związek Szlachty Polskiej

Słów kilka o Festiwalu Chopin en Vacances '2018
Festiwal Chopin en Vacances organizowany został pro bono w roku 2018 przez
Fundację Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, Wspierania Kultury i Rozwoju
Lokalnego „Ziemia Dobrzyńska”, już po raz drugi z rzędu dla przypomnienia inspirujących letnich
wakacji młodego Fryderyka Chopina spędzanych dwukrotnie na Ziemi Dobrzyńskiej, gdzie gościł i
koncertował we dworach i pałacach miejscowej szlachty i arystokracji, poprzedzany sławą
genialnego młodzieńczego wirtuoza fortepianu.
Uroki życia wiejskiego, zwyczajów i muzyki ludowej, piękna polskiego krajobrazu i będącej w
pełnym, letnim rozkwicie przyrody oraz wspaniałe kulturalne tradycje polskiego szlacheckiego
dworu i ziemiańskiego kulturalnego salonu, ukształtowały trwale wrażliwość i indywidualność
artystyczną młodego Fryderyka.
Festiwalu Chopin en Vacances '2018, jak w roku poprzednim, zorganizowany
został według niezwykle interesującej formuły chrakteryzującej ten wyjątkowy cykl
festiwalowy
Do udziału w festiwalu Chopin en Vacances zaprosiliśmy najwybitniejszych
młodych pianistów w „wieku chopinowskim”- uczniów i absolwentów słynnej Szkoły Muzycznej
II Stopnie im. Zenona Brzewskiego w Warszawie oraz studenta Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie.
Występy podc-zas Chopin en Vacances nie są konkursowe. To pozbawiona stresu
współzawodnictwa, wakacyjna forma koleżeńskich spotkań muzycznych w przyjacielskim gronie
młodych wybitnie uzdolnionych muzyków. Wszystkie występy pod względem artystycznym,
odbywają się mimo to pod czujnym okiem i w ścisłej konsultacji z gronem najwybitniejszych
profesorów prowadzących poszczególnych młodych artystów: prof. Karol Radziwonowicz, prof.
Joanna Ławrynowicz-Just, prof. Krzysztof Jabłoński.
Festiwalowy fortepian Chopin en Vacances podróżuje podczas muzycznych letnich wakacji.
Ustawiamy nasz fortepian w miejscach dawnych dworów szlacheckich zapisanych w zbiorowej
pamięci Polaków jako ośrodki polskiej kultury i ciągłości narodowej tradycji.
Jeśli dwór zachował się w dobrym stanie i znajduje się w nim ocalały historyczny
instrument wówczas koncertujemy we wnętrzu zachowanego dworu, jeśli dwór jest obecnie w
ruinie ustawiamy nasz fortepian w ruinach dworu, jeśli dwór ocalał, ale nie mamy dostępnu do
wnętrz dworu, wówczas stawiamy fortepian na podjeździe przed dworem, jeśli dworu już nie ma,
wówczas koncertujemy w parku podworskim, jeśli w okolicy nie zachował się nawet podworski
park, koncert odbywa się w nieskalanym pięknym krajobrazie.

Docieramy w ten sposób wspólnie do źródła chopinowskich inspiracji obcując
bezpośrednio z tradycją i środowiskiem, w którym dorastał i tworzył. Chcemy pokazać młodym
artystom z kraju i zza granicy ocalałe jeszcze nieliczne dwory funkcjonujące nadal jako prywatne i
żywe domy rodzinne będące ciągle ostoją polskiej kultury, tradycji i wartości. Chcemy aby młodzi
pianiści mieli możliwość nawiązania osobistych kontaktów z przedstawicielami historycznych
rodów Rzeczypospolitej. Goszcząc we dworach mają bowiem wyjątkową okazję doświadczenia ich
niezwykłego, unikalnego klimatu i tradycyjnej gościnności, gdzie podczas recitalu fortepianowego
dzwonią naturalnie stojące w salonie starożytne zegary i wtóruje śpiewem kanarek zawieszony w
klatce przy fortepianie.
Umożliwiamy wybitnej młodzieży chopinowskiej koncertowanie podczas letnich
wakacji na wzór młodego Fryderyka, a mieszkańcom niewielkich, ubogich miejscowości
bezpośredni dostęp do kultury wysokiej na niedostępnym dla nich dotąd najwyższym możliwym
poziomie, melomanom zaś z wielkich ośrodków miejskich dajemy miły pretekst do kulturalnych
wakacyjnych wycieczek w miejsca dotąd im zupełnie nie znane i często w innym czasie zupełnie
dla publiczności niedostępne.
Festiwal Chopin en Vacances zaskarbił już sobie wielką sympatię szerokiego gronana oddanych
słuchaczy i na dobre wpisał się w kalendarz kulturalny Ziemi Dobrzyńskiej.

W Festiwalu Chopin en Vacances '2018 brali udział:
Pianiści :

•

Wojciech KRUCZEK, Mikołaj SEROKA, Maciej SMOLĄG, Paweł WOJCIECHOWSKI
Miejsca :

•

Ruiny dworu obronnego_RADZIKI DUŻE, dwór WYRĘBA _Balin, park podworski_SKRWILNO.
Patronat Honorowy dla Festiwalu Chopin en Vacances '2018:
•

Związek Szlachty Polskiej

Patronat antenowy
W 2018 objęła patronatem antenowym Festiwalu Chopin en Vacances TVP Kultura, TVP 2
informowała w programie "Super Express", w TVP 3 Bydgoszcz, odbywały się audycje radiowe w
RDC i radio PiK.

w załączeniu:
1. Sprawozdanie Finansowe Fundacji "Ziemia Dobrzyńska" za 2018 r. (w tym Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2018 i Rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy 01.01.2018 do
31.12.2018)
2. program dwóch koncertów Festiwalu Chopin en Vacances '2018
3. zaproszenie na Festiwal Chopin en Vacances '2018

ZARZĄD Fundacji "Ziemia Dobrzyńska"
Michał Korsak (prezes Zarządu Fundacji)
Beata Kazimierska-Korsak (wiceprezes Zarządu Fundacji)
Magdalena Kozerska (wiceprezes Zarządu Fundacji)

RADA Fundacji "ZIEMIA DOBRZYŃSKA"
zgodnie z Uchwałą Rady Nr.:2/2020 z dnia 15 lipca 2019 r.
Piotr Mysłakowski (przewodniczący Rady Fundacji)
Barbara Martynowicz - Wróblewska
Anna Sobocińska – Lorenc
Jadwiga Meler
Piotr Szymon Łoś

