Echa z estrad 56. Tygodnia Kultury Beskidzkiej

Sobotnia inauguracja Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Oświęcimiu przebiegła bez zakłóceń. Zbierające się nad miastem chmury tuż przed pierwszym koncertem rozwiały się i spotkania z folklorem świata mogły odbywać się na zewnątrz Oświęcimskiego Centrum Kultury. Jako pierwsi wystąpili ŚWARNI z Nowego Targu, po nich ŻYWCZANIE i BRENNA. Folklor Slawonii zaprezentował zespół chorwacki. JASEN z Šaptinovci różnił się od tego, do czego poniekąd przywykliśmy, oglądając barwne i dynamiczne grupy z Chorwacji. Pokazał znacznie skromniejsze – niemniej piękne – stroje, podobnie było z choreografią. Bliskie autentyku śpiew i taniec, z jednego regionu (może nawet miejscowości), w wykonaniu zróżnicowanych wiekowo tancerzy i śpiewaków, pozwoliły zakosztować klimatu slawońskiej wsi. Był to bardzo ciekawy występ, choć pewnie niektórym widzom zabrakło dynamiki. Grupa ma w repertuarze folklor różnych regionów Chorwacji, a stowarzyszenie, które jej patronuje, jest też organizatorem dwóch festiwali. Zapewne na kolejnych estradach TKB można będzie oglądać inne odsłony JASENA, który jest też uczestnikiem konkursowych Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Wiśle. Jako ostatni tego pierwszego TKB-owskiego dnia wystąpił w Oświęcimiu zespół węgierski NÁDASDY z Budapesztu. Dynamika i perfekcja tanecznych oraz śpiewaczych popisów porwały publiczność i powiodły na wędrówkę po krainie naszych bratanków – tych i od szabli, i od szklanki. To młodzi ludzie, uczą się w szkole tańca działającej przy zespole folkloru z różnych zakątków Węgier i z powodzeniem go popularyzują.
Niedzielne popołudnie w Trójwsi stało pod znakiem dwudniowego 25. Festynu Istebniańskiego. Najpierw odbył się korowód, potem występy zespołów (ISTEBNA, DOLINA NOWEGO SOŁOŃCA, KASZUBY i znów węgierskiego NÁDASDY) oraz smakowanie góralskich dań, spośród których w organizowanym konkursie najpopularniejsze okazały się ziemniaczane gałuśki z mięsem i bryndzą (palce lizać!). Inne dania nie były wcale gorsze i pozwalały rozkoszować się niby prostymi, a przecież niezwykłymi smakami (jak choćby maćki w kapuśnicy). Upalną atmosferę ochłodził nieco drobny deszcz, który w innych miejscowościach był znacznie intensywniejszy, a w Żywcu na długo przerwał konkursowy koncert podczas 50. Festiwalu Folkloru Górali Polskich. Kameralna atmosfera góralskiego festynu w Istebnej ma swoich stałych miłośników, i to nie jedynie miejscowych, sporo osób przyjeżdża tu, aby zakosztować innego klimatu niż w pobliskiej Wiśle. Cechuje go swojskość i szczególna bliskość tak gospodarzy, jak i wykonawców, niemożliwa do powtórzenia na dużych estradach, gdzie przewijają się tłumy. Kolejna okazja do odwiedzenia Trójwsi już za rok. Zapraszamy zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie zdążyli tu być.
Podobnie jak w Istebnej od korowodu rozpoczęło się kolejne TKB-owskie popołudnie w Szczyrku. Zespoły przemaszerowały ulicami beskidzkiego kurortu, prezentując licznie zgromadzonym widzom swoje stroje, muzykę i tańce. Kto dotąd jeszcze nie skusił się na udział w koncertach, być może zasmakował folklorystycznej atmosfery i zasiadł wieczorem na widowni amfiteatru? Korowody czy koncerty kapel na miejskich ulicach i placach są okazją do zakosztowania odmienności oraz piękna kultury różnych grup etnograficznych, różnych narodów, niejako w pigułce. Uświadamiają przeogromne bogactwo tradycji, które cechuje wszystkie społeczności świata, a także to, że my tu w Beskidach mamy niezwykłą szansę dotknięcia choćby niewielkiej jego części i zachwycenia się nim.
We wtorek w Żywcu ostatni konkursowy koncert 50. Festiwalu Folkloru Górali Polskich. Wystąpi między innymi zespół Koniaków, który pokaże skubaczkę. Jak mówi kierowniczka grupy, Urszula Gruszka, szczególnie cenne jest to, że udało się namówić do udziału w programie dawnych członków i można będzie zobaczyć na scenie trzy pokolenia koniakowskich górali. W środę komisja konkursowa oceniająca zespoły wyda werdykt i dowiemy się, kto został laureatem jubileuszowego góralskiego spotkania pod Grojcem. Podobnie będzie w wypadku kapel, śpiewaków i instrumentalistów, którzy biorą udział w drugiej samodzielnej imprezie FFGP i konkurują na żywieckim rynku. Po poznaniu tegorocznych laureatów można będzie zamknąć jubileuszową publikację, przygotowywaną przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, poświęconą półwieczu góralskich zmagań w Żywcu. Znajdą się w niej teksty o charakterze historycznym, wspomnieniowym i podkreślającym znaczenie tego 50-letniego przedsięwzięcia, napisane przez Marię Lipok-Bierwiaczonek, Małgorzatę Kiereś, Magdalenę Kroh i Annę Borucką-Szotkowską, a także rozmowa z Kazimierą Koim. Drugi zakres publikacji to informacje o uczestnikach i laureatach poszczególnych edycji FFGP – zespołach oraz kapelach, instrumentalistach, śpiewakach ludowych, mistrzach uczących muzyki i śpiewu góralskiego. Być może staną się one przyczynkiem do przyszłej monografii Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu.
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