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Protokół
z posiedzenia jury
41. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2010, który odbył się w dniu 23.01.2010r. w Milówce

Jury w składzie:
1. Czesław Węglarz		– muzykolog, przewodniczący komisji
2. Dorota Ząbkowska	– etnograf, pracownik Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego
3. dr Urszula Janicka-Krzywda	– etnograf, dr nauk humanistycznych

Na tegoroczny konkurs zgłosiło się 19 grup. Z przyczyn niezależnych od organi-zatorów w przeglądzie udział wzięło 16 (spisanych w kolejności zgłoszeń). 

1. “Groniczki” z Brzuśnika 
2. “Jukace” z Żywca Zabłocia 
3. “Bałamuty” ze Zwardonia 
4. “Awanturnicy” z Nieledwi 
5. “Wyrwycisy”  z Ciśca 
6. “Kopytniki” z Soli-Kiczory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7. “Rozbójnicy” z Suchego 
8. “Bojcery” z Milówki
9. “Przebierańcy Noworoczni z Zarzecza” z Zarzecza
10. “Jantary”z Cięciny
11. “Sienna Team” z Siennej
12. “Haśnik” z Milówki
13. “Wojaki” z Kamesznicy Górnej
14. “Baciary” z Cięciny
15. “Przebierańcy z Górnej Żabnicy” z Żabnicy
16. “Bukowina” z Wegierskiej-Górki

Po obejrzeniu wszystkich programów komisja postanowiła przyznać:

“Złote Konie” i nagrodę pieniężną w wysokości 1.500,- (tysiąc pięćset zł)
- “Wyrwycisom” z Ciśca  – nagroda ufundowana przez GOK w Milówce

“Srebrne Konie” i nagrodę pieniężną w wysokości 1.200,- (tysiąc dwieście zł)
- “Bałamutom” ze Zwardonia – nagroda ufundowana przez ROK w B-B
 
“Brązowe Konie” i nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,- (tysiąc zł)
- “Kopytnikom” z Soli-Kiczory – nagroda ufundowana przez ROK w B-B

oraz 13 wyróżnień w tym:

6 wyróżnień specjalnych w kwocie 650,- (sześćset pięćdziesiąt zł) każde, które otrzymują:

- “Gronicki” z Brzuśnika
za  zgodny z tradycją przebieg obrzędu
– nagroda ufundowana przez ROK w B-B
- “Rozbójnicy” z Suchego
za zgodną z tradycją prezentację elementów obrzędu
– nagroda ufundowana przez ROK w B-B

-  “Przebierańcy z Górnej Żabnicy” z Żabnicy
za taniec koni i oprawę muzyczną                                                                                                                                                                
– nagroda ufundowana przez ROK w B-B

- “Bojcery” z Milówki
za dobre kostiumy i rekwizyty obrzędowe
– nagroda ufundowana przez ROK w B-B

- “Baciary” z Cięciny
za właściwą prezentacje obrzędu, orację i dobrą oprawę muzyczną
– nagroda ufundowana przez ROK w B-B

-“Wojaki” z Kamesznicy Górnej
za wydobycie tradycyjnych elementów w obrzędzie, zwłaszcza za podkreślenie funkcji ognia i piłowanie kloca
– nagroda ufundowana przez ROK w B-B

7 wyróżnień w kwocie 450,- (czterysta pięćdziesiąt zł) każde, za podtrzymanie tradycji, które otrzymują:

- “Jukace” z Żywca-Zabłocia – nagroda ufundowana przez ROK w B-B

- “Bukowina” z Węgierskiej Górki – nagroda ufundowana przez ROK w B-B

- “Przebierańcy Noworoczni z Zarzecza” z Zarzecza – nagroda ufundowana przez ROK 	w B-B

- “Haśnik” z Milówki – nagroda ufundowana przez GOK w Milówce 

- “Awanturnicy”  z Nieledwi – nagroda ufundowana przez ROK w B-B

- “Sienna Team” z Siennej – nagroda ufundowana przez ROK w B-B

- “Jantary” z Cięciny – nagroda ufundowana przez ROK w B-B


Fundatormi nagród o łacznej kwocie: 10.750 zł (dziesięć tyś. siedemset pięćdziesiąt zł) są:

- Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej – 8.800,- (osiem tyś. osiemset zł) – nagrody
- Gminny Ośrodek Kultury w Milówce – 1.950,- (jeden tyś. dziewięćset pięćdziesiąt zł)  	
Konkursowy przegląd, w tym nagrody ufundowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, został dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Konkurs stanowił część projektu “Żywieckie Gody – karnawał bez granic”

Jury przeglądu grup obrzędowych występujących w plenerze w ramach 41. Żywieckich Godów stwierdza:

1. W przeglądzie wzięło udział 16 grup obrzędowych z terenu Żywiecczyzny.
Po raz pierwszy pojawiła się kolędująca w okresie świątecznym grupa Sienna Team z Siennej.

2.	W prezentowanych obrzędach zachowany był tradycyjny scenariusz, od pokoleń  obowiązujący w danym regionie lub miejscowości.

3. Jury prosi o przestrzeganie następujących zasad, istotnych dla zachowania prawidłowej struktury i formy obrzędu:
a) dostosowanie wieku uczestników do ról  prezentowanych w obrzędzie, np. koni, niedźwiedzi oraz postaci kobiecych (baba), które powinny być grane tylko przez osoby dorosłe, 
b) z uwagi na fakt, że obrzęd ma cechy widowiska, istotne jest granie danej roli,  a nie jedynie  prezentowanie postaci przez taniec,
c) uwzględnianie w obrzędzie jak największej liczby postaci, które w naszej tradycji były częścią grup dziadowskich, takich jak na przykład druciarz, czy kominiarz, a także postaci, które były charakterystyczne dla danej miejscowości, np. młoda pani.

4. Z radością odnotowujemy fakt pojawienia się w prezentacjach takich postaci, jak na przykład  dziad (dziady) w ciekawej oprawie plastycznej.

5. Cieszymy się również z tego, iż w prezentacjach nie zabrakło elementu składania życzeń  oraz ważnego podziękowania za dary.

6. Wielki podziw budzi ogromny wkład pracy  i czasu włożony w wykonanie strojów obrzędowych, a szczególnie imponujących czap koni.

7. Jury zwraca uwagę na konieczność zakładania  odpowiedniego nakrycia głowy (jednego z dwóch rodzajów) także przez pachołków.

8. Przy używaniu rekwizytów obrzędowych należy zwrócić uwagę na ich zasadność dla danej postaci (np. nie do końca uzasadnione jest noszenie przez macidulę kołowrotka czy plecaka).

9. Jury ma zastrzeżenia do repertuaru muzycznego wykorzystywanego podczas prezentowanych obrzędów.
Kapele często sięgały bowiem po repertuar nie ze swojego regionu, w tym między innymi tak popularne utwory, jak: Maryjanka, 
	Jury sugeruje wykorzystywanie licznych w zasobie pieśniowym góralskiego folkloru polek, obyrtasów czy obyrtek, które warto uwzględnić podczas obrzędowego pokazu.

10. Jury dopuszcza fakt, aby w kapelach grup obrzędowych występowały dzieci. 

11. Jury z uznaniem odnotowuje  właściwe zaprezentowanie przez grupy scen 
    z  końmi, ich padaniem, ożywaniem i targiem  Wskazuje to na prawidłowe  zrozumienie przez występujących idei obrzędu. 

12. Niedopuszczalne jest ściąganie lub zdejmowanie nawet na moment maski obrzędowej w trakcie trwania obrzędu. Zgodnie z tradycją widz nie powinien wiedzieć kto, w jaką postać się wcielił.

13. Komisja dziękuje organizatorom Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej i Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Milówce, za przyjęcie grup obrzędowych i sprawne przeprowadzenie 41. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2010 w Milówce.
































Milówka, 23.01.2010r.

