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Protokół 
z posiedzenia jury 
42. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody
Konkurs grup obrzędowych występujących w plenerze 
w dniu 29 stycznia 2011 roku w Milówce



Jury w składzie:
dr Urszula Janicka-Krzywda – etnograf, dr nauk humanistycznych;
Dariusz Piotrowski 	– folklorysta, instruktor Miejskiego Centrum      Kultury w Żywcu;
Czesław Węglarz 	– muzyk.


Do konkursu zgłosiło się 18 grup. Z przyczyn niezależnych od organizatorów w konkursie wzięło udział 17 grup, wymienionych w kolejności występowania:

1.	Baciary z Cięciny
2.	Jantary z Cięciny 
3.	Groniczki z Brzuśnika 
4.	Dziady spod Klimowej Grapy z Żabnicy
5.	Bukowina z Węgierskiej Górki
6.	Jukace z Żywca-Zabłocia
7.	Przebierańcy z Górnej Żabnicy
8.	Wyrwicisy z Ciśca
9.	Bałamuty ze Zwardonia
10. Awanturnicy z Nieledwi 
11. Kopytniki z Soli-Kiczory
12. Sienna Team z Siennej 
13. Bojcery z Milówki 
14. Świerki z Prusowa
15. Kamieńcoki z Milówki
16. Kroćpok z Kamesznicy
17. Pietrasianie z Nieledwi 

Po obejrzeniu wszystkich programów jury postanowiło przyznać:




Złote Konie i nagrodę pieniężną w wysokości 1.200 zł (tysiąc dwieście złotych) 
Groniczkom z Brzuśnika,

Srebrne Konie i nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych) 
Bojcerom z Milówki,

Brązowe Konie i nagrodę pieniężną w wysokości 800 zł (osiemset złotych) 
Kopytnikom z Soli-Kiczory,

oraz 14 wyróżnień, w tym:

2 wyróżnienia I stopnia 800 zł (osiemset złotych) każde otrzymują:

Przebierańcy z Górnej Żabnicy,
Wyrwicisy z Ciśca,

6 wyróżnień II stopnia w kwocie 600 zł (sześćset złotych) każde, za zgodną z tradycją prezentację obrzędu oraz dbałość o obrzędowe kostiumy i rekwizyty, otrzymują:

Awanturnicy z Nieledwi,
Baciary z Cięciny,
Bałamuty ze Zwardonia,
Bukowina z Węgierskiej Górki,
Dziady spod Klimowej Grapy z Żabnicy,
Świerki z Prusowa,

6 wyróżnień III stopnia w kwocie 400 zł (czterysta złotych) każde, za podtrzymywanie tradycji, otrzymują:

Jantary z Cięciny,
Jukace z Żywca-Zabłocia,
Kamieńcoki z Milówki,
Kroćpok z Kamesznicy,
Pietrasianie z Nieledwi,
Sienna Team z Siennej.

Fundatorem nagród w łącznej kwocie 10.600 zł (dziesięć tysięcy sześćset złotych) jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

Jury wysoko ocenia poziom konkursowych prezentacji. Podkreśla wielkie zaangażowanie wszystkich występujących grup i duży wkład pracy w przygotowanie konkursowych prezentacji. Równocześnie z niepokojem zauważa w składzie wielu grup obecność małych dzieci, zwłaszcza w sytuacji, kiedy te dzieci grają postacie (niedźwiedzie, młoda para, konie...) przewidziane w obrzędzie wyłącznie dla dorosłych. Jury proponuje organizatorom wprowadzenie do regulaminu przyszłorocznego konkursu grup plenerowych zapisu o następującej treści: “W konkursowym przeglądzie nie będą oceniane grupy mające w składzie dzieci poniżej 15 roku życia”.
Jury dziękuje organizatorom konkursowego przeglądu – Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej i Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Milówce – za przyjęcie grup obrzędowych i sprawne przeprowadzenie imprezy.


