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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury
53. Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych,
który odbył się w Brennej 10 lipca 2021 r.



Jury w składzie:

Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko – etnograf, kierownik działu etnografii Muzeum Śląskiego
w Katowicach, przewodnicząca Jury,
Leon Majkut – muzyk, folklorysta,
Urszula Wiśniowska – choreograf, folklorysta,
Sławomir Ślósarczyk – choreograf, kierownik Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Bestwina,
Dariusz Kocemba– Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, sekretarz Jury,

oceniło 35 prezentacji. 

W Przeglądzie wzięło udział: 6 zespołów regionalnych, 4 kapele, 10 zespołów śpiewaczych występujących a cappella oraz 15 zespołów śpiewaczych z akompaniamentem. 

Lista zespołów, które wystąpiły, spisane według kolejności alfabetycznej:

	Zespół Regionalny Bierowianie z Bier
	Zespół Folklorystyczny Bojszowianie z Bojszów 
	Kapela Bojszowy z Bojszów 

Grupa Śpiewacza Borowiczka z Wisły
	Zespół Śpiewaczy Dąbie z Dąbia 
	Zespół Regionalny Dudoski z Międzyrzecza
	Zespół Śpiewaczy Echo Bąkowa z Bąkowa 
	Zespół Familijo z Godowa
	Grupa Śpiewacza Gaździny spod Grojca z Wieprza
	Zespół Regionalny Girlanda z Piasku

Zespół Regionalny Grojcowianie z Wieprza
	Zespół Obrzędowy Grusza z Rzerzęczyc
	 Regionalny Zespół Śpiewaczy Jaśkowiczanie z Orzesza
	 Kapela Jetelinka z Jaworzynki
	 Grupa Śpiewacza Karolinki z Czerwionki-Leszczyn 
 Zespół Karolinki z Jankowic 
	 Zespół Akordeonistów Katowice-Kleofas 
	 Zespół Śpiewaczy Książeniczanki z Czerwionki-Leszczyn
	Męska Grupa Śpiewacza Lipowianie z Lipowej
	 Grupa Śpiewacza Małokończanie z Kończyc Małych 
	 Zespół Śpiewaczy Mierzęcanki z Mierzęcic
	 Kapela Regionalna Mierzęcice z Mierzęcic 
	 Zespół Śpiewaczy Mizerowianie z Mizerowa
	 Zespół Śpiewaczy Mszanianka z Mszany
	 Regionalny Zespół Śpiewaczy Nadolzianie z Kaczyc 
	 Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Pilsko z Żywca
 Grupa Śpiewacza Połomianka z Połomi 
 Zespół Folklorystyczny Raciborzanie z Raciborza
 Regionalny Zespół Śpiewaczy Radostowianki z Radostowic 
	 Grupa Śpiewacza Stejizbianki z Wisły
	 Regionalny Zespół Śpiewaczy Szarotki z Orzesza
	 Grupa Śpiewacza Tkocze z Wisły
	 Zespół Śpiewaczy Toporowianki z Toporowic 
	 Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy Zawodzianki z Katowic-Zawodzia
 Grupa Śpiewacza Zebrzydowianki z Zebrzydowic 
Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii zespołów regionalnych:

I miejsce i nagrody pieniężne w wysokości 1.500 zł (tysiąc pięćset zł) otrzymały ex aequo:
- Zespół Regionalny Grojcowianie z Wieprza
- Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Pilsko z Żywca


II miejsce – nie przyznano

III miejsce – nie przyznano

Wyróżnienia w wysokości 500 zł (pięćset zł) otrzymały ex aequo:
- Zespół Obrzędowy Grusza z Rzerzęczyc – za podjęcie tematu ginącego zawodu szewca
- Zespół Folklorystyczny Raciborzanie z Raciborza – za rekonstrukcję archaicznego stroju raciborskiego i prezentację tańców historycznych Ziemi Raciborskiej

w kategorii kapel:

I miejsce i nagrody pieniężne w wysokości 800 zł (osiemset zł) otrzymały ex aequo:
- Kapela Bojszowy z Bojszów
- Kapela Regionalna Mierzęcice z Mierzęcic 

II miejsce i nagrody pieniężne w wysokości 600 zł (sześćset zł) otrzymały ex aequo:
      - Kapela Jetelinka z Jaworzynki
      - Zespół Akordeonistów Katowice-Kleofas

III miejsce – nie przyznano

w kategorii grup śpiewaczych a cappella:

I miejsce i nagrody pieniężne w wysokości 800 zł (osiemset zł) otrzymały ex aequo:
- Zespół Śpiewaczy Mizerowianie z Mizerowa
- Grupa Śpiewacza Tkocze z Wisły
- Grupa Śpiewacza Stejizbianki z Wisły

II miejsce i nagrody pieniężne w kwocie 600 zł (sześćset zł) otrzymały ex aequo:
- Grupa Śpiewacza Borowiczka z Wisły
- Męska Grupa Śpiewacza Lipowianie z Lipowej

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł (czterysta zł) otrzymała:
- Grupa Śpiewacza Małokończanie z Kończyc Małych
Wyróżnienia za piękny strój regionalny i nagrody pieniężne w wysokości 200 zł (dwieście zł) otrzymały ex aequo:
- Grupa Śpiewacza Gaździny spod Grojca z Wieprza 
- Grupa Śpiewacza Zebrzydowianki z Zebrzydowic
- Regionalny Zespół Śpiewaczy Radostowianki z Radostowic

w kategorii grup śpiewaczych  z akompaniamentem:

I miejsce i nagrody pieniężne w wysokości 800 zł (osiemset zł) otrzymały ex aequo:
- Regionalny Zespół Śpiewaczy Nadolzianie z Kaczyc 
- Grupa Śpiewacza Karolinki z Czerwionki-Leszczyn

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł (sześćset zł) otrzymał:
        - Zespół Folklorystyczny Bojszowianie z Bojszów 
III miejsce i nagrody pieniężne w kwocie 400 zł (czterysta zł) otrzymały ex aequo:
        - Regionalny Zespół Śpiewaczy Jaśkowiczanie z Orzesza
        - Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy Zawodzianki z Katowic-Zawodzia

Wyróżnienie w wysokości 200 zł (dwieście zł) otrzymał:
         - Zespół Śpiewaczy Echo Bąkowa z Bąkowa – za piękny strój regionalny
Jury przyznało również specjalne wyróżnienie w wysokości 500 zł (pięćset zł)  dla Pani Czesławy Wojdas z Zespołu Śpiewaczego Mierzęcanki z Mierzęcic – wieloletniej kierowniczki Zespołu i najstarszej uczestniczki Przeglądu.

Fundatorem nagród 53. Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych, w kwocie 15.100 zł, jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.







UWAGI JURORÓW:

Jury dziękuje wszystkim uczestnikom, instruktorom, kierownikom grup za trud, zaangażowanie, wykonaną pracę, za to, że mimo pandemicznej sytuacji, przygotowali programy i wzięli udział 
w konkursie. Komisja z przyjemnością zauważa i podkreśla widoczne wśród uczestników na scenie radość i żywiołowość.

Jury podkreśla wysoki poziom artystyczny grup śpiewaczych a capella, które prezentują jeden 
z najtrudniejszych sposobów śpiewu. W przypadku grup z akompaniamentem, zachęca akompaniatorów do dobierania właściwej tonacji do śpiewu. Ma to to wpływ na poprawne wykonanie, wrażenie artystyczne prezentacji. Zwraca uwagę, by podczas prezentacji nie używać pulpitów, kart z tekstami pieśni.

Jury zachęca do dopracowywania, starannego przygotowywania programów. Motywuje także, by przy przygotowaniu prezentacji, repertuaru zwracać uwagę na jego zgodność 
z regionem, z terenem pochodzenia, by uwzględniać charakter i specyfikę regionu. Jury proponuje wprowadzenie do regulaminu zapisu o konieczności prezentacji repertuaru/programu z własnego regionu.

Komisja zachęca, by zespoły obrzędowe, regionalne budowały swoje programy w oparciu 
o temat przewodni, zwyczaj, problem. Zespołom przypomina też, by unikały występów na rampę, 
a w przypadku prezentacji tańców, zwracały uwagę  na właściwy dobór figur. Podkreśla również, że pokaz na scenie plenerowej obrzędu, zwyczaju w formie ludowego teatru, występu głównie mówionego, jest bardzo trudny dla prezentacji ze względu na niesłyszalność wszystkich tekstów, dialogów, najważniejszego przecież elementu takich wystąpień. Działa to często na niekorzyść wykonawców, ze stratą dla prezentowanego programu.

Jury z ogromną przyjemnością podkreśla obecność na scenie autentycznych strojów regionalnych – pszczyńskich, cieszyńskich, góralskich – żywieckich i górali śląskich. Zachęca jednak do prezentacji kompletnych i urozmaiconych zestawów, właściwie w detalach zestawionych, do akcentowania statusu społecznego uczestniczek przeglądu poprzez odpowiednie elementy stroju. Z radością również zauważa prezentowanie przez wiele grup ciekawego, archaicznego, spójnego repertuaru pieśni. Wszystkie grupy zachęca do ciągłych poszukiwań w tym względzie, sięgania do źródeł. 

Jury dziękuje Organizatorom za przygotowanie przeglądu w tak trudnym czasie i wyraża uznanie za sprawny i bezpieczny jego przebieg. Wyraża też nadzieję, że sytuacja pozwoli na dalszą coroczną kontynuację przeglądu, który jest ważnym świętem wiejskich zespołów artystycznych, okazją do poznawania różnorodności stroju, repertuaru, bogatej kultury województwa śląskiego. 

Podpisy Komisji:

























Sporządzono: 13 lipca 2021 r.


