PROTOKÓŁ
posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej
XVI Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych
PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE,
które odbyły się w Podegrodziu w dniach 26-27 stycznia 2013 r.
Komisja w składzie:
mgr Aleksandra Szurmiak – Bogucka – etnomuzykolog
mgr Maria Cetera – etnograf
mgr Jadwiga Adamczyk - muzyk - MCK SOKÓŁ
dr hab. Stanisław Węglarz – etnolog
mgr Benedykt Kafel – etnograf – MCK SOKÓŁ
po obejrzeniu i gruntownej ocenie 28 grup kolędniczych, w tym 13 grup dziecięcych oraz
15 grup młodzieżowych z 4 województw (23 grupy z 8 powiatów małopolski, 1 grupa z woj. śląskiego,
1 grupa z woj. świętokrzyskiego i 3 grupy z 2 powiatów woj. podkarpackiego) postanowiła przyznać
następujące miejsca i nagrody:
KATEGORIA GRUP DZIECIĘCYCH
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł otrzymuje grupa:
Z GWIAZDĄ z Juszczyna (pow. suski)
cztery równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400,00 zł otrzymują grupy:
HERODY z Mąchocic Scholasterii (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki)
HERODY z Mszalnicy (pow. nowosądecki)
Z GWIAZDĄ z Pasierbca (pow. limanowski)
Z GWIAZDĄ z Ptaszkowej (pow. nowosądecki)
cztery równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 300,00 zł otrzymują grupy:
Z GWIAZDĄ z Kasiny Wielkiej (pow. limanowski)
Z RAJEM z Trzebosi (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski)
HERODY z Janowic (pow. miechowski)
DRABY z Łososiny Dolnej (pow. nowosądeckie)
trzy równorzędne wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości po 200,00 zł otrzymują grupy:
Z GWIAZDĄ z Luszowic (pow. chrzanowski)
SZCZODROKI z Rzepiennika Suchego (pow. tarnowski)
HERODY z Raby Niżnej (pow. limanowski)
Ze względu na niezgodność z regulaminem grupa kolędnicza Z BOŻKAMI z Giedlarowej (woj.
podkarpackie, pow. leżajski) nie została sklasyfikowana w konkursie. Niemniej jednak, doceniając walory
przedstawienia, komisja postanowiła przyznać grupie nagrodę pozaregulaminową w wysokości 200 zł. za
odtworzenie i podtrzymywanie tradycji kolędowania z szopką kukiełkową w regionie leżajskim.
KATEGORIA GRUP MŁODZIEŻOWYCH
GRAND PRIX w postaci rzeźby PASTUSZKA i nagrodę pieniężną w wysokości 600,00 zł otrzymuje
grupa:
Z GWIAZDĄ z Ujanowic (pow. limanowski)
trzy równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 600,00 zł otrzymują grupy:

TRZEJ KRÓLOWIE z Zawoi (pow. suski)
Z SZOPKĄ z Rajczy (woj. śląskie, pow. żywiecki)
Z GWIAZDĄ z Tenczyna (pow. myślenicki)
cztery równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 400,00 zł otrzymują grupy:
DRABY z Olszyn (pow. tarnowski)
Z TURONIEM z Sadku-Kostrzy (pow. limanowski)
PASTERZE z Dobczyc (pow. myślenicki)
DRABY z Gwoźdźca (pow. tarnowski)
pięć równorzędnych III miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 300,00 zł otrzymują grupy:
Z GWIAZDĄ z Budzowa (pow. suski)
Z SOPKĄ z Zakopanego (pow. tatrzański)
Z GWIAZDĄ z Królowej Górnej (pow. nowosądecki)
DRABY z Boguszy (pow. nowosądecki)
Z KONIKIEM z Marcinkowic (pow. nowosądecki)
dwa wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości po 200,00 zł otrzymują grupy:
HERODY z Jodłownika (pow. limanowski)
HERODY z Górna (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski)
Komisja wyraża zadowolenie, że poziom zarówno merytoryczny jak i wykonawczy tegorocznych
prezentacji nadal pozostaje wysoki. Budzi naszą satysfakcję utrzymującą się wciąż duża ilość dzieci
i młodzieży zaangażowanych w podtrzymywanie tradycji kolędniczych.
Serdecznie dziękujemy organizatorom: Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Podegrodziu za przygotowanie i sprawną organizację konkursu, a Panu
Rafałowi Kasieczce – konferansjerowi przeglądu - za sympatyczną prezentację wszystkich uczestników.
Dziękujemy również za obsługę techniczną i logistyczną – pracownikom GOK w Podegrodziu i MCK
SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Nagroda GRAND PRIX w postaci rzeźby PASTUSZKA, (autorstwa artysty plastyka Franciszka Palki)
ufundowana została przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Każdy zespół biorący udział w przeglądzie otrzymuje SERCE PODEGRODZKIE ufundowane przez
Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz dyplom i słodycze ufundowane przez Małopolskie
Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Fundatorzy nagród pieniężnych:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - 7 000,00
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - 3 000,00
Na tym protokół zakończono i podpisano:

Aleksandra Szurmiak - Bogucka
Maria Cetera
Jadwiga Adamczyk
Stanisław Węglarz
Benedykt Kafel

