Protokół
z obrad Jury
XXI Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych
„Herody 2019”

W dniu 06.01.2019 r. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
zorganizował XXI Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych „Herody 2019”. W prezentacjach
konkursowych uczestniczyło 7 grup kolędniczych, w tym:
- 2 grupy kolędnicze z powiatu chrzanowskiego
- 5 grup kolędniczych z powiatu krakowskiego
- oraz gościnnie 3 grupy kolędnicze z powiatu myślenickiego
Wykaz grup kolędniczych w kolejności występowania:
1. „Herody” z Trojanowic (gmina: Zielonki, powiat: krakowski)
2. Kolędnicy „Z Gwiazdą” (gmina: Chrzanów, powiat: chrzanowski)
3. Grupa kolędnicza „Bibiczanie” z Bibic (gmina: Zielonki, powiat: krakowski)
4. „Pasterze” z Koźlicy (gmina: Wawrzeńczyce, powiat: krakowski)
5. Pastuszkowie „Z Gwiazdą” z Luszowic (gmina: Chrzanów, powiat: chrzanowski)
6. „Herody” z Czajowic (gmina: Wielka Wieś, powiat: krakowski)
7. „Herody” z Tomaszowic (gmina: Wielka Wieś, powiat: krakowski)
Gościnnie w Przeglądzie uczestniczyły 3 grupy kolędnicze z powiatu myślenickiego:
1. Kolędnicy „Z Dorotą” z Rudnika (gmina: Sułkowice, powiat: myślenicki)
2. „Szopka z lalkami” z Dobczyc (gmina: Dobczyce, powiat: myślenicki)
3. „Pasterze” z Dobczyc (gmina: Dobczyce, powiat: myślenicki)
Jury powołane przez organizatorów złożone ze specjalistów w dziedzinie zwyczajów
kolędniczych:
Przewodnicząca Jury:
mgr Agnieszka Oczkowska (etnolog)
Członkowie Jury:
mgr Aneta Drzewiecka (teatrolog)
mgr Robert Garstka (etnograf, dokumentalista folkloru)

w oparciu o Regulamin XXI Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych „Herody 2019”
oceniło grupy kolędnicze wg następujących kryteriów:
- tradycyjność tekstów
- tradycyjność melodii
- charakterystyczna prezentacja każdej postaci w grupie kolędniczej (między innymi sposób
poruszania się, śpiew, strój, rekwizyty)
W związku z decyzją Jury za udział w Przeglądzie statuetki opracowane artystycznie na tę
okazję, ufundowane przez MOKSiR Chrzanów oraz pamiątkowe dyplomy za kultywowanie
zwyczajów w okresie Świąt Bożego Narodzenia otrzymały wszystkie grupy kolędnicze.
Ponadto Jury po oglądnięciu wszystkich widowisk kolędniczych postanowiło wręczyć
wyróżnienia poza regulaminowe dla:
1. Kolędników „Z Dorotą” z Rudnika, gmina: Sułkowice
2. „Szopki z lalkami” z Dobczyc, gmina: Dobczyce
3. „Pasterzy” z Dobczyc, gmina: Dobczyce
(wręczenie dyplomów oraz nagród pieniężnych w wysokości 400 zł)
wyróżnienia w Przeglądzie dla:
1. „Herodów” z Trojanowic
2. Grupy Kolędniczej „Bibiczanie” z Bibic
(wręczenie dyplomów oraz nagród pieniężnych w wysokości 400 zł)
Jury przyznało 2 nominacje do udziału w XXII Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych
i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu w dniach
26 i 27 stycznia 2019 r. otrzymują:
1. Kolędnicy „Z Gwiazdą” z Luszowic
2. Pastuszkowie „Z Gwiazdą” z Luszowic
Oprócz nominacji grupy kolędnicze otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
pieniężne w wysokości: 500 zł ufundowane przez MOKSiR Chrzanów (wręczenie nominacji
dyplomów i nagród pieniężnych), trzy równorzędne nominacje do udziału w 47 „Karnawale
Góralskim” w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 14 – 16. 02 2019 r. otrzymują:
1. „Herody” z Tomaszowic
2. „Herody” z Czajowic
3. „Pasterze” z Koźlicy

Oprócz nominacji grupy kolędnicze otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
pieniężne w wysokości: 500 zł ufundowane przez MOKSiR Chrzanów (wręczenie dyplomów,
nominacji i nagród pieniężnych).
Jury bardzo dziękuje wszystkim grupom kolędniczym uczestniczącym w XXI
Małopolskim
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uczestniczące w dzisiejszym Przeglądzie są naszym dobrem narodowym i jako „Kolędnicy”
są wpisani na niematerialną listę krajową dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Jury serdecznie dziękuje i gratuluje dyrekcji i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chrzanowie za organizację i kontynuację tak ważnego dla dziedzictwa
kulturowego Przeglądu. Serdeczne podziękowanie dla Burmistrza Miasta Chrzanowa pana
Roberta Maciaszka za objęcie patronatu nad XXI Małopolskim Przeglądem Grup
Kolędniczych „Herody 2019”. Gorące podziękowanie dla:
- Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego za współorganizację
-
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Dobrowolskiemu, którzy serdecznie przyjmują kolędników w naszej izbie na scenie MOKSiR
- wszystkim mediom: Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej, Tygodnikowi „Przełom”, „Gazecie
Krakowskiej” oraz „Polskiemu Radiu” w Warszawie za coroczną współpracę w realizacji
i promowaniu tak ważnego dla kultury narodowej wydarzenia.

