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P R O T O K Ó Ł 
z posiedzenia JURY 

Regionalnego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Południowej Wielkopolski 
BIESIADA FOLKLORU ZIEMI KALISKIEJ 2020 

Brzeziny, 6 września 2020 
 
JURY w składzie: 

 dr Arleta Nawrocka-Wysocka – etnomuzykolog (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w 

Warszawie, Akademia Muzyczna w Łodzi) – PRZEWODNICZĄCY 

 prof. UAM Anna Weronika Brzezińska – etnolożka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu) 

 Piotr Kulka – etnochoreolog, folklorysta, kierownik Zespołu Wielkopolanie  

(Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu) 

 Anna Maria Gałczyńska – folklorystka, specjalista ds. dziedzictwa kulturowego CKiS w Kaliszu, 

sekretarz jury 

po obejrzeniu 48 programów: 7 zespołów taneczno-obrzędowych, 17 zespołów śpiewaczych,  

8 kapel, 2 solistów instrumentalistów i 13 solistów śpiewaków i duetu DUŻY/MAŁY  – kierując się 

kryteriami zawartymi w regulaminie Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej 2020 – postanowiło przyznać 

następujące nagrody i wyróżnienia: 

 

kategoria zespołów zwyczajowo-obrzędowych 

I nagroda: 

Zespół Tańca Ludowego GŁOGOWIANIE, pow. ostrowski     1500 zł 

- za kultywowanie tradycji regionalnych i naturalność wykonania, bardzo dobrą kompozycję całości 

widowiska, w tym za umiejętne połączenie elementów narracyjnych z elementami tanecznymi 

 

II nagrody: 

Zespół Folklorystyczny SNUTKI z Potarzycy gr. młodzieży i dorosłych, pow. jarociński 1200 zł 

- za odwoływanie się do lokalnych tradycji muzycznych oraz rekonstrukcję stroju, za odwołanie się do 

lokalnej historii i przypomnienie ważnej dla społeczności Goliny postaci Heleny Moszczeńskiej 

Zespół Tańca Ludowego SWOJACY z Moszczanki gr. młodzieżowa, pow. ostrowski 1200 zł 

- za różnorodność repertuarową w zakresie śpiewu i tańca, za zaangażowanie różnych grup 

wiekowych wykonawców i ich pełne zaangażowanie w przedstawieniu zwyczaju 

Zespół Tańca Ludowego SWOJACY z Moszczanki gr. dziecięca, pow. ostrowski  1200 zł 

- za sięganie do dawnego repertuaru i umiejętne połączenie tańca ze śpiewem oraz rozróżnienie na 

regionalne zabawy i tańce, za dostosowanie repertuaru do wieku wykonawców i za zachowanie 

spójnej estetyki całości 

 

wyróżnienie: 

Zespół Pieśni i Tańca GORZYCZANIE z Gorzyc Wielkich, pow. ostrowski     250 zł 

- za wkład w występ sceniczny 
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kategoria zespołów dziecięcych 

I nagroda: 

Zespół Folklorystyczny SNUTKI z Potarzycy gr. dziecięca, pow. jarociński   1000 zł 

- za swobodę sceniczną, spójny wizerunek sceniczny, dialogi, naturalność wykonania, dobrą 

konstrukcję widowiska i muzykę instrumentalną, za odpowiednią kompozycję sceniczną i ukazanie 

tradycji muzycznych dostosowanych do wieku wykonawców 

 

 

kategoria zespołów śpiewaczych 

I nagrody: 

Zespół Folklorystyczny DORUCHOWIANIE grupa męska, pow. ostrzeszowski    800 zł 

- za świetny, tradycyjny dobór repertuaru, naturalny i sugestywny śpiew 

Zespół Śpiewaczy KORZENIEWIANKI, pow. kaliski        800 zł 

- za naturalny i spontaniczny śpiew zgodny z lokalnym stylem  

Zespół Śpiewaczy KOŹMINIACY z Koźminka, pow. kaliski       800 zł 

- za różnorodność repertuarową, czysty i ładny śpiew 

 

II nagrody: 

Zespół Folklorystyczny KALINA z Blizanowa, pow. kaliski       600 zł 

- za ciekawy i zróżnicowany repertuar, czyste i rytmicznie poprawne wykonanie 

Zespół Śpiewaczy KALINA z Nowej Wsi, pow. krotoszyński      600 zł 

- za dobór repertuaru i czysty śpiew 

Zespół Folklorystyczny PIWONICE z Kalisza        600 zł 

- za płynny i czysty śpiew oraz znaczną poprawę wykonania 

 

III nagrody: 

Zespół Śpiewaczy KOBIERZANKI, pow. krotoszyński       400 zł 

- za czysty i spontaniczny śpiew 

Zespół Śpiewaczy LUTOGNIEWIACY, pow. krotoszyński       400 zł 

- za poprawny repertuar i swobodny śpiew 

Zespół Śpiewaczy ŁAGIEWNICZANIE, pow. krotoszyński       400 zł 

- za dobry repertuar i sprawny śpiew oraz za zgranie całego zespołu 

 

 

wyróżnienia: 

Zespół Śpiewaczy BIADKOWIANKI, pow. krotoszyński       250 zł 

- za naturalność w śpiewie 

Zespół Folklorystyczny LISKOWIANIE, pow. kaliski        250 zł 

- za poszukiwania repertuarowe i płynność śpiewu oraz za stworzenie refleksyjnego klimatu 
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kategoria kapel ludowych 

I nagrody: 

Kapela Ludowa BRZEZINY I skład, pow. kaliski        600 zł 

- za różnorodność repertuarową, swobodę gry i wierność tradycyjnemu stylowi wykonania 

Kapela z Kociny, pow. ostrowski          600 zł 

- za kultywowanie tradycyjnego stylu gry i poszukiwanie regionalnego repertuaru 

Kapela dudziarska ZF SNUTKI z Potarzycy, pow. jarociński       600 zł 

- za chęć podtrzymywania tradycji, muzykalność i opanowanie techniki gry na instrumentach 

Kapela dudziarska SWOJACY z Moszczanki, pow. ostrowski      600 zł 

- za umiejętność gry w stylu regionalnym, podtrzymywanie tradycji i wrażliwość artystyczną oraz za 

pełne zaangażowania wykonanie 

 

wyróżnienie: 

Kapela Ludowa BRZEZINY II skład, pow. kaliski        200 zł 

- za podtrzymywanie tradycyjnego stylu gry i popularyzowanie lokalnych melodii 

 

kategoria solistów instrumentalistów 

I nagrody: 

Wojciech Ozóg z ZF SNUTKI z Potarzycy, pow. jarociński       400 zł 

- za opanowanie instrumentu i chęć podtrzymywania tradycji gry, za zaangażowanie podczas 

wykonywania 

Zbigniew Witkowski z Kapeli BRZEZINY, pow. kaliski      400 zł 

- za propagowanie pięknych lokalnych melodii i tańców, za stworzenie pięknego klimatu wykonania 

kujawiaka 

 

 

kategoria solistów śpiewaków 

I nagrody: 

Małgorzata Olszewska z Lutogniewa, pow. krotoszyński        400 zł 

- za czysty i mocny głos, energię w śpiewie oraz dostosowanie repertuaru do własnej osobowości 

Lech Owczarek z Doruchowa, pow. ostrzeszowski        400 zł 

- za swobodę i ekspresję wykonania oraz poszukiwania repertuarowe 

Małgorzata Pacholska z Korzeniewa, pow. kaliski         400 zł 

- za piękny i dźwięczny głos oraz bycie indywidualnością artystyczną 

Maria Pierunek z Lutogniewa, pow. krotoszyński         400 zł 

- za czysty i mocny głos oraz sugestywne i porywające wykonanie 

 

II nagrody: 

Czesława Jarysz z Kobierna, pow. krotoszyński         300 zł 

- za sięganie po trudny repertuar 

Janina Plichta z Czempisza, gm. Brzeziny, pow. kaliski        300 zł 

- za śpiew zgodny z lokalną tradycją oraz czysty i nośny głos 

Zofia Pyrek z Koźminka, pow. kaliski          300 zł 

- za naturalny, czysty i spontaniczny śpiew 
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III nagrody: 

Krystyna Melczak z Dąbrowy, pow. jarociński        200 zł 

- za dobór repertuaru i spontaniczny śpiew 

Halina Wałęsa z Nowej Wsi, pow. krotoszyński         200 zł 

- za poprawny repertuar, czysty i naturalny śpiew 

Janina Żarczyńska z Liskowa, pow. kaliski          200 zł 

- za stworzenie pięknego klimatu podczas śpiewu 

 

 

wyróżnienia: 

Barbara Klimczak z Liskowa, pow. kaliski         50 zł 

- za poprawny repertuar i odwagę zaprezentowania się jako solistka 

Danuta Kowalska z Kalisza          50 zł 

- za dobór repertuaru i radość śpiewania 

Lucyna Wrzesińska z Blizanowa, pow. kaliski         50 zł 

- za chęć kultywowania tradycji i odwagę 

 

 

kategoria DUŻY/MAŁY 

 

wyróżnienie: 

Krystyna Melczak i Zuzanna Florczyk z Dąbrowy, pow. jarociński      100 zł 

- za przekazywanie tradycji między pokoleniami i odwagę zaprezentowania się solo 

 

Nagrody finansowe w wysokości 19.000 zł oraz statuetki ufundowało Centrum Kultury i Sztuki  

w Kaliszu ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  

z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

Jury zwraca uwagę, że celem Biesiady Folkloru jest promocja i podtrzymanie tradycji folkloru 

regionu. Jury kierowało się: doborem repertuaru, stylem wykonania i cechami gwarowymi śpiewu, 

poprawnością instrumentarium w kapelach, techniką wykonania tańca, doborem stroju, a także 

poziomem artystycznym prezentacji. 

 

Komisja składa serdeczne podziękowania organizatorom Przeglądu – Centrum Kultury i Sztuki w 

Kaliszu oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brzezinach – za sprawne przygotowanie i realizację 

Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej 2020. 

 

Komisja pragnie podkreślić, że wszyscy występujący byli bardzo dobrze przygotowani, co biorąc pod 

uwagę trudny czas uniemożliwiający częste spotykanie się na próbach jest niezwykle budujące. 

Folklor Ziemi Kaliskiej znajduje się w bardzo dobrej kondycji, a o jego sile świadczy niezwykłe 

zaangażowanie wszystkich uczestników Biesiady i chęć kultywowania lokalnych tradycji. 
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Zalecenia dla zespołów: 

1. Zachęcamy kierowników zespołów do jak najczęstszego brania udziału w szkoleniach, warsztatach 

i konsultacjach organizowanych m. in. przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Ważne jest, by w 

spotkaniach takich brali udział także członkowie zespołów, a zwłaszcza ci najmłodsi. Kierowników 

zespołów tanecznych zachęcamy dodatkowo do śledzenia oferty szkoleń organizowanych przez 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Folklor jest zjawiskiem żywym i stale się zmieniającym, dlatego 

ważne jest stałe dokształcanie, poszukiwanie nowych źródeł swojej wiedzy, uzupełnianie 

wykształcenia i doskonalenie umiejętności. Ciekawą formą nabywania nowych kompetencji, a przede 

wszystkim wymianę doświadczeń, mogłyby być nieformalne spotkania organizowane przez zespoły 

działające w swoim najbliższym otoczeniu.  

Zalecamy również stałe śledzenie stron i platform internetowych instytucji i organizacji zajmujących 

się kulturą tradycyjną, poniżej podajemy jedynie ich wybór: 

- Instytut Muzyki i Tańca: http://imit.org.pl/  

- Polskie ludowe instrumenty muzyczne: http://www.instrumenty.edu.pl/ 

- Taniec tradycyjny: http://www.tance.edu.pl/ 

- Akademia Kolberga: http://www.akademiakolberga.pl/ 

- Instytut Sztuki PAN: http://www.ispan.pl/ 

- Zbiory Fonograficzne IS PAN: http://www.ispan.pl/pl/zbiory/zbiory-fonograficzne  

- Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu: http://oskarkolberg.pl/ 

o podstrona dot. regionów etnograficznych: http://oskarkolberg.pl/MapOfRegions_pl 

o podstrona dot. wyszukiwarki melodii: http://kolberg.archiwistykamuzyczna.pl/ 

o Przewodnik Śladami Oskara Kolberga: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=inforit.kolberg 

o Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga dostępne on-line: 

http://polona.pl/search/collection/14226604/ 

o Projekt edukacyjny: http://skarbykolberga.blogspot.com/  

- Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty: http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/  

- Muzyka Tradycyjna: http://www.muzykatradycyjna.pl/pl/  

- Polskie Towarzystwo Ludoznawcze: http://www.ptl.info.pl/  

- Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu: http://ptl.info.pl/poznan/  

- Portret własny wielkopolskich twórców ludowych: http://tworcywielkopolscy.blogspot.com/  

 

2. W zakresie wizerunku scenicznego bardzo doceniamy piękno wielkopolskich strojów, ich elegancję 

i piękne zdobienia. Prosimy o zwracanie uwagi na detale i szczegóły jak: fryzury (dziewczynki 

powinny występować w warkoczach, ale nie w tzw. dobieranych), odpowiedni dobór wstążek, 

unikanie widocznej biżuterii i pomalowanych paznokci (zwłaszcza na krzykliwe kolory). 

Dziewczynkom zalecamy występowanie w wiankach, jednak one również powinny być estetyczne i 

wyglądem zbliżone do naturalnych. Kiedy zespół występuje w okresie letnio-jesiennym warto zadbać 

o wianki wykonane z naturalnych kwiatów, zbóż i traw rosnących na łąkach, polach i w ogrodach. 

Informacje o strojach ludowych można czerpać ze strony internetowej Atlasu Polskich Strojów 

Ludowych: http://www.stroje.ptl.info.pl/, z których archiwalne zeszyty dot. Wielkopolski dostępne są 

w internecie: http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra/latest?dirids=25. Zachęcamy do przeglądania 

zdjęć archiwalnych, na których widać dawne, wiejskie ubiory także w wersjach codziennych i 

http://imit.org.pl/
http://www.instrumenty.edu.pl/
http://www.tance.edu.pl/
http://www.akademiakolberga.pl/
http://www.ispan.pl/
http://www.ispan.pl/pl/zbiory/zbiory-fonograficzne
http://oskarkolberg.pl/
ttp://oskarkolberg.pl/MapOfRegions_pl
http://kolberg.archiwistykamuzyczna.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=inforit.kolberg
http://polona.pl/search/collection/14226604/
http://skarbykolberga.blogspot.com/
http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/
http://www.muzykatradycyjna.pl/pl/
http://www.ptl.info.pl/
http://ptl.info.pl/poznan/
http://tworcywielkopolscy.blogspot.com/
http://www.stroje.ptl.info.pl/
http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra/latest?dirids=25


 6 

roboczych. Dobrym pomysłem są kontakty z lokalnymi muzeami, do których można się zwrócić z 

prośbą o pokazanie zbiorów – starych zdjęć i elementów strojów. Warto podpatrzeć kolorystykę i 

zdobienia. Ciekawym urozmaiceniem byłoby prezentowanie starych elementów strojów, które 

zapewne w wielu domach się zachowały – chust, fartuchów, jak itp. To ciekawe urozmaicenie 

wizerunku scenicznego, dzięki któremu zostaną ocalone od zapomnienia charakterystyczne elementy 

ubiorów codziennych i odświętnych.  

 

3. Za istotne uznajemy dbanie o ciągłość przekazu między pokoleniowego, dlatego zachęcamy 

młodszych członków zespołów do kontaktu z pokoleniem najstarszym i do uczenia się bezpośrednio 

od mistrzów. Szczególnie ważne jest dla kapel i zespołów, które towarzysza tancerzom. Można 

organizować nieformalne kursy mistrzowskie, podczas których spotykają się muzycy różnych pokoleń 

i wzajemnie się od siebie uczą.  

 

 

 

Brzeziny, 6 września 2020 r.  

 

   Jury: 


