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Bielsko-Biała, 17.11.2020 r. 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY 

29. POSIADY GAWĘDZIARSKIE ON-LINE 

 

Organizatorzy: 
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej 
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-Wieprz 
Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni 
Gminny Ośrodek Kultury w Milówce 
 

I 
 
Jury w składzie: 
Janusz Legoń – krytyk teatralny, przewodniczący Jury  

dr hab. Jadwiga Wronicz – kierownik Pracowni Gwar Małopolskich IJP PAN 

Waleria Prochownik – gawędziarka, autorka tekstów gwarowych 
Agnieszka Chrudzimska – sekretarz Jury, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej  
 
wysłuchało 18 gawędziarzy, w tym: 
- 8 wykonawców w kategorii dzieci (do lat 12) 
- 3 wykonawców w kategorii młodzież (od 13 do 18 lat) 
- 7 wykonawców w kategorii dorośli (powyżej 18 roku życia) 
 
spisanych w kolejności alfabetycznej: 
 
DOROTA GRYGLAK – 34 lata (kat. dorośli), Bielsko-Biała, gawęda „Ło carowaniu i zazdrości”, 

autorstwo własne 

STEFANIA GRYGLAK – 5 lat (kat. dzieci), Bielsko-Biała, gawęda „Ło strasyniu”, autor – Dorota 

Gryglak 

MARIA GRZEGOREK – 66 lat (kat. dorośli), Juszczyna, gawęda „Jako to baba chłopa na 

dobrom droge przywiedła”, autorstwo własne 

ALEKSANDRA JUROSZEK – 16 lat (kat. młodzież), Jaworzynka, gawęda „Wiesieli na 

Jaworzynce”, autor – Janusz Macoszek  

ANNA KOSIEC – 59 lat (kat. dorośli), Radziechowy, gawęda „Jak glon z maśnicki wyzdradził 

dziywke?”, autor – Józef Karol Nowak  

JÓZEF KRZAK - (kat. dorośli), Śleszowice, Zembrzyce, gawęda „Zmora” – autorstwo własne 

EMILIA KUBIESA – 7 lat (kat. dzieci), Rajcza, gawęda „Jak górol sie rządził w Niebie”, autorka 

– Jadwiga Kubiesa  

NADIA KUBIESA – 5 lat (kat. dzieci), Rajcza, gawęda „Jak Wojtek Ciapkow zabijoł barana”, 

autorka – Jadwiga Kubiesa  
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MARTYNA PACYGA – 15 lat (kat. młodzież), Pewel Wielka, gawęda „Ło pijoku”, autorka – 

Maria Grzegorek 

MACIEJ PAWLUS – 9 lat (kat. dzieci), Wieprz, gawęda „Kominiorz krolewski”, autor – Maria 

Grzegorek 

MICHAŁ PAWLUS – 8 lat (kat. dzieci), Wieprz, gawęda „Skowronek” , autor – Maria 

Grzegorek 

WIESŁAW PAWLUS – (kat. dorośli), Wieprz, gawęda „Deboł Ecka”, autorstwo własne 

IRENA STOPA – 60 lat (kat. dorośli), Jordanów, gawęda „Jak Jasicek diebła z chałupy 

wyganiał”, autorstwo własne 

ADAM SZKAWRAN – 5 lat (kat. dzieci), Istebna, gawęda „Ciornoksiynźnik”, autor – Jan 

Kawulok 

JAN SZKAWRAN – 8 lat (kat. dzieci), Istebna, gawęda „Bulka”, autor – Jan Kawulok  

BARBARA WANDZEL – 31 lat (kat. dorośli), Juszczyna, gawęda „Jako sie downij baby 

wodzowały”, autorka – Maria Grzegorek 

MARIA WANDZEL – 7 lat (kat. dzieci), Juszczyna, gawęda „Babcyne pociyrze”, autorka – 

Maria Grzegorek 

NATALIA ZOWADA – 16 lat (kat. młodzież), Istebna, gawęda „O gałuśce kiero miała łoci”, 

autorstwo własne 

 

II 

 

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: 

 

KATEGORIA DZIECI (DO LAT 12) 

 

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł (czterysta złotych) otrzymuje  

ADAM SZKAWRAN z Istebnej 

 

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) otrzymuje 

JAN SZKAWRAN z Istebnej 

 

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) otrzymuje  

EMILIA KUBIESA z Rajczy 

 

Wyróżnienia otrzymują:  

MICHAŁ PAWLUS z Wieprza 

MARIA WANDZEL z Juszczyny 
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KATEGORIA MŁODZIEŻ (OD 13 DO 18 LAT) 

 

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (pięćset złotych) otrzymuje 

NATALIA ZOWADA z Istebnej 

 

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł (trzysta złotych) otrzymuje 

MARTYNA PACYGA z Pewli Wielkiej 

 

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł (dwieście złotych) otrzymuje  

ALEKSANDRA JUROSZEK z Jaworzynki 

 

KATEGORIA DOROŚLI (powyżej 18 roku życia) 

 

I miejsce ex aequo i nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł (sześćset złotych) każda otrzymują  
 
MARIA GRZEGOREK z Juszczyny 

DOROTA GRYGLAK z Bielska-Białej 

 

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł (czterysta złotych) otrzymuje 

ANNA KOSIEC z Radziechów  

 

III miejsce ex aequo i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł (trzysta złotych) każda otrzymują  
 
IRENA STOPA z Jordanowa  

WIESŁAW PAWLUS z Wieprza 

 

Wyróżnienia otrzymują: 

 

BARBARA WANDZEL z Juszczyny 

JÓZEF KRZAK ze Śleszowic (Wyróżnienie specjalne za pielęgnowanie tradycji gawędziarskich 

Górali Kliszczackich) 
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Łączna kwota nagród: 4.000 zł.  

 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ufundowało nagrody pieniężne, które 

pochodzą z Funduszu Promocji Kultury.  

Nagrody współfinansowane są przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej oraz 

przez Starostwo Powiatowe w Żywcu. 

 

 

III 

 

Uwagi Jury: 

 

Jury 29. Posiadów Gawędziarskich on-line zwraca uwagę na zróżnicowanie poziomu 

tegorocznych wystąpień. Część prezentacji wygłoszono w sposób naturalny, z zachowaniem 

czystości gwary, w  kilku natomiast pojawił się język ogólnopolski.  

 

Komisja dostrzega, iż strój uczestników nie zawsze był właściwy dla regionu, który 

reprezentowali.  

 

Niezwykle pozytywnym i godnym zaakcentowania jest natomiast fakt pojawienia się nowych 

wykonawców. Ponadto Jury docenia, że pomimo trudnych warunków, w jakich obecnie 

funkcjonujemy, uczestnicy decydują się na udział w konkursie, kontynuując pielęgnowanie 

tradycji gawędziarskich i dbając o ich przekaz pokoleniowy. 

 

Komisja serdecznie dziękuje organizatorom 29. Posiadów Gawędziarskich on-line za 

podtrzymanie ciągłości przeglądu konkursowego oraz udokumentowanie w formie 

elektronicznej prezentacji gawędziarzy.  

 

Jurorzy gratulują wszystkim uczestnikom wystąpień w nienaturalnej dla nich rzeczywistości – 

przed kamerą, bez obecności publiki, a także dziękują im, że podjęli się owego, niełatwego,  

zadania. Szczególne gratulacje Komisja składa debiutantom, zachęcając ich do dalszych 

wysiłków nad upowszechnianiem gwary oraz obyczaju posiadów.  


