
8 POWIATOWY PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY

PROTOKÓŁ
KONKURSÓW TRADYCYJNEGO TAŃCA, MUZYKI I STROJU LUDOWEGO SĄDECCZYZNY

Tęgoborze 19.06.2022 r.

Komisja w składzie:
Zofia Skwarło - regionalistka , choreograf i Przewodnicząca Komisji,
Edward Bocheński – choreograf, muzyk

po obejrzeniu sześciu zakwalifikowanych zespołów regionalnych:
ZESPÓŁ REGIONALNY NAWOJOWIACY z Nawojowej,
ZESPÓŁ REGIONALNY BYSTRO KICORA z Przysietnicy,
GRUPA REGIONALNA MICHALCZOWA z Michalczowej,
ZESPÓŁ REGIONALNY ECHO JAWORZA z Ptaszkowej,
ZESPÓŁ REGIONALNY  MSZALNICZANIE z Mszalnicy,
REGIONALNY ZESPÓŁ PODEGRODZIE z Podegrodzia,

postanowiło przyznać następujące nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe z Nowego Sącza
na ogólną kwotę 6 000,00 zł w ramach realizacji zadania pod tytułem „8 Powiatowy Przegląd Folkloru     
Sądecczyzny” stosownie do Umowy Nr. BP.526.3.2022 i konkursu „Kulturalne Sądeckie” – EDYCJA 2022:

W k  onkursie   tańca regionalnego:     

1. nagrodę pieniężną w kwocie 900,00 zł przyznano Zespołowi Regionalnemu MSZALNICZANIE           
z Mszalnicy za całość programu tanecznego z obyczajem tanecznym,

2. nagrodę pieniężną w kwocie 850,00 zł przyznano Zespołowi Regionalnemu GR MICHALCZOWA       
z Michalczowej za cały program,

3. nagrodę pieniężną w kwocie 700,00 zł przyznano Zespołowi Regionalnemu NAWOJOWIACY            
z Nawojowej za  dobre tańce i ich charakter i tempa,

4. nagrodę pieniężną w kwocie 700,00 zł przyznano Zespołowi Regionalnemu PODEGRODZIE              
z  Podegrodzia za taniec,

5. nagrodę pieniężną w kwocie 450,00 zł przyznano Zespołowi Regionalnemu ECHO JAWORZA          
z Ptaszkowej za taniec żonatych,

6. nagrodę pieniężną w kwocie 450,00 zł przyznano Zespołowi Regionalnemu BYSTRO KICORA           
z Przysietnicy za weselny taniec zabawowy.



W k  onkursie   stroju ludowego:  

1. nagrodę pieniężną w kwocie  400,00 zł przyznano Zespołowi Regionalnemu  ECHO JAWORZA          
z Ptaszkowej za odtworzenie rodzimego stroju,

2. nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł przyznano Zespołowi Regionalnemu NAWOJOWIACY             
z Nawojowej za  właściwe zróżnicowanie stroju i ubioru z pogranicza lachowsko-góralskiego,

       3. nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł przyznano Zespołowi Regionalnemu MSZALNICZANIE              
z Mszalnicy  za zróżnicowanie stroju i ubioru, dostosowanie do przedstawianego programu,

       4.  nagrodę pieniężną w kwocie 250,00  zł przyznano Zespołowi Regionalnemu PODEGRODZIE               
z Podegrodzia za podjęcie próby zróżnicowania stroju i ubioru do przedstawianego programu,

       5. nagrodę pieniężną w kwocie 250,00 zł przyznano Zespołowi Regionalnemu GR MICHALCZOWA         
z Michalczowej za strój zgodny z regionem,

       6.  nagrodę pieniężną w kwocie 250,00 zł przyznano Zespołowi Regionalnemu BYSTRO KICORA             
z Przysietnicy za zróżnicowanie stroju dziecięcego i dorosłych.

Powiatowy Przegląd Folkloru Sądecczyzny i konkursy zasługują na dalsze zainteresowanie 
władz i instytucji kultury oraz większe ich upowszechnianie. Poziom konkursów w kolejnych edy-
cjach jest coraz wyższy. Przegląd spełnia ważną funkcję w regionie w kultywowaniu autentycznego
tańca, muzyki, stroju i ubioru ludowego i jego zróżnicowaniu.

Komisja dziękuje Andrzejowi Mliczkowi i Stowarzyszeniu Sportowo-Kulturalnemu ”Michalczowa” 
za inicjatywę, organizację przeglądu i upór w realizacji zamierzonego celu. Składamy podziękowa-
nia dla Pana Piotra Litwińskiego i firmy TSB LITWIŃSKI za udostępnienie obiektów i terenu oraz 
tworzenie przyjaznej atmosfery. Komisja dziękuje wszystkim osobom które swoim zaangażowa-
niem i pracą przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia przeglądu i konkursów.                           

Składamy podziękowania dla Starostwa Powiatowego i Gminy Łososina Dolna za bardzo duże       
zaangażowanie i wsparcie finansowe.

 
Podpisy Komisji


