
 

PROTOKÓŁ 

z Przeglądu Widowisk Kolędniczych 

6 stycznia 2022 

 

W dniu 6 stycznia 2022 roku w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej, odbył się Przegląd 

Widowisk Kolędniczych. 

 

Organizatorami Przeglądu byli:  

- Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej pod dyrekcją Wiesława Sitko 

- Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pod dyrekcją Jacka Bardana 

- Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie pod dyrekcją Damiana Drąga 

 

Występy konkursowe on-line oceniało Jury w składzie:  

 1.  mgr Katarzyna Ignas – przewodnicząca Jury, Adiunkt muzealny, etnograf w Dziale 

Historyczno-Etnograficznym Muzeum w Przeworsku 

 2.  dr Jolanta Dragan – członkini komisji, kustosz, etnograf Muzeum Kultury Ludowej  

w Kolbuszowej 

 3. mgr Katarzyna Mazurkiewicz – główny instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury  

w Rzeszowie, magister historii, animatorka kultury  

 

Do Przeglądu, zgodnie z regulaminem przyjętych zostało 7 zespołów kolędniczych: 

1. Zespół Ludowy Górniacy - tytuł widowiska: ,,Górnieńsko Kolęda” 

2. Grupa Kolędnicza ,,Ludowa Szopka z Lalkami” – tytuł widowiska: ,,Ludowa Szopka z Lalkami” 

3. Zespół Regionalny ,,Grodziszczoki” – tytuł widowiska: ,,Wigilia”  

4. Zespół Kolędniczy z Łazor – tytuł widowiska: ,,Herody z Polaźnikami”  

5. Zespół Kolędniczy Droby z Lubczy – tytuł widowiska: ,,Droby”  

6. Zespół Kolędniczy z Zalasowej – tytuł widowiska: ,,Herody” 

7. Zespół Kolędniczy ,,Lubcoki” z Lubczy  

 

W Przeglądzie Widowisk Kolędniczych nagrody otrzymali: 

- Złoty Turoń – nagroda główna w wysokości 1200 zł dla Zespołu Kolędniczego ,,Zalasowioki” 

z Zalasowej za widowisko pt. ,,Herdy”. Nagrodę ufundował Wojewódzki Dom Kultury  

w Rzeszowie reprezentowany przez Dyrektora Damiana Drąga 

 

- II nagrodę - w wysokości 1000 zł dla Zespołu Kolędniczego ,,Droby” z Lubczy za widowisko pt. 

,,Droby”  Nagrodę ufundował Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej reprezentowany przez 

Dyrektora Wiesława Sitko 



 

- II nagrodę - w wysokości 1000 zł dla Zespołu Kolędniczego z Łazor za widowisko pt. ,,Herody  

z Połaźniakami”  Nagrodę ufundowało Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 

reprezentowane przez Dyrektora Jacka Bardana. 

- II nagrodę - w wysokości 1000 zł dla Zespołu Regionalnego Grodziszczoki za widowisko pt. 

,,Wigilia” Nagrodę ufundowało Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej reprezentowane przez 

Dyrektora Jacka Bardana. 

- III nagrodę - w wysokości 800 zł dla Zespołu Ludowego Górniacy za widowisko pt. ,,Górnieńsko 

Kolęda”. Nagrodę ufundował Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie reprezentowany przez 

Dyrektora Damiana Drąga 

Wyróżnienie w wysokości 500 zł dla Grupy Kolędniczej z Lublina za widowisko ,,Ludowa Szopka 

z Lalkami”. Nagrodę ufundował Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej reprezentowany przez 

Dyrektora Wiesława Sitko. 

Wyróżnienie w wysokości 500 zł dla Zespołu Kolędniczego Lubcoki za widowisko ,,Kolędnicy z 

Kozą”. Nagrodę ufundował Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej reprezentowany przez 

Dyrektora Wiesława Sitko. 

Nagroda specjalna w wysokości 200 zł dla Piotra Kuli za ośpiew szopki ludowej. Nagrodę 

ufundował Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej reprezentowany przez Dyrektora Wiesława 

Sitko. 

 

W plebiscycie na ,,Nagrodę Publiczności” głosowaniu internetowym, poszczególne 

prezentacje uzyskały wynikające z liczby głosów miejsce i liczbę punktów: 

      

 
Nr 

prezentacji 

 
Grupa 

 
 

Liczba głosów 
uzyskanych  

w głosowaniu 
internetowym 

 
Zajęte 

miejsce 

1 Zespół Ludowy Górniacy - ,,Górnirńsko kolęda”  2781 I 

2 Grupa Kolędnicza z Lublina - ,,Ludowa Szopka z lalkami” 641 III 

3 Zespół Regionalny Grodziszczoki - ,,Wigilia”  1575 II 

4 Zespół Kolędniczy z Łazor - ,,Herody z Połaźnikami”  399 IV 

5 Zespół Kolędniczy ,,Droby” – z Lubczy ,,Droby” 367 V 

6 Zespół Kolędniczy Zalasowioki - ,,Herody”  231 VII 

7 Zespół Kolędniczy Lubcoki - ,,Kolędnicy z Kozą”  235 VI 

 

,,Nagrodę Publiczności” w łącznej kwocie 1000 zł ufundowaną przez Miejski Dom Kultury  

w Kolbuszowej w głosowaniu internetowym otrzymali: 

I nagroda (2781 wyświetlenia na YouTube, procentowo 64%) w kwocie 640 zł -  otrzymał Zespół 

Ludowy Górniacy za widowisko ,,Górnieńsko Kolęda” 

II nagroda (1575 wyświetleń na YouTube, procentowo 36%) w kwocie 360 zł – otrzymał Zespół 

Regionalny  Grodziszczoki za widowisko ,,Wigilia”  

 

Wszystkie nagrody zostaną niezwłocznie przesłane na podane numery kont.  



 

Organizator         Jury 

Przewodnicząca jury:  

                         mgr Katarzyna Ignas 

 

Członkini:        dr Jolanta Dragan  

              mgr Katarzyna Mazurkiewicz  

            

 

    

Załącznik nr 1. Uzasadnienie wyników obrad komisji konkursowej:  

 

„Górnieńsko kolęda” – Zespół Ludowy „Górniacy” 

Dom odwiedzają dwie grupy kolędnicze: z Rajem i z Bydlęciem. Do gospodarzy przychodzi z życzeniami 

noworocznymi sąsiadka. Dialogi toczą się swobodnie, aktorzy posługują się gwarą, artykułują bardzo 

wyraźnie, praktycznie każde słowo z żartobliwych i wartościowych dialogów jest słyszalne i zrozumiałe.  

Kilka drobnych błędów do łatwego skorygowania: gospodarz siedząc w domu przy stole nie może mieć 

kapelusza na głowie; drzewko stoi na scenie już przed wejściem kolędników; dziewczęta – panny siedzą 

na krzesłach ukryte za plecami gospodarzy, podczas gdy ławka stojąca pośrodku tylnej ściany sceny jest 

pusta. Strój Adama i Ewy jest zastanawiający – skąd pochodził wzorzec? Gdy chodzono z kolędą z Rajem 

po domach począwszy od 25 grudnia do końca stycznia, to niemożliwe, by te postaci były na bosaka i 

ubrane jedynie w cienkie szaty.  Możliwe, że wzorzec kostiumowy zaczerpnięty został z przedstawień 

jasełkowych wystawianych w salach widowiskowych na wsiach od końca lat 70. XX w. W warunkach 

teatru stałego, a więc nie: wędrownego, stroje postaci mogły nawiązywać w większym stopniu do 

warunków pogodowych panujących w rajskim ogrodzie. Postaci mężczyzny i kobiety nie zostały 

praktycznie w żaden sposób zróżnicowane za pomocą stroju.  

Pozostałe stroje zasługują na pochwałę: strój Diabła i jego rekwizyt Wąż, stroje domowników i sąsiadki, 

jak również zestaw strojów kolędniczych do kolędy z Bydlęciem: Bydlę, Żyd, Cyganka, Dziad. Na uwagę 

zasługuje postać Żyda odgrywana przez młodego człowieka, który w sposób godny, komicznie, ale z 

wyczuciem, zarówno w mowie, jak i w ruchach, wcielił się w niełatwą, a współcześnie wręcz 

niezrozumiałą postać Żyda – handlarza, kanonicznego elementu grupy kolędniczej w regionie. W finale 

znalazły się ciekawe warianty kolęd dla dziewcząt, melodyjnie i równo wyśpiewane oraz taniec do 

muzyki kapeli lasowiackiej. 

Grupa kolędnicza „Ludowa szopka z lalkami” z Lublina  

Grupa kolędnicza pod kierownictwem Piotra Kuli z Lublina zaprezentowała widowisko w oparciu o 

kolędę z szopką kukiełkową, prezentowaną w przeszłości przez kapelę podwórkową „Werdebusy” z 

Dobczyc. Mając do dyspozycji taki cenny skarb jak dobczycki oryginał,  a więc, jak można się domyślać, 

dokumentacje: tekstową, nutową, dźwiękową, filmową, zdjęciową oraz znając oryginał z 

bezpośredniego przekazu, należy tenże oryginał odtwarzać najwierniej. Należałoby  odwołać się  do  

oryginału, nie tylko w planie kukiełkowym, lecz też w planie żywym. Zatem zespół powinien składać się 

jedynie z mężczyzn. Poszerzenie składu o osobę kobiety śpiewaczki, niewiele wnosi do widowiska i jest 

niezgodne z tradycją. Warto złożyć skład muzyczny z instrumentów, na których grali członkowie kapeli 

„Werdebusy”. Saksofon brzmi atrakcyjnie, ale warto byłoby nawiązać składem instrumentów do 



 

oryginału. Po rozsunięciu kurtyny, przed oczami widza znajduje się gotowa stojąca szopka, a może 

warto by wzbogacić przedstawienie o wątek wnoszenia, montowania, stawiania szopki, 

wypakowywania kukiełek z walizki? Jest to bardzo ciekawy moment wykonania „szybkiej aranżacji 

teatralnej” na oczach widza, odnoszący się do realnego chodzenia po domach z szopką w przeszłości. 

Dialog Żyda z Dziadem (Pasterzem) jest mocno statyczny. Strój i zachowanie Żyda odbiega od wzorca 

postaci kolędniczej Żyda, zarówno w tradycji polskiej, jak i regionalnej.  Po odegraniu swej roli w 

dialogu, Żyd powinien włączyć się w śpiew, bądź zachowywać się zgodnie z praktyką sceniczną 

oryginału. Pozostanie na scenie i faktyczne wyłączenie się Żyda z przebiegu widowiska, nie powinno 

mieć miejsca. Druga część przedstawienia toczy się  w okienku szopki, pary kukiełek tańczą, kłaniają 

się, wykonują gesty do akompaniamentu kapeli i śpiewanych kupletów. Wielkie uznanie i specjalne 

wyróżnienie należy się animatorowi kukiełek – Piotrowi Kuli, który bardzo umiejętnie i z pasją wciela 

się w poszczególne postaci, manewrując lalkami, melodyjnie śpiewając i modulując głos. W sposób 

bardzo świadomy i z wielkim namaszczeniem, odtwarza dobczycki oryginał, kontynuując tradycję. Piotr 

Kula jest w stanie ten autentyk odtworzyć w pełni, nie popełniając błędów! Ostatnia uwaga, należałoby 

w tytule prezentacji identyfikować tradycję tego konkretnego regionu, zaznaczyć iż jest to szopka z 

Dobczyc, ująć tytuł np. w ten sposób:  „Dobczycka szopka z lalkami – grupa kolędnicza z Lublina”. 

„Wigilija” – Zespół Regionalny „Grodziszczoki” 

Scena wieczoru wigilijnego, ostatnich przygotowań i spożywania wieczerzy. Zespół teatralny 

zaprezentował się w licznym składzie, w finale na scenie znajduje się 20 osób, co dokładnie 

odzwierciedla piękną tradycję  odwiedzania się w wieczór wigilijny i wspólnego, w licznym gronie 

spożywania postnej kolacji i kolędowania w oczekiwaniu na mszę „północkową”. Docenić należy 

autentyczność wykorzystanych zaprezentowanych rekwizytów: (nie tak łatwo obecnie dostępnych na 

wsi!) siano, słoma, snopki zboża, położony na dzieży swojski chleb - przeżegnany, a następnie 

rozkrojony na oczach widza, prawdziwe potrawy. Bardzo wartościowe są formuły powitań i życzeń 

wypowiadane przy dzieleniu się opłatkiem. Przedstawienie ukazuje liczne zwyczaje wigilijne, 

archaiczne praktyki magiczne, np. noszenie wilkom kapusty, wróżby matrymonialne, wiązanie łyżek 

sianem, bicie kop, snop z jabłkami i orzechami dla dzieci. Malownicza scena starszych śpiewających za 

stołem kolędy i młodych siedzących w słomie na pierwszym planie – zachwyca i pozostaje w pamięci.  

Spośród przedstawionych zachowań, zgrzytem jest zamiatanie podłogi i ubijanie masła w dniu Wigilii, 

kiedy to nie czyniono gwałtownych ruchów i hałasu: stukania, tłuczenia, gdyż wierzono w obecność 

dusz zmarłych. Zarzutem wobec widowiska jest reżyserski chaos panujący na scenie. W jednym czasie, 

naraz, w kilku miejscach sceny, toczą się dialogi, uwaga widza rozprasza się. Ważne wątki zostają 

przesłonięte przez rozgrywające się równocześnie inne scenki, zapewne także istotne. Nastrój wigilii 

psuje zachowanie dzieci na pierwszym planie, ich nieustanny ruch i baraszkowanie na słomie, zakłóca 

odbiór sceny wspólnego kolędowania rozgrywający się w tle. Jeśli jest to spontanicznie rozwijająca się 

sytuacja i dzieci na chwilę zapomniały, że są na scenie, należy je scenicznym gestem pohamować, gdyż 

takie zachowanie, jakie zaprezentowały na scenie, stanowi wyraz braku szacunku do starszych. Zaś 

poszanowanie dla starszych jest zasadniczą cechą wyróżniającą tradycyjną kulturę ludową.  

Droby z Lubczy  

Dwuosobowa grupa kolędnicza drobów z Lubczy, uruchamia wyobraźnie widza, traktując scenę i 

widownię jako, odpowiednio: wnętrze domu i gospodarzy, których odwiedza z wizytą kolędniczą. Strój 

drobów konotujący szczęście jest przygotowany bardzo starannie: wysokie czapy ze słomy zdobione 

bibułą, powrósło ze słomy jako pas i słomą wypchane wnętrze butów, kosmate brody i kożuchy, 

uczernione twarze. Do tego rekwizyty: torba i kij drewniany – pałka. Rozpoczyna się żywiołowy pobyt 

kolędników: kolędy przeplatane życzeniami, zwroty do gospodarza i do gospodyni, przerywane 



 

pokrzykiwaniem „hu-hu!”. Przez około 10 minut droby są w nieustanym ruchu, maszerując i okrążając 

wnętrze izby, śpiewając i rytmicznie  melorecytując, postukując pałką. Tempo bardzo dynamiczne. 

Jednym mankamentem widowiska jest niezrozumiały niekiedy tekst mówiony i śpiewany.  

„Herody z Połaźnikami” – zespół kolędniczy z Łazor 

Do izby przychodzą dwaj mężczyźni – chodzący „po połaźniku”, w Łazorach składający życzenia rano w 

dniu św. Szczepana, tj. w dniu, kiedy kolędnicy zwyczajowo rozpoczynali chodzenie po domach.  Rysem 

indywidualnym kolędników – połaźników, w widowisku jest ich stan alkoholowego upojenia. 

Wyobrażamy sobie, że tak mogły wyglądać odwiedziny  „po połaźniku” w ostatnim domu, na ostatnim 

etapie kolędowania. W drugiej części przedstawienia, dom odwiedza grupa kolędnicza Herodów wraz 

z kapelą. Tekst, jakim posługuje się grupa, jest współczesny, odnosi się do aktualnych tematów. 

Natomiast wystrój grupy kolędniczej jest tradycyjny, zarówno w formie, jak i w treści, kostiumy i 

rekwizyty przygotowane i odświeżone są z wielką starannością, zwłaszcza Hetmana i Żołnierzy, Śmierci, 

Diabła. Zapewne znany jest w Łazorach starszy, pierwotniejszy tekst Herodów, może warto byłoby go 

zaprezentować w innym wariancie przedstawienia? Walor spontaniczności i improwizacji posiada 

końcowa scena widowiska, gdzie do udziału w tańcach z kolędnikami zaprasza się: „sprowadza panie” 

z widowni. Jedna uwaga krytyczna dotycząca stroju kobiety  - gospodyni: powinna ona mieć na głowie 

zawiązaną chustkę, która pięknie dopełni strój odświętny oraz zaznaczy i odróżni stan cywilny. Jedna 

uwaga do artykulacji tekstu przez Heroda, zbyt szybkie tempo mowy i niekiedy słaba dykcja, powoduje, 

że Herod traci na swej powadze, zaś tekst staje się niezrozumiały. Co jeszcze ważne, uśmiercenie 

Heroda powinno zostać pokazane w sposób bardziej widowiskowy i wiarygodny.  Obecnie w widowisku 

Śmierć zakłada kosę za głowę, Herod pochyla się do przodu, po czym wstaje z krzesła i swobodnie 

odchodzi.   

„Herody” – grupa kolędnicza Zalasowioki z Zalasowej 

Wydaje się, że Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej to jedno z wielu miejsc, które „kolędnikowie” z 

Zalasowej „tu i teraz” odwiedzili, kolędując tradycyjnie po domach w Święto Trzech Króli. Wyjątkowo 

mocne jest wejście 8-osobowej męskiej grupy kolędniczej, posługującej się bardzo ciekawym 

archaicznym tekstem. Całość widowiska, odegrana z wielką świadomością i szacunkiem do tradycji,  

stanowi piękną zamkniętą kompozycję. Zwracają uwagę życzenia składane gospodarzowi  przez Anioła: 

„Dejże tu Boże wszelakie zboże, miedziane ździebła i złote kłosy, A bedo tu zeńcarze, sami 

młodzieńcarze, A bedu tu zeńcarki, same panieniecki, A bedo tu snopie jako deszczu kropie, A bedzie tu 

kopecek jak na niebie gwiozdeczek, A pójdo tu fury jak na niebie chmury, Gospodarzu wyjdź w pole, co 

zobaczysz wszystko twoje…” . Drobnej korekty wymaga sposób wypowiadania tekstu przez Śmierć, 

piskliwy modulowany głos, sprawia niekiedy, że rola mówiona Śmierci jest niezrozumiała. I jeszcze 

jeden szczegół: przed wyjściem na scenę należy pamiętać o zdjęciu zegarków; bardzo rzucał się w oczy 

zegarek Króla Heroda.  

„Kolednicy z kozą” – zespół Lubcoki z Lubczy  

Widowisko w wykonaniu Lubcoków dowodzi, że lokalna tradycja kolędowania zostaje dochowana. Ciąg 

kolęd i dialogów, kostiumy kolędnicze (za wyjątkiem zegarka Baby), upadek, cucenie i ożywienie Kozy, 

zgrabne popisy Żyda, sypanie owsem - wszystkie elementy zaprezentowane zostały prawidłowo. Co 

wymyka się spod kontroli, to ruch sceniczny i tempo widowiska. Wrodzona ruchliwość kolędników w 

warunkach naturalnych (droga przez wieś, wnętrze chałupy, domu, itp.) nie stanowiąca przeszkody w 

odbiorze, na scenie w znaczny sposób utrudnia odbiór, w którymś momencie słyszymy jedynie stukot 

kostura Baby, beczenie Kozy i niemelodyjny, nierówny śpiew kolędy. Kiedy kolędnicy stają na scenie, 

muszą pamiętać, że od tego momentu rozpoczyna się teatr, a więc specjalne widowisko przeznaczone 

do oglądania i słuchania, w którym każdy gest aktora coś znaczy dla widza, każde słowo powinno być 



 

słyszalne. Kolędnicy mają bawić się dobrze, ale równie dobrze mają bawić się odbiorcy, a to jest 

możliwe, jeśli spełnione są warunki komunikacji i porozumienia pomiędzy widzem a aktorem. NIE JEST 

TO ABSOLUTNIE KRYTYKA ŻYWIOŁOWOŚCI I SPONTANICZNOŚCI KOLĘDNIKÓW! Większa doza 

ruchliwości, szaleństwa, improwizacji - jest oczywiście charakterystyczna dla kolędy ze zwierzętami, 

wszak kolędnicy mają ze sobą „żywe” zwierzę.  Chodzi jednak o to, by aktorzy byli w stanie zapanować 

nad swoją dynamiką i ekspresją, aby nadmiar tych środków nie zakłócał przebiegu przedstawienia.  

K. Ignas, Przeworsk, 10.01.2022 r.  

 

1. Zespół Ludowy Górniacy – Górnieńsko kolęda 

Ogólny schemat Kolędy został ukazany poprawnie. 

Na pochwałę zasługuje gra aktorska, dynamika i humor drugiej części widowiska, zgodne z regionem 

stroje oraz rekwizyty kolędnicze.  

2. Grupa Kolędnicza z Lublina „Ludowa Szopka z lalkami” 

Zwracała uwagę pięknie wykonana szopka i akcja w niej zawarta (polewanie wodą przez Strażaka), 

kwestie przeznaczone dla dorosłych zgodne z tradycyjnym przekazem. Zabrakło jednak 

ukierunkowania akcji w Szopce na tematykę bożonarodzeniową. Melodie były bardziej biesiadne niż 

związane z tradycją kolędniczą.  

Opracowanie sceniczne i występ kolędników niestety dużo mniej ciekawe, statyczne, dłużące się.  

3. Zespół Regionalny Grodziszczoki „Wigilija” 

Ciekawie przedstawione ludowe zwyczaje i tradycje wigilijne. Duża ilość aktorów, udział zarówno 

dzieci, dorosłych jak i osób starszych. Dbałość o język gwarowy (wyraźny także u młodszych aktorów). 

Pojawiły się jednak pojedyncze elementy, które obniżały wartość przekazu zgodnego z tradycją 

regionu, m.in. modlitwa tyłem do obrazu, współcześnie ułożone fryzury panien. Momentami występ 

chaotyczny (dzieci na pierwszym planie zagłuszające akcję przy stole) 

4. Zespół Kolędniczy z Łazor „Herody z Połaźniakami” 

Ogólny schemat Kolędy z Herodem został poprawnie ukazany na scenie. Spójna akcja, choć zbyt 

statyczna gra aktorska nużyła. Na pochwałę zasługują tańce, do których zaangażowano publiczność. 

Autorskie teksty, nawiązania współczesne i humor w scenie z połaźniakami pozwoliły łączyć tradycję 

ze współczesnym odbiorem i spontanicznością tego typu występów.  

5. Zespół Kolędniczy „Droby” z Lubczy „Droby” 

Ciekawy występ wykonany przez duet z Lubczy – krótki, ale pełen dynamiki i nie nużący. Droby w 

zachowaniu głośni, energiczni, przedstawieni zgodnie z tradycją. Na pochwałę zasługują stroje obu 

panów Rzeszutko, w tym pięknie wykonane czapki. Trochę zabrakło tradycyjnych masek.  

6. Zespół Kolędniczy „Zalasowioki” z Zalasowej – „Herody” 

Poprawne widowisko bez uwag. Bardzo dobra gra aktorska (zwłaszcza postać Heroda, Żyda, Diabła, i 

Śmierci), stroje zgodne z tradycją i opracowanie sceniczne. 

7. Zespół Kolędniczy Lubcoki „Kolędnicy z kozą”  



 

Ogólny schemat Kolędy poprawny, jednak akcja na scenie przedstawiała się bardzo chaotycznie, ciężko 

było nadążyć za zdarzeniami, kwestie były też wypowiadane niewyraźnie.   

Katarzyna Mazurkiewicz, WDK Rzeszów.  

 

Uwagi 

 

Zespół „Górniacy” z Kolbuszowej Górnej 

Zespół przedstawił widowisko, w którym zawarto wiele bardzo ciekawych elementów: kolędowane „z 

rajem”, kolędę sąsiedzką oraz kolędowanie z turoniem. Każda z nich była bardzo ciekawa, ale warto 

zwrócić uwagę na kilka szczegółów, które można byłoby poprawić: 

• scena z rajem: tekst tej kolędy wydaje się być bardzo zawiły, pochodzenia nieludowego, co 

samo w sobie nie jest błędem, gdyż pochodzi z kościelnych intermediów, ale jego treść jest 

niespotykana, nie bardzo przystająca do ludowych ram językowo-obyczajowych. Sugeruję, by 

Adam i Ewa jednak występowali w obuwiu, ponieważ zimowa pora nie pozwalała na wędrówki 

boso. W tej kolędzie w zasadzie brak było zakończenia, życzeń dla gospodarzy, właściwie 

trudno było wywnioskować kiedy zakończyła się kolęda i w którym momencie należało 

częstować kolędników. Jej organizacja nieco zaprzecza ustaleniom kolędniczym: kolęda z rajem 

była prawie równa kolędzie z Herodem (na Górnej był do niej dołączany turoń), natomiast w 

tym przedstawieniu pełniła rolę rodzaju wstępu do kolędy właściwej, taka scenka 

wprowadzająca. To nie było właściwe pokazanie „raju”. 

• warto podkreślić bardzo dobre życzenia gospodyni, która przyszła w odwiedziny. 

• turoń: bardzo dobry tekst turonia, pełen energii występ (trochę modlitwa dziada nie bardzo 

zgadzała się z kolejnością, ale jest to bardzo niewielkie uchybienie).  

• bardzo dobre śpiewy kolęd życzących. Tylko dlaczego kapela przyszła później (zapowiedziana 

przez uczestników raju), zaczęła grać, wszyscy tańczyli i… już?  

Całość troszkę się nie kleiła, dodatkowo zwracam uwagę na hiperpoprawność mazurzenia (nie 

mazurzono na „rz”).  

 

Ludowa szopka z lalkami z Lublina 

Bardzo ciekawe widowisko, rzadko wystawiane, ale jest kilka uwag, które należy przekazać: 

• skład instrumentów: 2 akordeony, bęben i ukryty saksofon – nie jest to najlepszy zestaw 

instrumentalny, nawet przy uwzględnieniu odwołania się do tradycji kapeli podwórkowej 

• sugeruję drobne korekty stroju: ta, nawiązująca do stroju góralskiego nie wydaje się 

najszczęśliwszym rozwiązaniem (niezbyt udane stylizacje) 

• Najważniejsza akcja dzieje się w szopce, ale wcześniej jest scena z Żydem, który poza tym jest 

postacią zupełnie niewykorzystaną, statyczną – jak nie Żyd. Sugeruję przemyślenie konstrukcji 

tej postaci w kolędzie. Podobnie kobieca postać: jeśli już taka ma być (kolęda nie jest domeną 

kobiet), to sugeruję rezygnację np. ze scenicznego makijażu. 



 

• teksty szopkowe są bardzo dobre, jednak nieco brakuje mi choć drobnego nawiązania do 

wędrówki do betlejemskiej szopy. Postacie występujące w szopce zwykle nawet grzesząc, 

bawiąc, śmiesząc, zmierzają do szopki i oddania pokłonu Dzieciątku. Tu nic takiego nie 

zauważyłam – a szkoda, bo teksty naprawdę bardzo dobre. 

Sugeruję jakieś zmiany w widowisku, które mogliśmy już podziwiać podczas ubiegłorocznej edycji 

konkursu.  

 

Zespół „Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego 

Zespół zaprezentował widowisko obrazujące przygotowania do wigilii i samą wieczerzę. Samo 

widowisko było bardzo ciekawe, dobrze zorganizowane, któremu towarzyszyły piękne kolędy,  ale nie 

ustrzeżono się kilku drobnych pomyłek, które nieco obniżyły ocenę końcową widowiska. Tak bywa przy 

przedstawieniach pokazujących momenty obrzędowe: tu każdy drobny błąd skutkuje „obrzędową 

wpadką”: 

• sugerujemy rezygnację z robienia masła przed wigilią, i to w izbie, w której trwają 

przygotowania. W dodatku robienie nie zostało zakończone: ubijająca masło nie wyjęła go i nie 

płukała, więc co: zostało na święta w maśnicy? 

• wniesienie snopu przez chyba parobka – to jest niewłaściwe: wnosił gospodarz i to w dodatku 

ceremonialnie, przed samym rozpoczęciem wieczerzy. Stawiano „króla” w kącie i traktowano 

jak jeden z ważniejszych elementów świątecznych. Tu był po prostu snopem, który wniesiono 

nie wiadomo p co.  

• dziecko, które wypatrywało gwiazdki – wbiegło i powiedziało, że już się zaświeciła. Nie 

wywołało to właściwie żadnej reakcji, a to zawsze był sygnał do rozpoczęcia wieczerzy.  

• Modlitwę przez kolacją zmówiono tyłem do obrazów (wystarczyło się tylko odwrócić). 

• Gospodyni podając potrawy , wszystkie naraz – zrozumiałe, z uwagi na czas widowiska – być 

może dobrze byłoby, gdyby informowała o rodzaju potrawy, nie tylko „pierogi” albo „gołąbki”, 

tylko co istotne jakie i z czym. 

• uczestnicy wigilii odłożyli łyżki na stół, mimo ostrzeżeń gospodyni, by tego nie robili, jeszcze 

przez oddaniem łyżki parobkowi, który je prawidłowo wiązał i odłożył do mycia. 

Sugeruję zwrócenie uwag na wygląd postaci, a w szczególności na bardzo nowoczesne fryzury, 

wykonane specjalnie na występ, które w zestawianiu z czasem przedstawienia (l. 20 XX w.) nie były 

właściwym uzupełnieniem występu. 

 

Droby z Lubczy 

Warto podkreślić bardzo dobry wygląd drabów, znakomite kostiumy. Jednym z elementów, które 

zastanawiają był brak masek – powszechnie występującego elementu drabskiego (ae twarze mieli 

wysmarowane na czarno, co zastępowało w pewnym sensie maski). Należy podkreślić dobre teksty (co 

prawda całkiem spory fragment był cytacją tekstu „Szopki” L. Schillera, ale tym obecnie posługuje się 

większość zespołów kolędniczych) i dobre zachowanie drabów: pohukiwanie, stukanie lagami itd. 

Bardzo dobry występ, chociaż dwuosobowy. 

 



 

Zespół z Łazor 

Interesującym rozwiązaniem było odwołanie się do tradycji „błaźników” (nieco myliło nazwanie ich 

„połaźnikami”), aczkolwiek znacznie bardziej zgodnie z tradycją z okolic Harasiuk byłoby pokazanie 

„połaźników”. Niemniej jedna był to ciekawy element. 

Przy prezentacji widowiska z Herodem posłużono się nowoułozonym tekstem, bardzo ciekawym, 

trzymającym się w ramach tradycji, aczkolwiek nieco niepotrzebnie wydłużonym (życzenia były 

pomieszaniem planów: życzący zwracali się do widowni, a nie gospodarzy – byli w izbie). Popełniono 

kilka drobnych usterek: 

• panny obecne w izbie siedziały wraz z gospodarzami przy stole – jak najbardziej, ale gdy 

gospodarze wstawali na powitanie to absolutnie także powinny wstać. Poza tym jedna z nich 

nie została ośpiewana – nie zaśpiewano dla niej kolędy życzącej. Zastanawiający był rodzaj 

obuwia: nieco podobny do chodaków skórzanych, ale chyba miał charakter bardziej 

stylizowany. Sugeruję rezygnację z makijażu scenicznego. 

• dialogi, aczkolwiek bardzo dobre, nie przewidziały, by Żyd mógł rozśmieszać. Warto to 

poprawić, w obliczu wielkich umiejętności i możliwości zespołu. 

 

Zespół „Zalasowioki” z Zalasowej 

Bardzo ciekawy, dobry wstęp zespołu, który zaprezentował dobra kolędę z Herodem. Sugeruję 

powstrzymanie się od śpiewu w dwugłosie. Herod miał założony zegarek na ręce, co było elementem 

nieco burzącym jego wizerunek. Sugeruję również zapanowanie nad ruchami scenicznymi, które nie 

miały uzasadnienia sytuacyjnego – te są bardzo drobnym mankamentem, uwaga raczej ma charakter 

estetyczny. 

 

Zespół „Lubcoki” z Lubczy 

Zespół zaprezentował kolędę z kozą. Było to dość sprawnie zorganizowane przedstawienie, ale jednak 

o budowie niezrozumiałej i tekście rozstrojonym. Sugeruję rezygnację z niektórych scenicznych gestów, 

np. podnoszenia spódnicy do góry „Babie”. Nie bardzo było wiadomo, co koza ma robić, gdyż polecenia 

były niezrozumiałe. Sugeruję uporządkowanie formy kolędy, która po drobnych korektach ma szansę 

stać się naprawdę bardzo ciekawym widowiskiem, które z chęcią chciałabym zobaczyć ponownie, ale 

po jego uporządkowaniu. W każdym razie pomysł na kolędę jest bardzo dobry, warto pomyśleć nad 

poprawą jego przedstawienia. 

Jolanta Dragan, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej  


