PROTOKÓŁ
z obrad komisji oceniającej wieńce dożynkowe podczas Dożynek Wojewódzkich - Święto
Dziękczynienia za zebrane plony w 2014 roku - Białystok – Białostockie Muzeum Wsi w
Jurowcach - 14 września 2014 rok.

Komisja w składzie:
1. Krystyna Kunicka – plastyk - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w
Białymstoku
2. Adam Ślefarski - plastyk -Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w
Białymstoku
3. Helena Marcinkiewicz – Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
UM - przewodnicząca
4. Artur Gaweł – etnograf - Białostockie Muzeum Wsi
5. Iwona Piaskowska – etnolog - Białostockie Muzeum Wsi
6. Urszula Szymak - kulturoznawca - Białostockie Muzeum Wsi
7. Walentyna Adamska – animator kultury - Wojewódzki Związek Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych
dokonała w dniu 14 września 2014 r. oceny wieńców dożynkowych zaprezentowanych
przed Cerkwią pw. Św. Mikołaja w Białymstoku oraz przed Katedrą w Białymstoku.
Oceniono łącznie 20 wieńców.
Komisja oceniła wieńce w dwóch kategoriach:
o wieńce tradycyjne (zgodność z tradycją, wymiary wynikające z tworzywa,
naturalne zboża, kwiaty, owoce, wstążki lub krajki, architektura wieńca
wynikająca z koła, kwadratu, trójkąta i wznoszących się wiązek ku szczytowi,
wzór „przepiórka” na polu)
o wieńce współczesne (walory plastyczne kompozycji wykonanej z płodów rolnych,
elementy plastyczne o symbolice agrarnej, patriotycznej i społecznej, ogólny
wyraz korespondujący ze świętem plonów).
W kategorii wieńców tradycyjnych nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego na
najpiękniejszy wieniec tradycyjny otrzymują:

1. I Nagrodę Zespół Folklorystyczny Orlanie z Orli
2. II Nagrodę Koło Gospodyń Wiejskich Malwianki ze Studzianek, gm. Wasilków
3. III Nagrodę Zespół Knyszynianki z Knyszyna
Wyróżnienia Marszałka Województwa Podlaskiego w kategorii – wieniec tradycyjny
otrzymują:
1. Zespól Folklorystyczny Werwoczki z Orli
2. Zespól Folklorystyczny Żawaranki ze wsi Mochnate, gm. Hajnówka
W kategorii wieńców współczesnych nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego na
najpiękniejszy wieniec współczesny otrzymują:
1. I Nagrodę Gmina Szudziałowo, powiat Sokólski
2. II Nagrodę Gmina Augustów
3. III Nagrodę Koplanianki, gm. Juchnowiec Kościelny
Wyróżnienia Marszałka Województwa Podlaskiego w kategorii – wieniec współczesny
otrzymują:
1. KGW Piekowo gm. Poświętne
2. Wieniec z miejscowości Szaciły
są to grawertony z podpisem Marszałka Województwa Podlaskiego i kosze z owocami
jesieni.
Dodatkowo z uwagi na wysoki poziom artystyczny i ogromny wkład pracy włożony w
wykonanie wieńców, Komisja postanowiła uhonorować następujące wieńce:
1. Zespół Folklorystyczny Kalina z Załuk
2. Zespół Uhowianki, gm. Łapy
3. Zespół Pogodna Jesień z Moniek
Komisja wyraża ogromne zadowolenie z przygotowania w tym roku wieńców
tradycyjnych oraz wieńców współczesnych, których wykonanie w niewielkim stopniu
odbiegało od prezentowanych wieńców tradycyjnych. Szczególną uwagę Komisji zwróciła
oprawa wieńców: wykonawcy w większości ubrani w stroje tradycyjne lub związane z „mała
ojczyzną”, pięknie przygotowane dary: bochny chlebów wypiekane metodą tradycyjną,
owoce, warzywa i regionalne produkty(miód, grzyby, powidła itp.). Kilkuletni apel Komisji
zaowocował tym, iż tradycja wieńców dożynkowych wróciła na Podlasie.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Podpisy Komisji:
1. .…………………………………………
2. .…………………………………………
3. ……………………………………………..
4. ………………………………………………
5. ……………………………………………….
6. ………………………………………………..
7. ……………………………………………….
8. ……………………………………………….

protokółowała: Helena Marcinkiewicz - przewodnicząca

