PROTOKÓŁ
Komisji artystycznej na „XXXIV Spotkaniach pod Brzymem”, które
odbyły się dnia 28 maja 2010r. na pszczyńskim rynku.
Komisja pracowała w składzie – Barbara Jałowiecka Cempura, Natalia
Łukaszewicz i Aleksander Spyra.
Komisja stwierdziła z uznaniem, ze w przeglądzie wzięła udział
rekordowa ilość 22 grup z terenu Ziemi Pszczyńskiej. Ilość a także poziom
artystyczny większości zespołów, kapel i solistów świadczy o wielkiej
żywotności ruchu folklorystycznego w tym regionie.
W załączeniu – zestawienie uczestniczących w „Spotkaniach pod
Brzymem” zespołów.
Komisja wyróżniła szczególnie zasłużonych kierowników zespołów
do nagród:
Nagroda Krystiana Szostaka Burmistrza Pszczyny – Annie Kuśce,
wieloletniej kierowniczce zespołu ludowego „Wiślanki” za wydaną płytę CD
z pieśniami regionu.
Nagroda Józefa Tetli Starosty Pszczyńskiego - Zygmuntowi Pyrkowi,
wieloletniemu kierownikowi muzycznemu Zespołu Pieśni i Tańca
„Frydkowianie” i innych zespołów ludowych.
Nagroda Sławomira Kowalskiego Senatora Rzeczpospolitej – Jadwidze
Masny, wieloletniej kierowniczce artystycznej zespołu śpiewaczego
„Radostowianki” za wydanie płyty CD „Jak jo byda syna miała”.
Komisja przyznała 7 honorowych wyróżnień Towarzystwa Miłośników
Ziemi Pszczyńskiej następującym grupom:
„Niezapominajki” z Pielgrzymowic
„Frydkowianie” z Frydku
„Goczałkowianie” z Goczałkowice
„Pioskowianie” z Piasku
„Swojanie” z Frydku
„Studzieńczanie” ze Studzionki
Zespołowi „Rudołtowice”
Pomimo zmiennej aury – gorącego słońca, deszczu, a nawet ulewy –
humory dopisywały. Widownia spisała się w 100 procentach – pszczyński
rynek pełen ludzi, sporo turystów. Wspólnym śpiewem przeganialiśmy,
z dobrym skutkiem, chmury i deszcz.
„XXXIV Spotkania pod Brzymem” można uznać za bardzo udane.
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Zespół „Ćwiklice”
Zespół „Wiślanie”
Zespół „Folkowianie”
Zespół „Pszczyna”
Zespół „Niezapominajki” z Pielgrzymowic
Kapela Rodzinna „Saternusy” z Woli
Anna i Franciszek Limańczykowie z Woli
Zespół „Jankowiczanki”
Zespół „Swojanie” z Frydku
Zespół „Bierunianki”
Zespół „Nowobierunianki”
Zespół „Studzieńczanie”
Zespół „Niezapominajki” z Szerokiej
Zespół „Bojszowianie”
Zespół „Frydkowianie”
Zespół „Chełmioki”
Zespół „Goczałkowice”
Zespół „Pioskowianie”
Zespół „Rudołtowice”
Zespół „Talizman” z Pawłowic
Zespół „Brzeźczanie”
Zespół „Dolanie” z Łąki

