Węgojska Strużka z nagrodą główną w
Jezioranach
Aż 17 kapel i zespołów śpiewaczych wzięło udział w organizowanym już po raz 27.
Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych, jaki odbył się w sobotę 23 czerwca w
Jezioranach. Nagrodę Ministra Kultury i 15 tys. zł zdobył zespół Węgojska Strużka z Węgoja w
gminie Biskupiec, a jedną z nagród zgarnęli też Jezioranie.

Przegląd w Jezioranach to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń tego typu na Warmii i Mazurach. Od
21 lat organizowany jest w Jezioranach, choć zamysłem jego twórców było, aby impreza organizowana była
co roku w innej miejscowości, ale gdy przed laty Przegląd trafił do Jezioran, pozostał tu na stałe.
- Przyznanie nam prawa do organizacji jednej z ważniejszych imprez mającej na celu kultywowanie
rdzennych tradycji i muzyki regionu Warmii i Mazur, jest wyrazem uznania za dotychczasową działalność i
osiągnięcia w dziedzinie propagowania folkloru i twórczości ludowej – mówi Aleksandra Szczygło, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach, głównego organizatora Przeglądu.
Sielski klimat i święto
Przegląd Kapel jest imprezą otwartą, o charakterze festynu ludowego. Jej głównym celem jest wspieranie
idei popularyzacji folkloru Warmii i Mazur, a także innych regionów etnograficznych Polski, z
uwzględnieniem folkloru mniejszości narodowych. Idea ta przyświecała organizatorom wszystkich
dwudziestu siedmiu edycji tej imprezy. Impreza jest dla Jezioran prawdziwym Świętem Folkloru i Muzyki
Ludowej, które na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń kulturalnych w skali regionu. Przegląd cechuje
fantastyczny sielski klimat, a przy tym stwarza biorącym w niej udział zespołom okazję do zaprezentowania
szerokiej rzeszy publiczności, najcenniejsze wartości polskiej kultury ludowej, jakimi są: folklor muzyczny i
śpiewaczy oraz zwyczaje i obrzędy ludowe. W tegorocznej edycji wzięło udział 17 kapel i zespołów
śpiewaczych, które przedstawiły się komisji artystycznej i publiczności w 12-minutowych programach
złożonych z pieśni regionu Warmii i Mazur. Poziom był wysoki, co potwierdzał m.in. szef komisji
artystycznej Włodzimierz Jarmołowicz.
Nagrody i wyróżnienia

Ostatecznie po naradach nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i puchar Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego oraz 15 tys. zł zdobył zespół Węgojska Strużka. Nagrodę Marszałka
Województwa jury przyznało zespołowi Nadwiślanie, nagrodę Starosty Olsztyńskiego otrzymały Warmianki
Sępopolskie. W dalszej kolejności nagrodę Burmistrza Jezioran oraz statuetkę Jezioranka „2012” wykonaną
przez Tadeusza i Ewę Maculewicz zdobyli Sterławiacy, nagrodę Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich
dostały Szuwary, a nagrodę ufundowaną przez Zakłady Mięsne „Potorscy” zespół Jezioranie. Kolejna
nagroda ufundowana przez Janinę Ilczuk i firmę „Oriflame” otrzymał zespół Pasłęczanie, a nagrodę
Spółdzielczego Banku Ludowego w Olsztynie Oddział w Jezioranach zgarnął zespół Rodnowianie. Jury
przyznało też wyróżnienia „Za kultywowanie tradycji ludowego muzykowania” zespołom: Wojcieszanie,
Mazurskie Kwiaty, Zespół bez nazwy, Jarzębiny, Pieckowianie, Kapela Tradycja, Kapela Furman, Kapela u
Rysia i Czesław Band.
Z potrzeby serca
Zwycięski zespół „Węgojska Strużka” zaśpiewał piosenki pt. „Pod borem pod lasem”, „Kulne jabłuszko”,
„Ach mój świateczku zawiązany”, „Zaprosili na wesele”, „Graj braciszku”, „Ko -ko, ko-ko”. Zespół działa od
2005 roku przy Zespole Szkół w Węgoju. W repertuarze znajdują się piosenki regionalne, religijne,
patriotyczne a także biesiadne. Zespół zapraszany jest na festyny, uroczystości dożynkowe, prowadzi
lekcje regionalne, uświetnia uroczystości religijne i patriotyczne. Jest organizatorem gry fabularnej
terenowej w oparciu o postacie z baśni i legend Warmii pt. „Warmińskie Straszydła”. „Strużka” powstała z
potrzeby serca, chęci śpiewania i kultywowania tradycji regionu Warmii. Należą do niej dzieci i osoby
dorosłe z okolicznych wsi Węgój, Stryjewo, Łabuchy, Dębowo, Rasząg a także z Biskupca. Przegląd w
Jezioranach finansowo wsparło Starostwo Powiatowe w Olsztynie.
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