
„Kajś sie ulągł tam kwitnies”

W piątek, 29 lipca 2022 r. w Amfiteatrze Pod Grojcem w Żywcu, o godzinie 18 :00 Jubileuszem 50 lecia
Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta Żywca „Ziemia Żywiecka” zainaugurowano 59 Tydzień
Kultury Beskidzkiej.

Amfiteatr wypełnił się po brzegi fanami, przyjaciółmi, rodzinami, szanownymi gośćmi i delegacjami Zespołów z
Polski i zagranicy.

Jubileusz to był potrójny albowiem kierownik Zespołu Jan Brodka obchodził 55 lecie pracy artystycznej, a 45 lecie
obchodziła choreografka Krystyna Kwaśniewska.

Zespół „Ziemia Żywiecka” powołany do życia został jesienią 1971 roku, początkowo nosił nazwę FAMED od Fabryki
Sprzętu Medycznego przy której działał, po kilku latach zmienił nazwę na Sędzioły, a w 1981 przyjął w pełni
zasłużoną nazwę Ziemia Żywiecka i od tego też roku, kierownikiem Zespołu, do dnia dzisiejszego, jest Jan Brodka.
Jan Brodka, muzyk, folklorysta, multiinstrumentalista, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF.

Przez wszystkie lata działalności Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Żywiecka” odnosił sukcesy na scenach krajowych
i zagranicznych. W swoim dorobku artystycznym ma szereg nagród i wyróżnień. W roku 1993 otrzymał Nagrodę
Oskara Kolberga.

Koncert jubileuszowy z okazji 50 lat działalności Zespołu był podsumowaniem jego dorobku artystycznego. W
koncercie wzięło udział 150 członków Zespołu, byłych i obecnych tancerzy i muzyków. Na scenie pojawiały się:
grupa Starszaków (50+) Średniaków( 35+), Grupa Reprezentacyjna i Grupa Dziecięca. Koncert składał się z części
Narodowej, Regionalnej i Góralskiej. Scenariusz oraz reżyserię koncertu przygotowała wieloletnia choreografka
Zespołu Krystyna Kwaśniewska. W programie pokazane zostały najlepsze i najefektowniejsze układy,
choreografie i widowiska folklorystyczne związane z rokiem obrzędowym na Żywiecczyźnie. Muzykę i partie
wokalne aranżował i skomponował Jan Brodka. Na scenie pojawiały się takie postacie jak: Jukace i Przebierańcy,
Kolędnicy z kozą i szopką, Zbójnicy i wiele innych. I chociaż koncert trwał długo, bo aż 5 godzin! W tym 3 godziny
tańca! To publiczność, która zasiadła tego dnia, na ławkach w Amfiteatrze(mimo niesprzyjającej pogody) chyba
się nie nudziła, wytrzymała do końca.

Koncert transmitowany był na żywo na kanale YouTube i fb, obejrzało go przeszło 3000 widzów. Relacje ukazały
się w mediach społecznościowych, lokalnych i ogólnopolskich.

Cieszy nas ogromnie, że przez te wszystkie lata naszej działalności Zespół Ziemia Żywiecka spotyka się z
niegasnącym zainteresowaniem wśród mieszkańców Żywiecczyzny, i nie tylko. Na nasze koncerty licznie przybywa
publiczność, która oklaskuje wysiłek sceniczny członków Zespołu z jednakowym entuzjazmem, energią i
serdecznością. W programie Zespołu, znalazły się oprócz programów poświęconych przekazywaniu, odtwarzaniu
i popularyzowaniu rodzimej regionalnej tradycji, zwyczajów i obrzędów również układy z innych regionów Polski
oraz tańce narodowe. Dzięki temu, że mamy grupę dziecięcą, którą obecnie zajmują się nasi instruktorzy i
zespołowe małżeństwo! Zuzanna i Adam Jakubcowie zapewniamy ciągłość pokoleniową, co jest bardzo istotne
w pracy każdego zespołu folklorystycznego. Zespół to rodzina wielopokoleniowa i tak musi pozostać by wartości
związane z tradycją naszych dziadów mogły przetrwać. Przekazywanie tych wartości z pokolenia na pokolenie to
patriotyzm w czystej formie. Miłość do ojczyzny i miłość do naszych korzeni.

W ciągu 50 lat w Zespole przetańczyło ok. 700 tancerzy i tancerek, grało 100 muzyków, odbyło się ok. 1000
koncertów i zawiązało się 21 par małżeńskich (szczęśliwych) !!!


