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W dniu 18 stycznia 2007 w sali Domu Kultury w Porąbce nasz zespół z 
gościnnym koncertem wystąpił dla zgromadzonych tam mieszkańców gminy Porąbka. 

Na występ przygotowywaliśmy się bardzo solidnie. Nie był to bowiem zwykły koncert. Wśród 
licznie zgromadzonej publiczności zasiadali bowiem członkowie komisji weryfikacyjnej 
Międzynarodowej Organizacji Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowe 
(Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Art Traditionnels ) w skrócie 
C.I.O.F.F. Jest to organizacja skupiająca najlepsze zespoły folklorystyczne całego świata a uzyskanie 
weryfikacji nie jest sprawą łatwą.  

CIOFF jest ponadto organizatorem najważniejszych festiwali folklorystycznych na świecie, a 
jego certyfikat stanowi jakby „przepustkę” do udziału w tychże festiwalach, gdyż daje gwarancję na 
poziom artystyczny zespołu. Niewiele grup w kraju jest członkiem C.I.O.F.F zatem musieliśmy się 
solidnie przygotować do koncertu trwającego półtorej godziny. 

Przed rozpoczęciem koncertu dyrektor Ośrodka Kultury w Wilamowicach p. Aleksander 
Nowak przywitał zebranych widzów, wśród których nie zabrakło wójta Gminy Porąbka – pana 
Czesława Bułki, dyrektora GOK w Porąbce - p. Anny Jezierskiej oraz proboszcza Porąbki księdza 
Eugeniusza Nycza. Ksiądz proboszcz z Porąbki przyjmował nasz koncert z wielkim sentymentem gdyż 
sam – wywodząc się z Wilamowic, był niegdyś wieloletnim tancerzem zespołu o czym poinformował 
nas składając gratulacje. 

W naszym koncercie zaprezentowaliśmy tańce wilamowskie, suitę tańców cieszyńskich, tańce 
narodowe ( poloneza i krakowiaka). Tempo koncertu, czego publiczność nawet nie mogła zauważyć, 
było zawrotne gdyż w krótkich przerwach wypełnionych piosenką musieliśmy dokonywać pełnej 
zmiany kostiumów.  

Burza oklasków, którą zakończył się nasz koncert, kwiaty od wójta i gorące podziękowania od 
organizatorów zakończyły ten, jakże trudny występ. 

To jednak nie był koniec tego wieczoru. Na Sali w czasie całego koncertu siedziała szacowna 
komisja, której zadaniem było dokonanie oceny programu i tancerzy. 

W składzie szanownej komisji były następujące osoby: pani Janina Kalicińska – wybitna 
choreograf, specjalistka w zakresie tańców krakowskich, pan Jerzy Dynia – muzykolog i krytyk 
muzyczny z Rzeszowa i pan Benedykt Kafel – etnomuzykolog z Nowego Sącza. 

Po koncercie w czasie szalejącego wówczas huraganu, (którego nawet specjalnie nie 
zauważyliśmy przejęci weryfikacją) przyjechaliśmy do Domu Kultury w Wilamowicach gdzie odbyła się 
najtrudniejsza, trwająca prawie dwie godziny sesja, na której omawiano kolejno cały zaprezentowany 
komisji program. W tym czasie cały zespół czekał na werdykt komisji weryfikacyjnej (w ciemnościach 
egipskich, gdyż w całych Wilamowicach wyłączono światło). Wreszcie ogłoszenie – zostajemy przyjęci 
w poczet członków CIOFF i możemy w pełni reprezentować nasz kraj na festiwalach 
międzynarodowych. 

  Gorąca radość mojego zespołu, kwiaty i „Sto lat” odśpiewane w scenerii świec i wichury 
szalejącej za oknami, na długo pozostaną w mojej pamięci. 

Dziękuję wam kochani za to. 

Dziękuję także tym wszystkim, którzy pomogli zrealizować ten ważny koncert weryfikacyjny: 
wspaniałej kapeli, która wiele pracy i wysiłku włożyła w przygotowania do koncertu, Aleksandrowi 
Nowakowi - dyrektorowi Ośrodka Kultury, za wszelką pomoc organizacyjną, Sabince Nycz –
prowadzącej na co dzień grupę przygotowawczą do zespołu, a także pani Żanecie Żardeckiej z 
Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło z Warszawy, która cały czas uczestniczyła w 
weryfikacjach i wspierała nas swoją wspaniałą osobą, akustykom i innym osobom zaangażowanym w 
przygotowanie koncertu.  
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