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„NIE JYNY Z NASZI DZICHTY“ – przegląd tradycyjnych i unikatowych  
ludowych instrumentów muzycznych, śpiewaków oraz gawędziarzy

PIĄTEK  8. 8. 2008 – Lasek Miejski

19.00 - 02.00      Karnawał Gorolski  
(Folkoperacja, kapela Daniela Dronga, DJ Bartnicki)

13.00 - 14.30

14.30 - 19.00

Uroczysta inauguracja – otwarcie Gorolskigo Święta

Występ połączonych chorów Gorol, Melodia, Przełęcz 
oraz zespołów Błędowianie i Równica 
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Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
Mezinárodní folklórní setkání

The International Folklore Meetings

8. 8. - 9. 8. - 10. 8. 2008

  
Komitet organizacyjny Gorolskigo Święta 2008
Radek Matuszny  - prezes Komitetu Organizacyjnego, Gorolskigo Święta, scenariusz programowy
tel.: 721 761 607, e-mail: radek.matuszny@email.cz
Leszek Richter - scenariusz programowy, warsztaty rzemieślnicze „Szikowne Gorolski Rynce“ 
tel.: 608 942 387, e-mail: richter@zsptesin.cz 
Grzegorz Stopa - scenariusz programowy, tel.: 603 478 692, e-mail: gstopa@email.cz, gorol.bass@wp.pl 
Krysia Mruzek - scenariusz programowy, tel.: 608 553 585
Tadeusz Filipczyk - scenariusz programowy - niedziela, zespoły tel.: 558 358 366
Lucka Tomková - PR, tel.: 558 340 677 / 776 174 145,
e-mail: lucie.tomkova@jablunkov,cz 
Józef Pilich - stoiska na GŚ, tel.: 732 782 369

PRAHA

BRNO

OSTRAVA

Jablunkov

18.00 - 19.00             „Był tu jedyn gajdosziczek“ 
Bukóń, Tadek Łakota - gawyndziorz, Gróniczek, Torka, Jakub Zogata -  Śląskie 
Śpiewanie 2008, Nowina, Lipka, Damian a Bernard Richterowie - gawyndziorze 

19.00 - 21.00              „Pójcie haw gazdowie“ 
Gajdošská muzika Jan Huňař a syn (Břeclav) Aneta Juřičková – Zpěváček 
2008, Gajdošská muzika RukyNaDudy (Frenštát pod Radhoštěm), Kapela 
Braci Byrtków (Pewel Wielka, Polska),
Martina Kertészová - Slávik Slovenska 2007, Gajdošská ľudová hudba 
Goluska (Oravská Poľhora, Słowacja), Spiszacy (Łapsze Niżne, Polska)

21.00 - 22.00            „Spoza gruňa, gruňička…“ – program grup, zespołów, kapel oraz  
solistów z Kysuc, Słowacja

22.00 - 24.00    „Muzykula“ - muzykowani przi watrze

PIĄTEK – IMPREZY TOWARZYSZĄCE
17.00       Uroczyste przekazanie kluczy miasta (na rynku) 
15.00       Seminarium SL przy ZG PZKO „Nie jyny z naszi dzichty“ (DOM  PZKO)

15.00      „Witaczka“ muzykowani na drabiniokach po Jabłónkowie

19.00                 Świętogorolsko Kawiarenka Pod Pegazem   - „Grómy i śpiywómy po     
                           naszimu“  (DOM PZKO)

15.00 - 19.00       

SOBOTA  9. 8. 2008 - Lasek Miejski

SOBOTA – IMPREZY TOWARZYSZĄCE

19.00 - 22.00       Karnawał Gorolski  (Mr. Baby)             
                    
   

8.00                      Rajd turystyczny i rowerowy „O kyrpce Macieja“
9.00                      Bieg przełajowy „O gliniany dzbanek mleka“
15.00                    Pokaz rzemiosła i rękodzieła ludowego „Szikowne gorolski rynce“

NIEDZIELA  10. 8. 2008 – Lasek Miejski

SERDECZNIE ZAPRASZAMY / SRDEČNĚ ZVEME  

Ze soboty na niedzielę
- o godzinie 2:40 zapewniony pociąg (z dworca w Nawsiu do Bogumina)
- od północy zapewnione autobusy do okolicznych miejscowości

Kyjovánek (Kyjov), Zaolzi i Zaolzioczek (Jabłonków) Kalamandir 
Sanskrutik Trust (Ahmedabadu, Indie), Valašský Vojvoda (Kozlovice), 
Oldrzychowice (Oldrzychowice), Pohárek (Týnec), Dolanie z Gilowic 
(Gilowice, Polska), Kazaczja piesnia (Petrovskaja, Rosja), Sľuk (Bratislava, 
Słowacja)

NIEDZIELA  10. 8. 2008 – Rynek w Jabłonkowie
8.15 - 11.30 Przegląd kapel ludowych na jabłonkowskim rynku
12.00 - 13.00 Korowód zespołów i wozów alegorycznych

Torka (Jabłonków), Młode Oldrzychowice (Oldrzychowice), Lipka 
(Bukowiec),  Łączka (Bystrzyca), Transilvania (Cluj-Napoca, Rumunia), 
Sedmikvítek (Frenštát pod Radhoštěm),  Kłomnickie Płomyczki 
(Kłomnice, Polska), Górole (Mosty koło Jabłonkowa), Bystrzyca 
(Bystrzyca), Malá Jasénka (Vsetín), Istebna (Istebna, Polska), Šarišanček 
(Prešov, Słowacja), Kazaczja Piesnia (Petrovskaja, Rosja), Gymnik (Słowacja)

Bilety wstępu/vstupné 
Bilet trzydniowy 120 Kč
Piątek – 20 Kč
Sobota - 70 Kč
Niedziela - 70 Kč
emeryci, studenci - 50 Kč (tylko w niedzielę)
Dzieci do lat 10 w towarzystwie rodziców wstep wolny

Organizator / Pořadatel – MK PZKO Jabłonków, Mariánské náměstí 18, 
739 91 Jablunkov
Jan Ryłko - preses MK PZKO Jabłonków, tel.: 603 375 344, mkpzkojablunkov@seznam.cz



„Błędowianie” – Zespół Folklorystyczny 
(Hawierzów Błędowice)

„Błędowianie” kontynuują tradycje dawnych „Błędowic”. 
Obecny zespół utworzyła grupa polskiej młodzieży  w 2004 
roku, aby poprzez swoją działalność popularyzować stare 
zwyczaje, gwarę, tańce i pieśni Śląska Cieszyńskiego. 

„Bystrzyca” – Zespół Folklorystyczny
(Bystrzyca n. Olzą)
Zespół Folklorystyczny „Bystrzyca“ powstał w roku 1984 
w Bystrzycy nad Olzą. Długoletnią kierowniczką tego zespołu 
była pani Maria Podzemna. Podstawę repertuaru zespołu 
tworzy folklor rodzinnego Podbeskidzia, prezentowany 
często w opracowaniu widowiskowym. Ponadto program 
obejmuje suity tańców polskich (rzeszowskie, tance górali 
żywieckich, kujawiak z oberkiem, polonez), tańce czeskie, 
ukraińskie oraz słowackie (suita wschodniosłowacka i 
myjawska). Zespół „Bystrzyca“ zdobył sobie popularność nie 
tylko na imprezach w gminie i na całym Zaolziu, ale także 
w Czechach czy poza granicami kraju. 

Dolanie z Gilowic - Zespół Regionalny 
(Gilowice, Polska)

„Dolanie” działają od 1997 roku. Prezentują folklor 
podmiejski północno-wschodniej części Żywiecczyzny. 
W 1999 roku podczas Festiwalu Folkloru Górali Polskich 
w Żywcu zdobyli Brązowe Żywieckie Serce, również w tym 
samym roku na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem 
Górskich w Zakopanem zostali laureatami Srebrnej Ciupagi. 
Na Gorolskim Święcie przedstawią program pt. „Na muzyce”, 
na który składa się wiązanka tańców dolańskich

Górole – Zespół Regionalny
(Mosty k. Jabłonkowa)

„Górole“ działają od 1980 roku, liczą około 30 osób i posiadają 
własną kapelę. Prezentują folklor części Beskidu Cieszyńskiego 
leżącej na pograniczu Polski, Moraw i Słowacji. Zespół ma
w swoim repertuarze wiele dawnych zwyczajów i obrzędów, 
które prezentuje w postaci widowisk takich jak „Kolyndowani“, 
„Wiesieli“,„Śmiergust“, „Łostatki“, „Zabawa w kaczmie“, „Cugym 
z Koński do Mostów“. Zespół jest laureatem Złotej Ciupagi 
zdobytej podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem 
Górskich w Zakopanem.

„Gorol” – Chór Męski
(Jabłonków)

Chór męski „Gorol” powstał w październiku 1947 roku 
przy miejscowym Kole Polskiego Związku Kulturalno 
Oświatowego w Jabłonkowie. Zespołem kierował 
najdłużej, bo ponad 30 lat, długoletni członek 
zespołu inż. Bogusław Stonawski. Obecnie chór 
występuje pod batutą dyrygentki Katarzyny Siwiec, 
absolwentki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie. Podczas występów „Gorola” 
oprócz koncertów chóru można usłyszeć i zobaczyć 
popisy gawędziarskie i narratorskie członków zespołu. 
Zrodziły się dzięki temu oryginalne postacie, które były wielką ozdobą zespołu.W pierwszych 
latach taką postacią był gawędziarz „Michoł”, Alojzy Ligocki, a po nim popularny „Maciej”, 
Ludwik Cieńciała oraz „Jura spod Grónia”, Władysław Niedoba, bez których nie mogły się 
odbyć żadne występy, a przede wszystkim nie mogło ich zabraknąć na Gorolskim Święcie. W 
latach siedemdziesiątych dołączył do nich „Hadam z drugi jizby”– Władysław Młynek, a  od 
1990 roku „Filip”– Tadeusz Filipczyk, który towarzyszy zespołowi do dziś. W ciągu swego 60 
letniego istnienia chór ”Gorol” dał setki koncertów. Od 1965 roku zespół występuje corocznie 
w Wiśle w programie „Tygodnia Kultury Beskidzkiej”. Chór był uczestnikiem Światowego 
Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie w latach 1984, 1994, 2000 i 2006. W 1994 
roku „Gorol” miał zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II 
w Skoczowie. Zespół liczy obecnie 54 członków. Przez wszystkie lata działalności „Gorol” 
zgromadził w swoim repertuarze wiele różnego rodzaju pieśni. Każdy z dyrygentów podczas 
swojej pracy z zespołem przynosił nowe nuty, nowe utwory, a w ten sposób tworzył się 
ogromny i bardzo różnorodny repertuar. 

Gymnik - Zespół Folklorystyczny
(Bratislava, Słowacja) 
Zespół Gymnik działa od samego początku w 1964 
roku  przy wydziale wychowania fizycznego i sportu 
w Bratysławie. W swoich programach prezentuje 
scenicznie opracowane tańce ludowe pochodzące 
prawie z wszystkich regionów Słowacji. Gymnik uważany 
jest za  jeden z najlepszych zespołów amatorskich na 
Słowacji, o czym świadczy również szereg zdobytych 
wyróżnień i nagród. Aktualnie zespół liczy 45 tancerzy, 
w większości studentów szkół wyższych i średnich. 
Zespoł posiada również kapelę.  



„Istebna”- Zespół Regionalny
(Istebna, Polska)
Zespół Regionalny „Istebna” z Istebnej swoją chlubną tradycją 
i korzeniami siega 1901 r., kiedy to jako grupa nieformalna 
udaje się z „Weselem góralskim” na dwór Cesarza Franciszka 
Józefa do Wiednia. Zespół w swym repertuarze posiada 

autentyczne tańce regionalne - łowiyjziok, czworok, świjściok, pieśni Beskidu Śląskiego oraz 
zwyczaje i obrzędy zwiazane z życiem pasterskim dawnej społeczności. Zespół prezentuje się 
często w składzie wielopokoleniowym, jego uczestnikami są babcie, mamy, dzieci i wnuki. 
Zespołowi przygrywa czteroosobowa kapela smyczkowa, oprócz tego gra się też w tradycyjnym 
składzie gajdy – skrzypce. Na scenie często prezentujemy instrumenty pasterskie: trombita, 
róg pasterski, piszczołki, okaryny, fujary. W repertuarze zespołu oprócz tańców są także 
przygotowane widowiska takie jak: „Wesele góralskie”, „Na muzyce w karczmie”, „Na sałaszu”, 
„ Świynty Jón”. Zespół działa przy Oddziale Górali Śląskich Związku Podhalan w Istebnej, 
kierownikiem zespołu jest Tadeusz Papierzyński.

Malá Jasénka – Dziecięcy Zespół Folklorystyczny 
(Vsetín)
Malá Jasénka działa nieprzerwanie od roku 1955. Prezentuje 
folklor regionu Valašsko, przede wszystkim zaś terenu górnego 
Vsacka. Zespół prowadzi niewiarygodne 33 lata pani Alena 
Zdražilová. Malá Jasénka  zdobyła szereg nagród i wyróżnień, 
występuje zarówno w kraju, jak i za granicą.
Obecnie w zespole tańczy okolo 60 dzieci w wieku od 4 do 15 lat. 
W ramach zespołu funkcjonuje również kapela ludowa. 

KALAMANDIR SANSKRUTIK TRUST - Zespół Folklorystyczny  
(Ahmedabad - Gujarat, Indie)

Kalamandir w języku literackim oznacza świątynię sztuki. Zespół Kalamandir z miasta 
Ahmedabad działa od ośmiu lat i prezentuje przede wszystkim folklor stanu Gujarat. Jest to 
jeden z najbardziej uprzemysłowionych stanów w Indiach, położony w ich północno-zachodniej 
części. Repertuar zespołu tworzą tradycyjne tańce związane z rytmem życia i codziennej pracy. 
Tańce przedstawiają cykl życia poprzez budowę domostw, tkactwo, uprawę roli, poszukiwanie 

ognia, czerpanie wody. Na przykład taniec „Hudo”  to 
taniec pasterski, którego źródłem jest walka owiec. 
Tancerze w barwnych strojach, „okładają” się po 
głowach, rytmicznie tupiąc nogami. „Rass” – taniec 
wykonywany przez kobiety i mężczyzn z drewnianymi 
kijami, jak głosi legenda tańczony przez samego 
Krisznę. Zespół prezentuje też tańce plemienne. 
Zespół posiada oryginalne stroje i akcesoria 
niezbędne do wykonania poszczególnych tańców. 
Dyrektorem zespołu jest Pani Digant Sompura.

Kazaczja Piesnia - Zespół Folklorystyczny

(Czeljabinsk, Rosja)

Zespół Kazaczja Piesnia został założony w roku 1965. 
W repertuarze zespołu można znaleźć ponad 150 
pieśni. Kozackie pieśni są zaś, jak kraj, z którego 
pochodzą, szerokie i wolne, niekiedy swawolnie 
wesołe a innym razem niepokojąco smutne. 
Członkami zespołu są w większości studenci oraz 
młodzież regionu. Kazaczja Piesnia należy do 
najlepszych zespołów w kraju. 

KŁOMNICKIE  PŁOMYCZKI” - Ludowy 
Zespół Pieśni i Tańca (Kłomnice, Polska)
 
Czternastoletnia tradycja zespołu sięga roku 1994, 
kiedy to z inicjatywy Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kłomnicach oraz kierownika artystycznego 
Śpiewaczego Zespołu Folklorystycznego „Klepisko” 
p. Mieczysława Tkacza powstaje Dziecięcy Ludowy 
Zespół Pieśni i Tańca. Od początku istnienia 
zespołu choreografem jest p. Aleksandra Żaczek, 
a akompaniatorem i kierownikiem kapeli p. Kazimierz 
Kłosek. Na nazwę zespołu ogłoszono konkurs, i tak od 
dnia 08. 11. 1994 r.  przyjmuje on nazwę „Kłomnickie 
Płomyczki”. Na pierwszy koncert nie trzeba było długo 
czekać, ponieważ już 17 stycznia 1995 r. zespół pokazuje 
swój inauguracyjny występ prezentując „Kozę” 
„Michałka” oraz poloneza. W swym repertuarze zespół 
prezentuje tańce: częstochowskie, śląskie, krakowskie, 
rzeszowskie, lubelskie, cieszyńskie, pszczyńskie, Beskidu 
Śląskiego, oraz tańce narodowe. W chwili obecnej zespół 
liczy sobie 50 osób podzielonych na trzy grupy tj: grupa 
starsza, średnia oraz przygotowawcza. Wzbogacając swój 
repertuar o tańce różnych regionów Polski, zespół coraz 
więcej koncertuje nie tylko w rodzinnej miejscowości, ale 
również w kraju i za granicą.

Łączka - Zespół Folklorystyczny
(Bystrzyca)

Szkolny zespół folklorystyczny „ Łączka „ działa przy 
szkole podstawowej w Bystrzycy od roku 1964 i ma 
na swoim koncie olbrzymią liczbę wystepów nie tylko 
na naszym terenie, ale również za granicą (Polska, 
Niemcy, Litwa). Repertuar zespołu tworzą tańce oraz 
pieśni Beskidu Śląskiego.



Lipka – Dziecięcy i Młodzieżowy Zespół 
Folklorystyczny oraz Kapela (Jabłonków, Bukowiec)

Inicjatorką oraz kierowniczką jest pani Krystyna Mruzek. 
W zespole tanecznym pracuje około 12 dzieci. Prowadzi 
go pani Gabriela Pazdera a choreografią zajmuje się 
pani Danka Milerska. W skład kapeli, wraz ze 
śpiewakami, wchodzi 12 osób. Repertuar stanowią 
pieśni i tańce Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. 
„Lipka“ bierze udział w wielu przeglądach i festiwalach 
folklorystycznych w kraju i za granicą. Zespół ma już na 
swoim koncie wiele wyróżnień i nagród w konkursach 
ogólnokrajowych.

Melodia - Chór Żeński (Nawsie)
Chór żeński „Melodia“powstał przy miejscowym kole 
PZKO w Nawsiu ponad 50 lat temu – w 1955 roku. 
W chórze śpiewają 34 panie. Od pięciu lat prowadzi 
je dyrygent Aleksandra Zeman, asystent Katedry 
Dyrygowania i Dydaktyki Zespołów Muzycznych 
cieszyńskiego Wydziału Artystycznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Uznanie słuchaczy 
przyniosły zespołowi koncerty na rodzimym Śląsku 
Cieszyńskim, w Czechach i w Polsce, w Rosji, 
w Finlandii a na Ukrainie,

„Oldrzychowice” – Zespół Folklorystyczny
(Oldrzychowice)
Oldrzychowice to zespół wielogeneracyjny, w ramach 
którego można zobaczyć tancerzy w wieku od 7 do 50 
lat. Zespół działa od 27 lat i prezentuje głównie folklor 
Śląska Cieszyńskiego. Warto dodać, że zespół zdobył 
również wyróżnienie jury Festiwalu Folkloru Górali 
Polskich w Żywcu za dobór repertuaru tanecznego. 
Przy starszym zespole oldrzychowickim działa od 
1998 roku młodszy zespół „Tyrka” pod kierownictwem 
Janiny Marek. Do „Tyrki” uczęszczają dzieci od 
6 do 12 roku życia. Po osiągnięciu 12 lat mogą oni 
kontynuować swoje talenty taneczne w starszym 
zespole „Młode Oldrzychowice“. Zespół przedstawi 
widowisko pt. „Rekrutka“. 

Pohárek - Zespół Folklorystyczny (Týnec)
Zespół powstał dzięki zainteresowaniu młodzieży 
z regionu Podluží folklorem.  Do zespołu przychodzą 
młodzi ludzie z szerokiej okolicy Týnca, w swych tańcach 
i pieśniach starają się pokazać folklor południowych 
Moraw. Zespół działa od 3 lat a prowadzą go wspólnie 
państwo Kobzíkovi. 

Przełęcz – Chór Mieszany
(Mosty k. Jabłonkowa)
Chór „Przełęcz“ powstał w roku 1954 jako zespół 
śpiewaczo-taneczny. Od lat występuje w programie 
Gorolskigo Święta. „Przełęcz“ brała udział w festi-
walach i przeglądach zarówno w kraju, jak 
i za granicą.

Równica - Dziecięca Estrada Regionalna
(Ustroń, Polska)
Estrada Regionalna „Równica“ powstała w listo-
padzie 1995 r. przy Szkole Podstawowej nr. 
1 w Ustroniu. Jej choreografem i kierownikiem 
artystycznym przez cały czas działalności zespołu 
jest Renata Ciszewska. Repertuar oparty jest 
na pieśniach oraz tańcach regionu. „Równica“ 
liczy obecnie 40 dzieci i młodzieży w wieku od 
7-20 lat. Grupa koncertowała kilkaset razy w kraju 
i za granicą, m.in. w Czechach, Niemczech, Hiszpanii, 
Grecji, na Węgrzech i na Słowacji. Profesjonalne, 
a równocześnie żywiołowe występy corocznie 
uatrakcyjniają wiele ustrońskich imprez kulturalnych.

Sedmikvítek – Zespół Folklorystyczny
(Frenštát pod Radhoštěm)
Zespół pieśni i tańca Sedmikvítek pochodzi z terenu 
przedgórza Beskidów z Frenštátu pod Radhoštěm. 
Zespół istnieje od roku 1980. Sedmikvítek pokazuje 
w swoich widowiskach scenicznych zwyczaje, obrzędy 
oraz tańce z regionu Valašsko, dzięki czemu stara się 
zachować bogactwo kultury ludowej swego regionu. 
W zespole pracuje kilka grup dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych. Tancerzom oraz grupie śpiewaczej 
akompaniuje kapela ludowa.  

Sľuk – Profesjonalny Zespół Artystyczny 
(Bratislava, Słowacja)
Profesjonalny zespół artystyczny, prezentujący 
folklor Słowacji. Zespół ma na swoim koncie 59 
lat tradycji, ponad 10 000 występów oraz około 30 
milionów widzów w 60 krajach świata. Widowiska 
Sľuku opierają się o autentyczną kulturę ludową 
przedstawiając folklor w oryginalnej formie, jak 
i jego nowoczesnym scenicznym stylizowanym 
opracowaniu. W skład zespołu wchodzi grupa 
taneczna oraz kapela ludowa.



Šarišanček– Dziecięcy Zespół 
Folklorystyczny (Vsetín)
Zespół Šarišanček działa od roku 1986 
w Prešově.  Stara się ożywić zwyczaje 
i tradycje regionu wschodniej Słowacji, 
zwłaszcza terenów Šariša. Dzieci 
z Šarišanka naturalnie stają się narybkiem 
dorosłego zespołu Šarišan oraz innych 
zespołów folklorystycznych. Zespół składa 
się z 3 grup - tanecznej, śpiewaczej oraz 
kapeli. Šarišanček występuje zarówno 
w kraju, jak i za granicą.

Torka – Dziecięcy Zespół Folklorystyczny
(Jabłonków)
Zespół taneczny oraz kapela „Torka“ 
powstały w roku 2001. Inicjatorką 
oraz kierowniczką kapeli jest pani 
Krysia Mruzek, tancerzy prowadzi pani 
Basia Kiedroń oraz Małgosia Ochmyt. 
W zespole pracuje około 40 dzieci 
w wieku od 3 do 10 lat. „Torka“ bierze 
udział w wielu przeglądach i festiwalach 
folklorystycznych w kraju i za granicą. 

Transilvania
Zespół Folklorystyczny
(Cluj-Napoca, Rumunia)
Historia zespołu „Transilvania” sięga roku 
1930. Wtedy to w historycznym mieście 
Cluj-Napoca, położonym  w północno
-zachodniej części Siedmiogrodu, 
powstał zespół, którego misją było 
kultywowanie rumuńskiej kultury ludowej. 
W swoim repertuarze posiada szeroki 
wachlarz pieśni i tańców różnych 
regionów Rumunii. Podczas programu 
prezentowanego w ramach 61. GŚ 
zobaczymy, tańce takie jak: taniec 
z Campia Transilvaniei, z Banatu, 
z Mołdowy, z Bihor, suitę tańców  z Valea
Somesului oraz taniec dziewcząt 
z Crihalma.

Valašský vojvoda - Zespół 
Folklorystyczny (Kozlovice) 

Zespół „Valašský vojvoda“ powstał w Kozlovicach w maju 
1970 roku. Od początku swej działalności inspiracje 
czerpie z tradycji grup tanecznych i grup cymbalistów, 
które działały na terenie wsi w okolicach góry Ondřejník, na 
północnym przedgórzu Beskidów.  W repertuarze posiada 
tańce, pieśni i zwyczaje, wywodzące się z północnej części 
regionu Valašsko, pogranicza lasko-valaszskiego i morawsko-słowackiego. Członkowie zespołu 
występują w strojach zrekonstruowanych na podstawie muzealnych materiałów z 2. połowy 
XIX wieku. „Valašský vojvoda“ zrealizował wiele nagrań dla Czeskiego Radia Ostrawa oraz 
Telewizji Czeskiej. Zespół przedstawi program pt. „Obrazki spod Ondrzejnika“, składający się  
z elementów, takich jak: „synečkova falešnost“ -  taniec dziewczęcy w kole, „zbojnické“ - męski 
taniec, który powstał w czasach rozkwitu tradycji zbójnickiej na terenie Beskidów, „pijácké 
o víně“ oraz „hospoda“ – seria gier i tańców z gospody „U Harabisza“, gdzie zapisywał pieśni 
i tańce z Kozlovic około 1895 roku znany w całym świecie  czeski kompozytor Leoš Janáček.

Zaolzi - Zespół Folklorystyczny
(Jabłonków)

Zespół Zaolzi założony został w 2001 roku przy 
MK PZKO w Jabłonkowie przez ludzi, którzy 
interesowali się folklorem a dawniej tańczyli 
w różnych zespołach folklorystycznych. Repertuar 
zespołu tworzą tańce oraz pieśni Beskidu 
Śląskiego oraz tańce cygańskie. W zespole na 
dzień dzisiejszy tańczy około 20 tancerzy. Zaolzi 
tradycyjnie już bierze udział w Gorolskim Święcie, 
Tygodniu Kultury Beskidzkiej w Wiśle oraz w innych 
imprezach kulturalnych, na przykład w koncertech 
świątecznych. Od swego początku zespół 
współpracuje z chórem Gorol i kapelą ludową 
Nowina oraz z zespołem folklorystycznym Istebna 
z Polski, Oravan ze Słowacji.

Zaolzioczek – Dziecięcy Zespół 
Folklorystyczny (Jabłonków)

Dziecięcy zespół Zaolzioczek, powstał w roku 
2003 przy MK PZKO Jabłonków. Na próby zespołu 
przychodzi około 20 dzieci, które miejmy nadzieję 
staną się w przyszłości narybkiem zespołu Zaolzi. 
Repertuar zespołu tworzą tańce oraz pieśni 
Beskidu Śląskiego oraz tańce z regionu Oravy.


