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62. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne    62. Mezinárodní folklorní setkání     
The 62th  International Folklore Meeting

J a b ł o n ków      J a b l u n kov



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

18.00 - 19.00              
„Pójcze haw gazdowie”

Kapela Bukóń (Jabłonków) 
Kapela Gróniczek (Bystrzyca nad Olzą) 
Kapela Gorolsko Torka (Jabłonków) 
Paulina Jacek – laureat konkursu 
„Śląskiego Śpiewania“ 
Kapela Nowina (Jabłonków)

Kapela Gorolsko 

Młode Oldrzychowice
(Oldrzychowice)

Gawyndziorze: 
Ewelina Raszyk 
(II LO im. Mikołaja Kopernika 
w Cieszynie), 
„Je trzeba budować”- scenka rodza-
jowa w wykonaniu Barbary Gaury, 
Michała Gaury, Alicji Folwarcznej, 
(uczniowie klasy. IV Szkoły Podstawowej 
z pol. jęz. naucz. w Czeskim Cieszynie)

19.00 - 21.00              
„Był tu jedyn gajdosziczek”

Horňácká cimbálová muzika Kubíci 
(Velká nad Veličkou, Czechy),

21.00 - 22.00              
„Żywiecki grónicki hej któz by wos
   nie  kochoł”

Program przedstawiający doroczne 
obrzędy i zwyczaje Górali Żywieckich 
w wykonaniu Zespołu Regionalnego 
„Mali Grojcowianie” i „Grojcowianie” z 
Wieprza 
z towarzyszeniem solistów Ka-
mila Wojtyły z Żabnicy (heligonka), 
Przemysława Ficka z Jeleśni (piszczałki, 
okaryna, dudy, heligonka) oraz Mar-
cina Pokusy ze Ślemienia (skrzypce)

22.00-24.00
„Muzykula” - muzykowani przi watrze

Program

 Lenka Mrlinová – laureat konkursu 
„Zpěváček“
Orchester ľudových nástrojov mesta 
Čadca (Čadca, Słowacja),
ĽH Slivkovci (Radôstka, Słowacja) 
Gernátovci (piszczałki, trómba łowczorsko 
róg pastyrski, gajdy, heligonka - Turzovka 
Słowacja),
Miloš Mariák (heligonka - Čadca, Słowacja) 

ĽH Kozlubek - Goroli z Czornego 
(Čierne, Słowacja), 
Erika Šutá – laureat konkursu 
„Slávik Slovenska“, 
Kapela góralska Świst(Zawoja,Polska)
Kapela Białopotocanie 
(Krościenko nad Dunajcem, Polska)
Kapela ludowa Jetelinka 
(Jaworzynka, Polska) 
Kapela Dudziarzy Wielkopolskich 
(Poznań, Polska)   

PIĄTEK  7. 8. 2009 
– Lasek Miejski



15.00 -19.00
Występy zespołów foklorystycznych :

Bystrzyca (Bystrzyca)
Górole ( Mosty koło Jabłonkowa)
Zaolzi, Zaolzioczek (Jabłonków)
Bolu Armelít Gençlík Spor Kulübü 
z Bolu  (Turcja)   

14.00
 Fotoklub Jablunkov 
- wystawa fotografii
 Valter Kantor - rzeźba w drewnie 
(stary klasztor)

14.45      
Seminarium  etnomuzykologiczne 
z towarzyszeniem wykonawców  
„Nie jyny z naszi  dzichty”        
 Dom PZKO

15.00      
„Witaczka” muzykowani na drabiniokach     
po Jabłónkowie

17.00
Uroczyste przekazanie kluczy
miasta (na rynku)

19.00      
„Hołdymas” - degustacja potraw 
regionalnych Górali Żywieckich
przygotowana przez 
Koło Gospodyń Wiejskich   
„Brzuśnik” z Brzuśnika

Łączka (Bystrzyca)
Ondraszek (Szczyrk, Polska)
Lipka (Jabłonków)
Młode Oldrzychowice 
(Oldrzychowice)
Vsacan (Vsetín)
Rozsutec (Žilina, Słowacja)

19.00-02.00      
Karnawał Gorolski 
(My Moment, POPROSTU, 
Basia Łakota Band, Dj Bartnicki) 

8.00
Rajd turystyczny
„O kyrpce Macieja“

9.00
Bieg przełajowy
 „O dzbanek mleka“

15.00
„Baranina” 
Międzynarodowe 
otwarte mistrzowstwa 
Mikroregionu  
Górolsko Swoboda 
w podawaniu baraniny

19.00
Kawiarenka „Pod Pegazem“ 
- Medycyna jako sztuka

SOBOTA
 – Imprezy towarzyszące

PIĄTEK
 – Imprezy towarzyszące

SOBOTA  8. 8. 2009 
- Lasek Miejski



13.00-19.00
Uroczysta inauguracja 
Gorolskigo Święta

Wręczenie certyfikatów
„Górolsko Swoboda 
produkt regionalny®

Występ połączonych chórów
„Gorol“, „ Melodia“, „Przełęcz“
„Cieszyński Chór Kameralny“ 
oraz Zespołu Pieśni i Tańca  
„Suszanie “ 
i zespołu folklorystycznego 
„Slezan“

Siemianowice 
(Siemianowice Śląskie, Polska)

Lipka (Jabłonków) 

Nicole Kúrová - laureat konkursu 
„ Śląskie Śpiewanie“ 

Nograd z Salgótarján (Węgry)

Miriam Bystričanová 
- laureat konkursu  „Slávik Slovenska“ 

„Szikowne Gorolski Rynce“ 
Pokaz wiejskich rzemiosł 
i rękodzielnictwa  połączony 
z możliwością ich nauki 
i sprzedażą  wyrobów,
„Grani pod strómami“ 

9.00
Fotoklub Jablunkov 
- wystawa fotografii
 Valter Kantor -  rzeźba w drewnie 
(stary klasztor)

9:00
Mecz oldboys w piłce nożnej 
Orły Zaolzia 
z ex-pierwszoligową 
Polonią Bytom 
(boisko na Białej)

NIEDZIELA  9. 8. 2009 
– Lasek Miejski

NIEDZIELA 
– Imprezy towarzyszące

SOBOTA, NIEDZIELA
 - Imprezy towarzyszące

9.00 –11.45
Przegląd kapel ludowych 
na jabłonkowskim rynku

10.30 
Msza ekumeniczna 
w kościele parafialnym

12.00-13.00
Korowód zespołów i wozów 
alegorycznych 
- pochód przez miasto

NIEDZIELA  9. 8. 2009 
- Rynek w Jabłonkowie

Oldrzychowice (Oldrzychowice)

Kapela Dudziarzy Wielkopolskich
(Poznań, Polska)

Ballet Folklórico Ecuatoriano 
Quitus  (Ekwador)      

Jan Kočár - laureat konkursu 
„Zpěváček“

Jánošík (Zvolen, Słowacja)

19.00-22.00
Karnawał Gorolski (Galax)      



BYSTRZYCA – Zespół Folklorystyczny
(Bystrzyca n. Olzą)

Zespół Folklorystyczny „Bystrzyca“ powstał 
w roku 1984 w Bystrzycy nad Olzą. Długo-
letnią kierowniczką tego zespołu była pani 
Maria Podzemna. Podstawę repertuaru zespo-
łu tworzy folklor rodzinnego Podbeskidzia, 
prezentowany często w opracowaniu wido-
wiskowym. Ponadto program obejmuje suity 
tańców polskich (rzeszowskie, tańce górali 
żywieckich, kujawiak z oberkiem, polonez), 
tańce czeskie, ukraińskie oraz słowackie (su-
ita wschodniosłowacka i myjawska). Zespół 
„Bystrzyca“ zdobył  popularność nie tylko 
na imprezach na całym Zaolziu, ale także   
w Czechach czy poza granicami kraju.
 

CIESZYŃSKI CHÓR KAMERALNY
(Cieszyn, Polska)
 
Cieszyński Chór kameralny powstał w 2003 
roku. Tworzy go kilkanaście osób, w więk-
szości mieszkańców Cieszyna a także 
studentów i absolwentów Uniwersytetu 
Śląskiego i Akademii Muzycznej w Katowi-
cach. Chórem kieruje znakomita dyrygent-
ka Aleksandra Paszek – Trefon, profesor 
Akademii Muzycznej w Katowicach, dru-
gim dyrygentem jest dr Aleksandra Zeman. 
Zespół spotyka się regularnie na próbach 
w Domu Narodowym i koncertuje podczas 
oficjalnych uroczystości miejskich. W reper-
tuarze zespołu znajdują się utwory muzyki 

BOLU ARMELÍT 
z Bolu 
(Turcja)

Grupa, która działa od 2004 roku, zapre-
zentuje program, przedstawiający tańce 
różnych regionów Turcji, takie jak: zey-
bek, bolu, karadeniz, burdur, bursa. Bolu 
Armelít Gençlik Spor Kulübü koncertował 
głównie w kraju, ale uczestniczył rów-
nież w zagranicznych festiwalach, m. in. 
w Grecji i Chorwacji. Zespół obecnie liczy 
170 osób, w jego skład wchodzi również 
grupa dziecięca, którą tworzy 70 dzieci. 
W ramach zespołu działa stowarzyszenie, 
zajmujące się nauką tańca ludowego oraz 
muzyki tradycyjnej. Kierownikiem zespołu 
i choreografem jest Orhan Aytar.

BUKÓŃ – kapela ludowa
(Jabłonków)

Kapela Bukóń powstała w roku 2004. Skład 
kapeli jest jak najbardziej tradycyjny , tzn. 
gajdy i skrzypce. W repertuarze kapeli 
znaleźć można archaiczne melodie łuku 
Karpat, szczególnie beskidzkich Goroli. 
 



GÓROLE – Zespół Regionalny
(Mosty k. Jabłonkowa)

„Górole“ działają od 1980 roku, liczą oko-
ło 30 osób i posiadają własną kapelę. Pre-
zentują folklor części Beskidu Cieszyńskie-
go leżącej na pograniczu Polski, Moraw 
i Słowacji. Zespół ma w swoim repertuarze 
wiele dawnych zwyczajów i obrzędów, któ-
re prezentuje w postaci widowisk takich 
jak „Kolyndowani“, „Wiesieli“,„Śmiergust“, 
„Łostatki“, „Zabawa w kaczmie“, „Cugym 
z Koński do Mostów“.  Zespół jest laure-
atem Złotej Ciupagi zdobytej podczas Mię-
dzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem 
Górskich w Zakopanem.

GOROL – Chór Męski 
(Jabłonków)

Chór męski „Gorol” powstał w październiku 
1947 roku przy Miejscowym Kole Polskie-
go Związku Kulturalno Oświatowego w 
Jabłonkowie. Zespołem kierował najdłużej, 
bo ponad 30 lat, długoletni członek zespo-
łu inż. Bogusław Stonawski. Obecnie chór 
występuje pod batutą dyrygentki Katarzy-
ny Siwiec, absolwentki Wydziału Artystycz-
nego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 

ludowej, religijnej, dzieła wielkich mistrzów 
a także kompozycje współczesne z polskiej 
i zagranicznej literatury chóralnej. 

Podczas występów „Gorola” oprócz kon-
certów chóru można usłyszeć i zobaczyć 
popisy gawędziarskie i narratorskie człon-
ków zespołu. Zrodziły się dzięki temu ory-
ginalne postacie, które były wielką ozdobą 
zespołu. W pierwszych latach taką postacią 
był gawędziarz „Michoł”, Alojzy Ligocki, 
a po nim popularny „Maciej” , Ludwik Cień-
ciała oraz  „Jura spod Grónia” , Władysław 
Niedoba, bez których nie mogły się odbyć 
żadne występy, a przede wszystkim nie 
mogło ich zabraknąć na Gorolskim Świę-
cie. 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 Beskidz-
kiej”. Chór był uczestnikiem Światowego 
Festiwalu Chórów  Polonijnych w Koszali-
nie w latach 1984, 1994, 2000 i 2006, 2009. 
W 1994 roku „Gorol” miał zaszczyt uczest-
niczyć w spotkaniu z Ojcem Świętym Ja-
nem 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 pra-
cy z zespołem przynosił nowe nuty, nowe 
utwory, a w ten sposób tworzył się ogrom-
ny i bardzo różnorodny repertuar. 



JÁNOŠÍK
 – Wojskowy Zespół Pieśni i Tańca
(Zvolen, Słowacja)

Wojskowy zespół Pieśni i Tańca Jánošík 
jest zespołem profesjonalnym działającym 
w ramach Ministerstwa Obrony Słowacji. 
Jánošík to oprócz grupy tanecznej także 
sekcja śpiewacza wraz z solistami oraz or-
kiestra instrumentów ludowych. Główny-
mi atutami ponad 40 osobowego zespołu 
Jánošík są współpraca z najlepszymi cho-
reografami, bogata dramaturgia i dynami-
ka programów, profesjonalność oraz zgra-
ny kolektyw młodych ludzi. 

Opiekę nad zespołami sprawuje Stowarzy-
szenie Społeczno-Kulturalne GROJCOWIA-
NIE z Wieprza oraz Gminny Ośrodek Kultury 
Radziechowy-Wieprz. Działalność zespołów 
zapoczątkowano w 1995 roku. Z inicjatywy 
Jadwigi Jurasz oraz członkiń bardzo ak-
tywnego Koła Gospodyń Wiejskich z Wie-
prza powstał Dziecięcy Zespół Regionalny 
“Mali Grojcowianie”. Kierownikiem i chore-
ografem zespołu została Jadwiga Jurasz, 
urodzona w Wieprzu, absolwentka Stu-
dium Folklorystycznego w Nowym Sączu,  

tancerka i choreograf. W następnym roku 
współpracę z zespołem rozpoczęła Brygi-
da Murańska z niezwykle umuzykalnionej 
rodziny Wrzeszczów z Juszczyny. Obie Pa-
nie, zgodnie współpracując, umiały roz-
poznać prawdziwe talenty, zachęcić do 
muzykowania, śpiewu i tańca w zespole 
regionalnym. Do zespołu przychodzili 
nowi kandydaci, zatem dla tych starszych 
i nawet już dorosłych, zorganizowano Ze-
spół Regionalny “Grojcowianie”. Oba ze-
społy prezentują folklor, muzykę i tańce 
typowe dla górali z Żywiecczyzny. Wiernie 
i zgodnie z tradycją inscenizują obrzędy, 
zwyczaje i obyczaje ludowe. Demonstru-
ją bogactwo gwary, strojów i rekwizytów. 
Wykonują regionalne tańce: obyrtkę, siu-
stany, koło, koń, krzyżok, bon, a także polki 
i hajduki. W swym repertuarze mają wiele 
opracowań pieśni religijnych, maryjnych, 
kolęd i pastorałek. 

MALI GROJCOWIANIE
- Dziecięcy Zespoł Regionalny
i  GROJCOWIANIE 
- Zespół Regionalny
(Wieprz, Polska)



18 MK PZKO GRÓDEK
19 MK PZKO BYSTRZYCA
20 MK PZKO MILIKÓW-CENTRUM

21 MK PZKO JASIENIE
22 MK PZKO NAWSIE
23 MK PZKO JABŁONKÓW

    
1 SCENA
2 JUROWICE
3  MACIERZ SZKOLNA
4  MK PZKO JABŁONKÓW
5  MK PZKO MOSTY-CENTRUM



21 MK PZKO JASIENIE
22 MK PZKO NAWSIE
23 MK PZKO JABŁONKÓW

27 LEKARZ
28 BRAMA GŁÓWNA
29 BRAMA I
30 BRAMA II

11 MK PZKO 
      MOSTY-SZAŃCE
12 Zespół ZAOLZI
13 MK PZKO PIOSEK
14 ZWIĄZEK INWALIDÓW
15 Z. WIRTH - KSIĘGARNIA
16 WC
17 ZWIĄZEK GOŁĘBIARZY

24 MK PZKO ŁOMNA DOLNA
25 MK PZKO WĘDRYNIA
26 MK PZKO MILIKÓW-PASIEKI

   6 UM JABŁONKÓW
   7 ZWIĄZEK PSZCZELARZY
   8 MK PZKO PIOSECZNA
   9  MK PZKO BOCONOWICE
10  MK PZKO BUKOWIEC



MELODIA - Chór Żeński 
(Nawsie)

Chór żeński „Melodia“ powstał przy Miej-
scowym Kole PZKO w Nawsiu ponad 50 lat 
temu – w 1955 roku. W chórze śpiewają 34 
panie. Od pięciu lat prowadzi je dyrygent 

ŁĄCZKA - Zespół Folklorystyczny
(Bystrzyca n. Olzą)

Szkolny zespół folklorystyczny „Łączka„ 
działa przy polskiej 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 – Kapela oraz Dziecięcy Zespół 
Folklorystyczny 
(Jabłonków, Bukowiec)

Inicjatorką oraz kierowniczką jest pani 
Krystyna Mruzek. W skład kapeli, wraz ze 
śpiewakami, wchodzi 12 osób. Repertuar 
stanowią pieśni i tańce Beskidu Śląskiego 
i Żywieckiego. Kapela „Lipka“ bierze udział 
w wielu przeglądach i festiwalach folklory-
stycznych w kraju i za granicą. W tym roku 
zdobyła 1. miejsce w ogólnokrajowym 
konkursie szkół muzycznych. W zespole 
tanecznym pracuje około 12 dzieci z Bu-
kowca. Prowadzi go pani Gabriela Pazde-
ra a choreografią zajmuje się pani Danka
Milerska. Zespół ma już na swoim koncie 
wiele wyróżnień i nagród w konkursach 
ogólnokrajowych.

KAPELA DUDZIARZY
 WIELKOPOLSKICH
(Poznań, Polska)

Historia kapeli sięga ubiegłego wieku, 
a dokładniej czasów zakończenia II woj-
ny światowej. Wtedy to z inicjatywy bra-
ci Wawrzyniaków powstała w Poznaniu 
w 1945 roku Kapela Dudziarzy Wielkopol-
skich. Kapela na dobre zadomowiła się 
w świadomości Wielkopolan. Grało w niej 
wielu wybitnych muzyków, m. in. Włady-
sław Baranowski. Kapela Dudziarzy, będą-
ca typowym zespołem regionalnym, gra 
na tradycyjnych instrumentach ludowych 
wykonanych przez wielkopolskich twór-
ców. Są to tak charakterystyczne dla nasze-
go regionu  dudy wielkopolskie i skrzypce 
podwiązane. Działając na rzecz popula-
ryzowania brzmień regionalnych, współ-
pracuje z wieloma innymi zespołami 
z Wielkopolski, kraju i Europy. W swoim re-
pertuarze Kapela posiada przede wszyst-
kim utwory wielkopolskie ze szczególnym 
uwzględnieniem regionu dud (oberki, wi-
waty, chodzone i polki).



NÓGRÁD z Salgótarján 
(Węgry)

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Nógrád po-
wstał w 1975 roku w mieście Salgótarján. 
Tworzą go uczniowie szkół średnich i mło-
dzież pracująca. W repertuarze oprócz 
tańców ludowych Średniogórza Północno-
węgierskiego, głównie z rejonu Páloć, jest 
również folklor mniejszości narodowych 
zamieszkujących tereny przygraniczne. 
Zespół zaprezentuje program pt. „Wszyst-
ko się odnawia”. Będą to scenki tanecz-
ne (świniobicie, żniwa, Zielone Świątki), 
przedstawiające zwyczaje rejonu Páloć, 
z miejscowości takich jak: Zaboralja, Ri-
moc, Kazar, Bujak, Kisterenye. Zespół z nie-
zwykłą uwagą i starannością podchodzi 
do kwestii strojów w których występuje. 
Są one dopracowane w każdym szczególe

NOWINA – kapela ludowa
(Jabłonków)

Kapela ludowa Nowina w tym roku obcho-
dziła 25 jubileusz istnienia. Od roku 1984 
zmieniły się ze cztery generacje w ramach 
Nowiny, ostateczny aktualny stan kapeli 
ustalił się przed okolo 10 laty. W skład ka-
peli wchodzą pierwsze i drugie skrzypce, 
kontry oraz wioloncella - basa. Repertuar 
kapeli tworzą melodie pochodzące z regio-
nu Śląska Cieszyńskiego, z Żywiecczyzny, 
Słowacji, Węgier, Moraw i Polski. Prymistą 
kapeli jest Peter Byrtus.

Aleksandra Zeman, asystent Katedry Dy-
rygowania i Dydaktyki Zespołów Muzycz-
nych cieszyńskiego Wydziału Artystyczne-
go Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Uznanie słuchaczy przyniosły zespołowi 
koncerty na rodzimym Śląsku Cieszyńskim, 
w Czechach i w Polsce, w Rosji, w Finlandii 
i na Ukrainie.

i dostosowane do prezentowanego pro-
gramu. Zespołowi towarzyszy kapela 
Düvö. Od 2001 roku Nógrád wspólnie z 
nauczycielami ze Szkoły Artystycznej im. 
Gyuli Váczi prowadzi kursy tańca i śpiewu 
ludowego dla dzieci i młodzieży. 

OLDRZYCHOWICE – Zespół Folklorystyczny 
(Oldrzychowice)

Oldrzychowice to zespół wielogeneracyj-
ny, w ramach którego można zobaczyć 
tancerzy w wieku od 7 do 50 lat. Zespół 



ROZSUTEC – Zespół Folklorystyczny
(Žilina, Słowacja)
 Zespół Rozsutec istnieje od roku 1965. Za-
liczany jest do grona najoryginalniejszych 
zespołów folklorystycznych na Słowacji. 
Świadczy o tym udział w różnych mię-
dzynarodowych festiwalach oraz szereg 
zdobytych wyróżnień. Prawie 60 osobowa 
grupa młodych ludzi pracuje pod kierow-
nictwem pana Vincenta Krkošku. Zespół 

PRZEŁĘCZ– Chór Mieszany
(Mosty k. Jabłonkowa)

Chór „Przełęcz“ powstał w roku 1954 jako 
zespół śpiewaczo-taneczny. Od lat wy-
stępuje w programie Gorolskigo Święta. 
„Przełęcz“ brała udział w festiwalach i prze-
glądach zarówno w kraju, jak i za granicą.

ONDRASZEK - Zespół Regionalny  
(Szczyrk, Polska)

Zespół powstał w 1965 roku z inicjatywy 
działacza kultury Jana Więzika. Zespół 
prezentując tańce górali śląskich i taniec 
zbójnicki wziął udział w pierwszym Tygo-
dniu Kultury Beskidzkiej zorganizowanym 
w 1966 r. i z tego powodu nazywany jest 
często dzieckiem TKB. Obecnie współtwo-
rzy go 12 dorosłych par tańczących i kil-
ka par dziecięcych, wykonujących tańce 
górali śląskich, żywieckich i słowackich. 
Od dwóch lat zespołem kieruje Adam La-
szczak. Zespół prezentował swój repertuar
w kraju i kilkunastu krajach europejskich, 
nagrywał także programy dla polskiego ra-
dia i telewizji 

działa od 27 lat i prezentuje głównie folk-
lor Śląska Cieszyńskiego. Warto dodać, że 
zespół zdobył również wyróżnienie jury 
Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żyw-
cu 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“. 

QUITUS z Quito 
(Ekwador)

Quitus w języku rdzennych mieszkańców 
Ekwadoru oznacza środek ziemi. Skład 
zespołu jest urozmaicony zarówno pod 
względem wiekowym, jak i socjalnym, co 
jest doskonałym odzwierciedleniem ekwa-
dorskiego społeczeństwa. Ballet Folclórico 
Ecuatoriano Quitus prezentuje folklor róż-
nych regionów kraju. Tancerzom towarzy-
szy zespół muzyczny Jisari. Kierownikiem 
zespołu i zarazem choreografem jest Edwin 
Caizapanta
 



SIEMIANOWICE - Zespół Pieśni i Tańca
(Siemianowice Śląskie, Polska)

Zespół Pieśni i Tańca Siemianowice jest 
grupą prezentującą folklor taneczno-
muzyczny z terenu Śląska oraz pozosta-
łych regionów Polski. Jego skład tworzą 
uczniowie gimnazjów, szkół średnich, stu-
denci. Zespół składa się z grupy baleto-
wej, wokalnej oraz kapeli. Choreografem 
jest tancerz Państwowego Zespołu pieśni 
i Tańca Śląsk Tomasz Dworak, kierownikiem 
muzycznym Iwona Telacka – Seman, nato-
miast kierownikiem organizacyjnym Anna 
Moj. Siedzibą zespołu jest Siemianowickie 
Centrum Kultury.  W przyszłym roku zespół 
będzie obchodził swoje stulecie.

w Czeskim Cieszynie. Długoletnim kierow-
nikiem zespołu jest pan Boleslav Slováček. 
Repertuar zespołu tworzą tańce całego 
Śląska Cieszyńskiego. W zespole na dzień 
dzisiejszy pracuje około 20 tancerzy i 10 
członków kapeli. Oprócz dorosłego zespo-
łu funkcjonuje też zespół dziecięcy Sle-
zánek.

SUSZANIE – Zespół Pieśni i Tańca 
(Sucha Górna)

Zespół pieśni i tańca SUSZANIE powstał 
w 1953 roku przy Miejscowym Kole PZKO 
w Suchej Górnej. Działalność zespołu moż-
na podzielić na część taneczną, muzyczną 
i śpiewaczą. W swym repertuarze pre-
zentuje zwyczaje, obrzędy, tańce i pieśni 
ludowe, a jako tworzywo do swych pro-
gramów wykorzystuje tańce ludowe oraz 
autentyczną pieśń ludową regionu Śląska 
Cieszyńskiego. Niepodzielną częścią re-
pertuaru Suszan są tańce i pieśni z różnych 
części Polski (Kraków, Łowicz, Rozbark), jak 
również ze Słowacji (zwłaszcza ze wschod-
nich regionów). Oczywiście nie może bra-
kować też prezentacji tańców i obyczajów 
czeskich i morawskich, chociaż te dotwa-
rzają już tylko całokształt repertuaru ze-
społu. Batutę kierownika zespołu trzymają 
teraz państwo Barbara i Jan Mračnowie, 
również byli tancerze i długoletni współ-
pracownicy w zakresie choreografii.

działa pod patronatem Miasta Žilina. Z ze-
społem od samych jego początków nieod-
łącznie związana jest oryginalna muzyka, 
śpiew oraz taniec z kraju Janosika - z re-
gionu Terchova. W bogatym repertuarze 
zespołu znaleźć można prawie wszystkie 
znane regiony etnograficzne Słowacji.

SLEZAN – Zespół Folklorystyczny
(Český Těšín)
Zespół Slezan założony został w roku 
1955. Działa przy Domie kultury „Střelnice“



ZAOLZI - Zespół Folklorystyczny
(Jabłonków)

Zespół Zaolzi założony został w 2001 roku 
przy MK PZKO w Jabłonkowie przez ludzi, 
którzy interesowali się folklorem a daw-
niej tańczyli w różnych zespołach folklory-
stycznych. Repertuar zespołu tworzą tańce 
oraz pieśni Beskidu Śląskiego oraz tańce 
słowackie i cygańskie. W zespole obecnie 
tańczy około 20 tancerzy. Zaolzi tradycyj-
nie już bierze udział w Gorolskim Święcie, 
Tygodniu Kultury Beskidzkiej w Wiśle oraz 
w innych imprezach kulturalnych. Od swe-
go początku zespół współpracuje z chó-
rem Gorol i kapelą ludową Nowina oraz 
z zespołem folklorystycznym Istebna z Polski, 
Oravan ze Słowacji.

ZAOLZIOCZEK – Dziecięcy Zespół Folk-
lorystyczny (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 na-
rybkiem zespołu Zaolzi. Repertuar zespołu 
tworzą tańce oraz pieśni Beskidu Śląskiego 
oraz tańce z regionu Oravy.

VSACAN – Zespół Pieśni i Tańca
(Vsetín)

Zespół Vsacan należy do grona najstar-
szych zespołów nieprofesjonalnych w Re-
publice Czeskiej. W ciągu  66 lat istnienia 
reprezentuje i promuje oryginalny region 
Valašska nie tylko w całym kraje lecz rów-
nież i na wielu festiwalach po całym świe-
cie. Vsacan działając w Vsetíně przenosi na 
podium tańce regionu Valašska, tzn. kultu-
rę ludności zamieszkującej górskie tereny 
zachodniej części Karpat. Repertuar ze-
społu Vsacan tworzą tańce figuralne, tańce
przedstawiające rzemiosła, zwyczaje ludo-
we oraz tańce oryginalne, typowe dla tego 
regionu etnograficznego, jak na przykład
„odzemek“ solowy taniec męski albo czar-
dasz wołoski. Nieodzowną część zespołu 
stanowi kapela ludowa.

TORKA – Kapela Ludowa
 (Jabłonków)

Kapela „Torka“ powstała w roku 2001. 
Inicjatorką oraz kierowniczką kapeli jest 
pani Krysia Mruzek. W zespole pracuje oko-
ło 10 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. „Torka“ 
bierze udział w wielu przeglądach i festiwa-
lach folklorystycznych w kraju i za granicą.
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