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Program

SOBOTA
 – Imprezy towarzyszące

PIĄTEK  5. 8. 2011 
– Lasek Miejski

PIĄTEK
 – Imprezy towarzyszące

SOBOTA  6. 8. 2011 
- Lasek Miejski

Bukóń (Jabłonków)

Torka (PSP Jabłonków)

Gawyndziorz Maria Koneszová (PSP Czeski Cieszyn)

Nowina (PZKO Jabłonków)

Gróniczek (PSP Bystrzyca)

Gawyndziorz Adam Łysek (PSP Jabłonków)

Górole (Mosty koło Jabłonkowa)

Gawyndziorze:
Julia Oktawia Kwiek, Magdalena Putzlacher, 
Ewa Paździora, Mikołaj Włodarczyk 
Wiktoria Samek (PSP Czeski Cieszyn)

Młode Oldrzychowice (PZKO Oldrzychowice)

Laureat konkursu Śląskie Śpiewanie

Lipka (PZKO Jabłonków)

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

17.30 -19.00     „Pójczie haw gazdowie”

19.00 -21.00    „Był tu jedyn gajdosziczek”

Trombitáši Štefánikovci 
(Nimnica, Słowacja)

Laureat konkursu Slávik (Słowacja)

Horňácká cimbálová muzika 
Martina Hrbáče  (Velká nad Veličkou)

Laureat konkursu Zpěváček

Kapela Płanetnik (Żywiec, Polska)

Muzyka z Lipnicy Wielkiej 
(Lipnica Wielka, Polska)

Kapela Śpiska  (Łapsze Niżne, Polska)

Z Bukowiańskich Wierchów 
(Bukowina Tatrzańska, Polska)

15.00  Seminarium etnograficzne
            „Nie jyny z naszi dzichty“ 
              (Dom PZKO)

15.00 „Witaczka” 
              muzykowani 
              na drabiniokach 
              po Jabłónkowie

17.00 Uroczyste przekazanie 
            kluczy miasta (na rynku)

17.30  Wernisaż wystawy
            Fotoklubu Jablunkov
          „Jabłonkowianie przez stulecia“ 
            (stary klasztor)

18.00 „Śpisko sołdrzyna”
              Degustacja spiskich potraw 
              regionalnych przygotowana 
              przez Koła Gosposdyń Wiejskich
              z Niedzicy i Kacwina

19.00  Kawiarenka
              „Pod Pegazem“

21.00-22.00 „Namówiny i rynkowiny”
Program przedstawiający spiską 
obrzędowość rodzinną 
w wykonaniu 
zespołu regionalnego 
„Śpisoki“ 
(Łapsze Niżne, Polska)

22.00-24.00
„Muzykula”- muzykowani przi watrze

15.00-19.00
Występy zespołów
folklorystycznych:

Bystrzyca (PZKO Bystrzyca)

Łączka (PSP Bystrzyca)

Begendik (Kesan, Turcja)

Jackové (Jabłonków)

Żywczanie (Żywiec, Polska)

Lipka (PSP Bukowiec)

Górole (Mosty koło Jabłonkowa)

Poľana (Brno)

19.00-02.00  
Karnawał Gorolski 
– Blaf, DJ Bartnicki

8.00   Rajd turystyczny „O kyrpce Macieja“

9.00  Bieg przełajowy  „O dzbanek mleka“



NIEDZIELA  7. 8. 2010
– Lasek Miejski

O zespołach
SOBOTA, NIEDZIELA

 - Imprezy towarzyszące

NIEDZIELA  7. 8. 2010 
- Rynek w Jabłonkowie

NIEDZIELA 
– Imprezy towarzyszące

„Szikowne Gorolski Rynce“
Pokaz wiejskich rzemiosł 
i rękodzielnictwa 
 
15.00 Grani pod strómami

9.00 „Jabłonkowianie przez stulecia“
           Wystawa fotografii 
          - Fotoklub Jablunkov 
            (stary klasztor) Gorolski jarmark

(wspólny występ zespołów 
gorolskich 
Górole, Zaolzi, 
Zaolzioczek, Lipka, 
Bystrzyca, Lączka, 
Tyrka, Młode Oldrzychowice
Oldrzychowice
Chindia (Ploeszti, Rumunia)

19.00-22.00
Karnawał Gorolski 
– GALAX

 SBM Institut Teknologi Bandung 
(Bandung, Indonezja)

Gorol (PZKO Jabłonków)
 
Wisła (Wisła)

Laureat konkursu Zpěváček

Topľan (Giraltovce, Słowacja)

Laureat konkursu Slávik

Połączone chóry PZKO
 „Gorol“, “Melodia“, „Przełęcz“

Laureat konkursu Ślaskie Śpiewanie

13.00-19.00
Uroczysta inauguracja 

9:00 (boisko na Białej)
Mecz oldboys 
w piłce nożnej

Orły Zaolzia - Polonez Wiedeń

8.30 -11.30  Grani na Rynku

            10.30  Msza ekumeniczna 
                        w kościele parafialnym

12.00-13.00 Korowód 
                        – pochód przez miasto

BEĞENDIK z Kesanu
(Turcja)

Beğendik Municipality Folk Dance Ensem-
ble został założony w 2006 roku. Występo-
wał już w Polsce oraz Bułgarii, Macedonii, 
Serbii, Grecji, na Węgrzech i we Włoszech. 
Prezentuje folklor okolic Kesanu i tańce 
trackie. Widowisko przygotowane na Go-
rolski Święto przedstawi tureckie zwyczaje 
związane z weselem, narodzinami dziecka 
i śmiercią; jest też opowieścią o trudach 
i radościach codziennego życia.

BUKÓŃ – kapela ludowa
(Jabłonków)

Kapela Bukóń powstała w roku 2004. Skład 
kapeli jest jak najbardziej tradycyjny, tzn. 
gajdy i skrzypce. W repertuarze kapeli zna-
leźć można archaiczne melodie łuku Kar-
pat, szczególnie beskidzkich Goroli. 

BYSTRZYCA – Zespół Folklorystyczny
(Bystrzyca nad Olzą)

Zespół Folklorystyczny „Bystrzyca” powstał 
w 1984 roku przy Miejscowym Kole Pol-
skiego Związku Kulturalno-Oświatowego 
w Bystrzycy nad Olzą. Jego założycielami 
oraz długoletnimi kierownikami byli pań-
stwo Maria i Leonard Podzemni. Podstawą 
repertuaru zespołu  jest folklor rodzime-
go Podbeskidzia, prezentowany często 
w opracowaniu widowiskowym.  Ponad-
to repertuar obejmuje suity tańców pol-
skich (suita rzeszowska, tańce górali ży-
wieckich, kujawiak z oberkiem, polonez), 
tańce czeskie, ukraińskie,  słowackie (suita 
wschodniosłowacka i myjawska) oraz tań-
ce węgierskie. Zespół „Bystrzyca“ zdobył 
sobie popularność nie tylko na imprezach 
w gminie i na całym Zaolziu, ale także 
w Czechach czy poza granicami kraju. Od 
2008 roku jest współorganizatorem Mię-
dzynarodowego Świętojańskiego Festiwa-
lu Folklorystycznego w Bystrzycy.  Obecnie 
zespół liczy 25 tancerzy, kierownictwo two-
rzą Ewa i Michal Nemec. 



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 Ślą-
skiego 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 la-
tach 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. Zespół występuje corocznie w Wi-
śle w programie „Tygodnia Kultury Beskidzkiej”, również w Światowym Festiwalu Chórów 
Polonijnych w Koszalinie. 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 różne-
go 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. 

na rapai (instr. podobny do tamburynu) 
i śpiewają pieśni sławiące Allaha; Glipang – 
taniec dzielnych wojownikow, z prowincji 
Jawa Wschodnia; Nandak ganjen – pełen 
radości, zalotny taniec z Dżakarty; Jarai 
– jest opowieścią o rolniku zbierającym 
owoce na plantacji herbaty; Tifa – taniec 
klanu Yomaki związany jest z legendą 
o Mamberaki, posłańcu Boga, który przybył 
do ludzi po wielkiej powodzi; Lontar – ta-
niec żołnierza, ktory uczy się walczyć; folk-
lor Małych Wysp Sundajskich Wschodnich.

SEKOLAH BISNIS MANAJEMEN
Institut Teknologi Bandung 
z Bandungu (Indonezja)

Grupa powstała w 1990 roku. Prezentu-
je tradycyjną kulturę Indonezji. Z zespo-
łem występuje gamelan, czyli jawajska 
orkiestra ludowa, grająca na rożnego ro-
dzaju gongach, ksylofonach, bębnach, 
instrumentach strunowych i dętych.
Grupa Bandung przedstawi takie tańce, jak: 
Rapai gelang – taniec pochodzący z pro-
wincji Aceh, leżącej na połnocy Sumatry, 
wykonywany przez tancerzy, którzy grają 

HORŇÁCKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA
(Veselí nad Moravou)

Kapela powstała w roku 1966 w ramach 
ówczesnej fabryki „Jihomoravské trubkárny 
a tažírny” w Veselí nad Moravou. Wspo-
mnieć trzeba współpracę ze zespołem 
„Bronzané” z Uherského Brodu, która roz-
poczęła erę zagranicznych wyjazdów, i póź-
niej ze zespołem „Velička” z Velké nad Veli-
čkou. W dniu dzisiejszym skład kapeli to: 
Martin Hrbáč – pierwsze skrzypce, Martin 
Komárek – terc, Miroslav Kolacia – kontry, 
Martin Slovák – kontrabas, Petr Pavlinec – 
cymbał.

Zespół od samego początku swej działalności skupił uwagę wyłącznie na kultywowaniu tra-
dycji i zwyczajów ludowych Beskidu Śląskiego, które przedstawia w formie tematycznych 
inscenizacji. Do największych sukcesów zespółu można zaliczyć zdobycie Złotej Ciupagi w 
Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem oraz nagrody FOSKAR
 

GÓROLE 
(Mosty koło Jabłonkowa)

W listopadzie 1980 roku grupa tancerzy 
działająca od roku 1975 przy chórze mę-
skim „Górol” w Jabłonkowie opracowała 
i przedstawiła swe pierwsze widowisko 
sceniczne „Na pasiónku”. To wydarzenie 
uważa się za początek samodzielnego ist-
nienia zespołu folklorystycznego „Górole” 
z siedzibą w Mostach koło Jabłonkowa.

2007 w kategorii zespół, dorocznie przy-
znawanej przez fundację FOSKAR i Na-
rodowy Instytut Kultury Ludowej w Re-
publice Czeskiej. W chwili obecnej pod 
kierownictwem Mariana Sikory oraz pierw-
szego skrzypka Radka Matusznego tańczy, 
gra i śpiewa 25 członków. 

JACKOVÉ (Jabłonków)

Zespół Jackové nawiązując do dawnych 
tradycji tanecznych wskrzesił swą działal-
ność w 1992 roku. Od tego czasu działa 
przy Domie Dzieci i Młodzieży w Jabłon-
kowie. Zespół prezentuje tradycje, tańce 
i zwyczaje z okolic Jabłonkowa oraz regio-
nu Śląska Cieszyńskiego. W dniu dzisiej-
szym  „Jackové” występują w strojach gorali 
beskidzkich i w bogatych strojach jabłon-
kowskich, które są rezultatem rekonstruk-
cji tego właśnie stroju z połowy 19 wieku. 
Grupę taneczną tworzą dzieci w wieku od 
6 do 15 lat. Kapela pod kierownictwem 
pana Leona Ježowicza składa się z obec-
nych i byłych uczniów szkoły muzycznej 
w Jabłonkowie.



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

27 LEKARZ
28 BRAMA GŁÓWNA
29 BRAMA I
30 BRAMA II

11 MK PZKO 
      MOSTY-SZAŃCE
12 L. SZOTKOWSKI
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

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

   6 UM JABŁONKÓW
   7 CHÓR GOROL
   8 MK PZKO PIOSECZNA
   9  MK PZKO BOCONOWICE
10  MK PZKO BUKOWIEC



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 
(Jabłonków)

Inicjatorką oraz kierowniczką jest pani Kry-
styna Mruzek. W skład kapeli, wraz z grupą 
śpiewaczą, wchodzi 12 osób. Repertuar 
stanowi muzyka górali śląskich oraz innych 
narodów łuku karpackiego. „Lipka“ bierze 
udział w wielu przeglądach i festiwalach 
folklorystycznych w kraju i za granicą. Ka-
pela zdobyła również 1. miejsce w ogólno-
krajowym konkursie szkół muzycznych. 

LIPKA 
- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny
(Bukowiec)

W zespole tanecznym Lipka pracuje około 
12 dzieci. Prowadzi go pani Gabriela Paz-
dera a choreografią zajmuje się pani Danka 
Milerska. Repertuar stanowią tańce i pieśni 
Beskidu Śląskiego Zespół ma już na swoim 
koncie wiele wyróżnień i nagród w konkur-
sach ogólnokrajowych.

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, oraz w star-
szym zespole „Młode Oldrzychowice“. 

OLDRZYCHOWICE
 – Zespół Folklorystyczny
(Oldrzychowice)

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

MŁODE OLDRZYCHOWICE 
– Młodzieżowy zespół folklorystyczny
(Oldrzychowice)

Przy zespole Oldrzychowice powstał w 
roku 2005 zespół młodzieżowy Młode Ol-
drzychowice. Na pomysł założenia wpadł 
kierownik Oldrzychowic pan Mgr. Marek 
Grycz oraz pani Janka Kantor, która od 
wtedy prowadzi zespół. Obecnie zespół 
liczy 17 osób, z tego 10 dziewczyn i 7 
chłopców. Ich wiek mieści się w granicach 
13-17 lat. Repertuar zespołu składa się 
z tańców góralskich (masztołka, jawornic-
ki, owczorz, ustróńscy pachołcy, kijowy, 
chusteczkowy), śląskich (przez wode kó-
niczki..., hej na moście, chodzóny, szpa-
cyrpolka) , klasycznych (polonez) oraz 
współczesnych (disco, chacha, charleston). 
Zespół bierze udział na licznych imprezach 
folklorystycznych.

MELODIA 
- Chór Żeński 
(Nawsie)

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 Cieszyń-
skim, w Czechach i w Polsce, w Rosji, 
w Finlandii i na Ukrainie.

Chór żeński „Melodia“ po-
wstał przy Miejscowym 
Kole PZKO w Nawsiu po-
nad 50 lat temu – w 1955 
roku. W chórze śpiewają 
34 panie. Od pięciu lat 
prowadzi chór dyrygent i 

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.



CHINDIA z Ploeszti  (Rumunia)

Ansamblul Folcloric Chindia został za-
łożony w 1972 roku w Ploeszti, miejsco-
wości znajdującej się w okręgu Prahova, 
w rejonie Muntenia. Grupa między innymi 
zaprezentuje: moldovę – taniec z Mun-
tenii; sibiu – taniec pasterzy owiec, ktory 
wywodzi się z okolic Sybinu w Siedmio-
grodzie; crihalmę – żeński taniec zalotny 
z Siedmiogrodu; calusa – rytualny taniec 
z Oltenii, wpisany na światową listę dzie-
dzictwa UNESCO, wykonywany z okazji 
Zielonych Świątek przez mężczyzn ubra-
nych w barwne stroje z mnóstwem dzwo-
neczkow, ktore mają odstraszać złe moce.

TOPL’AN z Giraltovic  (Słowacja)

Zespół wykonuje pełne temperamentu 
tańce, inscenizacje obrzędow i muzykę 
z regionu Šariš. Topl’an zaprezentuje pro-
gram pt. „POCE ŠICKE MEDZI NAS.”, który 
powstał z okazji 35-lecia zespołu. Składa 
się on z następujących części: „Raslavic-
ký blok” – w której grupa wykona polkę 
z Šariša i czardasza, a także przedstawi 
scenki ukazujące rożne wesołe zabawy; 
„Po beťarsky s kalapom“ - taniec z kape-
luszami; „Po šarišský” – taniec w parach; 
„Verbung“ – taniec chłopców idących do 
wojska; „Vešeľe vešeľe” – inscenizacja zwy-
czajów weselnych; zobaczymy między 

innymi taniec z butelkami, „Varechový“; 
„Palicový“ - taniec w parach z kijami; „Ze-
mplinský tanec“ – tańce z regionu Zemplín.

NOWINA – kapela ludowa (Jabłonków)

Kapela ludowa Nowina istnieje już ponad 
25 lat. Od początku do dnia dzisiejszego 
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 re-
gionu Śląska Cieszyńskiego, z Żywiecczy-
zny, Słowacji, Węgier, Moraw i Polski. Pry-
mistą kapeli jest Peter Byrtus.

TORKA – Kapela Ludowa (Jabłonków)

Kapela dziecięca Torka powstała w roku 
2001. Inicjatorką oraz kierowniczką kapeli 
jest pani Krysia Mruzek. W kapeli gra około 
10 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Repertuar

stanowią pieśni Beskidu Śląskiego. „Torka“ 
bierze udział w wielu przeglądach i festi-
walach folklorystycznych zarówno w kraju 
jak i za granicą.

TROMBITÁŠI ŠTEFÁNIKOVCI
(Nimnica, Słowacja)

Rodzinne ugrupowanie reprezentujące 
folklor wołoski okolic doliny Puchowskiej. 
Podstawę zespołu tworzą dwaj bracia Ján 
i Pavol Štefánikovci oraz szwagier Pavol No-
vosád. Dalej do zespołu należą: Juraj Haj-
ský, Ivan Bobot i Roman Kasák. Instrumen-
ty, na których grają, są charakterystyczne 
dla danego regionu i z większej części są 
również przez nich ręcznie robione. Nale-
żą do nich fujary, trombity, rogi pasterskie 
i fujarki, heligonka, drumla itp. Trombitáši 
nagrywali również muzykę ze znanymi ze-
społami, na przykład do programu zespo-
łu SĽUK – „Obrázky zo Slovenska” dźwięki 
trombit albo dla zespołu Lúčnica – do pro-
gramu „Slovenský triptych”.  

TYRKA – dziecięcy zespół folklorystyczny
(Oldrzychowice)

W roku 1998 powstał dziecięcy zespół folk-
lorystyczny “Tyrka”, do którego uczęszcza 
około 25 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
Dzieci później kontynuują umiejętności ta-
neczne w zespole “Młode Oldrzychowice”. 
Zespół prowadzi pani Janina Marek.

POĽANA Zespół Pieśni i Tańca  (Brno)

Akademicki zespoł pieśni i tańca Poľana 
z Brna został założony w 1949 roku przez 
grupę studentów ze Słowacji oraz miłośni-
ków słowackiego folkloru i należy do ze-
społów z bogatą historią i tradycją. W swej 
twórczości zespół stara się zachowywać 
tradycyjne specyfika regionów Słowacji. 
Dlatego podczas tworzenia poszczegól-
nych bloków programowych współpra-
cuje z choreografami słowackimi. W skład 
zespołu wchodzi grupa taneczna, muzyka 
ludowa oraz chór żeński.

WISŁA Zespół Pieśni i Tańca
(Wisła, Polska)
 Towarzystwo kulturalne Zespołu Pieśni 
i Tańca w Wiśle jest jednym z najstarszych 
zespołów Beskidu Śląskiego. Korzenie jego 
sięgają lat 1935-1949, kiedy to powstała 
„Grupa Regionalna” pod kierunkiem Je-
rzego Drozda. Zespół Regionalny „Wisła” 
powstał w 1950 roku z inicjatywy Adama 
Niedoby. Dorobek „Wisły” budowany jest 
na licznych wyróżnieniach i wygranych 
w przeglądach artystychnych, np.: Brązo-
we serce i nagrodę instruktorską w Żyw-
cu na Festiwalu Folkloru Górali Polskich,
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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 przyszło-
ści narybkiem zespołu Zaolzi. Repertuar 
zespołu tworzą tańce oraz pieśni Beskidu 
Śląskiego oraz tańce z regionu Oravy.
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ZAOLZI - Zespół Folklorystyczny
(Jabłonków)

Zespół folklorystyczny Zaolzi działa od 
roku 2001 przy Miejscowym Kole Pol-
skiego Związku Kulturalno-Oświatowego 
w Jabłokowie. Od roku 2003 zespół za-
czął pracować również i z dziećmi oraz 
młodzieżą w wieku od 4 lat, dzięki czemu 
stał się zespołem wielogeneracyjnym.  Od 
roku 2005 datuje się współpraca ze znaną 
i popularną w całym regionie kapelą ludo-
wą Nowina oraz z kapelą Lipka. Repertuar 
tworzą pieśni i tańce Śląska Cieszyńskiego, 
zwłaszcza regionu górskiego Beskidów (re-
gion gorolski) a także tańce zamutowskie 
z regionu Zemplín oraz tańce cygańskie. 
Zespół Zaolzi powstał z inicjatywy grupy 
miłośników folkloru, którzy do dziś dnia 
tworzą podstawę zespołu. Aktualnie w ze-
spole pracuje około 20 tancerzy i tancerek 
Kierownikami zespołu są Dorota i Marcin 
Filipczykowie.

ŻYWCZANIE 
(Żywiec, Polska)

Zespół Pieśni i Tańca „Żywczanie” powstał 
w 1997 roku. Działa przy Stowarzyszeniu 
Miłośników Folkloru „Żywiecczyzna”. Pre-
zentuje folklor górali żywieckich w arty-
stycznym opracowaniu scenicznym. Liczy 
ponad 50 dzieci i młodzieży w wieku od 
7 - 20 lat, pochodzących z Żywca i okolicz-
nych miejscowości. W programie zespołu 
znajdują się głównie zabawy, bardzo ży-
wiołowe i dynamiczne tańce, przyśpiewki 
i melodie górali żywieckich. Prezentowane 
są w nim tradycyjne instrumenty góralskie 
takie jak dudy, trombity, rogi pasterskie, 
różnego rodzaju piszczałki, a także trady-
cyjne stroje wykonane zgodnie z muzeal-
nymi wzorami. Oprócz własnego regionu 
zespół prezentuje również tańce, melodie 
i przyśpiewki z innych regionów Polski. 

oraz wielu innych nagród. Od 1963 roku 
jest gospodarzem Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej, największej imprezy folklory-
stycznej w Europie. Prezesem zespołu od 
2003 roku jest Danuta Pinkas a obecnym 
choreografem Maria Kłósko.
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