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PIĄTEK  3. 8. 2012 
– Lasek Miejski

SOBOTA  4. 8. 2012
- Lasek Miejski

14.00   „Jabłonków i okolice w czasie“ 
               Wystawa fotografii – Fotoklub Jablunkov 
             (Stary Klasztor)
15.00   „Witaczka” 
               muzykowani na drabiniokach po Jabłónkowie
19.00   Kawiarenka „Pod Pegazem“ 
            – „Ostatni pretorianie twórczości zaolziańskiej 
              oraz nowa krew Zaolzia“

20.00-21.00   „Był tu jedyn gajdosziczek”

Koncert zespołu Trebunie-Tutki 
– znanej i lubianej muzykującej 
od pokoleń rodziny z Białego Dunajca 
(program „Góralsko siła”)

21.00-24.00   „Muzykula” 
                            - muzykowani przi watrze

„Nie jyny z naszi dzichty”  
– przegląd tradycyjnych i unikatowych 
    ludowych instrumentów muzycznych,
    śpiewaków oraz gawędziarzy

17.30-18.00
Inauguracja festiwalu dźwiękiem trombity 
łowczorski  Jana Czepca oraz uroczyste 
przekazanie kluczy miasta

18.00-20.00     „Pójcie haw gazdowie”

Trebunie – Tutki (Biały Dunajec, Polska)
Górole (Mosty k. Jabłonkowa)
Nowina (PZKO Jabłonków)
Gawyndziorz: Grupa z SP Jablunkov
 „Ło głodnym wilkowi“ (ZŠ Jablunkov)
Mało kapela (Jabłonków, Bukowiec)
Torka (PSP Jabłonków)
Ewa Kurek – finalistka konkursu Zpěváček 2012
Bukóń (Jabłonków)
Lipka (PZKO Jabłonków)
Šmykňa (Ostrava)
Bandurzystki z Ukrainy

PIĄTEK – Imprezy towarzyszące

7.00 – 9.00 Rajd turystyczny „O kyrpce Macieja“
8.00               Bieg przełajowy „O dzbanek mleka“
9.00              „Jabłonków i okolice w czasie“ 
                       Wystawa fotografii 
                       – Fotoklub Jablunkov (Stary Klasztor)
10.00  „Szikowne Gorolski Rynce“
              Pokaz wiejskich rzemiosł 
              i rękodzielnictw  połączony
              z możliwością ich nauki i sprzedażą wyrobów
15.00  Grani pod strómami

NIEDZIELA  5. 8. 2012 
- Rynek w Jabłonkowie

09.00 -11.30 Grani na Rynku
10.30  Msza ekumeniczna
              w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała
12.00 -13.00  Korowód – pochód przez miasto 
(zespoły, kapele, wozy alegoryczne)

NIEDZIELA  5. 8. 2012
– Lasek Miejski

13.00-20.00  Uroczysta inauguracja 
oraz powitanie gości 
„Ho, Ho, Ho na Gorola wio“ wspólny 
blok programowy zespołów gorolskich 

Torka - Helokani (PSP Jabłonków)
Gawyndziorz: Agnieszka Kraina „Po naszymu“ 
(PSP Trzyniec I)
Połączone chóry PZKO „Gorol“,“Melodia“, „Przełęcz“
i wspólny występ kapel
„Lipka“, „Nowina“, „Oldrzychowice“,  „Bystrzyca“,  
„Kamraci“ oraz zespoły PZKO  „ Zaolzi“, „Górole“,
 „Bystrzyca“, „Oldrzychowice“, Wisła (Polska)

ZPiT Śląsk im. St.Hadyny 
– program „A to Polska właśnie“ (Koszęcin, Polska)

NIEDZIELA – Imprezy towarzyszące

„Ho, Ho, Ho na Gorola wio“
wspólny blok programowy zespołów dolańskich  
zespoły PZKO: Olza, Suszanie, Błędowianie,  
Gawyndziorz: Izabela Szabla
 „Obrzęd weselny“ (ZSR Skoczów)

Uroczyste wręczenie certyfikatów
 „Górolsko Swoboda produkt regionalny®” 
i promocja najnowszego wydawnictwa 
Sekcji Ludoznawczej ZG PZKO

Zespół z TKB: Artisti (Tirana, Albania)
FS Technik – program FOLKLOVE (Bratislava, Słowacja)

20.00-22.00  Karnawał Gorolski 
 DJ Bartnicki

9:00  Mecz oldboys w piłce nożnej 
           (Orły Zaolzia x Istebna) Boisko na Białej
9:00  „Jabłonków i okolice w czasie“ 
           Wyst. fotografii  – Fotoklub Jablunkov (Stary Klasztor)
10.00 „Szikowne Gorolski Rynce“
             Pokaz wiejskich rzemiosł i rękodzielnictw  
            połączony z możliwością  ich nauki 
            i sprzedażą wyrobów
15.00  Grani pod strómami

15.00-19.00  „Z biegiem Olzy“ 
wspólny blok programowy zespołów dziecięcych 
i młodzieżowych
Lipka (PSP Bukowiec), Zaolzioczek (PZKO Jabłonków)
Jackové (DDM Jabłonków), Łączka (PSP Bystrzyca)
Gawiyndziorz: Michal Gaura
 „ Jako ptoszki rozprowiajóm“ (PSP Czeski Cieszyn) 
Skotniczka (PZKO Orłowa Lutynia)

Sedmikvítek (Frenštát pod Radhoštěm)
Bandurzystki z Ukrainy

Zespoły z TKB:
Kobuleti (Gruzja)
Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület (Węgry)

Poľana (Zvolen, Słowacja)
19.00-02.00   Karnawał Gorolski 
Noemi Bocek Band
Daniel Drong & Compaňeros, DJ Bartnicki

SOBOTA – Imprezy towarzyszące
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O zespołach

ARTISTI z Tirany (Albania)

Ansambli i shoqatës Artisti został za-
łożony w 1993 roku. Zespół tworzą| 
studenci szkoły baletowej. Prezentu-
ją ludowe tańce, zwyczaje, obrzędy 
i muzykę z całej Albanii. Grupa wzięła 
udział w wielu międzynarodowych fe-
stiwalach, zdobywając liczne nagrody. 
Na TKB przygotowała następujacy pro-
gram: „Fesa e madhe - wielkie święto”. 
Radosny taniec składający się z kilku 
części, w których wykonawcy prezen-
tuja zwyczaje taneczne z poszczegól-
nych części kraju. Tańce kobiece Tropojë 
i Dardhare oraz Gorale wykonywany 
przez mężczyzn noszących tradycyjne 
bałkańskie spódnice, zwane fustanella.

BŁĘDOWIANIE – zespół regionalny 
(Hawierzów – Błędowice)

Obecny zespół nawiązał do chlubnych 
tradycji ZR Błędowice, który powstał w 
r. 1983. Zespół opracowywuje przede 
wszystkim folklor dolański i górni-
czy. Błędowianie są częstym gościem 
imprez PZKO-wskich, przeglądów 
i festiwali regionalnych. Zespół uzy-
skał kilkanaście nagród i wyróżnień, 

BUKÓŃ 
– kapela ludowa
(Jabłonków)

Kapela Bukóń powsta-
ła w roku 2004. Skład 
kapeli jest jak najbar-
dziej tradycyjny, tzn. 
gajdy i skrzypce. W re-
pertuarze kapeli zna-
leźć można archaiczne 
melodie łuku Karpat, 
szczególnie beskidz-
kich Goroli. 

ale najbardziej sobie ceni nagrody z na-
szego terenu Złoty Jestem. Założycielką 
zespołu jest pani Dagmar Owczarzy, na-
uczycielka, tancerka, a przede wszystkim 
wielka entuzjastka dolańskiego folkloru. 
Pielęgnują tradycje, przedstawiają barw-
ne widowiska, tańczą i śpiewają pod czuj-
nym okiem swojej kierowniczki, której do 
roku 2009 pomaga również pan Marcin 
Pisula. Obecnie pomocą w prowadzeniu 
„Małych Błędowian” służą panie Jolanta 
Kożusznik oraz Henryka Łabudek. W roku 
2009 powstała nawet grupa najmłod-
szych – milusińskich tancerzy i śpiewaków. 
Zespołowi przygrywa Kapela Kamraci.

GOROL – Chór Męski (Jabłonków)

Chór męski „Gorol” powstał w październiku 
1947 roku przy Miejscowym Kole Polskie-
go Związku Kulturalno Oświatowego w 
Jabłonkowie. Zespołem kierował najdłu-
żej, bo ponad 30 lat, długoletni członek 
zespołu inż. Bogusław Stonawski. Obecnie 
chór występuje pod batutą dyrygentki 
Katarzyny Siwiec, absolwentki Wydziału 

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.  Obec-
nie zespół liczy 25 tancerzy, kierownikami 
są Ewa i Michal Nemec. 

Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie. Podczas występów „Gorola” 
oprócz koncertów chóru można usłyszeć 
i zobaczyć popisy gawędziarskie i narrator-
skie członków zespołu. Zrodziły się dzięki 
temu oryginalne postacie, które były wiel-
ką ozdobą zespołu. W pierwszych latach 
taką postacią był gawędziarz „Michoł”, 
Alojzy Ligocki, a po nim popularny „Ma-
ciej”, Ludwik Cieńciała oraz „Jura spod Gró-
nia”, Władysław Niedoba, bez których nie 
mogły się odbyć żadne występy, a przede 
wszystkim nie mogło ich zabraknąć na 
Gorolskim Święcie. W latach siedemdzie-
siątych 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–let-
niego istnienia chór ”Gorol” dał setki kon-
certów. Zespół występuje corocznie w Wiśle 
w programie „Tygodnia Kultury Beskidzkiej”, 
również w Światowym Festiwalu Chórów 
Polonijnych w Koszalinie. W 1994 roku „Go-
rol” miał zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu 
z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w 
Skoczowie. Zespół liczy obecnie 54 
członków. Przez wszystkie lata działal-
ności „Gorol” zgromadził w swoim re-
pertuarze 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. 



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 górali 
beskidzkich i w bogatych strojach jabłon-
kowskich, które są rezultatem rekonstruk-

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 Ze-
spół od samego początku swej działalno-
ści skupił uwagę wyłącznie na kultywowa-
niu tradycji i zwyczajów ludowych Beskidu 
Śląskiego, które przedstawia w formie te-
matycznych inscenizacji. Do największych 
sukcesów zespółu można zaliczyć zdobycie 
Złotej Ciupagi w Międzynarodowym Festi-
walu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem 
oraz nagrody FOSKAR 2007 w kategorii ze-
spół, dorocznie przyznawanej przez fun-
dację FOSKAR i Narodowy Instytut Kultury 
Ludowej w Republice Czeskiej. W chwili 
obecnej pod kierownictwem Mariana Si-
kory oraz pierwszego skrzypka Radka Ma-
tusznego tańczy, gra i śpiewa 25 członków.

KOBULETI z Kobuleti (Gruzja)

Vocal and Choreographic Ensemble in 
Kobuleti Culture Centre pochodzi z Kobu-
leti, miejscowości położonej nad Morzem 
Czarnym, w Adżarii. W programie, który 
zespół zaprezentuje podczas TKB, znala-
zły się takie gruzińskie tańce, jak khorumi, 
mtiuluri, gandagana, svanuri, samaia.

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.

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. 

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 

LIPKA 
- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny
(Bukowiec)

Zespół taneczny Lipka działa od roku 
1999 przy PSP w Bukowcu. W zespole ta-
necznym Lipka pracuje około 12 dzieci. 
Chodzi o szkolny zespół, wiek dzieci: 5-11 
lat.  Prowadzi go pani Gabriela Pazdera 
a choreografią zajmuje się pani Danka 
Milerska. Repertuar stanowią tańce i pie-
śni Beskidu Śląskiego. Działalność Lipki 
skierowana jest zwłaszcza na odtwarza-
nie i kultywowanie tradycji regionu be-
skidzkiego. W repertuarze zespołu, oprócz 
zabaw, pieśni, tańców dzieci góralskich 
i widowisk znajdują się również tańce 
czeskie i tańce górali żywieckich. Zespół 

tworzą tańce oraz pieśni Beskidu Śląskiego. 
Prawie 30 lat prowadziła zespół pani Maria 
Podzemna, obecnie Łączkę prowadzą Ewa 
Nemec i Alicja Twardzik. Podczas występów 
towarzyszy zespołowi kapela Gróniczek 
pod kierownictwem Jana Kubeczki.

ma już na swoim koncie wiele wyróżnień 
i nagród w konkursach ogólnokrajowych, 
jak np. Śląskie Śpiewanie, Konkurs St.Ha-
dyny w Wiśle, Złoty Kłos Zebrzydowice.

MAŁO KAPELA (Bukowiec, Jabłonków)

Mało kapela jest najmłodszą kapelą na 
Zaolziu. Kapela swą działalność rozpo-
częła w roku 2012. Skład kapeli tworzą-
uczniowie polskich szkół z Bukowca, 
Jabłonkowa oraz Łomnej w wieku od 8 
do 10 lat.  Repertuar tworzy nasza „go-
rolsko muzyka“. Inicjatorką oraz kierow-
niczką kapeli jest pani Krysia Mruzek.



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 K. BALCAR
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



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 Piotr Byrtus.

OLDRZYCHOWICE
– Zespół Folklorystyczny
(Oldrzychowice)

Zespół taneczny Oldrzychowice działa 
przy Miejscowym Kole PZKO w Oldrzy-
chowicach.  Oldrzychowice to zespół wie-
logeneracyjny, 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 Żyw-
cu za dobór repertuaru tanecznego. Przy
starszym zespole oldrzychowickim działa 
od 1998 roku młodszy zespół „Tyrka” pod 
kierownictwem Janiny Marek, oraz ze-
spół młodzieżowy „Młode Oldrzychowice“.

OLZA Zespół Pieśni i Tańca 
(Czeski Cieszyn)

Zespół Pieśni i Tańca Olza - reprezenta-
cyjny zespół działający przy Zarządzie 
Głównym Polskiego Związku Kulturalno-
-Oświatowego w Republice Czeskiej. Hi-
storia zespołu sięga roku 1953, kiedy to 
pani Janina Marcinkowa zorganizowała 
kurs dla kierowników zespołów folklory-
stycznych. Uczestnikom kursu szkoda było 
się rozstawać i już w styczniu 1954 roku 
odbyła się 1. próba nowo powstałego ze-
społu, którego kierownikiem artystycznym 
została właśnie p. Marcinkowa. Od tego 
czasu Olza zaliczyła setki udanych i podzi-
wianych występów w kraju i za granicą, np. 
w Rzeszowie, Stražnicy, Recklinghausen. 
Olza wielokrotnie występowała w Polsce, 
Czechach, na Słowacji, w Austrii, w Niem-
czech, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, USA, 
Egipcie, Portugalii czy Turcji. W repertuarze 
Olzy są tańce cieszyńskie, polskie tańce 
narodowe i regionalne, tańce czeskie, mo-
rawskie i słowackie. Tysiące godzin prób 
i bezinteresownego wysiłku przyniosły ze-
społowi szereg nagród i wyróżnień. Olza 
jest laureatem najważniejszych polskich 
odznaczeń w dziedzinie kultury - Nagrody 
im. Oskara Kolberga, Nagrody im Józefa 
Ligonia. Nie sposób nie wspomnieć długo-
letnich kierowników artystycznych panią 
Janinę Ferfecką oraz pana Ottona Jawor-
ka. Aktualnie, podtrzymując tę tradycję, 
kierownikiem artystycznym Olzy jest jej 
długoletni tancerz, pan Roman Kulhanek.

POĽANA Zespół Folklorystyczny
(Zvolen, Słowacja)

Zespół folklorystyczny Poľana pracuje 
przy Uniwersytecie Technicznym w Zvo-
leně. Od samego początku  w latach 1955 
- 1956  zespół przyjął sobie za cel rozwój 
tradycji ludowych regionu Podpoľanie. Po-
dobnie jak w przeszłości i dziś należą do 
zespołu młodzi ludzie, głównie studenci 
i pracownicy uniwersytetu, a także mło-
dzież ze Zvolena i okolic, dla których ta-
niec i pieśń ludowa stały się czymś więcej 
niż tylko zwykłym hobby. Obecnie Poľana 
liczy około 70 członków, którzy pracują 
w grupie śpiewaczej męskiej, damskiej,  
kapeli ludowej oraz w grupie tanecznej.
Repertuar składa się z tańców i pieśni po-
chodzących przede wszystkim z regionów: 
Podpoľanie (Detva, Čerín, Hrochoť, ...), Ho-
rehronie (Šumiac, Pohorelá) i Čierny Balog.

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.

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 chór dyrygent Aleksandra 
Zeman, asystent Katedry Dyrygowania i Dydaktyki Zespołów Muzycznych cieszyńskiego 
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uznanie słuchaczy przynio-
sły zespołowi koncerty na rodzimym Śląsku Cieszyńskim, w Czechach i w Polsce, w   Rosji, 
w Finlandii i na Ukrainie. 



ŠMYKŇA Kapela Ludowa (Ostrava)

Šmykňa z Ostrawy to zespół i kapela lu-
dowa z Ostrawy. Zespół powstał na prze-
łomie lat 1989 - 1990 z inicjatywy grupy 
przyjaciół – folklorystów z Ostrawy jako 
niezależne stowarzyszenie folklorystycz-
ne. W tym samym roku powstaje również 
i kapela ludowa. W ciągu pięciu miesięcy 
udało się stworzyć wspólny program ze-

SUSZANIE Zespół pieśni i tańca
(Sucha Górna)

Zespół powstał w 1953 roku przy miej-
scowym kole PZKO w Suchej Górnej, czyli 
jest najstarszym nieprzerwanie działają-
cym PZKO-wskim zespołem tanecznym. 
W swym repertuarze prezentuje zwyczaje, 
obrzędy, tańce i pieśni ludowe, regionu 
Śląska Cieszyńskiego. Niepodzielną czę-
ścią repertuaru Suszan są tańce i pieśni 
z różnych części Polski (Kraków, Łowicz, 
Rozbark), jak również ze Słowacji (zwłasz-
cza ze wschodnich regionów). Oczywiście 
nie może brakować też prezentacji tańców 
i obyczajów czeskich i morawskich. Susza-
nie są znani również z tego, że corocznie 
przygotowywują specjalne programy 
rozrywkowe w sezonie karnawału (tań-
ce towarzyskie, rewiowe, parodie i scen-
ki taneczne, itd.) Najdłużej związała swe 
losy z zespołem była kierowniczka Janina 
Rzyman. Od roku 2004 kierownictwo jest 
w rękach Barbary Mračna, która prowadzi 
zespół do dnia dzisiejszego, kierownikiem 
organizacyjnym jest Marian Pilch a kierow-
nikiem kapeli Rysiek Mračna.

„ŚLĄSK”  ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 
(Koszęcin, Polska)

Droga do dzisiejszej wielkości Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”  rozpoczęła się 1 lipca 
1953 roku. Stanisław Hadyna wraz z Elwi-
rą Kamińską stworzyli solidne podstawy 
współczesnego kunsztu artystycznego 
“Śląska”. Biorąc pod uwagę dzisiejsze bo-
gactwo repertuaru, niezliczone nagrody
i ponad 120 koncertów wykonywanych co-
rocznie - widać wyraźnie jak bardzo Zespół 
pracował nad kontynuacją wieloletniego 
dążenia do perfekcji i najwyższej maestrii. 
Te dwa pojęcia były zawsze hasłem prze-
wodnim kilku pokoleń wspaniałych peda-

SIÓAGÁRDI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGY-
ESÜLET ze Sióagárdu, (Węgry)

Nieopodal Szekszárd, 20 km na zachód od 
Dunaju leży miejscowość Sióagárd. Obszar 
ten wyludniony na początku XVIII wieku w 
wskutek wojen – inwazji tureckiej i wojny 
o niepodległość Węgier, został ponow-
nie zaludniony przez przybyszy z różnych 
stron. Nowa, katolicka społeczność wsi 
stworzyła własną unikalną kulturę. Miej-
scowe stroje ludowe są bogato zdobione 
pięknym haftem. Zespół prezentuje tańce 
wykonywane w sposób charakterystyczny 
dla Sióagárdu, jak karikázó (żeński taniec 
w kole) czy ugrós. Inscenizuje też dawne 

SEDMIKVÍTEK Zespól Folklorystyczny 
(Frenštát pod Radhoštěm)

Zespół folklorystyczny Sedmikvítek przy-
jechał do nas z Frenštátu pod Radhoštěm. 
Miasto to leży w malowniczej kotlinie 
otoczonej pierścieniem gór na czele z nie-
zapomnianym Radhošťem. Jest to jedna 
z najbardziej wysuniętych na północ czę-
ści Wołoszczyzny. Podobnie jak w innych 
częściach tego rozległego regionu i tutaj 
zachowało się wiele pieśni ludowych, tań-
ców i zwyczajów. Od momentu swojego 
powstania w 1980 roku Sedmikvítek stara 
się zachować i pielęgnować bogactwo na-
szych przodków dla przyszłych pokoleń.
Od samego początku kierowniczką ze-
społu jest pani Jana Šamánková. W zespo-
le tańczą dzieci (Malý Sedmikvítek) oraz  
dorośli. Podczas występów towarzyszy 
śpiewakom i tancerzom kapela ludowa. 
   

obrzędy. Koncertował w kraju i za grani-
cą. W 2006 roku na Festiwalu Ziem Gór-
skich w Zakopanem zdobył Złotą Ciupagę.

gogów i tysięcy młodych ludzi, dla których 
„Śląsk” był pasją i sposobem na życie. 
 Ponad stuosobowy skład artystyczny 
obejmuje chór, balet i orkiestrę. Poziom 
artystyczny Zespołu przyniósł mu uznanie 
na całym świecie, liczne nagrody i dyplo-
my honorowe. „Śląsk” odwiedził 44 kraje na 
pięciu kontynentach. Zespół dał ponad 7 
tysięcy koncertów dla ponad 25 milionów 
widzów. Obecnie w repertuarze Zespo-
łu znajduje się kilkanaście różnorodnych 
form artystycznych - od wielkich wido-
wisk przynoszących barwną i dynamiczną 
panoramę folkloru wszystkich regionów 
kraju, poprzez wielce efektowne koncerty 
edukacyjne, aż po prezentacje muzyki kla-
sycznej i sakralnej.

społu oraz kapeli i wystąpić z nim po raz 
pierwszy publicznie już pod nazwą Šmy-
kňa (tzn. kuźnia). Zespół od samego po-
czątku zajmuje się scenicznym opracowa-
niem wyłącznie słowackich pieśni i tańców 
ludowych pochodzących z wielu regionów, 
np. Terchová, Liptov, Myjava, Horehronie, 
Podpoľanie, Gemer, Šaris, Spiš i Zemplin.
Šmykňa jest zespołem amatorskim, choć 
wielu byłych członków pracowało lub pra-
cuje w profesjonalnych zespołach tanecz-
nych. Kierownikami są Eva Macháčová i Jiří 
Macháč.

SKOTNICZKA Zespól Folklorystyczny 
(Orłowa Lutynia)
Nazwa zespołu SKOTNICZKA wzięła się od 
nazwy miedzy Skotnicy (bo po niej pędzo-
no skot czyli bydło na pastwę). Na miejscu 
tej miedzy stoi dziś Dom PZKO i polska 
szkoła w Orłowej-Lutyni. Członkami są 
dzieci z przedszkoli i szkół w Lutyni Dolnej 
i Orłowej-Lutyni. Kierowniczką zespołu jest
pani Daria Woźnica



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 przy-
szłości narybkiem zespołu Zaolzi. Repertu-
ar zespołu tworzą tańce oraz pieśni Beski-
du Śląskiego oraz tańce z regionu Oravy.

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 zaczął 
pracować również i z dziećmi oraz mło-
dzieżą w wieku od 4 lat, dzięki czemu stał 
się zespołem wielogeneracyjnym.  Od roku 

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” 

TREBUNIE-TUTKI Kapela ludowa
(Biały Dunajec, Polska)

– to muzykująca od pokoleń góralska 
rodzina, która nie tracąc nic ze swojego 
charakteru, przeszła ewolucję od kape-
li góralskiej po zespół koncertujący na 
największych festiwalach Muzyki Świata 
w Europie, a także w Azji i Ameryce Pół-
nocnej oraz reprezentujący Polskę m.in. na 
Expo w Portugalii i Japonii. Trebunie-Tutki 
jako pierwszy zespół z Polski, wielokrot-
nie znalazł się w pierwszej dziesiątce Listy 
Muzyki Świata Europejskiej Unii Radiowej. 
Umiłowanie tradycji i wierność góralsz-
czyźnie nie ogranicza twórczości zespołu. 
Opierając się na tradycyjnych instrumenta-
rium, skali góralskiej, budowie muzycznej 
i charakterze wykonania, Krzysztof Trebu-
nia-Tutka tworzy NOWĄ MUZYKĘ GÓRAL-
SKĄ, wraz z zespołem  rozwija i wzbogaca 
rdzenną muzykę o nowe melodie, współ-
czesne teksty i awangardowe aranżacje.

2005 datuje się współpraca ze znaną i po-
pularną w całym regionie kapelą ludową 
Nowina oraz z kapelą Lipka. Repertuar 
tworzą pieśni i tańce Śląska Cieszyńskiego, 
zwłaszcza regionu górskiego Beskidów 
(region gorolski) a także tańce zamutow-
skie z regionu Zemplín oraz tańce cygań-
skie. Zespół Zaolzi powstał z inicjatywy 
grupy miłośników folkloru, którzy do dziś 
tworzą podstawę zespołu. Aktualnie w ze-
spole pracuje około 20 tancerzy i tancerek 
Kierownikami zespołu są Dorota i Marcin 
Filipczykowie.

TORKA – Kapela Ludowa (Jabłonków)

Kapela dziecięca Torka powstała w roku 
2001. Inicjatorką oraz kierowniczką kapeli 
jest pani Krysia Mruzek. W kapeli gra około 

TECHNIK Zespół Folklorystyczny
(Bratysława, Słowacja)

Zespół folklorystyczny Technik działa 
w ramach Słowackiego Uniwersytetu Tech-
nicznego w Bratysławie. W skład zespołu 
wchodzą kapela ludowa oraz grupa śpie-
wacza i taneczna. Zespół Technik stara się 
utrzymywać, pielęgnować i rozwijać sce-
nicznie tradycje ludowe i folklor Słowacji. 
Opracowywuje folklor z różnych regionów 
Słowacji. W swoich  widowiskach kładzie 
nacisk przede wszystkim na zachowa-
nie lokalnych i regionalnych odrębności 
i specyfików poszczególnych regionów. 
Kierownikami artystycznymi są F. Morong 
oraz B. Morongová, kapelę ludową prowa-
dzi J.Murín a grupę śpiewaczą M. Brdárska. 
Zespół Technik jest  laureatem konkursów 
i przeglądów : Akademický Zvolen (2005, 
2007) a Akademická Nitra (2008,2010). 
Z najnowszym programem Folklove zdo-
był Technik już mnóstwo nagród, np. 
w ogólnokrajowym konkursie choreogra-
ficznym.

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.

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,
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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