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15.00-19.00  Występy zespołów foklorystycznych, kapel
                            ludowych oraz gawędziarzy:

PIĄTEK  31. 7. 2015 
– Lasek Miejski

SOBOTA  1. 8. 2015
- Lasek Miejski

PIĄTEK – Imprezy towarzyszące

NIEDZIELA  2. 8. 2015
Rynek – Lasek Miejski

NIEDZIELA – Imprezy towarzyszące

SOBOTA – Imprezy towarzyszące

68. GOROLSKI ŚWIĘTO
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne,

 Mezinárodní folklorní setkání
The International Folklore Meeting

Pod patronatem Ambasador
Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze

Grażyny Bernatowicz

Pod patronatem - pod záštitou Hejtmana 
Moravskoslezského kraje

Miroslava Nováka

Generální partner/Partner Generalny:

Třinecké železárny, a.s.

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

18.00 -19.00 Inauguracja festiwalu 
oraz uroczyste przekazanie symbolicznego klucza do bram miasta 
przez Burmistrza Jabłonkowa

„Pójczie haw gazdowie”
 - blok, w którym przedstawią się rodzimi wykonawcy ze Śląska
    Cieszyńskiego oraz zagraniczne kapele dziecięce i młodzieżowe

18.30 Kawiarenka „Pod Pegazem“  (Dom PZKO)
            „90 rocznica niedożytych urodzin Jana Pyszki 
            - poety z Potoków“
Open-air wystawa fotografii Fotoklubu Jablunkov 
na peronie dworca kolejowego w Nawsiu

od 15.00 „Witaczka” - muzykowani na drabiniokach
                                             po Jabłónkowie
15.00- 16.15 Seminarium etnomuzykologiczne 
                          „GAJDOSZE” połączone z promocją 
                            albumu o tej samej nazwie (Dom PZKO)

19.00-02.00   Karnawał  Gorolski 
(koncert Yesterdays + DJ Młynek, dyskoteka) 

8.00 Rajd turystyczny „O kyrpce Macieja“
9.00 Bieg przełajowy „O dzbanek mleka“

od 11.00 „Szikowne Gorolski Rynce“
                    Pokaz rzemiosła i rękodzielnictwa  połączony 
                     z możliwością ich nauki i sprzedażą wyrobów

„Na sałaszu” – pokaz wyrobu biołego syra tradycyjną
 metodą – klaganim oraz łoszczypków i korbaczików, 
połączony z ich degustacją (Lasek Miejski)

15.00  Grani pod strómami

Open-air wystawa fotografii Fotoklubu Jablunkov
na peronie dworca kolejowego w Nawsiu

13.00-19.00   Uroczysta inauguracja oraz powitanie gości
Połączone chóry 
„Gorol“(MK PZKO Jabłonków) i „Melodia“(MK PZKO Nawsie)

09.30-10.45 Grani na Rynku
10.45 Uroczyste Nabożeństwo Ekumeniczne na rynku
12.00-13.00 Korowód 
– pochód zespołów i wozów alegorycznych przez miasto

„Od ciasnochi po guniym“
 -  wspólny program dotyczący stroju ludowego: 
Zaolzi i Zaolzioczek oraz Lipka (MK PZKO Jabłonków)
Bystrzyca (MK PZKO Bystrzyca) i Nowina (MK PZKO Jabłonków)
Istebna (Istebna, Polska)

19.30-22.00  Karnawał Gorolski (dyskoteka) 

9:30 Mecz w piłce nożnej na boisku na Białej 
         (Orły Zaolzia X Kaziki Sosnowiec ) 
od 10.00 „Szikowne Gorolski Rynce“
                   Pokaz rzemiosła i rękodzielnictwa  połączony 
                   z możliwością ich nauki i sprzedażą wyrobów

15.00  Grani pod strómami
Open-air wystawa fotografii Fotoklubu Jablunkov 
na peronie dworca kolejowego w Nawsiu

„Na sałaszu” – pokaz wyrobu biołego syra
 tradycyjną metodą – klaganim oraz łoszczypków
 i korbaczików, połączony z ich degustacją 
 (Lasek  Miejski)

19.30 -21.50  „Był tu jedyn gajdosziczek”
Dolina Nowego Sołońca (Złotnik, Polska) 
Trombitáši Štefánikovci (Nimnica, Słowacja)
Muzyka Zornica (Zakopane, Polska)
Cimbálová muzika Valašský Vojvoda (Kozlovice) 
Muzyka Biołopotocanie 
(Krościenko n. D, Sromowce Niżne, Polska) 
Kapela Braci Byrtków (Pewel Wielka, Polska)
Madziarsko kapela ( Rumunia) 

Rozmarynek (Jabłonków)
gawędziarz: Magdalena Machałowska z Zebrzydowic 
laureaci konkursów śpiewaczych: Kevin Macko
Mały Beskidek (Bielsko Biała, Polska)
Polhorská muzika (Oravská Polhora, Słowacja)
laureaci konkursów śpiewaczych: Natalia Gazur

Wspólny występ kapel gorolskich
gawędziarze: „SZUŚCIKI” (Amelia Szuścik, Zuzanna 
Szuścik, Aleksander Szuścik) z Zebrzydowic
Beskidek (Bielsko Biała, Polska) 

19.00-19.30  Zornica (Zakopane, Polska)

21.55-22.30  Ludowy rok obrzędowy 
w wykonaniu zespołu Górali Czadeckich  
Dolina Nowego Sołońca (Złotnik, Polska)

22.30-24.00  „Muzykula” - muzykowani przi watrze

Rozmarynek (Jabłonków)
Jetelinka (Jaworzynka, Polska)
gawędziarz: Lena Jaworska 
(Przedszkole nr 6 w Ustroniu)
Jackové (DDM Jabłonków)
gawędziarz: Natalia Sikora 
(Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza 
z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie)

Zespół TKB –AUC EGYPTIAN FOLKLORE (Kair, Egipt) 
laureaci konkursów śpiewaczych: 
Eva Mladá i Ania Chodura
Zespół TKB –  Kijów (Kijów,Ukraina)  
Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa”
(Kiejdany, Litwa) 
Zornica (Zakopane, Polska)
Rudki (Rzeszów, Polska)
KUMŠT (Bratislava, Słowacja)

Występy zespołów foklorystycznych, kapel ludowych 
oraz gawędziarzy:
Zespół TKB -  GRUPO ÉTNICO MADRE PAULINA 
                            (Crissiumalu, Brazylia) 

Rudki (Rzeszów, Polska)
gawędziarz : Dawid Haratyk (Szkoła Podstawowa 
im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie)
Zespół TKB – Polonez (Edmonton, Kanada)
Slezský soubor Heleny Salichové (Ostrava)
Zespół TKB – Tubil (Ankara, Turcja)
Železiar (Košice, Słowacja)

Bystrzyca (MK PZKO Bystrzyca) i Nowina (MK PZKO Jabłonków)
laureaci konkursów śpiewaczych: Ewa Kurek i David Benek
Zaolzi oraz Lipka (MK PZKO Jabłonków)
 gawędziarz: Adriana Szolona 
(Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Bukowcu)

Główni sponsorzy / Hlavní sponzoři: 

Moravskoslezský kraj

Tydzień Kultury Beskidzkiej 

Plzeňský Prazdroj, a.s.

 Město Jablunkov 

Konsulat Generalny RP w Ostrawie 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 
Ministerstwo Kultury RC

Sponsorzy / Sponzoři: 

Walmark, a.s.

 Milkeffekt, s.r.o. 

Kwiaciarnia Milan Kapsia

Sikora & Sikora 

MUDr. Jerzy Szkatuła

MUDr. Leszek Kluz 

Netis, a.s.

 Renopol, s.r.o. 

Robert Kufa

Organizator / Organizátor

Miejscowe Koło Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego

Jabłonków



O zespołach

BYSTRZYCA – zespół folklorystyczny
(MK PZKO Bystrzyca nad Olzą)

Zespół Folklorystyczny „Bystrzyca” powstał 
w 1984 roku przy Miejscowym Kole Pol-
skiego Związku Kulturalno-Oświatowego 

BESKIDEK – dziecięca kapela ludowa 
(Bielsko-Biała, Polska)

W czerwcu obchodziła kapela Beskidek 
jubileusz 10 lat wspólnego muzykowania 
z kierownikiem i opiekunem Iloną Stola-
rek. W skład zespołu wchodzą dzieci od 
5 lat do młodzieży w wieku lat 21. Grają 
muzykę regionu Beskidu Śląskiego i Ży-
wieckiego, pogórza Karpat a nawet opra-
cowują covery muzyki rozrywkowej. Lubią 
wspólnie muzykować i choć różnią się ich 
upodobania, to jednak muzyka spaja ich 
w jedną całość, a raczej w dwie, ponieważ 
od roku zaczęli grać młodsi - Mały Beski-
dek. Czynnie uczestniczą w życiu kultural-
nym miasta i regionu.

AUC EGYPTIAN FOLKLORE 
– zespół folklorystyczny  
(Kair, Egipt) 

DOLINA NOWEGO SOŁOŃCA 
– zespół regionalny (Złotnik, Polska)

zarzucanie sieci. W programie zespół ma 
też: taniec z łyżkami z okolic Suezu; żeński 
taniec brzucha (sharqi) z czasów imperium 
osmańskiego, zwykle wykonywany pod-
czas uroczystości zaślubin; współczesną 
meldę i wardę (róża) tańczoną z okazji 
wiosny. 

GOROL – chór męski 
(MK PZKO Jabłonków)

Chór męski „Gorol” powstał w październi-
ku 1947 roku przy Miejscowym Kole Pol-
skiego Związku Kulturalno Oświatowego 
w Jabłonkowie. Zespołem kierował najdłu-
żej, bo ponad 30 lat, długoletni członek ze-
społu Bogusław Stonawski. Obecnie chór 
występuje pod batutą dyrygentki Kata-
rzyny Kantor, absolwentki Wydziału Arty-
stycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cie-
szynie. Podczas występów „Gorola” oprócz 
koncertów chóru można usłyszeć 
i zobaczyć popisy gawędziarskie i nar-
ratorskie członków zespołu. Zrodziły się 
dzięki temu oryginalne postacie, które 
były wielką ozdobą zespołu. W pierw-
szych latach taką postacią był gawędziarz 
„Michoł”, Alojzy Ligocki, a po nim popu-

Egyptian Folklore Troupe of the American 
University in Cairo działa od ponad 40 lat. 
Ma siedzibę w Nowym Kairze. Repertuar 
to krótkie prezentacje zwyczajów, muzy-
ki i tańców z dawnego i współczesnego 
Egiptu. Zespół przedstawi tańce i pieśni 
z różnych regionów. „Shamandoura” to 
tytuł nubijskiej pieśni o pięknej kobiecie. 
Zawiera się w nim etos kultury Nubijczy-
ków, którzy śpiewali i tańczyli przy każdej 
okazji. „El-Dahia” przedstawia życie Bedu-
inów z Synaju Północnego, którzy poprzez 
taneczną zabawę umilają sobie codzienne 
obowiązki przy wypasaniu owiec i kóz. 
Haggala to beduiński taniec plemienia 
Aulad Ali z prowincji Marsa Matruh. Tech-
niki używania kijów zespół prezentuje 
w tańcach saidi (Dolny Egipt) oraz do 
pieśni „Wahed Bas” (Górny Egipt) – w tym 
wypadku swoje umiejętności pokazu-
ją dziewczęta. „Falaheen Qebli” (również 
Górny Egipt) obrazuje codzienne wiejskie 
życie, pokazuje, jak chłopi traktują z sza-
cunkiem i troską swoją ziemię. Taniec alek-
sandryjski w „Eskandarani”związany jest 
ze śródziemnomorską kulturą rybaków. Po 
połowach wracają do domu, gdzie witają 
ich kobiety. Choreografia naśladuje czyn-
ności wykonywane na morzu, na przykład 

Zespół Dolina Nowego Sołońca  ze Złot-
nika powstał w 1984 roku. Kultywuje folk-
lor górali czadeckich. W XVI wieku liczna 
grupa górali z okolic Żywca i Cieszyna 
opuściła rodzinne strony przenosząc się w 
okolice miasta Czadca. W początkach XIX 
wieku z okolic Czadcy grupa górali wyemi-
growała na rumuńską Bukowinę. Po II woj-
nie światowej część ich potomków wró-
ciła i osiadła na Ziemiach Odzyskanych. 
Niemal wszyscy mieszkańcy Złotnika są 
przesiedleńcami z Bukowiny, ze wsi Nowe 
Sołońce.  Pomimo 150-letniego pobytu na 
Bukowinie ich folklor nie zaginął, a jedynie 
wzbogacił się o elementy zaczerpnięte od 

rumuńskich sąsiadów. Zespół jest wielopo-
koleniowy a górale tańczą, śpiewają i “gwo-
rzą”, posługując się mową przodków.

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, kierownictwo 
tworzą Ewa i Michal Nemec. 



 

JACKOVÉ – zespół folklorystyczny
(DDM 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 gó-
ralskiego regionu Śląska Cieszyńskie-
go. W dniu dzisiejszym  „Jackové” wy-
stępują w strojach górali beskidzkich 

GRUPO ÉTNICO MADRE PAULINA
– zespół folklorystyczny 
(Crissiumalu, Brazylia)

Miejscowość Crissiumal, z której po-
chodzi zespół, leży na pograniczu kul-
tur, w Rio Grande do Sul, najbardziej na 
południe wysuniętym stanie Brazylii. 
Grupa powstała w 1995 roku w Escola 
Madre Paulina, a w 2000 roku założyła 
własną szkołę tańca (GEMP Escola e Cia. 
de Dança). Zespół przedstawia tańce 
z różnych regionów Brazylii. Z północnego 
wschodu pochodzi frevo, muzyka i akroba-
tyczny taniec karnawałowy z miasta Olin-
da, w stanie Pernambuco (wpisany na listę 
niematerialnego dziedzictwa UNESCO). 
Forró pochodzi ze stanu Ceará. To brazylij-
ska adaptacja europejskiego tańca salono-
wego. Ze stanu Bahia wywodzi się taniec 

ISSA Polski Zespół Pieśni Ziemi 
Kiejdańskiej (Kiejdany, Litwa)

larny „Maciej”, Ludwik Cieńciała oraz „Jura 
spod Grónia”, Władysław Niedoba, bez 
których nie mogły się odbyć żadne wy-
stępy, a przede wszystkim nie mogło ich 
zabraknąć na Gorolskim Święcie. W la-
tach siedemdziesiątych dołączył do nich 
„Hadam z drugi jizby”– Władysław Mły-
nek, a od 1990 roku „Filip”– Tadeusz Filip-
czyk, który towarzyszy zespołowi do dziś. 
W ciągu swego 60–letniego istnienia chór 
”Gorol” dał setki koncertów. Zespół liczy 
obecnie 54 członków. Przez wszystkie lata 
działalności „Gorol” zgromadził w swoim 
repertuarze wiele różnego rodzaju pie-
śni. Każdy z dyrygentów podczas swojej 
pracy z zespołem przynosił nowe nuty, 
nowe utwory, a w ten sposób tworzył się 
ogromny i bardzo różnorodny repertuar. 

wyznawców candomblé – religii ludności 
pochodzenia afrykańskiego. Ukazuje żeń-
skie bóstwa i istoty duchowe obdarzone 
wielką mocą, określane wspólną nazwą 
orisza. Zespół prezentuje też tańce z wła-
snego regionu, czyli z południa Brazylii. 
Taniec gauchów, południowoamerykań-
skich pasterzy bydła, jest inspirowany eu-
ropejskim menuetem. Z pewnością wraże-
nie zrobi pokaz prawdziwej karnawałowej 
samby z Rio de Janeiro. Dwa tańce pocho-
dzą ze stanów Pará i Amazonas w pół-
nocnej części kraju. Carimbó ma korzenie 
afrykańskie. Lundu był rytualnym tańcem 
niewolników z Afryki. 

Zespół powstał w roku 1998 przy Oddzia-
le ZPL „Lauda” – Stowarzyszeniu Polaków 
Kiejdan. Od początku założycielką i duszą 
zespołu była Irena Duchowska, która też 
układała dla zespołu piosenki. Wizytów-
ką zespołu stały się jej piosenki „Lauda” 
i „Kiejdany”. Zmieniło się wielu kierowni-
ków muzycznych zespołu, lecz ze strony 
uczestników niezmiennie trwa zamiłowa-
nie do polskiej piosenki. W 2013 r. zespół 
obchodził 10-lecie swego istnienia. Aktual-
nie jedynym polskim zespołem na Żmudzi
opiekuje się Waleria Wansewicz. 

i w bogatych strojach jabłonkowskich, 
które są rezultatem rekonstrukcji tego 
właśnie stroju z połowy 19. wieku. Gru-
pę 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.

JETELINKA
- dziecięca kapela ludowa 
(Jaworzynka, Polska)
Jetelinka powstała na przełomie 1986 
i 1987 roku przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Jaworzynce. Założyła go Monika i Rafał 
Wałachowie, którzy prowadzili z dzieć-
mi zajęcia najpierw taneczne a z czasem, 
w miarę zdobywania instrumentów, po-
wstał zespół muzyczny. Dzieci początko-
wo grały na skrzypcach, potem na coraz 
większej ilości instrumentów: gajdach, fu-
jarkach, fujarce pasterskiej, okarynie, fujar-
ce postnej, drumli, altówce i kontrabasie. 
Jetelinka brała udział i zdobywała nagrody 
w różnych przeglądach i konkursach ludo-
wych, obrzędowych, a także pieśni religij-
nej. Jetelinka grywa także z zespołami ta-
necznymi “Czadeczka” i “Mali Zgrapianie”.

ISTEBNA – zespół regionalny 
(Istebna, Polska)
Zespół Regionalny Istebna jest prawdo-
podobnie najstarszym wciąż istniejącym 
polskim zespołem regionalnym. Swymi ko-
rzeniami sięga bowiem aż 1901 roku, wy-
stępował np. dla samego cesarza Francisz-

ka Józefa, tańczył również przed Ignacym 
Mościckim. Zespół tańczył na scenach całej 
Polski, uczestniczył w wielu renomowanych 
festiwalach folklorystycznych, zarówno 
w kraju, jak i za granicą. W 1934 roku „Isteb-
na” brała udział w Święcie Pieśni w Wiśle, 
a w kolejnych trzech latach w Święcie Gór, 
z którego to wywodzi się największa obec-
nie impreza folklorystyczna w Polsce – Ty-
dzień Kultury Beskidzkiej. Zespół od zawsze 
wierny pozostaje swojej tradycji góralskiej, 
zaś repertuar opiera o widowiskowe pieśni 
i tańce Beskidu Śląskiego, zwłaszcza tak 
zwanej Trójwsi Beskidzkiej – Istebnej, Jawo-
rzynki i Koniakowa. Tańcom i śpiewom to-
warzyszy różnorodna muzyka, m.in. takich 
instrumentów jak gajdy, trombita, okaryna, 
fujarka oraz instrumentów smyczkowych. 
Od roku 2006 funkcję kierownika zespołu 
sprawuje Tadeusz Papierzyński. Cała grupa 
liczy prawie czterdziestu członków w wie-
ku 14-25 lat, głównie uczniów i studentów 
z Istebnej i okolic. Zespół Istebna otrzymał 
nagrodę im. Oskara Kolberga oraz Nagrodę 
Specjalną Ministra Kultury.





 KIJÓW - zespół tańca ludowego 
(Kijów, Ukraina)

Zespół działa przy Kijowskim Narodowym 
Uniwersytecie Kultury i Sztuk Pięknych. 
Zaprezentuje zestaw różnorodnych tań-
ców. Pierwszy pokazuje Kozaków wybiera-
jących się na wojnę, tuż przed wyjazdem 
do obozu wojskowego. Żegnają swoje 
ukochane, które będą czekać na powrót 
bohaterów. „Gołębica” to liryczny duet ob-
razujący zaloty chłopca do dziewczyny. 
Zobaczymy także suitę choreograficzną 
obrazującą taneczną kulturę różnych re-
gionów Ukrainy. Będzie też oczywiście ho-

MELODIA - chór żeński 
(MK PZKO Nawsie)

Chór Żeński z Nawsia od 1955 r. działa 
przy Polskim Związku Kulturalno-Oświa-
towym (PZKO) w Nawsiu na Zaolziu. 
Kolejni dyrygenci: Karol Heczko, An-
drzej Zielina, Władysław Winkler (1962–
1987), prof. Aleksandra Paszek-Trefon 
(1990–2000), dr Aleksandra Zeman (od 
2000), pracownik naukowo-dydaktyczny 
w Zakładzie Dyrygowania i Wokalistyki 
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach sprawili, że ze-
spół nieustannie rozwija swe umiejętności 
i prowadzi bogatą działalność koncertową. 
Prezesem chóru jest Lidia Lisztwan. Pona-
wiane zaproszenia na Światowe Festiwale 
Chórów Polonijnych do Koszalina, na kon-
certy w Polsce, Czechach, Austrii, Ukrainie, 
Rosji, Finlandii, we Włoszech, gdzie śpiewał 
podczas mszy św. w Bazylice św. Piotra 
na Watykanie, a także Bułgarii, Szwajcarii, 
Hiszpanii dowodzą, że Chór Żeński “ Melo-
dia” z Nawsia należy do wybitnych zespo-

KUMŠT- zespół folklorystyczny 
(Bratislava, Słowacja) 

KAPELA BRACI BYRTKÓW – kapela ludowa 
(Pewel Wielka, Polska)

Kapela Braci Byrtków z Pewli Wielkiej to 
jedna z nielicznych już autentycznych 
kapel góralskich z Beskidu Żywieckiego. 
Edward Byrtek, najwybitniejszy obecnie 
dudziarz na Żywiecczyźnie, oraz bracia, 
wirtuozi skrzypiec – Józef i Władysław są 
mieszkańcami Pewli Wielkiej w gminie Je-
leśnia. Byrtkowie występują również jako 
soliści, ale przy różnych okazjach two-
rzą tradycyjną góralską kapelę złożoną 
z dud żywieckich i skrzypiec. Są kontynu-
atorami znakomitej rodzinnej tradycji, za-
początkowanej przez ojca, legendarnego 
skrzypka samouka Karola Byrtka. Ich re-
pertoar tworzą przede wszystkim melodie 
pasterskie, hajduk, siustany, koń, sarna, 
obyrtki. Kapela występowała w kraju i pod-
czas zagranicznych wojaży z działającymi 
wówczas żywieckimi zespołami folklory-
stycznymi: Beskidami, Jodłami i Groniami. 
Wyrazem najwyższego uznania dla kapeli 
Karola Byrtka było przyznanie jej Nagrody 
im. Oskara Kolberga (1984). Edward i Wła-
dysław są laureatami festiwalu w Kazimie-
rzu nad Wisłą, a wszyscy trzej bracia mają 
na koncie wiele nagród indywidualnych 
i zespołowych. 

Zespół folklorystyczny Kumšt jest grupą 
młodych tancerzy, których łączy długo-
letnia przyjaźń oraz zamiłowanie do folk-
loru. Wszyscy tancerze to byli członkowie 
studenckich zespołów folklorystycznych, 
którzy po ukończeniu studiów postano-
wili nadal poświęcać swój czas tej pasji. 

pak, niegdyś taniec męski, współcześnie 
wykonywany także z kobietami. W scence 
„Wiejska polka” zobaczymy zabawny ta-
niec chłopski i zaloty. W lirycznym tańcu 
z gałązkami kaliny, symbolizującymi mi-
łość, dziewczęta opowiadają swój sen o spo-
tkaniu z ukochanym w kalinowym lesie.

łów śpiewaczych na Śląsku Cieszyńskim. 
Ostatnie osiągnięcia zespołu to: Złoty Dy-
plom w kategorii: muzyka sakralna, Srebr-
ny Dyplom w kategorii: muzyka inspiro-
wana folklorem na IV Międzynarodowym 
Festiwalu i Konkursie Chóralnym „Cançó 
Mediterrània” Lloret De Mar – Barcelona 
w Hiszpanii (2014), 

nagroda publiczności w konkursie „Tacy 
jesteśmy” (2014) organizowanym przez 
Kongres Polaków w RC, oraz Złoty Medal w 
Międzynarodowym Konkursie Chóralnym 
Mundi Cantant w Ołomuńcu.

Repertuar składa się z tańców i piosenek 
z różnych regionów Słowacji. Zespołowi 
akompaniuje podczas występów muzyka 
ludowa Ľudovka. Kumšt powstał w listo-
padzie 2013 w Bratysławie. W chwili obec-
nej zespół posiada ponad 20 aktywnych 
członków, którzy cały czas wspólnymi 
siłami pracują nad poszerzającym się re-
pertuarem. O ich zapale i umiejętnościach 
świadczyć może srebrna nagroda w kon-
kursie choreografii „Zlatá čižma“ w Braty-
sławie.

MUZYKA BIOŁOPOTOCANIE
– kapela ludowa 
(Krościenko n. Dunajcem, Polska)

Muzyka Biołopotocanie powstała w 2000r. 
Reprezentuje region górali pienińskich 
w muzyce, gwarze i stroju. Członkami ze-



ROZMARYNEK – kapela ludowa 
(PSP Jabłonków)

Rozmarynek jest najmłodszą kapelą na Za-
olziu. Kapela swą działalność rozpoczęła 
w roku 2012. Skład kapeli tworzą ucznio-
wie polskich szkół z Bukowca, Jabłonkowa 
oraz Łomnej w wieku od 8 do 10 lat. Reper-
tuar tworzy nasza „gorolsko muzyka“. Ini-
cjatorką oraz kierowniczką kapeli jest pani 
Krysia Mruzek.

TROMBITÁŠI ŠTEFÁNIKOVCI
– kapela ludowa
(Nimnica, Słowacja)

Rodzinne ugrupowanie prezentujące folk-
lor 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” albo dla 
zespołu Lúčnica – do programu „Slovenský 
triptych”.

RUDKI – zespół pieśni i tańca
(Rzeszów, Polska)

SLEZSKÝ SOUBOR HELENY SALICHOVÉ 
– zespół folklorystyczny (Ostrava)

 POLONEZ – zespół tańca ludowego 
(Edmonton, Kanada) 

Zespół powstał w 1982 roku. Koncertuje 
w Edmonton, Calgary i innych miastach 
prowincji Alberta, uczestniczy w wydarze-
niach kulturalnych i festiwalach w różnych 
prowincjach Kanady i na świecie. W 1989 
roku wystąpił pierwszy raz w Polsce pod-
czas Światowego Festiwalu Polonijnych 

POLHORSKÁ MUZIKA
– dziecięca kapela ludowa 
(Oravská Polhora, Słowacja)

Zespół Pieśni i Tańca RUDKI jest reprezen-
tacyjną grupą folklorystyczną pracującą 
pod egidą Młodzieżowego Domu Kultury 
w Rzeszowie. Zrzesza młodzież z rzeszow-
skich szkół średnich, która tworzy program 
artystyczny prezentujący polski folklor 
i kulturę ludową. Repertuar zespołu składa 
się zarówno z tańców regionalnych: Suita 
Lubelska, suita tańców Beskidu Śląskiego, 
Suita Przeworska jak i polskich tańców 
narodowych: polonez z okresu Księstwa 
Warszawskiego, krakowiaki oraz kujawiak 
z oberkiem. Poza działalnością koncerto-
wą zespół bierze udział w wielu akcjach 
tematycznych i charytatywnych. Ponadto 
uczestniczy w międzynarodowych festiwa-
lach folklorystycznych i projektach tanecz-
nych zdobywając uznanie widowni oraz 
jurorów. Kierownikiem artystycznym oraz 
choreografem zespołu jest Tomasz Rożek.

Dziecięca kapela ludowa Polhorská muzika 
założona została w 2012 roku w miejsco-
wości Oravská Polhora, która jest najbar-
dziej na północ wysuniętą wioską na Sło-
wacji. Kapela gra w składzie: skrzypce, gajdy, 
akordeon i kontrabas. Polhorská muzika 
przedstawia na scenie tradycyjną kulturę 
ludową górali beskidzkich. Ich repertuar 
składa się przede wszystkim z pieśni gó-
ralskich spod Babiej Góry i Pilska. W grud-
niu 2014 ukazała się ich pierwsza płyta CD 
z kolędami góralskimi.

Zespół prezentuje i ożywia folklor tanecz-
ny i pieśniowy regionu Śląska Opawskiego 
Założony został w 1977 roku przez etno-
graf Hanę  Podešvovą oraz nauczycielkę 
Annę Buroňovą. Rok później powstała 
muzyka cymbałowa pod kierownictwem 
Jaromíra Dadáka. Obierając nową nazwę 
w 1982 roku zespół złożył hołd znanej ma-
larce Heleně Salichovej, która dzięki swej 
pasji folklorystycznej poprzez zbieranie 
i zapisywane bajek, legend i pieśni Śląska 
Opawskiego uratowała to oryginalne bo-
gactwo kultury ludowej od zapomnienia.
Nieoddzielną częścią zespołu jest kape-

społu są młodzi i utalentowani muzycy, 
zamieszkujący w gminach Krościenko n. 
Dunajcem i Czorsztyn (Sromowce Niż-
ne). Swoją muzyką kapela uświetnia nie 
tylko uroczystości rodzinne i kościelne, 
ale również promuje region podczas licz-
nych festynów, imprez plenerowych oraz 
koncertów , prowadzi warsztaty gry na 
instrumentach ludowych dla najmłod-
szych adeptów muzyki góralskiej. Zespół 
uczestniczy również w wielu konkursach 
zdobywając przy tym liczne nagrody i wy-
różnienia. 

Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. 
Tancerzami są uczniowie szkół średnich, 
studenci, absolwenci uniwersytetów oraz 
pracownicy różnych instytucji. W reper-
tuarze ma tańce narodowe i regionalne, 
wykonywane w 300 kostiumach z 10 re-
gionów Polski. Zespół został uhonorowa-
ny odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej 
i Złotym Medalem Stowarzyszenia Wspól-
nota Polska. Polonez przedstawi program, 
na który złożą się tańce: sądeckie (m.in. 
szurok, szarpok, polka w lewo, sztajer, kra-
kowiaki sądeckie), żywieckie (m.in. koń, 
siustany, hajduk), rzeszowskie (charaktery-
styczne w tej suicie są polki m.in. bez noge, 
kucana, hura, dzwon) i spiskie.

la ludowa z cymbałami, prężnie rozwija 
się także dziecięcy zespół taneczny, który 
rozpoczął swą działalność w 1986 roku. 
Oprócz występów tanecznych zespół or-
ganizuje tradycyjne imprezy foklorystycz-
ne, jak np. Slezský bál, Vynášení Mařeny 
lub Třebovický koláč które od lat cieszą się 
wielkim zainteresowaniem publiczności.  



ZAOLZIOCZEK 
– dziecięcy zespół folklorystyczny 
(MK PZKO Jabłonków)

Dziecięcy zespół Zaolzioczek powstał 
w roku 2003 przy MK PZKO Jabłonków. Na
próby zespołu przychodzi ponad 20 dzieci, 
które miejmy nadzieję staną się w przy-
szłości narybkiem zespołu Zaolzi. Repertu-
ar zespołu tworzą tańce oraz pieśni Beski-
du Śląskiego.

ZAOLZI – zespół folklorystyczny
(MK PZKO Jabłonków)

Zespół folklorystyczny Zaolzi działa od 
roku 2001 przy Miejscowym Kole Pol-
skiego Związku Kulturalno-Oświatowego 
w Jabłonkowie. Od roku 2003 zespół zaczął 
pracować również i z dziećmi, dzięki czemu 
stał się zespołem wielogeneracyjnym.  Od 
roku 2005 datuje się współpraca z kape-
lami ludowymi Nowina, Lipka oraz Torka. 
Repertuar tworzą pieśni i tańce Śląska Cie-
szyńskiego, zwłaszcza regionu górskiego 
Beskidów (region gorolski), góralskie tańce 
z Podhala a także słowackie tańce z regio-
nu Zemplín oraz tańce cygańskie. Zespół 
Zaolzi powstał z inicjatywy grupy miłośni-
ków folkloru, którzy do dziś tworzą podsta-

ZORNICA – dziecięcy zespół góralski  
(Zakopane, Polska)

Zespół działa przy Tatrzańskim Centrum 
Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem 
od 1988 r. Założony został przez znane-
go podhalańskiego artystę i sportowca 
Jana Fudalę. ZORNICA prezentuje folklor 
Skalnego Podhala: śpiew, taniec, muzy-
kę, zwyczaje i zabawy dziecięce, a także 
poezję gwarową i gawędy góralskie. Sku-
pia dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 
lat, pochodzące z Zakopanego i okolic. 
W trakcie długoletniej działalności przez 
zespół przewinęło się ponad pół tysiąca 
osób. Obecnie w ZORNICY, w dwóch gru-
pach tańczy i śpiewa 50 młodych góralek 

ŽELEZIAR – zespół folklorystyczny 
(Košice, Słowacja)

VALAŠSKÝ VOJVODA – kapela ludowa
 (Kozlovice)

 Yenimahalle Belediyesi Tubil Halk Dansla-
ri Topluluğu został założony w 1978 roku, 
aby kultywować turecki folklor. Zaprezen-
tuje tańce, muzykę i śpiew z trzech pro-
wincji. Na kulturę prowincji Artvin, nad 
Morzem Czarnym, wpływały różne grupy 
etnograficzne zamieszkujące wybrzeże 
oraz wschodnią Anatolię i Kaukaz. Cha-
rakterystyczne tańce to bar i horon, wyko-
nywane jednocześnie przez grupy kobiet 
i mężczyzn. Na suitę z prowincji Mardin, 
gdzie krzyżowały się różne kultury – w tym 
kurdyjska, arabska i asyryjska – złożą się 
tańce wykonywane podczas wesel, świąt 
i specjalnych okazji. Będą różne warianty 
tańca halay, w którym bawiącej się grupie 
często przewodzi wydający polecenia lider. 

i górali. Instruktorami są Szymon Bafia 
i Maria Frączysta. W starszej grupie pracu-
je ok. 6-8 par tanecznych, kapela góralska 
i młodzi gawędziarze. Wśród muzyków jest 
również 4-osobowy skład dudziarzy, które-
mu towarzyszy 5-osobowa grupa śpiewa-
cza.

Zespół „Valašský vojvoda“ powstał w Ko-
zlovicach w 1970 roku. W 1977 roku, tan-
cerze i muzycy zainspirowani historią i 
życiem Wołochów w Beskidach przybrali 
nazwę Valašský vojvoda. Od początku swej 
działalności inspiracje czerpie z tradycji 
grup tanecznych i grup cymbalistów, któ-
re działały na terenie wsi w okolicach góry 
Ondřejník. W repertuarze posiada tańce, 
pieśni i zwyczaje, wywodzące się z północ-
nej części regionu Valašsko, pogranicza la-
sko-wołoskiego i morawsko-słowackiego. 
Członkowie zespołu występują w strojach 
zrekonstruowanych na podstawie muze-
alnych materiałów z 2. połowy XIX wieku. 
Zespół zrealizował wiele nagrań dla Radia 
Ostrawa oraz Telewizji Czeskiej.  Od 1985 
roku kierownikiem artystycznym jest Zde-

wę zespołu. Aktualnie w zespole pracuje 
około 20 tancerzy i tancerek Kierownikami 
zespołu są Dorota i Marcin Filipczykowie.

něk Tofel, skrzypek i wokalista kapeli. Pry-
mistą kapeli  jest  Jan Obtulovič a sprawami 
organizacyjnymi zajmuje się od 1994 roku  
Věra Tobolová. Valašský vojvoda  bierze 
udział w różnych festiwalach i imprezach 
folklorystycznych w kraju i za granicą. Do 
tych najciekawszych należy występ w Wa-
tykanie w 1999 roku podczas przekazywa-
nia choinki z Czech Ojcu Świętemu Janu 
Pawłu II oraz koncert w programie Czeskie-
go Dnia Narodowego na wystawie World 
Expo w Nagoii w Japonii.

Już niewiarygodnych pięćdziesiąt lat dzia-
ła w Koszycach legendarny zespół folk-
lorystyczny Železiar. Ma na swoim koncie 
ogromną liczbę sukcesów i nagród, ale 
również i 33 zespołowych małżeństw. Ze-
spół  istnieje na słowackiej scenie folklory-
stycznej od roku 1964. Koncentruje się na 
prezentacji folkloru z wschodniosłowac-
kich regionów Abov, Zemplin, Šaris, Spiš. 
Znany jest dzięki swej doskonałej i ory-
ginalnej interpretacji tańców ludowych, 
świetnej kapeli ludowej wraz z żeńską 
grupą śpiewaczą. Należy do najlepszych, 
najpopularniejszych oraz najbardziej sza-
nowanych zespołów na Słowacji. W 2011 
roku zespół Železiar ustanowił nowy sło-
wacki rekord w ciągłym nieprzerwanym 
tańczeniu choreografii tańców ludowych. 
W programie „Maratón tanca” na scenie 
w Koszycach Železiar był w stanie tańczyć 
bez przerwy przez ponad siedem godzin. 
Zespół corocznie organizuje również 
wspólny taniec wszystkich chętnych, folk-
lorystów i nie tylko, „ Karička“ na głównej 
ulicy w Koszycach. Zespół Železiar był plat-
formą do utworzenia Domu Tańca Ludo-
wego, w którym mieści się dziś prywatna 
szkoła muzyczna Vlada Urbana i inne ze-
społy artystyczne: dziecięcy zespół Žele-
ziarik, zespół młodzieżowy Želiezko oraz 
grupa zabaw ruchowych Jazierko.

TUBIL – zespół folklorystyczny
(Ankara, Turcja)
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