
III Festiwal Zaolziański 

24-25 czerwca 2016 

Park Śląski, obok bramy głównej Zoo 

Organizator: stowarzyszenie Grupa Twórcza „Ocochodzi” ze wsparciem Senatu RP, Urzędu Miasta 

Chorzów oraz Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej 

Patronat honorowy: Marszałek woj. śląskiego, Wojewoda Śląski, Prezydent Chorzowa 

 

piątek 24 czerwca 

19.00 

Koncert premierowy zespołu Fanga - "Śląskie pieśni zbuntowane" 

Muzyczna podróż po zbuntowanym Śląsku XIX wieku i okresu międzywojennego  

>> https://www.facebook.com/events/1572016833098458/ 

 

21.00 

Przedstawienie plenerowe "Ondraszek - pan Łysej Góry" (Scena Polska Teatru w Czeskim 

Cieszynie) 

Historia śląskiego zbójnika Ondraszka od trzystu lat inspiruje twórców. Tym razem jego historię 

opowiadają: Renata Putzlacher - Tomáš Kočko - Bogdan Kokotek. Realizatorzy muzycznego 

spektaklu Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego postanowili przedstawić własną wersję historii 

legendarnego zbójnika, który od 300 lat inspiruje polskich, czeskich i niemieckich pisarzy, 

kompozytorów i malarzy. Spektakl po raz pierwszy będzie prezentowany w plenerze poza Śląskiem 

Cieszyńskim. 

Trailer „Ondraszek Pan Łysej Góry” >> https://www.youtube.com/watch?v=VGnQjpNGn9Q  

 

sobota 25 czerwca 

14.00  

Spektakl lalkowy „Arka Noego” (Scena Bajka, Teatr w Czeskim Cieszynie) 

„O strachu, ślepocie, przygnębieniu, 

O deszczu, co wezbrał wody 

O nadziei i pragnieniu swobody 

ale przede wszystkim 

O Miłości i Przebaczeniu!” 

reżyseria i scenografia: Ewa i Vítězslav Marčíkowie 

Trailer >> www.youtube.com/watch?v=N5IwgEG0XX4 

15.00 



Męski chór Gorol MK PZKO Jabłonków. Jeden z najbardziej utytułowanych chórów ludowych w 

Republice Czeskiej, działający od prawie 50 lat.  

>> http://www.gorol.cz 

Teledysk chóru Gorol >> https://www.youtube.com/watch?v=uPkXXA1xnMM  

 

16.00 

Koncert kapeli Lipka MK PZKO Jabłonków – ludowa kapela wywodząca się z Jabłonkowa, która 

m.in. zdobyła tytuł najlepszego zespołu ludowego Republiki Czeskiej. Występowali już na II 

Festiwalu Zaolziańskim. 

>> http://www.kapelalipka.cz 

 

17.30 

Koncert grupy Glayzy. Zaolziańska folk-rockowa grupa z okolic Ostrawy – zdominowana przez 

dziewczyny :)  

>> http://bandzone.cz/glayzy  

 

19.00 

Pokaz filmu dokumentalnego „Bolko Kantor: prawy prosty” Andrzeja Drobika i Andrzeja Dudy 

poświęconego postaci Adolfa „Bolko” Kantora, pochodzącego z Zaolzia boksera i działacza 

sportowego związanego ze Śląskiem Cieszyńskim. 

>> https://polakpotrafi.pl/projekt/bolko 

 

20.00 

Śląska premiera nowej płyty kolektywu Masala Sound System „Ziemia na sprzedaż”. Do elektro-

hip-hopowego grania dołączy również kapela Lipka. 

>> https://www.facebook.com/events/1692031381050254/ 

 

Oprócz tego w sobotę zapraszamy także na stoisko z materiałami promocyjnymi Zaolzia. 


