


                   

 

 



Gazeta „ Wieczorny  Mińsk” z dn.19.lipca 1971r. 

Artykuł  pt :- „Polscy przyjaciele- gośćmi stolicy „ 

 

Jak już informowaliśmy wcześniej, do Mińska przyjechał Zespół Pieśni i Tańca „ Podlasie” z Polski z 

województwa warszawskiego. Przez kilka  dni przebywania w naszej stolicy uczestnicy Delegacji 

zapoznali się z osobliwościami i rzeczami godnymi zobaczenia w naszym mieście. Zwiedzili  kinoteatr 

„Pionier”,  byli pod pomnikiem Bohatera Związku Radzieckiego - dowódcy partyzantów Marata 

Kazieja, oraz w Muzeum  Zjazdu  RSDRP i pod pomnikiem poświęconym Zwycięstwu II wojny 

światowej. Wczoraj na estradzie w Parku im. Czeluskinczewa nasi polscy goście, wykonali  duży 

koncert. W ten szczególny wieczór, tysiące mieszkańców Mińska zapoznało się z pięknym i 

temperamentnym wykonaniem narodowego Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”, który został założony 

w 1962 roku w mieście Siedlce. To jest już 2-ga wizyta naszych przyjaciół i spotkanie z mieszkańcami 

Mińska. Pierwszy raz ten znakomity Zespół, gościł w naszej stolicy w 1965 roku. Na początku było 

wiele spotkań. Dzisiaj zwiedzili Mińską Fabrykę Traktorów, a potem byli na Kurganie  Sławy i w 

Hatyniu. 

Na zdjęciach : 1.- polscy przyjaciele w kinoteatrze „Pionier”   2. Przed pomnikiem Zwycięstwa   

3.występy Zespołu pieśni i tańca „Podlasie” na estradzie w Parku im.Czeluskinczewa. 









 

 



  Na scenie – polscy przyjaciele 

Wczoraj z okazji narodowego święta dnia wyzwolenia Polski na scenie Pałacu Kultury, odbył się wielki 

koncert z uczestnictwem polskiego zespołu pieśni i tańca „Podlasie” 

 Zespół ten powstał w 1962 roku w mieście Siedlce. Jego zadaniem było popularyzowanie pieśni , 

tańców i obrzędów  regionu podlaskiego i narodu polskiego. To jest typowy, ulubiony Zespół, jego 

członkowie pracują w różnych zakładach przemysłowych. Uczestnicy tego wyjątkowego Zespołu, 

występują z koncertami w dużych miastach w Polsce i nie tylko na estradzie, lecz także w radiu i 

telewizji. W 1965 roku zespół gościł i w naszej stolicy Mińsku, na otwarciu Pałacu Kultury, w ramach 

wymiany kulturalnej między Obwodem białoruskim i Województwem warszawskim. Zespół co roku 

uczestniczy w Festiwalu Folklorystycznym w Płocku. Koncerty Zespołu , cieszą się wielką 

popularnością oglądających jak i również jest pozytywnie oceniany  przez krytyków. Za swoje 

osiągnięcia Zespół otrzymał medal 1000-Lecia Polski, a także dużo  dyplomów. W programie Koncertu  

na którym wystąpili nasi polscy przyjaciele, były barwne i kolorowe obrazy obrzędowe. Najbardziej 

popularny jest taniec „chodzony” i „krzyżak” , oraz oberki , także pieśni narodowe i ludowe jak np.  

„czerwone korale”  i różne inne. W repertuarze wykonywana jest też białoruska pieśń „ Oj w polu 

jezioreczko”. Nasi widzowie którzy oglądali Koncert, przyjęli ten Zespół ciepło , radośnie i z wielką 

sympatią i życzyli jemu sukcesów i wielkich twórczych osiągnięć. 

                                                                                                                         G.Liforow 

Na zdjęciu:  występ narodowego zespołu pieśni i tańca „ Podlasie” na scenie Pałacu Przyjażni. 









 


