
 

 

Zespół pieśni i tańca "Podlasie” z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wprowadził w zachwyt widzów z 

Gera i Greiz – czekają nas kolejne występy związane ze świętem prasy w stolicy kraju związkowego 

oraz w Lobenstein 



Występ zespołu pieśni i tańca "Podlasie" -  to piękne i bogate w emocje wydarzenie odbyło się w 

parku im. Goethego w zeszły czwartek. Artyści z Siedlec, największego miasta na Podlasiu, otrzymali 

gromki aplauz za swój występ prezentujący bogactwo i różnorodność podlaskiego folkloru. „Program 

ma przysłużyć się pogłębieniu przyjaźni polsko-niemieckiej oraz uświetnić 25-tą rocznicą powstania 

NRD oraz 30 rocznicę istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej” zapowiedział konferansjer.   

Już od pierwszej chwili oczom widzów ukazał się barwny, imponujący korowód strojów, któremu 

przez cały występ towarzyszył żywiołowy taniec. Tak wspaniały pokaz mogliśmy zawdzięczać 

prowadzącemu grupę dyrygentowi Konstantemu Domagale oraz pani choreograf – Wandzie Boncza, 

którzy w wysoce profesjonalny sposób zintegrowali taniec, muzykę oraz śpiew w harmoniczną całość. 

Zespół, który swoim szalonym temperamentem na blisko dwie godziny oczarował publiczność, nie 

tylko promieniował świeżością i młodością, lecz także prezentował delikatność i poetyckość.  

Fakt, że słowo „żywiołowy” najlepiej oddaje klimat zespołu, może potwierdzić każdy, kto 

kiedykolwiek widział występ Podlasia – zespołu z partnerskiego dla nas województwa warszawskiego. 

Harmonia i melodyjność podlaskich pieśni, których folklorem zajmują się tancerze i śpiewacy z 

Zespołu, jest niespotykana dla naszych uszu. Słuchaczy ujmuje dźwięczność utworów wykonywanych 

pod okiem dyrygenta przez wspaniały, zdyscyplinowany chór oraz przez znakomitych solistów. 

Szczególną radość wywołały dwie pieśni ludowe z repertuaru niemieckiego, które publiczność 

nagrodziła długimi i gromkimi oklaskami. Z pewnością interesujące będą również informacje, których 

w trakcie rozmowy udzielił nam prowadzący grupę dyrygent Konstanty Domagała. 

Gdy Konstanty Domagała rozpoczynał w podwarszawskich wioskach poszukiwać dawno 

zapomnianych pieśni i tańców, przyświecały mu największe zdobycze badań nad słowiańskim 

folklorem, prowadzonych przez Bartoka oraz Kodaly’ego. Zgodnie z optymistyczną relacją pana 

Domagały – w tym czasie pojęcie folkloru w Polsce zaczęło obejmować zarówno muzykę klasyczną, 

np. Chopina, jak i utwory jazzowe Niemena. Uzasadnia to następująco: „w owych latach Państwowy 

Instytut Kultury wydawał śpiewniki, które ożywiły stare tradycje, a przez to nadały również nowego 

znaczenia folklorowi – uosobienia dawnego porządku w obliczu gruntowej zmiany stosunków 

społecznych.” Według Domagały duże znaczenie ma wymiana doświadczeń między zespołami, 

możliwa dzięki spotkaniom zespołów oraz wspierająca przyjaźń między naszymi narodami.  

Zespół, założony przez Konstantego Domagałę w roku 1961, był zawsze świadom wsparcia partii 

PZPR, dzięki której nieugiętym staraniom mógł powstać -  wyjaśnia Elżbieta Krasuska, pracownica 

fabryki obuwia. „Kierownictwo zakładu, związki partyjne i zawodowe, w których pracują nasi artyści 

sztuki ludowej, są tak głęboko związani z ich tańcem, śpiewem i muzyką, jak każdy Polak z folklorem.  

Mieczysława Mich, pracująca w siedleckim zakładzie produkcji odzieży „Karo” powiedziała: „Nasi 

koledzy wykonują naszą pracę, podczas gdy my występujemy w NRD”. „To wielka odpowiedzialność 

dla każdego członka zespołu” dodał Roman Franczuk.  „Z jednej strony musimy stale rozwijać nasze 

umiejętności artystyczne, z drugiej strony należymy do najlepszych pracowników zakładu, którzy 

propagują nowe trendy kulturowe, każdy w swoim miejscu pracy - Elżbieta w fabryce obuwia, 

Krystyna w „Karo” czy też Grażyna w zakładach ogrodniczych”. 

Wyliczając jak wyżej Roman Franczuk wskazał również na grupę młodych, żywiołowych chórzystek, 

które także przygotowały się ideowo na 30 rocznicę istnienia PRL. Właśnie z tej okazji w repertuarze 

znalazła się pieść „Zakochani w polskim kraju”.  Propagowanie folkloru nie oznacza w żadnym 

wypadku ucieczki od codziennego życia politycznego kraju. Przygotowania do 30-lecia PRL 



przebiegały wyjątkowo intensywnie. Konstanty Domagała: „Folklor nie mógłby istnieć dziś bez naszej 

polityki kulturowej. Często mawia się, że 16-sty wiek był „złotym wiekiem” polskiej sztuki narodowej. 

Ja uważam, że tak naprawdę stanowi go ostatnie 30 lat władzy należącej do ludu.” 

 


