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Zacni członkowie! 
   Z okazji nadejścia Nowego Roku chcemy Wam wszystkim 
złożyć jak najserdeczniejsze życzenia trwałego zdrowia, radości, 
pomyślności, sukcesów w pracy zawodowej i społecznej. 

                                                                  Zarząd MK PZKO 
„Zdejm pantofle, obuj buty, 

nie krępuj się wcale, 
zaproś żonę, dopełń portfel, 

przyjdź zabawić się na bale.” 
 Właśnie tymi słowami chcemy wszystkich członków                     

i sympatyków naszego koła zachęcić do wzięcia udziału w balach, 
które przygotowało nasze koło na najbliższy okres.  

   Sezon balowy rozpoczniemy na końcu stycznia balem macierzy 
przy błędowickiej szkole podstawowej, potem będziemy bawić się 
na naszym tradycyjnym balu PZKO, a cały okres karnawału 
zamknie w ostatnim tygodniu lutego tradycyjny bal młodzieżowy. 
Starsi zaś z tańcami i zabawami pożegnają się na podwieczorku 
ostatkowym. Terminy wyżej wymienionych bali są umieszczone 
rubryce o terminach akcji. 

    

Podsumowanie działalności ZR Błędowice 
 

   W roku 2009 dorośli, młodzież oraz dzieci szkolne pracujące   
w Zespole Regionalnym Błędowice (Kamraci z chórkiem, 
Błędowianie, Mali Błędowianie oraz nowa grupa Mali) 
uczestniczyli w wielu imprezach kulturalnych w kraju i za granicą. 
Do takich najbardziej atrakcyjnych należały na pewno marcowy 
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międzynarodowy festiwal „Dziecko i Folklor” we włoskim 
Clusone, w którym wzięli udział Mali Błędowianie z Kamratami. 
Następnie Błędowianie z kapelą Kamraci w czerwcu i lipcu 
wyjechali na festiwale do węgierskiego Egeru i polskiego 
Biłgoraju, w lipcu również Mali Błędowianie wzięli udział            
w tygodniowym „VII Festiwalu Polonijnych Zespołów 
Folklorystycznych” w Iwoniczu-Zdroju w Polsce. Wiele występów 
odbyło się również na naszym terenie. Tu warto wspomnieć takie 
imprezy jak zorganizowane w maju spotkania z folklorem pt.      
„W jednej izbie z Kamratami”oraz w sierpniu tradycyjne dożynki 
w błędowickim MK PZKO. We wrześniu Mali Błędowianie 
wyjechali na „Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych” 
do Břeclavi, a pod koniec roku wszyscy spotkaliśmy się na naszej 
sztandarowej całowieczorowej imprezie zorganizowanej już po raz 
drugi w Domu Kultury Petra Bezruča w Hawierzowie pt.               
„Z Mikołajym za dzieckami”.  
   Przewodnią myślą działalności zespołu jest pielęgnowanie           
i pokazywanie naszego wspaniałego rodzimego folkloru szerokiej 
publiczności. Dlatego też zespół chętnie występuje na festiwalach 
międzynarodowych, przeglądach regionalnych, małych 
pezetkaowskich imprezach, balach jak również na zebraniach kół. 
Dzięki temu jest coraz bardziej znany i popularny również poza 
naszym środowiskiem. Jego wysoki poziom artystyczny i kultura 
prezentacji są pozytywnie odbierane również w czeskim 
środowisku. Próby odbywają się regularnie w środy od 13.15- 
14.45 grupa Mali, w piątki 16.00-18.00 Mali Błędowianie, 18.00- 
20.00 Błędowianie, również bardzo często w soboty od 9.00- 
12.00/14.00. Dlatego tancerze, prowadzący grup, kapela, chórek 
mają pełne ręce roboty i często nie mają wolnego ani jednego 
weekendu w danym miesiącu. Próby najczęściej odbywają się       
w sali gimnastycznej błędowickiej podstawówki oraz w naszym 
Domu PZKO. Organizowane są też regularne zgrupowania 
wyjazdowe 2-3 razy w roku w nasze piękne Beskidy.  Na każdym 
takim zgrupowaniu spotykają się trzy generacje tancerzy i panuje 
zawsze wspaniała robocza prawie rodzinna atmosfera.”Stare Wygi” 

wspominają swoje młode lata spędzone w zespole. Dyskusjom        
i śpiewom zazwyczaj nie ma końca, a kiedy wszyscy rozchodzą się 
do domów, żegnają się ze sobą z obietnicą dalszych spotkań na 
następnych występach. 
   Dużą zasługę w zachowaniu naszej kultury ma również kapela 
Kamraci, która występuje już od 20 lat, a od jakiegoś czasu wraz   
z chórkiem (dawni tancerze). Pod koniec 2009 roku udało im się 
nagrać nową płytę pt. „Bando, grej!”, która zawiera dawno 
zapomniane przepiękne nasze pieśni dolańskie. W nagraniach 
nowej płyty brali udział również młodzi śpiewacy z zespołu - Mali 
Błędowianie i Błędowianie. 
   Należałoby również wspomnieć o tym, że działalność ZR 
Błędowice jest pracą społeczną, której wszyscy członkowie 
poświęcają wiele wolnego czasu, pieniędzy, a przede wszystkim 
robią ją z sercem.                                                                        JolKo 

 

Płyta „Bando, grej!”jest do nabycia w bibliotece PZKO, cena 170,-. 
 

Akcje naszego Koła zaplanowane w I kwartale: 
 

23.1. – BAL MACIERZY przy PSP BŁĘDOWICE 
6.2. – BAL PZKO 

16.2., 16:00 – XVI PODWIECZOREK OSTATKOWY 
27.2. – BAL MŁODZIEŻOWY 

7.3. – ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
24.3., 16:00 – Prelekcja ing. F. Chowańca p.t. „Australia” 

 
 

Terminy dalszych akcji będą zamieszczane na naszych stronach 
internetowych www.bledowice.cz w sekcji „imprezy” 

 

Spotkania Klubu Kobiet i Klubu Seniora: 
         

13. i 27.1.      godz. 1500      Dom PZKO 
10. i 24.2.      godz. 1500      Dom PZKO 
10. i 24.3.      godz. 1500      Dom PZKO 

 

     Spotkania Klubu Średniaka: 
12 lutego i 12 marca 

Biblioteka: 
Czynna w poniedziałki i środy w godzinach od 1200 - 1700 

http://www.bledowice.cz

