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Sprawozdanie z 40. Spotkań pod Brzymem, 

odbywających się w Pszczynie 5 czerwca 2016 r. 

 

 Tegoroczne Spotkania pod Brzymem, odbywające się na terenie Skansenu - Zagrody Wsi 

Pszczyńskiej, miały charakter jubileuszowy. Była to już, godna podziwu, czterdziesta edycja, podczas 

której można było usłyszeć i zobaczyć zespoły ludowe prezentujące folklor słowno-muzyczny oraz 

taneczny. Tematem przewodnim stała się tematyka rodzinna, która w pieśni ludowej jest 

reprezentowana niezwykle szeroko. Należą tu bowiem teksty mówiące o relacjach pomiędzy 

małżonkami lub pomiędzy rodzeństwem, nawiązujące do wychowywania dzieci, często spotykane są 

refleksyjne „pieśni – dialogi” pomiędzy matką a dojrzewającą córką czy też dowcipne rozmowy 

między mężem i żoną. Na scenie skansenu zaprezentowało się czternaście zespołów, które ukazały w 

pieśniach całą paletę form i treści rodzimego folkloru. 

 Przegląd rozpoczął Zespół Regionalny „Pszczyna” z Pszczyny, który przedstawił między 

innymi pieśni o tematyce komicznej w formie skargi kochanka na kochankę, która namawia go do 

złych czynów. Godnym uwagi był dialog pomiędzy grupą śpiewaczą kobiecą i męską. Jak zawsze, 

grupa przedstawiła piękne regionalne stroje, a śpiewom towarzyszyła kapela. 

Zespół „Folkowianie”, poprzez działania na płaszczyźnie kultury ludowej, wprowadza zawsze 

słuchaczy w świat idei integracji osób niepełnosprawnych. Tak było i tym razem. Grupa świetnie 

wpisała się w konwencję przesłuchań. Jako pierwszą, zaśpiewali pieśń „Och daleko od mamulki” 

nienaganną gwarą z podziałem na role. Druga z pieśni - „Ożeniłech sie zeszłego roku” - wykonana 

została przez solistę z towarzyszeniem grupy śpiewaczej i kapeli, w konwencji satyrycznej. 

Zespół „Karolinki” z Jankowic przedstawił pieśni rodzinne, m. in. „Mateczko kochana”, które 

mają nie tylko zasięg regionalny (szczególnie pieśń „Wczora była niedzieliczka”), ale też ogólnopolski. 

Ostatnia z pieśni zaprezentowana została w niektórych częściach w opracowaniu na dwa głosy: 

żeńskie kontra męskie. Grupa wykonywała wybrany repertuar z towarzyszeniem akordeonu, w 

pięknych regionalnych strojach, a mężczyźni w mundurach górniczych.  

Zespół „Jankowiczanie” z Jankowic przedstawił repertuar a'capella, m. in. pieśń „Na 

Jonkowskim kościółeczku” o tematyce rodzinnej, jako podziękowanie dziewczyny opuszczającej dom 

rodzinny, czy też pieśń o dziewczynie wydanej za mąż – „Wydoli mamusia” - przepełnionej symboliką 

miłosną. Grupa stanowi przykład zespołu łączącego pokolenia – członkinią jest śpiewaczka 

reprezentująca młodzież.  

 Zespół „Goczałkowice” z Goczałkowic przedstawił się jako jeden z najstarszych zespołów 

(obchodzą 65 – lecie działalności). Jak zawsze prezentował się z dostojeństwem stosownym do wieku. 

Wybrane pieśni dostosowane były do tematyki przeglądu, a warstwa fonetyczna gwary była 

nienaganna. W repertuarze pojawiła się pieśń o zasięgu ogólnopolskim  - „A w niedzielę rano”, czy 

pieśń skierowana do matek o charakterze biesiadnym („Mamo, ty serce mi dosz”). 
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Zespół „Pioskowianie” z Piasku zaprezentował się jako grupa wielopokoleniowa. Widoczne 

było zaangażowanie pokolenia najstarszego, które starało się przekazać tradycje młodszym członkom 

zespołu. Repertuar został zaprezentowany a'capella. Tematyka związana była z małżeństwem, jako 

satyra na stosunki między mężem-górnikiem a jego żoną. Warto podkreślić zaangażowanie 

śpiewaczki reprezentującej pokolenie młodzieży – zaśpiewała pieśń solo z towarzyszeniem całej 

grupy. Najmłodsza członkini zespołu z wdziękiem zaśpiewała piosenkę popularną o tematyce 

rodzinnej (szkoda, że nie z repertuaru ludowego). 

 Zespół „Chełmioki” z Chełmu Śląskiego zaprezentował pieśń „Mamuliczko moja” z 

akompaniamentem akordeonu, a także „Oj siadaj, siadaj kochanie moje” – pieśń należącą do grupy 

pieśni rodzinnych wykonywanych podczas wyjazdu panny młodej z domu rodzinnego. Dużym atutem 

wykonawczym był podział według płci, który miał formę dialogu. Grupa zaprezentowała się jako 

zespół wielopokoleniowy. Podczas przeglądu usłyszeliśmy również popularne pieśni dla matek o 

zasięgu ogólnopolskim: „Na skraju lasa jest mała chatka” i „Na drogę życia dostałam dwa kwiatki”. 

 Zespół „Dolanie” z Łąki zaprezentował się w strojach stosowanie dobranych do wieku i stanu 

cywilnego (mężatki nosiły czepce). Zespół wykonał znany wątek balladowy o incipicie „Niedaleko 

jeziora stoi lipka zielona” z akompaniamentem akordeonu. Godny uwagi jest dialog zachowany 

podczas śpiewu (podział na grupę żeńską i męską). Kolejna pieśń miała charakter satyryczny, 

komiczny i podejmowała tematykę sporów małżeńskich. Grupie należy się uznanie za dynamiczne 

wykonanie oraz silne i równe brzmienie śpiewu. 

 Zespół „Druga Młodość” z Szyrokiej doskonale wpisał się w tematykę tegorocznego 

przeglądu o  tematyce rodzinnej, przedstawiając pieśni komiczne o incipitach „Miała matka syna, co 

sie żynić nie chcioł”, czy „Szoł Alojz na góra boso” z podziałem na role. Pieśni zaprezentowane były 

jak zawsze z zaangażowaniem i werwą (szczególnie ta ostatnia – z gestykulacją i rekwizytami). Z kolei 

pieśń „Usnyło dziewcze pod lilijóm” wykonana została ładnie, czysto w formie dialogu kobiety i 

mężczyzny, refren zaś był powtarzany przez cały zespół. 

 Zespół „Ćwikliczanie” z Ćwiklic pięknie zaprezentował się jako grupa wielopokoleniowa. 

Stroje dostosowane były do wieku i statusu – mężatki zaczepione, a dziewczynki i panny z 

wianuszkami na głowach. Pieśni wykonywane były z akompaniamentem akordeonu. Pieśń o incipicie 

„Już idymy ze ślubu”, wykonana z podziałem na role, dobrze wpisała się w tematykę Spotkań pod 

Brzymem, ukazując przekomarzania młodych małżonków. Z kolei pieśń „Mój wióneczku lawendowy” 

reprezentowała repertuar dawny, śpiewany w oparciu o stare skale, co zwiększało znacznie trudność 

wykonania. 

Zespół śpiewaczy „Wiślanie” z Wisły Małej przedstawił obszerny repertuar z 

akompaniamentem akordeonu. Grupa wykonała m. in. pieśń o charakterze balladowym o dawnym 

pochodzeniu „Była jedna dobro żona”. O nieco innym charakterze była pieśń pt. „Jak ty bydziesz syna 

miała”, wykonana przez solistkę z towarzyszeniem reszty zespołu (dobra intonacja, ładna barwa 
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głosu), czy satyryczno-komiczna „Jo se chłop dobry”. Należy zwrócić uwagę na ładną prezencję 

sceniczną zespołu oraz stroje dobrane odpowiednio do wieku i statusu społecznego.  

Zespół „Nowobierunianki” z Nowego Bierunia zaśpiewał pieśni o tematyce miłosnej, w tym 

balladowe. Godną pochwały jest wielopokoleniowość grupy oraz zaangażowanie młodego pokolenia 

w prezentowanie kultury ludowej (należy jednak zwracać baczniejszą uwagę na elementy stroju 

dobierane przez młodzież). W repertuarze znalazły się popularne pieśni znane nie tylko na ziemi 

pszczyńskiej, m.in. „Wczora była niedzieliczka” czy „Słoneczko na zachodzie”. Występ był pełen 

energii i zaangażowania. 

Zespół „Rudołtowice” z Rudołtowic zaprezentował repertuar pieśniowy oraz taneczny. 

Zarówno pieśni o tematyce rodzinnej, jak i wiązanka tańców śląskich wykonane zostały z werwą i 

dynamiką. Należy docenić zwłaszcza opracowanie choreograficzne, gdyż niewiele zespołów decyduje 

się na inicjatywę ruchową (tańce zaprezentowane były z dużą starannością i dbałością o szczegóły). 

Zaangażowanie można było dostrzec także w grze kontrabasistki, co spotkało się z wielką aprobata ze 

strony jury. 

Zespół Regionalny „Ćwiklice”, złożony z grupy tanecznej oraz kapeli, zaprezentował całą 

gamę tańców charakterystycznych dla Ziemi Pszczyńskiej (m.in. trojok, koziorajka), a także zabawy 

opracowane scenicznie (m.in. uciekej myszko do dziury, mietlorz). Publiczność urzekła ekspresja, z 

jaką wykonawcy prezentowali tańce, uśmiechy na twarzach członków zespołu, a także niezwykła 

sprawność w prezentowaniu figur tanecznych. Wysoki poziom opracowania scenicznego i 

autentyczna radość emanująca ze sceny podczas występu zrobiła na pewno na widzach 

niezapomniane wrażenie.  

Jubileuszowe Spotkania pod Brzymem należy uznać za świadectwo wartości kultury ludowej 

dla współczesnych społeczności lokalnych. Na przeglądzie mamy do czynienia z folkloryzmem, czyli 

prezentacją sceniczną wybranych elementów folkloru pod kątem oczekiwań odbiorców (a nie z 

improwizowanym i spontanicznym folklorem). Okazuje się, że taka forma prezentacji jest niezwykle 

potrzebna współczesnemu człowiekowi do utrwalania własnej tożsamości, konstruowania poczucia 

wspólnoty, odnajdywania lub potwierdzania swoich korzeni. Zarówno członkowie zespołów, jak i 

widzowie zgromadzeni w skansenie odczuwali jedność dzięki wspólnemu językowi (gwarze), znanym 

piosenkom i melodiom, odczuciom towarzyszącym pamięci o przodkach i o minionych czasach. W 

dobie globalizacji i komercji, poczucie przynależności do regionu i odczuwanie wspólnoty jest 

niezwykle ważne.  Dlatego też życzymy organizatorom Spotkań pod Brzymem co najmniej kolejnych 

czterdziestu lat sukcesów, coraz liczniejszego grona zespołów biorących udział w przeglądzie i coraz 

szerszego grona odbiorców. 
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