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    1. Szła dzieweczka  2. Karolinka  3. Od Siewierza  4. Karlik  5. Uśnij że mi uśnij  6. Trojak  7.
Gdybym to ja miała  8. Dzióbka dej  9. Starzyk  10. Była babuleńka  11. Pod moim okienkiem 
12. Zalotnice i swat  13. Helokanie  14. Zachodzi słoneczko  15. Jasiu czemu nie orzesz  16.
Ondraszek  17. Nie chodź do miasteczka  18. Hej tam w dolinie  19. Piekła baba chleb  20.
Pieśń o Wiśle    

 

  

Droga do dzisiejszej wielkości Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”  rozpoczęła się 1 lipca 1953 roku.
Stanisław Hadyna wraz z Elwirą Kamińską stworzyli solidne podstawy współczesnego kunsztu
artystycznego "Śląska". Biorąc pod uwagę dzisiejsze bogactwo repertuaru, niezliczone nagrody
i ponad 120 koncertów wykonywanych corocznie - widać wyraźnie jak bardzo Zespół pracował
nad kontynuacją wieloletniego dążenia do perfekcji i najwyższej maestrii. Te dwa pojęcia były
zawsze hasłem przewodnim kilku pokoleń wspaniałych pedagogów i tysięcy młodych ludzi, dla
których „Śląsk” był pasją i sposobem na życie. Dzięki nim miano ambasadora polskiej kultury
oraz propagatora jej ludowego wymiaru jest w pełni zasłużone. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
jest zespołem artystycznym o ogromnych możliwościach wykonawczych, występującym nie
tylko na wielkich światowych scenach, lecz także w miejscowościach na co dzień pozbawionych
dostępu do wartościowych propozycji kulturalnych. Nadrzędną ideą działania Zespołu jest
ukazywanie bogactwa źródeł kultury śląskiej na tle spuścizny innych regionów kraju.

  

Ponad stuosobowy skład artystyczny obejmuje chór, balet i orkiestrę. Współpraca z
autorytetami w dziedzinie kulturoznawstwa – to potencjał gwarantujący realizację widowisk na
najwyższym poziomie artystycznym. Poziom artystyczny Zespołu przyniósł mu uznanie na
całym świecie, liczne nagrody i dyplomy honorowe. „Śląsk” odwiedził 44 kraje na pięciu
kontynentach. Zespół dał ponad 7 tysięcy koncertów dla ponad 25 milionów widzów. Obecnie w
repertuarze Zespołu znajduje się kilkanaście różnorodnych form artystycznych - od wielkich
widowisk przynoszących barwną i dynamiczną panoramę folkloru wszystkich regionów kraju,
poprzez wielce efektowne koncerty edukacyjne, aż po prezentacje muzyki klasycznej i
sakralnej. W swoim dorobku Zespół ma także 12 płyt wydanych w Złotej Kolekcji "Śląska"–
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wydawnictwa będącego doskonałą kolekcją narodowej muzyki i pieśni. Pięć z nich posiadają
status Złotej, jedna Platynowej Płyty. --- zespolslask.pl

  

 

  

The Silesian Song and Dance Ensemble is composed of more than 100 men and women. It
was established in 1952 and organized with state assistance by its artistic director, Stanisław
Hadyna. The ensemble is named after the Silesia ("Śląsk") region and is based in Koszęcin.
Śląsk originally focused on the folk traditions of Upper (Black) Silesia, Cieszyn Silesia, the
songs of Opole, and the Beskid Mountains (Green Silesia). It was later expanded to include all
Polish regions. The ensemble has performed more than 6,000 shows for over 20 million people
worldwide. It has performed in the United States, Canada, Australia, France, Germany, Italy,
Belgium, Sweden, the Netherlands, China, Mexico, and many other countries, as well as the
Vatican. ---discogs.com
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