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Město Jablunkov ležící v oblasti tzv. „trojmezí" bylo odjakživa historickým centrem specifické kultury
Gorolů. Gorolé si po staletí zachovali jak své jedinečné zvyky a tradice, na příklad tance, písně, tak i řemeslo,
kroj a hlavně nezaměnitelné nářečí. Tyto národopisné slavnosti jsou zaměřeny na připomenutí stylu života
naších předků a přehlídku tanečního a hudebního folklorů. Díky spojení celé akce s Týdnem Beskydské
Kultury v Polsku (cyklus folklórních přehlídek) program slavností „Gorolski Świeto" mohl být obohacen o
vystoupení zajímavých souborů z celého světa. Ve dnech konání slavnosti „Gorolski Świeto" se Městský les v
Jablunkově stává nejen místem konání největší folklórní akce celého regionu, ale i místem setkání příbuzných
a přátel a přede vším všech milovníku folkloru. Popularita „Gorolskigo Świ ta" dnes sahá daleko za hranice
ČR a vždy přiláká do Jablunkova tisíce diváků. Svou specifickou atmosférou a programem se stalo známé v
celé České republice, v Polsku, na Slovensku, dokonce i v řadě zemí Evropy. Nedílnou součástí oslav jsou
doprovodné akce - např. průvod krojovaných skupin včetně alegorických vozů, ukázky tradičních lidových
řemesel, rukodělných výrob „Szikowne gorolski rynce" a „Na salaši", poetická setkání v Kavárně pod
Pegazem a sportovní akce - běh o „O dzbanek mleka"
a turistický pochod „O kyrpce Macieja”.

4.8. - 6.8. 2006
PROGRAM
PÁTEK 4. 8. 2006
17.0o-21.0o

21.0o-22.0o
21.3o-02.0o

Městský les
„Z Naszi Dzichty"
přehlídka lidových
zpěváků a tradičních
lidových kapel a hudebníků
hrajících na archaické a
unikátní hudební nástroje
Vystoupení folklorního souboru
„Podpolanec" z Detvy (Slovensko)
„Muzykula" gorolské muzicírování
pod smrkem při záři ohně táboráku

SOBOTA
8.oo

Doprovodné akce
Turistický pochod /10, 15,
25 km/ „O kyrpce Macieja"
9.oo
Přespolní běh
„O dzbanek mleka"
19.oo
Kavárnička „Pod Pegazem”
- setkání s poezií
NEDĚLE 6. 8. 2006 Mariánské náměstí
9.oo -12.00
Přehlídka folklorních kapel
a souborů od nás i ze zahraničí
na jablunkovském náměstí
12.oo-13.oo
Krojovaný průvod městem

SOBOTA 5. 8. 2006 Městský les
NEDĚLE 6. 8. 2006
15.oo-19.0o
Vystoupení folklorních souborů:
13.oo-14.3o
„ONDRÁŠ" vojenský umělecký
soubor z Brna, „Torka", „Lipka"
(Jablunkov), „Jackové"
(Jablunkov), „Laczka" (Bystřice),
„Górole z Mostów"
(Mosty u Jablunkova),
14.3o-18.0o
„Oldrzychowice" (Oldřichovice),
„Oščadnica" (Slovensko)
hosté z TKB - folklorní soubor z
Polska, hosté z TKB - zahraniční
folklorní soubor
19.oo-20.3o
Hudební skupina „Blissten"
20.3o-02.oo
Gorolský karneval - hudební zábava
sobota - neděle

Ukázky lidového řemesla
„Szikowne Gorolski Rynce"

18.0o-19.0o

Městský les
Zahájení slavností
Vystoupení domácích
folklorních souborů „Gorol"
„Melodia", „Przelecz",„Zaolzi",
„Zaolzioczek" a folklorního
souboru „Wisla"z Polska
Vystoupení regionálních
folklorních souborů: „Górole z
Mostów", „Oldrzychowice",
„Bystrzyca", „Skotnica",
„Suszanie", „Blyndowianie",
„Olza" Vystoupení zahraničních
folklorních souborů v rámci
mezinárodního festivalu TKB
- Týden Beskydské Kultury
Vystoupení folklorního souboru
„Oravan" z Nižnéj
(Slovensko)

