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Miejscowe Koło
PZKO Jabłonków

Ho! Ho! Ho!
Niech żyje Gorolski Święto!

Ho! Ho! Ho!
Ať žije Gorolski Święto!

W 2017 roku na deskach Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego uroczyście obchodziliśmy rocznicę
V roce 2017 jsme na prknech Polské scény Těšínského divadla slavnostně oslavili 70. výročí založe70-lecia powstania i działalności Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej.
ní a fungování Polského kulturně-osvětového svazu v České republice. Ve stejném roce také Místní
Jan Ryłko
W tym samym roku Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie
skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově oslavila své sedmdesáté výročí v Domě
Prezes Zarządu Miejscowego
również obchodziło swój siedemdziesięcioletni jubileusz w Domu PZKO w Jabłonkowie. Dwa piękPZKO v Jablunkově. Dvě krásná a kulatá jubilea, díky kterým můžeme nosit hlavu výš, ale která nás
Koła
PZKO
w
Jabłonkowie
ne i okrągłe jubileusze, które sprawiają, że głowę nosimy wyżej, ale jednocześnie zobowiązują nas
zároveň zavazují k udržení vysoké formy.
do utrzymania wysokiej formy.
Toto už je minulost, tak pojďme začít další krásnou kapitolu. Jablunkovské Gorolski Święto
Předseda Výboru Místní skupiny
To już wprawdzie historia, więc rozpocznijmy jej kolejny, piękny rozdział naszej działalnobrzy zahájí novou etapu své dlouholeté tradice. Etapu postavenou na zkušenostech, nezištné akPZKO v Jablunkově
ści. Jabłonkowskie Gorolski Święto rozpoczyna niebawem dalszy etap swojej wieloletniej tradycji.
tivitě členů Místní skupiny PZKO v Jablunkově, našich přátel a příznivců. Je totiž třeba zmínit, že při
Etap poparty długoletnim doświadczeniem, bezinteresowną i pełną poświęceń działalnością członków Miejscowego Koła
přípravě Gorolskigo Święta pomáhají také ti, kteří nejsou našimi členy. Chválím je a děkuji jim za to!
PZKO w Jabłonkowie, naszych przyjaciół i sympatyków. Bo trzeba wspomnieć, że przy organizacji „Gorolskigo Święta”
Mnoho vzpomínek a barevných obrazů z dlouholeté tradice Gorolskich Świąt jsme zachovali dodnes.
pomagają także ci, którzy nie są naszymi członkami. I chwała i podziękowanie im za to!
Jedná se o průvod souborů a alegorických vozů, Gorolský karneval, program na jevišti, který je vidět z každéWiele wspomnień i barwnych obrazów z długoletniej tradycji Gorolskich Świąt zachowaliśmy do dnia dziś. To koroho místa v Městském lese, vystoupení spojených pěveckých sborů, pasování na Gorola. Je to také, a možná
wód zespołów i wozów alegorycznych, Gorolski Karnawał, program na scenie widoczny z każdego miejsca Lasku Miejpředevším, úžasná, jedinečná atmosféra, kterou stěží najdete na jiných podobných festivalech.
skiego, występy połączonych chórów, pasowanie na Gorola. To również, a może przede wszystkim, niesamowita, nieV posledních ročnících jsme zavedli hodně novinek, které potvrzují, že pořadatelé Gorolskigo Święta
powtarzalna atmosfera, której próżno by szukać na innych, podobnych imprezach. W trakcie ostatnich kilkunastu edycji
nestojí na místě, že se náš svátek neustále rozvíjí. Stačí se zmínit o seminářích, které doprovázejí Gorolski
pojawiło się sporo nowych elementów świadczących o tym, że organizatorzy Gorolskigo Święta nie stoją w miejscu, że
Święto nebo o událostech jako je Běh o džbánek mléka, nebo turistický pochod O Kyrpce Macieja, prezennasze święto cały czas się rozwija. Wystarczy wspomnieć towarzyszące Gorolskimu Świętu seminaria, czy takie impretace dovedností řemeslníků sdružených v Mikroregionu Górolsko Swoboda, literární Kavárna Pod Pegazem
zy jak Bieg o Dzbanek Mleka, Rajd Turystyczny o Kyrpce Macieja, prezentacja umiejętności rzemieślników zrzeszonych
a také vystoupení folklorních skupin z celého světa.
w Mikroregionie Górolsko Swoboda, Kawiarenka Pod Pegazem czy występy zespołów folklorystycznych z całego świata.
K novinkám festivalu Gorolski Święto bezesporu patří on-line přenos, který jsme zavedli před několika
Do nowości odświeżających Gorolski Święto należy zaliczyć z pewnością wprowadzoną przed paru laty internetową
lety a který umožňuje všem lidem z regionu (a nejenom), kteří jsou rozptýlení po celém světě, být s námi
transmisję on-line, która umożliwia wszystkim Zaolziakom (i nie tylko) rozsianym po całym świecie być razem z nami
a společně si užívat slavností. V loňském roce jsme rozšířili naši nabídku o televizní studio, které se setkalo
i cieszyć się ze wspólnego świętowania. W ubiegłym roku poszerzyliśmy naszą ofertę o studio telewizyjne, które spotkało
s velkým zájmem publika. Můžete se v něm setkat se zajímavými lidmi, poslechnout zajímavé příběhy
się z ogromnym aplauzem i zainteresowaniem zgromadzonej publiczności. Można tutaj na bieżąco spotkać ciekawych
a sdílet své dojmy z této krásné mezinárodní události.
ludzi, wysłuchać ciekawych opowiadań, podzielić się swoimi wrażeniami z tej przepięknej międzynarodowej imprezy.
Všechno to bylo a je možné díky nádherným lidem, kteří nás obklopují svojí nezištnou podporou.
Wszystko to było i jest możliwe dzięki wspaniałym ludziom otaczającym nas swoim wsparciem i poświęceniem. Trzeba
Musíme zde zmínit velkorysost našich dárců, sponzorů, lidí dobré vůle, pro které jablunkovské „Gorolski
wspomnieć o szczodrobliwości naszych darczyńców, sponsorów, ludzi dobrej woli, dla których jabłonkowskie Gorolski
Święto” už dávno přestalo být folklórními radovánkami a stalo se důležitou a cennou integrační událostí
Święto już dawno przestało być festynem ludowym, a stało się ważną i docenianą integracyjną imprezą o znaczeniu mięmezinárodního významu známou u nás, v Polsku i v zahraničí.
dzynarodowym, znaną w kraju i za granicą.
Díky nezištné práci hrstky aktivistů z Místní skupiny PZKO v Jablunkově již 70 let nabízíme všem
Dzięki poświęceniu garstki działaczy Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie od 70 lat oferujemy wszystkim uczestúčastníkům skvělou zábavu, skvělou regionální kuchyni a nezapomenutelné zážitky, které jsou důvonikom świetną zabawę, świetną góralską kuchnię i niezapomniane wrażenia, które zachęcają do powrotów na Gorolski
dem, proč se lidé na Gorolski Święto do Jablunkova vrací.
Święto do Jabłonkowa.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří nás podporují a pomáhají při organizaci letošního Gorolskigo Święta.
Wszystkim tym, którzy wspierają nas i pomagają przy organizacji tegorocznego Gorolskigo Święta, serdecznie dziękuję.
Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć wszystkim uczestnikom, by Gorolski Święto corocznie przynosiło radość życia,
Chtěl bych popřát všem účastníkům, aby „Gorolski Święto” každoročně přinášelo radost ze života a nezaa niezapomniane przeżycia tworzyły nadal naszą wspólną historię.
pomenutelné zážitky stále vytvářely naši společnou historii.
Zapraszam więc wszystkich do Jabłonkowa zawołaniem Jury Spod Grónia: „Ho! Ho! Ho! Na Gorola Wio!“

Lucka Tomek

dyrektor programowy / programová manažerka
Gorolskigo Święta

poleca /doporučuje:

Zvu všechny do Jablunkova tak, jak to dělal Jura Spód Grónia: „Ho! Ho! Ho! Na Gorola Wio!“

Przyznaję, że najbardziej zawsze podoba mi się piątkowy program, w którym
prezentują się muzycy, śpiewacy, ale i zespoły, które pokazują prawdziwy, niestylizowany folklor. Mnie jako folklorystę cieszy to, że mogę obejrzeć zespoły,
których zwykle na festiwalach nie widać. Oprócz tego akurat w piątek w Lasku
Miejskim nie ma tłumów, za to przychodzą ludzie, których folklor rzeczywiście
interesuje.
Zapraszam też na sobotę przyjeżdżają do nas zespoły z Indonezji i Meksyku.
W tym roku postanowiliśmy pokazać, że nasze miejscowe zespoły nie tańczą
tylko tańce naszego regionu, ale mają też w repertuarze folklor innych miejsc.
Tak więc Bystrzyca, Zaolzi i Zaolzioczek zatańczą tańce ze Słowacji, z Polski,
np. z Podhala, Żywca itp.
W niedzielę będą zagraniczne, bardziej egzotyczne zespoły. Na pewno mogę
polecić występ zaprzyjaźnionego z Zaolzim zespołu Tubil z Ankary, który
w zeszłym roku wygrał festiwal w Zakopanem. Oczywiście wiele emocji zapewni Technik ze Słowacji i jego energiczne rytmy. Myślę, że każdy znajdzie dla
siebie coś ciekawego.
1

Přiznávám, že nejvíce se mi vždy líbí páteční program, během kterého se
prezentují hudebníci, zpěváci a kapely, které ukazují skutečný, nestylizovaný
folklór. Jako folklorista si užívám skutečnosti, že mohu sledovat kapely, které
se obvykle nevidí na festivalech. Navíc v pátek v Městském lese nepotkáte
davy, přicházejí zde lidé, kteří mají opravdu zájem o folklór.
Do Městského lesa vás zvu také v sobotu, přijedou k nám soubory z Indonézie
a Mexika. V tomto roce jsme se rozhodli ukázat, že naše místní soubory netančí pouze tance našeho regionu, ale mají také v repertoáru folklor z jiných míst.
Takže Bystrzyca, Zaolzi a Zaolzioczek budou tančit folklor ze Slovenska,
z Polska.
V neděli budou k vidění zahraniční, exotické soubory. Určitě můžu doporučit vystoupení souboru Tubil z Ankary, který je spřátelen ze souborem Zaolzi,
a v loňském roce vyhrál festival v Zakopaném. Samozřejmě, velké emoce určitě zajistí slovenský Technik a jeho energické rytmy. Myslím, že si každý
najde pro sebe něco zajímavého.

Turistický pochod
„O kyrpce Macieja“

Rajd „O Kyrpce Macieja“
4.8. 2018 impreza towarzysząca 71. Świętu Gorolskimu

4.8. 2018 doprovodná akce 71. Gorolskigo Święta

Tradycyjnie zapraszamy do udziału w rajdzie „O Kyrpce Macieja“, który oganizuje
Polskie Towarzystwo Turystyczno Sportowe „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej
oraz Komitet Organizacyjny Gorolskigo Święta MK PZKO Jabkonków.
W rajdzie może wziąć udział każdy. Dzieci i młodzież do lat 15 mogą brać
udział w rajdzie w towarzystwie osoby dorosłej. Uczestnicy są zobowiązani zaliczyć w wyznaczonym czasie punkty kontrolne i ukończyć rajd w Lasku Miejskim
do godz. 14.45.

Tradičně vás zveme k účasti na turistickém pochodu „O Kyrpce Macieja”, který
pořádají Polskie Towarzystwo Turystyczno Sportowe „Beskid Śląski” w Republice
Czeskiej a Komitet organizacyjny Gorolskiego Święta MK PZKO Jabłonków.
Pochodu se může zúčastnit každý. Děti a mládež do 15 let se mohou zúčastnit
pochodu v doprovodu dospělé osoby. Účastníci jsou povinni navštívit kontrolní
stanoviště ve stanovenou dobu a dokončit pochod v Městském lese do 14.45.

Trasy rajdu :
Start : Nawsie 6.45 – 9.00
1. Dworzec kolejowy – Filipka (PK), Osada Zimny, Radwanów, Jabłonków -Lasek Miejski - 13 km.
Najwyższy punkt Filipka 765 m n.p.m. Przewyższenie 385 m.
2. Dworzec kolejowy – Filipka (PK), Filipka, Osada Zimny, Gróniczek, Baginiec (PK), przez Pioseczną,
do Lasku Miejskiego w Jabłonkowie - 17 km. Najwyższy punkt Gróniczek 930 m n.p.m. Przewyższenie 390 m.
3. Dworzec kolejowy – Filipka (PK), Filipka, Osada Zimny, Stożek Wielki (PK), Gróniczek, Baginiec (PK),
przez Pioseczną do Lasku Miejskiego w Jabłonkowie - 20 km. Najwyższy punkt Stożek Wielki 978 m n.p.m.
Przewyższenie 598 m.
Start : Mosty koło Jabłonkowa 7.00 – 9.00
1. Dworzec kolejowy – Studzieniczne, Girowa (PK), Czarci Młyny, Lasek Miejski Jabłonków - 10 km.
Najwyższy punkt Girowa rozdroże 775 mn.p.m. Przewyższenie 390 m.
2. Dworzec kolejowy – Studzieniczne, Girowa (PK), Komorowski Groń, Bukowiec szkoła, Ostra, Baginiec (PK),
przez Pioseczną do Lasku Miejskiego w Jabłonkowie - 19 km. Najwyższy punkt Baginiec 850 m n.p.m.
Przewyższenie 470 m.
(PK) – punkt kontrolny

Trasy pochodu:
Start: Návsí 6.45 - 9.00
1. Vlakové nádraží - Filipka (KB), Osada Zimný, Radvanov, Jablunkov -Městský les - 13 km.
Nejvyšší bod Filipka - 765 m n. m. Převýšení 385 m
2. Vlakové nádraží - Filipka (KB) Filipka, Osada Zimný, Groníček, Bahenec (KB),
přes Písečnou do Městského lesa v Jablunkově - 17 km. Nejvyšší bod Groníček 930 m n. m. Převýšení 385 m
3. Vlakové nádraží - Filipka (KB) Filipka, Osada Zimný, Velký Stožek (KB), Groníček, Bahenec (KB),
přes Písečnou do Městského lesa v Jablunkově – 20 km. Nejvyšší bod Velký Stožek 978 m n. m. Převýšení 598 m.
Start: Mosty u Jablunkova 7.00 - 9.00
1. Vlakové nádražní - Studeničné, Gírová (KB), Čertový mlýny, Městský les Jablunkov - 10 km.
Nejvyšší bod Gírová rozcestí 775 m n. m. Převýšení 390 m
2. Vlakové nádraží - Studeničné, Gírová (KB), Komorovský grůň, škola Bukovec, Ostrá, Bahenec (KB),
přes Písečnou do Městského lesa v Jablunkově - 19 km. Nejvyšší bod Bahenec 850 m n. m. Převýšení 470 m
(KB) - kontrolní bod

55. Týden beskydské kultury

55. Tydzień Kultury Beskidzkiej

28. července - 5. srpna 2018

28 lipca – 5 sierpnia 2018
Gwara, śpiewanie i muzykowanie – a więc dudy, trombity, skrzypce. Tańcowanie, sceniczne prezentacje tradycyjnych zwyczajów, niezliczona ilość strojów
ludowych i rekwizytów obrzędowych – takich jak gwiazdy, maski, turonie.
Rękodzieło ludowe – koniakowskie koronki, hafty krzyżykowe, figurki strugane
w lipowym drewnie, zabawki, zdobnictwo bibułkowe czy malarstwo na szkle,
a także kuchnia regionalna – wszystko, co w beskidzkiej kulturze ludowej najpiękniejsze i dużo, dużo więcej składa się na Tydzień Kultury Beskidzkiej.
Wydarzenie odbędzie się po raz 55. i potrwa w tym roku od 28 lipca do
5 sierpnia. Przez dziewięć dni w pięciu miastach (są to Wisła, Szczyrk, Żywiec,
Maków Podhalański i Oświęcim) trwają plenerowe koncerty zespołów regionalnych, polskich i zagranicznych. Do tego co roku dołączają jeszcze cztery inne
miejscowości z własnymi imprezami folklorystycznymi (Ujsoły, Jabłonków,
Istebna i Bielsko-Biała).
Aby zachęcić publiczność do oglądania widowisk TKB, organizowane są korowody – barwne stroje, wesołe przyśpiewki, a nawet pokazy taneczne uwodzą
mieszkańców i turystów (w Żywcu, Szczyrku, Wiśle, Jabłonkowie i Istebnej). Atmosfera jest wyjątkowa, spektakle przychodzą oglądać całe rodziny, uwielbiają
je najmłodsi. Jeden człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego zobaczyć i przeżyć. Ale wystarczy wybrać jedną miejscowość i zarezerwować kilka wieczorów
z rzędu. Biletów się nie kupuje, koncerty są darmowe. Czasami warto przyjść
wcześniej, aby zająć dobre miejsce.
Koniecznie trzeba nauczyć się słów pieśni „Szumi jawor” (autorstwa Adama
Niedoby), nieoficjalnego hymnu górali beskidzkich, który śpiewa widownia na
rozpoczęcie koncertów: Szumi jawor, szumi i szumi osika. Nigdy nie zaginie góralsko muzyka. Góralsko muzyka i góralski grani. Nigdy nie zaginie w Beskidach
śpiywani.
Chcesz poznać tajniki ziołolecznictwa na Śląsku Cieszyńskim? Przyjdź w
niedzielę na Gorolski Święto do Lasku Miejskiego, gdzie w ramach pokazu „Szikowne Gorolski Rynce“ odbędą się też warsztaty ziołolecznicze.
Ziołolecznictwo na Śląsku Cieszyńskim ma bardzo głębokie korzenie i bogatą tradycję. Znajomość leczniczych właściwości ziół przekazywana była z pokolenia na
pokolenie. Wałasi, którzy tu przybyli z południowego wschodu przynieśli wiedzę
zielarską z basenu Morza Śródziemnego i Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
Trudne warunki życia w górach, na sałaszach, a na nizinnej części Śląska Cieszyńskiego w Zagłębiu Karwińsko-Ostrawskim duża ilość wypadków i różnego
rodzaju urazów powodowały, że mieszkańcy tych ziem byli zdani na samoleczenie własnymi środkami i metodami, a wiadomo, że w desperacji, zagrożeniu zdrowia i życia człowiek ima się wszystkiego, aby sobie, czy swoim bliskim
i zwierzętom pomóc.
Do nielicznych, w większości niemieckich lekarzy, wstyd było przychodzić po
poradę, zwłaszcza że była ona droga, a bariera językowa powodowała, że pacjent
i lekarz się nie rozumieli. Wielkie zasługi w badaniu tego zagadnienia posiadają
zaolziańscy etnografowie Karol Piegza i Jan Szymik.
Na ziemiach tych istnieje bogate nazewnictwo ziół. Jedna i ta sam roślina różnie bywa nazywana nawet w tej samej wiosce.

zdjęcie: Waldemar Kompała, www.kocurzonka.pl

Pieknie pytómy, przyjdzcie
na nasze świyntowani!
W ramach 55. TKB organizowane są
V rámci 55. TKB jsou pořádané:
49. Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu (28-31 lipca/července)
29. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne w Żywcu
(1-4 sierpnia/srpna)
71. Gorolski Święto w Jabłonkowie (3-5 sierpnia/srpna)
24. Festyn Istebniański w Istebnej (28-29 lipca/července)
40. Wawrzyńcowe Hudy w Ujsołach (4-5 sierpnia/srpna)
Targi Sztuki Ludowej w Żywcu (28 lipca – 5 sierpnia/srpna)

www.rok.bielsko.pl

Jak hańdowni
lyczóno

Przywrotnik pasterski

„Na każdą nimoc je jakosi zielina,
na żol zaś wiesielszo nowina“

Nářečí, zpěv a muzicírování - takže dudy, trombity, housle. Tanec, scénická prezentace tradičních zvyků, nespočet lidových krojů a obřadních
rekvizit - jako jsou hvězdy, masky a „turoně”. Lidová řemesla - koňakovská krajka, křížková výšivka, figurky vyřezávané v lipovém dřevě, hračky, dekorace z papíru a malby na skle, a také regionální kuchyně - vše
co je v Beskydské lidové kultuře nejkrásnější a mnohem víc najdete na
Beskydském týdnu kultury.
Letos se bude konat 55. ročník a bude trvat od 28. července do
5. srpna. Devět dní v pěti městech (Wisła, Szczyrk, Żywiec, Maków
Podhalański a Oświęcim) můžete obdivovat koncerty polských a zahraničních regionálních souborů. Navíc se každoročně k tomu připojí další
čtyři obce se svými vlastními folklórními akcemi (Ujsoły, Jabłonków,
Istebna a Bielsko-Biała).
Abychom pozvali co nejvíc lidí ke sledování vystoupení TKB, pořádáme průvody - barevné kroje, veselé písně a dokonce i taneční ukázky
vždy nadchnou místní a turisty (Żywiec, Szczyrk, Wisła, Jabłonków
a Istebna). Atmosféra je jedinečná, vystoupení přicházejí sledovat celé
rodiny, milují je i děti. Jeden člověk to vše není schopen vidět a prožít.
Stačí si vybrat jednu obec a rezervovat pár večerů v řadě. Vstupenky
není třeba kupovat, koncerty jsou zdarma. Někdy stojí za to přijet dřív,
abyste si našli dobré místo.
Je třeba se naučit slova písně „Szumi jawor” (autor Adam Niedoba), neoficiální hymny goralů, kterou zpívá publikum před zahájením
koncertů: Szumi jawor, szumi i szumi osika. Nigdy nie zaginie góralsko
muzyka. Góralsko muzyka i góralski grani. Nigdy nie zaginie w Beskidach śpiywani.

Chcete znát tajemství bylinné medicíny na Těšínském Slezsku? Přijďte
v neděli na Gorolski Święto do Městského lesa, kde součástí přehlídky
„Szikowne Gorolski Rynce“ budou bylinkové dílny.
Bylinná medicína na Těšínském Slezsku má velmi hluboké kořeny a bohatou tradici.
Znalost léčivých vlastností bylin byla předávána z generace na generaci. Valaši, kteří
sem přišli z jihovýchodu, přinesli znalosti bylin z regionu Středozemního moře a Blízkého a Dálného východu.
Obtížné životní podmínky v horách, na salaších aa také velké množství nehod a různých druhů zranění v nížinné části Těšínského Slezska, v oblasti ostravsko-karvinských
dolů, znamenaly, že obyvatelé těchto území byli odkázáni na vlastní léčbu vlastními
prostředky a metodami. Je známo,že když jde o zdraví a život, lidé dělají vše pro to, aby
pomohli sobě i svým příbuzným a zvířatům.
Lidé se styděli chodit pro radu k většinou německým lékařům a to zejména proto,
že to bylo drahé a jazyková bariéra způsobovala, že pacient a lékař si navzájem nerozuměli.
V tomto regionu je velmi bohaté názvosloví bylin. Jeden a tentýž druh rostlin má
někdy různé názvy i ve stejné vesnici. Velké zásluhy při studiu tohoto tématu mají etnografové Karol Piegza a Jan Szymik.

TADEUSZ FILIPCZYK
Byli chłapcy, byli, ale sie minyli
My sie też minymy po niedłógi chwili
Był Jura spod Grónia, był Maciej, był Michoł, był Hadam z Drugi Izby. Ci chłapcy robili kole
Gorolskigo Święta fest. Jo sie z nimi rownać nimogym. Dyć jo to dziepro trzicet jedyn roków
robiym. Trzicet jedyn roków tymu żech piyrwszy roz szeł z Władkym Młynkym na scyne. Z tej
starej kómpanije żech sie ostoł uż yny jo. Ale nimogym sie równać do hetmana gorolskigo, nimogym sie równać do Władka Młynka, kiery pisoł we wielkim stylu, także jo wóm to powiym
prosto:
Ludkowie moji,
pozwolym se was wszystkich zaprosić na Gorolski Świynto. Jak żech jo był kiejsi młody, to żech na Gorolski Świynto jeździł uż we czwortek po połedniu. Przespowali my byle kaj, w kopkach siana, po stodołach. A były to nejpiekniejsze
Gorolski Świynta, bo my byli młodzi, bo sie nóm dziełuchi podobały, szmakowała nóm gorzołka. Teraz uż to je niestety inaczyj. Dziełuchi sie nóm fórt podobajóm, ale uż bardzo nie wiymy czymu.
I tak, jak to kiedysi nieboszczyk Jura prawił: „Ludkowie przijedźcie wszyscy do Goralije, bo beje wielki Gorolski Świynto i będzie wiesioło”.
Jo wiym, że czasu nimocie. Żodyn z nas nimo czasu, wszyscy se śpiychómy a wszyscy wiymy, że tam na kóńcu czako ta s tóm kosóm. A czym bardziyj se bedymy śpiychać, tym rychli przi ni bedymy.
Kiedysikej, jak my szli do ciotki do Wisły, przez zielónóm granice, to piyrsze se pół roku pisali tata z ciotkóm, ciotka do taty a tak dali. A potym my se wybiyrali. Rano wczas my stowali o trzeci, bo było trzeba poodbywać. Potym my szli
a szli a szli, do nieskóńczóności. Tam uż było domówióne z wojokami, coby nas puścili przez granice. Ciotka upiykła babówke, ujec naloł po półce, na obiod zrobili kure i zaś my szli spatki.
Dzisio zadzwónisz telefónym: „Jako se tam mocie ciotko!”„Na dobrze se móm”! „A tóż se miyjcie dobrze ciotko, serwus”. I to je wszystko. Kiedysi, aby se z kim spotkać, było trzeba zachodu. Z jednej stróny tyn świat je malutki a z drugi
stróny, pierónowacie wielki. Tak, jak to kiejsi Władek Młynek mówił: „Kiejsi my byli sercami bardzo blisko, chociaż my miyszkali daleko od siebie, dzisio miyszkómy jedyn wedle drugigo, ale sercami my sóm strasznie daleko”.
Ale przijedźcie do Jabłónkowa. Jak se spotkómy na Gorolskim Świyncie, to se siednymy a w spokoju se przi półeczce czego dobrego wyjaśniymy, jak to je z tym czasym, co to tak hónym ucieko a żodyn go nie poradzi zastawić.
A zaśmiejymy se, bo tego potrzebujymy.
Wasz Filip

Jan Czudek

Jerzy Cieńciała
senator

dyrektor generalny
Huty Trzynieckiej
generální ředitel
Třineckých železáren

Jedną ciekawą historię związaną z Gorolskim Świętem opowiadał mi kiedyś mój ojciec. Przygotowywali
wóz alegoryczny na Gródku z moim wujkiem i jeszcze z kilkoma kolegami. I jak to wtedy bywało, wóz
w korowodzie ciągnęły konie. Jeden z koni, nazywał
się Buba i był bardzo inteligentny, był koniem naszego dziadka. No i pojechali na Gorolski Święto. Po
korowodzie ojciec z dziadkiem zostali w Jabłonkowie
a jeden ich kolega miał zawieźć cały wóz alegoryczny
do Gródka. Był to doświadczony gazda, no ale konia
nie znał. Na Harcowie koń się zatrzymał i odmówił
iść dalej. Nic nie pomagało, ani prośby, ani groźby.
Woźnica poszedł więc do gospody. Skoro koń postanowił nie jechać, no to woźnica poszedł na „półke”.
Gospodzki, pan Bulawa, nalał mu jeden kieliszek
wódki i jeden kieliszek żytniej. Woźnica zdziwiony
powiedział: „Ale jo nie chcioł żytni”. „Wy ni, ale kóń
ja” - odpowiedział gospodzki. No i woźnica nalał zawartość kieliszka do dłoni, poczęstował konia, który
spokojnie potem ruszył z miejsca i pojechał do domu.

Jeden zajímavý příběh, který souvisí s festivalem Gorolski Święto mi jednou vyprávěl můj
otec. V Hrádku připravovali společně s mým
strýcem a několika kolegy alegorický vůz. A jak
to tehdy bývalo, vůz v průvodu táhli koně. Jeden kůň, který se jmenoval Buba a byl velmi inteligentní, patřil našemu dědečkovi. Takže jeli
na Gorolski Święto. Po průvodu zůstal můj otec
a dědeček v Jablunkově a jeden z jejich kolegů měl
vzít celý alegorický vůz zpět do Hrádku. Byl to zkušený hospodář, ale toho koně neznal. Na Harcově se kůň
zastavil a odmítl jít dál.Nic nepomohlo, nešlo to ani
po dobrém, ani po zlém. Jelikož se kůň rozhodl stát
na místě, tak si hospodář zašel do hospody na štamprli. Hospodský, pan Bulawa, mu nalil jednu štamprli
vodky a jednu štamprli žitné. Překvapený hospodář,
řekl: „Vždyť jsem neobjednal žitnou.“ „Ty ne, ale kůň
ano,“ odpověděl hospodský. Hospodář si nalil obsah
štamprle do svých rukou, nabídl koni, který se pak
v klidu pohnul z místa a jel domů.

Jak grali Gorole
z Hawiyrzami

Jak Gorole hráli
s Havíři

Gorolski Święto zaczynaliśmy już w piątek. Najmilej
wspominam mecze piłki nożnej Goroli z Hawiyrzami. Oczywiście grałem za Goroli, byłem kapitanem
drużyny. Jednego roku puchar przechowywała
nasza koleżanka. Dałem go zrobić z kufla piwa.
Przyozdobiony wstążkami czekał tam na nas. I oczywiście zapomnieliśmy o nim i na ostatnią chwilę
jechałem po niego na rowerze. Graliśmy na boisku
w Nawsiu tam za Olzą. Jechałem na rowerze z tym
pucharem w ręku na kierownicy i wyjeżdżając
z domu koleżanki uderzyłem nim niechcący
o wrota. W ręku zostało mi tylko to ucho ozdobione
wstążkami i z napisem. I taki rozbity puchar wtedy
przekazywaliśmy.

Gorolski Święto jsme začínali už v pátek. Nejlepší vzpomínky mám na fotbalové zápasy Gorolů
s Havíři, které se v rámci festivalu konají dodnes. Samozřejmě, že jsem hrál za tým Gorole,
byl jsem kapitánem. Jednou jsme pohár nechali
u naší kamarádky. Čekal tam na nás ozdobený
nápisem i stuhami. A samozřejmě jsme na něj zapomněli a na poslední chvíli jsem pro něho jel
na kole. Hráli jsme na hřišti v Návsí za Olzou. Jel
jsem na kole s tím pohárem v ruce na řidítkách
a když jsem vyjížděl od domu naší kamarádky, narazil jsem tím pohárem do vrat. V ruce mi zůstalo
pouze ucho poháru zdobené stuhami, s nápisem.
A vítěz tehdy dostal tento rozbitý pohár.

Henio Kurzek („Kurcek”)
Przez długie lata przy organizacji Gorolskigo Święta pomagał,
dziś już nieżyjący, Henio Kurzek. Zawsze się zgłaszał, że pojedzie
rozwieszać plakaty do Trójwsi oraz na wszystkie przystanki autobusowe do Łomnej Górnej, Mostów, czy Bocanowic. Ale także
pracował w sekcji technicznej.
Znany był z tego, że do porządkowania Lasku Miejskigo po
sobotnim Karnawale przychodził pierwszy już o godzinie czwartej i skrupulatnie obchodził stoiska, grzebiąc zaostrzonym kijem
we wszystkich odpadach. Kiedy przychodziłem do Lasku o godzinie siódmej, by sprawdzić, jak sobie radzą z porządkowaniem,
podchodził do mnie i chwalił się swoim znaleziskiem. Oczywiście
ile pieniędzy znalazł, to się nie chwalił, ale z uśmiechem twierdził, że na miesiąc będzie miał na piwo.
Raz patrzę a na kiju ma przywiązane jakieś szmatki. A on na
to: „Latosigo roku żech naszeł czworo majtek”. I tak raportował
co roku, ile sztuk tej bielizny znalazł. Chyba to było w 2007 roku,
jak spotkałem go rano i miał jakąś niepewną minę. Zapytałem,
co za przykrość go spotkała, a on na to „No jo nie wiym, czy ty
dziywczacka sporzóndniały albo uż chodzóm bez majtek, boch
ani jedne nie naszeł”.

Po mnoho let pomáhal při pořádání festivalu Gorolski
Święto Henio Kurzek, který už dnes bohužel nežije. Vždycky se přihlásil, že půjde roznášet plakáty do Trojvsi a na
všechny autobusové zastávky do Horní Lomné, Mostů nebo
Bocanovic. Pracoval také v technické sekci.
Byl známý z toho, že jako první, už ve čtyři ráno přicházel do Městského lesa po sobotním karnevalu a pečlivě
obcházel stánky a holí se zaostřeným koncem kontroloval
odpadky. Když jsem v sedm ráno přišel do Městského lesa,
abych zjistil, jak to vypadá s úklidem, přišel vždy ke mně
a ukazoval mi své nálezy. Samozřejmě, kolik peněz našel,
to mi nikdy přesně neřekl, ale s úsměvem tvrdil, že na pivo
na měsíc má nasbíráno.
Dívám se jednou a na tyči měl uvázané nějaké kousky
látky. A tehdy mi řekl: „Letos jsem našel čtvery kalhotky.“
A pak každý rok hlásil, kolik kusů tohoto spodního prádla
našel. Asi to bylo v roce 2007, kdy jsem se s ním ráno setkal
a on měl ve tváři nejistý výraz. Zeptal jsem se, co se stalo,
a on řekl: „No nevím, jestli je to tím, že holky jsou slušnější,
nebo už přicházejí bez kalhotek, letos jsem žádné nenašel.“

(Stanisław Gawlik)

(Stanisław Gawlik)

Szeł żech roz na Gorola w niedziele.
Przibroł mnie autym kolega, jechali
my kolem banhofu. Przijechoł cug,
elegancko ubrany pan stoł, zastawili my. Ón sie pytoł, kieryndy sie
idzie na Gorolski Świynto – tóż mu
mówiym, musicie iść rowno, potym
skryncicie w lewo a potym uż przidziecie na Gorolski Świynto.
Spatki my sie wracali isto tak koło
dziesióntej w nocy. A zaś my spotkali tego samego panoczka, yny
zmazanego jak babuć, kiery sie pytoł: „Ty, a jako sie tu z tego Gorolskigo Świynta dostanym na banhof?”.
Bo tak to na tym naszym Gorolu
bywo.

Isto dziesiyńć roków tymu sie
mi stało, że za mnóm prziszeł
chłop a mówi: „Straciła sie mi
paniczka”.
Tóż sie go pytóm, jak wyglóndała. „No nie wiym, tako
starszawo... Wiycie co, ogłoście, że sie mi straciła baba
a gdo jóm nóndzie, niech se
jóm niecho”.
Wasz Filip

Wybieramy dla was z programu:
ZESPOŁY ZAGRANICZNE

Vybrali jsme pro vás z programu:
ZAHRANIČNÍ SOUBORY

AL-AZHAR KELAPA GADING
z Dżakarty

KITKA
z Istibanji

INDONEZJA

MACEDONIA

kierownictwo zespołu / vedení souboru: Said Rachmat
skład orkiestry: tradycyjne instrumenty orkiestry gamelan, m.in. saron i kenong
složení orchestru: tradiční nástroje orchestru gamelang, vč. nástrojů saron a kenong

kierownik zespołu, choreografia, kierownik muzyczny / vedoucí souboru, choreografie, hudební režisér::
Stojko Mitkowski
skład kapeli: dudy, fujarka, timbrel, kemane / složení kapely: dudy, píšťalka, timbrel, kemane
adres strony internetowej / adresa internetových stránek: facebook.com/Folkloren-Ansambl-Kitka-Istibanja

Młodzież z dalekiej Indonezji przyjedzie zaprezentować tradycje swojego kraju. W samej stolicy,
wielkim mieście położonym na wyspie Jawa, znajduje się siedziba zespołu. Jest nią miejscowa szkoła,
zlokalizowana w Kelapa Gading (dzielnica Dżakarty
Północnej). Grupa taneczna jest jedną z najbardziej
cenionych w regionie. W repertuarze ma m.in. tańce:
nandak ganjen z Dżakarty, glipang z Jawy Wschodniej,
piring z Sumatry Zachodniej, saman i rapai z okręgu
Aceh, tifa z prowincji Papua oraz ngarojeng ludu Betawi z Batawii (starej Dżakarty). Akompaniuje orkiestra
gamelanowa.

Grupa folklorystyczna Kitka pochodzi z północno-wschodniej Macedonii. Została założona w 1975 roku
przy domu kultury w Istibanji. Wieś położona jest w gminie Koczani.
Oprócz tancerzy (podzielonych na różne grupy wiekowe), zespół tworzą również grupa śpiewacza, soliści
i kapela ludowa, grająca na tradycyjnych instrumentach.
Podczas Gorolskigo Święta zaprezentuje zwyczaje
społeczności mieszkającej u podnóża Osogowskiej Płaniny – pobliskiego masywu górskiego.
Przedstawi pogański obrzęd przepędzenia czarnej śmierci. Mieszkańcy tego regionu noszą bawełniane i wełniane
stroje w jasnych kolorach z charakterystycznymi zdobieniami. Widowisko obejmuje powiązane z obrzędem pieśni i tańce, zobaczymy też charakterystyczne rekwizyty
obrzędowe. Warto dodać, że grupa jest organizatorem
festiwalu Istibanjsko Zdravozivo.

Mladí lidé z daleké Indonésie přijedou, aby představili
tradice své země. Soubor sídli v samotném hlavním
městě, metropoli na ostrově Java. Sídlo souboru je
v místní škole, která se nachází ve čtvrti Kelapa Gading (čtvrť Severní Jakarty). Tato taneční skupina je
jednou z nejvýše oceňovaných v regionu. V repertoáru
ma mj. i tyto tance: nandak ganjen z Jakarty, glipang
z Východní Javy, piring ze Západní Sumatry, saman
i rapai z provincie Aceh, tifa z provincie Papua a také
ngarojeng lidu Betawi z Batawii (staré Jakarty). Soubor doprovází gamelánský orchestr.

KUD BRANKO
RADIČEVIĆ
ze
Sremskiej Mitrovicy
SERBIA

kierownik zespołu, choreografia / vedoucí souboru, choreografie: Dragan Dordevič
kierownik muzyczny/ hudební režisér: Vladimir Marušić
skład kapeli : akordeon, skrzypce, flet, trąbka, klarnet, gitara, kontrabas, bęben, frula (fujarka), dudy
složení kapely: akordeon, housle, flétna, trubka, klarinet, kytara, kontrabas, buben, frula (píšťalka),
dudy
Sremska Mitrovica leży nad rzeką Sawą, w Wojwodinie
(w północno-zachodniej Serbii). Zespół został założony
w 1965 roku i przyjął za swoją nazwę imię i nazwisko
poety romantycznego. Kultywuje serbskie tradycje ludowe, ze szczególnym uwzględnieniem folkloru własnego
regionu. Posiada około 400 strojów ludowych, z których
większość to oryginały.
Program grupy składa się z krótkich prezentacji.
W jednej z nich, ukazującej folklor Banatu w Wojwodinie, mężczyźni rywalizują w tańcu. Inny pokaz to tańce z Levač – krainy historycznej w regionie Szumadia
(w środkowej części kraju). W grubych zimowych czapkach z owczej wełny tancerze prezentują wołoskie zwyczaje weselne ze wschodniej Serbii. Taniec, który wykonują, polegający na charakterystycznym przytupywaniu
nogami, nazywa się ropota.
Kolejna suita to dynamiczne tańce i pieśni ze Svrljig,
wykonywane podczas święta wiosny, zwanego Ðurđevan
(6 maja), dla zapewnienia żyznej ziemi i płodności bydła.
Z Górnego Visoka (Serbia południowa) pochodzi tradycja
palenia ognia przy okazji uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła, zwana lilanje. Zespół ma w swoim
repertuarze ponadto szybkie tańce szopskie (z południowo-wschodniej Serbii).

Sremska Mitrovica leží na řece Sava ve Vojvodině
(v severozápadním Srbsku). Soubor byl založen v roce
1965 a přijal název podle jména zakladatelé srbské
romantické poezie. Zachovává srbské lidové tradice
se zvláštním důrazem na folklór svého regionu. Má
asi 400 lidových krojů, z nichž většina jsou originály.
Vystoupení souboru se skládá z krátkých prezentací. V jedné z nich, která ukazuje folklór Banátu ve
Vojvodině, muži soutěží v tanci. Další částí vystoupení jsou tance z Levače - historické země v oblasti
Šumadija (ve střední části země). V tlustých zimních
čepicích z ovčí vlny představují tanečníci valašské
svatební zvyky z východního Srbska. Tanec, který je
založen na charakteristickém pohybu nohou, se nazývá ropota.
Dalším suitou jsou dynamické tance a písně ze
Svrljig, které se tančily během jarního festivalu, nazvaného Ðurđevan (6. května), aby místní zajistili
úrodnou půdu a plodnost dobytka. Z Horního Visoku
(jižní Srbsko) pochází tradice pálení ohňů při oslavách svatých apoštolů Petra a Pavla, nazývána lilanje. Kapela má ve svém repertoáru také rychlé šopské
tance (z jihovýchodního Srbska).

Folklorní skupina Kitka pochází ze severovýchodní
části Makedonie. Byla založena v roce 1975 v kulturním centru v Istibanji. Vesnice se nachází v obci
Kočani.
Kromě tanečníků (rozdělených do různých věkových skupin) soubor tvoří také pěvecká skupina,
sólisté a lidová kapela hrající na tradiční nástroje.
Během Gorolskigo Święta představí zvyky společenství žijícího na úpatí Osogovské Planiny - blízkého pohoří.
Představí pohanský obřad vyhánění černé
smrti. Obyvatelé této oblasti nosí bavlněné a vlněné kroje ve světlých barvách s charakteristickým
zdobením. Vystoupení tvoří písně a tance spojené
s obřadem, diváci uvidí také charakteristické rituální rekvizity. Stojí za zmínku, že soubor je pořadatelem festivalu Istibanjsko Zdravozivo.

COMPAÑÍA TITULAR
DE DANZA
FOLKLÓRICA UANL
z Monterrey
MEKSYK

kierownik zespołu / vedoucí souboru: Lizbet García Rodríguez
choreografia / choreografie: Alejandro González Herrera
kierownik muzyczny / hudební režisér: Gilberto Valerio Santana
skład kapeli: vihuela, trąbka, skrzypce, harfa, bajo sexto, akordeon, tarola (bęben),
gitary: klasyczna, guitarrón, jarana, requinto jarocho, basowa
složení kapely: vihuela, trumpeta, housle, harfa, bajo sexto, akordeon, tarola (buben),
kytary: klasická, guitarrón, jarana, requinto jarocho, basová
adres strony internetowej / adresa internetové stránky: : facebook.com/ctdfuanl

Pochodzi z Monterrey, stolicy stanu Nuevo León. Jest
zespołem reprezentacyjnym Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL). W swoim repertuarze ma
krótkie pokazy taneczne z wielu różnych regionów
swojego kraju: Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Hidalgo i Nuevo León.
Piękne stroje, radosne melodie i żywiołowe choreografie na długo zostają w pamięci widzów. Tańce
meksykańskie to najczęściej tańce w parach, wzbogacone przytupami i stepowaniem.
Tańce z Nuevo León są eleganckie, zmieszały się
w nich różne rytmy, na co duży wpływ mieli europejscy kolonizatorzy.
Są to: szotis (wpływy szkockie), redowa (korzenie czeskie), polka (również czeskie, taniec przybył
do Nuevo León wraz z austro-węgierskimi handlarzami w czasach francuskiej inwazji w 1847 roku)
oraz huapango.

Pochází z Monterrey, hlavního města Nuevo Leon.
Je to reprezentační soubor Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL). Ve svém repertoáru má krátká taneční vystoupení z mnoha různých oblastí své
země: Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Hidalgo a Nuevo León.
Krásné kroje, radostné melodie a živé choreografie zůstávají v paměti publika po dlouhou dobu. Mexické tance jsou nejčastěji tance ve dvojicích, obohacené o charakteristické pohyby nohou a stepování.
Tance z Nuevo Leonu jsou elegantní, míchají se
v nich různé rytmy, na co měli do značné míry vliv
evropští kolonizátoři.
Jsou to: szotis (skotský vliv), rédowa (české kořeny), polka (také český, tanec přišel do Nuevo Leona
spolu s rakousko-maďarskými obchodníky během
francouzské invaze v roce 1847) a huapango.

Zaolzi, Zaolzioczek
i Ankara
na Gorolskim Święcie

Na Gorolskim Święcie nie może oczywiście zabraknąć zespołów Zaolzi i Zaolzioczek z MK PZKO
w Jabłonkowie. W tym roku na zaproszenie zespołów przyjedzie do Jabłonkowa zespół Tubil z Ankary.
Na nasze pytania odpowiada Marcin Filipczyk, kierownik zespołów Zaolzi i Zaolzioczek.

Samozřejmě, na festivalu Gorolski Święto nemužou chybět soubory Zaolzi a Zaolzioczek z MS PZKO
v Jablunkově. V letošním roce na pozvání souborů přijede do Jablunkova soubor Tubil z Ankary. Na naše
otázky odpovídá Marcin Filipczyk, vedoucí souborů Zaolzi a Zaolzioczek.

Co na Gorolski Święto szykuje Zaolzi?
Na Gorolu nas nie poznacie. Mamy nowe tańce, nowe stroje i wielu nowych młodych tancerzy. Zatańczymy tańce
z Tierchowej, których jeszcze nie pokazywaliśmy. Po raz pierwszy publicznie będziemy je tańczyli w Ankarze, dokąd
wybieramy się tuż przed Gorolskim Świętem. Muszę powiedzieć, że w tym roku mamy naprawdę gorące, robocze
lato. Oprócz tego w Lasku Miejskim zatańczymy w sobotę też tańce podhalańskie. No i w niedzielę zobaczycie nas
razem z Zaolzioczkiem w korowodzie.

Co Zaolzi připravuje na Gorolski Święto ?
Na „Gorolu“ nás nepoznáte. Máme nové tance, nové kroje a hodně nových mladých tanečníků. Budeme tančit tance
z Těrchové, které jsme dosud nikde neukázali. Poprvé na veřejnosti je budeme tančit v Ankaře, kam jedeme těsně
před Gorolskim Świętem. Musím říct, že letos máme opravdu pracovní léto. Kromě toho budeme v sobotu v Městském lese tančit tance z Podhala. A v neděli nás uvidíte společně se Zaolzioczkem v průvodu.

A Zaolzioczek?
Zaolzioczek też pokaże nowy program w sobotę. Tym razem zespół sięgnął po folklor z Kysuc. Wystąpi w nowych
strojach, nowym układzie, powiedziałbym bardzo archaicznym – jakby się człowiek przeniósł dwieście lat wstecz.
Oba nowe programy – Zaolzia i Zaolzioczka - przygotowywał Pavol Cienik ze Żyliny. Zaolzioczek zobaczycie w niedzielę nie tylko w korowodzie. Będzie też tańczył do „Trojaka” śpiewanego przez chór Gorol. Przygotowaliśmy specjalny układ dla dzieci, myślę, że będzie się podobał.

A Zaolzioczek?
Zaolzioczek se rovněž v sobotu představí s novým programem.. Tentokrát soubor připravil folklór z Kysuc. Objeví se
v nových krojích, nové choreografii, podle mě velmi archaické - jakobyste se přenesli do období před dvěma sty lety.
Oba nové programy - souborů Zaolzi a Zaolzioczek - připravil Pavol Cieník ze Žiliny. Zaolzioczek uvidíte v neděli nejen
v průvodu. Bude také tančit tanec „Trojak“, zpívat bude pěvecký sbor Gorol. Připravili jsme zajímavou choreografii,
pro děti myslím, že se bude líbit.

Zaolzi jedzie do Ankary a za parę dni reprezentacyjny zespół Ankary Tubil przyjeżdża na Zaolzie.
Bardzo lubią tutaj przyjeżdżać. Udało nam się zapewnić im udział w 2015 roku na Tygodniu Kultury Beskidzkiej
i występowali też u nas na Gorolskim Święcie. W tym roku również będą na Gorolskim Święcie, oglądać ich będzie
można codziennie, zawsze będą jako ostatni punkt programu, bo są naprawdę bardzo dobrzy. Ostatnio wygrali
Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanym. W zespole tańczy w różnych grupach ok. 600 tancerzy. Do nas przyjedzie ich tylko 42.

Zaolzi jede do Ankary a za pár dní dorazí reprezentativní tým Ankary Tubil k nám.
Velmi rádi k nám přijíždějí. Povedlo se nám zajistit jejich účast v roce 2015 na Týdnu beskydské kultury, tehdy také
vystoupili na festivalu Gorolski Święto. Také letos budou v Městském lese, můžete je vidět každý den, budou vždy
posledním bodem programu, protože jsou skutečně velmi dobří. Loni vyhráli Festiwal Folkloru Ziem Górskich v obci
Zakopane. V souboru tančí zhruba 600 tanečníků v různých skupinách. K nám jich přijede pouze 42.

W Lasku Miejskim
zabrzmią huculskie pieśni
Tego musicie posłuchać! W Lasku Miejskim zagra kapela tworzona przez rdzennych muzykantów huculskich, która zdobywa uznanie na całym świecie.
Kapelę „Huculi Mikołaja Iliuka“ z Werchowyny (Żabie - UKRAINA) tworzą
rdzenni muzykanci huculscy, którzy głównie opierają się na repertuarze dziedziczonym drogą pamięciową od przodków oraz komponują własne utwory
bazujące na huculskim repertuarze tradycyjnym, głównie obrzędowym oraz
wątkach muzycznych zaczerpniętych z tradycyjnej muzyki węgierskiej i rumuńskiej (czardasze).
Po części prezentują jeszcze aranżacje stworzone wspólnie z Romanem Kumłykiem. Członkowie tego zespołu
(Mykola Iluk i Wasyl Tymczuk) grali bowiem z nim w znanym zespole CZEREMOSZ.
Zespół ten specjalizuje się także w prezentowaniu reliktowego folkloru słynnych nieżyjących już muzykantów
– skrzypków huculskich (np.: Mogur, Gaweć). Założyciel zespołu - Mikołaj Iliuk wraz z żoną Mariją Iliuk prowadzą kursy tańca huculskiego, naukę gry na skrzypcach i trembicie, a Wasyl Tymczuk – naukę gry na cymbałach
i instrumentach pasterskich.
Kapela „Huculi Mikołaja Iliuka“ zdobyła wiele nagród, m.in w 2007 roku w Kijowie I miejsce w kategorii najlepszy zespół muzyczny. Zespół już wielokrotnie występował w Polsce w czasie sympozjów naukowych, Dni Huculskich, Festiwalów Huculskich w Krakowie , Żywcu, Poznaniu, a także za granicą (Stany Zjednoczone).
Skład instrumentalny prezentuje się następująco: skrypka (skrzypce), cymbał (cymbały), bubeń(bęben), sopiłka
(fujarka) jak i rozbudowany o dodatkowe instrumenty: bajan (akordeon guzikowy), saksofon, trąbka.

V Městském lese
zazní huculské písně
To musíte slyšet! V Městském lese zahraje kapela, kterou tvoří původní huculští
hudebníci, a která získává uznání po celém světě.
Kapelu „Huculi Mikołaja Iliuka“ z Věrchoviny (Żabie-Ukrajina) tvoří místní
huculští muzikanti, kteří prezentují především repertoár zděděný v paměťové
podobě po předcích a také skládají vlastní písně založené na tradičním huculském repertoáru, především obřadním a také na hudebních tématech z tradiční
maďarské a rumunské hudby (čardáše).
Částečně, ještě stále využívají hudební aranžmá vytvořené společně s Romanem Kumłykem. Členové
této skupiny (Mykola Iluk a Vasyl Tymczuk) s ním totiž hráli ve známé kapele CZEREMOSZ.
Skupina se také specializuje na prezentaci folklóru slavných, dnes už nežijících hudebníků - huculských
houslistů (např. Mogur, Gaweć). Zakladatel skupiny - Mikołaj Iliuk společně se svou ženou Mariou Iliuk
pořádá huculské taneční kurzy, učí hrát na housle a trembitu a Wasyl Tymczuk - učí hrát na cimbál a
pastýřské nástroje.
Kapela „Huculi Mikołaja Iliuka“ získala řadu ocenění, včetně prvního místa v kategorii nejlepší skupiny
v roce 2007 v Kyjevě. Kapela často hraje i v Polsku v rámci vědeckých sympozií, huculských dnů, huculských festivalů v Krakově, Živci, Poznani a také v zahraničí (Spojené státy).
Během koncertu uslyšíte tyto nástroje: skrypka (housle), cimbál, bubeń (buben), sopiłka (píšťalka)
bajan (knoflíkový akordeon), saxofon, trubka.

Świętogóralska Kawiarenka pod Pegazem 2018 r.
Kawiarenka poświęcona będzie upamiętnieniu 30. rocznicy śmierci Karola Piegzy, pomysłodawcy Gorolskigo Święta, ojca chrzestnego Jury spod Grónia, nauczyciela, badacza
kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego, artysty malarza, fotografika, pisarza, działacza
społecznego, animatora kultury.

Bude věnována vzpomínce 30. výročí úmrtí Karola Piegzy, zakladatele festivalu
Gorolski Święto, kmotra Jury spod Grónia, učitele, badatele lidové kultury Těšínského Slezska, umělce, malíře, fotografa, spisovatele, aktivního člena PZKO, kulturního animátora.

Odbędzie się w piątek 3 sierpnia 2017 r. o godz. 18,30 w DOMU PZKO w Jabłonkowie, Rynek Mariacki nr. 18.
Gośćmi Kawiarenki pod Pegazem będzie rodzina Karola Piegzy.

Akce se uskuteční v pátek 3. srpna 2017 v 18:30 v Domě PZKO v Jablunkově,
Mariánské náměstí č.18.
Hosty Kavárny bude rodina Karola Piegzy.

Wprowadzenie zapewni tradycyjnie wielki przyjaciel Gorolskigo Święta Janusz Wójcik
z Brzegu. Prezentację twórczości przedstawi Karol Suszka. Na spotkanie zaprasza gospodarz Świętogóralskiej Kawiarenki Stanisław Gawlik.

Do tématu přítomné uvede už tradičně velký přítel Gorolskigo Święta, Janusz Wójcik z Brzegu. Básně Karola Piegzy si můžete poslechnout v podání Karola Suszki.
Na setkání zve hospodář Kavárny Stanisław Gawlik.

Piątek pod znakiem Huculszczyzny
Poznaj bliżej Huculszczyznę

Pátek ve znamení huculské kultury
Poznejte lépe huculskou kulturu

W tym roku nadarza się niebywała okazja do bliższego poznania tradycyjnej kultury ludowej Huculszczyzny.
W piątek 3 sierpnia w Domu PZKO w Jabłonkowie w ramach Gorolskigo Święta odbędzie się seminarium etnograficzne „Nie jyny z naszi dzichty” poświęcone właśnie tradycyjnej kulturze ludowej Huculszczyzny.
W ramach seminarium „Huculszczyzna – historia i współczesność, zarys kultury ludowej” wystąpią znani
i cenieni znawcy tematu. Dr Piotr Kłapyta z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie podejmie temat geografii Huculszczyzny. Historię i osobliwości Huculszczyzny przybliży
dr Leszek Rymarowicz z Towarzystwa Karpackiego.
Oprócz tego zapoznać się będzie można z pracą dr Adriany Świątek (Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Wydział Teatru Tańca w Bytomiu) pt. „Huculski obrzęd weselny w obiektywie antropologa widowisk. Esej filmowo-fotograficzny”. O muzyce Huculszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem tradycji
kolędowania opowie dr Justyna Cząstka-Kłapyta (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - Oddział w Krakowie).
Seminarium, które prowadzić będzie Leszek Richter, rozpoczyna się o godz.15.00 w Domu PZKO
w Jabłonkowie.

Letos máte neuvěřitelnou příležitost poznat blíže tradiční lidovou kulturu Huculů.
V pátek 3. srpna v Domě PZKO v Jablunkově, v rámci Gorolskigo Święta, se uskuteční etnografický seminář „Nie
jyny z naszi dzichty”, který se bude věnovat tradiční lidové kultuře huculského regionu.
V rámci semináře „Huculská oblast - historie a současnost, nástin lidové kultury” se objeví známí a uznávání
odborníci na toto téma. Dr. Piotr Kłapyta z Jagellonské univerzity v Krakově představí téma zeměpisu huculského
regionu. Historii a zvláštnosti huculského regionu bude prezentovat Dr. Leszek Rymarowicz z Karpatské společnosti.
Dále se seznámíte s prací Dr. Adriany Świątek (Akademie divadelních umění St. Wyspiańského v Krakově)
„Huculský svatební obřad objektivem antropologa. Filmová a fotografická esej.“ O hudbě huculského regionu
se zvláštním důrazem na tradici koledování bude přednášet Dr. Justyna Cząstka-Kłapyta (Polskie Towarzystwo
Ludoznawcze - pobočka v Krakově).
Seminář, který povede Leszek Richter, začíná v 15:00 hodin v Domě PZKO v Jablunkově.

Smaki huculskich potraw

Chutě huculských pokrmů

W piątek w Lasku Miejskim nadarzy się niebywała okazja do
degustacja tradycyjnych huculskich potraw regionalnych.
Skosztować będzie można tych potraw:

V pátek v Městském lese budete mít úžasnou příležitost
ochutnat tradiční regionální huculská jídla.
Budete mít možnost poznat tato jídla:

BORSZCZ
BANUSZ (potrawa pasterska)
HOLUBCI PISTNE Z CZISNOCZKIEM
(gołąbki postne z czosnkiem)

BORŠČ
BANOŠ (pastevecké jídlo),
HOLUBS PISTNE Z ČISNOČKIEM
(zelní postní holoubci s česnekem)

BRYNDZA
BURESZNIK (okrągły chleb ziemniaczany)
BUC (bundz – bioły syr)
ZŁOTY KOREŃ (nalewka huculska na 99% chorób)

BRYNZA
BUREŠNIK (kulatý bramborový chléb)
BUC (bundz - bílý sýr)
ZLOTY KOREŇ (huculská tinktura na 99% onemocnění)

Rzemiosło i rękodzieło huculskie

Huculské řemeslo a rukodělné práce

W sobotę i w niedzielę w Lasku Miejskim obok miejscowych rzemieślników z Mikroregionu Gorolsko Swoboda
tradycyjnie już prezentujących swój kunszt, zobaczyć będzie można też rzemiosło i rękodzieło huculskie.

V sobotu a neděli v Městském lese vedle místních řemeslníků z Mikroregionu Gorolsko Swoboda, kteří tu už
tradičně představují své řemeslné umění, bude k vidění také huculské řemeslo.

Dla uczesntików Gorolskigo Święta przygotowane są następujące warsztaty:
- haftu, według tradycyjnych huculskich wzorów
- wyplatania i tkania na krosnach biżuterii koralikowej
- rycia i malowania kafli oraz pisanek ceramicznych z wykorzystaniem oryginalnego wzornictwa huculskiego
dawnych mistrzów z Pokucia

Pro účastníky Gorolskigo Święta jsou připraveny následující workshopy:
- vyšívání podle tradičních huculských vzorů
- pletení a tkaní na tkalcovském stavu korálkových šperků
- rytí a malování kachliček a keramických vajíček s použitím originálních huculských vzorů bývalých mistrů
z Pokucia

Do Jabłonkowa przyjedzie Katarzyna Zabiegło z PePesza Ceramik, która poprowadzi warsztaty malowania
ceramiki. W jej stoisku z ceramiką będzie można kupić przedmioty inspirowane kulturą materialną Hucułów oraz
prace autorskie.
Przy okazji warsztatów uczestnicy zapoznają się ze wzornictwem wykorzystywanym przez Hucółów oraz
różnego rodzaju ornamentami stosowanymi w Karpatach. Będą mogli pomalować wypalone na biskwit duże
jaja ceramiczne – praca dla wytrwałych, oraz również wypalone na biskwit magnesy ceramiczne (małe formy
z przyczepionym z tyłu magnesem). Odbędzie się również pokaz malowania kafli angobami, czyli tradycyjnych
kafli huculskich. Haft huculski, bojkowski i łemkowski pokaże Grażyna Weber.

Do Jablunkova přijede Katarzyna Zabiegło z PePesza Ceramik, kterápovededílny malování keramiky.
V jejím stánku s keramikou budete moci zakoupit předměty inspirované materiální huculskou kulturou, stejně
jako její autorská díla.
V rámci workshopů se účastníci seznámí se vzory, které používali Huculi a různými typy ornamentů, které se
používa v Karpatech. Budou mít možnost malovat velká keramická vajíčka vypálená na biskvit - práce pro vytrvalé, a také keramické magnety (malé tvary s magnetem připevněným k zadní části). Bude také ukázka malování
dlaždiček engobami, tedy tradičních huculskýchdlaždiček.
Huculské, bojkovské a lemkovské výšivky představí Grażyna Weberová.

Ceramika – keramika
Katarzyny Zabiegło

Pobiegną
po dzbanek
mleka

Tradycyjnie już w sobotę rano stają na starcie w Lasku Miejskim
uczestnicy Biegu o Dzbanek Mleka. Ta popularna impreza towarzysząca Gorolskigo Święta gromadzi co roku ponad 120 biegaczy,
którzy startują w dziewięciu kategoriach. Najmłodsza – dzieci do
4 lat, które biegną w towarzystwie dorosłego – ma do pokonania
300 metrów. Kategorie chłopców i dziewcząt do 12 lat biegną na
dystansie ok. 1000 metrów. Starsze kategorie rywalizują na trasie
o długości ok. 3000 metrów.
Wziąć udział w biegu może każdy, kto rano (od godz. 8. do 9.)
zgłosi się w biurze organizacyjnym w Lasku Miejskim.

Karpacka biżuteria koralikowa – karpatská korálková bižuterie
Eweliny Matusiak

Budou běžet
o džbánek
mléka

Tradičně v sobotu ráno se setkají na startu v Městském lese
účastníci Běhu o džbánek mléka. O tuto oblíbenou doprovodnou akci Gorolskigo Święta má každý rok zájem víc než
120 běžců, kteří startují v devíti kategoriích. Nejmladší děti do 4 let, které běží ve společnosti dospělého - musí překonat 300 metrů. Kategorie chlapců a dívek do 12 let běží
trasu dlouhou asi 1000 metrů. Starší kategorie soutěží na
trase 3000 metrů.
Zúčastnit se běhu může každý, kdo se přihlásí v sobotu
4. srpna ráno (od 8 do 9 hod.) u pořadatelů v Městském lese.

Nasze najnowsze
wydawnictwa,
które możecie
nabyć podczas
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PROGRAM 71. Gorolskigo Święta
Piątek / Pátek 03. 08. 2018 – Lasek miejski / Městský les

„Kiela tańców znosz, tela razy żeś je człowiekym“:
Zaolzioczek (MK PZKO Jabłonków) • Zaolzi (MK PZKO Jabłonków) • Bystrzyca (MK PZKO Bystrzyca)
• YENIMAHALLE BELEDIYESI TUBIL HALK DANSLARI TOPLULUĞU (Ankara, Turcja)

„Nie jyny z naszi dzichty” Przegląd tradycyjnych i unikatowych ludowych instrumentów muzycznych,
kapel, śpiewaków oraz gawędziarzy

19.30-01.00 Karnawał Gorolski

17.00-18.15 Inauguracja festiwalu oraz uroczyste przekazanie symbolicznego klucza do bram miasta
przez Burmistrza Jabłonkowa
Hejnał TKB - Trombitáši Štefánikovci (Nimnica, Słowacja)

Sobota - Imprezy towarzyszące / Doprovodné akce

„Pójczie haw gazdowie” - blok programowy, w którym przedstawią się rodzimi wykonawcy ze Śląska Cieszyńskiego
oraz zagraniczne kapele dziecięce i młodzieżowe
Występują / Účinkují
Gróniczek (Bystrzyca) • Anežka i Lucka Jakubík – laureatki konkursu / laureátky pěvecké soutěže „Zpěváček 2018“
• Melodyjka (MK PZKO Nawsie) • gawędziarz Julia Nowak „Chodzyni z goiczkiem“ - laureat Konkursu Gwar / laureátka soutěže „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy“ • kapela Rozmarynek (Jabłonków) • Natalia Gazur – laureatka /
laureátka pěvecké soutěže „Przeglądu Cieszyńskiej Pieśni Ludowej 2018“ • kapela Nowina – Dziecka Nowiniorzi
• Ciobanasul din Radauti (Rumunia)
18.15-18.55 Ludowy rok obrzędowy / Program představující tradiční lidový rok
w wykonaniu zespołu TKB / v provedení souboru
Folkloren Ansambl Kitka-Istibanja (Istibanja, Macedonia)
19.00-21.00 „Był tu jedyn gajdosziczek”
Trombitáši Štefánikovci (Nimnica, Słowacja)
Kapela zespołu Folkloren Ansambl Kitka-Istibanja (Istibanja, Macedonia)
Kapela Nowina (MK PZKO Jabłonków)
Kapela zespołu Yenimahalle Belediyesi Tubil Halk Danslari Topluluğu (Ankara, Turcja)
Kapela Huculi Mikołaja Iliuka z Werchowyny (Żabie, Ukraina)
21.05-21.45 Ludowy rok obrzędowy / Program představující tradiční lidový rok
w wykonaniu zespołu TKB / v provedení souboru
YENIMAHALLE BELEDIYESI TUBIL HALK DANSLARI TOPLULUĞU (Ankara, Turcja)
22.00-24.00 „Muzykula” - muzykowani przi watrze / gorolské muzicírování u vatry

8.00 Rajd turystyczny / turistický pochod „O kyrpce Macieja“
9.00 Bieg przełajowy / přespolní běh „O dzbanek mleka“ (Lasek Miejski)
od 11.00 „Szikowne Gorolski Rynce”
Pokaz i warsztaty rzemiosła i technik rękodzielniczych połączone z możliwością ich nauki i sprzedażą
wyrobów / ukázky lidového řemesla
„Na sałaszu” – pokaz wyrobu biołego syra tradycyjną metodą – klaganim oraz łoszczypków i korbaczików,
połączony z ich degustacją (Lasek Miejski) / ukázka tradiční výroby sýra spojená s degustací (Městský les)
od 15.00 Wystawa plenerowa / open-air výstava – Cieszyn 1918 (Lasek Miejski)

Niedziela / Neděle 05.08. 2018 – Rynek Mariacki / Mariánské náměstí
09.30-12.00 Grani na Rynku - koncert kapel ludowych
přehlídka lidových kapel na jablunkovském náměstí
10.45 Uroczyste Nabożeństwo Ekumeniczne w kościele parafialnym
Slavnostní ekumenická bohoslužba v jablunkovském kostele
12.00-13.00 Korowód – pochód zespołów i wozów alegorycznych przez miasto
krojovaný průvod městem

Niedziela / Neděle 05.08. 2018 – Lasek Miejski / Městský les

Imprezy towarzyszące / Doprovodné akce
od 15.00 „Witaczka” - muzykowani na drabiniokach po Jabłónkowie / muzicírování na vozech po Jablunkově
15.00 – 17.00 Seminarium etnograficzne / etnografický seminář „Nie jyny z naszi dzichty”
poświęcone tradycyjnej kulturze ludowej Huculszczyzny / věnovaný tradiční lidové kultuře Huculů
„Huculszczyzna – historia i współczesność, zarys kultury ludowej”. (Dom PZKO Jabłonków)
Promocja publikacji / uvedení publikace
„Pół wieku w służbie Polakom nad Olzą“. (Dom PZKO Jabłonków)

13.00-19.30 Uroczysta inauguracja oraz powitanie gości
Slavnostní zahájení a uvítání hostů
Gorol (MK PZKO Jabłonków) • Połączone chóry „Gorol“ i “Melodia“• Hejnał TKB - Trombitáši Štefánikovci (Nimnica, Słowacja) • Bystrzyca (MK PZKO Bystrzyca) • gawędziarz Zofia Francuz: „Kapusta“laureat / laureátka soutěže Konkursu Gwar „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy“ • Estrada Regionalna
Równica (Ustroń, Polska) • Istebna (Istebna, Polska) • gawędziarz Jakub Kobielusz „Jako Janko Gajdosz ucił wilka grać na gajdach“ - laureat Konkursu / laureát soutěže Gwar „Po cieszyńsku, po obu stronach
Olzy“ • Zespół z TKB (Tygodnia Kultury Beskidzkiej) - PERŁYNKA ze SŁAWUTY (Ukraina)
• Zespół z TKB (Tygodnia Kultury Beskidzkiej) • FA „Branko Radičević“ Sremska Mitrovica (Serbia)
• Technik (Bratislava, Słowacja) • TUBIL z Ankary (Turcja)
19.30-22.00 Karnawał Gorolski

18.30 Kawiarenka „Pod Pegazem”
- upamiętniająca twórczość / připomínající tvorbu Karola Piegzy (Dom PZKO)
od 17.30 Wystawa plenerowa / open-air výstava – Cieszyn 1918 (Lasek Miejski)

Sobota 04. 08. 2018 – Lasek Miejski / Městský les
15.00-19.30 Występy zespołów foklorystycznych, kapel ludowych oraz gawędziarzy:
Trombitáši Štefánikovci (Nimnica, Słowacja) • Juzyna (Zawoja, Polska)
• gawędziarz Agnieszka Szotkowska „Pamiyntnik moji matki“- laureat Konkursu Gwar / laureátka soutěže „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy“ • Zespół z TKB (Tygodnia Kultury Beskidzkiej) - AL-AZHAR KELAPA GADING (Indonezja)
• Lipka (PSP Bukowiec) • Zespół z TKB (Tygodnia Kultury Beskidzkiej) - BALLET FOLKLÓRICO DE LA UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO (Meksyk) • Łączka (PSP Bystrzyca) • gawędziarz Natalia Sikora „Fuj, ta skleroza“- laureat Konkursu
Gwar / laureátka soutěže „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy“ • Kapela Huculi Mikołaja Iliuka z Werchowyny
(Żabie, Ukraina) • Magdalena Wierzgoń laureatka konkursu / laureátka pěvecké soutěže „Zpěváček 2018“

Niedziela/ Neděle - Imprezy towarzyszące / Doprovodné akce
9:30 Mecz w piłce nożnej / fotbalový zápas Orły Zaolzia & Piast Cieszyn
(boisko piłkarskie na Białej / fotbalové hřiště na Bělé)
od 11.00 „Szikowne Gorolski Rynce”
Pokaz i warsztaty rzemiosła i technik rękodzielniczych połączone z możliwością ich nauki i sprzedażą
wyrobów / ukázky lidového řemesla
„Na sałaszu” – pokaz wyrobu biołego syra tradycyjną metodą – klaganim oraz łoszczypków i korbaczików, połączony z ich degustacją (Lasek Miejski) / ukázka tradiční výroby sýra spojená s degustací
(Městský les)
Warsztaty rzemiosła i rękodzieła Huculskiego / Dílny huculského řemesla
- haftu, według tradycyjnych huculskich wzorów / vyšívání podle tradičních huculských vzorů
- wyplatania i tkania na krosnach biżuterii koralikowej / tkaní na tkalcovském stavu korálkových šperků
- rycia i malowania kafli oraz pisanek ceramicznych / rytí a malování kachliček a keramických vajíček
„Na każdóm nimoc je jakosi zielina, na żol zaś wiesielszo nowina“ czyli jak hańdowni lyczóno
– warsztaty ziołolecznictwa i weterynarii ludowej (Lasek Miejski))
od 13.00 Wystawa plenerowa / open-air výstava – Cieszyn 1918 (Lasek Miejski)

Ho! Ho! Ho! Na Gorola wio!
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Tak było przed rokiem / Ohlédnutí za minulým ročníkem

PROGRAM 71. Gorolskigo Święta

Dojazd na imprezę

Jak se dostanete na akci

Pociągiem:
stacja docelowa: Nawsie
na wszystkie połączenia kolejowe
nawiązują autobusy do Jabłonkowa

Vlakem:
cílová stanice: Návsí
na všechny vlakové spoje navazují autobusy
do Jablunkova

Autobusem:
stacja docelowa: Jabłonków
z Trzyńca (14 km)
z Frydku-Mistku (43 km)
z Czeskiego Cieszyna (23 km)

Autobusem:
cílová stanice: Jablunkov
z Třince (14 km)
z Frýdku-Místku (43 km)
z Českého Těšína (23 km)

Samochodem:
użyj aplikacji do planowania trasy.
Wpisz swój punkt wyjścia
i jako cel użyj tych współrzędnych
49.5733647N, 18.7721647E

Autem:
použijte aplikaci na plánování tras.
Napište svůj výchozí bod
a jako cíl použijte tyto souřadnice:
49.5733647N, 18.7721647E

Dla uczestników sobotniego „Gorola“ zapewniony jest
ponownie specjalny pociąg, który jedzie o godzinie 02:00
z dworca kolejowego w Nawsiu do Hawierzowa

Pro účastníky „Gorola“ je v sobotu již tradičně zajištěn
speciální vlak, který vyjíždí ve 02:00 hod. z vlakového
nádraží v Návsí a jede do Havířova.

Transmisja na żywo i Gorolski Studio na www.gorolskiswieto.cz, www.facebook.com/gorolskiswieto/
Online přenos a Gorolski Studio na www.gorolskiswieto.cz, www.facebook.com/gorolskiswieto/
Bilety wstępu /vstupenky: piątek - pátek 30,- CZK /Kč • sobota 150 CZK /Kč • niedziela - neděle 150 CZK /Kč,
dzieci do lat 15 w towarzystwie rodziców – wstęp bezpłatny / dětí do 15 let v doprovodu rodičů - vstup zdarma
Pod patronatem / pod záštitou Konsula Generalnego RP w Ostrawie Janusza Bilskiego
Pod patronatem / pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka
Partner Generalny / Generální partner: Třinecké železárny, a.s.
Główni sponsorzy / Hlavní sponzoři: Moravskoslezský kraj • Město Jablunkov • Tydzień Kultury Beskidzkiej • Plzeňský Prazdroj, a.s.
Konsulat Generalny RP w Ostrawie • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP • Ministerstvo kultury ČR • Milkeffekt

Patronat medialny / Mediální partneři

Organizator / Pořadatel: Miejscowe Koło PZKO w Jabłonkowie • Mariánské náměstí 18 • 739 91 Jablunkov • Česká republika • e-mail: mkpzkojablunkov@seznam.cz
Druk i opracowanie graficzne / tisk a grafická úprava: Proprint spol. s r. o., Czeski Cieszyn, tel.: 558 74 69 51

