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Z Maciejem nigdy na scenie się nie spotkałem. Pamię-
tam jednak, jak siadywałem pod sceną i podziwiałem 
jego humor. Jura spod Grónia występował jako po-
ważny mądry gospodarz a Maciej zawsze go wykpił 
swoimi powiedzonkami. To było to najciekawsze, że 
mały wzrostem Maciej z brzydką peruką i jękawy za-
wsze wygrywał te słowne potyczki z gazdą. 

Maciej jeździł po Bukowinie Tatrzańskiej, po Za-
kopanem i wszędzie tam, gdzie organizowano kon-
kursy gawędziarskie. On w nich wygrywał, bo wszy-
scy zwykle mieli swoje teksty wyuczone na pamięć, 
on natomiast potrafił improwizować i kiedy „o-o-
-opowiadoł“, to w trakcie tego zająkiwania się miał 
dosyć czasu, by wymyślić, co będzie mówić dalej. 

Kiedy przypominaliśmy sobie 10. rocznicę jego 
śmierci, przygotowaliśmy z  Władkiem Młynkiem 
tournée po kołach PZKO. Rozpoczęliśmy gdzieś  
w Kopytowie i potem odwiedziliśmy chyba z 70 in-
nych miejsc. Władek opowiadał o jego życiorysie, 
przybliżał jego tarapaty życiowe, wojenne i przed-
wojenne, ja natomiast prezentowałem jego twór-
czość. Pozostały co prawda jego gawędy, jest książka 
„Śmiych Macieja”. Te jednak nie zdołają zastąpić tych 
autentycznych przeżyć związanych z jego występami.

S Maciejem jsem se na jevišti nikdy nepotkal. Pama-
tuji si však na to, jak jsem sedával u scény a obdivoval 
jeho humor. Jura spod Grónia vystupoval jako serió-
zní moudrý hostitel a Maciej se mu prostřednictvím 
svých výroky vždy posmíval. Nejzajímavější na tom 
bylo, že koktavý Maciej drobného vzrůstu a s nevzh-
lednou parukou vždy ve slovních potyčkách s hospo-
dářem vítězil. 

Maciej navštěvoval Tatranskou Bukovinu, Zakopa-
né a další místa, kde byly pořádány soutěže lidových 
vypravěčů. Vyhrával je, neboť všichni ostatní účastníci 
se své texty naučili nazpaměť, zatímco on byl schopen 
improvizovat a když „o-o-opowiadoł“, měl během 
svého koktání čas si vymyslet, co bude říkat dál. 

Když jsme si připomínali 10. výročí jeho úmrtí, 
připravili jsme s Władkem Młynkem vystoupení, se 
kterým jsme poté objížděli skupiny PZKO. Začali jsme 
někde v Kopytově a nakonec jsme navštívili asi 70 
dalších míst. Władek mluvil o životě Ludwika Cien-
cialy, jeho životních, předválečných i válečných úska-
lích, zatímco já jsem prezentoval jeho dílo. Pravdou 
je, že se jeho vyprávění neztratila, a zachovala se mj. 
v knize „Śmiych Macieja.” Autentické zážitky spojené 
s jeho vystoupeními se však nedají ničím nahradit.

100. rocznica urodzin 
Ludwika Cienciały

Osobiście spotkałem się z Ludwikiem Cienciałą w la-
tach 80., kiedy okazjonalnie woziłem jego oraz Wła-
dysława Niedobę i Władysława Młynka na imprezy  
w miejscowych kołach PZKO. Ludwik Cienciała i Ma-
ciej to były dwie zgoła odmienne osoby. Na co dzień 
był cichym, skromnym, nieafiszującym się człowie-
kiem. Kiedy jednak wkładał na głowę perukę, w jed-
nym momencie stawał się kimś innym. To, co wtedy 
robił, jak mówił i jak się zachowywał, diametralnie 
odbiegało od tego, kim był w cywilu. W duecie z Jurą 
spod Grónia podczas Gorolskigo Święta stwarzali 
niezapomniane widowiska. Ja natomiast znałem ich 
z występów w kołach PZKO, kiedy o wiele bardziej ży-
wiołowo prowadzili swoje dialogi, a Władek Młynek 
urozmaicał je grą na akordeonie. 

Ludwika Cienciałę cenię za jego patriotyzm, któ-
ry kształtował się już wtedy, kiedy był harcerzem,  
a potem dojrzewał w czasie wojny i po jej zakończe-
niu, gdy władze komunistyczne piętnowały go za tę 
postawę. To go nie zraziło i pozostał aktywnym dzia-
łaczem społecznym, który udzielał się zarówno na 
scenie, jak i w strukturach PZKO. Przede wszystkim 
jednak Maciej pozostanie dla mnie artystą, którego 
kunszt zasługuje na najwyższy podziw.

Sté výročí narození 
Ludwika Ciencialy

Osobně jsem se s Ludwikem Ciencialou setkal  
v osmdesátých letech, když jsem jej, Władysława 
Niedobu a Władysława Młynka příležitostně vozil 
na akce PZKO. Ludwik Cienciała a Maciej byli dvě 
zcela odlišné osobnosti. Ludwik byl své podstatě 
tichý, skromný a nenáročný člověk, avšak poté co si 
nasadil na hlavu paruku, stal se najednou někým ji-
ným. To, co pak dělal, jakým způsobem mluvil a jak 
si počínal, bylo diametrálně odlišné od toho, jak se 
choval v civilním životě. V duu s Jurą spod Grónia 
vytvářeli během Gorolskigo Święta nezapomenutel-
né podívané. Znal jsem je spíše z jejich vystoupení, 
organizovaných ve skupinách PZKO, kdy své dialogy 
vedli mnohem energičtěji a ještě je podbarvoval 
svou hrou na akordeon Władek Młynek.

 Ludwika Cienciały jsem si vážil pro jeho vlaste-
nectví, které se začalo formovat již v době, kdy byl 
skautem, dozrávalo během války a formovala se je-
ště po jejím ukončení, kdy jej komunistické orgány za 
jeho postoje pronásledovaly. To jej však neodradilo 
a zůstal aktivním společenským činovníkem, jenž se 
angažoval nejen na jevišti, ale i v organizaci PZKO. 
Maciej však pro mě zůstane především umělcem, 
jehož „kumšt“ si zaslouží největší obdiv.
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Przed 100 laty urodził się Ludwik Cienciała, współorganizator Gorolskigo 
Święta, autor tekstów gwarowych, gawędziarz, znany jako jękawy Maciej. 

Ludwik Cienciała zasłużył się dla polskiego społeczeństwa na Zaolziu jako 
wszechstronny działacz społeczny. Najpierw angażował się w swojej rodzinnej 
Lesznej Dolnej, gdzie w latach 50. stał u narodzin zespołu satyryczno-estradowe-
go „Smyki”. Mniej więcej w tym samym czasie zaczął dzielić czas między Leszną 
i Jabłonków. 

W 1950 roku wstąpił w szeregi chórzystów jabłonkowskiego „Gorola”. 
Dwa lata później występował w roli jąkały-mądrali Macieja w przedstawieniu  
Gorolsko błyskawica i z tą postacią był coraz bardziej identyfikowany. Największą  
popularność przyniosły mu dialogi z Jurą spod Grónia, czyli Władysławem  
Niedobą, którymi bawili przez lata publiczność Gorolskigo Święta. Występowali  
razem również w kołach PZKO, na Tygodniu Kultury Beskidzkiej w Wiśle czy Festiwa-
lu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. 

Ludwik Cienciała pracował w warsztatach mechanicznych Huty Trzynieckiej 
i przez dwadzieścia lat angażował się w Zarządzie Głównym PZKO. Zmarł tra-
gicznie 14 czerwca 1984 roku przy eksplozji gazu w bloku w Trzyńcu-Łyżbicach. 

Před 100 lety se narodil Ludwik Cienciała, spoluorganizátor Gorolskigo 
Święta, autor nářečních textů, lidový vypravěč, známý jako koktavý Maciej.

Ludwik Cienciała se zasloužil o rozvoj polského společenství na Zaolží jako vše-
stranný veřejný pracovník. Nejprve se angažoval ve své rodné obci Dolní Líštná, 
kde stál v padesátých letech u zrodu satiricko - estrádního souboru Smyki. Přibli-
žně ve stejné době začal svůj čas rozdělovat mezi Líštnou a Jablunkov. 

V roce 1950 se připojil ke sboristům jablunkovského pěveckého sboru Gorol.  
O dva roky později byl obsazen do role koktavého Macieja v představení Gorolsko 
błyskawica a stále častěji byl s touto postavou ztotožňován. Největší popularitu 
mu přinesly dialogy s Jurą zpod Grónia čili s Władysławem Niedobou. Společně 
bavili publikum Gorolskigo Święta po dlouhá léta. Vystupovali rovněž v míst-
ních skupinách PZKO, na Tygodniu Kultury Beskidzkiej ve Visle nebo na Festiwalu  
Folkloru Ziem Górskich v Zakopaném. 

Ludwik Cienciała pracoval v mechanických dílnách Třineckých železáren  
a dvacet let se angažoval v Hlavní radě PZKO.  Dne 14. června 1984 však tragicky 
zemřel při výbuchu plynu v bytovém domě v Třinci – Lyžbicích.



Jan Ryłko
 Prezes Zarządu Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie 

Předseda výboru Místní skupiny PZKO v Jablunkově 

Trzeba tu wspomnieć o długoletnim partnerze, jakim bez wątpienia jest Huta Trzyniecka i jej kolejni 
dyrektorzy - Miroslav Boublík, Gustav Hojdysz, Jerzy Cienciała, Jan Czudek, czy Wiceprezes Rady Nadzor-
czej Ján Moder. Spółka ta od samego początku wspiera istnienie Gorolskigo Święta i daje świadectwo 
pięknego współistnienia trzech narodowości na Zaolziu. Od kilku lat znaczącym partnerem jest dla nas 
kierownictwo Województwa Morawsko-Śląskiego. Wszystkim wymienionym należą się nasze szczere 
wyrazy podziękowania i szacunku.

Półokrągła rocznica, to okazja do pokazania czegoś szczególnego, wyróżniającego. Dlatego przygo-
towaliśmy występ znakomitego polskiego zespołu Golec UOrkiestra, który wystąpi w amfiteatrze Lasku 
Miejskiego w Jabłonkowie w sobotę 6 sierpnia w godzinach wieczornych. Zapraszamy wszystkich miło-
śników góralszczyzny (i nie tylko) na to znakomite widowisko.

Gdzie szukałeś inspiracji do stworzenia tego programu?
Zainspirował mnie najstarszy wiąz w Republice Czeskiej, który rośnie w Bukowcu od ponad 500 lat i nazywa-
ny jest „Bukowiecki starzik”. To właśnie ten pomnik przyrody posłużył mi jako narrator w spektaklu. Opowiada  
o drzewach, które spoglądają na krainę i jej lud. O mocnej więzi pomiędzy ludźmi a drzewami. O mocy ich 
korzeni oraz o tym, że tylko dzięki nim można wznieść się ponad niebiosa. O wzajemnej pomocy i ochronie. 

Nie zdradzając fabuły, powiedz, jaki jest plan programu?
„Bukowiecki starzik”, któremu głosu użyczył Karol Suszka, opowiada o tym, czego był w ciągu swojego pięć-
setletniego życia świadkiem. Opowieściom starego wiązu towarzyszą tradycyjne pieśni ludowe wykonywane 
przez śpiewaczki i kapele ludowe z „gorolskigo lasu”, łączącego tu trzy miejsca: Cieszyn, Jabłonków i Żywiec. So-
liści taneczni przedstawią niestylizowane wykonanie tańców „łowiynziok”, „zbójnicki”, „patykowy”, „jawornicki”, 
a także poszczególni solowi muzycy i zespoły zaprezentują pieśni góralskie w całkowicie naturalnej improwizo-
wanej formie, bez ingerencji aranżacyjnych w oryginalny materiał folklorystyczny. Jedynym wyjątkiem pod tym 
względem jest Skład Niearchaiczny – żywiecka formacja muzyczna prezentująca tradycyjną muzykę góralską 
zagraną na nowo z wykorzystaniem nowoczesnych dźwięków. Głównym językiem użytym w programie jest 
gwara Śląska Cieszyńskiego.

Kto poza wspomnianą już formacją Skład Niarchaiczny występuje w spektaklu?
Na scenie wystąpią zespół Lipka, Nowina i Bezmiana oraz zespół folklorystyczny Bystrzyca. Nie jest to jednak 
tylko przegląd zespołów regionalnych i kapel. Członkowie ZF Bystrzycy i Jan Michalik przeplatają aktorsko po-
szczególne sceny spektaklu. Wystąpią również soliści – państwo Milerscy, Urszula Jachnicka i Małgorzata Tutko.

Gdzie jeszcze w przyszłości poza Strážnicą i festiwalem Gorolski Święto zaprezentujesz swój spektakl?
Nie ode mnie zależy, czy spektakl będzie częścią festiwalu czy innej imprezy. Jest on własnością Narodowego 
Instytutu Kultury Ludowej (Národního ústavu lidové kultury). Jeśli ktoś zainteresuje się nim i Narodowy Instytut 
Kultury Ludowej wyrazi zgodę na jego wykonanie, będę tylko zadowolony.

Je proto třeba zmínit dlouhodobé partnery, kterými jsou bezpochyby Třinecké železárny a jejich ředite-
lé, jako např. Miroslav Boublík, Gustav Hojdysz, Jerzy Cienciała, Jan Czudek, ale rovněž první místopředse-
da dozorčí rady Ján Moder. Tato společnost již od samého počátku podporuje existenci Gorolskigo Święta, 
což svědčí mimo jiné o pokojném soužití zástupců tří národností na Zaolží. Již několik let je pro nás taktéž  
významným partnerem vedení Moravskoslezského kraje. Všichni výše jmenovaní si zaslouží naše 
upřímné poděkování a úctu.

Půlkulaté výročí je taktéž příležitostí prezentovat něco výjimečného a významného. Proto jsme v letošním 
roce připravili vystoupení vynikající polské skupiny Golec UOrkiestra, jenž vystoupí v amfiteátru Městského 
lesa v Jablunkově v sobotu 6. srpna ve večerních hodinách. Zveme všechny milovníky góralszczyzny (a ne 
pouze je) na tento skvělý hudební zážitek.

Witam wszystkich czytelników naszej Gorolski Gazety po dwuletniej 
przerwie, po której cała nasza rzeczywistość wraca powoli do nor-
malności. W tym roku obchodzimy półokrągłą, 75 edycję Międzyna-
rodowych Spotkań Folklorystycznych Gorolski Święto, prezentującą 
kulturę oraz tradycje polskiej mniejszości narodowej w RC. 

Gorolski Święto zawsze było i jest manifestacją polskości, przy-
wiązaniem do tradycji, prezentacją naszej kultury oraz wkładem 
polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu, reprezentowanej przez 
Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Ja-
błonkowie, do skarbnicy kultury społeczeństwa większościowego. 
Od 75 lat jest dowodem wzajemnej tolerancji i współistnienia na-
szych narodów na Śląsku Czieszyńskim.

75 lat to szmat czasu. Przez deski podium w Lasku Miejskim w Ja-
błonkowie przewinęły się tysiące występujących artystów z całego 
świata przekazując nam swoje folklorystyczne, pokojowe pozdro-
wienia. My nie zapominamy o tych wszystkich, którzy nas przez te 
lata wspierali i pomagali utrzymać wysoki poziom Gorolskigo Świę-
ta, z którego możemy być prawem dumni. 

Nejprve bych chtěl přivítat všechny čtenáře naší Gorolski Gazety,  
a to po dvouleté přestávce, po níž se naše životy pomalu vrací do 
normálu. V letošním roce slavíme již půlkulaté 75. výročí Meziná-
rodních folklorních setkání Gorolski Święto, a to opět prezentací 
kultury a tradic polské národnostní menšiny v České republice.

Gorolski Święto vždy bylo a je vyjádřením polskosti, věrnosti tra-
dicím, prezentací naší kultury a přínosem polské národnostní men-
šiny na Zaolží (reprezentované Místní skupinou Polského kulturně-
-osvětového svazu v Jablunkově) do kulturní pokladnice většinové 
společnosti. Tento svátek je již 75 let důkazem vzájemné tolerance 
a koexistence našich národů na Těšínském Slezsku.

V průběhu 75 let uplynulo mnoho času. Na pódiu v Městském 
lese v Jablunkově se vystřídalo tisíce vystupujících umělců z celého 
světa, kteří nám předali své folkloristické a pokojné pozdravy. Ne-
smíme však zapomenout také na ty, kteří nás v těchto uplynulých 
letech podporovali a pomáhali nám udržet vysokou úroveň Gorol-
skigo Święta, svátku na nějž můžeme být právem hrdí.

Co tě inspirovalo k vytvoření tohoto programu?
Inspiroval mě nejstarší jilm v České republice, který roste v Bukovci už více než 500 let a říká se mu 
„Bukowiecki starzik“. Právě tento památný strom jsem v představení použil jako vypravěče. Vypráví  
o stromech, které shlížejí na krajinu a její lid. O silném poutu mezi lidmi a stromy. O síle jejich kořenů 
a o tom, jak pouze díky nim se můžeme rozrůst do nebeských výšin. O vzájemné pomoci a ochraně. 

Aniž bys prozradil děj, řekni, jak jsi tento program koncipoval?
 „Bukowiecki starzik“, jemuž propůjčil hlas Karol Suszka, vypráví o tom, čeho byl během svého pět set 
let dlouhého života svědkem. Vyprávění starého jilmu provázejí tradiční lidové písně v podání zpěva-
ček a lidových kapel z „goralského lesa“, v tomto případě spojujícího tři body: Těšín, Jablunkov a Ży-
wiec. Taneční sólisté předvedou nestylizované provedení tanců „łowiynziok“, „zbójnicki“, „patykowy“, 
„jawornicki“ a také jednotliví sóloví muzikanti i kapely představí goralské písně ve zcela přirozené 
improvizované podobě, bez upravovatelských zásahů do původní folklorní materie. Jedinou výjimku 
tvoří v tomto ohledu Skład Niearchaiczny – hudební seskupení z města Żywiec prezentující tradiční 
goralskou hudbu nově a s moderním zvukem. Hlavním jazykem programu je nářečí Těšínského Slezska.

Kdo kromě zmíněného uskupení Skład Niearchaiczny v programu vystupuje?
Na pódiu se představí kapela Lipka, Nowina a Bezmiana, a také folklorní soubor Bystrzyca. Není to 
ovšem jen pouhá přehlídka regionálních souborů a kapel. Právě členové FS Bystrzyca a Jan Michalik 
budou herecky proplétat jednotlivé obrazy představení. Vystoupí i sólisté – manželé Milerscy, Urszula 
Jachnicka a Małgorzata Tutko.

Budeš kromě Strážnice a festivalu Gorolski Święto svůj program uvádět i jinde?
Jestli bude program součástí nějakého festivalu nebo akce nezáleží na mně. Dílo je totiž majetkem 
Národního ústavu lidové kultury. Pokud bude mít o produkci někdo zájem a NÚLK dá svolení k realizaci, 
budu jen rád.

Trzy lata temu Chrystian Heczko (kierownik artystyczny kapeli ludo-
wej Lipka) zaprezentował na Międzynarodowym Festiwalu Folklo-
rystycznym w południowomorawskiej miejscowości Strážnice swój 
program autorski Z życia drzew. Narodowy Instytut Kultury Ludowej 
(Národní ústav lidové kultury) przyznał mu nagrodę Laureata MFF 
Strážnice 2019 za występ i wkład w dramaturgię tego spektaklu. 
Niepowtarzalną okazję obejrzenia tego programu będą mieli goście 
festiwalu Gorolski Święto w piątek, 5 sierpnia o godz. 21:30 w ramach 
programu „Był tu jedyn gajdosziczek”.

Před třemi lety uvedl Chrystian Heczko (umělecký vedoucí kapely Lipka) 
na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice svůj autorský program 
Ze života stromů. Národní ústav lidové kultury mu za účinkování a přínos 
k dramaturgii tohoto pořadu udělil ocenění Laureát MFF Strážnice 2019. 
Návštěvníci festivalu Gorolski Święto budou mít jedinečnou příležitost 
zhlédnout toto představení v pátek 5. srpna ve 21:30 v rámci programu 
„Był tu jedyn gajdosziczek“.

HO!HO!HO! Niech żyje Gorolski Święto!

„Bukowiecki starzik“
 jako główny punkt 

piątkowego programu

„Bukowiecki starzik“ 
jako hlavní bod 

pátečního programu



Kiejsi downo, jaksich tych dwacet roków tymu, jak Nowiniorze wyrośli w szwarnych galanów, Krysi Mruzek 
se zachciało dalszej kapeli. I tak powstała naszo kapela Lipka. Nazwa tej kapeli mo korzynie aż w daleki 
Kanadzie, kaj miyszkoł ujec Krysi, pan Lipka, a że mioł wielki serce i wiedzioł, kaj by trzeba było wesprzeć 
finansowo działalność, jego pinióndze pómogały w rozwoju naszej kapeli. Oprócz tego Krysia widziała jaki 
małe talenty mo wokół siebie. Od Bukowca aż po Nowsi. Szkoda ji było tych talentowanych dziecek, tymu 
nikierych pod swoje skrzydła wziyła a kapele Lipka z nimi założyła.  

I tak se partyja dziecek każdy wtorek w starej muzycznej (dzisiejsze JACKI)  schodzała, aby na próbie 
palce porzóndnie potrenowała a śpiywoczki zaś głosy rozwijały, ale czasami z tekstami se nie dowały rady. 
Krysia jako nauczycielka wymagajónco była, żodyn fałszywy dźwiynk przez swoje uszy dali nie puściła. 
Dziynki tymu z małych grajków muzycy se stali a na Zolziu se pomału dróżke muzycznóm wyszłapali.  Były 
prawie cotygodniowe koncerty, wyjazdy, konkursy, na kierych my z owacjami ze sceny odchodzali, a to 
dziynki naszej Krysi, kiero nóm do folkloru zamiłowani wszczepiła. Krysia swojóm postawóm, zachowanim 
i tym jak z wielkim szacunkym o dorboku swoich przodków mówiła, to nóm folklor do naszych serc wprost 
wybiła. Bo jak se rozbrzmi dźwiynk huśli z górolskim śpiywanim, wierzym, że każdymu nie roz gynsio skóra 
na ciele se pojawi.

 Wspóminali my już o wyjazdach, z kierych mómy niesamowite przeżycia, ale co nas zawsze zaska-
kiwało, z jakim szacunkym i zaufanim do nas Krysia podchodziła. Była nas partyja młodych, co chcieli 
świat poznować i każdy kónt wymiotać. Na takich wyjazdach było zawsze wesoło, choć dlo Krysi nie ła-
two było, bo takóm partyje uwachować, chce wielkóm odwage a tóm dycki Krysia miała. Ale my wiymy  
z kiyl jóm czerpała…bo przed każdym wyjazdym i konkursym do kościoła se stawiła i tam o Bożom ochrone 
dlo nas prosiła. Z zespołym ji też pomogała naszo Gabka kochano, kiero już z nieba nad tym zaolziańskim 
folklorym czuwo. 

Z małych dziecioków dorośli ludzie z nas wyrośli i czym starsi my sóm, tym wiyncy se wożymy tego, co 
dlo nas Krysia zrobiła. Kiela dobra w nas wszczepiła. Ni jyny dlo nas, ale całego społeczeństwa zaolziański-
go.. bo póki bedzie se śpywać ty nasze, ludowe pieśniczki, górolsko nuta nie zaginie… Krysiu za wszystko 
Ci z całego serca dziynkujymy, boś nóm poświynciła ni jyny swoje serce, ale też dużóm czynść Twojego życia 
rodzinnego. Wierzym, że to co do nas włożyłaś, prziniesie swoje owoce w postaci dalszych generacji, kierym 
górolsko nuta nie bedzie obco. Twoi Lipkorze.

Kristina Mruzková vystudovala státní konzervatoř 
v Ostravě. Po studiu nastoupila jako učitelka na Základní 
uměleckou školu v Jablunkově, kde vyučovala obor ho-
usle přibližně 50 let. Vychovala stovky mladých hudeb-
níků a založila úspěšné lidové kapely (Nowina, Lipka, 
Torka, Rozmarynek, Polana), které reprezentují místní 
region na soutěžích a mezinárodních festivalech a dosa-
hují nejvyšších ocenění. Má ohromné zásluhy v kultivaci 
bohaté kultury regionu a nesmírně přispívá ke kultur-
nímu vyžití volného času mládeže. 

Kristina Mruzková nedávno oslavila 70. narozeniny 
a na konci června tohoto roku svou pedagogickou práci 
v jablunkovské ZUŠ ukončila. Jedinečný pohled na práci 
a osobnost Kristiny Mruzkové mají její žáci, členové kapel 
Lipka a Nowina.

Krysia Mruzek jest absolwentką państwowego konserwato-
rium w Ostrawie. Po studiach rozpoczęła  pracę jako pedagog 
w Podstawowej Szkole Artystycznej w Jabłonkowie, gdzie 
przez około 50 lat uczyła gry na skrzypcach. Wyszkoliła set-
ki młodych muzyków i założyła odnoszące sukcesy zespoły 
folklorystyczne (Nowina, Lipka, Torka, Rozmarynek, Polana), 
które reprezentują lokalny region na konkursach i festiwa-
lach międzynarodowych i zdobywają najwyższe nagrody. Ma 
ogromne zasługi w upowszechnianiu bogatej kultury regio-
nu i w ogromnym stopniu pomaga młodzieży w wykorzysty-
waniu wolnego czasu w kulturze. 

Krysia Mruzek niedawno obchodziła 70. urodziny i pod 
koniec czerwca tego roku zakończyła pracę pedagogiczną w 
jabłonkowskiej Podstawowej Szkole Artystycznej. Wyjątko-
we spojrzenie na twórczość i osobowość Pani Krysi mają jej 
uczniowie, członkowie zespołów Lipka i Nowina.

Krysia Mruzek
– ikona folkloru 

jabłonkowskiego

Kristina Mruzková 
– ikona jablunkovského 

folkloru

Krysia mo taki dar, że swoich uczniów nauczi grać, jednego lepi, inszigo jeszcze lepi. A potym ukoże, że 
każdy z nich może grać te pieśniczki, kiere zno z chałupy od starków, tatów aj sómsiadów. A że to grani 
je przijymnne a dowo radość. A że każdy muzykant się może tóm radościóm podzielić z inszimi.
Kaj Krysie nóndziecie? Dlo tych, co Krysie nie znajóm:
- To je ta pani przi wejściu na scene, co kole ni stoji pełno dziecek. Czakajóm na swój wystymp a każ-
dóm chwile je słychać: „Pani, nastrojcie mi skrzipce. Pani, jo nimóm splatki. Pani, jo potrzebujym na 
wychodek.”
- To je ta pani, co przi wystympie stoi kónsek przed scenóm a dudro pod nosym, że to za rychło, to za 
cicho a krziwi se przi każdym fałszu (bo łóna każdy słyszi).
- To je ta pani, co po wystympie wito dziecka schodzónce ze scyny słowami: „Dobre to było.”
A przi tym to je ta pani, kierej nie nóndziecie miyndzy tymi, co je dlo nich nejważniejszi pochwolyni, 
podziynkowani a zbiyrani splendorów. Óna siado na bicykiel a pydliko ku chałupie bo mo eszcze kupa 
roboty na zogrodzie.
Pokażde, jak idymy na scyne my - jeji byli wychowankowie, tak jóm widzym kónsek przed scynóm.  
Na szczynści uż nie widzym dość dobrze na to, abych widzioł, jak sie krziwi przi fałszach. Jak zlezymy, 
tóż nóm zaś powiy: „Sóm ście dobrzi.”

Za NOWINE Grzegorz Stopa

Do gorolskigo nieba odeszła Gabriela Pazdera, nauczycielka polskiego 
przedszkola w Bukowcu, społeczniczka i miłośniczka folkloru. 

Wielu pamięta ją, jak prowadziła wspólnie z Tadeuszem i Marcinem Filip-
czykiem czy z Chrystianem Heczko niedzielny program Gorolskigo Święta. 
Kochała folklor. Jako nauczycielka założyła i prowadziła zespół dziecięcy 
Lipka a później Pastyreczki w polskiej szkole w Bukowcu. 

Była człowiekym o  wielkim sercu. Zawsze ofiarno, gotowo do niesie-
nia bezinteresownej pomocy, chętnie udzielała się w życiu towarzysko  
– kulturalnym. Gorolski Święto  prowadziła przez wiele lat, wszędzie zawsze 
pełno było jej uśmiechu i serca. Długo by było można jeszcze pisać, za co 
wszystko chcymy naszej Gabce podziękować, ale najlepi wypowiy to za nas 
pieśniczka, kieróm na jeji pogrzyb napisali Józef i Marian Mazurowie.

Szumi jawor szumi, osika też szumi

Do Ciebie Pónbóczku dziś rynce skłodómy.

Gabka już przi Tobie, wszyscy w to wierzymy

I aspóń w modlitwie spóminać bedymy.

Pore słów o dziousze przipómnieć je trzeba,

trzi dziecka wyrosły – każdy mo dar z nieba.

Gorola kludziła zpatki pore roków,

we scholi prym była, dzisio uż mo spokój.

Szumióm smreki, jedle – cicho pod Girowóm, 

gdo teraz nauczy grać pieśniczke nowóm.

Nie jyny w Bukowcu – wszyndzi wokół siebie

śpiywejcie, bo Gabka dyryguje w niebie…

ŻEGNÓMY CIE GABKA 
I DZIYNKUJYMY !!!



„W zeszłym roku udało nam się awansować do finału ogólnokrajowego przeglądu dziecięcych zespołów folklo-
rystycznych w Jihlavie. Z powodu covidu finał odbył się dopiero w tym roku. Wśród dwunastu najlepszych ze-
społów nasz jabłonkowski Zaolzioczek nie został niezauważony, a nawet znalazł się w gronie sześciu najlepszych 
zespołów. Zostały one nagrodzone m.in. za kostiumy czy scenografię. Nasz Zaolzioczek otrzymał dyplom za pro-
gram sceniczny „Jak jo chodził do szkoły“. Obawialiśmy się trochę, że nie będą nas w tej Jihlavie rozumieć, ale jury 
udzieliło nam wyróżnienie właśnie za użycie gwary,” uśmiecha się Lucka Peter Tomek, autorka choreografii.

„Do finále celostátní přehlídky dětských folklorních souborů v Jihlavě se nám podařilo postoupit už loni, ale kvůli 
covidu se finále konalo až letos. Mezi dvanácti nejlepšími soubory se ten náš neztratil. Dostal se dokonce mezi 
šest nejlepších souborů, které byly oceněny za kostýmy nebo scénografii. Náš Zaolzioczek získal ocenění za pro-
gram „Jak jo chodził do szkoły“. Trochu jsme se báli, že nám v Jihlavě nebudou rozumět, ale k našemu překvapení 
nás porota ocenila právě za použití nářečí,“  říká s úsměvem Lucie Peter Tomková, autorka choreografie. 

Wyróżnienie 
dla 

Zaolzioczka

Ocenění 
pro 

„Zaolzioczek“ 

Připravujeme
U příležitosti 75. ročníku festivalu připravujeme ve spolupráci s Muzeem Třineckých železáren  
a města Třince výstavu nazvanou Fenomén Gorolski Święto. Výstava bude mapovat historii 
tohoto jedinečného festivalu, jeho osobnosti, tradiční gastronomii a řemesla. Chybět nebude ani 
výtvarná dílna pro děti. Vernisáž výstavy je naplánována na 14. října tohoto roku. 

W sobotę 11 czerwca w Jihlavie odbył się finał 27. Kra-
jowego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycz-
nych. Podczas koncertu wystąpiło dwanaście zespołów 
folklorystycznych z Czech, Moraw i Śląska, które wygrały 
eliminacje wojewódzkie. Jabłonkowski Zaolzioczek zdo-
był wyróżnienie za użycie dźwięcznej i naturalnej gwary. 

V sobotu 11. června se v Jihlavě uskutečnilo finále 27. ro-
čníku celostátní přehlídky dětských folklorních souborů. 
Během koncertu vystoupilo dvanáct folklorních souborů 
z Čech, Moravy a Slezska, které zvítězily v krajských ko-
lech. Zaolzioczek z Jablunkova získal ocenění za zvuko-
malebnost a přirozenost jevištního projevu v nářečí. 

Przygotowujemy
Z okazji 75. rocznicy festiwalu przygotowujemy we współpracy z Muzeum Huty Trzynieckiej i Mia-
sta Trzyńca wystawę Fenomen Gorolski Święto. Wystawa przedstawi historię tego wyjątkowego 
festiwalu, jego osobowości, tradycyjną gastronomię i rzemiosło. Częścią składową wystawy będą 
również warsztaty plastyczne dla dzieci. Otwarcie wystawy zaplanowano na 14 października br. 

Warsztaty dla rodzin z dziećmi poprowadzi Agnieszka Pawlitko z Cieszyńskiego 
Ośrodka Kultury, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Najmłodsi 
będą mogli wykonać papierowy kwiatek zwany „cieszynianka“, który jest sym-
bolem miasta Czeskiego Cieszyna, zakładkę inspirowaną haftem krzyżykowym 
czy papierowe figurki w tradycyjnych strojach.

„Kwiat cieszynianki jest charakterystyczny tym, że ma zielone płatki i żół-
ty środek. Najmłodsi będą mogli wykonać go z papieru, a do tego użyją kredek, 
nożyczek i kleju. Żeby przybliżyć dzieciom na czym polega haft krzyżykowy, któ-
rymi zdobione są tradycyjne stroje ludowe, będą miały okazję stworzyć z papieru 
wyjątkową zakładkę, która inspirowana będzie starymi wzorami haftów. Strój gó-
ralski również będzie ważnym elementem warsztatów, gdyż wg obowiązujących 
zasad stworzyć będzie można tańczącą góralkę i górala. Będziemy kleić, wycinać, 
malować, rysować, projektować wzory. Każdy wyjdzie z warsztatów ze swoim 
upominkowym dziełem,”  uzupełnia Agnieszka Pawlitko.

W ramach programu artystycznego przygotowywane są również warsztaty, 
których motywem przewodnim będzie wykonanie pamiątki inspirowanej logo 
Gorolskigo Święta. Odbędą się również konkursy dla dzieci i dorosłych o warto-
ściowe nagrody. Warsztaty plastyczne odbędą się w Lasku Miejskim w weekend 
festiwalowy (6-7 sierpnia) od godziny 11.00.

Nejen pro nejmladší návštěvníky festivalu letos připravujeme novinku  
ve formě dětského výtvarného koutku. Folklorní centrum Těšínského 
Slezska pro rodiny s dětmi připravilo umělecké výtvarné dílny založené na 
kulturním dědictví Těšínského Slezska.

Workshopy pro rodiny s dětmi povede Agnieszka Pawlitko z Těšínského kulturní-
ho střediska „Dom Narodowy“, absolventka Akademie výtvarných umění v Kra-
kově. Nejmenší si budou moci vyrobit papírovou květinu tzv. těšíňanku, která 
je symbolem města Český Těšín, záložku inspirovanou křížkovým stehem nebo 
papírové postavičky v krojích.

 „Těšíňanka má zelené okvětní lístky a zelený střed, nejmladší si ho budou moci 
vyrobit z papíru, k čemuž jim poslouží pastelky, nůžky a lepidlo. Abychom dětem 
přiblížili tradiční křížkové výšivky, které zdobí gorolské kroje, budou si moci vytvořit 
unikátní záložku inspirovanou těmito vzory. Gorolský kroj je důležitým motivem 
workshopů, zájemci si proto budou moci vyrobit tančící gorolský pár v kroji. Bude-
me lepit, stříhat, malovat a navrhovat vzory. Každý si odnese něco na památku,“  
doplňuje Agnieszka Pawlitko. 

V rámci výtvarného programu je připraven i workshop, jehož ústředním 
motivem bude výroba suvenýru inspirovaného logem Gorolskigo Święta. 
Chybět nebudou ani soutěže pro děti i dospělé o hodnotné ceny. Výtvar-
ný workshop bude v jablunkovském Městském lese během festivalového  
víkendu (6. – 7. 8.) od 11:00 hod.

Výtvarný workshop 
nejen pro děti

Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle to kompleks edukacyjno – 
rekreacyjny położony na terenie ośrodka sportowego Jonidło. Na 
terenie ośrodka znajdują się: budynek z salą ekspozycyjną i siedzibą 
Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego. Trasa narto – rolkowa, 
boisko piłkarskie, korty tenisowe, staw wodny wraz 
z pomostem, szereg trampolin oraz ogrody edukacyjne.

Zadaniem Centrum jest wzbogacenie wiedzy przyrodniczej 
mieszkańców i przyjezdnych, budowanie świadomości wpływu 
człowieka na środowisko, kształtowanie zrównoważonego sposobu 
korzystania z zasobów przyrodniczych. Kompleksowość obiektu za-
pewnia aktywne spędzanie czasu dla całych rodzin. Działania edu-
kacyjne skierowane są do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym także 
do osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, by uzupełniać wiedzę 
o środowisku i zrównoważonej gospodarce. 

Warto zwiedzić 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle

Centrum ekologického vzdělávání ve Visle je školící a rekreační stře-
disko v areálu sportovního komplexu Jonidło. Nachází se tu budova 
s výstavním sálem a sídlem Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowe-
go, trasa pro lyžování a bruslení na kolečkových bruslích, fotbalové 
hřiště, tenisové kurty, rybník s můstkem, řada trampolín a také 
vzdělávací zahrady.

Úkolem tohoto centra je obohacovat přírodní znalosti obyvatel a 
návštěvníků, budovat povědomí o vlivu člověka na životní prostředí 
a formovat udržitelný způsob využívání přírodních zdrojů. Víceúčelo-
vé zařízení umožňuje aktivní trávení času celým rodinám. Vzděláva-
cí aktivity jsou zaměřeny na děti, mládeži dospělé, včetně osob se 
zdravotním postižením. Úkolem zařízení je vykonávat činnost pro 
doplnění znalostí o životním prostředí a vyváženém ekonomickém  
hospodaření.

Tip na výlet do Centra ekologického 
vzdělávání ve Visle

Strefa dziecka 
– warsztaty dla całych rodzin

Nie tylko dla najmłodszych gości festiwalu, w tym roku przygotowuje-
my nowość: Strefę dziecka – kącik artystyczny. Centrum Folkloru Śląska  
Cieszyńskiego przygotowało dla rodzin z dziećmi warsztaty plastyczne 
oparte na dziedzictwie kulturowym Śląska Cieszyńskiego. 

Stoisko Centrum w Wiśle zaprasza na warsztaty wykonywania 
świec z węzy pszczelej oraz malowania kamieni 
w Lasku Miejskim w sobotę 6 sierpnia od godziny 11.00. 

V sobotu 6. srpna od 11:00 hodin v Městském lese se  u stánku 
centra bude konat workshop výroby svíček z vosku a malování 
kamenů.



Na festivalu vystoupí Golec uOrkiestra
Vrcholem festivalového programu bude koncert skupiny Golec uOrkiestra, který se uskuteční 
v sobotu 6. srpna ve 21:30. Tato v Polsku velice populární skupina má své fanoušky i na Těšínském 
Slezsku a tak nejen je zveme v sobotu do jablunkovského Městského lesa. 

Solidní porce šťavnatého „gorolského“ folku, špetka popu, trocha rock & rollu a jazzu. S těmito hudební-
mi složkami vytvořila Golec uOrkiestra mimořádně originální recept na hudební úspěch. Tvůrci tohoto 
uměleckého projektu jsou bratři-dvojčata, Łukasz a Paweł Golec. „Gorole“ z Milówky v Živeckých Besky-
dech, absolventi katedry jazzu a populární hudby Hudební akademie v Katovicích debutovali v roce 1999 
albem Golec uOrkiestra 1. Obsahuje písně jako Lornetka nebo Crazy is my life, z nichž se staly celo-
státně známé hity. Další album skupiny Golec uOrkiestra 2 vydané v roce 2000 obsahuje hit Ściernisco, 
Słodycze nebo píseň Zwycięstwo věnovanou Adamu Małyszovi. O dva roky později se na trhu objevilo 
album Golec uOrkiestra 3, na kterém je dynamická píseň Pędzą konie nebo ironické Kto się ceni. 

Přestože je kapela věrná svým hudebním kořenům, nebojí se uměleckých experimentů, jejichž 
příkladem je spolupráce s Gromee and Bedoes. Výsledkem této spolupráce je píseň Górą Ty vydaná v 
roce 2019, která okamžitě dobyla hudební žebříčky a stala se nesporným hitem. Důkazem odvahy a 
otevřenosti novým hudebním formám je projekt Symphoethnic, ve kterém kapela Golec uOrkiestra 
spolupracuje s vynikajícími zpěváky (Piotr Cugowski, Kuba Badach, Andrzej Lampert, Krzysztof Trebunia 
– Tutka), se symfonickým orchestrem Silesian Art Collective, s kapelou Orkiestra Ludowa a s virtuosy ve 
hře na etnické nástroje. Koncert se skládá ze slavných hitů Golec uOrkiestry v nových aranžích a několika 
premiérových písní. Spojení symfonických zvuků s etnickou hudbou se ukázalo jako skvělý nápad, proto-
že projekt byl fantasticky přijat a publikem vysoce oceněn.

 Kapela dosud natočila 11 alb a živých desek, kterých se prodaly miliony kopií. Obliba a sympatie pu-
blika vyústily v četná ocenění a vyznamenání. Golec uOrkiestra obdržela mj. dvě hudební ceny Fryderyk, 
cenu Superjedynka na Festivalu polské písně v Opole, dvě sošky Wiktor, Asa Empiku za nejlepší prodej 
desky a cenu TVP a Ministerstva kultury a národního dědictví Genius loci - Poloniae  za popularizaci pol-
ské kultury v zemi i v zahraničí.

Na festiwalu zagra Golec uOrkiestra
Punktem kulminacyjnym programu festiwalu będzie koncert grupy Golec uOrkiestra, który  
odbędzie się w sobotę 6 sierpnia o godz. 21.30. Ta bardzo popularna w Polsce grupa ma swoich 
fanów również na Śląsku Cieszyńskim, więc nie tylko ich gorąco zapraszamy do Lasku Miejskiego 
w Jabłonkowie.

Solidna porcja soczystego góralskiego folku, szczypta popu, odrobina rock & rolla i okruch jazzu. Z tych 
muzycznych komponentów Golec uOrkiestra stworzyła niezwykle oryginalny przepis na muzyczny 
sukces. Twórcy tego artystycznego projektu to urodzeni pod dobrą nutą bracia bliźniacy Łukasz i Paweł 
Golcowie. Górale z Milówki w Beskidzie Żywieckim, absolwenci Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
Akademii Muzycznej w Katowicach zadebiutowali w 1999 roku płytą Golec uOrkiestra 1. Umieszczone 
na niej utwory, takie jak Lornetka czy  Crazy is my life, do dziś nuci cała Polska. Na kolejnym krążku 
grupy Golec uOrkiestra 2, wydanym w 2000 roku, znalazł się przebój Ściernisco, żartobliwe Słody-
cze oraz dedykowany Adamowi Małyszowi utwór Zwycięstwo. Dwa lata później na rynku muzycznym 
ukazał się album Golec uOrkiestra 3, z którego pochodzą pełne góralskiej dynamiki Pędzą konie oraz 
ironiczne Kto się ceni. 

Choć zespół  jest wierny swoim muzycznym korzeniom, nie obawia się artystycznych eksperymen-
tów, czego przykładem jest współpraca z Gromeem i Bedoesem. Efektem tej kooperacji jest wydany  
w 2019 roku utwór Górą Ty, który natychmiast podbił muzyczne listy przebojów i stał się niekwestio-
nowanym hitem. Dowodem odwagi i otwartości na nowe formy muzyczne jest także projekt Sympho-
ethnic,  w którym zespół Golec uOrkiestra połączył siły z wybitnymi wokalistami (Piotr Cugowski, Kuba 
Badach, Andrzej Lampert, Krzysztof Trebunia - Tutka), z orkiestrą symfoniczną Silesian Art Collective, 
Orkiestrą Ludową oraz najwybitniejszymi wirtuozami gry na instrumentach etnicznych. Koncert składa 
się ze znanych przebojów Golec uOrkiestry w nowych aranżacjach oraz kilku premierowych utworów. 
Połączenie brzmień symfonicznych z muzyką etniczną okazało się znakomitym pomysłem, bo projekt 
został fantastycznie przyjęty i wysoko oceniony przez publiczność.

Zespół nagrał dotąd  11 albumów i płyt koncertowych, które sprzedały się  w milionach egzem-
plarzy. Popularność i sympatia publiczności zaowocowała licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Golec 
uOrkiestra otrzymała m.in. dwa „Fryderyki”, „Superjedynkę”  na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu,  
dwie statuetki „Wiktora”, „Asa Empiku” za najlepszą sprzedaż płyt oraz nagrodę TVP i Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego „Genius Loci - Poloniae” za popularyzowanie kultury polskiej w kraju  
i za granicą.

Bracia Paweł i Łukasz Golcowie z ogromną pasją i zaangażowaniem poświęcają się nie tylko koncer-
towaniu i tworzeniu nowych utworów, ale także działalności społecznej. W 2003 roku założyli Fundację 
zajmującą się min. kultywowaniem muzyki łuku Karpat poprzez tworzenie na Żywiecczyźnie dzieci-
ęcych ognisk twórczości artystycznej.

Bratři Paweł a Łukasz Golcovi se s velkou vášní a nasazením věnují nejen koncertování a tvorbě no-
vých písní, ale také společenským aktivitám. V roce 2003 založili nadaci, která mj. podporuje děti v umě-
lecké tvořivosti v regionu Živec, čímž se snaží kultivovat hudbu karpatského oblouku.



Kołacz zawojski

Seznam surovin:
500 gramů hrubé pšeničné mouky
1 ½ čtvrtky másla
8 vajec
50 gramů droždí
3 lžíce cukru
4 středně velké vařené brambory

Wykonanie:
Drożdże rozpuścić z trzema łyżkami cukru, dodać trochę mleka, trochę mąki, 
rozmieszać i zostawić do wyrośnięcia. ½ kostki masła roztopić, dodać trzy jaj-
ka i pół kilo mąki, 2 szklanki mleka, trochę ugotowanych ziemniaków   
(1 łyżkę). Zarobić ciasto i zostawić do wyrośnięcia.

Ser zemleć, cebulę zeszklić na maśle i dodać do sera. Gdyby ser był za 
gęsty, dodać kwaśną śmietanę lub mleko. 5 jajek, ziemniaki zmielone przez 
maszynkę, ziele angielskie, pieprz, trochę cukru, sól do smaku - to wszystko 
wymieszać z resztą masła i dać na wyrośnięte ciasto.
Piec 1 godz. w 160ºC.

Składniki:
50 dag mąki pszennej typ. 450, 500
1 ½ kostki masła
mleko
8 jajek
5 dag drożdży
3 łyżki cukru

4 średnie gotowane ziemniaki
1 ½ kg sera
ziele angielskie
sól
pieprz
4 średnie cebule
kwaśna śmietana lub mleko

Postup přípravy:
Droždí rozpustíme se třemi lžícemi cukru, přidáme trochu mléka, trochu mouky, zamí-
cháme a necháme kynout. Rozehřejeme ½ čtvrtky másla, přidáme tři vejce a půl kila 
mouky, 2 hrnky mléka a jednu lžíci vařených brambor. Vypracujeme těsto a necháme 
vykynout.

Pomeleme tvaroh a přidáme k němu cibuli osmahnutou na másle. Pokud je tvaroh 
příliš hustý, přidáme trochu kysané smetany nebo mléka. Dodáme 5 vajec s brambory 
umletými na strojku, přidáme nové koření, pepř, trochu cukru a dochutíme solí. To vše 
promícháme se zbytkem másla a klademe na povrch vykynutého těsta.
Pečeme v troubě při teplotě 160 °C.

Zavojský koláč

1 ½ kg tvarohu
nové koření
sůl
pepř
4 středně velké cibule
kysaná smetana nebo mléko

Podbabiogórze 
– okres Sucha

Oblast Podbabiogórze se nachází na severním úpatí Babí Hory, 
která je nejvyšším vrcholem Polských Beskyd a je taktéž nazývána 
jejich královnou. Administrativně je začleněna do okresu Sucha.  
Na jihovýchodě sousedí s Podhalím a polskou Oravou, na jihu se Slo-
venskem a na západě se Žyvieckou oblastí. V tomto regionu spolu 
také hraničí Žyviecké, Makovské a Malé Beskydy. Podbabiogórze 
v okresu Sucha je tedy typickou horskou oblastí a tvoří ji 9 obcí a dvě 
města. Je to město Sucha Beskidzka, jako hlavní centrum a nejvý-
znamnější středisko okresu, a dále město Jordanów. Součástí okre-
su Sucha je dále „městsko - venkovská“ obec Maków Podhalański  
a šest vesnic: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Zawo-
ja a Zembrzyce. V jižní části Malopolska se nachází celkem 37 obcí.

Z přírodního hlediska se jedná o velmi bohatý a různorodý re-
gion. Téměř polovinu jeho katastru pokrývají lesy. V okresu Sucha 
bylo taktéž vyčleněno několik zvláště chráněných oblastí.

Specifickým symbolem tohoto regionu, jeho dominantou  
a hlavní turistickou i poznávací atrakcí je masiv Babí Hory (1725 m 
n. m.). V roce 1954 byl za účelem ochrany unikátních přírodních  
i krajinotvorných hodnot založen Národní park Babí Hora (BgPN), 
jenž byl v roce 1976 zařazen do mezinárodní sítě biosférických re-
zervací UNESCO.

Podbabiogórze 
– powiat suski

Podbabiogórze, leżące u północnych podnóży Babiej Góry, najwyższego 
szczytu polskich Beskidów, nazywanego ich królową, administracyjnie 
wpisuje się w obszar powiatu suskiego, a geograficznie wciśnięte jest 
między Podhale i polską Orawę od południowego-wschodu, Słowację od 
południa oraz Żywiecczyznę z zachodu. Tu stykają się ze sobą trzy części 
Beskidów: Żywiecki, Makowski i Mały. Powiat suski – Podbabiogórze, 
jest więc obszarem typowo górskim, a tworzy go 9 gmin – dwa miasta: 
Sucha Beskidzka, która jest stolicą i głównym ośrodkiem powiatu oraz 
Jordanów, jedna gmina miejsko-wiejska: Maków Podhalański i sześć 
gmin wiejskich: Budzów,  Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Zawo-
ja, Zembrzyce. W skład położonego w południowej Małopolsce powiatu 
wchodzi łącznie 37 miejscowości.  

Jest to region bardzo bogaty i zróżnicowany przyrodniczo. Blisko po-
łowę jego powierzchni zajmują lasy. Na terenach zajmowanych przez 
powiat suski wyodrębnionych zostało kilka niezwykle cennych obszarów, 
które zostały objęte specjalną ochroną.

Swoistym symbolem regionu, jego dominantą krajobrazową i główną 
atrakcją turystyczno-krajoznawczą powiatu suskiego jest masyw Babiej 
Góry (1725 m). W celu ochrony jego unikalnych walorów krajobrazowych 
i przyrodniczych został utworzony w 1954 r. Babiogórski Park Narodowy 
(BgPN), w 1976 r. włączony do międzynarodowej sieci rezerwatów bios-
fery UNESCO.

Góralskie tradycje i barwny folklor

Goście, którzy zawitają na Podbabiogórze mogą poznać bogate dziedzic-
two kulturowe regionu. W ujęciu historyczno-etnograficznym mieszkają 
tu trzy góralskie grupy. Najliczniejsi są Górale Babiogórscy, zamieszkują-
cy południową część powiatu suskiego. Na zachodnich krańcach powiatu 
mieszkają Górale Żywieccy, a na jego północnym wschodzie i wschodzie 
Kliszczacy. Taki podział, obecnie w dużej mierze umowny, znajduje swo-
je odzwierciedlenie już tylko w folklorze, który żywy jest współcześnie 
dzięki zespołom ludowym, kapelom, kołom gospodyń i stowarzyszeniom 
pielęgnującym miejscowe tradycje.

Wizyta na Podbabiogórzu to również dobra okazja, by poznać ciekawe 
zabytki architektury. Wiele z nich jest cennymi przykładami dziedzictwa 
kulturowego na trwale wpisanymi w historię tego regionu i jego beskidz-
ki krajobraz.

Podbabiogórskie rękodzieło

Z Podbabiogórza pochodzą znane i rozpoznawalne, nie tylko w Polsce, 
drewniane zabawki – kolorowe ptaszki i koniki. Znajduje się tu najstar-
szy, spośród wciąż czynnych, i jednocześnie jeden z najbardziej uznanych 
ośrodków tradycyjnego zabawkarstwa w Polsce, nazywany obecnie 
ośrodkiem stryszawskim, a różne wzory dawnych i współczesnych zaba-
wek można zobaczyć w Beskidzkim Centrum Zabawki Drewnianej.

W dziedzictwo kulturowe regionu na stałe wpisane jest też rękodzieło 
artystyczne jakim jest hafciarstwo. Jego tradycje sięgają ubiegłych wie-
ków, a hafciarska wytwórczość rękodzielnicza rozkwitła zwłaszcza pod 
koniec XIX w., z chwilą otwarcia Krajowej Szkoły Hafciarskiej w Makowie 
Podhalańskim. Znane lokalnie wyroby zasłynęły wówczas szerzej, w tym 
również za granicą.

Tradice horalů a pestrý folklór

Návštěvníci oblasti Podbabiogórze získají povědomí o bohatém kul-
turním dědictví regionu. Z historického a etnografického hlediska je 
možno vyčlenit tři skupiny zdejších horalů. Nejpočetnější z nich jsou 
Górale Babiogórscy v jižní části okresu Sucha. Na západním okraji 
okresu žijí Górale Żywieccy a na jihovýchodě a východě této oblas-
ti pak Kliszczacy. Takové, dnes již převážně konvenční rozdělení, je 
znatelné pouze v lidových tradicích, které jsou díky folklórním sou-
borům, kapelám, kołóm hospodyň a spolkům ctícím místní tradice, 
stále živé.

Návštěva oblasti Podbabiogórze je také vhodnou příležitostí 
k poznávání zajímavých architektonických památek, z nichž mnohé 
reprezentují cenné ukázky kulturního dědictví a jsou trvale zapsány 
do historie tohoto regionu a jeho beskydské krajiny.

Podbabiohorské rukodělné práce

Z oblasti Podbabiogórze pocházejí známé, a nejen v Polsku rozpo-
znatelné, dřevěné hračky – barevní ptáci a koníci. Nalézá se tu také 
nejstarší, stále aktivní a zároveň jedno z nejuznávanějších center 
tradiční výroby hraček v Polsku s obecným názvem stryszavské 
centrum. V Beskydském centru dřevěných hraček můžete zase vidět 
různé vzory historických, ale i současných hraček. 

Do kulturního dědictví tohoto regionu jsou rovněž trvale zapsá-
ny umělecké rukodělné práce. Jedná se zejména o výšivku, jejíž tra-
dice tradice sahají až do minulých století. Vzkvétala však především 
koncem 19. století, kdy byla otevřena Krajowa Szkoła Hafciarska  
v obci Makow Podhalański. Místní výrobky se v tomto období šířeji 
proslavily, a to nejen v Polsku, ale i v zahraničí.



Stworzenie znaku jakości dla produktów z terenu powiatu pszczyńskiego 
było wspólną inicjatywą Wicestarosty Pszczyńskiego - Damiana Cieszew-
skiego oraz Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej - Grze-
gorza Cempury, którzy inspirowali się marką „Górolsko Swoboda produkt 
regionalny®” wdrażaną od 2007r. z wielkim powodzeniem na czesko – 
polsko – słowackim trójstyku przez Izbę Regionalną im. Adama Sikory MK 
PZKO w Jabłonkowie.

Pierwsze spotkanie mieszkańców powiatu pszczyńskiego oraz regio-
nalnego koordynatora marki „Górolsko Swoboda produkt regionalny®” 
– Leszka Richtera w charakterze eksperta, odbyło się pod koniec listo-
pada 2019 roku i wtedy też podjęto decyzję o stworzeniu marki Ziemi 
Pszczyńskiej.

W 2021r. Starostwo Powiatowe w Pszyczynie przystąpiło do realizacji 
projektu pn. „Regionalne produkty - bogactwo pogranicza” dofinansowa-
nego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu 
INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Przy współpracy z 
Leszkiem Richterem, powstała Lokalna Marka Ziemi Pszczyńskiej - znak 
jakości przyznawany produktom wytwarzanym w powiecie pszczyńskim, 
spełniającym określone kryteria certyfikacyjne. Jej celem jest wspiera-
nie lokalnej przedsiębiorczości, promowanie walorów i zasobów Ziemi 
Pszczyńskiej, a także wzrost ruchu turystycznego w tym regionie.

Artykuły oznaczone przedmiotową marką są gwarancją wysokiej ja-
kości produktów, pochodzących z terenu powiatu pszczyńskiego. Logo 
Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej nawiązuje do wizerunku róży, stano-
wiącej element historycznego haftu pszczyńskiego.

Dotychczas przeprowadzono jeden nabór wniosków o przyznanie 
Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, w wyniku którego Komisja Certyfika-
cyjna przyznała certyfikat 26 produktom/grupom produktów, wytwarza-
nym przez 13 producentów. W tym gronie znalazły się m.in. sery kozie i 
krowie, masło, mleko i jogurty, gęsina oraz pasztet z gęsiną w słoju, ro-
lada śląska z kluskami i modro kapusta, kopy pszczyńskie, chleb z łopaty, 
jaja, pszczyńskie grzybki, miody odmianowe oraz z dodatkiem suszonych 
kwiatów, borowina i solanka z goczałkowickich złóż, mydła konopne, wo-
reczki z lawendą oraz haft ręczny - czepidło.

Producenci, którym przyznano prawo do używania Lokalnej Marki 
Ziemi Pszczyńskiej zaprezentują się szerokiej publiczności w Lasku Miej-
skim w sobotę i niedzielę 06. - 07. 08. 2022r. w ramach programu „Szi-
kowne Gorolski Rynce”.

Vytvoření značky kvality pro výrobky z okresu Pszczyna bylo společnou 
iniciativou místostarosty města  Pszczyny, Damiana Cieszewského a před-
sedy Sdružení milovníků pszczynského regionu (Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Pszczyńskiej), Grzegorze Cempury, které inspirovala značka „Górol-
sko Swoboda regionální produkt®“, zavedená s velkým úspěchem od roku 
2007 na česko – polsko - slovenském trojmezí, prostřednictvím Izby Regi-
onalnej im. Adama Sikory MS PZKO v Jablunkově.

První setkání zástupců okresu Pszczyna s regionálním koordinátorem 
značky „Górolsko Swoboda regionální produkt®“, Leszka Richtera, jako 
odborníka, proběhlo koncem listopadu roku 2019. Brzy padlo rozhodnutí  
o vytvoření značky pszczynského regionu.

V roce 2021 přistoupili zástupci Okresního úřadu v Pszyczyně k reali-
zaci projektu s názvem „Regionální výrobky – bohatství pohraničí“, který 
byl spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy v rámci 
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Ve spolupráci s Leszkem 
Richterem tak mohla vzniknout lokální značka pszczynského regionu. 
Jedná se o značku kvality, která se uděluje produktům vyrobeným v této 
oblasti. Musí však splňovat určitá certifikační kritéria. Cílem tohoto pro-
jektu je podpora místního podnikání, propagace hodnot a bohatství pszc-
zynského regionu, s čímž samozřejmě souvisí i snaha o zvýšení cestovního 
ruchu v kraji.

Výrobky, označené předmětnou značkou, jsou zárukou vysoké kvality 
výrobků, pocházejících z okresu Pszczyna. Logo lokální značky pszczyn-
ského regionu charakterizuje ilustrace růže, jako prvku pszczynské histo-
rické výšivky.

K dnešnímu dni proběhla první výzva k podávání přihlášek na schvále-
ní Lokální značky pszczynského regionu, na jejímž základě udělila certifi-
kační komise kladné hodnocení 26 produktům či skupinám produktů, vy-
robených 13 výrobci. Do této skupiny patřily mj. kozí a kravský sýr, máslo, 
mléko a jogurty, husí maso a paštika s husím masem ve sklenici, slezská 
roláda s kluskami (bramborové knedlíčky s vařených brambor), červené 
zelí, kopy pszczynskie (piškotový dezert se šlehačkou), „chléb z lopaty“, 
vejce, pszczynské  hříbky, odrůdové medy a med s přídavkem sušených 
květin, bahno a solanka z goczałkovických zřídel, konopná mýdla, sáčky 
s levandulí a ruční výšivka – czepidło (menší trojcípý plátěný šátek, jako 
součást kroje).

Výrobci, kteří již mohou užívat Lokální značku pszczynského regionu, 
se široké veřejnosti představí v Městském lese v Jablunkově, v sobotu i 
v neděli 6. – 7. srpna roku 2022, v rámci programu „Szikowne Gorolski 
Rynce“.

Jak powstawała
Lokalna Marka 

Ziemi Pszczyńskiej

Jak vznikla 
lokální značka 

pszczynského regionu

Konkurs kulinarny
W trosce o ochronę, zachowanie, wzmacnianie i promocję regionalnego dziedzictwa kulinarnego Izba Regionalna im. 
Adam Sikory MK PZKO w Jabłonkowie ogłasza pierwszą edycję konkursu o Najlepszą Tradycyjną Potrawę Trójstyku 
„Kapusta, dymbowo przicieś“. Regulamin oraz wzkazówki organizacyjne zostaną opublikowane we wtorek 26 lipca 
pod adresem www.gorolskiswieto.cz. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. 

Kuchařská soutěž
V zájmu ochrany, zachování, posílení a propagace regionálního kulinářského dědictví vyhlašuje Izba Regionalna im. 
Adama Sikory MS PZKO v Jablunkově první ročník soutěže o Nejlepší tradiční pokrm Trojmezí „Kapusta, dymbowo 
przicieś“. Pravidla a podmínky soutěže budou zveřejněny v úterý 26. července na www.gorolskiswieto.cz. Na vítěze 
čekají atraktivní ceny.



Tak było przed rokiem / Ohlédnutí za minulým ročníkem

Niedziela 1. 8. 2021

Sobota 31. 7. 2021



Ponieważ covid-19 uniemożliwił zorganizowanie 
Gorolskiego Święta w 2020 roku, dwa lata temu 
nakręciliśmy film, który przybliża widzom histo-
rię festiwalu, jego osobowości, program i imprezy 
towarzyszące. Film jest dostępny na www.gorol-
skiswieto.cz lub na festiwalowym kanale YouTube.

Protože covid-19 znemožnil konání Gorolskigo 
Święta v roce 2020, natočili jsme před dvěma lety 
film, který mapuje historii festivalu, jeho osobno-
sti, program a doprovodné akce. Film je dostupný 
na stránkách www.gorolskiswieto.cz nebo na 
youtube kanálu festivalu. 

Książkowe 
upamiętnienie 

„Rafała“ Mrózka
W 2020 roku w Jabłonkowskie Centrum Kultury  
i Informacji (JACKI) opublikowało książkę „Obrazki 
Rafała kreską malowane” poświęconą pamięci 
Kazimierza „Rafała” Mrózka – grafika, ilustra-
tora i miłośnika kultury. Swój udział w publikację 
wnieśli Stanisław Gawlik i Jakub Mrózek, syn Ka-
zimierza Mrózka. Książka liczy 132 strony i oprócz 
wspomnień członków rodziny, znajomych i przyja-
ciół, uzupełniają ją ilustracje, które „Rafał” namalo-
wał przy okazji festiwalu „Górolski Święto”, balów 
czy spektakli teatralnych. Publikacja wydana została 
w nakładzie 500 sztuk i można ją bezpłatnie otrzy-
mać w siedzibie Jabłonkowskiego Centrum Kultury 
i Informacji.

Knižní vzpomínka
 na „Rafała“ Mrózka

Jablunkovské centrum kultury a informací (JACKI) vydalo v  roce 2020 knihu 
„Obrazki Rafała kreską malowane“ věnovanou památce Kazimierza  
„Rafała“ Mrózka – grafikovi, ilustrátorovi a milovníkovi kultury. Na publikaci 
se redakčně podíleli Stanisław Gawlik a Jakub Mrózek, syn Kazimierza Mrózka. 
Kniha má 132 stran a kromě vzpomínek členů rodiny, známých a přátel, ji dopl-
ňují ilustrace, které „Rafał“ namaloval u příležitosti festivalu „Gorolski Święto“, 
plesů nebo divadelních představení. Kniha má 500 výtisků a lze ji zdarma získat 
v sídle JACKI.

GOROLSKO KRZYŻÓWKA

Rozwiązanie krzyżówki należy wysłać pod adres: 
gorolskiswieto@seznam.cz do 3 sierpnia 2022 r. 

Spośród prawidłowych odpowiedzi wybierzemy jednego zwycięzcę, 
który w nagrodę otrzyma 1 wolny bilet na sobotę lub niedzielę. 

Tajenku posílejte na adresu: 
gorolskiswieto@seznam.cz do 3. srpna 2022.

Ze správných odpovědí vybereme jednoho vítěze, 
který získá 1 volnou vstupenku na sobotu nebo neděli.

  1 

  2 

  3 

  4

  5

  6 

  7 

  8 

  9

10

11

12

13

14 

15

16

17

18

19 

20 

21 

22

23

24

25

26

27

28 

B

S

P

H

T

B

S

H

Z

B

K

M

J

G

C

K

O

B

R

P

K

B

K

S

J

P

M

N

Wyrazy pomocnicze należy wpisywać 
do krzyżówki w gwarze

Do políček doplňte slova v nářečí.

1. Duże fasole
2. Resztki napojów
3. Zabrudzona knajpa
4. Krtań
5. Piekarnik lub głuptas
6. Niewyrośnięte, niedopieczone ciasto
7. Piękna młoda kobieta
8. Bardzo wulgarny człowiek
9. Uprawiona gleba do sadzenia 
     naprz. ziemniaków
10. Wieprz
11. Dawna góralska chata bez komina
12. Ciamajda lub rodzaj grzyba
13. Mocz
14. Dżdżownica

15. Graty
16. Kiedyś
17. Pielgrzymka
18. Wisi na nim świnia
19. Szorstki
20. Pępek
21. Dziewczynka z grubymi nogami
22. Żeliwna płyta do pieczenia placków
23. Zsiadłe mleko
24. Skąpiec, dusigrosz
25. Ten, komu wszystko smakuje
26. Paznokcie
27. Sos
28. Przypiecek

Maciej przilatuje do sąsiada i strasznie sie śmieje. Powiado:
Pójcie sie hónym podziwać, jak moja Zuza robi herbate z cytróną.
Sąsiad: No, jako?
Maciej: Zuza dzierży… (rozwiązanie dodatkowe)

Film
o Gorolskim Święcie



Rajd 
„O kyrpce Macieja“

Turistický pochod
„O kyrpce Macieja“

Start:
Mosty u Jablunkova, nádraží, 7:00 – 9:00, pěší a cyklistické trasy
Návsí, vlakové nádraží, 6:45 – 9:00, pěší trasy
Český Těšín, Sportovní most v parku Sikory, 8:30 – 9:00, cyklotrasa
Startovné: 80 Kč dospělí, 50 Kč děti do 15 let
Cíl: Městský les v Jablunkově u stánku MS PZKO Hrádek. 
Vstup do areálu Městského lesa bude možný na základě účastnického průkazu, 
který bude platný do 16:00.

Trasy pochodu:
Mosty u Jablunkova – Gírová (KS) – Jablunkov Městský les – 11km, +358m, pěší trasa
Mosty u Jablunkova – Bocanovice (KS rest. U Maryny) – Jablunkov Městský les – 10km, 
+ 105m, nenáročná pěší trasa, lavičky k odpočinku
Mosty u Jablunkova – Gírová (KS) – Bukovec hranice – Bahenec (KS) 
– Jablunkov Městský les – 21,5km, +692
Návsí – Filipka (KS) – osada Zimný – Jablunkov Městský les – 12,6km, +402km, pěší trasa
Návsí – Filipka (KS) – Stožek – Bahenec (KS) – Jablunkov Městský les – 16,5km, 
+716m, pěší trasa
Návsí – Filipka (KS) – Bahenec (KS) – Jablunkov Městský les – 15,2km, +594m, pěší trasa
Mosty u Jablunkova – Jablunkov, individuální jízda, bez kontrolních stanovišť, cyklotrasa

PTTS „Beskid Śląski“ zaprasza na tradycyjny rajd turystyczny  
„O kyrpce Macieja“. Są przygotowane piesze trasy ścieżkami prze-
cinającymi stoki naszych Beskidów, są trasy rowerowe i trasa dla 
seniorów, rodzin z wózkami i podopiecznych Stowarzyszenia „Ni-
gdy nie jesteś sam“. Młodzież do lat 15 może brać udział w Rajdzie 
w towarzystwie osoby dorosłej.  Z  okazji obchodów 100 rocznicy 
urodzin Ludwika Cienciały – Macieja oraz 100 rocznicy powstania 
PTTS „Beskid Śląski“ uczestnicy rajdu otrzymią znaczek okoliczno-
ściowy.

Sobota 6. srpna 2022Sobota 6 sierpnia 2022

Start:
Mosty koło Jabłonkowa, dworzec kolejowy, 7.00 - 9.00, trasy piesze, rowerowa
Nawsie, dworzec kolejowy, 6.45 – 9.00, trasy piesze
Cz. Cieszyn, Most Sportowy przy Parku Sikory, 8.30 – 9.00, trasa rowerowa
Opłata na starcie: 80 CZK osoba dorosła, 50 CZK dzieci do lat 15
Meta: Lasek Miejski w Jabłonkowie przy stoisku MK PZKO Gródek. 
Wejście na teren Lasku Miejskiego na podstawie karty uczestnictwa w Rajdzie, 
ważne tylko do godz. 16.00.

Trasy rajdu:
Mosty – Girowa (PK) – Jabłonków LM – 11km, +358m, piesza
Mosty – Boconowice (PK rest. U Maryny) – Jabłonków LM – 10km, + 105m,
 piesza trasa łatwa, po drodze ławeczki 
Mosty – Girowa (PK) – Bukowiec granica – Baginiec (PK) – Jabłonków LM – 21,5km, +692
Nawsie – Filipka (PK) – Zimny, osada – Jabłonków LM – 12,6km, +402km, piesza
Nawsie – Filipka (PK) – Stożek – Baginiec (PK) – Jabłonków  LM – 16,5km, +716m, piesza
Nawsie – Filipka (PK) – Baginiec (PK) – Jabłonków  LM – 15,2km, +594m, piesza
Mosty – Jabłonków, przejazd indywidualny, bez punktów kontrolnych, rowerowa

Polský sportovně turistický svaz „Beskid Śląski“ zve na tradiční 
turistický pochod „O kyrpce Macieja“. Připraveny jsou pěší trasy 
po stezkách našich Beskyd, cyklotrasy, trasa pro seniory, rodiny 
s kočárky i uživatele spolku Nikdy nejsi sám. Mládež do 15 let se 
pochodu může zúčastnit v doprovodu dospělé osoby. U příležitosti 
100. výročí narození Ludwika Cienciały – „Macieja“ a 100. výročí 
založení Polského sportovně turistického svazu „Beskid Śląski“ 
obdrží účastníci pochodu pamětní placku.

Zúčastnit se může každý, kdo se od 8:00 do 9:00 přihlásí u registračního stolů pořadatelů na pódiu 
v Městském lese. 
Závodníci budou rozděleni do devíti věkových kategorií a poběží různě dlouhé trasy. 
Nejmladší – děti do 4 let – běží 300 m.
Děti od 5 do 7 let běží trasu dlouhou 500 m. Chlapci a dívky ve věku od 8 – 12 let musí překonat 
vzdálenost asi 1000 m, trasa vede z Městského lesa kolem školního areálu a zpět. 
Mládež od 13 let a dospělí běží 3000 m na trase kolem Městského lesa.

Sobota 6 sierpnia 2022 

Już po raz 34. zapaleńcy sportowi spotkają się 
w Lasku Miejskim, aby zmierzyć siły w biegu 
O dzbanek mleka – imprezie sportowej, 
w której co roku bierze udział ponad 100 biegaczy.

W biegu może wziąć udział każdy, kto w godz. 8.00 – 9.00 zgłosi się w biurze zawodów na scenie 
w Lasku Miejskim.

Biegacze startują w dziewięciu kategoriach wiekowych, a do pokonania mają trasy o różnej długości. 
Najmłodsi zawodnicy – dzieci do lat 4 – mają do pokonania trasę o długośći 300 m. 
Dzieci od lat 5 do 7 mają do przebiegnięcia 500 m. Chłopcy i dziewczyny od lat 8 do 12 biegną 
na dystansie o długości ok. 1000 m, trasa prowadzi z Lasku Miejskiego wokół szkoły i z powrotem.
Młodzież od lat 13 oraz dorośli mają do pokonania ok. 3000 m na trasie koło Lasku Miejskiego

Sobota 6. srpna 2022

Už po 34. se sportovní nadšenci sejdou v Městském 
lese, aby se utkali v přespolním běhu „O dzbanek 
mleka“- sportovní akci, které se každoročně účast-
ní více než 100 běžců.

Kawiarenka pod Pegazem

Spotkanie odbędzie się w piątek 5 sierpnia 2022 r. o godz. 18.30
w Domu PZKO w Jabłonkowie, Rynek Mariacki nr. 18.

Letošní „Kawiarenka“ bude věnována 100. výročí narození Ludwika Cienciały – Macieja. 

Uskuteční se v pátek 5. srpna 2022 v 18:30 
v Domě PZKO v Jablunkově, Mariánské náměstí č.p. 18. 

Seminarium etnograficzne 
Również w tym roku zapraszamy na seminarium etnograficzne w ramach programu 

„Nie jyny z naszi dzichty“. Poświęcone będzie tradycyjnej kulturze ludowej Podbabiogórza. 
Seminarium odbędzie się w piątek 5 sierpnia o godz. 16.00 

w Domu PZKO w Jabłonkowie. 

Etnografický seminář
I v letošním roce zveme na etnografický seminář v rámci programu „Nie jyny z naszi dzichty“.

 Tématem bude tradiční lidová kultura regionu Podbabiogórze (PL). 
Seminář se uskuteční v pátek 5. srpna v 16:00 v Domě PZKO v Jablunkově. 

Kawiarenka poświęcona będzie 100. rocznicy urodzin Ludwika Cienciały – Macieja.

Bieg przełajowy 
„O dzbanek mleka“

Přespolní běh 
„O dzbanek mleka“

Setkání zahájí Tadeusz Filipczyk, texty přednese Karol Suszka. PaeDr. Jana Raclavská bude 
přednášet na téma Humor jako prvek lidového umění a Jan Kluz představí fotografie z rodin-
ného archivu a film o Macieju.

Spotkanie literackie rozpocznie Tadeusz Filipczyk, teksty zaprezentuje Karol Suszka.  
Z prelekcją na temat Humor jako element twórczości ludowej wystąpi Paedr. Jana Raclavská. 
Jan Kluz przedstawi zdjęcia z archiwum rodzinnego oraz filmik Macieja. 



Ho! Ho! Ho! Na Gorola wio! 

W tym roku polecamy / Letos doporučujeme

Folkloren Ansambl Etnos (MKD) VUS Ondráš (CZE) Hornád (SVK)Compañía Artística Danza Colombia (COL)

Program 75. GOROLSKIGO ŚWIĘTA

10.00 – 12.00  Grani na Rynku – występy kapel ludowych
10.30  Uroczyste Nabożeństwo Ekumeniczne w kościele parafialnym

            Slavnostní ekumenická bohoslužba ve farním kostele

 12.00 – 13.00  Korowód / Průvod  – pochód zespołów i wozów alegorycznych przez miasto 

Inauguracja festiwalu  /  Zahájení festivalu 
oraz uroczyste przekazanie symbolicznego klucza do bram miasta przez Burmistrza Jabłonkowa

Grupa śpiewacza Kóniokowianie (Koniaków, Polska), występ w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej
Gawędziarze – laureaci konkursu „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”:

Elizabeth Byrtus – „O Mikołajach” (SP z pol. jęz. naucz. w Bukowcu)
Jan Szkawran – „Bachora na Bożi Narodzyni” (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie

Zespół Regionalny Zbójnicek (Ząb, Polska)  •  VUS ONDRÁŠ

„Pójczie haw gazdowie”

Ludowy rok obrzędowy w wykonaniu zespołu Folkloren Ansambl Etnos 
(Skopje, Macedonia Północna), występ w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej

16.00  Seminarium etnograficzne / Etnografický seminář    „Nie jyny z naszi dzichty”
poświęcone tradycyjnej kulturze ludowej Podbabiogórza

Oldrzychowice (MK PZKO w Oldrzychowicach)
Gawędziarze – laureaci konkursu „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”:

Maria Czepczor - „O kołoczach” (SP z pol. jęz. naucz. w Bukowcu)
Adam Szkawran - „Drak na ciubanuli” (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie, Polska)

Valašský Vojvoda (Kozlovice)
Magurzanie (Łodygowice, Polska)

Group For Authentic Folklore By The Community Centre St. St. Kiril And Metodii (Topoli, Bułgaria), 
występ w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej

Compañía Artística Danza Colombia (Yopal, Kolumbia), występ w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej
Hornád (Košice, Słowacja)

19.00– 02.00  Karnawał Gorolski   (Bartnicky, Golec uOrkiestra, dyskoteka)

od 11.00 „Szikowne Gorolski Rynce” – Pokazy i warsztaty rzemiosła i technik rękodzielniczych 
połączone ze sprzedażą wyrobów.

od 11.00  Strefa Dziecka – warsztaty kreatywne dla rodzin z dziećmi ukierunkowane na edukację 
z zakresu kultury regionalnej i dziedzictwa naturalnego (Lasek Miejski)

od 15.00 „Witaczka” – muzykowanie na wozach drabiniastych po Jabłonkowie

13.00-19.30 Uroczysta inauguracja oraz powitanie gości / Slavnostní zahájení a uvítání hostů 
Hejnał TKB i połączone chóry:

 Chór Męski „Gorol” (MK PZKO w Jabłonkowie) i Chór Żeński „Melodia“ (MK PZKO w Nawsiu)

„Śmiych Macieja“ – wspólny program Chóru Męskiego „Gorol” (MK PZKO w Jabłonkowie) i Chóru 
Żeńskiego „Melodia“ (MK PZKO w Nawsiu) z okazji100. rocznicy urodzin Ludwika Cienciały „Macieja“

„Cztery pory roku Anieli Kupiec“ – wspólny program zespołów folklorystycznych oraz kapel 
Lipka, Nowina, Rozmarynek, Polana, ZF Zaolzi, 

Trombitáši Štefánikovci (Nimnica, Słowacja)  •  Kapela „Susko Muzyka” (Ziemia Suska, Polska)
Ludowy rok obrzędowy w wykonaniu Zespółu Regionalnego „Cieślica” (Zawoja, Polska)

„Z życia drzew”– autorski program w opracowaniu Chrystiana Heczki 
(kapele Lipka, Nowina, ZF Bystrzyca, Skład Niearchaiczny)

„Był tu jedyn gajdosziczek”

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

Sobota 06. 08. 2022 – Lasek Miejski / Městský les

Niedziela / Neděle 07. 08. 2022 
Rynek Mariacki / Mariánské náměstí

Niedziela / Neděle 07. 08. 2022– Lasek Miejski / Městský les

Piątek  / Pátek – Imprezy towarzyszące  / Doprovodné akce

Piątek / Pátek 05. 08. 2022 – Lasek Miejski / Městský les

Niedziela/ Neděle – Imprezy towarzyszące / Doprovodné akce

SOBOTA – Imprezy towarzyszące  /  Doprovodné akce

od 17.30  Wystawa plenerowa „Śmiych Macieja – Życie i działalność Ludwika Cienciały” 
(Lasek Miejski)

23.00  –  02.00 „Muzykula” – posiady muzyczne przy „watrze“

15.00 – 19.00 „Kiela tańców znosz, tela razy żeś je człowiekym“ 
- występy zespołów foklorystycznych, kapel ludowych oraz gawędziarzy:

8.00   Rajd turystyczny / Turistický pochod  „O kyrpce Macieja“
9.00  Bieg przełajowy / Přespolní běh „O dzbanek mleka“ (Lasek Miejski)

10.00  Mecz w piłce nożnej – Old Boys x Reprezentacja Kysuc (Słowacja)(boisko na Białej)

od 11.00 „Szikowne Gorolski Rynce” 
– Pokazy i warsztaty rzemiosła i technik rękodzielniczych połączone ze sprzedażą wyrobów.

od 12.00  „Gdo mo łowce, tyn mo, co chce“– Promocja baraniny w ramach zachowania i wzmacniania 
regionalnego dziedzictwa kulinarnego – gulasz jagnięcy, kiełbasy owcze i Bystrzycki tatar owczy 

pod patronatem Związku Hodowców Owiec i Kóz RC. (Lasek Miejski)

od 14.00  „Na sałaszu” – Pokazy i warsztaty wyrobu białego sera tradycyjną metodą - „klaganim“, dalej „łoszczypków“,
 „korbaczików“ i „bryndzy“ wraz z ich degustacją. Pokazy i warsztaty obróbki wełny od strzyżenia przez „czichrani“

(prostowanie loków), „krypmlowani“ (czesanie), przędzenie po „filcowani“ (spilśnianie).

Kapela Lipka (MK PZKO w Jabłonkowie)  •  Kapela Skoblicka (Sucha Beskidzka, Polska)
Gawędziarze – laureaci konkursu „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”:

Natalia Zogata i Eliška Gazur - „Bachora“(SP z pol. jęz. naucz. w Bukowcu)
Karolina Jochymek - „Miyszani łowiec“ (SP z pol. jęz. naucz. w Bukowcu)

Polana (Podstawowa Szkoła Artystyczna Jabłonków oraz SP z pol. jęz. naucz. w Jabłonkowie)
Siostry Alžběta, Lucka a Anežka Jakubík + Jurek Szkatuła

Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualną zmianę w programie. / Změna programu a času vyhrazena.

14.45 – Ogłoszenie wyników rajdu O kyrpce Macieja

od 13.00  Wystawa plenerowa „Śmiych Macieja – Życie i działalność Ludwika Cienciały”(Lasek Miejski)

od 13.00  Konkurs o Najlepszą Tradycyjną Potrawę Trójstyku „Kapusta, dymbowo przicieś“

Występ dzieci z SP z pol. jęz. naucz. w Jabłonkowie

Zaolzioczek  (MK PZKO w Jabłonkowie)  •  Łączka, ZF Bystrzyca (MK PZKO w Bystrzycy), 
ZF Górole (Mosty koło Jabłonkowa), Pastyreczki (SP z pol. jęz. naucz. w Bukowcu), 

ZPiT Suszanie (MK PZKO w Suchej Górnej)

19.00  Degustacja tradycyjnych podbabiogórskich potraw regionalnych 
„Próbowacka zawojskiego jodła“ Koło Gospodyń Wiejskich  „Babiogórzanki” (Zawoja Górna, Polska)

(Lasek Miejski)

„Podbabiogórze – historia i współczesność, zarys kultury ludowej” (Dom PZKO Jabłonków)

od 11.00   Strefa Dziecka – warsztaty kreatywne dla rodzin z dziećmi ukierunkowane na edukację 
z zakresu kultury regionalnej i dziedzictwa naturalnego (Lasek Miejski)

od 14.00 „Na sałaszu” – Pokazy i warsztaty wyrobu białego sera tradycyjną metodą - „klaganim“, dalej 
„łoszczypków“, „korbaczików“ i „bryndzy“ wraz z ich degustacją. Pokazy i warsztaty obróbki wełny od 

strzyżenia przez „czichrani“ (prostowanie loków), „krypmlowani“ (czesanie), przędzenie po „filcowani“ 
(spilśnianie).

od 15.00   Wystawa plenerowa „Śmiych Macieja – Życie i działalność Ludwika Cienciały”
(Lasek Miejski)

od 12.00 „Gdo mo łowce, tyn mo, co chce“ – Promocja baraniny w ramach zachowania 
i wzmacniania regionalnego dziedzictwa kulinarnego – gulasz jagnięcy, kiełbasy owcze i Bystrzycki 

tatar owczy pod patronatem Związku Hodowców Owiec i Kóz RC. (Lasek Miejski)

17.30 – 23.00

18.30  Kawiarenka Pod Pegazem – upamiętniająca 100. rocznicę urodzin Ludwika Cienciały „Macieja“
(Dom PZKO)



Patronat medialny / Mediální partneři:

Bilety wstępu / Vstupenky:  piątek - pátek  100,- CZK /Kč  •  sobota  300 CZK /Kč  •   niedziela – neděle  200 CZK /Kč, karnet 3-dniowy / 3-denní vstupenka: 400 CZK /Kč  
  „ZTP“, „ZTP/P“  i dzieci do lat 10 w towarzystwie rodziców –  wstęp bezpłatny  /  ZTP, ZTP/P a děti do 10 let v doprovodu rodičů - vstup zdarma

Organizator / Pořadatel:  Miejscowe Koło PZKO w Jabłonkowie • Mariánské náměstí 18 • 739 91 Jablunkov • Česká republika • e-mail: mkpzkojablunkov@seznam.cz

Pod patronatem / Pod záštitou Konsul Generalnej RP w Ostrawie Izabelli Wołłejko-Chwastowicz
Pod patronatem / Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka

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/

Ján Moder

Redaktor naczelna wydania / Šéfredaktorka vydání: Tereza Tomiczková  •  Foto: archiwum MK PZKO w Jabłonkowie, Ośrodek dokumentacyjny Kongresu Polaków, Cieszyński Ośrodek Kultury, Roman Baselides, Lucie Peter-Tomková, Renata Staszowska.

Opracowanie graficzne / Grafická úprava: Proprint s. r. o., Český Těšín, Druk / Tisk: Czech Print Center a. s., Na Rovince 876, 720 00 Ostrava-Hrabová  • Nakład / Náklad: 3500 sztuk / kusů. Wydanie bezpłatne / Zdarma. 

Główni partnerzy / Hlavní partneři

Partnerzy / Partneři

Partner generalny / Generální partner

Dojazd na imprezę

Pociągiem
Stacja docelowa: Nawsie
Na wszystkie połączenia kolejowe 
nawiązują autobusy do Jabłonkowa.

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

Samochodem
Użyj aplikacji do planowania trasy. 
Wpisz swój punkt wyjścia i jako cel użyj 
tych współrzędnych: 49.5740361N, 18.7721411E.

Dla uczestników sobotniego Gorolskigo Święta 
zapewniony jest specjalny pociąg, 
który jedzie o godz. 03.00 
(w nocy ze soboty na niedzielę) 
z dworca kolejowego w Nawsiu do Hawierzowa.

Jak se k nám dostanete

Vlakem
Cílová stanice: Návsí
Na všechny vlakové spoje navazují 
autobusy do Jablunkova.

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

Autem
Použijte aplikaci na plánování tras.
Napište svůj výchozí bod a jako cíl zadejte 
tyto souřadnice: 49.5740361N, 18.7721411E.

Pro účastníky Gorolskigo Święta 
je v sobotu zajištěn speciální vlak, 
který vyjíždí ve 03:00 hod. 
(v noci ze soboty na neděli) 
z vlakového nádraží v Návsí a jede do Havířova.


