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Gorolski Święto
niepowtarzalne i z tradycją
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neopakovatelné a s tradicí

Już niebawem do Jabłonkowa – miasteczka liczącego niecałe
sześć tysięcy mieszkańców, w dniach 12 -14 sierpnia zawita
ponownie ponad dziesięć tysięcy osób. Jak to możliwe? Ano
tak, że w tych dniach odbędzie się już 69. Gorolski Święto.
Na pytanie, jaka to impreza, co w niej jest takiego, że przyciąga ludzi jak magnes, odpowiedź nie jest łatwa. Czy to prezentacja tradycji, umiejętności i dorobku polskiej mniejszości
narodowej żyjącej w RC, czy też festiwal folklorystyczny, wydarzenie kulturalne? A może po prostu spotkanie towarzyskie?
Gorolski Święto, potocznie zwane „Gorolem” jest wszystkim
po trochu i wszystkim naraz. Po prostu jest niepowtarzalne.
I zdaje się niezbędne, bo odbywa się już nieprzerwanie od
69. lat. To druga najstarsza impreza folklorystyczna w Republice Czeskiej.
Organizatorem całego przedsięwzięcia jest od zawsze Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC
z Jabłonkowa. Czyli grupa ludzi zrzeszona w organizacji społecznej. I faktem jest, że w całych Czechach, a być może w całej Europie nie ma takiej drugiej masowej imprezy
z tak długą tradycją, którą organizowałoby kilkadziesiąt osób w czynie społecznym, czyli za darmo.
Dalej próbka tego, co w tym roku, w sierpniu, zaoferuje Gorolski Święto. Dlaczego warto do Jabłonkowa
przyjechać, dlaczego warto „Gorola” przeżyć. I przekonać się przy okazji o tym, jak można rozsądnie, z głową
i ku ogólnemu zadowoleniu spożytkować nie tylko kilkudziesięcioletnie doświadczenie, ale też środki finansowe pozyskane od jednostek samorządu terytorialnego, sponsorów, a także od osób prywatnych.
W trakcie trzech dni nie tylko na scenie w Lasku Miejskim, ale też na ulicach Jabłonkowa będzie można
zobaczyć około czterdziestu zespołów folklorystycznych, chórów i kapel ludowych. I to nie tylko regionalnych, ale z całego świata. Występy zespołów z bardziej odległych zakątków globu ziemskiego (w tym roku na
przykład z Meksyku czy Albanii) możliwe są dzięki współpracy organizatorów Gorolskigo Święta z Tygodniem
Kultury Beskidzkiej, które w tym samym czasie odbywa się w Polsce.
Do najbarwniejszych i najbardziej wyczekiwanych punktów programu należy Korowód, który z jabłonkowskiego rynku rusza zawsze w niedzielę w południe, by ulicami miasta dotrzeć do Lasku Miejskiego.
A w korowodzie tańczą zespoły, grają kapele i jadą w zasadzie niespotykane już dzisiaj wozy alegoryczne.
Również niedzielny występ połączonych chórów, kiedy to mikrofony na scenie rzeczywiście są niepotrzebne,
jest niezapomnianym przeżyciem. Jeżeli do tego wszystkiego dołączymy pyszne dania domowe kuchni regionalnej, naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. Na Gorolski Święto zapraszamy oczywiście tradycyjnym

Už brzy do Jablunkova – městečka, které čítá necelých šest
tisíc obyvatel – ve dnech 12. až 14. srpna opět zavítá více
než deset tisíc návštěvníků. Jak je to možné? Je to jednoduché – v těchto dnech se bude konat již 69. Gorolski Święto.
Na otázku o jakou akci se jedná a co způsobuje, že přitahuje lidi jako magnet, není snadná odpověď - je to snad
prezentace tradic, dovedností a umu polské národní menšiny žijící v ČR nebo spíše folklorní festival či kulturní událost?
A co třeba jednodušeji – společenská událost? Gorolski
Święto, hovorově nazývané „Gorol” je tak trochu od každého
trochu a zároveň vším dohromady. Zkrátka je jedinečné.
A zdá se, že i nepostradatelné, jelikož se koná nepřetržitě
69 let. Je to druhá nejstarší folklorní akce v České republice.
Pořadatelem celého předsevzetí je tradičně Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v ČR z Jablunkova. Je to seskupení lidí sdružených ve společenské organizaci. Faktem zůstává, že v celé České republice a možná
i v celé Evropě neexistuje jiná masová akce těchto rozměrů s tak dlouhou tradicí, kterou by organizovaly
desítky lidí v rámci dobrovolnické činnosti, čili bez nároku na honorář.
Dále jen ukázka toho, co letos v srpnu nabídne Gorolski Święto – proč se vyplatí do Jablunkova přijet,
proč se vyplatí „Gorola” zažít na vlastní kůži… A při této příležitosti se přesvědčit o tom, jak je možné
rozumně a k prospěchu návštěvníků akce zužitkovat nejenom desítky let trvající zkušenosti, ale také
finanční prostředky získané od subjektů územní samosprávy, sponzorů a soukromých osob.
Po tři dny budete moci na scéně v Městském lese, a také na ulicích Jablunkova zhlédnout kolem čtyřiceti folklorních souborů, pěveckých sborů a lidových kapel. A nejsou to jenom regionální uskupení,
ale tělesa prakticky z celého světa. Vystoupení souborů z odlehlejších koutů zeměkoule (letos například
z Mexika nebo z Albánie) jsou možné díky spolupráci organizátorů tohoto horalského svátku s Týdnem
beskydské kultury (Tydzień Kultury Beskidzkiej), akcí, která se koná ve stejnou dobu v Polsku.
K nejbarvitějším a nejvíce očekávaným bodům programu patří průvod, který z jablunkovského náměstí
vyráží vždy v neděli v poledne, a po promenádě ulicemi města dorazí do Městského lesa. V průvodu
tančí soubory, hrají kapely a projíždějí dnes už nevídané alegorické vozy. Rovněž nedělní vystoupení
spojených pěveckých sborů, kdy „účast“ mikrofonů na scéně je naprosto zbytečná, je skutečně nezapomenutelným zážitkem. Pokud k tomu přidáme i velice chutnou domácí regionální kuchyni, opravdu není
co řešit. Na Gorolski Święto zveme jak jinak, nežli tradičním

Ho! Ho! Ho! Na Gorola wio!
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Dania tylko regionalne

Jídlo pouze regionální

Gorolski Święto oprócz wielu innych walorów ma to do siebie, że można na nim smacznie zjeść. I to tylko
dania domowe, regionalne, przygotowywane własnoręcznie przez członków Miejscowych Kół PZKO czy
innych organizacji, które w Lasku Miejskim mają swoje stoiska. Placki, jelita z kapustóm, bachora, chlyb
ze szmolcym, kołocze … Nie ma lepszego jedzenia. A wszystko domowej roboty, cateringu na Gorolskim
Święcie nie uświadczysz. No i oczywiście niepowtarzalna miodula – na trawienie, na humor, na spotkanie.
Co prawda nikt nie jest w stanie policzyć, ile ton ziemniaków trzeba na placki co roku zetrzeć, ale wszyscy
wiedzą, że zawsze wszystkie zostaną zjedzone – ze śmietaną bądź skwarkami (albo z wszystkim na raz, bo
tak też niektórym smakuje). Z drugiej strony, nigdy, przenigdy na Gorolskim Święcie nie zabrakło mioduli.

Gorolski Święto má kromě jiných kvalit i tu, že si zde můžete na jídle pochutnat. Navíc je to pouze domácí,
regionální jídlo, připravené vlastnoručně členy jednotlivých Místních skupin PZKO nebo jiných organizací,
které v Městském lese mají své stánky. Placky, jelita se zelím, chleba se sádlem, koláče … Lepší jídlo
nenajdete. A vše je domácí výroby, catering je v případě tohoto horalského svátku naprosto cizím pojmem.
No a samozřejmě je tady i jedinečná miodula – na trávení, na dobrou náladu, na přípitky se známými.
Sice nikdo není schopen nikdy spočítat, kolik tun brambor je třeba každoročně nastrouhat, aby vznikly
bramboráky, avšak všichni vědí, že se brambory v podobě placek vždy všechny snědí – se smetanou nebo
škvarky (nebo s oběma ingrediencemi najednou, protože i taková verze někomu chutná). Na druhou stranu by ani náhodou nikdy nemohlo dojít k vyčerpání zásob mioduli - medového likéru.

Placki na blaszi

Placki na blaszi (placky/ bramboráky z plotny)

Pprzygotowuje się je z tartych ziemniaków,
jajka, mąki i soli. Piecze się bez tłuszczu na nagrzanej płycie kuchennej (blasze). Podaje się ze
skwarkami na gorąco lub śmietaną i cukrem.

Připravují se ze strouhaných brambor, vejce, mouky
a soli. Těsto se pak peče na rozehřáté plotně (blasze)
bez žádného tuku. Placky se podávají s teplými škvarky nebo smetanou a cukrem.

Miodula

Miodula (medový likér)

Powstaje przez połączenie miodu, przegotowanej wody i spirytusu. Proporcje wg preferencji.
Jednak najlepsza jest „Mama z Tatóm” , w której
składniki mieszane są w stosunku 1:1:1.

Vzniká spojením medu, převařené vody a lihu. Proporce si můžete zvolit dle vlastních preferencí. Avšak nejlepší varianta je asi „Mama z Tatóm” (máma s tátou),
která je namíchaná v poměru 1:1:1.

O programie słów kilka

Pár slov o programu

Chociaż Gorolski Święto jest imprezą folklorystyczną, jego program wcale nie jest monotematyczny.
Wręcz odwrotnie. Można powiedzieć, że jego treść różni się w zależności od dni.
Piątkowy program plenerowy „Nie jyny z naszi dzichty” stoi pod znakiem folkloru muzycznego i słownego Łuku Karpackiego ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu Śląskiego. Co ważne chodzi o pierwotną, autentyczną i niestylizowaną formę folkloru. Można się zatem zapoznać również z tradycyjnymi
i unikatowymi instrumentami ludowymi. Dzień kończy się wieczorną Muzykulą czyli gorolskim muzykowaniem przy ogniu watry.
Sobotni program ukierunkowany jest przede wszystkim na zwyczaje i obrzędy Śląska Cieszyńskiego.
Scena zaś należy zwłaszcza do rodzimych zespołów dziecięcych i młodzieżowych, chociaż oczywiście
nie brak występów zespołów folklorystycznych z innych regionów, a także gości z zagranicy. Wieczór
i noc niezmiennie należą do młodzieży i Karnawału Gorolskiego. Kulminacją trzydniowego święta jest
niedziela, ze wspomnianymi na poprzedniej stronie korowodem oraz z bardzo atrakcyjnym programem.
Ciekawe są także propozycje imprez towarzyszących: wielopokoleniowy bieg „O dzbanek mleka”
i łączący pokolenia rajd turystyczny „O kyrpce Macieja”. Na miłośników literatury czeka kawiarenka „Pod
Pegazem”. Ponadto przez cały weekend prezentowane są wyroby rzemieślnicze i rękodzielnicze.

I když Gorolski Święto je folklorní akcí, jeho program není zdaleka monotematický. Právě naopak. Dá se
říct, že jeho průběh je odvislý od konkrétního dne.
Páteční program pod širým nebem „Nejen z naší nůše ” (Nie jyny z naszi dzichty) je ve znamení hudebního a slovesného folkloru Karpatského oblouku, s důrazem na Slezské Beskydy. Stojí za zmínku,
že se jedná se o původní, autentickou a nestylizovanou formu folkloru. Je tedy možné seznámit se zde
také s tradičními a unikátními hudebními nástroji. Den je zakončen večerním horalským muzicírováním
(Muzykula) u strážního ohně.
Sobotní program se soustřeďuje především na zvyky a obřady Těšínského Slezska. Scéna pak patří
domácím dětským a mládežnickým souborům, i když nechybí ani folklorní uskupení z jiných regionů
a taktéž hostů ze zahraničí. Večer a noc jako vždy patří mládeži a Gorolskému karnevalu. Kulminačním
bodem třídenního svátku je neděle s již zmiňovaným průvodem a velmi atraktivním programem.
Zajímavá je také nabídka doprovodných akcí: mezigenerační běh „O džbánek mléka“ (O dzbanek mleka) a integrující generace turistický závod o „kyrpce“ (O kyrpce Macieja), což je název pro tradiční horalské
boty. Na milovníky literatury čeká kavárnička „Pod Pegazem” (kawiarenka „Pod Pegazem“). Kromě toho
jsou zde během celého víkendu prezentovány rukodělné a řemeslné výrobky.

Co gorole mają na sobie?
Co mají goroli na sobě?

Szikowne
Gorolski Rynce

Šikovné
horalské ruce

Wśród imprez towarzyszących, które odbywają się
w ramach Gorolskigo Święta, stałe miejsce zajmują„Szikowne
Gorolski Rynce”czyli po prostu pokaz wyrobów wytworzonych
przez zręczne góralskie dłonie. Przy czym nie chodzi tu
o sam pokaz rzemiosła
i rękodzielnictwa połączony z możliwością kupienia
w Lasku Miejskim przez
uczestników Gorolskigo
Swięta ręcznie wykonanych
wyrobów.
To zarazem bardzo dobra okazja do przyjrzenia
się sposobom i technikom
wyrobu oferowanych produktów. A te są zawsze najwyższej jakości, bowiem posiadają
certyfikat„Górolsko Swoboda regionální produkt®“.
W tym roku będzie można także degustować biały ser
wyprodukowany „Na sałaszu” tradycyjną metodą, czyli tzw.
klaganiem.

Jednou z doprovodných akcí, které se už tradičně v rámci
Horalského svátku konají, je „Szikowne Gorolski Rynce”, což je ukázka výrobků, jež byly vytvořeny zručnými
horalskými rukami.
Nejedná se však
o samotnou prezentaci
řemesla
a živnosti spojenou
s možností zakoupení
účastníky horalského
svátku přímo na místě, v Městském lese,
ručních výtvorů.
Je to zároveň velmi dobrá příležitost
podívat se na způsob
a techniky výroby nabízených produktů. Ty mají samozřejmě vždy nejvyšší kvalitu a mohou se tak pyšnit certifikátem „Górolsko Swoboda regionální produkt®“.
Letos bude také možné pochutnat si na bílém sýru vyrobeném „na salaši” tradiční metodou, zvanou sýřením.

69. Gorolski Święto
PROGRAM
12. 8. 2016 Piątek / Pátek – Lasek miejski / Městský les
17.30-19.30 Inauguracja festiwalu / Inaugurace festivalu
Uroczyste przekazanie symbolicznego klucza do bram miasta przez Burmistrza Jabłonkowa
Slavnostní předání symbolického klíče od města z rukou starosty Jablunkova
Trombitáši Štefánikovci (Nimnica, SK) • Pomorze (Chełmno, PL)
Piątkowy blok programowy / Páteční programový blok
„Nie jyny z naszi dzichty“
Przegląd tradycyjnych i unikatowych ludowych instrumentów muzycznych, kapel, śpiewaków oraz gawędziarzy.
Přehlídka lidových zpěváků, tradičních lidových kapel a hudebníků hrajících na archaické a unikátní hudební nástroje.
„Pójcie haw gazdowie”
Program, w którym przedstawią się rodzimi wykonawcy ze Śląska Cieszyńskiego oraz zagraniczne kapele
dziecięce i młodzieżowe. / Program, ve kterém se představí mladí hudebníci a zpěváci z Těšínského Slezska
a dětské a mládežnické soubory a muziky ze zahraničí.
Występują / Účinkují
Mostoreczki (Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova) • Anežka i/a Lucie Jakubíkova - laureatki tegorocznego Przeglądu Cieszyńskiej Pieśni Ludowej (PCPL) / Vítězky letošního ročníku soutěžní přehlídky PCPL •
Rozmarynek (Jabłonków/Jablunkov) • Teresa Jopek - laureatka tegorocznego PCPL / vítězka letošního ročníku
PCPL • Gajdosz/gajdoš Kuba Bocek (Mosty koło Jabłonkowa) / (Mosty u Jablunkova) • Gawędziarze / Lidoví
vypravěči: Beata Abraham (PSP Gródek/PZŠ Hrádek), Ema Tomanek (PSP Bukowiec / PZŠ Bukovec) • Nowina
(MK PZKO Jabłonków / MS PZKO Jablunkov) • Natalia Gazur - laureatka tegorocznego PCPL/ vítězka letošního
ročníku PCPL • Lipka (MK PZKO Jabłonków / MS PZKO Jablunkov) • Cimbálová muzika Konopjan (Ostrava) •
Jasénka (Vsetín)
19.30-21.45 „Był tu jedyn gajdosziczek”
Występują / Účinkují
Trombitáši Štefánikovci (Nimnica, SK) • Cimbálová muzika Jasénka (Vsetín) • Chór/ Sbor MK PZKO Sucha
Górna z kapelą / kapelou Šmykňa (Sucha Górna) • Škatuľová terchovská Nebeská muzika (Terchová, SK) •
KUD Crvena Stijena (Podgorica, MNE) • Szászcsávás banda (Szászcsávas, RO)
21.45-22.30 Ludowy rok obrzędowy / Tradiční lidový rok
w wykonaniu zespołu / v provedení regionálního souboru KUD Crvena Stijena (Podgorica, MNE)
22.30-24.00 „Muzykula” - muzykowani przi watrze / gorolské muzicírování u ohně
Imprezy towarzyszące / Doprovodné akce
15.00 „Witaczka“ - muzykowani na drabiniokach po Jabłónkowie / muzicírování na vozech v Jablunkově
18.30 Kawiarenka „Pod Pegazem“
- upamiętniająca niedożyte 80. urodziny poety i prozaika zaolziańskiego Wilhelma Przeczka (Dom PZKO)
Kavárnička Pod Pegazem - připomenutí nedožitých 80. narozenin
básníka a prozaika Wilhelma Przeczka (Dům PZKO)

Sobota 13. 8. 2016 Lasek Miejski / Městský les
15.00-19.00 Występy zespołów foklorystycznych, kapel ludowych oraz gawędziarzy
Vystoupení folklorních souborů, kapel, zpěváků a lidových vypravěčů:
Występują / Účinkují
Trombitáši Štefánikovci (Nimnica, SK) • Łączka (PSP Bystrzyca / PZŠ Bystřice) • Mała Brenna (Brenna, PL) •
Salona (Solina, HRV) • Małe Oldrzychowice (MK PZKO Oldrzychowice / MS PZKO Oldřichovice) Ewa Kurek
a / i Agata Bartnicka - laureatki PCPL / vítězky PCPL • Rozmarynek (Jabłonków/Jablunkov) • Lipka (PSP Bukowiec/
PZŠ Bukovec) • gawędziarze / lidoví vyprávěči Filip Ludorowski (Ustroń, PL) i / a Marta Szarzec (Wisła, PL) •
Corazón de Jalisco (Guadalajara, MEX) • Jasénka (Vsetín) • Pomorze (Chełmno, PL) • Vranovčan (Vranov nad
Topľou, SK)

19.00-02.00 Karnawał Gorolski / Gorolský karneval
Kollarovci (Stará Ľubovňa, SK) • Przemek Orszulik z zespołem / se skupinou Ampli Fire (Stonawa/Stonava) •
dyskoteka z / diskotéka s DJ-em Młynkiem
Imprezy towarzyszące / Doprovodoné akce
8.00 Rajd turystyczny / Turistický pochod „O kyrpce Macieja“ (Beskidy/Beskydy)
Lasek Miejski / Městský les
9.00 Bieg przełajowy / Přespolní běh „O dzbanek mleka“
11.00 „Szikowne Gorolski Rynce“ - pokaz rzemiosła i rękodzielnictwa / ukázky lidového řemesla
11.00 „Na sałaszu” – pokaz wyrobu białego sera metodą tradycyjną / ukázka tradiční výroby sýra
15.00 „Grani pod strómami“ – gorolski jam session pod świerkami / gorolské jam session pod smrky

Niedziela / Neděle 14.08.2016 Jabłonków / Jablunkov
9.30 – 12.00 Grani na Rynku - koncert kapel ludowych na rynku/ přehlídka lidových kapel
na jablunkovském náměstí
10.30 Uroczyste Nabożeństwo Ekumeniczne w kościele parafialnym
Slavnostní ekumenická bohoslužba v jablunkovském kostele
12.00 Korowód – pochód zespołów i wozów alegorycznych przez miasto/ krojovaný průvod městem

Niedziela / Neděle 14.08.2016 Lasek Miejski / Městský les
13.00-19.30 Uroczysta inauguracja oraz powitanie gości / Slavnostní zahájení a uvítání hostů
Występ połączonych chórów / Společné vystoupení sborů Gorol, Melodia i /a Zespół Kameralny z Mostów
Hejnał Tygodnia Kultury Beskidzkiej / Zvuková znělka Týdne beskydské kultury
– Trombitáši Štefánikovci (Nimnica, SK)
Uroczyste przekazanie certyfikatów / Slavnostní předání certifikátů
„Górolsko Swoboda regionální produkt®“
Program: Występy zespołów foklorystycznych, kapel ludowych oraz gawędziarzy / Vystoupení folklorních souborů,kapel, zpěváků a lidových vypravěčů:
Występują / Účinkují
Gorol, Zaolzi i Zaolzioczek oraz / a Lipka (wszystkie MK PZKO Jabłonków / všechny MS PZKO Jablunkov) •
Grupa Mocnego Uderzenia (Herczawa/Hrčava) • Veronika Kachlová - laureatka ogólnokrajowego konkursu
śpiewaczego Zpěváček 2015 / finalistka celostátní soutěže ve zpěvu a interpretaci lidových písniček Zpěváček
2015 • Gawędziarze / Lidoví vyprávěči: Tadeusz Trzaskalik (PSP i Przedszkole w Karwinie-Frysztacie / PZŠ a MŠ
Karviná - Fryštát), Magdalena Zogata i / a Natalia Sikora (PSP im H. Sienkiewicza w Jabłonkowie, PZŠ Sienkiewicze v Jablunkově) • Olza (MK PZKO „Olza“ Czeski Cieszyn/MS PZKO „Olza“ Český Těšín) • Arbana (Tirana, AL) •
Mórahalom (Mórahalom, HU) • Bystrzyca (MK PZKO Bystrzyca / MS PZKO Bystřice) • Oldrzychowice (MK /
PZKO Oldrzychowice / MS PZKO Oldřichovice) • Vonica 80 (Zlín) • Pomorze (Chełmno, PL) • Karpaty (Bratislava,
SK)
19.30-22.00 Karnawał Gorolski / Gorolský karneval (Wedding Band)
Imprezy towarzyszące / Doprovodné akce
9.30 Mecz w piłce nożnej / Fotbalový zápas oldboys Orły Zaolzia: Oldboys Szombierki Bytom
(boisko piłkarskie na Białej / fotbalové hřiště na Bělé)
Lasek Miejski / Městský les
10.00 „Szikowne Gorolski Rynce“ – pokaz rzemiosła i rękodzielnictwa / ukázky lidového řemesla
10.00„Na sałaszu” – pokaz wyrobu białego sera metodą tradycyjną / ukázka tradiční výroby sýra
15.00 „Grani pod strómami“ – gorolski jam session pod świerkami / gorolské jam session pod smrky

Ho! Ho! Ho! Na Gorola wio!

Dojazd na imprezę

Jak se dostanete na akci

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

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

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.

www.gorolskiswieto.cz

Bilety wstępu /vstupenky: piątek - pátek 30,- CZK /Kč • sobota 100 CZK /Kč • niedziela - neděle 100 CZK /Kč,
dzieci do lat 15 w towarzystwie rodziców – wstęp bezpłatny / dětí do 15 let v doprovodu rodičů - vstup zdarma
Pod patronatem / pod záštitou Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w RC Grażyny Bernatowicz
Pod patronatem / pod záštitou Hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka
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 • Senat RP • Ministerstvo kultury ČR
Sponsorzy / sponzoři:
Finclub plus, a.s. • Kwiaciarnia Milan Kapsia • Adam Wałach • Anna i Waldemar Wałachowie • Urszula i Mariusz Wałachowie
Milkeffekt, s.r.o. • MUDr. Jerzy Szkatuła • MUDr. Leszek Kluz • Netis, a.s. • Renopol, s.r.o. • Robert Kufa • SGM Route, a.s. • Zarząd Główny PZKO
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

