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PROJEKT:  

„ŻYWE LEKCJE TRADYCJI – ZACHOWANIE WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO GÓRALI ŚLĄSKIECH NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM” 
 

Dziedzina wsparcia 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, 

rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych 

 

 

 
Enklawa Budownictwa Drewnianego w Wiśle – degustacja tradycyjnych 

 potraw góralskich 
 

 

 
Enklawa Budownictwa Drewnianego w Wiśle – wyplatanie koszy 

 

 

 
Dom PZKO w Mostach k. Jabłonkowa -  Zespół Zaolzi z Jabłonkowa 
 
Zdjęcia: Powiat Cieszyński 

 
 

 

Partner Wiodący:  
 

POWIAT CIESZYŃSKI 
 

Partner Projektu:  
 

MIEJSCOWE KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU KULTURALNO 

- OŚWIATOWEGO W MOSTACH K/JABŁONKOWA 
 

Wartość całkowita projektu: 190 895,05 € 

Wartość dofinansowania z EFRR: 155 884,76 € 

 

Opis: Projekt dotyczy prezentacji dziedzictwa kultury niematerialnej Górali 

Śląskich, tak, aby uwypuklić i przybliżyć mieszkańcom i turystom 

różnorodność etnograficzną Górali Śląskich, aby pokazać prawdziwy 

wizerunek Górali – stare tradycje, które przetrwały na pograniczu polsko – 

czeskim. Obejmuje organizację 15 imprez kulturalnych prezentujących 

bogactwo i tradycje Górali Śląskich, w tym 9 imprez w Enklawie 

Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle oraz 6 

spotkań w Sali Domu Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w 

Mostach k. Jabłonkowa. W celu przeprowadzenia warsztatów – żywych lekcji 

obejmujących pokaz i naukę dawnych sposobów pisania w szkole – „Jak żech 

chodził do szkoły, uczyli mnie rechtory” w ramach projektu przeprowadzona 

została częściowa modernizacja dawnej szkoły ludowej 1891 roku wchodzącej 

w skład Muzeum Beskidzkiego w Wiśle tzw. „Chaty u Niedźwiedzia”. Prace 

objęły: prace rozbiórkowe na parterze budynku, wykonanie toalet, 

przebudowę parteru na sale lekcyjne, wykonanie instalacji sanitarnych, 

instalacji c.o. wraz z wymianą pieca oraz instalacji elektrycznych. Natomiast 

Partner Projektu wykonał w budynku PZKO w Mostach częściową 

przebudowę sali widowiskowej, tak, aby mogła ona pełnić funkcje 

nowoczesnej sali teatralnej, kinowej, wykładowej i tanecznej. W ramach 

projektu wykonano: antresolę, (umożliwiającą zwiększenie liczby miejsc 

siedzących w trakcie organizowanych imprez), montaż oświetlenia 

scenicznego i sali oraz montaż nagłośnienia. 

W trakcie imprez kulturalnych pokazywane są szczególnie wartościowe 

zjawiska kultury lokalnej m.in.: sztuka ludowa, różnorodność zachowań i 

przetrwałe do dnia dzisiejszego obrzędy, oryginalne i nie występujące w 

innych miejscach zawody, rękodzieło ludowe, rzemiosło artystyczne, folklor 

oraz powiązanie dnia codziennego z tradycją (warsztaty w dawnej szkole, 

tradycje i zwyczaje pasterskie – sałasznictwo,  „Sery owcze – dziedzictwo 

góralskiej kultury”, „Od owcy do sukna”, wyrób szyndziołów, przędzenie 

wełny, haft, uprawa lnu, tradycyjne rzemiosła górali, tradycyjne instrumenty, 

wesela góralskie, strój góralski, doroczne świętowanie – hołdamasz, folklor 

dziecięcy, kultura taneczna i ludowa, archaiczna ludowa muzyka Beskidu 

Śląskiego, tradycje sceniczne pogranicza polsko – czeskiego, rzemiosło 

artystyczne, beskidzkie kolędowanie). Imprezy cieszą się ogromną 

popularnością – od otwarcia starej szkoły w budynku „U Niedźwiedzia”, czyli 

od 26 lipca br. Muzeum odwiedziło ponad 2,5 tys. osób (6 spotkań). W 

dotychczasowych dwóch spotkaniach w Mostach udział wzięło ponad 400 

osób. 

 

 


