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Z tradycją w nowoczesność – kultura ludowa pogranicza 

Nazwa głównego (wiodącego) 
beneficjenta dofinansowania: 

Powiat Krapkowicki 

Nazwa Partnera Projektu: 
  Sdružení obcí Jablunkovska 

Numer umowy: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002822 

Termin realizacji mikroprojektu:  
(początek i koniec realizacji) 01.01.2022-31.12.2022 

Całkowite wydatki dla 
mikroprojektu 

31 187,20 Euro 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 20 000,00 Euro 

Budżet państwa 1 176,47 Euro 

Wkład własny 10 010,73 Euro 

Opis 

Tradycja ludowa jest nieodłącznym elementem kultury na obszarze pogranicza 
polsko - czeskiego. Mając świadomość przemijania, zachłyśnięcia się 
nowoczesnością, zanikającego dbania o dziedzictwo kulturowe i tradycje, 
pragniemy temu zaradzić realizując niniejszy projekt. Chcemy wyjść                     
z inicjatywą, która nie tylko będzie budowała naszą świadomość regionalną, ale 
również będzie miała charakter edukacyjny. 
 
Głównym celem projektu jest ocalenie od zapomnienia wspólnego 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko - czeskiego 
poprzez realizację w 2022 r. działań kultywujących miejscową twórczość 
ludową charakterystyczną dla Powiatu Krapkowickiego oraz Stowarzyszenia 
Gmin Jabłonkowskich. Cel główny osiągnięty zostanie poprzez połączenie 
edukacji z praktyką. Mieszkańcy pogranicza polsko - czeskiego dzięki folderom 
powstałym w ramach projektu najpierw poznają twórców oraz rodzime 
tradycje, a następnie dzięki instruktażowym filmikom pokazującym krok po 
kroku, drogę wykonania danego produktu oraz otrzymanym pakietom 
startowym dla początkujących, zostaną włączeni do praktycznych, twórczych 
działań na rzecz ich zachowania i popularyzacji. Tylko takie połączenie edukacji 
z praktyką pozwoli zdać sobie sprawę z bogactwa, piękna kultury ludowej oraz 
jednocześnie zrozumieć jej odrębność i istotę. 
 
W ramach działań projektu zaplanowano powstanie pakietów promujących 
rodzimą twórczość ludową obszaru pogranicza polsko-czeskiego oraz 
zachęcających do działań twórczych w skład, którego wchodzić będzie: 
- folder w przekładzie polsko-czeskim 
- pen-drive z wgranymi filmikami instruktażowymi wskazującymi sposób 
wykonania prezentowanego rękodzieła (filmik w wersji z lektorem), 
- mini zestaw dla początkujących twórców do samodzielnego wykonania 
produktu w domu zawierający, m.in. talerzyk lub filiżankę, farbki, nożyk, glina, 
szydełko, kordonek. Pakiety w łącznej ilości 250 szt. zostaną rozdane 
mieszkańcom po stronie polskiej oraz czeskiej.  
- film-prezentacja wykonania krok po kroku 6 rodzajów rękodzieła 
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charakterystycznego dla pogranicza polsko-czeskiego (3 z terenu Powiatu 
Krapkowickiego oraz 3 z terenu regionu Jabłonkowa). Nagrany film oprócz 
umieszczenia go na dedykowanych pen-drivach zostanie umieszczony                   
i udostępniony na kanale YouTube. Pozwoli to na zwiększenie zakresu 
dostępności i promocji na szeroką skalę. Z kolei w folderze zostaną 
zaprezentowani twórcy z Polski i Stowarzyszenia Gmin Jabłonkowskich . 

 


