
 
 
 

Sieć współpracy lokalnych twórców ludowych i organizacji/instytucji 
zajmujących się różnymi formami folkloru 

 
Twórcy ludowi 
Haft beskidzki 
Weronika Łacek 
https://www.instagram.com/weronika_wyszywa/ 
hafciarka z Jaworzynki, współpracuje z Muzeum Regionalnym „Na Grapie”, Muzeum Beskidzkim 
w Wiśle, prowadzi warsztaty haftu beskidzkiego z dziećmi i młodzieżą,  należy do Gorolskiej 
Swobody 
 
Magdalena Łacek - hafciarka z Jaworzynki, pracownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, 
współpracuje z Muzeum Regionalnym „Na Grapie”, prowadzi warsztaty haftu beskidzkiego z 
dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, prowadzi lekcje edukacyjne o regionie. 
 
Haft na żywotku cieszyńskim 
Lidia Lankocz - Jest ludowym twórcą i specjalizuje się w hafcie cieszyńskim na żywotku. Jej 
twórczość zaliczana jest do grupy ginących zawodów, a jej nazwisko umieszczono na "Szlaku 
Tradycyjnego Rzemiosła Śląska Cieszyńskiego". była i jest czynną animatorką życia kulturalnego w 
gminie Goleszów. Organizuje imprezy kulturalno-oświatowe, prowadzi zespoły i koła zainteresowań. 
W roku 1993 założyła i nadal prowadzi  Dziecięco-Młodzieżowy ZPiT "Goleszów", który obecnie 
liczy około 96 członków.  Ma na swoim koncie nagrania radiowe i TV. 
 
Haft metodą igiełkową: 
Irena Motyka   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007935496011 
Irena Motyka od dzieciństwa dba o kultywowanie tradycji robienia czepców metodą igiełkową 
(siateczkową).  Posiada w swojej kolekcji wzory, którymi się inspiruje tworząc czepce zachowując 
tradycję ich tworzenia.  Czepce, które wykonuje noszone są do strojów beskidzkich i cieszyńskich. 
Aby przekazać tradycję robienia czepców metodą igiełkową wzięła udział  w projekcie „Mistrz 
Tradycji” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, podczas którego nauczyła 
młode pokolenie tego skomplikowanego rękodzieła. Nagrała również film instruktażowy „Szkolenie 
robienia czepców metodą igiełkową”, gdzie pokazała krok po kroku jak wykonać czepiec.  Dziś jest 
mistrzem i  największym autorytetem w tej dziedzinie. Prowadzi liczne pokazy i warsztaty dla 
zainteresowanych. Od 2012 roku jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jest jedną z 
ostatnich żyjących kobiet, które wykonują to skomplikowane rękodzieło. 
 

 
 
 



 
 
 
Koronka koniakowska: 
Mariola Wojtas 
https://www.facebook.com/mariola.wojtas.9 
Mariola Wojtas to niezwykle wrażliwa i utalentowana twórczyni koronek, wykonuje je z 
najcieńszych nici i na bardzo cienkim szydełku. Swoim oryginalnym dziełem wyraża szacunek dla 
tradycji miejsca, w którym mieszka, Koniakowa; angażuje się w promocje, wystawy, konkursy, a 
przede wszystkim uczy tej trudnej techniki. Od 2012 roku posiada tytuł Twórcy Ludowego. 
 
Beata  Legierska 
http://www.galeriakukuczka.pl/?beata-legierska,85 
Urodzona w Istebnej w 1971 r. Od 6 roku życia zajmuje się koronką, którą przejęła po dwóch 
poprzednich pokoleniach koronczarek. W 2002 roku po otrzymaniu 1. nagrody w konkursie na 
Koniakowską Koronkę i Beskidzki Haft Krzyżykowy została przyjęta do Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych. Jest laureatką konkursów m. in. Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Ludowej "A to polskie 
właśnie", "Konkurs na Najładniejszą Koronkę Koniakowską" czy konkurs z okazji 60-lecia Cepeli 
"Pamiątka z Polski". Zdobyła Grand Prix podczas 4 Europejskiego Konkursu Sztuki Ludowej: "Z 
nitki i gliny" w Częstochowie (2009 r.). 
Swoje prace wystawia na licznych wystawach w kraju i za granicą m. in. Vamberk (Czechy), Stuttgart 
(Niemcy), Wissembourg (Francja), Bukareszt (Rumunia), Baden (Szwajcaria), Wrocław, Warszawa, 
Kraków, Lublin, Bielsko-Biała, Częstochowa. Posiada dyplom ukończenia warsztatów 
organizowanych przez UNSECO w Rumunii (2003 r.). Otrzymała stypendium Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Śląskiego (2009 r.). W swoim domu posiada 
warsztat twórcy. Opracowała także wzornik, w którym zebrała najstarsze motywy i nowe wzory, które 
sama tworzy. 
 
Wyrób koszy 
Zogata Jan 
Pracownia Jana Zogaty 
43-476 Jaworzynka 465 
tel. (+48) 518 767 863 
Tylko w Jaworzynce można jeszcze dziś zobaczyć ręcznie wyplatane kosze z korzenia świerkowego. 
Twórcą przedmiotów z tego niezwykle trudnego w obróbce surowca jest Jan Zogata. Zajmuje się ich 
wykonywaniem już ponad 50 lat. Tutejsi górale wymyślili bardzo niezwykły sposób wyplatania 
koszy, pomimo iż w górach nie rośnie wiklina. Wykorzystali świerki i buki, których w lasach było 
pod dostatkiem. Jan Zogata wyplataniem ze świerka zaczął interesować się w młodym wieku – 
zajmował się tym i jego dziadek, i ojciec. Jak mówi, korzenie świerka to bardzo wymagający materiał, 
jednak niezmiernie wytrzymały. Prowadził warsztaty m.in. w Muzeum na 
Grapie w Jaworzynce i Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. Jego kosze można było oglądać na 
wielu wystawach, w tym w Zamku Cieszyn oraz na prezentacji polskiego i norweskiego 
plecionkarstwa, a kilka egzemplarzy znajduje się w norweskich muzeach; zainteresowali się nimi 
również Francuzi. Jan Zogata zajmuje się ponadto rzeźbieniem w drewnie. Jego pracownia jest więc 
wypełniona nie tylko świerkowymi koszami i koszyczkami, ale także drewnianymi figurkami, różnej 
wielkości i o różnej tematyce. 

 



 
 
Koronka klockowa 
Helena Wrzecionko – cieszynianka, jako jedna z nielicznych zajmuje się wyrobem koronki 
klockowej.  Prowadzi warsztaty rękodzieła dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Można ją spotkać na 
rożnych wydarzeniach kulturalnych miasta Cieszyna. 
 
Filigran cieszyński: 
Wiktor Pieczonka 
Jubilerstwo Pieczonka 
43-400 Cieszyn 
Ul. Wyższa Brama 16 
Tel. +48 33 852 30 13 
Wiktor Pieczonka  urodził się w Cieszynie w 1927 roku. Od dzieciństwa przejawiał zainteresowanie 
pracami, które wymagały dużej precyzji. Postanowił za namową ojca pracującego jako zegarmistrz, 
terminować u znajomego jubilera Horaka. W 1942 roku zaczął uczyć się zawodu, w którym pracuje 
do dnia dzisiejszego. Wiktor Pieczonka jest znawcą tradycyjnej kultury regionu, chętnie opowiada o 
swoich pracach i związanej z nimi historii. Wyrabia odlewane i filigranowe elementy do stroju 
cieszyńskiego. Na początku swej jubilerskiej działalności wytwarzał je dla osób prywatnych, które 
zamawiały poszczególne części do stroju cieszyńskiego. Później zaczął uzupełniać wzory dla 
cieszyńskiego i bytomskiego muzeum. Obecnie realizuje zamówienia indywidualne i dla instytucji. 
Pasy do kobiecego stroju oraz inne elementy strojów pan Wiktor wraz z Synem Marcinem wykonuje 
na podstawie starych wzorów, które znajdują się w rodzinnym archiwum. Wykonanie filigranowego 
pasa zajmuje panu Wiktorowi około miesiąca. Prace z jego warsztatu znajdują się w zbiorach 
prywatnych oraz w garderobach zespołów folklorystycznych w kraju i zagranicą. Wystawiane były 
również podczas organizowanych w Cieszynie Skarbów z cieszyńskiej trówły. 
 
Rusznikarstwo: 
Jerzy Wałga 
Izba Cieszyńskich Mistrzów 
 ul. Stary Targ 2 
43-400 Cieszyn 
Jerzy Wałga jest ostatnim mistrzem wykonującym cieszynki. Rusznikarstwo artystyczne i historyczne 
stanowi istotną część kultury artystycznej Śląska Cieszyńskiego, a bogate tradycje związane z tym 
rzemiosłem wpisują te rzadko spotykane już dziś umiejętności w poczet najważniejszych dokonań w 
tym regionie. W 2014 r. wpisano rusznikarstwo na Krajowa Listę Niematerialnego dziedzictwa 
Kulturowego. 
 
Wyrób kierpców: 
Karol Kufa 
Kkufa@seznam.cz 
Katol Kufa wyrabia ze skóry kierpce, pasy, torby owczarskie. Wszystko to stosując technikę 
wybijania. Jest samoukiem. Wzoruje się na dawnych wzorach naszego regionu.  Kierpce, paski, torby 
owczarskie, Karol Kufa robi na zamówienie. Stara się nie powtarzać wzorów, każdy jest oryginalny. 
Często robi rzeczy dla zespołów i osób, które chcą skompletować strój . Należy do Stowarzyszenia 
Gorolsko Swoboda.   
 

 



 
 
Wyrób z kości: 
Andrzej Malec 
Pracownia Galanterii z Kości 
Beata Malec 
ul. Wiślańska 27 
43-450 Ustroń 
http://www.malec-art.eu/pl/index.html 
Pracownia galanterii artystycznej Andrzeja Malca istnieje od 1986 roku, oferując niepowtarzalne 
wyroby z surowców naturalnych w stylu rustykalnym. Podstawowymi surowcami służącymi do 
wyrobu rękodzieł są: kość, róg, skóra i drewno, połączone dzięki wyobraźni i tworzone z wielką 
pasją. Preparowane i przetwarzane unikalnymi metodami obróbki ręcznej przez rzemieślników-
artystów, tworzą jedyny w swoim rodzaju wyrób rękodzieła artystycznego. 
 
Malarstwo: 
Paweł Wałach 
http://www.sap.euweb.cz/walach.htm 
pawel.walach@seznam.cz 
+420 558 346 071 
 
Paweł Wałach - Urodził się 2 lutego 1942 roku w Śmiłowicach. Ukończył Konserwatorium w 
Ostrawie w 1977 roku. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem olejnym. Maluje obrazy olejne o 
tematyce ludowej.  Wystawy indywidualne: Niebory, Trzyniec, Czeski Cieszyn, Karwina, Ostrawa, 
Jastrzębie Zdrój, Wisła, Tarnowskie Góry, Częstochowa, Lubliniec. Należy do Polskiego 
Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC 
 
Józef Drong 
http://www.sap.euweb.cz/drong.htm 
drong.pepa@seznam.cz 
+420 737 963 637 
Józef Drong - Urodzony 22 grudnia roku 1944 w Łąkach nad Olzą. 
Artysta plastyk - samouk przeszedł żmudną drogę w poszukiwaniu własnej świadomości 
artystycznej, w odnajdywaniu siebie, w odnajdywaniu ludzkiej prawdy o życiu, w poszukiwaniu 
takiego języka sztuki, który by odpowiadał jego osobowości w przekazywaniu prawdy o otaczającej 
go rzeczywistości. Obiera graficzny, czy też malarski zapis zdecydowanie realistyczny, ale miarą jego 
realistycznej wizji jest spotęgowana przez psychikę rzeczywistość. Analizuje złożoność istoty 
ludzkiej, przedmiotów martwych i zachodzących zależności w naturze.Uczestniczy prawie że we 
wszystkich plenerach beskidzkich i jako pierwszy zwraca uwagę na ekologiczne zagrożenie 
Beskidów. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC. 

 

 



 
 
 
Pszczelarstwo 
Cieszyński Miód 
https://cieszynskimiod.pl/ 
 
Cieszyński Miód to firma, która zajmuje się wytwarzaniem produktów pszczelarskich. Ręcznie 
wykonują świece, maści oraz krople z propolisu, a także hodują matki pszczele. Jak piszą o sobie: 
P”osiadamy dwie pasieki: stacjonarna i wędrowna. Aktualnie mamy ponad sześćdziesiąt piec uli 
wielkopolskich. Ule są rozwożone w miejsca nektarowania w różnych rejonach Mikro Regionu. Są 
to miejsca ekologiczne, w czystym, nie skażonym środowisku, m.in.: Lasy w okolicy Ustronia, 
Bażanowice, Godziszów oraz Cieszyn. Bardzo ważne jest, żeby miód i inne produkty pszczele 
kupować bezpośrednio od pszczelarza, ponieważ jest to zapłata za jego prace i opiekę nad 
pszczołami , bez których nie byłoby płodów rolnych”. Pszczelarz Piotr Nytra nalezy do 
Stowarzyszenia Gorolsko Swoboda. 
 
Pasterstwo: 
Józef Michałek -  Góral i praktyk w zakresie gospodarki rolnej w Karpatach, w szczególności 
funkcjonowania gospodarstw pasterskich. Od wielu lat ściśle współpracuje z kilkudziesięcioma 
gospodarstwami pasterskimi na obszarze od Beskidu Śląskiego po Bieszczady. Koordynator 
wojewódzkiego programu Owca plus w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Współorganizator Redyku 
Karpackiego 2013 i wielu innych wydarzeń aktywizujących społeczności lokalne. Znawca kultury 
pasterskiej i góralszczyzny. Doświadczenie zawodowe: Prowadzenie gospodarstwa rolnego, 
Koordynator Programu Owca plus od 2008 r.  Ekspert ds.pasterstwa w projekcie Karpaty Łączą,  
Członek zarządu Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne. Prezes Związku Podhalan Oddział Górali 
Śląskich.  
Prowadzi liczne warsztaty, prelekcje oraz spotkania dla zainteresowanych.  
 
Muzycy: 
Zbigniew Wałach - Muzyk, budowniczy instrumentów, regionalista. Wnuk znanego artysty-malarza 
Jana Wałacha. Wykonuje tradycyjną muzykę karpacką, ale także tworzy własną. Założyciel i lider 
zespołu Wałasi. Współpracuje z muzykami reprezentującymi inne regiony i gatunki muzyczne. 
Zbudował ponad 30 gajd istebniańskich, jak również piszczałki bezootworowe, sześciootworowe, 
okaryny, skrzypce, gęśle, rogi pasterskie i trombity. Inicjator cyklicznych wydarzeń, takich jak 
„Spotkania Gajdoszy i Dudziarzy” i „Zaduszki Istebniańskie”. Stypendysta Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz realizator projektu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów 
budowy instrumentów ludowych”. Uhonorowany m.in. Nagrodą im. Oskara Kolberga. 
 
Otmar Kantor - pochodzi z czeskiego miasteczka Jabłonków na Zaolziu. Jest wyjątkowym 
instrumentalistą, który wykonuje utwory ludowe i autorskie na gajdach, śpiewa i gra w kapeli 
góralskiej, rzeźbi w drewnie. Jest jednym z ostatnich twórców ludowych, którzy promują dawną 
kulturę góralską. 

 



 
 
Kapele i zespoły: 
Kapela Wałasi 
https://www.facebook.com/Wa%C5%82asi-170468916298225 
Tradycyjną beskidzką kapelę „Wałasi” z Istebnej-Koniakowa tworzą Zbigniew Wałach – skrzypce, 
śpiew oraz Jan Kaczmarzyk – gajdy, śpiew. Grają od ponad 20 lat repertuar przejęty od najstarszych 
muzykantów z Beskidu Śląskiego: Jana Kawuloka, Michała Sikory, Jana Skotniora-Krężeloka, Jana 
Wolnego, Władysława Zogaty, Marka Ficy i Jana Sikory (syna Michała). Są to polki, owięzioki, 
pieśni pasterskie – autentyczne, góralskie melodie, dziedziczone przez stulecia, przekazywane 
z pokolenia na pokolenie, nieprzetwarzane. Ten dawny styl gry zaowocował nagrodami, jakie kapela 
„Wałasi” otrzymywała na konkursach i festiwalach regionalnych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych (m.in. na Ogólnopolskich Konfrontacjach Dudziarskich w Poznaniu, 
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, Konkursie kapel, 
instrumentalistów i śpiewaków ludowych, odbywającym się w ramach Festiwalu Folkloru Górali 
Polskich w Żywcu oraz na Międzynarodowym Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Zakopanem, podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Do tego dołączyć 
należy nagrody dla zespołu „Koniaków” z Koniakowa, z którym kapela współpracuje od 20 lat. 
Zespół koncertował w całej niemalże Europie, w Indiach, Nepalu, na Cejlonie i w Maroko. 
Rokrocznie uczestniczy w Światowych Rekolekcjach Podhalańskich w Rzymie. Autorski utwór 
Zbigniewa Wałacha „Uwielbienie” stał się rekolekcyjnym hymnem. „Wałasi” dokonali szeregu 
nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia S.A. w Warszawie, występowali również w radiowym 
Studiu koncertowym im. Witolda Lutosławskiego. 
  
Kapela Bukóń 
https://www.facebook.com/bukongorol 
Kapela Góralska BUKÓŃ z Jabłonkowa zaczęła funkcjonować w roku 2004. W jej repertuarze są 
pieśni ludowe Beskidu Śląskiego o brzmieniu tradycyjnym, może nawet archaicznym. W skład kapeli 
wchodzą: Otmar Kantor - gajdy, piszczołki, okaryna, śpiew 
Daniel Drong - skrzypce, śpiew oraz do zespołu świeżo "przygarnięta" Dorota Kurkova - śpiew, 
skrzypce, okaryna. Kapela występuje na Śląsku Cieszyńskim a zarazem wyjeżdża za jego granice. 
Grając odwiedziła m.in. Poznań, Żywiec, Břeclav, Pragę. BUKÓŃ także komponuje i wykonuje 
utwory własne, naturalnie w gwarze śląskiej. 

 
Kapela Góralska Torka 
http://www.torka.wisla.pl/ 
W roku 2019 Kapela Góralska „Torka” obchodziła 40 lecie swojego istnienia. W swojej długiej 
działalności Kapela zawsze dbała o promocję folkloru i kultury ludowej na terenie Polski  i nie tylko. 
Grając liczne koncerty grupa promowała tradycyjne przyśpiewki, muzykę i piosenki ludowe. Kapela 
przez cały czas działania stara się o promocję tradycyjnego śpiewu i muzykowania poprzez liczne: 
koncerty, warsztaty dla dzieci i młodzieży, udział w festiwalach i imprezach międzynarodowych. 
Torka jest także organizatorem i współorganizatorem wydarzeń kulturalnych (Pogrzeb Basów, 
tradycyjne wianki w Wiśle). Wydali płytkę „Szyroko, daleko...”, kasetę magnetofonową „Muzyka 
Karpat”. 
  

 



 
 
Zespół Regionalny „Istebna” 
Zespół Istebna | Zespół regionalny "Istebna" z Istebnej (zespolistebna.pl) 
Zespół Regionalny „Istebna” jest prawdopodobnie najstarszym wciąż istniejącym polskim zespołem 
regionalnym. Swymi korzeniami sięga bowiem aż 1901 roku, a na przestrzeni ponad stu lat zasłynął 
m.in. tym, że występował dla samego cesarza Franciszka Józefa podczas uroczystości 
sześćdziesięciolecia jego panowania w Wiedniu w 1908 roku. Tańczył również na prezydenckich 
dożynkach w Spale w 1933 roku przed Ignacym Mościckim. W 1934 roku „Istebna” brała udział w 
Święcie Pieśni w Wiśle, a w kolejnych trzech latach w Święcie Gór, z którego to wywodzi się 
największa obecnie impreza folklorystyczna w Polsce – Tydzień Kultury Beskidzkiej. 
„Istebna” uczestniczyła w nagraniach wielu programów telewizyjnych, jak i w licznych audycjach 
radiowych. Do dziś z rozrzewnieniem wspomina się tutaj realizację scen wesela ostatniego odcinka 
serialu „Czterej pancerni i pies”, w którym to zespół zagrał znaczny epizod. 
Zespół tańczył na scenach całej Polski, uczestniczył w wielu renomowanych festiwalach 
folklorystycznych, zarówno w kraju, jak i za granicą – w Anglii, Szkocji, Francji, Niemczech, Austrii, 
Czechach, Słowacji, Macedonii, Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Turcji, Rosji, na 
Wegrzech, Ukrainie, we Włoszech, w Algierii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Mongolii, 
Jordanii, a także trzykrotnie w Chinach, w Australii oraz w Brazylii. Od 2016 r. funkcję kierownika 
zespołu sprawuje Maria Motyka, zaś instruktorem tańca jest Józef Łupieżowiec. Cała grupa liczy 
około czterdziestu członków w wieku 14-25 lat, głównie uczniów gimnazjum, szkół średnich oraz 
studentów z Istebnej i okolic. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Istebna” sprawuje patronat nad 
zespołem. W roku 2011 z rąk Ministra Kultury zespół otrzymał najwyższe wyróżnienie w dziedzinie 
kultury ludowej – nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” a także Nagrodę 
Powiatu Cieszyńskiego im ks. Jana Leopolda Szersznika a kategorii ochrony kultury. W 2013 roku 
zespół otrzymał Nagrodę Honorową im. Wojciecha Korfantego a także Złotą Odznakę Honorową „Za 
zasługi dla Województwa Śląskiego” 

 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej - Strona główna | Facebook 
Na repertuar Zespołu, składają się przede wszystkim tańce, melodie i pieśni regionu cieszyńskiego. 
Lecz Zespół ma wyższe niż regionalne ambicje artystyczne i rozszerzył repertuar o tańce i 
przyśpiewki Beskidu śląskiego, żywieckiego, o tańce z regionów: sądeckiego, rzeszowskiego, 
lubelskiego, pszczyńskiego, opolskiego, o tańce podhalańskie, górnicze, łowickie i tańce narodowe 
(oberek z kujawiakiem, krakowiak, polonez, mazur). W ciągu 60 lat Zespół „dorobił się” 60 
programów, m.in. „Sałaszników” – opery ludowej Jana Sztwiertni, przygotowano programy i 
pełonospektaklowe widowiska m.in. „Na sałaszu”, „Ondraszkowe ostatki”, „U nas hań – downi”, 
„Święto góralskie w Beskidach”, „Goiczek”, „W dawnym stylu”, „Jarmark w Łukowie”, „Oczepiny”, 
„Nad potokiem” i „Przy muzyce”. Zespół wydał kilka płyt, w tym bardzo spektakularną, z okazji 
Złotych Godów, płytę – nagranie z unikalnego koncertu zespolonych 6 chórów pod batutą 
Władysława Rakowskiego, 230 chórzystów z towarzyszeniem 30-osobowej orkiestry zaśpiewało 
utwory kompozytorów cieszyńskich. Zespół brał także udział w realizacji filmów fabularnych, 
dokumentalnych i instruktażowych. 

 



 
 
Efektem 70-ciu lat pracy Zespołu są liczne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. Wśród nich, liczące 
się najbardziej: Złoty Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985 r.), „Złote Ciupagi” za 
zajęcie 1. miejsca w najbardziej prestiżowym Polskim i Międzynarodowym Przeglądzie Ziem 
Górskich w Zakopanem (1986 r., 1994 r.), 3. miejsce w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Tańców 
Narodowych w Lubaczowie (1999 r.), Grand Prix w III Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów 
Folklorystycznych w Stalowej Woli (2002 r.) i Grand Prix, w kategorii stylizowanej, „Łowicki 
pasiak”, w Łowiczu (2009 r.). 

Aktualnie, na strukturę Zespołu składa się grupa tancerzy, grupa taneczna dziecięca, dwie kapele; 
ludowa i młodzieżowa oraz Chór Jubileuszowy, w sumie 175 osób. Zespół koncertuje nie tylko w 
Polsce lecz i w wielu krajach Europy: Czechy, Słowacja, Niemcy, Ukraina. Finlandia, Szwecja, 
Belgia, Francja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Turcja, Włochy, Wielka Brytania. 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej jest zespołem amatorskim i 
profesjonalnym zarazem. Mimo, że członkowie są amatorami; uczniami, studentami i ludźmi różnych 
zawodów, łączy ich jednak wspólna pasja – umiłowanie pieśni i tańca, umiłowanie piękna Ojczyzny, 
wiatru na groniach, uroku cieszyńskich kamieniczek, całego piękna dziedzictwa przodków. Jest 
Zespół wizytówką i ambasadorem (bez granic) Ziemi Cieszyńskiej i Cieszyna. 
 
Instytucje i stowarzyszenia : 
Centrum Pasterskie w Koniakowie 
http://seroscypek.pl/ 
Centrum Pasterskie w Koniakowie to  zagroda edukacyjna, tutaj znajdują się zwierzęta karpackie  
czyli owce i kozy oraz miejsce spotkań, gdzie odbywaja się warsztaty dla całych rodzin. Dowiedzą  
się wszyscy o pasterstwie i jego roli w codziennym życiu ludzi Karpat. 
 
Chlebowa Chata Górki Wielkie - 
https://www.chlebowachata.pl/ 
Jak mówią o sobie „Naszą misją jest odbudowanie szacunku do chleba i ludzkiej pracy. Nie można 
zapomnieć, że smakowicie pachnący bochen chleba, to owoc pracy rąk nie tylko piekarza, ale w dużej 
mierze także rolnika, który cały rok dbał o wyrośnięcie zboża - drogę "od ziarenka do bochenka"”.   
 
Kozia Zagroda w Brennej 
www.koziazagroda.com 
Kozia Zagroda to miejsce, w którym odbywają się różnorodne działania na rzecz popularyzacji 
kultury Beskidu Śląskiego – spotkania, koncerty, warsztaty o różnorodnej tematyce: wyrobu sera, 
wypieku chleba, wyrobu tradycyjnych wędlin, życia na terenie Beskidu Śląskiego. Jak piszą o sobie: 
„urzeczywistniły się nasze marzenia – aby dzielić się tym, co piękne i niepowtarzalne w kulturze 
mieszkańców Beskidu Śląskiego. Dlatego zrekonstruowaliśmy góralską chatę, w zagrodzie 
trzymamy kozy i owce, a wreszcie warzymy oparte na starych przepisach dania kuchni góralskiej. 
Możecie zatem skosztować u nas francka, jagnięciny i oryginalnej kwaśnicy, ale też dowiedzieć się 
co to jest sałasz, kim zaś byli Wołosi.”. 

 



 
 
Centrum Koronki Koniakowskiej w Koniakowie 
https://centrumkoronkikoniakowskiej.pl/ 
To nowo powstała palcówka, która walczy o przetrwanie i promocję koronki koniakowskiej. 
Wystawa muzeum w bardzo ciekawy i nowoczesny sposób opowiada historię ponad stuletniej 
szydełkowej tradycji pielęgnowanej do dziś w Koniakowie. Prezentuje przepiękne serwety i inne 
tradycyjne wyroby z koronki koniakowskiej jednych z najznakomitszych koronczarek. Ekspozycja 
bogata w stare zabytkowe eksponaty wzbogacona nowymi pracami i starymi fotografiami pokazuje 
w bardzo interesujący sposób ciąglę żywą tradycję, która w roku 2017 została wpisana na Krajową 
Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. 14 kwietnia 2020 roku Muzeum uzyskało status 
Muzeum Prywatnego i zostało wpisane do Wykazu Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Kustoszem muzeum jest mgr Lucyna Ligocka – Kohut jego założycielka, 
która mimo, że sama nie hekluje o koronkach, ich historii i specyfice potrafi opowiadać godzinami. 
Sposób w jaki to przekazuje sprawia, iż opuścisz to miejsce pełen podziwu dla koronczarek, z szeroko 
otwartymi oczyma na artyzm i unikatowość techniki koronki koniakowskiej. 
 
Muzeum Regionalne „Na Grapie” w Jaworzynce 
http://www.nagrapie.com/ 
Muzeum zostało otwarte w 1993 roku z inicjatywy wielkiego miłośnika cieszyńskiej ziemi, poety i 
pisarza Jerzego Ruckiego. Rucki urodził się w Jaworzynce w 1919 roku, lecz losy wojenne rzuciły 
go do Szwajcarii, gdzie zamieszkiwał aż do śmierci. Przez całe życie na obczyźnie czuł jednak więź 
z miejscem swojego dorastania. Pisał wiersze oraz opowieści związane z Jaworzynką, posługując się 
archaiczną gwarą zakątka istebniańskiego. Śladem pozostawionym po sobie  stały się tomiki wierszy, 
zbiory wspomnień, a przede wszystkim zorganizowane przez niego muzeum, pokazujące skrawek 
dawnego życia miejscowych górali. Obecnie muzeum zajmuje się Katarzyna Rucka – Ryś, która stara 
się o popularyzację kultury naszych dziadków. 
 
Stowarzyszenie „Serfenta” 
https://serfenta.pl/ 
Serfenta jest jedną z trzech akredytowanych organizacji pozarządowych UNESCO w Polsce. To 
dzięki jej pracy w 2017 roku doszło do wpisu umiejętności wyplatania wiklinowych koszy 
„kabłącoków” w Lucimi na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce. W 2011 roku 
otrzymali „Oskara Ludowego” za najlepszy projekt badawczy – „Plecionkarskim szlakiem Polski”. 
W 2018 roku otrzymali certyfikat „KUKBUK Poleca” „za niezłomne kultywowanie rzemiosła 
zagrożonego zapomnieniem, za wiarę w moc plecionkarstwa i za radość tworzenia, którą widać w 
każdym splocie kosza”. Jak piszą o sobie „ Istniejemy, aby plecionkarstwo żyło. Przemierzamy 
tysiące kilometrów, by wiedzieć o nim wszystko. Pracujemy, by zachować dla Was tradycję i mądrość 
przekazywaną przez pokolenia. Uczymy młodych ludzi rzemiosła, które zanika. Pomagamy 
mistrzom plecionkarstwa zaistnieć na rynku. Pokazujemy to piękne rzemiosło światu”. 
 

 
 



 
 
 
Koło nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 
http://www.mzc6.cieszyn.pl/ 
Głównym kierunkiem działalności Koła jest folklor Śląska Cieszyńskiego we wszystkich jego 
formach występowania: materialnej (stroje), w muzyce (zespoły i kapele) oraz w gwarze. Całość 
poczynań można podzielić na trzy obszary: kultura i folklor, łączność z Zaolziem, wypoczynek, 
rekreacja. Koło powstało w grudniu 2002 roku jako grupa przyjaciół chcących połączyć czynny 
wypoczynek, zamiłowanie do historii i tradycji Śląska Cieszyńskiego oraz chęć upowszechnienia 
noszenia stroju regionalnego, którego przyodziewanie stało się symbolem Koła. Zgodnie z tym 
mottem niemal wszyscy członkowie posiadają i  przy stosownych chwilach nosi strój regionalny. 
Koło organizuje corocznie: Koncert Kolęd, Bal Cieszyński, Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego.   
 
Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w RC 
http://www.sap.euweb.cz/sap.htm 
Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w Republice Czeskiej (SAP) to nazwa samodzielnej 
grupy twórców mieszkających i działających w Czechach na Zaolziu. Pierwsza grupa plastyków 
należała do Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego założonego w roku 1947 przy Polskim Związku 
Kulturalno- Oświatowym i jej pierwszym pokoleniem byli: Gustaw Fierla, Karol Piegza, Franciszek 
Świder, Władysław Pasz, Rudolf Żebrok, Dominik Figurny i Gustaw Nowak. Później dołączyli: 
Bronisław Firla, Oskar Pawlas, Alicja Bartulcowa, Rudolf Kobiela, Bronisław Liberda. 
Pierwszym prezesem SLA był Gustaw Fierla, później do roku 1991 Bronisław Firla. Od r.1991 do 
2004 funkcję tę pełnił Oskar Pawlas. W roku 2004 doszło do oddzielenia się od Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego (w którego ramach organizacja ta pracowała dotychczas) i ustanowienia 
samodzielnej organizacji pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w Republice 
Czeskiej (w skrócie SAP). W trakcie ponad 50 lat działalności plastycy Zaolzia zrzeszeni w 
stowarzyszeniu nawiązali kontakty ze środowiskami twórczymi w Polsce - Katowicach, Opolu, 
Toruniu, Bydgoszczy, prezentowali swoje prace na licznych wystawach w Polsce, Czechach, 
Słowacji i na Węgrzech. Od wielu lat członkowie Stowarzyszenia co roku wyjeżdżają na plenery 
malarskie organizowane w Polsce i Czechach. SAP jest również organizatorem międzynarodowych 
plenerów malarskich na Zaolziu w Beskidach. 

 


