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Dedičstvo... končí dožinkami 

Končí sa realizácia mikroprojektu „Dedičstvo s ozvenou”. Deti sa v priebehu ôsmich mesiacov 

zúčastňovali workshopov výroby a hry na pastierske nástroje. Svoje znalosti prezentovali  

na obecných dožinkách, ktoré sa uskutočnili v nedeľu 26. augusta v Rajczi. 

Na javisku amfiteátra v Rajczi vystupovali mladí hudobníci zo súborov: Spod Rachowca  

zo Zwardoňa, Zbojnicok z Rycerky Górnej a Mała Solanka z obce Sól. Hosťom stretnutia  

s folklórom bola regionálna skupina zo Slovenska ktorá zastupovala Novú Bystricu – slovenského 

partnera mikroprojektu. Väčšina detí, ktoré vystupovali na javisku, sa mohla pochváliť nielen 

hudobnými znalosťami, ale mala aj príležitosť prezentovať sa publiku v regionálnych krojoch, ktoré 

vznikli v rámci „Dedičstva s ozvenou”. Výstupom workshopov šitia regionálnych krojov bolo viac 

ako štyridsať kompletov goralských odevov, vrátane sviatočného a pastierskeho pre chlapcov 

a dievčatá. Pozoruhodný bol aj ďalší cyklus workshopov, o ktorý mali veľký záujem milovníci 

miestneho folklóru. Boli to stretnutia s regionálnymi výšivkami, v priebehu ktorých bolo možné sa 

naučiť základy toho náročného,  šikovné ruky a pozorne oko vyžadujúceho umenia ozdobovania 

goralských odevov. Súbežne s aktivitami bol prebiehal aj regionálny vlog približujúci špecifiká 

kultúrneho dedičstva żywieckych goralov. Jeho autorka sa vyjadrovala k mnohým kľúčovým 

prvkom regionálnej tradícii, vrátane sviatkov, zvykov a architektúry. Celé rozprávanie bolo 

v goralskom nárečí. Všetky časti sú zverejnené na stránkach www.rajcza.pl a www.aktywnarajcza.pl. 

Veľmi zaujímavé boli návštevy Vladimíra Tomčalu zo slovenskej Novej Bystrice, ktorý v Rycerke 

Górnej a Zwardoni rozprával o kultúre pohraničia a svoje vystúpenia spestroval hrou  

na heligónku, píšťalách a husliach. Jeho návštevy sa konali pri príležitosti workshopov kultúry 

pohraničia, ktoré viedli aj poľskí folkloristi. Projekt ukončili animačné aktivity, ktoré  

sa uskutočňovali pri Obecnom stredisku kultúry a športu v Rajczi. 

Na záver je potrebné zdôrazniť, že išlo o priekopnícky projekt, pretože komplexným spôsobom riešil 

otázku zachovania kultúrneho dedičstva v Żywieckom regióne a zohľadňoval široký kontext 

miestnych potrieb spojených s rozvojom a propagáciou nárečia, folklóru a goralskej mentality. 

Úloha je spolufinancovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v 85 % v rámci 

Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 a v 5 % zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy. Partnerom projektu je obec Nová Bystrica, bez 

ktorej by nebolo možné mikroprojekt realizovať. 
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Starosta Kazimierz Fujak 

Som veľmi rád, že sme mali možnosť pozitívne reagovať na miestnu iniciatívu, akou bolo nahlásenie 

potrebnej podpory regionálnych súborov a tvorivých kruhov. Išlo predovšetkým o doplnenie 

vybavenia folklórnych súborov. Vidím obrovský záujem o folklór a nárečie  

v gmine Rajcza, a pretom som vyvinul úsilie, aby samospráva zakúpila viac ako  

50 kompletných regionálnych krojov, ktoré pomôžu zachovať folklór našich predkov. 
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