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Załącznik nr 6 – dotacje w obszarze: Kultura i sztuka.                      
 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 
realiz
acji 

Kwota Działania Rezultaty 

Kultura i sztuka. 

1 Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 
Komenda Hufca 
Ziemi 
Cieszyńskiej 

23 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 

11.01 
 

3.500,00 
 

 

Wiele osób wzięło udział w działaniach 
organizowanych podczas całego dnia na Wzgórzu 
Zamkowym. Między innymi odbyły się:  WOŚP-owy  
Przegląd Kapel, Kiermasz „COŚ za COŚ”, warsztaty 
improwizacji kabaretowej. 

W przygotowanie Finału  zaangażowanych było 35 osób, w dzień 
Finału w kwestę zaangażowanych było 118 wolontariuszy. Kwota 
zebrana przez wolontariuszy to 59.666 zł. 

2 Muzeum 
Drukarstwa 
w Cieszynie 

Prowadzenie 
Muzeum Drukarstwa 

01.01
- 

31.12    
 

37.000,00 
 
 

W ramach zadania przeprowadzono kilkadziesiąt lekcji 
muzealnych, zorganizowano kilkadziesiąt warsztatów 
graficznych dla dzieci i młodzieży szkół Śląska 
Cieszyńskiego oraz młodzieży szkół Śląska 
Cieszyńskiego, przeprowadzono  warsztaty 
introligatorskie dla miłośników popularnego sposobu 
pozyskiwania atrakcyjnych rzeczy „hand made”, 
przeprowadzono kilka lekcji pokazowych dla biur 
turystycznych, zorganizowano 9 wernisaży i wystaw 
grafiki użytkowej oraz artystycznej, zorganizowano 
kilka imprez, kilka zabaw tematycznych dla grup 
korporacyjnych, wykonano techniką typograficzną 
limitowaną serię druków okolicznościowych dla 
Urzędu Marszałkowskiego, wykonano metodą 
typograficzną kilkadziesiąt indywidualnych, imiennych 
druków okolicznościowych, zorganizowano coroczne 
spotkanie dla emerytowanych drukarzy. 

Poprzez całoroczną działalność statutową wzrasta 
zainteresowanie ofertą stowarzyszenia, co w efekcie powoduje: 
zwiększenie zainteresowania sztukami plastycznymi, znajomość 
historii drukarstwa i drukarstwa cieszyńskiego, znajomość 
archaicznych metod powstawania druku, zwiększenie 
zainteresowania historią i kulturą Śląska Cieszyńskiego, 
podstawową umiejętność w zakresie grafiki. 

3 
 
 
 

 

Muzeum 
Drukarstwa  
w Cieszynie 

„Święto Szlaku 
Zabytków Techniki – 
Industriada 2015” 
 

13.06 
 
 
 
 
 
 
 

10.000,00  
 
 
 
 
 
 
 

W ramach imprezy odbyły się:  
- 3 wycieczki tematyczne w obrębie historycznych 
granic Śląska, 
- 9 pokazów- prezentacji czynnych urządzeń i maszyn 
drukarskich, 
- 3 warsztaty zecerskie w efekcie których powstało 
kilkanaście własnoręcznie wykonanych prac 
typograficznych, 
- zajęcia introligatorskie, 
- warsztaty dla dzieci i młodzieży, 
- 1 gra miejska, 

1.Podniesienie świadomości mieszkańców Cieszyna oraz turystów 
w zakresie wiedzy o Szlaku Zabytków Techniki oraz Muzeum 
Drukarstwa, które jest jego elementem. 
2. Zapoznanie zwiedzających z historią drukarstwa, 
a w szczególności prezentacja zasobów technicznych Muzeum 
Drukarstwa. 
3. Zapoznanie zwiedzających z historycznymi miejscami 
funkcjonowania prężnych drukarni w obrębie historycznych granic 
Cieszyna. 
4. Kreatywne spędzenie czasu w ramach uczestnictwa 
w terenowej grze miejskiej. 
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 
realiz
acji 

Kwota Działania Rezultaty 

wydano 5000 ulotek, 100 plakatów, 1000 certyfikatów 
oraz 1 baner. 

 

4 
 
 

 

Stowarzyszenie 
„Via Musica” 

XXIV 
Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki 
Wokalnej „Viva il 
canto” Cieszyn 2015 

30.09
-

04.10 
 

25.000,00 
 

W ramach festiwalu zrealizowano: koncert „Złote 
Przeboje Wczesnego PRL-u”, koncert ANASHIM- 
„Sekretny ogród”, spektakl R.Rodgers - „Dźwięki 
Muzyki”, koncert Galowy: Rodzinne Trio Operowe”, 
koncert: „Sacrum w Operze” 

Koncerty festiwalowe wpłynęły na upowszechnianie kultury 
muzycznej szerokiego grona publiczności, w różnych grupach 
wiekowych i o zróżnicowanych potrzebach estetycznych. 
Podczas festiwalu promowano młodych artystów. 
Festiwal promowano w mediach ogólnopolskich i lokalnych. 
Prezentowano  programy artystyczne, w których wykorzystane 
zostały oryginalne środki ekspresji artystycznej, odbiegające od 
tradycyjnych form przekazu. 

5 Stowarzyszenie 
„Solidarność 
Polsko-Czesko-
Słowacka” 

 Międzynarodowy 
Festiwal Teatralny 
Bez Granic dla dzieci 

27.05
-

30.06  

15.000,00 
 

W ramach Festiwalu odbyły się m.in.:  
1) konkursowy przegląd teatrów o nagrodę 
„Złamanego Szlabanu”,  
2) konkursowy przegląd „Mały Złamany Szlaban”- 
przegląd teatrów dziecięcych z Polski, Czech i Słowacji, 
3) warsztaty dla dzieci i młodzieży, 
4) konkurs plastyczny na ulubioną postać spektaklu 
zaprezentowanego na festiwalu, 
5) wystawa pokonkursowa „Ulubiona postać”, 
6) Park Młodych Odkrywców im. J. Bożka, 
7) Imprezy towarzyszące (Evropsky den bez hranic, 
Sousedska beseda II, Starka, Starik vyklodali), 
8) wystawy. 

Festiwal był znaczącą środkowoeuropejską inicjatywą kulturalną.  
W festiwalu wzięło udział ok. 6.700 widzów, 102 artystów, 36  
prowadzących warsztaty, 3 wystawy, które do końca czerwca 
obejrzało 1.600 widzów. 

6 Fundacja Kultury 
Audiowizualnej 
„Strefa Szarej” 

Działalność 
wystawiennicza 
i edukacyjna  
w Galerii „Szara” 

01.01
-

31.12 

45.000,00 W ramach zadania zrealizowano : 
1) 6 wystaw, 
2) 4 spotkania z artystami, 
3) 4 koncerty, 
3)  5 warsztatów dla dzieci i młodzieży, 
4) 2 pokazy filmowe. 
 
 
 

Wzrost rozpoznawalności lokalnych artystów wśród mieszkańców 
Cieszyna, integracja lokalnego środowiska artystycznego 
z mieszkańcami, wzrost kompetencji kulturowych poprzez 
zorganizowanie warsztatów, podniesienie kompetencji odbiorców 
w zakresie sztuki współczesnej, przeciwdziałanie wykluczeniu 
z uczestnictwa w kulturze ze względu na miejsce zamieszkania, 
wzrost świadomości mieszkańców na temat oferty i możliwości 
aktywnego uczestnictwa w kulturze w regionie i okolicach poprzez 
przybliżenie działań podejmowanych przez Fundację. Utrzymanie 
pozycji Galerii Szara w Cieszynie na mapie ważnych miejsc 
artystycznych w Polsce, przyciąganie ludzi o dużym potencjalne 
twórczym, zwiększenie wpływu na promocję miasta Cieszyna. 
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organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 
realiz
acji 

Kwota Działania Rezultaty 

7 Cieszyńskie 
Towarzystwo 
Muzyczne 

Cykl koncertów „Lato 
z Muzyką” 

01.07
-  

31.08  
 

9.000,00 
 

Przygotowano program cyklu, pozyskano artystów, 
podpisano z nimi umowy, a następnie zorganizowano 
5 koncertów plenerowych w Parku Pokoju.  

Wzrost zainteresowania kulturą, prezentacja dorobku artystów 
i zespołów Śląska Cieszyńskiego, prezentowanie najlepszych 
osiągnięć wykonawczych i interpretacyjnych, promocja regionu 
w okresie wakacji letnich. 

8 Stowarzyszenie 
Sympatyków 
Szkoły Języka 
i Kultury Polskiej 
Uniwersytetu 
Śląskiego w 
Katowicach 

„Wieczór Narodów” 15.08 
 

1.000,00 
 

W trakcie imprezy uczestnicy - słuchacze Letniej Szkoły 
Języka i Kultury Polskiej zaprezentowali sceny 
przedstawiające własne kraje, język narodowy, stroje, 
pieśni i tańce, potrawy narodowe. Impreza była okazją 
do zaprezentowania polskich, w tym śląskich, tradycji 
i kultury regionu. Uczestnicy letnich kursów mieli 
szansę zatańczyć poloneza, a także skorzystać 
z kuchni polskiej. Poznali i zaśpiewali śląskie pieśni 
i tańce, tworzyli przepisy na śląskie potrawy. 

Wzrost zainteresowania cudzoziemców regionem śląskim,                    
a zwłaszcza Śląskiem Cieszyńskim, gdzie od ponad dwudziestu lat 
odbywają się prowadzone przez Szkołę letnie kursy językowe. 
Utrwalenie obrazu Cieszyna jako miasta przyjaznego, otwartego 
na różnorodność kulturową. W imprezie wzięło udział około 150 
studentów letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej, goście 
Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz ponad 100 mieszkańców 
Cieszyna i okolic. 

9 Macierz Ziemi 
Cieszyńskiej 
Towarzystwo 
Miłośników 
Regionu 

„Koncert 
Noworoczny 2015” 

10.01 
 

1.000,00 
 

W programie koncertu znalazły się najpiękniejsze arie 
operowe i operetkowe, musicalowe i muzyka filmowa. 
Koncert odbył się pod honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta. 

Dochód z koncertu pozwolił przyznać Radzie Funduszu 
Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego działającego przy Macierzy  5 
stypendiów w wysokości po 900 zł i 3 stypendiów  po 1.800 zł na 
rok szkolny 2015/2016. 

10 Macierz Ziemi 
Cieszyńskiej 
Towarzystwo 
Miłośników 
Regionu 

wydawnictwo: 
„Kalendarz Cieszyński 
2016” 

01.05
- 

31.12    
 

1.000,00   
 

Wydawnictwo zawiera zaplanowane artykuły 
nawiązujące do historii Cieszyna, kalendarium oraz 
artykuły z zakresu historii, kultury, kultury ludowej, 
folkloru, wspomnienia, sylwetki, poezję oraz artykuły 
różne. Kalendarz jest wydawnictwem cyklicznym, 
wznowionym z okazji jubileuszu 100 -lecia Macierzy  
w 1985 roku i ukazuje się od tej pory regularnie co 
roku. 

Nakład wydawnictwa wyniósł 500 egzemplarzy. Zasięg 
wydawnictwa nie ograniczył się do samego Cieszyna, czy nawet 
rejonu Śląska Cieszyńskiego. Dotarł on nawet do takich miast jak 
Warszawa, Katowice, Kraków, Olsztyn, Wrocław, Gliwice, gdzie 
działają Koła Macierzy, żyją cieszyniacy i miłośnicy Ziemi 
Cieszyńskiej. Dużym zainteresowaniem Kalendarz spotkał się 
wśród Polonii za Zaolziu. 
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acji 

Kwota Działania Rezultaty 

11 Macierz Ziemi 
Cieszyńskiej 
Towarzystwo 
Miłośników 
Regionu  

X Dzień Tradycji 
i Stroju 
 Regionalnego 

29.05 
31.05 
14.06          

 
 
 

1.000,00 
 

Impreza odbyła się po raz trzeci  po obu stronach Olzy 
w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Na program Dnia 
składały się występy zespołów, prezentujących 
różnorodny repertuar o wysokim poziomie 
artystycznym i różnorodnej formie (muzyka 
instrumentalna, taniec, śpiew solowy, śpiew chóralny, 
scenki rodzajowe). Występy zespołów na Rynku 
w Cieszynie zakończyło wspólne odśpiewanie przez 
uczestników oraz publiczność kilku najbardziej 
znanych pieśni regionalnych: „Ojcowski Dom”, 
„Płyniesz Olzo”, „Szumi jawor”. 

W imprezie wzięło udział 350 wykonawców, w tym dzieci 
z przedszkoli Nr 2, 8 i 20, z Przedszkola im. Dzieciątka Jezus, oraz 
Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego, 5 zespołów z Zaolzia 
w Republice Czeskiej, zrzeszonych w PZKO oraz 1 zespół 
z Polski – Kapela Wałasi. 
W trakcie imprezy nastąpiła integracja środowiska, propagowano 
pozytywne wzorce i postawy, upowszechniano tradycje i kulturę 
regionu, pogłębiono wiedzę o regionie, popularyzowano strój 
regionalny, nastąpiła wymiana kulturalna ze szczególnym 
uwzględnieniem pogranicza Śląska Cieszyńskiego. 

12 Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo” 
św. Jana 
Sarkandra 

X  Spotkanie 
Śpiewacze Chórów 
Parafialnych Śląska 
Cieszyńskiego 
„Cantate Domino” 
2015 

22.11 
 

1.000,00 
 
 
 
 
 
 

 

W spotkaniu śpiewaczym wzięły udział znakomite 
chóry z terenu Śląska Cieszyńskiego i okolic. 
Uczestnikom wręczono dyplomy i kwiaty oraz 
zorganizowano poczęstunek. 

Prezentacja zgromadzonym widzom dorobku muzycznego chórów, 
kultywowanie tradycji śpiewaczych na Śląsku Cieszyńskim. 
Integracja społeczności śpiewaczej, rozbudzenie pozytywnych 
motywacji do czynnego uczestnictwa w zorganizowanych formach 
amatorskiej działalności artystycznej, pogłębienie więzi 
międzyludzkich, wymiana doświadczeń, promocja Śląska 
Cieszyńskiego, promocja chórów Śląska Cieszyńskiego, szerzenie 
idei ekumenizmu. 

13 Stowarzyszenie 
„Serfenta” 

„Niech żyje kosz! 
Plecionkarstwo jako 
żywa tradycja w 
kontekście Konwencji 
UNESCO w sprawie 
ochrony 
niematerialnego 
dziedzictwa 
kulturowego” 

02.06
- 

15.09 

2.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ramach zadania zorganizowano: wystawę wraz 
z pokazem tradycyjnego plecionkarstwa, warsztaty 
plecionkarskie, wystawę w CW Parostatek. 
 

1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Cieszyna, budowanie 
i wzmacnianie międzynarodowej współpracy. Projekt opiera się na 
partnerstwie międzynarodowym (z Norwegią), 
2. docenienie twórców ludowych przez lokalne społeczności, 
większe zrozumienie różnorodności kulturowej i wzmocnienie 
dialogu międzykulturowego. 
3. Budowanie i wzmacnianie międzynarodowej współpracy dzięki 
poszerzeniu współpracy międzynarodowej podczas 
organizowanych przedsięwzięć. 
4. Zapoznanie się z wiedzą dotyczącą plecionkarstwa przez  
odbiorców wystawy. 

14 Stowarzyszenie 
Wspierające 
Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej 

Wydanie publikacji z 
okazji 65- lecia 
Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej 

01.01
- 

30.06 

1.000,00 W ramach zadania: 
- przygotowano materiał do publikacji, 
- przeprowadzono sesję zdjęciową, 
- opracowano graficznie publikację, 
- wydano publikację. 

Wydanie publikacji  z okazji 65-lecia ZPiTZC było ważnym 
elementem obchodów jubileuszu. Książka w formie albumu 
stanowi bardzo wartościowy materiał promujący zespół, 
jak również pamiątkę dla jego członków.  Zawarte w nim 
informacje przyczyniają się do propagowania kultury naszego 
regionu i pokazania wielkości instytucji kultury, jaką jest ZPiTZC. 
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Książka ta trafiła również do  osób nie związanych bezpośrednio 
z zespołem i przyczyniła się do zachęcenia młodzieży do podjęcia 
próby tańca i śpiewu w Zespole. 

15 Stowarzyszenie 
„Rotunda” 

Wystawa „Cieszyn w 
latach I wojny 
światowej” 

01.09
- 

31.12 

500,00 W ramach zadania odbyły się: 
1. Kwerenda w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. 
2. Wybór eksponatów do prezentacji z listy po 
kwerendzie. 
3. Zlecenie wykonania powiększeń fotografii, 
aranżacja wystawy. 
4. Otwarcie wystawy w Galerii Wystaw Czasowych 
MŚC. 
5. Wykład poświęcony tematyce wystawy w MŚC. 

Rezultatem realizacji zadania jest popularyzowanie wiedzy 
o historii Cieszyna w okresie I wojny światowej oraz pogłębienie 
zainteresowania zwiedzających mniej znanymi i rzadziej 
omawianymi cieszyńskimi wydarzeniami z lat 1914-1918.  
Wystawa w założeniu stanowi uzupełnienie działań 
popularyzatorskich związanych z rocznicą wybuchu I wojny w roku 
2014, a dotyczących w szczególności Legionów Polskich 
i polskiego ruchu narodowego. 

16 Polskie 
Towarzystwo 
Harfowe 

 

Koncert pt.: „Nade 
wszystko muzyki!” 

11.04   
 

1.000,00 W ramach zadania odbył się koncert  Duo Pospieszny 
w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego. 

Realizacja tego zadania wzbogaciła ofertę kulturalną miasta.  
Słuchacze, którzy przychodzą na koncerty harfowe mieli okazję 
poszerzenia swojej znajomości literatury harfowej                            
o najwspanialsze dzieła muzyki okresu romantyzmu. 

17 Fundacja „STER” Premiera 
nowatorskiego 
widowiska 
muzycznego pt.: 
„Czarodziejska 
lampa” 
 
 
 

16.02
- 

31.07 

2.000,00 W ramach zadania przeprowadzono: warsztaty 
taneczne, warsztaty wokalne, warsztaty aktorskie, 
a następnie odbył się spektakl: „Czarodziejska lampa”.  

1. Rozwijanie i rozbudzanie aktywności kulturalnej dzieci 
i młodzieży. 
2. Promocja zdrowego stylu życia, aktywności życiowej. Wzrost 
poczucia akceptacji, pokazanie perspektyw zdrowego stylu życia 
bez używek. Wskazanie pozytywnych i atrakcyjnych celów 
w  życiu. 
3. Rozwój zainteresowań. Uczestnicy szkoły pod kierownictwem 
realizatorów przedsięwzięć teatralnych rozwijali swoje 
umiejętności taneczne, wokalne i aktorskie. 
4. Integracja. Praca w zespołach wielopokoleniowych i na wielu 
płaszczyznach spowodowała ogromną integrację całej grupy, 
zwłaszcza że wszyscy uczestnicy mieli wspólny, cel spektakl. 
5. Poczucie przynależności i umiejętności współpracy w grupie. 
6. Umiejętność zdrowej rywalizacji i poczucie swojej wartości. 

17 Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Harmonijnego 
Rozwoju Dzieci 
i Młodzieży 
„Nasze Dzieci” 

„Kolorowy świat 
tradycji” 

02.03
- 

15.06 

597,00 W ramach zadania przeprowadzono:  
1) warsztaty plastyczne - „Arte kartka”, 
2) warsztaty malarskie „Malowanka pisanka”, 
3) warsztaty bibułkarskie, makramy „Wielkanocne 
cudeńka”, 
4) Wielkanocna wystawa prac, 
5) warsztaty krawieckie „Utkane wiosną wzory”, 

1. udział uczestników projektu w atrakcyjnej formie edukacji 
kulturalnej, 
2. zapoznanie dzieci z różnymi formami działalności artystycznej, 
3. uwrażliwienie uczniów na tradycje i zwyczaje naszego regionu, 
4. wzbudzanie szacunku do kultury i tradycji, 
5. kształtowanie rozumienia pojęć, symboli i tradycji związanych 
ze świętami wielkanocnymi, 
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6) warsztaty muzyczne- „Wiosenne melodie”, 
7) warsztaty ceramiczne „Ludowe inspiracje”. 

6. poszerzenie zainteresowań i uzdolnień plastycznych. 

19 Cieszyńskie 
Towarzystwo 
Fotograficzne 

Jubileuszowa 
wystawa 
fotograficzna - 
„Prezentacje CTF 
2015” 

01.09
- 

30.11 

500,00 Podjęto następujące działania: wybór najlepszych 
zdjęć na wystawę oraz do katalogu, wykonano projekt 
katalogu, plakatu, zaproszenia, następnie 
wydrukowano katalog, plakaty, zaproszenia, 
obramowano gotowe fotografie, zainstalowano 
wystawę, a następnie odbył się jej wernisaż. 

W ramach wystawy powstał katalog, będący dokumentem 
i źródłem informacji na temat stowarzyszenia. Dzięki organizacji 
wystawy, wzrosło zainteresowanie stowarzyszeniem, co może 
zaowocować pozyskaniem nowych członków. Wystawę odwiedziło 
wiele osób, w tym również z zagranicy, które do tej pory nie 
interesowały się fotografią lub zajmowały się nią w znikomym 
stopniu. 

20 Polskie  
Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 
Umysłowym Koło 
w Cieszynie 

 Obchody 
Międzynarodowego 
Dnia Godności Osoby 
z 
niepełnosprawnością 
intelektualną 

08.05 2.000,00 W ramach zadania podjęto działania:  odbyło się 
spotkanie organizatorów, nawiązano współpracę 
z Kołem Naukowym Studentów Zakładu Pedagogiki 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz placówkami 
o podobnej specyfice pracy województwa śląskiego 
i Czeskiego Cieszyna, zaproszono przedstawicieli 
instytucji i organizacji zajmujących się osobami 
niepełnosprawnymi do uczestnictwa w obchodach 
MDGONI, a następnie odbyła się impreza na Rynku 
w Cieszynie. 

Integracja ze środowiskiem lokalnym, rozwinięcie swojego 
potencjału artystycznego, kreatywności i zainteresowań sztuką, 
satysfakcja z obcowania ze sztuką i jej tworzenia, otwarcie się na 
piękno otaczającego świata, podniesienie poziomu samooceny, 
samoakceptacji oraz wiary we własne możliwości, poprawa 
umiejętności komunikacyjnych, poprawa sprawności manualnych, 
poprawa sprawności psychofizycznej, zmniejszenie poziomu 
izolacji społecznej i dyskryminacji osób niepełnosprawnych, 
zmiana świadomości i postaw społeczeństwa w stosunku do osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. 

21 Fundacja Volens Brackie Granie 04.12 2.500,00 1. Zaproszenie artystów do wzięcia udziału 
w koncercie. 
2. Działania promocyjne mające na celu nagłośnienie 
imprezy. 
3. Kompleksowa informacja , zaproszenie na koncert 
dziennikarzy. 
4. Realizacja koncertu Brackie Granie. 

Wydarzenie ożywiło i urozmaiciło ofertę kulturalną miasta 
Cieszyna poprzez: 
- zorganizowanie jednego koncertu muzycznego trzech różnych 
wykonawców, 
- umożliwienie zaprezentowania talentu najzdolniejszym młodym 
artystom z Cieszyna, 
- zaproszenie młodych artystów do udziału w wydarzeniu. 

22 Parafia  
Ewangelicko- 
Augsburska 
w Cieszynie 

Jubileusz 30-lecia 
ewangelickiego 
chórku dziecięcego 
„Hosanna” 

01.04
- 

30.06 

400,00 1. Przygotowanie repertuaru koncertowego. 
2. Przygotowanie pamiątkowych dyplomów dla 
zaproszonych chórków. 
3. Przygotowanie koncertu (wydruk zaproszeń, 
plakatów, materiałów promocyjnych. 
4. Przygotowanie poczęstunku dla gości i jubilatów. 
5. Przeprowadzenie koncertu jubileuszowego. 

Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, zorganizowane 
wydarzenia kulturalne, wzbogacone oferty kulturalne miasta, 
urozmaicony kalendarz imprez miejskich, integracja społeczności 
lokalnej, zorganizowanie spotkania jubileuszowego dla byłych 
i obecnych członków chórku, podtrzymywanie tradycji związanych 
z organizowaniem jubileuszu. 
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23 Stowarzyszenie 
na Rzecz Odnowy 
i Współistnienia 
Kultury „Sałasz” 

„Mała Akademia 
Teatralna” 

20.04
- 

30.06 

6.000,00 W ramach zadania zrealizowano: 5 spotkań z zakresu 
historii teatru i krytyki teatralnej, 8 zajęć 
o charakterze zabaw teatralnych dla uczniów szkół 
podstawowych, 8 warsztatów teatralnych dla uczniów 
szkół gimnazjalnych, 5 warsztatów aktorskich 
i reżyserskich trwających po 4 godziny dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. 

Projekt umożliwił uczestnikom zapoznanie się z wieloma wątkami 
dotyczącymi kultury teatralnej oraz zainspirował młodych ludzi do 
własnych poszukiwań w zakresie teatru, wskazał tez nowe 
kierunki myślenia i postrzegania kultury teatralnej. Dzięki temu, że 
zajęcia były dostosowane do wieku i kompetencji odbiorców będą 
oni w stanie  bardziej świadomie uczestniczyć w kulturze oraz 
odczytywać nieznane do tej pory kody kulturowe. Dzięki zajęciom 
z zakresu historii teatru młodzież miała możliwość poznania 
wiedzy teoretycznej, która nie jest podejmowana w ramach 
edukacji formalnej. 

24 Stowarzyszenie 
„Komitet 
Obywatelski 
Śląska 
Cieszyńskiego” w 
Cieszynie 

Druk śpiewnika 
patriotycznego na 
lekcję śpiewania 
realizowaną w 
ramach obchodów 
Święta Konstytucji 3 
Maja 

15.04
- 

30.05 

1.650,00 W ramach zadania  wydrukowano 600 sztuk 
śpiewnika:  „Witaj Maj 3 Maj”. 

Wydanie śpiewnika nr VII przyczyniło się do poznania nowych 
pieśni i piosenek patriotycznych i połączyło we wspólnym 
śpiewaniu kilka pokoleń mieszkańców miasta, powiatu 
cieszyńskiego i Polaków z Zaolzia. Druk śpiewnika przyczynił się do 
upowszechnienia pieśni patriotycznej  jako  formy pamięci 
o bohaterstwie mieszkańców Śląska Cieszyńskiego i ofiarach 
poniesionych w marszu do niepodległości Ojczyzny. Dzięki 
wydaniu śpiewnika możliwa stała się realizacja kolejnej żywej 
lekcji historii i patriotyzmu, która sprzyja integracji społeczności 
miasta wokół pozytywnych wartości. 

25 Fundacja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczośc
i „Być Razem” 

Zakup wyposażenia 
dla powstającego 
muzeum w Cieszynie 

11.05
-

22.05 

2.000,00 W ramach zadania zakupiono i zamontowano komplet 
mebli dla nowo powstającego muzeum przy ul. 
Wałowej 4. 

Zakup mebli posłuży do uporządkowania – przechowywanej 
w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” 
unikatowej kolekcji czapek wojskowych i przedmiotów 
pochodzących z okresu I i II wojny światowej. Na regałach 
umieszczono posiadane zbiory. 

26 Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Harmonijnego 
Rozwoju Dzieci i 
Młodzieży „Nasze 
Dzieci” 
 

IV Koncert 
Charytatywny 
„Wyśpiewajmy 
marzenia” 

03.06 2.000,00 W ramach zadania zorganizowano koncert zespołu 
ENEJ,  w którym wzięło udział  około 2.500 osób. 

Dzięki  realizacji koncertu: 
- pozyskano środki finansowe na zakup niezbędnego sprzętu 
rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo 
i umysłowo, 
- przyczyniono się do integracji osób niepełnosprawnych 
z osobami pełnosprawnymi, 
- nastąpiła szeroka integracja społeczeństwa lokalnego 
z mieszkańcami Zaolzia, 
- poszerzono możliwości odbioru kultury z wykorzystaniem 
elementów sztuki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym 
intelektualnie, 
- rozbudzano wrażliwość społeczną i budowanie więzów 
solidarności między ludźmi, 
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- propagowano dobroczynność pośród potencjalnych darczyńców, 
- rozwijano wrażliwość muzyczną, pobudzano aktywność twórczą, 
- zwiększano dostępność dóbr kultury, 
- prezentowano wytwory artystyczne poprzez wystawę galerii 
prac podopiecznych ZPSWR, poszerzano zainteresowania 
muzyczne. 

27 Stowarzyszenie 
Promocji i 
Rozwoju Ustronia 

Realizacja montażu 
oraz ścieżki 
dźwiękowej filmu 
Bolko Kantor Prawy 
Prosty. 

01.07
- 

23.08 

7.300,00 W ramach zadania wykonano montaż filmu wraz z 
udźwiękowieniem, którego projekcja odbyła się na 
Festiwalu „Kręgi Sztuki”. 

Został zrealizowany pełnometrażowy film dokumentalny, który 
będzie pokazywany szerokiej publiczności, na pokazach 
specjalnych oraz na festiwalach. 

Razem: 180.947,00   

 


