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Izba Regionalna im. Adama Sikory Miejscowego Koła 
Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Jabłonkowie

Instytucja o charakterze muzealnym, formalnie powołana do życia

przez MK PZKO w Jabłonkowie (Śląsk Cieszyńki, Republika

Czeska) w 1997 roku.

Do głównych zadań realizowanych przez Izbę Regionalną należy:

 Badanie i dokumentowanie kultury materialnej, duchowej i

społecznej Górali Śląskich i Jacków Jabłonkowskich. Obecnie

zbiory muzealne liczą prawie 900 przedmiotów i dwuwymiarowych

dokumentów oraz ponad 150 zdjęć dokumentalnych.

 Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o regionalnym

dziedzictwie kulturowym poprzez działalność wydawniczą oraz

urządzanie wystaw, seminariów, pokazów, warsztatów, jarmarków

rzemiosła i rękodzieła ludowego jako samodzielnych wydarzeń bądź

w ramach większych imprez.



Marka regionalna

Marka regionalna „Górolsko Swoboda produkt regionalny®”

– jakość i tradycja z Mikroregionu Górolsko Swoboda

Mikroregion Górolsko Swoboda został powołany do życia w maju

2007 r. przez 2 organizacje pozarządowe z Czech oraz Polski i

samorząd gminny ze Słowacji, odpowiednio Miejscowe Koło

Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Jabłonkowie,

Oddział Górali Śląskich Związku Podhalan i gminę Oszczadnica.

Obecnym partnerem z Polski jest Gromada Górali na Śląsku

Cieszyńskim z siedzibą w Ustroniu.

 Jego zadaniem jest promowanie i uwidocznienie

niepowtarzalnego charakteru polsko – czesko – słowackiego

pogranicza i to we wszystkich jego aspektach od kulturalnego,

poprzez historyczny aż po turystyczny.



Mikroregion Górolsko Swoboda, na terenie 

którego przyznawana jest marka „Górolsko 

Swoboda produkt regionalny®”

CZECHY

Bocanovice/Boconowice, Bukovec/Bukowiec, 

Bystřice/Bystrzyca, Dolní Lomná/Łomna Dolna, 

Horní Lomná/Łomna Górna, Hrádek/Gródek, Hrčava, 

Jablunkov/Jabłonków, Košařiska/Koszarzyska, 

Milíkov/Milików, Mosty u Jablunkova/Mosty koło Jabłonkowa, 

Návsí/Nawsie, Nýdek/Nydek, Písečná/Pioseczna, 

Písek/Piosek, Vendryně/Wędrynia, Třinec/Trzyniec: 

Český Puncov/Czeski Puńców, Dolní Lištná/Leszna Dolna, 

Guty/Guty, Horní Lištná/Leszna Górna, Karpentná/Karpętna, 

Kojkovice/Kojkowice, Oldřichovice/Oldrzychowice, 

Osůvky/Osówki, Tyra/Tyra, Śmiłowice/Smilovice, Rzeka/Řeka, 

Ligotka Kameralna/ Komorní Lhotka

POLSKA

Brenna, Goleszów, Istebna, Ustroń, Wisła

SŁOWACJA

Čadca, Čadečka, Čierne, Drahošanka, Klokočov, Korňa, 

Makov, Olešná, Oščadnica, Podvysoká, Raková, Skalité, 

Staškov, Svrčinovec, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, 

Zákopčie
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Od 2007r. w Mikroregionie Górolsko Swoboda wdrażany jest

system znakowania miejscowych produktów. W latach 2007-2009 przy

wsparciu Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

MK PZKO Jabłonków w osobie regionalnego koordynatora marki

zarządza marką, komunikuje z posiadaczami certyfikatu i ze

Stowarzyszeniem Marek Regionalnych (Asociace regionálních

značek, SMR/ARZ).

 Podstawą systemu jest certyfikacja produktów marką ochronną.

 Produkty, którym przyznano markę, oznakowane są przez

producentów logo z rozetą i tekstem „Górolsko Swoboda produkt

regionalny®”.

O przyznaniu prawa do używania marki przez konkretny produkt

decyduje w oparciu o surowe kryteria Komisja Certyfikacyjna. Co

najmniej połowa członków Komisji, to przedstawiciele producentów.
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 Kryteria zawierają wymóg miejscowego pochodzenia (tzn. że produkt

jest wykonany przez lokalnego producenta), standartowej jakości,

przyjaznego stosunku wobec środowiska naturalnego i wyjątkowości w

odniesieniu do regionu. Wyjątkowość zagwarantowana jest poprzez

maksymalny udział miejscowych surowców i pracy ręcznej,

tradycyjność produktu albo techniki wytwórczej.

 Na dzień dzisiejszy markę przyznano 42 produktom lub grupom

produktów. Przede wszystkim chodzi o wyroby rzemieślnicze (wyroby z

drewna, metali, lnu, wełny itp.) oraz artykuły spożywcze, produkty rolne

i naturalne (nabiał, przetwory mięsne, pieczywo, napoje itp.).
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Marka wspiera miejscowych producentów (rzemieślników,

rolników, małe i średnie firmy), zarazem przyczyniając się do

rozwoju zrównoważonego ruchu turystycznego – przez podniesienie

jakości doznań i wrażeń turystów mających pewność, że marka

gwarantuje pochodzenie produktu z regionu i bezpośrednie

powiązanie z danym terenem.

Oznakowanie pomaga również ograniczyć nadużycia nazw i

symboli związanych z Górolską Swobodą przez producentów spoza

regionu.
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 Promocja marki odbywa się za pośrednictwem portalu

internetowego http://www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda/pl/,

Facebookahttps://www.facebook.com/mikroregiongorolskoswoboda/?re

f=aymt_homepage_panel, ulotek, folderów, kolejnych numerów

gazety regionalnej, rollupów, Szlaku Tradycji, punktów sprzedaży,

oraz prezentacji certyfikowach wytwórców podczas licznych imprez

regionalnych odbywających się na Śląsku Cieszyńskim oraz

Górnych Kisucach.
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 Zamawianie przez lokalne władze samorządowe upominków i

gadżetów u certyfikowanych wytwórców.
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 Imprezy regionalne.
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Szikowne gorolski rynce

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Gorolski Święto” w

Jabłonkowie, to stażem drugi najstarszy festiwal w Republice

Czeskiej.

W br. odbyła się jego 72 edycja.

W ciągu trzech festiwalowych dni przez imprezę przewija się

ponad 10 tysięczna rzesza uczestników, dla których występuje

ponad 800 wykonawców.



Szikowne gorolski rynce

Od 2004r. festiwalowi towarzyszą „Szikowne Gorolski Rynce”,

czyli pokazy oraz warsztaty rzemiosł i technik rękodzielniczych

połączone z możliwością ich nauki oraz sprzedażą wyrobów.

Wytwórców obowiązuje pokaz praktycznych umiejętności oraz

w miarę możliwości prezentacja w stroju regionalnym.

Wytwórcom oferujemy nieodpłatnie (tzn. na koszt organizatora)

miejsce pod stoisko, stoisko, wyżywienie, zakwaterowanie i

honorarium.

W wydzielonej przestrzeni areału Lasku Miejskiego corocznie

warsztaty prowadzi ponad 40 wytwórców.

 „Szikowne Gorolski Rynce” są m. in. jednym z instrumentów

promocji lokalnych wytwórców znajdujących się na Szlaku Tradycji,

w tym posiadaczy certyfikatu „Górolsko Swoboda produkt

regionalny ®”.



Szlak Tradycji

 Wspólnie z Zamkiem Cieszyn Izba Regionalna zrealizowała 2

nawiązujące na siebie projekty, w rezultacie których w 2006r.

powstał Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Śląska Cieszyńskiego,

obecnie funkcjonujący pod nazwą Szlaku Tradycji.

Projekt „Akademia Tradycyjnego Rzemiosła. Rozwój oferty

turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński”

(01.08.2010 – 31.03.2012, Fundusz Mikroprojektów POWT RC – RP 2007 - 2013)

Opracowanie i wytyczenie szlaku poprzedzone zostało

przeprowadzoniem gruntownych badań terenowych i wywiadów z

wytwórcami oraz osobami prowadzącymi muzea i galerie. Obecnie

figurują na nim 63 punkty, w tym 11 to miejsca instytucjonalne

(galerie, muzea, izby pamięci) a 52 to osoby prywatne.



 Szlak ułatwia dotarcie do

niezwykłych miejsc i ludzi na Śląsku

Cieszyńskim oraz Górnych Kisucach,

tworzących z pasją niepowtarzalne

wyroby według tradycyjnych technik i

metod.
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 W celu oznakowania Szlaku Tradycji przygotowane zostały nowe

tabliczki promocyjne, które umiejscowione zostały w

poszczególnych punktach na szlaku (domy, płoty itp.). Na

tabliczkach znalazła się informacja o danym miejscu na Szlaku,

informacja o współfinansowaniu projektu i o znakowaniu marką

„Górolsko Swoboda produkt regionalny®”.

Opracowane zostały dwujęzyczne (polsko - czeskie) tablice -

mapy (10 sztuk) określające podział rzemiosła według

miejscowości, dla ułatwienia orientacji na szlaku. Tablice takie

zamieszone zostały w punktach informacji turystycznej, czy

miejscach - instytucjach znajdujących się na Szlaku Tradycji.
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W celu wzmocnienia promocji Szlaku wydrukowane zostały

materiały promocyjne w postaci:

- ulotek Szlaku Tradycji z mapą oraz danymi kontaktowymi – trzy

wersje językowe (polska, czeska i angielska) w łącznej ilości 13 tyś.

sztuk;

- folderu Szlaku Tradycji zawierającego poszerzoną informację o

punktach na Szlaku z jego opisem oraz zdjęcia - dwie wersje

językowe (polska i czeska) w łącznej ilości 2 tysięcy sztuk;

- gazety promocyjnej w łącznej ilości 2 tyś. sztuk.
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 Powstała nowa strona internetowa www.akademiarzemiosla.pl, na

której znajduje się baza danych w języku polskim oraz czeskim →

w okresie realizacji projektu liczba nowych wejść na stronę wyniosła

ponad 100 tysięcy.

W celu wypromowania produktu turystycznego i jego marki

zorganizowano wyjazd promocyjny trasą Szlaku Tradycji dla grupy

zaproszonych dziennikarzy z mediów regionalnych z Polski oraz

Czech.
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 Przeprowadzono 11 warsztatów w tym z zakresu: garncarstwa –

ceramiki jabłonkowskiej, plecionkarstwa, snycersko-ciesielskie,

bednarstwa, kołodziejstwa, druciarstwa, inkrustacji (zdobienie

strzelb cieszynek), kowalstwa stosowanego, wytwarzania wędlin

tradycyjną metodą, tradycyjnego wypieku chleba.

Urządzono wystawę „Tradycja z pasją. Rzemieślnicy Śląska

Cieszyńskiego”, będącej serią fotografii oraz filmów - wywiadów

z rzemieślnikami, którzy dali się „przyłapać” przy pracy. To

opowieści o ludziach, którzy nierzadko są jedynymi spadkobiercami

rzemieślniczej tradycji. W ten sposób udokumentowanych zostało

19 rzemieślników.

Oferta wycieczek edukacyjnych Szlakiem Tradycji → elastyczny

program wg życzenia klienta → przykład oferty dla szkół
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Stowarzyszenie Marek 
Regionalnych



Marka „Górolsko Swoboda produkt regionalny®” od samego

początku funkcjonuje w ramach systemu marek regionalnych, do

którego od 2004r. włączyło się już 27 regionów.

Wizualnie jednolite marki pokrywają 3/4 terytorium państwa, co

jest ewenementem na skalę europejską.

 System regionalnego znakowania produktów, usług i doznań na

poziomie ogólnokrajowym koordynowany jest przez SMR, które jest

stowarzyszeniem regionów z własną marką.

Usługi gastronomiczne oraz noclegowe i doznania: usługi

turystyczne poza gastronomicznymi i noclegowymi, takie jak

imprezy folklorystyczne, wydarzenia związane z obrzędowością

doroczną, zagrody edukacyjne, zwiedzanie poznawczo –

edukacyjne, oferta warsztatów itd.

Stowarzyszenie Marek 
Regionalnych



W każdym regionie działa regionalny koordynator, który zarządza

daną marką, komunikuje z posiadaczami certyfikatu i ze SMR.

Markę przyznaje niezależna Komisja Certyfikacyjna (w każdym

regionie samodzielna) po spełnieniu jednolitych kryteriów

certyfikacyjnych ustalanych wg potrzeb i priorytetów

poszczególnych regionów. Co najmniej połowa członków Komisji, to

przedstawiciele producentów.

 System marek regionalnych otwarty jest dla każdego regionu,

który ma jasno wyznaczone granice. Inicjatorem powstania nowej

marki musi być jakaś lokalna organizacja lub instytucja, która na

podstawie konsensu potencjalnych posiadaczy marki i znaczących

subiektów działających na obszarze przygotowywanej marki ujmie

się roli regionalnego koordynatora.

Stowarzyszenie Marek 
Regionalnych



Stowarzyszenie Marek 
Regionalnych

• 27 regionów (+ kolejne współpracujące)

• Koordynatorzy: 15 LGD, 5 agencji rozwoju i promocji, 

6 innych NGO – organizacji pozarządowych ze sfery dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego

• Certifikaty: 

• 1033 dla produktów

• 85 dla usług w ruchu  

turystycznym

• 72 dla doznań

Marki regionalne w liczbach

wyroby
rzemieślnicze

artykuły
żywnościowe

produkty rolne i
naturalne
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Materiały promocyjne w jednolitym stylu graficznym
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Regionalnych

Elektroniczny kwartalnik prezentujący wszystkie marki 
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Wspólny portal inernetowy o regionalnym znakowaniu 



Stowarzyszenie Marek 
Regionalnych

www.facebook.com/RegionalniZnacky



Stowarzyszenie Marek 
Regionalnych

KAMPANIA: Jeść z rozumem, www.jistsrozumem.cz
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TRHOVNIK.cz, www.trhovnik.cz
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Targi farmerskie i imprezy z udziałem wytwórców
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Punkty sprzedaży produktów certyfikowanych i sklepiki
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Sieciowanie produktów, usług i doznań



Stowarzyszenie Marek 
Regionalnych

Synergia / wędrowanie za regionalnymi doznaniami = 

turystyka sensualna

Projekt zrealizowany przy współpracy z 
Federacją Turystyki Wiejskiej i 
Agroturystyki RC



Dziękuję za uwagę

Leszek Richter

Izba Regionalna im. Adama Sikory Miejscowego Koła 

Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Jabłonkowie

 tel. stac.: (+420) 558 711 582, kom.: (+420) 731 650 272,

e-mail: leszek.richter@gmail.com

http://www.pzkojablonkow.cz/

http://www.gorolskiswieto.cz

http://akademiarzemiosla.pl/

http://www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda/pl/

hhttps://www.facebook.com/mikroregiongorolskoswoboda/?re

f=aymt_homepage_panel


