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Godziny otwarcia:
wtorek – piątek: 9:00-14:00
sobota: 10:00-14:00
niedziela: nieczynne
 

Grupy należy umawiać z wyprzedzeniem
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Milówce:
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka 
Tel. 33 8637 399
e-mail: gok.milowka@interia.pl

Visiting groups should be arranged
in advance at the Communal
Culture Centre in Milówka:
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka 
phone 33 8637 399
email: gok.milowka@interia.pl

Otevírací doba:
úterý–pátek: 9:00-14:00 
sobota: 10:00-14:00
Neděle: zavřeno
 
 

MUZEUM 
– IZBA REGIONALNA
„STARA CHAŁUPA”

"OLD COTTAGE"
REGIONAL CHAMBER

Opening hours:
Tuesday – Friday: 9.00 am - 2.00 pm
Saturday: 10.00 am - 2.00 pm
Sunday: closed
 

Návštěvy skupin je nutné

dohodnout předem s  Obecním
kulturním střediskem v Milówce:
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka 
Tel. 33 8637 399
e-mail: gok.milowka@interia.pl

"STARÁ CHALUPA"
V MILÓWCE



"STARA
CHAŁUPA"
w Milówce in Milówkav Milówka
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PL
Najcenniejszym zabytkiem Milówki jest z pewnością stary, 
 
 
zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulicy Jana Kazimierza z ulicą Piastowską, zwany
potocznie "Starą Chałupą". Budynek ten jest przykładem dawnego drewnianego
budownictwa Żywiecczyzny. Nie jest jednak typowym obiektem budownictwa mieszkalnego
dla typowych chłopskich domostw z tego okresu.   Wystrój chałupy wraz z układem
pomieszczeń i sprzętów jest doskonałą ilustracją dawnego stylu życia oraz hierarchii
wartości jej mieszkańców.

XVIII - wieczny drewniany dom mieszkalny,

CZ
Nejcennější památkou v Milówce je určitě starý obytný 
 
 
který se nachází u křižovatky ulic Jana Kazimierza a Piastowska, lidově nazývaný „Stará
chalupa“. Tato budova je příkladem někdejších dřevěných stavení v  Žywieckém regionu.
Nejedná se však o běžný obytný rolnický dům z tohoto období. Výzdoba chalupy,
uspořádání místností a vybavení je dokonalou ilustrací dřívějšího způsobu života a hierarchie
hodnot jejích obyvatel.

obytný dřevěný dům z 18. století

EN
The most valuable monument of Milówka is undoubtedly 
 
 
 located at the intersection of Jana Kazimierza Street and Piastowska Street, commonly
known as the "Old Cottage". This building is an example of the former wooden architecture
of the Żywiec Region. However, it is not a classic residential building typical for peasant
houses of that period. The cottage decor, along with the arrangement of its rooms and
equipment, is an excellent representation of the old lifestyle and the hierarchy of values of its
inhabitants.

an old log house from the 18th century,
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Lokalna legenda wiąże Starą Chałupę z pobytem w Milówce
króla polskiego
który podczas potopu szwedzkiego przemierzał tędy zbierając
wojska celem odbicia stolicy. Na pamiątkę tego wydarzenia
główna ulica Milówki przebiegająca obok zabytku została
nazwana imieniem Króla.

Jana Kazimierza,

Místní legenda spojuje Starou Chalupu s pobytem polského
krále                              v Milówce, 
který tudy projížděl během švédské potopy a shromažďoval
vojsko za účelem opětovného dobytí hlavního města. Na
památku této události byla hlavní ulice Milówky procházející

kolem památky pojmenována po Králi.

A local legend associates the Old Cottage with a stay of Polish
King                           in Milówka, who crossed this area during
the Swedish Deluge while gathering troops to recapture the
capital. In remembrance of that event, the main street of
Milówka, which runs next to the monument, was named after
the King.

PL CZWybudowana została w roku            
o czym świadczy wyryty na
środkowym tragarzu izby rok,
choć część historyków jest zdania,
iż jej początki sięgają 1539 roku z
uwagi na dość nietypowy kształt
drugiej cyfry daty. Ponadto na
wieczną rzeczy pamiątkę obok
daty widnieje napis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
co oznacza, iż odnowienia (bądź
przebudowy) domu dokonał

Sebastian Caputa, oraz żeby się
nim opiekowali Jezus, Matka
Boża i Święty Józef. Dowodzić to
może, iż obiekt faktycznie powstał

wcześniej, a w tym roku poddany
został remontowi bądź
przebudowie. No i wpisywał by
się wtedy w lata panowania Jana
Kazimierza.

1739

"RESTVRATVR DOMI NOVI SEBASTIANUS CAPUTA JEZUS MARIA JÓZEF"

ENByla postavena v roce
což dokazuje rok vyrytý na
středním stropním nosníku jizby, 
i když se část historiků domnívá,
že její počátky sahají do roku
1539 vzhledem k  poměrně

netypickému tvaru druhé číslice
data. Kromě toho byl vedle data
na věčnou památku umístěn nápis:
 
 
 
 
 
 
 
 
což znamená, že rekonstrukci
(nebo přestavbu) domu provedl
Sebastian Caputa, a aby jej
chránili Ježíš, Matka Boží a svatý
Josef. Může to dokazovat, že
objekt vznikl opravdu dříve, a
v tomto roku prošel opravou nebo
rekonstrukcí. Navíc by pak byl
současníkem vlády krále Jana
Kazimíra.

1 7 3 9

Jana Kazimíra

John Casimir

The cottage was built in
1739, which is evidenced by the
year engraved in the middle bearer
of the chamber. However, some
historians believe that its origins
date back to 1539 because of a
rather unusual shape of the second
digit of the date. Moreover, there
is an inscription next to the date as
an eternal memento:
 
 
 
 
 
 
 
which means that the house was
renovated (or rebuilt) by Sebastian
Caputa, and that it was
commended to Jesus, Mother of
God and Saint Joseph’s care. This
fact may prove that the building
was actually built earlier, and it
was renovated or reconstructed in
that year. And then it would fit in
the years of John II Casimir’s
reign.

1 7 3 9
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PLInskrypcja ta jak również dokumenty znajdujące się w zbiorach Muzeum w Żywcu pozwalają na odtworzenie historii
obiektu od pierwszej połowy XVIII wieku do czasów obecnych. Uwieczniony w inskrypcji Sebastian Caputa, urzędnik
folwarczny z Węgierskiej Górki, zakupił od Bartłomieja, syna Piotra Gorela całe gospodarstwo wraz z zabudowaniami
i inwentarzem. Piotr Gorel jako karczmarz otrzymał półrolek z nadania „Prawem Dziedziczenia S.P. Jaśnie Wiel. Pana
Wojewody Dobrodzieja [Franciszka Wielopolskiego] 2 lutego 1713 roku”. Piotr Gorel był miejscowym karczmarzem,
a chałupa mogła być karczmą, co tłumaczyłoby że budynek od samego początku nie był chałupą mieszkalną typową
dla gospodarstw chłopskich. Mógł pełnić funkcję karczmy z prawem wyszynku alkoholu i sprzedaży soli czy śledzi.
Tego typu handel odbywał się właśnie w chałupach a nie w karczmach - zajazdach. A taka funkcja tłumaczyłaby
istnienie dużej izby oraz wydzielenie z niej na potrzeby karczmarza i jego rodziny alkierza ze schowkiem pod podłogą.
Za funkcją karczmy może przemawiać jej lokalizacja przy tak zwanym nawsiu,   centralnym, wspólnym obszarze
gminnym, przy którym zlokalizowano pierwotną drewnianą kaplicę Św. Antoniego, oraz zbiegu dawnych dróg
prowadzących do Żywca z Górnych Węgier (Słowacji) przez  miejscowość Sól i Czeskiego Jabłonkowa.

CZTento nápis stejně jako dokumenty uložené ve sbírkách Muzea v Žywci umožňují rekonstruovat historii objektu od
první poloviny 18. století do dnešní doby. Sebastian Caputa zvěčněný v nápisu, který byl úředníkem na panském dvoře
ve Wegierské Górce, koupil celé hospodářství i s hospodářskými stavbami a inventářem od Bartoloměje, syna Piotra
Gorela. Piotr Gorel jako krčmář obdržel půllán z titulu „Dědického práva S.P. velkomožného pana vévody dobrodince
[Františka Wielopolského] 2. února 1713 ”. Piotr Gorel byl místním krčmářem, a dům mohl být krčmou, což by
vysvětlovalo, proč budova nebyla od samého začátku obytným domem typickým pro zemědělské usedlosti. Mohla
fungovat jako hospoda s  právem čepovat alkohol a prodávat sůl nebo sledě. Tento druh obchodu se odehrával
v chalupách, a nikoli v krčmách - hostincích. Taková funkce by vysvětlovala existenci velké místnosti s odděleným
přístěnkem pro potřeby krčmáře a jeho rodiny s úložným prostorem pod podlahou. Pro existenci krčmy může svědčit
umístění domu na takzvané návsi, ústředním společném obecním prostranství, u kterého stála také původní dřevěná
kaple sv. Antonína, na křižovatce dávných silnic vedoucích do Žywce z Horních Uher (Slovenska) přes obec Sól a do
českého Jablunkova.

ENThis inscription as well as documents in the collections of the
Museum in Żywiec allow to reconstruct the history of the building
since the first half of the 18th century up to the present. Sebastian
Caputa, who was a grange official of Węgierska Górka immortalized
in the inscription, purchased the whole farm from Bartłomiej, son of
Piotr Gorel, together with buildings and the stock. Piotr Gorel had
received 25 morgens as an innkeeper, granted “By the right of
heritage of His Excellency Voivode [Franciszek Wielopolski], the
Benefactor, on 2 February 1713”. Piotr Gorel was a local innkeeper,
and the cottage may have been an inn, which would explain the fact
that the building was not a cottage typical of peasant farms from the
very beginning. It may have served as an inn with a licence to sell
alcohol, salt, or herring. This type of trade was carried out in cottages
rather than inns or roadhouses. And such a function would explain
the existence of a large chamber and a bower separated from the
chamber for the needs of the innkeeper and his family, with a storage
place under the floor. The inn function may be supported by the
building's location at the so-called village green, a central, communal
area, where the original wooden chapel of St. Anthony was located
and at the intersection of ancient roads leading to Żywiec from Upper
Hungary (Slovakia) through the villages of Sól and Český Jablunkov.



Dokument Sebastiana Caputy dot. kupna nieruchomości / Dokument Sebastiana Caputy týkající se nákupu nemovitostí/ 

Document of Sebastian Caputa regarding the purchase of real estate
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Syn Sebastiana Caputy, Jan, který neměl vlastní děti, se ujal a posléze adoptoval svého synovce Marcina Kąkola,
kterému odkázal celé své hospodářství. V okamžiku převzetí hospodářství zastával otec Marcina Kąkola úřad
starosty v Milówce. Od té doby byla „Stará Chalupa” až do počátku sedmdesátých let minulého století majetkem
rodiny Kąkolů. V  osmdesátých letech minulého století byla provedena rozsáhlá renovace objektu, včetně

podrobného terénního průzkumu, po které byl v roce 1988 zpřístupněn veřejnosti jako pobočka Muzea v Žywci.
V roce 1992 byl objekt předán Gmině Milówka a pečuje o něj Obecní kulturní středisko v Milówce.

Syn Sebastiana Caputy, Jan, będąc bezdzietnym przejął na wychowanie, a następnie usynowił swego siostrzeńca
Marcina Kąkola, któremu przekazał całe swoje gospodarstwo. W momencie przejmowania gospodarstwa ojciec
Marcina Kąkola pełnił urząd wójta w Milówce. Od tej pory aż do początku lat 70. ubiegłego wieku Stara Chałupa
pozostawała we władaniu rodziny Kąkolów. W latach 80. ubiegłego stulecia obiekt poddano gruntownej
renowacji z uwzględnieniem szczegółowych badań terenowych, po czym został on udostępniony publiczności w
1988 roku jako oddział Muzeum w Żywcu. W 1992 roku obiekt został przekazany Gminie Milówka, a jego
opieką zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Milówce. 

ENThe son of Sebastian Caputa, Jan, who was childless, took in his nephew Marcin Kąkol to bring him up; then, he
adopted him and transferred the entire farm to him. At the time of taking over the farm, Marcin Kąkol's father
was the village head in Milówka. From then until the beginning of the 1970s, the Old Cottage remained the
possession of the Kąkol family. In the 80s of the last century, the building underwent a thorough renovation
taking into account detailed field research; it was made available to the public in 1988 as a branch of the Museum
in Żywiec.In 1992, the building was transferred to the Commune of Milówka, and it is cared for by the
Communal Culture Centre in Milówka.
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PLW latach 2011 - 2012 budynek przeszedł kolejny
gruntowny remont wraz z konserwacją. Ponadto obok
niego został posadowiony drugi budynek mieszkalny,
pochodzący jednakże już z końca XIX wieku, który
został przeniesiony z Przyłękowa. Stanowi on idealne
uzupełnienie muzeum, obrazując styl i kulturę ludową
pierwszej połowy ubiegłego wieku. Całość stanowi
swojego rodzaju mini skansen.

CZV letech 2011–2012 proběhla další důkladná renovace
budovy včetně údržby. Kromě toho byl vedle něj
postaven druhý obytný dům, pocházející však již
z  konce 19. století, který sem byl přenesen z
Przyłękowa. Je ideálním doplňkem muzea a zobrazuje
styl a lidovou kulturu první poloviny minulého století.
Celek představuje určitý druh mini skanzenu.

EN
In the years 2011-2012, the building was thoroughly
renovated once more, which renovation included
maintenance work. Moreover, another residential
building was erected next to it; that building dates
back to the end of the 19th century and had been
moved from Przyłęków. It is a perfect complement to
the museum, depicting the style and folk culture of the
first half of the last century. The whole forms a kind
of mini open-air museum.

Dom z Przyłękowa / Dům z Przyłękowa / House from Przyłęków

Dom z Przyłękowa / Dům z Przyłękowa / House from Przyłęków
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Dom z Przyłękowa / Dům z Przyłęków / House from Przyłęków
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PLObiekt zbudowany jest z długich drewnianych bali łączonych na obłap i tzw. "rybi ogon", osadzonych na kamiennej

podmurówce zwanej "pogródką", prezentuje zrębową konstrukcję budynków, niegdyś powszechnych w górach.

Nakrywa go dwuspadowy krokwiowy dach gontowy z półdaszkami w ścianach szczytowych. Chałupa swoim

wyglądem zupełnie odbiega też od dawnej zabudowy centrum Milówki, murowanej zwartej zabudowy

małomiasteczkowej.

CZ
ENThe building is constructed of long wooden logs joined using the saddle-notch and the so-called "fishtail”

methods, set on a stone foundation called “pogródka”; it represents the timber building structure that used to be

common in the mountains. It is covered with a gable rafter shingle roof with half-roofs in the gable walls. The

cottage also completely differs from old buildings in the centre of Milówka, which are small-town compact brick

buildings.

Dům je postaven z dlouhých dřevěných trámů spojovaných na zámek a tzv. rybinovým spojem, umístěných na

kamenné podezdívce zvané "pogródka", prezentuje roubenou konstrukci budov, které byly kdysi v horách běžné.

Je pokryt sedlovou krokvovou šindelovou střechou z polovičními stříškami ve štítových stěnách. Vzhled chalupy

se naprosto liší také od někdejší zástavby centra Milówky, zděné kompaktní maloměstské zástavby.

Muzeum Stara Chałupa / Muzeum Satara Chalupa / Museum Stara Chałupa

Opis  zabudowy / Popis budovy / Building description
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PLDo sieni chałupy wchodzi się przez ozdobne kołkowane i

szalowane drzwi o archaicznej konstrukcji. Część gospodarczą

sieni symbolizuje tu gliniane klepisko i rolnicze narzędzia

rozwieszone na ścianach. Klepisko sezonowo służyło do

omłotów zboża. W sieni przygotowywano karmę dla zwierząt,

wykonywano również półprodukty (kasze, mąki) dla ludzi. 

Z sieni drewnianymi schodami wychodzi się na obszerny strych.

Na przedłużeniu sieni po kamiennych stopniach wchodzi się do

komory, zaś schodami wiodącymi w dół do półokrągło

sklepionej piwnicy, w której zarówno podczas siarczystej zimy

jak również upalnego lata temperatura oscyluje niezmiennie

kilka stopi powyżej zera. Oba te pomieszczenia miały charakter

schowków zamykanych na zamki i kłódki przed nieproszonymi

gośćmi.

Do předsíně chalupy se vstupuje dekorativními kolíkovanými a

bedněnými dveřmi archaické konstrukce. Hospodářskou část

předsíně zde symbolizuje tu hliněný mlat a zemědělské nářadí

zavěšené na stěnách. Mlat sloužil v sezóně k mlácení zrna.

V předsíni se připravovalo krmivo pro zvířata, vyráběly se také

polotovary (kaše, mouky) pro lidi. 

Z předsíně se dřevěnými schody vchází do prostorného podkroví.

V  prodloužení předsíně se po kamenných schodech vchází do

komory a schody vedoucími dolů do polokruhově klenutého

sklepa, ve kterém se teplota jak během kruté zimy, tak během

horkého léta pohybuje beze změn na několika stupních nad

nulou. Obě tyto místnosti měly povahu schránek chráněných

před nezvanými hosty zámky a visací zámky.

You can enter the cottage hallway through a decoratively

staked and boarded door of archaic design. The farm part of the

hall is symbolized here by a clay threshing floor and

agricultural tools hanging on the walls. The threshing floor was

seasonally used for threshing grain. In the hallway, animal feed

was prepared and semi-finished products (groats, flours) were

made for people. 

From the hallway, a wooden staircase leads to a spacious attic.

In the extension of the hallway, stone steps lead to a chamber

and a staircase leads down to a semi-circular vaulted basement,

where the temperature invariably stays at the level of a few

degrees above zero both during bitter winters and hot summers.

Both these rooms were storage rooms locked with locks and

padlocks against uninvited guests.
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SIEŃ / PŘEDSÍŇ / HALLWAY
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SIEŃ / PŘEDSÍŇ / HALLWAY
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PLPo przeciwległej stronie pieca wisi w kącie kapliczka z figurką wskazująca na szczególne znaczenie tej części izby. Od

kąta zwanego niekiedy świętym w obie strony rozchodzą się obrazy wiszące skośnie w stosunku do ścian. Poniżej

obrazów stoi stół z intarsjowanym, czyli wykładanym innymi gatunkami drewna, blatem. Stół używany był tylko w

czasie większych świąt. Miejsce za stołem stanowiło najbardziej honorowe miejsce w całej izbie. Na co dzień do

siedzenia przy jedzeniu używano ław i niskich stołeczków. Ławy służyły także jako miejsce do spania.   Na uwagę

zasługuje ława z oparciem "szlabanek" z rozkładanym siedzeniem, służąca jako tapczan. Łóżko w izbie to miejsce do

spania dla gospodarzy. W dzień układano na nim piętrowo pościel z innych posłań i przykrywano je samodziałowymi

narzutami, a na tym układano stos poduszek w haftowanych poszewkach. Obok stała kolebka dla najmłodszej latorośli.

Dzieci czasami sypiały w łóżku z rodzicami, układane w nogach. Pozostali domownicy rozkładali się do snu na ławach

bądź na piecu.

CZ

EN

Na opačné straně pece visí v koutě kaplička se soškou, která symbolizuje zvláštní význam této části místnosti. Z koutu

někdy nazývaného svatým směřují na obě strany obrazy visící šikmo ke stěnám. Pod obrazy stojí stůl s intarzovanou,

tedy jinými druhy dřeva vykládanou deskou. Stůl se používal pouze během velkých svátků. Místo za stolem bylo

nejčestnějším místem v celé místnosti. Ve všední dny se u jídla sedělo na lavici a u nízkých stolků. Lavice sloužily

také jako místo ke spánku. Za pozornost stojí lavice s opěradlem typu "szlabanek" (závora) s rozkládacím sedákem,

která sloužila jako pohovka. Postel v místnosti je místem, kde spali hospodáři. Přes den na něm bylo naskládáno ložní

prádlo z jiných míst ke spaní a bylo přikryto ručně tkanými přehozy, na kterých pak byla naskládána hromada polštářů

ve vyšívaných povlacích. Vedle stála kolébka pro nejmladšího potomka. Děti někdy spaly v posteli s rodiči, ležely

vedle sebe v nohách u pelesti. Ostatní členové domácnosti se ukládali k spánku na lavicích nebo na peci.

On the opposite side of the oven, a shrine with a figure hangs in the corner, indicating the particular importance of this

part of the room. From the corner, which was sometimes called the holly corner, paintings hanging at a slant to the

walls disperse in both directions. Below the paintings, there is a table with a tabletop decorated with intarsia, i.e. inlays

of other types of wood. The table was used only during major holidays. A place at the table was the most privileged

place in the whole room. Benches and low stools were used for sitting during meals. The benches also served as a place

to sleep. It is worth noticing a bench with a backrest and a folding seat, which served as a couch. The bed in the room

was a place intended for the hosts to sleep. During the day, beddings from other beds were stacked on it and covered

with homespun bedspreads, and a pile of pillows in embroidered pillowcases was placed on top. Next to it, there was a

cradle for the youngest offspring. Children sometimes slept in the bed with their parents, arranged in their legs. The

other household members slept on the benches or on the stove.
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PLPo prawej stronie od wejścia do izby znajdowała się część

gospodarcza. Stoją tu naczynia na wodę a zimą stała tutaj

także beczka z kapustą. Zdarzało się, że w kącie tym

umieszczano kilkudniowe cielęta, które przyszły na świat

w okresie zimowym. Ważnym elementem wyposażenia

wnętrza izby była jedna lub więcej malowanych skrzyń.

Służyły one do przechowywania cenniejszej odzieży,

pościeli, pieniędzy, korali itp. Skrzynie często

wyposażone były w kółeczka ułatwiające ich

przemieszczanie. W razie pożaru pierwszą wynoszoną z

chałupy rzeczą były właśnie owe skrzynie.

CZ

ENTo the right of the entrance to the chamber, there was a

utility part. There are water dishes here, and a barrel with

cabbage used to be placed here in winter. Sometimes

several-day-old calves that were born in winter were

placed in this corner. An essential element of the room

interior furnishings was one or more painted chests. They

were used to store more valuable clothing, bedding,

money, beads, etc. The chests were often fitted with

wheels to make it easier to move them. In the event of fire,

those chests were the first thing taken out of the cottage.

Vpravo od vstupu do jizby se nacházela hospodářská část.

Stojí zde nádoby na vodu a v  zimě zde stál také sud se

zelím. Stávalo se, že v koutě byla umístěna několikadenní

telata, která se narodila v  zimním období. Důležitou

součástí vybavení interiéru jizby byla jedna nebo více

malovaných truhel, které sloužily k ukládání cennějšího

oblečení, ložního prádla, peněz, korálků atd. Truhly byly

často vybaveny kolečky, která usnadňovala jejich

přemisťování. V případě požáru byly tyto truhly první věcí

vynášenou z chalupy.
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PLZ izby drugie drzwi prowadziły do następnego

pomieszczenia zwanego alkierzem. Jest to część

budynku, która konstrukcyjnie została wyodrębniona w

trakcie budowy. Przez ścianę przechodzi doń trzon

pieca chlebowego, a przy nim w podłodze znajduje się

klapa zamykająca niewielką piwniczkę. Piwniczka

pełniła funkcję schowka pod podłogą.

CZ

ENAnother door led from the chamber to the next room

called the bower. It is part of the building that was

structurally separated during the construction. The

hearth of the bread oven passes through the wall here,

and a floor flap closing a small cellar is located next to

it. The cellar served as a storage place under the floor.

Druhé dveře vedly z jizby do další místnosti zvané

přístěnek. Je to část budovy, které byla konstrukčně

oddělena během výstavby. Skrz stěnu do ní prochází

nístěj chlebové pece a na podlaze je u ní poklop, který

zakrývá malý sklep. Sklep plnil funkci úložiště pod

podlahou.
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PLUrządzona w starej chałupie ekspozycja muzealna,

zachowana z niewielkimi zmianami do dzisiaj,

prezentuje funkcjonowanie budynku mieszkalnego

w ścisłym powiązaniu z nie istniejącą już niestety

zagrodą. Rekonstruuje okres szczytowego rozwoju

gospodarstwa z połowy XIX wieku, czyli w czasach

Marcina Kąkola, kiedy to chałupę zamieszkiwała 3-

pokoleniowa rodzina.

CZ

EN
The museum exhibition arranged in the old cottage,

preserved to this day only with minor changes,

presents the functioning of a residential building

closely connected with a farmhouse, which no

longer exists, regrettably. It reconstructs the period

of peak development of farms of the mid-nineteenth

century, i.e. in the days of Marcin Kąkol, when a

three-generation family lived in the cottage.

Expozice muzea zařízená ve staré chalupě, která se

s drobnými změnami dochovala dodnes, znázorňuje

funkci obytné budovy v úzké souvislosti s dnes již

bohužel neexistujícím hospodářstvím. Je

rekonstrukcí období vrcholného vývoje

hospodářství z poloviny 19. století, tedy z dob

Marcina Kąkola, kdy byla chalupa obývána

třígenerační rodinou.
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PLStara Chałupa to nie tylko muzeum w którym zwiedza się "suche" fakty historyczne, ale stanowi też miejsce

spotkań amatorów tradycji i folkloru. Corocznie organizowane są w niej lub bezpośrednim otoczeniu różnorakie

imprezy kulturalne, warsztaty i szkółki. Uczestnicząc w nich możemy podpatrzeć jak żyli ówcześni ludzie, jakie

mieli zwyczaje, codzienne obowiązki a także nauczyć się między innymi sztuki bibułkarstwa, malarstwa na szkle

czy ceramiki. Organizowane są także pokazy przędzenia wełny, łuskania fasoli czy skubania pierza. Całości

dopełniają różnorodne imprezy folklorystyczne, w których biorą udział zespoły regionalne. Uczestnicząc w tych

wydarzeniach możemy posłuchać muzyki oraz pieśni ludowych, popatrzeć a także nauczyć się tradycyjnych tańców

ludowych oraz spróbować regionalnych potraw.

CZ

ENThe Old Cottage is not only a museum where you can learn about "dry" historical facts but also a meeting place for

lovers of tradition and folklore. Various cultural events, workshops, and courses are organized in the building or its

immediate surroundings every year. By attending them, you can see how people of that time lived. You can learn

about their habits and daily routines; you can also learn the art of tissue paper, glass painting, and ceramics, among

other things. Wool spinning, bean shelling, and feather plucking shows are also organized here. The whole is

complemented by various folklore events participated by regional bands. When participating in these events, you

can listen to folk music and songs, watch and learn traditional folk dances and try regional dishes.

Stará Chalupa není jen muzeem, ve kterém si člověk může prohlédnout „suchá“ historická fakta, ale je také místem

setkání milovníků tradice a folklóru. Každoročně se v  ní nebo v  jejím bezprostředním okolí konají nejrůznější

kulturní akce, workshopy a kurzy. Pokud se jich zúčastníme, můžeme se dozvědět, jak lidé tehdy žili, jaké měli

zvyky, každodenní povinnosti a naučit se také mimo jiné vyrábět květiny z krepového papíru, malovat na sklo nebo

vyrábět keramiku. Pořádají se také ukázky spřádání vlny, loupání fazolí nebo draní peří. Všechno je doplněno

různými folklorními akcemi, kterých se účastní regionální kapely. Při účasti na těchto akcích si můžeme

poslechnout lidovou hudbu a písně, podívat se a naučit se tradiční lidové tance a ochutnat regionální jídla.



/ SKUBANIE PIERZA 

/ ŠKUBÁNÍ PEŘÍ 
/ FEATHER PLUCKING  
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/ KONKURS PALM WIELKANOCNYCH 

/ SOUTĚŽ VELIKONOČNÍ DLANĚ
/ EASTER PALM COMPETITION
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+48 (33) 863 73 99
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