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PRZEKRACZAMY GRANICE 
 

W chwili obecnej w Holasovicach trwa realizacja mikroprojektu Eurorefionu Silesia pod nazwą:  

„Muzeum Wieś Śląska Holasovice  
lub  

Jak się żyło i żyje na czesko-polskim obszarze transgranicznym” 

Wnioskodawcą projektu była Gmina Holasovice, zaś Gmina Branice była polskim partnerem projektu. 

Muzeum "Wieś Śląska" Holasovice przypomina życie wsi śląskiej w nieodległych czasach, jej tradycje, sposób 
mieszkania jej mieszkańców lub zwykłe prace codzienne, które zostało stworzone w pomieszczeniach byłego 
gospodarstwa w Holasowicach. Konieczne w ramach projektu było przygotowanie przestrzeni publicznej obok 
muzeum tak, żeby zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się odwiedzających muzeum  
i uczestników imprez na żywo. Częścią projektu była także organizacja drugiego Jarmarku św. Wacława, tym razem 
z aktywnym udziałem sąsiedniej Gminy Branice, która jest długoletnim partnerem Holasovic. W ramach projektu 
został również wydana ulotka reklamowa w języku polskim, angielskim i niemieckim (w języku czeskim już została 
wydana).  

Główną grupą docelową projektu są z jednej strony obywatele Czech oraz odwiedzający obcokrajowy, z drugiej 
strony obywatele części czesko-polskiego obszaru transgranicznego. Sensem projektu jest poszerzenie oferty 
ciekawych miejscowości czesko polskiego obszaru transgranicznego o unikatowe miejsce oferujące atmosferę 
spokojnej wsi śląskiej, jej życia i tradycji. Ujawniane pomieszczenia będą służyć czeskim oraz polskim 
stowarzyszeniom i zespołom artystycznym, które tutaj mogą organizować lub uczestniczyć w różnego rodzaju 
imprezach.  

Celem projektu jest rozwój transgranicznego ruchu turystycznego z lepszym dostępem do muzeum wiejskiego 
skierowanego na sposób życia i tradycje obywateli wiejskich na czesko-polskim obszarze transgranicznym, 
upowszechnianiu tego muzeum oraz utrwalaniu nowej tradycji jarmarków wiejskich. Dzięki przystosowaniu 
przestrzeni na muzeum, którą tworzy dziedziniec byłej wielkiej posiadłości ziemskiej, powstała odpowiednia 
przestrzeń do organizowania kolejnych transgranicznych imprez kulturalnych oraz innych imprez społecznych. 
Celem projektu jest również rozpowszechnienie świadomości o dawnym sposobie życia na wsi śląskiej zwykłych 
ludzi po obu stronach granicy. 

Projekt w dużym stopniu przyczyni się do rozwoju transgranicznego ruchu turystycznego w gminie, która jest dzięki 
swojemu położeniu do tego wprost przeznaczona. Wieś Holasowice leży bezpośrednio na granicy z Polską i jest 
połączona przejściem z sąsiednią wsią Wysoka, która jest częścią Gminy Branice. Między tymi wsiami prowadzi 
droga rowerowa, która łączy się z ważną transgraniczną drogę rowerową nr 55 - tzw. Magistralą Śląską. To wszystko 
stwarza dobre warunki wstępne do tego, żeby Holasovice stały się jednym z turystycznie ciekawych miejsc. Projekt 
również pomoże w poszerzeniu transgranicznego życia kulturalnego i społecznego w gminie. Polacy już tradycyjnie 
odwiedzają ważne imprezy w gminie, nasi mieszkańcy i stowarzyszenia uczestniczą w imprezach w Wysokiej i 
innych miejscowościach na obszarze Polski. Poprzez realizację tego projektu będą stworzone lepsze warunki do 
organizowania takich spotkań i występów różnych grup. Dotychczas grupy artystyczne musiały pokazywać swe 
umiejętności wprost na ulicy. Na nowo przystosowanej powierzchni zamierzamy wystawić eksponaty z obszaru 
polskiego, przede wszystkim maszyny rolnicze. 

Polski partner zapewnił dystrybucję folderu informacyjnego, propagowanie Muzeum i Dnia Gminy Holasovice po 
polskiej stronie, wystąpienia polskich grup, oraz pomoc w zapewnieniu polskich eksponatów do Muzeum "Wieś 
Śląska" Holasovice.  

Planowany koszt projektu: 38 202,- EUR 


