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Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura 
ludowa i tradycyjna”. 

Partnerzy projektu:

Niematerialne dziedzictwo kulturowe odgrywa 
ogromną rolę jako czynnik zbliżenia, wymiany i wza-
jemnego zrozumienia między ludźmi.
(Konwencja UNESCO ws ochrony niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego, Paryż, 17 października 2003 r.)



BADANIA TRADYCJI UKŁADANIA 
KWIETNYCH DYWANÓW

Podczas tegorocznego (16 czerwca 2022 r.) i przyszło-
rocznego (8 czerwca 2023 r.) Bożego Ciała badacze 
pod kierunkiem prof. Katarzyny Smyk z Instytutu Nauki 
o Kulturze UMCS w Lublinie, Przewodniczącej Rady 
ds. dziedzictwa niematerialnego przy MKiDN, prze-
prowadzą badania etnograficzne tradycji układania 
dywanów kwietnych.

Badania będą prowadzone w czterech miejscowo-
ściach: w Kluczu, Olszowej, Zalesiu Śląskim i Zimnej 
Wódce. Etnografom będą towarzyszyli uznani w kraju 
fotografowie. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach! 
Analiza przeprowadzonych z Państwem wywiadów 
zostanie opublikowana w wydanym w 2023 r. raporcie 
z badań wraz z rekomendacjami do planu ochrony 
zwyczaju, który 16 grudnia 2021 r. trafił na Listę repre-
zentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
ludzkości, prowadzoną w oparciu o Konwencję UNE-
SCO 2003 ws. ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego.

Osoby zainteresowane udziałem w wywiadach pro-
simy o kontakt:
Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej 
w Ujeździe
47-143 Ujazd, ul. 3 Maja 5
tel. 774048715
e-mail: biuro@mgodkujazd.pl
www.mgodkujazd.pl

Badania naukowe zostaną przeprowadzone w ramach 
projektu „Tradycja dywanów kwietnych na Opolszczyź-
nie – identyfikacja, plan ochrony oraz wzmacnianie 
tradycji” realizowanego w latach 2022-2023 przez Miej-
sko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeź-
dzie w ramach programu Ministerstwa Kultury i dzie-
dzictwa Narodowego pn. „Kultura ludowa i tradycyjna”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  
W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH!
 „Nic o Was, bez Was” – to hasło przyświeca idei ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, dlatego 
zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach spo-
łeczne na temat wypracowania narzędzi do badań 
etnograficznych oraz identyfikacji realnych zagrożeń 
dla tradycji układania dywanów kwietnych na procesje 
Bożego Ciała w Kluczu, Olszowej, Zalesiu Śląskim i Zim-
nej Wódce. Naszym celem jest zapewnienie trwałej 
żywotności tego wyjątkowego elementu niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego w obrębie Państwa 
wspólnoty. 

Konsultacje społeczne odbędą się 17 maja 2022 r. 
i 23 października 2022 r. w Sali Widowiskowej Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe.

KONKURS CUKIERNICZY
PN. „SŁODKI DYWAN KWIETNY”

Tradycja kwiatowych dywanów może być pyszna, słod-
ka i może cieszyć oko i podniebienie. Dlatego chce-
my dać Państwu wyrób cukierniczy, symbolizujący tę 
piękną tradycję kultywowaną od pokoleń pod Górą 
świętej Anny. Wyłonimy go w ogólnopolskim konkursie 
adresowanym zarówno do profesjonalnych firm cukier-
niczych, a także do małych podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą i osób fizycznych. Zwycięzca 
musi zachwycić jury oryginalnością, smakiem, finezją 
oraz symbolicznym nawiązaniem do tradycji układa-
nia dywanów kwietnych. Nagroda finansowa będzie 
skromna (1000 zł), ale laureat może liczyć na promo-
cję i zamówienia okolicznościowe z Urzędów Gminy 
Ujazd i Leśnica. 

Zapraszamy do udziału w Konkursie. Liczymy na 
kreatywność florystów cukierniczych!

Szczegóły na  www.kwietnedywany.pl, 
www.dladziedzictwa.org i www.mgodkujazd.pl


