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PROGRAM DZIAŁANIA INSTYTUCJI KULTURY

tj. ŻYWIECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO - „MUZEUM W ORGANIZACJI”
W ŚLEMIENIUNA LATA 2022 -2026

Misja
Żywiecki Park Etnograficzny to Muzeum, które posiada osobowość prawną , a swoją

gospodarkę finansową opiera na zasadzie samodzielności finansowej. Podstawowym celem

działalności Muzeum jest gromadzenie, przechowywanie konserwowanie, opracowywanie
i udostępnianie zbiorów dziedziny architektury i budownictwa ludowego, etnografii, historii

sztuki, archeologii, a także działalność naukowa,edukacyjnai kulturalna.

Wizja
Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu jest muzeum typu skansenowskiego. W ramach

swojej działalności gromadzii prezentuje zbiory dokumentujące kulturę materialną i duchową

dawnych mieszkańców Beskidu Żywieckiego. Poziom frekwencji muzeum kształtuje się na
poziomie ponad 20 tyś odwiedzających. W tych też kierunkach zakłada się dalszy rozwój

Żywieckiego Parku Etnograficznego.

Cele

Jako cel krótkoterminowy planuje się odbudowę kolejnego obiektu jakim jest zabytkowy

drewniany kościół z Jasiennej w ramach pozyskanej promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w wysokości 850 000zł. Jest największa realizacja tego typu na skalę całego kraju.

Będzie przebiegać wieloetapowo począwszy od odbudowy budynku kościoła wraz z wieżą

a następnie wykonanie wykończeń w tym położenie polichromii ściennychi sufitowych oraz

odtworzenie wyposażenia wnętrza w tym ołtarz główny i dwa ołtarze boczne i prospekt

organowy.

Jako cel długoterminowy zaplanowana duża rozbudowa Żywieckiego Parku Etnograficznego

w Ślemieniu w porozumieniu z Aglomeracją Beskidzką. Kwota przewidziana na to zadanie

wynosi 15 000 000 zł. Te środki finansowe pochodzić będą z KPO zraz po uruchomieniu

środków przez Unię Europejską . W ramach tego finansowania powstaną kolejne obiekty
muzealne takie jak: dwór, leśniczówka Karla Pietschki, karczma oraz kilka innych obiektów.

Z tego finansowania zostanie także odtworzony żydowski dom modlitewny z Wiśniowej

w ramach projektu wielokulturowości pogranicza Beskidu Żywieckiego. W przyszłości



konieczny będzie remont traktów komunikacyjnych na terenie skansenu co poprawi
i uatrakcyjni ofertę zwiedzania.
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