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Po I plenerze etnograficznym w ramach projektu ,,Kultura bliska i... daleka? - polsko – 
słowackie plenery etnograficzne” 

 
 
W dniach 2-5 maja 2013 r. mieszkańcy Gminy Korzenna mieli przyjemność gościć 50-
osobową grupę Słowaków z Obec Raslavice. Wizyta ta odbyła się w ramach projektu 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-
2013. Spotkanie polsko-słowackie miało na celu zachowanie oraz promocję dziedzictwa 
kulturowego oraz nawiązywanie kontaktów i wzmacnianie stałych struktur współpracy 
kulturalnej, turystycznej i gospodarczej głównie w zakresie promocji produktu turystyki 
kulturowej na terenie przygranicznym. Plener etnograficzny trwał 4 dni i składał się z kilku 
etapów. Słowaccy przedstawiciele samorządu, pracowników kultury, artystów ludowych i 
zespołów folklorystycznych  mieli okazję zwiedzić Gminę Korzenna m.in. Rezerwat 
Przyrody Nieożywionej „Diable Skały” oraz ekspozycję Dworu w Korzennej. Ponadto 5 
artystów słowackich i 5 polskich  wystawiło swoje prace rękodzielnicze i odbyło pokazy 
sztuki rękodzieła m.in. z zakresu rzeźby, bibułkarstwa, haftu. Umiejętności taneczne i 
wokalne zaprezentowało przed mieszkańcami Gminy Korzenna 3 zespoły folklorystyczne 
polskie i 2 słowackie. Były to: „Zespół Regionalny „DFSk Raslavičan”, „Muzikanci 
Raslavice”, Zespół Regionalny „Lipniczanie”, Zespół Regionalny „Janczowiaki”, Regionalna 
Grupa Śpiewacza „Janczowianie”. Była też okazja do wspólnego świętowania przy muzyce, 
zawierania znajomości, wymiany doświadczeń pomiędzy grupami z polskiej i słowackiej 
grupy uczestniczącej w projekcie. Cały plener miał charakter spotkania promocyjno-
edukacyjno-artystycznego,  na którym zaprezentowane zostały produkty turystyki związanej z 
dziedzictwem kulturowym Polski i Słowacji – rzemiosło, muzyka i taniec folklorystyczny, 
ekspozycje związane z kulturą ludową. Cała wizyta przebiegł w bardzo radosnej, przyjaznej 
atmosferze. Zetknięcie się dwóch kultur było pretekstem do obserwacji, integracji i 
konstruktywnych porównań. Kolejny plener etnograficzny już w czerwcu tym razem na 
Słowacji w Obec Raslavice.  
 
 
 
 


