


Podstawowe informacje o projekciePodstawowe informacje o projekcie

Projekt pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od 

Ladislava Mednyanszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza” jest 

realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 

• Oś priorytetowa II. Rozwój społeczno-gospodarczy

• Temat 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Partnerzy projektu:

• Związek Euroregion „Tatry” – Partner Wiodący

• Združenie Region „Tatry”

• Muzeum w KieŜmarku

• Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu 

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

• Całkowite koszty kwalifikowalne projektu (100%): 447.915,72 EUR

• Dofinansowanie z EFRR (85%): 380.728,35 EUR

• Współfinansowanie krajowe (15%): 67.187,37 EUR *
** Związek Euroregion „Tatry” otrzymał dotację na dofinansowanie wkładu 

własnego  z Programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” -

34.107,00 PLN

Termin realizacji projektu: styczeń 2009 - grudzień 2010 



Cele projektuCele projektu

Cel główny:

Ochrona i upowszechnianie niepowtarzalnego dziedzictwa

kulturowego pogranicza polsko-słowackiego w Euroregionie

„Tatry”.

Cele szczegółowe:

1. Zachowanie na obszarze polsko-słowackiego Euroregionu

„Tatry” unikatowych wartości kulturowych ukształtowanych

przez wpływ siedmiu kultur.                                                               

2. Wykorzystanie wielokulturowości Euroregionu „Tatry” do jego

promocji i budowania produktów turystycznych.



Idea projektuIdea projektu

Na pograniczu polsko-słowackim, w jego historyczno-geograficznych 

krainach: Podhalu, Spiszu, Orawie i Liptowie od średniowiecza 

przenikały się wzajemne wpływy wielu narodów i kultur: polskiej, 

słowackiej, węgierskiej, niemieckiej, Ŝydowskiej, łemkowskiej i 

romskiej. 

Ich ślady odnajdujemy w zachowanych do dziś zabytkach architektury 

i sztuki, obyczajach, języku i folklorze. 

RóŜnorodność i bogactwo dziedzictwa kulturowego pogranicza 

polsko-słowackiego, którego niepowtarzalny charakter współtworzyło 

przez wieki siedem róŜnych kultur stanowi unikatową, niezbywalną

wartość, którą naleŜy zachowywać, pielęgnować i upowszechniać. 



Jan Kanty PawluJan Kanty Pawluśśkiewiczkiewicz

LadislavLadislav MednyMednyáánszkynszky (1852-1919)

TytuTytułłowi patroni projektuowi patroni projektu
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WYSTAWA WYSTAWA 

„„Najstarsze wizerunki Tatr na Najstarsze wizerunki Tatr na 

rycinach, litografiach rycinach, litografiach 

i mapachi mapach””

OOśśrodek rodek WspWspóółłpracy Polskopracy Polsko--SSłłowackiej w Nowym Targu, owackiej w Nowym Targu, 
sierpiesierpieńń 2009 r.2009 r.



Dwie fantazyjne panoramy Tatr Dwie fantazyjne panoramy Tatr 
autorstwa Baltazara autorstwa Baltazara HacquetaHacqueta z 1796 roku z 1796 roku 

Tatry widziane od pTatry widziane od póółłnocy z Nowego Targunocy z Nowego Targu

Tatry od strony poTatry od strony połłudniowej widziane ze Sudniowej widziane ze Słławkowaawkowa



Litografia KieLitografia KieŜŜmarku z panorammarku z panoramąą Tatr w tle Tatr w tle 

wykonana w 1846 roku przez nieznanego autorawykonana w 1846 roku przez nieznanego autora





WYSTAWA WYSTAWA 

„„Najstarsze wizerunki Tatr na Najstarsze wizerunki Tatr na 

rycinach, litografiach i mapachrycinach, litografiach i mapach””

Muzeum w KieMuzeum w KieŜŜmarku, wrzesiemarku, wrzesieńń 2009 r.2009 r.





Odnowienie historycznego

dziedzińca Zamku w KieŜmarku
wrzesień – grudzień 2009 r.
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Festiwal Kultury Rusińskiej
Pogranicza Słowacko-Polskiego

Spiska Stara Wieś, 19.09.2009 r.





Słowacko-polski konkurs plastyczno-literacki pt.
Śladami Ladislava Mednyanszkeho

20.10. – 15.12.2009 r.



Słowacko-polski konkurs plastyczno-literacki pt.
Śladami Ladislava Mednyanszkeho

WernisaŜ wystawy i wręczenie nagrod – StraŜki-KieŜmark 15.12.2009 r.



WYSTAWA WYSTAWA 

„„Malarskie opowieMalarskie opowieśści ci JuliusaJuliusa PovazanaPovazana

i Antoniego i Antoniego KrzystyniakaKrzystyniaka””

Orawska Galeria w Dolnym Kubinie, sierpieOrawska Galeria w Dolnym Kubinie, sierpieńń 2009 r.2009 r.



JuliusJulius PovaPovaŜŜanan

Pri HronePri Hrone
olej, płótno, 100x100 cm 

Orawska Galeria w Dolnym Kubinie

Antoni Antoni KrzystyniakKrzystyniak

Giewont jesieniGiewont jesieniąą
akwarela, pakwarela, płłyta pilyta pilśśniowa, 69x43 cmniowa, 69x43 cm

Miejski OMiejski Ośśrodek Kultury w Nowym Targurodek Kultury w Nowym Targu

Malarstwo Juliusa Povazana i Antoniego Krzystyniaka
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WYSTAWA WYSTAWA 

„„Malarskie opowieMalarskie opowieśści ci JuliusaJuliusa PovazanaPovazana

i Antoniego i Antoniego KrzystyniakaKrzystyniaka””

OOśśrodek Wsprodek Wspóółłpracy Polskopracy Polsko--SSłłowackiej w Nowym Targu, owackiej w Nowym Targu, 

wrzesiewrzesieńń 2009 r2009 r..





TwTwóórczorczośćść Edwarda Edwarda SutoraSutora

patrona Biennale Sztuki Naiwnej i Art patrona Biennale Sztuki Naiwnej i Art BrutBrut

Pogranicza PolskoPogranicza Polsko--SSłłowackiegoowackiego



TwTwóórczorczośćść Edwarda Edwarda SutoraSutora

patrona Biennale Sztuki Naiwnej i Art patrona Biennale Sztuki Naiwnej i Art BrutBrut

Pogranicza PolskoPogranicza Polsko--SSłłowackiegoowackiego



PrzedsiPrzedsięęwziwzięęcia planowane do realizacji w 2010 rokucia planowane do realizacji w 2010 roku

•• Wydanie albumu Wydanie albumu ptpt. . Najstarsze wizerunki TatrNajstarsze wizerunki Tatr

•• Wydanie albumu Wydanie albumu ptpt. . Edward Edward SutorSutor. Sztuka . Sztuka artart brutbrut

•• Organizacja dwOrganizacja dwóóch prezentacji kultury, folkloru, rzemiosch prezentacji kultury, folkloru, rzemiosłła                  a                  

i kuchni siedmiu kultur pogranicza w Nowym Targu i Kiei kuchni siedmiu kultur pogranicza w Nowym Targu i KieŜŜmarkumarku

•• Wydanie albumu Wydanie albumu ptpt. . PamiPamiąątki siedmiu kultur pogranicza                        tki siedmiu kultur pogranicza                        
w sw słłowackich miastach Euroregionu owackich miastach Euroregionu „„TatryTatry””

•• Organizacja warsztatOrganizacja warsztatóów muzycznych w muzycznych ptpt. . Motywy siedmiu kultur Motywy siedmiu kultur 
pogranicza w twpogranicza w twóórczorczośści kompozytorskiej Jana ci kompozytorskiej Jana KantegoKantego
PawluPawluśśkiewiczakiewicza”” zakozakońńczonych koncertem na dziedziczonych koncertem na dziedzińńcu zamku        cu zamku        

w Kiew KieŜŜmarkumarku

•• Organizacja konferencji naukowej poOrganizacja konferencji naukowej pośświwięęconej ikonografii          conej ikonografii          

Tatr  i wydanie tomu pokonferencyjnegoTatr  i wydanie tomu pokonferencyjnego

•• Realizacja Realizacja Biennale Sztuki Naiwnej i Art Biennale Sztuki Naiwnej i Art BrutBrut Pogranicza            Pogranicza            
PolskoPolsko--SSłłowackiego im. Edwarda owackiego im. Edwarda SutoraSutora –– rozstrzygnirozstrzygnięęcie cie 

konkursu i prezentacja wystawy pokonkursowejkonkursu i prezentacja wystawy pokonkursowej


