
                    
 

Festival kultúry pohraničia Stropkov 

 

V dňoch 5. – 6. 8. 2022 sa v meste Stropkov uskutočnil festival s názvom „ Festival kultúry 

na hraniciach“. Predmetné podujatie súviselo s realizáciou partnerského projektu s názvom 

„Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka – Posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti 

kultúrneho a prírodného dedičstva“ spolufinancovaného v rámci programu Interreg Polska – 

Slovensko z európskeho Fond regionálneho rozvoja. 

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerov projektu t. j. : 

- Obec Bobowa v zastúpení wojta pána Wacława Ligęzu spolu so zamestnancami Obecného 

úradu v Bobowej, 

- Obec Sękowa v zastúpení wojky obce Małgorzata Małuch spolu so zamestnancami úradu, 

- Obec Nižná Polianka zastúpená starostom obce p. Janom Cundrom, 

- Mesto Stropkov zastúpené primátorom mesta pánom Ondrejom Brendom a zamestnancami 

úradu a ďalšie družobné mestá Mesta Stropkov. 

Festival kultúry bol spojený s výstavami propagujúcimi históriu a kultúru Poľska a Slovenska. 

V uliciach mesta sa nachádzali  stánky prezentujúce regionálne produkty, ekologické 

potraviny či regionálne remeselné výrobky. Veľkým lákadlom bola ulička remesiel, kde 

priamo pred očami návštevníkov zruční remeselníci prezentovali svoju zručnosť v  tradičných 

remesiel spolu s výrobou  tradičných produktov.  

Obec Bobowa predstavila stánok známej paličkovanej čipky Bobowa a čipkárky z Bobowy 

učili spôsoby a spôsoby tkania čipiek. Obec Sekowa sa prezentovala svojími rezbármi 

a výrobcami bižutérie, do tanca zasa všetkých vyzval súbor „Ručaj“, ktorý odprezentoval 

poľské a lemovské piesne. 

Počas festivalu sa konali aj prezentácie umeleckých a kultúrnych úspechov miestnej 

komunity. Umelecké programy uvádzali regionálne tímy partnerských obcí. Obec Bobowa 

reprezentoval Detský oblastný súbor piesní a tancov „Mała Koroneczka“ pôsobiaci pri Centre 

kultúry a propagácie obce Bobowa od roku 2020 pod vedením choreografky pani Agáty 

Mika, hudobného riaditeľa pána Jana Malisza a manažérka kapely pani Celina Job. Kapelu 

tvoria deti vo veku od 8 do 14 rokov, ktoré prezentujú svoje vokálne, hudobné a tanečné 

schopnosti. Prezentovanými piesňami a tancami pestujú folklór západného Pogórze z povodia 

Bieleho Dunajca. 

 

  



                    
 

   

   

   



                    
 

   

 

   


