Dejepis extra 7/2017
Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu.

Sedím na schodoch a je mi dobre – priečelie kaštieľa v Dolnej Krupej.

Dňa 29.9. 2017 sa žiaci 5.A (posilnení tradičnými cestovateľmi z vyšších ročníkov) vydali
na svoju prvú mimo bratislavskú exkurziu. Stretli sme sa spoločne na Hlavnej stanici a
osobným vlakom sme cestovali do Trnavy. Naša prvá trnavská zastávka bola v priestoroch
evanjelického kostola.

Jeho vnútorné usporiadanie je na Slovensku veľmi netradičné - tak trochu pripomína
vysokoškolskú poslucháreň - aulu. Veď posúďte sami ...

Vysokoškolská aula ani kostol by však nemali byť prázdne, preto ponúkame pohľad na časť
z nás, ako sediac v kostolných laviciach - sa dozvedáme čo- to o dejinách náboženstiev na
Slovensku. Pána učiteľa sme dobre počuli – v kostole bola výborná akustika.

Potom sme sa rozdelili do dvoch skupín - mladší (pod starostlivým dohľadom pani učiteľky)
mali exkurziu po prízemných častiach kostola, starší pod vedením pána učiteľa (po
opätovnom poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia) vystúpili na kostolnú vežu až k jej
zvonom.

Následne sme sa rozlúčili s evanjelickým kostolom v Trnave a vydali sme sa na autobusovú
stanicu - odtiaľ sme cestovali linkovým autobusom do Dolnej Krupej. Vystúpili sme pri
kostole, za ktorým sa nachádza (v malom parčíku) rodinná hrobka majiteľov kaštieľa.

Následne sme sa vydali k hlavnému cieľu exkurzie v Krupej, viackrát prestavovanému
monumentálnemu kaštieľu.

Na schodoch jeho priečelia sme si uložili svoje veci (pohľad na časť z nás je na titulnej
strane). Pekne upravený trávnik a hlavne nádherný výhľad na park priam lákal na behanie
a naháňanie. Ponúkame aspoň dva pohľady ...

Kochajúc sa nádhernými pohľadmi sme trpezlivo čakali na pani „z kaštieľa“, ktorá nás mala
parkom previesť. Napokon sme sa jej dočkali – ale rozprávala iba pred kaštieľom a „parkovú
exkurziu“ tak viedol pán učiteľ. Boli sme sa pozrieť na Lujzin ostrov, videli sme aj umelo
vybudovanú jaskyňu ...

... fotografoval smei si sochy ...
... ale hlavnú „atrakciu“ parku ponúkame na nasledujúcej strane ....

... bol ňou 50 metrov vysoký strom, ktorý zasadil jeden z majiteľov parku. Ako sa strom na
obrázku volá? Pri akej príležitosti bol vysadený a koľko má rokov? My to vieme ... a vy,
naši čitatelia, to skúste zistiť.

Aby ste si lepšie dokázali predstaviť rozmery stromu, ponúkame ešte dve fotografie.

V parku by bolo možno obdivovať veľa zaujímavého, ale nás ešte čakal interiér kaštieľa –
múzeum zamerané na dejiny hudobných nástrojov a tak chtiac, či nechtiac, sme sa pomaly
pobrali späť.

Po vstupe do kaštieľa sme sa usadili v hlavnej sále ...

... a obdivovali iluzívne maľby, o ktorých nám pani z kaštieľ niečo porozprávala...

...potom sme si pozreli zbierku hudobných nástrojov, ponúkame aspoň dve fotografie...

Viete, o aké nástroje sa jednalo, v ktorej krajine boli najrozšírenejšie???
Po skončení prehliadky kaštieľa sme sa vydali na zastávku linkového autobusu a cestovali
sme späť do Trnavy. Tu sme si spravili „obednú pauzu“, aby sme posilnení na tele mohli
navštíviť ďalšie pamiatky tohto - podľa zachovaných listín - najstaršieho kráľovského
mesta na Slovensku.

Najskôr sme sa zastavili v parčíku pred budovou Západoslovenského múzea -jeho návšteva
bol plán B v prípade nepriaznivého počasia – kde sme sa dozvedeli, na čo pôvodne táto
rozsiahla budova slúžila...

... od budovy múzea sme prešli ku Kostolu svätého Mikuláša. Najskôr sme si pozreli jeho
exteriér...

... potom sme zavítali aj do jeho interiéru, kde sme sa od pána učiteľa dozvedeli, ako to
bolo so stavbou takýchto veľkých kostolov v období gotiky. Od gotického kostola sme sa
presunuli k ďalšej významnej stavbe, k barokovému Kostolu svätého Jána Krstiteľa, ktorý
slúžil aj ako univerzitný kostol...

... v jeho interiéri sme mohli porovnať, ako sa menila „výzdoba a stavebná móda“
v minulosti - ponúkame aspoň jeden pohľad.

Zdá sa Vám, že sme toho za jeden deň prešli veľmi veľa? Máte pravdu. No hoci Trnava
ponúka ešte veľa zaujímavých (nielen) stavebných pamiatok, univerzitný kostol bol našou
poslednou dejepisnou zastávkou. Možno niekedy inokedy. Čakala nás už iba cesta na vlakovú
stanicu a v Bratislave naši rodičia.
Záverečné poznámky:
Celý deň bolo krásne slnečné počasie, čo je vždy polovica úspechu každej exkurzie.
Exkurzia nás stála iba 2,15 centov, pričom za autobus z Trnavy do Dolnej Krupej a späť
sme platili 1,15 E a za vstup do kaštieľa 1,-E.
Ako pamiatka na exkurziu nám neostali iba spomienky, ale väčšina z nás si odniesla
minimálne jednu šišku z obrovského ihličnanu, ktorý sme videli v záhrade kaštieľa v Dolnej
Krupej.
Kam pôjdeme nabudúce???

Na záver ponúkame ešte jeden pohľad na kaštieľ v Dolnej Krupej.

