Dejepis extra 9/2017
Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu.

Farský Kostol sv. Michala archanjela v Skalici, na ktorý krásne sneží Perinbaba ...

Bolo 30. 11. 2017 a nás čakala exkurzia do Skalice. Počasie sa však zo dňa na deň zmenilo
a my sme mali prvý poriadny tohtoročný zimný sneh. Niektorí rodičia sa aj obávali, či
vlastne na exkurziu pôjdeme, ale my sa snehu nebojíme, veď sme boli - prípadne ešte
pôjdeme - na lyžiarsky kurz a tam sa snehu veru nevyhneme. Viac nás trápilo, čo na
sneženie „povedia“ Železnice Slovenskej republiky. Nakoniec po približne 25 minútovom
meškaní sa vlak do Kútov (kde sme prestupovali) rozbehol. Pani vlakvedúca nám zabezpečila,
že nás spoj Kúty – Skalica počká a tak sme napokon iba s minimálnym meškaním dorazili do
Skalice. A takto si vo vlaku sedíme ...

Od železničnej stanice sme sa vydali zasneženou krajinou ...

... k prvému cieľu exkurzie - Záhoráckemu múzeu, ktoré sídli v dvoch vedľa seba stojacich
budovách. V prvej sme si pozreli expozíciu venovanú významnému slovenskému hercovi
Karolovi Machatovi a ...

.... zaujalo nás tiež veľmi pekné schodiskové zábradlie.

Vo vedľajšej - skoro rozprávkovej - budove postavenej podľa projektu Samuela Jurkoviča...

...sme mohli obdivovať nielen vystavené predmety, ale aj drevené, nádherne vyrezávané
stropy ...

... trochu nás vydesil pohľad „na mobilný dereš“...

... ale Margarétka zahrala na historickom klavíri (škoda, že tu nebola pani učiteľka
Lampertová, určite by bol koncert dlhší) a všetko bolo OK ....

... dozvedeli sme sa tiež, že v Skalici boli veľmi zruční keramikári, ktorí dokázali z hliny
vymodelovať skoro všetko - aj hlinené koláče a chleba ...

... viacerí (nie iba dievčatá na nasledujúcom obrázku) boli takí, ktorým to nedalo a museli
skúsiť, či to ozaj náhodou nie je pravé.
.

Videli sme aj množstvo archeologických nálezov...

... ale od toľkého chodenia nám nejak „vyhladlo“ a tak sme „zapadli“ do miestnej cukrárne,
kde sme všetci dostali teplý čaj a po skupinkách sme si chodili kupovať rôzne dobroty.

Keď sme dopili a dojedli, priamo do cukrárne za nami prišiel sprievodca z miestneho
informačného centra. My sme ho pozorne počúvali i v takýchto netradičných priestoroch.
Keď skončil svoju prednášku, vydali sme sa pozrieť na Skalicu z vtáčej perspektívy ochodze
kostolnej veže, ...

... zaujímavé bolo, že keď sme stúpali po schodoch hore, niektorí chlapci (piataci) boli
menej odvážni ako dievčatá (piatačky). Pre starších to bola hračka! Všetko sme však
v pohode zvládli, veď aj zábradlie ochodze malo výšku viac ako meter. Odmenou za cestu
hore nám bol prekrásne zasnežený pohľad. Veď posúďte sami:

Videli sme: románsku gotickú, renesančnú, barokovú, klasicistickú aj secesnú architektúru,
jednoducho učebnica dejepisu ako na dlani.

Ešte jeden pohľad na nás, ako sme sa tešili, že sme vystúpili hore ...

... ale čakala nás ešte cesta dolu. Tú sme zvládli bez problémov, lebo pre viacerých z nás
nasledovala najdôležitejšia časť našej exkurzie – návšteva bývalého františkánskeho
kláštora.

Práve za touto kláštornou stenou, ktorá prežila už veľa, ...

... za krásne zdobenou studňou, ...

... sa vyrábajú pravé skalické trdelníky! Keď sme ich konečne dostali, tak sme sa o nich
vzorne starali, aby sa im nič nestalo! Veď pozrite aj na veľké deviatačky, na ktoré pozorne
dohliadala aj ich pani učiteľka triedna, ako sa o svoj trdelník vzorne starajú!

Čuduj sa svete, nikomu trdelník počas cesty na stanicu nepadol. Na stanici čakal už „náš“
dobre vykúrený vlak – zo Skalice do Kútov. Mali sme pre seba celý jeden vozeň. Vlak odišiel
aj prišiel načas a v pohode sme prestúpili na spoj Kúty – Bratislava, ktorý tiež (vieme, že to
znie neuveriteľne) prišiel do Bratislavy načas. Ešte viac bol podivený pán učiteľ, keď aj
počas cesty vlakom skoro všetky trdelníky ostali neotvorené a skoro všetci účastníci
exkurzie ich slávnostne odovzdávali svojim rodičom, ktorí po nich na hlavnú stanicu prišli.
Tak skončila naša skalická exkurzia.
Na záver ešte ponúkame pohľad na ďalšiu významnú stavebnú dominantu mesta. Viete, o akú
budovu sa jedná?

