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WW południowej części województwa małopolskiego, na granicy Gorców, Pienin i Spisza 
 leży niewielki, ale jakże hojnie obdarzony przez naturę obszar Gminy Czorsztyn o po-
wierzchni 6172 ha. Obszar ten obejmuje zasięgiem zarówno dużą część Pienin jak  
i południowe stoki Gorców, co wpływa na duże zróżnicowanie i przez to atrakcyjność 
rzeźby terenu. Gorce to przede wszystkim łagodne lesiste wzgórza i faliste doliny po-
toków, które są tak różne od Pienin, poprzecinanych licznymi wąwozami, zbudowanych 
z wapiennych skał tworzących atrakcyjne formy, o stromych ścianach opadających ku 
dolinom, o deniwelacjach sięgających 500 m, z przecinającym je przełomem Dunajca. 
Dzięki organizowanym spływom tratwami flisackimi można w wyjątkowy sposób od-
czuć potęgę tego miejsca Warto tez wspiąć się na szczyty Trzech Koron i Sokolicy,  
by móc objąć wzrokiem ten wspaniały krajobraz. 

V južnej časti malopoľského vojvodstva, na hranici pohoria Gorce, Pieniny a Spiša leží 
malá, oblasť obce Čorštyn s rozlohou 6172 ha a bohatou prírodnou nádielkou. Táto ob-
lasť zasahuje vo veľkej časti do oblasti Pienin ako aj južných svahov pohoria Gorce, čo 
vplýva na rozmanitosť a atraktivitu reliéfu terénu. Gorce sú predovšetkým jemné lesné 
kopce a vlnité doliny potokov, ktoré sú od Pienin rôznorodé, popretkávané mnohými 
roklinami, ktoré vznikli z vápenatých skál, ktoré tvoria zaujímavé formácie, so strmými 
stenami klesajúcimi k dolinám, s klesaním až 500 m, s pretínajúcim ich prielomom  
Dunajca. Vďaka organizovaným splavom na pltiach je možné výnimočným spôsobom 
cítiť silu tohto miesta. Oplatí sa aj vyštverať na štíty Troch Korun (Trzy Korony) a Soko-
lici, kde sa pohľadom dá zachyť tento nádherný kraj.

Gmina Czorsztyn

Obec Čorštyn  
(Czorsztyn)
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Na obszarze Sromowiec Niżnych oraz Sromowiec Wyżnych rozciąga się Pieniński Park Naro-
dowy oraz Rezerwat Przyrody Modrzewie w Kluszkowcach – to kolejne miejsca stanowiące  

o wyjątkowych  walorach turystyczno – rekreacyjnych  tego regionu. Przewieszona przez Dunajec  
w Sromowcach Niżnych kładka rowerowo – piesza ułatwia turystom odwiedzanie zarówno polskie-
go, jak i słowackiego brzegu Dunajca. 

Na území Nižných Sromoviec (Sromowce Niżne) a Vyšných Sromoviec (Sromowce Wyżne) 
sa rozprestiera Pieninský Národný Park a prírodná rezervácia Modrzewie v Kluszkowciach 

– toto sú ďalšie miesta, ktoré poskytujú jedinečné turisticko-rekreačné hodnoty v tomto regióne. 
Prevesená nad Dunajcom v obce Srmomovce Nižné lávka pre cyklistov a peších uľahčuje turistom 
navštevovať ako poľskú tak aj slovenskú stranu Dunajca. 

Istotnym i bardzo atrakcyjnym elementem pienińskiego krajobrazu jest Zalew Czorsztyński. 
Jego wody rozciągają się od zapory pod zamkiem w Niedzicy po okolice Dębna. Wokół jezio-

ra znajdują się liczne miejsca do wypoczynku i wędkowania, a w rejsy wypływają statki spacerowe 
i gondole.

Dôležitým a veľmi atraktívnym prvkom pieninskej scenérie je Čorštyňské jazero (Zalew 
Czorsztyński). Jeho voda siaha od vodnej nádrže v Nedici (Niedzica) po okolie Dembna (Dęb-

no). Okolo jazera sa nachádzajú mnohé miesta určené na relax, rybolov a na plavbu pozývajú vyhliad-
kové loďky a gondoly.



98

Magnesem przyciągającym turystów do Gminy Czorsztyn są też zagospodarowane stoki 
góry Wdżar: wyciągi krzesełkowe i orczykowe, trasy dla narciarzy i snowboardzistów, a także 

trasy dla rowerzystów o różnym stopniu trudności.

Magnetom na turistov v obci Čorštyn sú aj svahy hory Wdżar: sedačkové lanovky a lyžiarske 
vleky, zjazdovky pre lyžiarov a snowboardistov, ako aj trasy pre cyklistov s rôznymi stupňami 

náročnosti.

Gminę Czorsztyn tworzy 7 sołectw: Huba, Maniowy, Mizerna, Kluszkowce, Czorsztyn, Sro-
mowce Wyżne oraz Sromowce Niżne, których tereny zamieszkuje łącznie 7 618 mieszkań-

ców. Każda z miejscowości ma swój niepowtarzalny klimat, a także miejsca, które koniecznie należy  
odwiedzić. 

Obec Čorštyn tvorí 7 menších obcí: Huba, Maniowy, Mizerna, Kluszkowce, Čorštyn, Sromovce 
Výšné a Nižné, ktoré spolu obýva 7 618 obyvateľov. Každá z týchto obcí má neopakovateľnú 

atmosféru a miesta, ktoré sa oplatí navštíviť. 

Zamek w Czorsztynie

Wzniesiony około 1350 r. przez Kazimierza Wielkiego strzegł południowych granic Polski. Tędy prze-
jeżdżali kupcy z południowej Europy, a także orszaki królewskie. Tu w Pieninach przebywała Święta 
Kinga, a z okien zamkowych patrzyła na wody Dunajca młodziutka Jadwiga, przyszła królowa. Był 
tutaj Władysław Jagiełło, a także jego syn Władysław Warneńczyk, bywali sławni rycerze (Zawisza 
Czarny) i senatorowie Rzeczpospolitej. W 1790 r. potężny pożar strawił dachy i od tego czasu bu-
dowla zaczęła podupadać. Po górskiej fortecy pozostały malownicze, postrzępione ruiny, których 
najważniejszą część stanowi masywna czworoboczna wieża i przylegające do niej mury dawnych 
pomieszczeń mieszkalnych. Częściowo zrekonstruowane piwnice mieszczą ekspozycję muzealną. 

Z tarasów zamku górnego 
roztacza się ciekawa panora-
ma na Zbiornik Czorsztyński, 
Pieniny Spiskie i Tatry. Z okien 
baszty Baranowskiego podzi-
wiać można panoramę Podha-
la, Gorców i fragmentu Pienin 
Czorsztyńskich.

W baszcie Baranowskiego 
znajduje się wystawa naj-
ciekawszych reprodukcji kart 
pocztowych pochodzących ze 
zbiorów PPN pt. „Z biegiem 
Dunajca - od Czorsztyna do 
Krościenka. Pieniny na dawnej 
widokówce”.

Hrad v Čorštyne

Dal vybudovať približne oko-
lo roku 1350 Kazimír Veľký 
a mal za úlohu strážiť južnú 
hranicu Poľska. Tade prichá-
dzali kupci z južnej Európy ako 
aj kráľovské oddiely. Tu v Pie-
ninách bývala aj svätá Kinga  
a z okien zámku sa na Dunajec 
pozerala mladá Jadviga, budú-
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ca kráľovná. Bol tu aj Vladislav Jagellonský, jeho syn Vladislav Varnenčik, slávni rytieri (Záviš Čierny) 
a senátori Poľskej Republiky. V roku 1790 rozsiahly požiar zničil strechu a od tamtých čias budova 
začala upadať. Po horskej pevnosti ostali malebné roztrúsené ruiny, ktorých najdôležitejšiu časť tvorí 
masívna štvorstenová veža a priliehajúce k nej múry dávnych obytných priestorov. Čiastočne zre-
konštruované pivnice ponúkajú muzeálnu expozíciu. 

Z terás horného zámku sa naskytuje zaujímavá panoráma na Zbiornik Czorsztyński (vodnú nádrž), 
Pieniny Spiša a Tatry. Z okien bašty Baranovského je vidieť panorámu Podhala, Gorcov a časti Pienin 
Čorštyňských.

V bašte Baranovského sa nachádza výstava najzaujímavejších reprodukcií pohľadníc, pochádzajúcich 
zo zbierok PPN pod názvom „S Dunajcom – z Čorštyna po Krošcienko). Pieniny na dávnej pohľadnici“.

Spływ Przełomem Dunajca… 

Powstanie Przełomu Dunajca owia-
ne jest wieloma legendami. Zgodnie 
z jedną z nich ujście Dunajca wyrąbał 
mieczem król Bolesław Chrobry. Inna 
z nich mówi o Ferkowiczu, ścigającym 
króla wężów, który uciekając wywrócił 
swym cielskiem wąwóz, wytaczając uj-
ście rzece. Niewątpliwie spływ Przeło-
mem Dunajca jest jedną z największych 
atrakcji Pienin.

Rozwój spływu  związany był z uzdro-
wiskiem mieszczącym się w nieopodal 
położonej Szczawnicy. Aby urozmaicić 
spędzany czas kuracjuszom organi-
zowano spływ tratwami po rzece Du-
najec. Tratwy utworzone były z czółen 
„dłubanych” z jednego pnia drzewa 
i wiązanych po dwa, później po trzy,  
a nawet cztery.Spływ tratwami po rzece Dunajec stanowi dzisiaj atrakcję na skalę świa-
tową. Początek spływu ma miejsce w Sromowcach Wyżnych Kątach, a koniec po 18 km  
w Szczawnicy (czas trwania – 2,3 godz.), drugi odcinek – między Krościenkiem a Szczawnicą ma 5 km 
(czas trwania – ok. 30 min.). Rzeka tworzy na tym odcinku łącznie 7 pętli. 

Przełom Dunajca pokonać można nie tylko tratwą flisacką, ale również kilkuosobowym pontonem 
(rafting), co cieszy się coraz większą popularnością, a także indywidualnie kajakiem.  

Spływ Przełomem Dunajca to spotkanie z dziką niezmienioną od lat przyrodą, a zarazem najciekaw-
szy sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. 

Splav prielomu Dunajca… 

Vznik prielomu Dunajca sa spája  
s mnohými legendami. Jedna z nich 
hlása, že ústie Dunajca vykopal 
mečom kráľ Boleslav Chrobry. Iná 
legenda zase hovorí o Ferkovičovi, 
kráľovi hadov, ktorý pri jeho pre-
nasledovaní vytvoril svojim obro-
vským telom kaňon a vyvŕtal pritom 
ústie rieky. Nepochybne splav Du-
najca je jednou z najväčších atrakcií 
Pienin.

Rozvoj splavovania sa spája s kúpeľ-
mi neďalekej Ščavnici (Szczawnica). 
Aby spríjemnili kúpeľným hosťom 
čas, organizovali pre nich splavy 
plťami po rieke Dunajec. Plte boli 
vyrábané z vydlabaných kanoe  
z jedného kmeňa stromu a via-
zaných po dva, neskôr po tri, a do-
konca štyri. Splav plťami po rieke 
Dunajec je dnes veľkou atrakciou 

svetového rozmeru. Začiatok splavu je v Sromowcach Wyżnych Kątach a koniec po 18 km v Ščavnici 
(čas trvania – 2,3 hodiny), druhá časť – medzi Krościenkom a Ščavnicou je dlhá 5 km (čas trvania cca 
30 min.). Rieka tvorí v tejto časti spolu 7 uzlov. 

Prielom Dunajca sa dá splavovať nielen plťou ale aj niekoľkomiestnym člnom (rafting) a kajakom, čo 
sa teší čoraz väčšej obľube. 

Splav prielomu Dunajca poskytuje stretnutie s divokou, nezmenenou už niekoľko rokov, prírodou 
a zároveň je to najzaujímavejší spôsob návštevy Pieninského Národného Parku.  
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Kładka rowerowo – piesza na Dunajcu

Kładka rowerowo-piesza  o sze-
rokości 2,50 m, oraz długości 
176 m przewieszona przez rzeke 
Dunajec w Sromowcach Niżnych 
połączyła przeciwległe brzegi  
Polski oraz Słowacji, otwierając 
przed mieszkańcami obydwu 
krajów zupełnie nowe perspek-
tywy. Wywarła ogromny wpływ 
na rozwój turystyki i lokalnego 
biznesu (powstał m.in. pasaż 
usługowo-handlowy), ale także 
zwyczajnie poprawiła warunki komunikacyjne, umożliwiające dostęp do bogactw krajobrazowych i 
kulturowych dwóch leżących obok siebie krajów. Dzięki niej powstała atrakcyjna pętla turystyczna 
wiodąca od Krościenka nad Dunajcem przez Szczawnicę, Czerwony Klasztor, Sromowce Niżne, dalej 
szlakami turystycznymi na Sokolicę i Trzy Korony.

Lávka pre cyklistov a peších na Dunajci

Lávka pre cyklistov a peších široká 2,50 m a dlhá 176 m prevesená cez rieku Dunajec v obci Sromovce 
Nižné spája protiľahlé brehy Poľska a Slovenska, a pre obyvateľov oboch krajín otvára úplne novú 
perspektívu. Táto realizácia vo veľkej miere ovplyvnila rozvoj cestovného ruchu a miestny obchod 
(vznikla napr. obchodná pasáž), ale zlepšila aj komunikačné podmienky, ktoré umožňujú prístup ku 
krajinnému bohatstvu a kultúre dvoch krajín, ktoré ležia vedľa seba. Vďaka nej vznikol atraktívny turi-
stický uzol vedúci od Krościenka nad Dunajcom cez Ščavnicu, Červený Kláštor, Sromovce Nižné, ďalej 
po turistických trasách na Sokolicu a Tri Koruny.

Góra Wdżar w Kluszkowcach - Ośrodek narciarski „Czorsztyn-Ski

Stanowi centrum sportów zimowych, ale i od niedawna doskonałą bazę dla zwolenników wyczy-
nowej jazdy na rowerach. Zwolennicy jazdy na nartach spotykają się zimą na zboczach góry Wdżar 
wznoszącej się 767 m n.p.m. (stoki oświetlone, w razie potrzeby sztucznie naśnieżane, z krzeseł-
kowym i orczykowymi wyciągami narciarskimi. Atrakcją dla całej rodziny jest długi na 1000 m zjazd 
torem saneczkowym typu roller coaster. Kolejka osiąga prędkość 35 km/h.

Na terenie ośrodka znajduje się Wąwóz Papieski - miejsce poświęcone pamięci Karola Wojtyły.  
W dniu 9 lipca 1978 r. Kardynał Wojtyła odprawił na polanie przed wejściem do wąwozu Mszę św. 
podczas oazowych Dni Skupienia Ruchu Światło – Życie. Na pamiątkę tego zdarzenia wybudowano 
tam ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą, która biegnie trasą wyrobiska starego kamieniołomu andezytu. 

U wejścia do wąwozu wykonano obelisk z krzyżem i kamienny ołtarz, za nim ścieżka pnie się do 
góry po zamontowanych drabinkach i półkach skalnych. Wielkie bloki andezytowe wyrwane ze ścian 
i porośnięte niezwykle pięknym mchem i paprocią rozrzutką rosnącą w tym jedynym miejscu. Dalszy 
przebieg trasy znajduje się piętro wyżej i możliwy jest do przebycia po stromych schodach. U końca 
trasy na piechurów czeka szczyt góry Wdżar z zapierającym dech w piersiach widokiem

Hora Wdżar v Kluszkowciach – lyžiarske stredisko „Czorsztyn-Ski“

Je tu centrum zimných športov, ale od nedávna tvorí dokonalú základňu pre milovníkov adrenalínovej 
jazdy na bicykloch. Milovníci lyží sa v zime stretávajú na svahoch hory Wdżar vysokej 767 m n. m. 
(osvetlené svahy, v prípade potreby umelé zasnežovanie, so sedačkovými  lanovkami a lyžiarskymi 
vlekmi). Atrakciou pre rodiny je 1000 m dlhý zjazd po bobovej dráhe typu roller coaster. Dosahuje 
rýchlosť 35 km/h.

Na území strediska sa nachádza Pápežská roklina (Wąwóz Papieski) – miesto venované pamiatke 
Karola Wojtylu. 9. júla 1978 kardinál Wojtyla slúžil na lúke pred vstupom do rokliny svätú omšu  počas 
oázových dní hnutia svetlo – život. Na pamiatku tejto udalosti tam vznikla vzdelávaco-prírodná ce-
sta, ktorá ide po trase starého kameňolomu, kde sa ťažil andezit. Pri vstupe do priepasti je osadený 
obelisk s krížom a kamenný oltár, za ním sa tiahne hore cestička po nainštalovaných rebríkoch a skal-
ných policiach. Veľké andezitové bloky vytrhnuté zo stien sú obrastené neobyčajne krásnym machom  
a papraďou skalnou, ktorá rastie iba na tomto jednom mieste. Ďalší priebeh trasy je o poschodie 
vyššie a dá sa zdolať po strmých schodoch. Na konci trasy čaká na turistov vrchol hory Wdżar, ktorý 
ponúka dych vyrážajúce pohľady.

Pieniński Park Narodowy…

Jednym z najcenniejszych pod względem przyrodniczym miejsc jest leżący na terenie m. in. Gminy 
Czorsztyn Pieniński Park Narodowy. 
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Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn – Niedzica i Sromowce Wyżne jest obecnie niewątpliwą 
atrakcją turystyczną podobnie jak samo jezioro czorsztyńskie, nad którego spokojnymi wodami gó-
rują tak bliskie Tatry. Wokół jeziora znajdują się liczne miejsca do wypoczynku i wędkowania, a w rejsy 
wypływają statki spacerowe i gondole.

Nad brzegiem zalewu na początku lat 90-tych XX, z wybranych obiektów budownictwa ludowego i uzdro-
wiskowo-willowego znajdujących się na terenach przeznaczonych pod przyszłe jezioro, powstał skansen 
– Osada Turystyczna Czorsztyn. Istnieje tam także zaplecze noclegowo-gastronomiczne.

Čorštyňské jazero… 

História obce Čorštyn sa spája s históriou výstavby umelej vodnej nádrže, ktorá určovala rozvoj obce a 
činí tak naďalej. História výstavby nádrže siaha do začiatku 20. storočia. Zástancom výstavby bol Ga-
briel Narutowicz, známy vedec a prvý prezident PR. Výstavba bola ukončená v roku 1997. Hrádza pred-

chádzala povodniam, ktoré boli aj  
v tomto roku, kedy prevza-
la 60 % rozbúrených záplavo-
vých vĺn. Prietok predstavoval 
1 400 m³/s podobne ako v roku 
1934 a Čorštyňské jazero má roz-
lohu 1 120 ha, max. 1 335 ha,  
a naopak nádrž v obci Sromovce 
Výšne, ktorej cieľom je zaistiť ro-
vnomerný odtok vody, má rozlohu 
95 ha.

Súbor vodných nádrží Čorštyn  
– Nedeca a Sromovce Vyšne je 
dnes nepochybne turistickou 
atrakciou podobne ako samotné 
Čorštynské jazero, nad ktorým sa 
týčia neďaleké Tatry. Okolo jazera 
sa nachádzajú mnohé miesta na 
oddych a rybolov, a na plavbu po-
zývajú loďky a gondoly.

Nad brehom zálivu na začiatku 
90-tych rokov 20. storočia, z vy-
braných objektov ľudovej a kúpeľ-

nej architektúry, ktoré sa nachádzali na územiach určených pre budúce jazero, vznikol skanzen – Turi-
stická osada Čorštyn. Je tam možnosť využiť služby nocľahu a gastronómie.

Pieniński Park Narodowy utworzony 
w 1932 r. na obszarze 2346 ha w tym 
1311 ha stanowi własność Skarbu Pań-
stwa. Teren, którego lasy zajmują 1665 
ha leży na granicy polsko-słowackiej. 
Powierzchnia, która objęta została ści-
słą ochroną wynosi 750 ha. W parku 
wytyczono ok. 38 km szlaków tury-
stycznych. Występuje tu także wiele 
cennych gatunków rzadkich reliktów,  
a także endemity; m.in. tylko w Pieni-
nach występują rośliny takie jak pszo-
nak pieniński i smagliczka a także spo-
tkać można bociana czarnego, czaplę 
siwą, puchacza, a także niepylaka apol-
llo – motyla stanowiącego gatunek za-
grożony, a w Polsce występujący tylko 
w Pieninach. 

Pieninský Národný Park …

Jedným z najcennejších miest, vzhľadom na prírodný aspekt, na teréne obce Čorštyn je Pieninský 
Národný Park. 

Pieninský Národný Park vznikol v roku 1932 na ploche 2346 ha, z čoho 1311 ha je majetkom štátu. 
Územie, ktorého lesy predstavujú 1665 ha leží na poľsko-slovenskej hranici. Povrch, ktorý je prí-
sne chránený predstavuje 750 ha. V parku je vyznačených cca 38 km turistických trás. Nachádza 
sa tu aj veľmi veľa cenných zriedkavých druhov reliktov a endemity; okrem iného iba v Pieninách 
sa vyskytujú rastliny také ako horčičník karpatský, tarica a stretnúť tu môžete čierneho bocia-
na, volavku popolavú, výra skalného a jasoňa červenookého – ohrozeného motýľa, ktorý sa  
v Poľsku vyskytuje iba v Pieninách. 

Jezioro Czorsztyńskie… 

Historia Gminy Czorsztyn związana jest z historią budowy sztucznego zbiornika wodnego, który de-
terminował rozwój gminy i czyni to nadal. Historia budowy zbiornika sięga początku XX wieku. Orę-
downikiem budowy był Gabriel Narutowicz, wybitny naukowiec i pierwszy Prezydent RP. W 1997 
r. budowa została zakończona. Zapora zapobiegła skutkom powodzi, która miała miejsce w tymże 
roku, przejmując 60 % wzburzonych fal powodziowych. Przepływ wynosił 1 400 m³/s podobnie jak  
w 1934 r. Jezioro Czorsztyńskie ma powierzchnię 1 120 ha, max. 1 335 ha, zaś zbiornik w Sromow-
cach Wyżnych, którego celem jest zapewnienie równomiernego odpływu wód, ma powierzchnię 95 ha.
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MMalowniczy region Spisza po obu stronach granicy między Słowacją a Polską to wyjątko-
wy klejnot regionu karpackiego. Jest atrakcyjny, urokliwy, nawet tajemniczy, a jego zakątki są  
w stanie przyciągnąć każdego turystę. Pomimo faktu, że między miejscowościami Spišský 
Hrhov i gmina Czorsztyn wznoszą się Góry Lewockie, Magura Spiska, Pieniny i majestatyczne 
Tatry, od wieków istniejące miasteczka są sobie bardzo bliskie. Zawdzięczają to kulturze kar-
packiej, którą z dumą możemy do dzisiaj nazywać „żywą”. Niemal na każdym metrze drogi po-
między nimi możemy bez końca podziwiać wciąż żyjące miejsca, oryginalne zajęcia, brać udział  
w imprezach, wydarzeniach, ale także zwiedzać zabytki lub podziwiać części naturalnego kra-
jobrazu. W przeciwieństwie do wielu innych regionów tutaj nie czujemy się jak w muzeum, 
skansenie czy krajobrazie, w którym istnienie jest tylko ograniczone do atrakcji dla turystów 
bez prawdziwego życia i autentyczności. Nadal słyszy się w lecie dźwięk kosy gładzącej tra-
wę, można zobaczyć stada owiec rozbieganych po łąkach jak chmury płynące na niebie. Cią-
gle da się podziwiać piękną architekturę, która jest nie tylko zakonserwowana dla turystów, 
którzy muszą kupić bilet, aby ją zwiedzić. Nadal można tu zobaczyć staruszkę sadzącą kwiaty 
przed drewutnią, tutaj można spotkać na drodze konie ciągnące wozy z drewnem. Na po-
dwórkach, w warsztatach czy zabudowaniach wciąż czuć zapach drewna, które pod rękoma 
mistrzówodsłania swoje piękno, usłyszeć pieśni, o których większość świata już dawno za-
pomniała. To kraj dobrych i interesujących ludzi. To bajkowy krajobraz. 

Wyrusz na bajkowe spacery przez tętniący życiem Spisz.

Malebný Spišský kraj po obidvoch stranách hranice Slovenska a Poľska  je vskutku jedinečným 
skvostom v rámci regiónov Karpát. Je príťažlivý, čarokrásny, ba až tajomný a svojimi zákutia-
mi dokáže osloviť každého návštevníka. Napriek tomu, že sa medzi obcami Spišský Hrhov 
a Poronin  týčia horstvá Levočských vrchov, Spišskej Magury, Pienin a majestátnych Tatier, 
sú si tieto odvekov tvorené sídla, veľmi blízke. To predovšetkým karpatskou kultúrou, ktorú 
hrdo môžeme dodnes nazvať „živou“. Snáď každý meter na ceste medzi nimi môžeme done-
konečna obdivovať stále žijúce miesta, pôvodné činnosti, podujatia, udalosti, ale aj pamiatky,  
či časti prírodnej krajiny. Na rozdiel od mnohých iných krajov, v tomto sa necítime ako v múzeu, 
skanzene či krajine, kde je jeho život obmedzený len na atrakcie pre turistov, bez skutočného 
života a autentickosti. Tu ešte stále počuť v lete spev kosy hladiacej trávu, či vidieť stáda 
oviec rozplývajúcich sa po lúkach, ako oblaky plynúce po oblohe. Ešte stále môžeme obdi-
vovať nádhernú architektúru, ktorá nie je len zakonzervovaná pre návštevníka, ktorý si musí 
zakúpiť vstupenku, aby mohol nazrieť. Tu sa ešte dá vidieť starenka sadiaca kvety pred dre-
venicou, tu možno stretnúť na ceste koníky ťahajúce vozy z drevom. Vo dvoroch, dielňach či 
príbytkoch ešte stále cítiť vôňu dreva, ktoré pod rukami majstrov  odkrýva svoju krásu, počuť 
piesne ktoré väčšina sveta už dávno zabudla. Je to krajina dobrých a zaujímavých ľudí. Je to 
krajina rozprávok. 

Vydajte sa na rozprávkové špacírky živým Spišom.

Spissky Hrhov

Spišský Hrhov 
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Gmina Spišský Hrhov

Terytorium dzisiejszej wioski było osiedlane od czasów neolitu (450 p.n.e.). Sło-
wianie osiedlili się tutaj przed IX w., a od czasów Wielkich Moraw mieszkali tu co 
najmniej w trzech osadach.

Pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 1243 roku. W czasie istnienia ważnych spiskich rodów 
we wsi stała się ona jedną z najbardziej rozwiniętych w tym regionie i właśnie na tej podstawie roz-
wija się do dziś. 

Z punktu widzenia dawnych szlaków komunikacyjnych i dróg Spišský Hrhov odznaczał się bardzo 
dogodnym położeniem geograficznym. Leżał na skrzyżowaniu głównych dróg, z czym wiązała się 
możliwość komunikowania się z kulturą europejską i czerpania bodźców z jeszcze bardziej odległych 
regionów. Z tym wiąże się różnorodna i rozwinięta działalność rzemieślnicza, która we wsi była wy-
konywana od niepamiętnych czasów. Od czasów Wielkich Moraw typowe dla Spisza jest uprawa 
i przetwarzanie lnu. Właśnie w tej dziedzinie wyróżniali się mieszkańcy osad na terenie dzisiejszej 
gminy Spišský Hrhov. 

Na przełomie wieków przybywali do Hrhova specjaliści rolnicy z Saksonii, przywożąc ze sobą rów-
nież nowoczesne technologie w zakresie hodowli zwierząt, ogrodnictwa, uprawy warzyw i innych 
rzemiosł. W Hrhovie w tym okresie zaczęła się koncentrować się duża liczba rzemieślników, nie tylko 
z kraju, ale także z Niemiec, Polski i innych państw. Poza ludnością miejscową, skupiającą się głównie 
na rolnictwie i powiązanych rzemiosłach, powstał wyjątkowy klimat dla rozwoju rolnictwa, budow-
nictwa, rzemiosł, a zwłaszcza unikalnej kultury jako takiej. 

Obec Spišský Hrhov

Územie dnešnej obce  bolo osídľované od neolitu  (450 r. pred n.l.). Slovania sa tu 
usádzali už pred 9. storočím a od obdobia Veľkej Moravy tu žili najmenej v troch 
osadách.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1243. Počas pôsobenia významných spišských rodov 
v obci, sa obec stala jednou z najrozvinutejších v regióne a práve na tomto základe sa rozvíja dodnes. 

Spišský Hrhov bol z hľadiska niekdajších dopravných tepien a komunikácií veľmi výhodne geograficky 
situovaný. Ležal na križovatke veľkých ciest, s čím sa spájala možnosť komunikácie s európskou kul-
túrou a prijímanie podnetov aj zo vzdialenejších oblastí. S tým súvisí aj rozmanitá a rozvinutá reme-
selnícka činnosť, ktorá sa na území obce vykonávala od nepamäti. Od čias Veľkej Moravy je pre oblasť 
Spiša typické pestovanie a spracovanie ľanu. Práve v tomto odvetví vynikali obyvatelia osád na území 
dnešného Spišského Hrhova . 

Na prelome storočí prichádzali  do Hrhova poľnohospodársky odborníci zo Saska, ktorí so sebou 
priniesli aj moderné technológie v chove dobytka, záhradníctve, zeleninárstve ako i ostatných re-
meslách. V Hrhove sa v tomto období  začal  sústreďovať veľký  počet remeselníkov a to nielen  
z tuzemska ale aj nemecka, poľska a ďalších krajín. Popri domácom obyvateľstve zameranom predo-
všetkým na poľnohospodárske činnosti a s nimi spojené remeslá, vznikla jedinečná klíma pre rozvoj 
poľnohospodárstva, výstavby, remesiel, najmä však jedinečnej kultúry ako takej. 
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Dzięki bazie z przeszłości oraz ciężkiej pracy i umiejętnościom mieszkańców 
wieś jest do dziś „żywa”. Świadczy o tym jej wygląd i dbałość nie tylko o prze-
strzeń publiczną, ale także zabudowy i podwórza mieszkańców. I chociaż ota-

czające pola, łąki, pastwiska i lasy może nie noszą śladów dawnego układu agrarnego, w porównaniu 
z pozostałymi regionami odznaczają się ponadstandardową perspektywą i są wyjątkowo utrzymane. 
W każdym sezonie roku turysta ma okazję zobaczyć tu interakcję człowieka i natury, odwieczną har-
monię, tworzącą naturalne piękno.

Vďaka východiskám z minulosti ako aj pracovitosti a zručnosti obyvateľov, je 
obec dodnes „živou“. Svedčí o tom jej podoba a upravenosť nielen verejných prie-
stranstiev, ale najmä príbytkov a dvorov obyvateľov. A aj keď okolité prostredie 

polí, lúk, pasienkov a lesa možno nenesú v sebe patinu starodávnej agrárnej usporiadanosti, stále sú 
v kontexte ostatných regiónov nadštandardne pohľadné a udržiavané.  V každom ročnom období má 
návštevník možnosť vidieť interakciu človeka a prírody, odveký súlad tvoriaci prirodzenú krásu.

Pracownia rzemieślnicza  
w miejscowości Spišský Hrhov. 

Została założona w 1998 roku z pomocą urzędu gminy i pro-
ducentów tradycyjnych słowackich piszczałek ludowych, do 
których stopniowo dołączali i wciąż dołączają inni rzemieśl-
nicy ludowi, których celem jest zachowanie i promocja sło-
wackich rzemiosł ludowych i ludowej produkcji artystycznej. 
Głównym celem działalności, oprócz produkcji przedmiotów 
sztuki ludowej, jest pokazanie ich tradycyjnego wytwarzania 
powiązanego z informacjami o produktach i procesach pro-
dukcyjnych, a także z historią i teraźniejszością tego rzemiosła.

Siedziba pracowni rzemieślniczej znajduje się w centrum miej-
scowości, gdzie spotykają się nie tylko aktywni rzemieślnicy, 
ale także mieszkańcy i oczywiście turyści i goście, którzy są 
zainteresowani rzemiosłami ludowymi jak drzeworytnictwo, 
wytwarzanie przedmiotów artystycznych ze skóry, szkła, 
tekstyliów, zabawek, rysowanie, malowanie itp. Na życzenie 
uczestnicy pracowni są w stanie przygotować dla gości cieka-
we programy z prezentacją wytwarzania i pierwotnej kultury. 

W miesiącach letnich działalność warsztatów jest przenoszo-
na do obiektu Zamku Spiskiego, gdzie rzemieślnicy naprze-
miennie prezentują turystom swoją działalność.

Nieodłącznym elementem prezentacji „życia” wsi i jej miesz-
kańców jest wyjątkowy festiwal Cuda i dziwy z Hrhova 
(Harhovske čuda a zabaviska)

Remeselná dielňa v Spišskom Hrhove. 

Vznikla v roku 1998 s pomocou obecného úradu a výrobcov tradičných slovenských ľudových píšťal, 
ku ktorým  sa postupne pridali a dodnes pridávajú ďalší ľudoví remeselníci, ktorých zámerom je kon-
zervácia a propagácia slovenských ľudových remesiel a ľudovej umeleckej výroby. Hlavnou náplňou 
činnosti je, okrem produkcie ľudovo umeleckých predmetov, predvádzanie ich tradičnej výroby spo-
jené s informáciami o výrobkoch a výrobných postupoch ako aj histórii a súčasnosti toho ktorého 
remesla.
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Sídlo Remeselnej dielne je v centre obce, 
kde sa stretávajú nielen jej aktívni re-
meselníci, ale aj občania a samozrejme 
turisti a návštevníci, ktorí majú záujem 
o ľudové remeslá ako drevorezba, výro-
ba umeleckých predmetov z kože, skla, 
textílií, hračiek, kresba, maľba a ďalšie. 
Na požiadanie členovia dielne dokážu pre 
návštevníkov pripraviť pútavé programy 
s predvádzaním výroby a prezentáciou 
pôvodnej kultúry. 

Počas letných mesiacov je činnosť dielne  
prenesená do objektu Spišského Hradu, 
kde sa remeselníci striedajú pri prezen-
táciách svojich činností pre turistov.

Neodmysliteľnou prezentáciou „živosti“ 
obce a jej obyvateľov je výnimočný festi-
val Harhovske čuda a zabaviska

Zabytki w gminie, których nie można nie zwiedzić
Pamiatky v obci,  ktoré nemožno nenavštíviť

Rzymskokatolicki kościół parafialny  
św. Szymona i Judy Tadeusza

Neogotycki kościół, renesansowa wieża z ciekawym cyborium, 
pięknym barokowym wnętrzem i wieloma zabytkami sakralnymi.

Rímsko – katolícky farský kostol  
sv. Šimona a Júdu

Ranogitický kostol, renesančná veža so zaujímavými cimbúria-
mi, nádherným barokovým interiérom a množstvom sakrálnych 
pamiatok.

Pałac neobarokowy

Monumentalna, zabytkowa budowla w stylu neobarokowym z elementami klasycznymi. W jego skład 
wchodzi również kapliczka św. Anny, wybudowana w części północno-zachodniej. 

Neobarokový kaštieľ

Monumentálna historická budova v novobarokovom slohu s klasickými prvkami. Jeho súčasťou je aj 
kaplnka sv. Anny, postavená v  severozápadnej časti. 

Park

Należy do jednego z 5 największych 
i najlepiej zachowanych parków 
wschodniej Słowacji, o powierzchni 
prawie 17 ha. Zgodny z architekturą 
pałacu, który jest dominującym ele-
mentem krajobrazu.

Park

Patrí medzi 5 najväčších a najzacho-
valejších parkov Východného Slo-
venska, s rozlohou bezmála 17 ha. 

Korešponduje s architektúrou kaštieľa, ktorý je jeho dominantou.
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Kamienny most

Z pierwszej połowy XIX w., popularny 
zabytek techniki i historii.

Kamenný most

Z prvej polovice 19. stor., vyhľadávaná 
technická a historická pamiatka.

MVO Spiš

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju regionu jest stowarzyszeniem obywatelskim, którego misją jest 
ochrona, promocja i rozpowszechnianie tradycyjnej kultury ludowej i jej przenoszenie (przekształca-
nie) do czasów współczesnych w różnych kształtach i postaciach. Skupia artystów ludowych – śpie-
waków, muzyków, tancerzy, rzemieślników ludowych (rzeźbiarzy, flecistów, jubilerów, kaletników, 
malarzy itp.).

W jego portfolio znajduje się wiele istotnych projektów, które odpowiadają jego misji. Od corocz-
nej (pierwsza w 2000 r.) „Żywej ekspozycji rzemiosł ludowych” na Zamku Spiskim (lipiec-sierpień), 
poprzez projekty budowy dwóch muzeów (Muzeum Rzemiosł – Pracownia rzemieślnicza Spišský 
Hrhov i Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych Brutovce), po coroczne warsztaty rzemiosł 
i kultury ludowej realizowane w całej Słowacji.

Członkowie MVO starają się zwłaszcza o „żywe prezentacje” (zajęcia interaktywne), z których więk-
szość dotyczy tradycyjnych instrumentów ludowych, starych pieśni ludowych i tradycyjnej kultury 
materialnej oraz duchowej w kontekście przyszłości.

Najbardziej aktywni artyści – multiinstrumentaliści i producenci instrumentów muzycznych – Mgr. 
Pavol Urda i Dr. Michal Smetanka są częstymi gośćmi festiwalów w kraju i za granicą, występowali 
podczas wizyt mężów stanu i wybitnych osobistości, jak np. podczas wizyty brytyjskiej królowej Elż-
biety II na Słowacji.

W przypadku aktywności Słowackie ludowe instrumenty muzyczne (promocja) w ostatnich latach 
było realizowanych wiele interaktywnych przedstawień/koncertów, warsztatów, pracowni twór-
czych. Artyści stowarzyszenia występowali na wielu festiwalach i wydarzeniach na Słowacji i za granicą.

OZ realizowało szereg projektów, do najważniejszych należało Przebudzenie słowackich piszczałek 
i Tajemnicze piszczałki Karpat, Głosy przodków itp.

Bardzo obiecująca wydaje się współpraca z polskimi artystami (z pogranicza), a także organizatora-
mi imprez kulturalnych, czego odzwierciedleniem jest również aktywny udział w Festiwalu Karpaty 
Offer (Nowy Sącz), koncerty w Krakowie, wędrowny czterodniowy festiwal multimedialny po pogra-
niczu polsko-słowackim.

MVO Spiš 

Združenie pre obnovu a rozvoj regiónu je občianskym združením, ktorého poslaním je ochrana, pro-
pagácia a šírenie tradičnej ľudovej kultúry ako aj jej prenos (transformovanie) do súčasnosti v rôznych 
podobách a formách.  Združuje ľudových umelcov – spevákov, hudobníkov, tanečníkov, ľudových re-
meselníkov (rezbárov, píšťalkárov, šperkárov, kožiarov, maliarov a i.).

V jeho portfóliu sa nachádza viacero významných projektov, ktoré korešpondujú s jeho poslaním. Od 
každoročnej (od r.2000) „Živej expozície ľudových remesiel“ na Spišskom Hrade (júl – august), cez 
projekty vybudovania dvoch múzeí (múzeum remesiel – Remeselná dielňa Spišský Hrhov a Múzeum 
ľudových hudobných nástrojov Brutovce),  po každoročné workshopy remesiel a ľudovej kultúry reali-
zované po celom Slovensku.

Členovia MVO sa snažia predovšetkým o „živé prezentácie“ ( interaktívne aktivity), z ktorých najviac 
sa týka tradičných ľudových hudobných nástrojov, starých ľudových piesní a tradičnej hmotnej i du-
chovnej kultúry v kontexte budúcnosti.

Najaktívnejší interpreti – multiinštrumentalisti a výrobcovia hudobných nástrojov Mgr. Pavol Urda 
a Dr. Michal Smetanka sú častými hosťami festivalov doma i v zahraničí, exkluzívne účinkovali pri 
návštevách štátnikov a významných osobností, ako napr. aj pri návšteve britskej kráľovnej Alžbety II. 
na Slovensku. 

V prípade aktivity Slovenské ľudové hudobné nástroje  (ich propagácia) bolo v posledných rokoch re-
alizovaných množstvo  interaktívnych vystúpení/koncertov,  workshopov,  tvorivých  dielní. Interpreti 
združenia vystupovali na mnohých podujatiach a festivaloch na Slovensku i v zahraničí.

OZ realizovalo množstvo projektov, najvýznamnejšími boli Prebudenie slovenských píšťal a Tajomné 
píšťaly Karpát , Hlasy predkov a pod.

Veľmi perspektívnou sa javí spolupráca s poľskými umelcami (z pohraničia), ako aj organizátormi kul-
túrnych aktivít, čoho odrazom je aj aktívna účasť na festivale Karpaty Offer (Nowy Sacz), koncerty  
v Krakove, putovný štvordňový multimediálny festival po Slovensko – Poľskom pohraničí a i.
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Zespół „Lubań” z Kluszkowiec

Grupa z ponad 25 letnim stażem. został 
założony 2 lutego 1992 roku. Głównymi 
założycielami byli: Tadeusz Klag, Tadeusz 
Firek, Cezary Siedlarczyk, Bolesław Bed-
narczyk, Mieczysław Wrocławiak, a ka-
peli przewodniczył Stanisław Gąsienica.

Przez wszystkie lata działalności zespół 
występował nie tylko w kraju, ale i za 
granicami. Głównie prezentował swoje 
umiejętności m.in. na : Sabałowych Baja-
niach, Karnawale Góralskim w Bukowinie 
Tatrzańskiej, Podhalańskim Przeglądzie 
Jasełek, Karpackim Festiwalu Dziecię-
cych Zespołów Regionalnych, gdzie zdo-
bywał wysokie miejsca i wyróżnienia 
oraz nagrody.

Zespół występował również za granicą 
goszcząc na deskach m.in. Słowacji, Nie-
miec, Grecji, a także Ukrainy.

W szerokim wachlarzu swoich artystycz-
nych sukcesów należy ująć nagranie 
dwóch kaset. Jedna z przyśpiewkami,  
a druga to kolędy oraz też płyty „Nase 
muzykowanie”.

Przez te wszystkie lata kierownikami ze-
społu byli:

Mieczysław Wrocławiak, Halina Cho-
waniec-Tybor, Grażyna Koczór, Renata 
Szewczyk, Magdalena Szewczyk, Beata 
Laskowska-Pelczarska. Obecnie Jadwi-
ga Bielin i Mateusz Buła.  Kapelą kiero-
wał niezmiennie Stanisław Gąsienica 
oraz przejął obowiązki scalania zespołu, 
aż do 2015r, kiedy to został powołany  

Czorsztyn

Czorsztyn 
(Čorštyn)

ZESPOŁY REGIONALNE Z TERENU GMINY

REGIONÁLNE SÚBORY Z OBLASTI 
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na Niebieską Grań. Po śmierci Stanisła-
wa Gąsienicy naukę gry na skrzypcach 
i basach kontynuuje Paweł Salamon.

Zespół działa kultywując tradycję oj-
ców i zaprasza wszystkich chętnych do 
wstąpienia w swoje szeregi.

Súbor „Lubań (Lubaň)“  
z Kluszkowec 

Skupina, ktorá pôsobí už 25 rokov. Vz-
nikla 2. februára 1992. Hlavnými za-
kladateľmi boli: Tadeusz Klag, Tadeusz 
Firek, Cezary Siedlarczyk, Bolesław 
Bednarczyk, Mieczysław Wrocławiak,  
a vedúcim kapely bol Stanisław Gąsienica.

Počas rokov svojho pôsobenia súbor vy-
stupoval nielen doma, ale aj v zahraničí. 
Svoje schopnosti predvádzal hlavne na: 
Sabałowych Bajaniach, Goralskom kar-
navale v Bukowine Tatrzańskej, Podha-
lańskej prehliadke jasličiek, Karpatskom 
festivale detských regionálnych súborov, 
kde získaval ocenenia a vyznamenania.

Súbor vystupoval aj v zahraničí ako: 
na Slovensku, v Nemecku, Grécku a na 
Ukrajine.

Za umelecký úspech sa považuje nah-
ranie dvoch kaziet. Jedna s piesňami  
a druhá sú koledy a platne „Nase muzy-
kowanie (Naše hudbovanie)”.

Počas týchto rokov boli vedúcimi súboru:

Mieczysław Wrocławiak, Halina Chowaniec-Tybor, Grażyna Koczór, Renata Szewczyk, Magdalena 
Szewczyk, Beata Laskowska-Pelczarska. Dnes je to Jadwiga Bielin a Mateusz Buła. Kapelu vždy vie-
dol Stanisław Gąsienica a prevzal povinnosti spájania súboru, až do roku 2015, kedy odišiel na večný 
odpočinok a po smrti Stanisława Gąsienicu v náuke na husliach a base pokračuje Paweł Salamon.

Súbor pôsobí a udržiava tradíciu otcov, pričom pozýva všetkých záujemcov do svojich radov.

„Mali Maniowianie” im. ks. Antoniego Siudy

Zespół regionalny powstał w lutym 1994 roku z inicjatywy ówczesnego wójta gminy Czorsztyn Sta-
nisława Wojtaszka. Sprawę organizacji i prowadzenia zespołu powierzono znanym na Podhalu dzia-
łaczom Związku Podhalan - Marii i Józefowi Staszel z Nowego Targu, kierownikiem zespołu została 
pracownica Domu Kultury w Maniowach pani Anna Wojtaszek. Zespół przyjął nazwę „Mali Manio-
wianie”, a za patrona obrał sobie zmarłego w 1992 roku długoletniego proboszcza parafii Maniowy 
śp. ks. Antoniego Siudę - człowieka wielkiego duchem i sercem.

Do zespołu należą dzieci z wiosek: Maniowy, Mizerna, Kluszkowce i Huba. Ze względu na młody wiek 
członków praca w zespole idzie szybko. Dzieciaki pokochały pracę w zespole, są bardzo pilne i zdolne. 
Obecnie jest ich w zespole ponad 60. Zespół, dzięki pracowitości młodych członków ma opracowane 
następujące programy:

 Zielone Świątki  
 Jasełka Góralskie  
 Kolędnicy
 Konkurs Jodła Góralskiego  

      (konkurs potraw góralskich)  

 Hałdamas (zakończenie żniw)  
 Polywacka (śmigus dyngus)  
 Na polanie przy pasyniu
 Jak się downij dzieci bawiły
 Składacka
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W roku 2010 Państwo Staszel przeka-
zali prowadzenie zespołu Katarzynie 
Dobrzyńskiej i Stanisławowi Gąsienicy.  
W tym też roku Mali Maniowianie wzno-
wili dawną tradycję maniowskich kolędni-
ków. W 2013 roku zmarła nasza wielolet-
nia instruktorka pani Maria Staszel, a rok 
później pożegnaliśmy instruktora muzyki 
pana Stanisława Gąsienicę.

Obecnie zespół prowadzi Katarzyna Dobrzyńska wraz z instruktorem tańca męskiego Mateuszem 
Bułą oraz nauczycielem gry na tradycyjnych instrumentach Łukaszem Gromadą.

W 2014 roku zespół świętował 20-lecie założenia.

Mali Maniowianie biorą udział w licznych konkursach oraz występują często przy okazji uroczysto-
ści kościelnych, wiejskich lub gminnych. Regularnie wyjeżdżają też na festiwale folklorystyczne, 
te polskie i te zagraniczne. Byli już w Nowym Sączu, Rabce, Zakopanem, Macedonii Słowacji, Ukrainie.

Od 2010 roku przy zespole działa szkółka gry na instrumentach pasterskich, którą prowadzi Katarzy-
na Dobrzyńska, dzieci pokochały grę na fujarkach wielu z nich jest laureatami różnych konkursów gry 
na tych właśnie instrumentach.

W 2017 roku zespół z programem „Hałdamas”- zakończenie żniw zdobył srebrne kierpce na VIII Ta-
trzańskim Festiwalu dziecięcych zespołów góralskich w Zakopanem i zakwalifikował się na 41 Kar-
packi Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce co dla dzieci było bardzo dużym sukcesem.

Zespół regionalny to nie tylko nauka tańca i śpiewu to także wychowanie dzieci w duchu tradycji 
przodków, instruktorzy dbają o to, aby tradycja dawnej wsi dzisiaj zatopionej na dnie jeziora czorsz-
tyńskiego była wciąż żywa, aby poznawały ja młodsze pokolenia.

„Mali Maniowianie (Malí Manoviani)” farára Antona Siudy

Tento regionálny súbor vznikol v roku 1994 z iniciatívy vtedajšieho starostu obce Czorsztyn Stani-
sława Wojtaszka. Organizácia a vedenie skupiny bola zverená známym na Podhalu členom Spolku 
Podhalan – Márii a Jozefovi Staszel z Nového Targu, vedúcou súboru sa stala zamestnankyňa kultúr-
neho domu v Maniowach pani Anna Wojtaszek. Súbor prijal názov „Mali Maniowianie“, a za patróna si 
určili zosnulého v roku 1992 mnohoročného farára farnosti Maniowy Antona Siudu – človeka veľkého 
duchom a srdcom.

Do súboru patria deti z dedín: Maniowy, Mizerna, Kluszkowce a Huba. Vzhľadom na mladý vek členov 
práca v súbore ide veľmi rýchlo. Deti milujú prácu v súbore, sú veľmi usilovné a nadané. Súčasne má 
súbor vyše 60 detí. Súbor vďaka pracovitosti mladých členov má vypracované nasledovné programy:

 Zielone Świątki  

 Jasełka Góralskie

 Kolędnicy

 Konkurs Jodła Góralskiego  
      (súťaž goralských jedál)  

 Hałdamas (ukončenie žatvy)  

 Polywacka (oblievačka)  

 Na polanie przy pasyniu

 Jak się downij dzieci bawiły

 Składacka
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V roku 2010 manželia Staszel odovzdali vedenie súboru Katarzyne Dobrzyńskej a Stanisławowi 
Gąsienicy. V tomto roku Mali Maniowianie oživili dávnu tradíciu maniovských koledníkov. V roku 2013 
zomrela naša mnohoročná inštruktorka pani Maria Staszel a rok neskôr sme sa rozlúčili s inštruktorom 
hudby pánom Stanisławom Gąsienicom.

Dnes súbor vedie Katarzyna Dobrzyńska spolu s inštruktorom mužského tanca Mateuszom Bułom  
a učiteľom hry na tradičných nástrojoch Łukaszom Gromadom.

V roku 2014 súbor oslávil 20. výročie jeho založenia.

Mali Maniowianie sa zúčastňujú na mnohých súťažiach a často vystupujú pri príležitosti rôznych uda-
lostí v kostoloch. Pravidelne sa zúčastňujú na folklórnych festivaloch doma aj v zahraničí. Boli už  
v Novom Sonči, Rabke, Zakopanom, Macedónsku, Slovensku a na Ukrajine.

Od roku 2010 súbežne so súborom funguje škôlka hry na pastierskych nástrojoch, ktorú vedie Ka-
tarzyna Dobrzyńska, deti milujú hru na píšťalkách a mnohé z nich získali už ocenenia na rôznych 
súťažiach, práve na týchto hudobných nástrojoch.

V roku 2017 súbor s programom „Hałdamas” – ukončenie žatvy získal strieborné krpce na 8. ročníku 
Tatranského detského festivalu goralských súborov v Zakopanom a kvalifikoval sa na  41. Karpatský 
festival detských regionálnych súborov v Rabce, čo bol pre deti veľmi veľký úspech. 

Regionálny súbor nie je iba náuka tanca a spevu, ale aj výchova detí v duchu tradícií predkov a inštruk-
tori dbajú na to, aby tradícia dávnej dediny dnes zatopenej na dne Čorštyňského jazera bola stále živá, 
a aby ju poznali aj mladšie generácie.

Zespół regionalny „Sromowianie”

Istnieje od października 2001 rok powstał przy Szkole Podstawowej im. Dh Olgi Małkowskiej w Sro-
mowcach Wyżnych. Swoją nazwę przyjął od nazwy wsi. Obecnie zespół działa przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Maniowach.  Pierwszym instruktorem był pan Wojciech Bogucki, a opiekunem pani 
Jadwiga Chmiel. Od roku 2009 instruktorem zespołu jest pan Artur Majerczak, opiekunem dydaktycz-
nym pani Jadwiga Kobylarczyk. Zespół prezentuje lokalny folklor, autentyczne tańce i śpiewy regionu 
pienińskiego. Celem działalności zespołu jest kultywowanie tradycji i wartości kulturowych regionu. 
W czasie swej 17-letniej działalności „Sromowianie” brali udział w licznych konkursach tanecznych, 
gwarowych, festynach, przeglądach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Uświetnia swoim szerokim 
repertuarem imprezy kulturalne nie tylko w swojej miejscowości i na terenie gminy, ale również poza 
swoją małą ojczyzną.

Repertuar prezentuje bogactwo tego regionu i obejmuje:

 Przyśpiewki i taniec Łobyrtany;
 Śpiew i taniec Zydówka;
 Przyśpiewki i taniec Polka;
 Śpiew i taniec Śtajerek;

 Taniec Kąty;
 Śpiew i taniec Kotecka;
 Śpiew i taniec Ogrodnik
 Śpiewy polanowe.



3534

Regionálny súbor „Sromowianie” 

Existuje od októbra 2001 a vz-
nikol v rámci základnej školy Dh 
Olgy Małkowskej v Sromowcach 
Wyżnych. Svoj názov prevzal od 
názvu dediny. Dnes súbor pô-
sobí v rámci obecného centra 
kultúry v Maniowach.  Prvým 
inštruktorom bol pán Wojciech 
Bogucki a učiteľkou pani Ja-
dwiga Chmiel. Od roku 2009 
je inštruktorom súboru pán 
Artur Majerczak, vzdelávacím 
pedagógom pani Jadwiga Ko-
bylarczyk. Súbor prezentuje lo-
kálny folklór, autentické tance 
a piesne pieninského regiónu. 
Cieľom pôsobenia súboru je kul-
tivovanie tradícií a kultúrnych 
hodnôt regiónu. Počas svojej 
17-ročnej pôsobnosti sa „Sro-
mowiania” zúčastňovali na rôz-
nych tanečných a nárečových 
súťažiach, na hodoch a pre-
hliadkach pričom získavali ceny 
a vyznamenania. Svojim bo-
hatým repertoárom obohacuje 
kultúrne podujatia nielen v obci, 
ale aj v zahraničí.

Repertoár predstavuje bohat-
stvo tohto regiónu a zahŕňa:

Piesne a tanec Łobyrtany;

 Spev a tanec Zydówka;

 Piesne a tanec Polka;

 Spev a tanec Śtajerek;

 Tanec Kąty;

 Spev a tanec Kotecka;

 Spev a tanec Ogrodnik

 Piesne poľany.

„Syćko Gro”

Zespół, który został utworzony w 2015r.  
z inicjatywy ludzi kochających folklor i kulturę 
Podhala. Grupa działa przy Związku Podhalan 
oddział Maniowy, którego obecnym prezesem 
jest Grzegorz Grywalski.  Kierownikiem zespołu 
jest Urszula Wach a instruktorką Barbara Kuty-
ła. Cechą zespołu jest autentyczność, natural-
ność oraz przywiązanie do tradycji.  Priorytetem 
jest kultywowanie góralskiej tradycji, tańca, 
śpiewu i muzyki.  Zespołowi towarzyszą muzykanci w składzie: Andrzej Budz, Tomasz Bodziarczyk, 
Artur Majerczak, Paweł Piątek, Marek Piątek oraz Jan Bednarczyk. Próby zespołu odbywają się regu-
larnie w każdą środę o 20:00 w siedzibie Związku. 

Zespół występuje na licznych festynach i imprezach społecznych organizowanych przez Gminę 
Czorsztyn. 
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W maju 2017 roku grupa śpie-
wacza brała udział w „14 Pa-
pieskiej Majówce na Bachle-
dówce” zdobywając 1-sze 
miejsce w kategorii dorosłych. 

Kolejnym i bardzo wysokim 
osiągnięciem zespołu było za-
jęcie 1-szego miejsca na ogól-
nopolskim festiwalu folkloru 
polskiego „51 Sabałowych Ba-
janiach” w Bukowinie Tatrzań-
skiej. W konkursie śpiewu gru-
powego brało udział 29 grup  
z całej Polski. Grupa śpiewacza 
w składzie: Barbara Kutyła, Ja-
dwiga Bielin, Agnieszka Janczy 
i Monika Pala zaprezentowały 
bardzo wysoki poziom plasując 
się na pierwszym miejscu. Był 
to dla dziewczyn pierwszy tak 
prestiżowy konkurs, który od 
razu przyniósł wielki sukces. 

W styczniu 2018 roku Kobieca 
grupa śpiewacza brała również 
udział w corocznym konkursie 

„Muzykowanie na Duchową Nutę” w Czarnym Dunajcu. Celem muzykowania jest propagowanie mu-
zyki góralskiej, a w szczególności twórczości muzycznej słynnego muzykanta podhalańskiego An-
drzeja Knapczyka - Ducha z Cichego Wielkiego.

Grupa odniosła kolejny sukces i zajęła 3-cie miejsce w kategorii grupy śpiewaczej dorosłej. 

„Syćko Gro“ 

Súbor, ktorý vznikol v roku 2015 z iniciatívy ľudí milujúcich folklór a kultúru Podhala. Súbor pôsobí po-
pri združení Podhalan časť Maniowy, ktorého súčasným predsedom je Grzegorz Grywalski. Vedúcim 
súboru je Urszula Wach a inštruktorkou Barbara Kutyła. Vlastnosťou súboru je autenticita, priro-
dzenosť a láska k tradíciám.  Prioritou je kultivovanie goralskej tradície, tanca, spevu a hudby. Súbor 

sprevádzajú muzikanti v zložení: Andrzej Budz, Tomasz Bodziarczyk, Artur Majerczak, Paweł Piątek, 
Marek Piątek a Jan Bednarczyk. Skúšky súboru sa konajú pravidelne každú stredu o 20:00 v sídle spolku. 

Súbor vystupuje na mnohých hodoch a spoločenských akciách organizovaných obcou Czorsztyn. 

V máji 2017 sa spevácka skupina zúčastnila na „14. Pápežskom stretnutí na Bachledowke”, kde získa-
la 1. miesto v kategórii dospelých. 

Ďalším veľmi veľkým úspechom súboru bolo získanie 1. miesta na poľskom festivale poľského folkló-
ru „51 Sabałowych Bajaniach” v Bukowine Tatrzańskej. V súťaži spevu skupín sa zúčastnilo 29 súbo-
rov z celého Poľska. Skupina spevu v zložení: Barbara Kutyła, Jadwiga Bielin, Agnieszka Janczy a Mo-
nika Pala predviedla veľmi vysokú úroveň a získala tak prvé miesto. Pre dievčatá to bola prvá takáto 
významná súťaž, ktorá im ihneď priniesla veľký úspech. 

V januári 2018 ženská spevácka skupina súťažila na každoročnej súťaži „Muzykowanie na Duchową 
Nutę” v Czarnym Dunajcu. Cieľom hudby je propagácia goralskej hudby a predovšetkým hudobná 
tvorba známeho podhalanského muzikanta Andrzeja Knapczyka – Ducha z Cichego Wielkiego.

Skupina dosiahla ďalší úspech a získala 3. miesto v kategórii dospelých speváckych skupín. 
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KarpaTon

Projekt muzyczny KarpaTon powstał w 2010 roku z inicjatywy multiinstrumentalisty i śpiewaka Mi-
chała Smetanki. Jego intencją było połączenie tradycyjnej kultury muzycznej Karpat z nowymi ga-
tunkami muzycznymi, w szczególności muzyką alternatywną i światową. Dzięki muzykom, którzy 
przez lata włączali się do projektu, powstało wiele oryginalnych i udanych programów i koncertów,  
4 albumy muzyczne (KarpaTon I/2011, Na koreňu/2012, podwójny album Skadzi Tadzi/2013 i Karpat 
Mater/2015).

Cechą charakterystyczną projektu KarpaTon jest oryginalne i ekskluzywne dzieło akustyczne, cha-
rakterystyczne dzięki zmiennemu wykorzystaniu licznych etnicznych instrumentów muzycznych od 
Karpat przez Eurazję, do muzycznego arsenału instrumentów egzotycznych kultur świata. Kompo-
zycje, edycje i improwizacje KarpaTonu opierają się na korzeniach tradycyjnych pieśni Karpat, głównie 
słowackiej i rusińskiej. Inną cechą jest wyłączne użycie oryginalnych, tradycyjnych tekstów, zwykle  
w nowym, niekonwencjonalnym znaczeniu. 

Mimo różnorodności brzmieniowej i instrumentalnej w muzyce KarpaTonu zawsze wyraźnie są iden-
tyfikowalne cechy słowackiej i karpackiej tradycji i natury.

Do programów projektu KarpaTon włączało się i nadal włącza wiele wyjątkowych muzyków, zarówno 
wieloletni członkowie, jak i goście:

B. Fecková, A. Nacher, Z. Antošová, J. Majer Vavreková, L. Bujňáková, M. Olejníková, M. Szabóová,  
M. Mišendová, R. Pajorková, I. Feníková, E. Halčínová, A. Bachledová, M. Styczinski, M. Harna, S. Baláž,  

Spissky Hrhov

Spissky Hrhov

ZESPOŁY REGIONALNE Z REGIONU

REGIONÁLNE SKUPINY SPOLOČNOSTI
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V programoch projektu KarpaTon bolo 
a je zapojených množstvo výnimočných 
hudobníkov, či už ako dlhodobí členovia 
alebo hostia:

B. Fecková, A. Nacher, Z. Antošová, J. Ma-
jer Vavreková, L. Bujňáková, M. Olejníková, 
M. Szabóová, M. Mišendová, R. Pajorková, 
I. Feníková, E. Halčínová, A. Bachledová, 
M. Styczinski, M. Harna, S. Baláž, J. Fra-
nek, J. Hrušovský, M. Germuška, P. Germuška, P. Marcinko, E. Fertáľ, R. Egreši, P. Pavličko, M. Muller,  
J. Chovanec, Š. Mačejovský, A. Smetanka, E. Drelich, P. Pavlík, M. Lizak, M. Reznický, M. Janigloš a ďalší.

Pre koncertné programy roku 2018 základ KarpaTonu tvoria hudobníci:

I. Feníková - spev
M. Smetanka (multiinštrumentalista, spev)
S. Harman – akordeón
J. Chovanec – akordeón

Dziecięca grupa śpiewacza Šafolka 

Powstała w roku 2004 w Podstawowej Szkole Artystycznej Dezidera Štraucha w miejscowości 
Smižany. Jej założycielką jest Mgr. Marcela Maniaková, która jest jednocześnie pedagogiem emisji 

V. Kubáň – kontrabas, chordofony
P. Marcinko – dudy, piszczałki
R. Egreši – perkusja
A. Smetanka – perkusja
E. Fertáľ – perkusja

J. Franek, J. Hrušovský, M. Germuška, P. Germuška, P. Marcinko, E. Fertáľ, R. Egreši, P. Pavličko, M. 
Muller, J. Chovanec, Š. Mačejovský, A. Smetanka, E. Drelich, P. Pavlík, M. Lizak, M. Reznický, M. Janigloš i in.

Bazę KarpaTonu w programach koncertowych 2018 r. tworzą muzycy:

I. Feníková – śpiew
M. Smetanka – multiinstrumentalista, śpiew
S. Harman – akordeon
J. Chovanec – akordeon

KarpaTon

Hudobný projekt KarpaTon vznikol v roku 2010 
z iniciatívy multiinštrumentalistu a speváka 
Michala Smetanku. Jeho zámerom bola fúzia 
tradičnej hudobnej kultúry Karpát do nových 
hudobných žánrov, predovšetkým alternatív-
nej hudby a worldmusic. Vďaka hudobníkom, 
ktorí sa do projektu rokmi zapájali, vzniklo 
množstvo originálnych a úspešných progra-
mov a koncertov, 4 hudobné albumy  (Karpa-
Ton I/ 2011, Na koreňu/2012, dvojalbum Ska-
dzi Tadzi/2013 a Karpat Mater/2015).

Charakteristickým znakom KarpaTonu je ori-
ginálny a exkluzívny akustický prejav, neza-
meniteľný vďaka variabilnému využívaniu 
množstva etnických hudobných nástrojov od 
Karpát cez Euráziu, až po hudobný inštrumen-
tár exotických kultúr sveta. Kompozície, úpravy 
i improvizácie KarpaTonu vychádzajú z koreňov 
tradičných piesní Karpát, predovšetkým slo-
venských a rusínskych. Ďalšou charakteri-
stikou je výhradné používanie pôvodných, 
tradičných textov, spravidla v novom, netra-
dičnom ponímaní. 

Napriek zvukovej a inštrumentálnej pestrosti 
sú v hudbe KarpaTonu vždy jasne identifiko-
vateľné znaky Slovenskej a Karpatskej tradície 
a naturelu.

V. Kubáň – kontrabas, chordofóny
P. Marcinko – gajdy, píšťaly
R. Egreši – perkusie
A. Smetanka – perkusie
E. Fertáľ – perkusie
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głosu i korepetytorką. W skład grupy wcho-
dzą chłopcy i dziewczynki w wieku 6-18 lat. 
Celem grupy jest ożywienie, rozwój i zacho-
wanie tradycyjnej kultury ludowej (pieśni, 
muzyka, taniec, tradycyjna odzież, rzemio-
sła, zwyczaje, dialekty) Spisza w postaci 
cykli muzyczno-folklorystycznych. W 2016 
roku grupa zdobyła tytuł laureata dziecię-
cego krajowego festiwalu muzyki ludowej 
Vidiečanova Habovka 2016. W 2017 roku 
wzięła udział w nagraniu słowackiego pro-

gramu telewizyjnego na temat folkloru „Ziemia spiewa” („Zem spieva”). W 2017 roku nagrali zwy-
cięskie piosenki na CD Zem spieva oraz programy radiowe Leporelo i Z klenotnice ľudovej piesne dla 
Radia Regina w Koszycach, bożonarodzeniowy wideoklip z kapelą HRDZA. Wzięli udział w XII edycji 
międzynarodowego festiwalu folklorystycznego na Ukrainie „Barvinkovo Kružalo”, festiwalach folklo-
rystycznych Myjava, Pohoda i Východná 2017. W 2018 r. badali obrzędowy zwyczaj weselny z miej-
scowości Smižiany „Pożegnanie z niewinnością” i obronili tytuł Laureata okręgowego i rejonowego 
konkursu dziecięcego folkloru muzycznego „Zagrajże mi zagraj” (Zahraj že mi zahraj”).

Detská spevácka skupina Šafolka 

Vznikla v roku 2004 v Základnej umeleckej škole Dezidera  Štraucha v Smižanoch. Jej zakladateľkou 
je Mgr. Marcela Maniaková, ktorá je zároveň 
hlasovou pedagogičkou a korepetitorkou.  
V skupine účinkujú chlapci a dievčatá vo 
veku od 6 do 18 rokov. Cieľom skupiny je oži-
vovať, rozvíjať a uchovávať tradičnú ľudovú 
kultúru (piesne, hudbu, tanec, tradičný odev, 
remeslá, zvykoslovie, nárečia) regiónu Spiš  
v podobe hudobno - spevných folklórnych 
pásem. V roku 2016 sa stali laureátmi ce-
loštátneho festivalu detského hudobného 
folklóru Vidiečanova Habovka 2016“. V roku 
2017 sa zúčastnili nahrávania slovenskej 
televíznej relácie o folklóre „Zem spieva”. 
V roku 2017 nahrali víťazné piesne na CD 
Zem spieva a rozhlasové relácie Leporelo  
a z Klenotnice ľudovej piesne pre Rádio Re-
gina v Košiciach, vianočný videoklip s ka-
pelou HRDZA. Zúčastnili sa 12. ročníka 

medzinárodného folklórneho festivalu v Ukrajine „ Barvinkovo Kružalo“, prestížnych folklórnych fe-
stivalov Myjava, Pohoda a Východná 2017. V roku 2018 naštudovali obradový svadobný zvyk zo 
Smižian „Lučeňe s dzjevoctvom“ a obhájili titul Laureát okresnej aj krajskej súťaže detského hudob-
ného folklóru „Zahraj že mi zahraj“.

Dziecięcy zespół folklorystyczny ORIEŠOK 

Powstał w 1999 roku i został założony przy Urzędzie Gminy w Smižanach. Dzisiaj działa przy Pod-
stawowej Szkole Artystycznej Dezidera Štraucha w Smižanach. Zespół prowadzi Mgr. Veronika 
Šubová, DiS.art, nauczycielką tańca jest Žaneta Hrubiznová, DiS.art, a akompaniatorem i nauczyciel-
ką emisji głosu Mgr. Marcela Maniaková. Głównym celem zespołu folklorystycznego jest zbieranie 
i zachowanie dziecięcego, muzycznego i tanecznego folkloru z miejscowości Smižany i okolicznych 
miejscowości spiskich, wychowywanie młodego pokolenia do włączenia się do grupy folklorystycznej 
Smižančanka i innych zespołów folklorystycznych. Od 2010 r. zespół został wzbogacony o element 
muzyczny. Dziecięca muzyka ludowa przy Dziecięcym zespole folklorystycznym Oriešok pracuje pod 
kierownictwem Bc. Šimona Hanzelego. Zespół bierze udział w różnych imprezach kulturalnych, fe-
stiwalach w regionie Spisz, a także w innych regionach. W 2010 i 2012 r. otrzymała złotą szarfę 
na regionalnym przeglądzie dziecięcego folkloru muzycznego i znalazła się na krajowym konkursie 
dziecięcej muzyki ludowej, grup śpiewaczych, solistów i instrumentalistów w miejscowości Likavka 
przy Rużomberku „POD ZAMKIEM LIKAVSKIM”, gdzie zdobyli dwukrotnie srebrny medal na szczeblu 
ogólnokrajowym. W 2013 r. DĽH Oriešok uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Betlejemskim  
w miejscowości Janík z jasełkami „Jasličkari”. Na krajowym przeglądzie  „PROWINCJONALNA HABOVKA”  
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w miejscowości Habovka 
 w 2014 r., obronili srebrną 
nagrodę. Miłośnicy dziecię- 
cej muzyki ludowej regu-
larnie biorą udział w pra-
cowni twórczej Primášiko- 
via, Muzičky, które powo-
łało Narodowe Centrum 
Oświaty w Bratysławie. Ak- 
tualnie w zespole muzyki 
ludowej jest 10 członków 
w wieku od 11 do 15 lat  
i tworzy go grupa następu-
jących instrumentów mu- 

zycznych: skrzypce, kontrabas, akordeon, cymbały, flet sopranowy i wokal. Regularnie uczestniczą  
w festiwalach folklorystycznych na Spiszu, różnych regionalnych przeglądach na Spiszu, między-
narodowym festiwalu Koliesko w miejscowości Kokava nad Rimavicou, warsztatach twórczych 
Primášikovia i Muzičky, festiwalu Kojšovská heligónka. Uczestniczyli w Międzynarodowym Festi-
walu Betlejemskim w gminie Janíkov oraz w słowackich uroczystościach pasterskich Ovenálie 2014  
w miejscowości Východna. Są dwukrotnymi laureatami regionalnego przeglądu dziecięcego folkloru 
muzycznego Koszyckiego Kraju Samorządowego.

Detský folklórny súbor ORIEŠOK

Vznikol v roku 1999 a bol založený pri Obecnom úrade v Smižanoch. Dnes pôsobí pre Základnej ume-
leckej škole Dezidera Štraucha v Smižanoch. Súbor vedie Mgr. Veronika Šubová, DiS.art, tanečnou pe-
dagogičkou je Žaneta Hrubiznová, DiS.art a korepetítorkou i hlasovou pedagogičkou je Mgr. Marcela 
Maniaková. Cieľom detského folklórneho súboru je zbierať a uchovávať detský, hudobný a tanečný 
folklór zo Smižian a okolitých spišských obcí, vychovávať mladú generáciu na vstup do folklórnej sku-
piny Smižančanka a okolitých folklórnych súborov. Od roku 2010 bol súbor obohatený o hudobnú 
zložku. Detská ľudová hudba pri Detskom folklórnom súbore Oriešok pracuje  pod vedením Bc. Šimo-
na Hanzelyho. DĽH sa 
zúčastňuje sa na rôz-
nych kultúrnych po-
dujatiach, festivaloch 
v regióne Spiš, ale 
i v iných regiónoch. 
V roku 2010 a 2012 
získala zlaté pásmo 
na krajskej  prehliad-
ke detského hudob-
ného folklóru a po-
stúpila na celoštátnu 
súťažnú prehliadku 
detských ľudových 
hudieb, speváckych 
skupín, sólistov a in- 
štrumentalistov  v Likav- 
ke pri Ružomberku 
„POD LIKAVSKÝM HRA- 
DOM“, kde  získali 
dvakrát strieborné pás- 
mo v rámci Sloven-
ska. V roku 2013 sa 
DĽH  Oriešok zúčast-
nila Medzinárodného 
betlehemského festi- 
valu v obci Janík s pá-
smom „Jasličkari“. Na 
celoštátnej prehliad-
ke  „VIDIEČANOVA  
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HABOVKA“ v obci Habovka v roku 2014, obhájili strieborné pásmo.  Primáši detskej ľudovej hudby sa 
pravidelne zúčastňujú tvorivej dielne Primášikovia, Muzičky, ktoré organizuje Národné osvetové cen-
trum v Bratislave. V súčasnosti navštevuje ľudovú hudbu 10 členov vo veku od 11 do 15 rokov a  tvorí 
ju zoskupenie týchto hudobných nástrojov: husle, kontrabas, akordeón, cimbal, sopranínová flauta 
a spev. Sú pravidelnými účastníkmi Spišských folklórnych slávností, rôznych regionálnych prehlia-
dok na Spiši, medzinárodného festivalu Koliesko v Kokave nad Rimavicou, tvorivých dielní Primášiko-
via a Muzičky, festivalu Kojšovká heligónka. Zúčastnili sa medzinárodného betlehemského festivalu 
v obci Janíkov a celoslovenských ovčiarskych slávností Ovenálie  2014 vo Východnej. Sú dvojnásob-
nými laureátmi krajskej prehliadky detského hudobného folklóru košického samosprávneho kraja.

Dziecięcy zespół folklorystyczny Koľesko 

Powstał z inicjatywy dyrektora podsta-
wowej szkoły artystycznej Mgr. Dany 
Slejzákovej w roku szkolnym 2014/2015. 
Decyzja ta została poprzedzona rosną-
cą liczbą tancerzy ZUŠ, którzy zajmowali 
się już tematyką ludową pod kierownic-
twem Mgr. Janki Štramovej. Kierownic-
two zespołu Koľeska w tym czasie po-
wierzono Annie Demočkovej, ówczesnej 
nauczycielce skrzypiec. Ponieważ była 
to stosunkowo młoda szkoła, a nie było wystarczającej liczby starszych uczniów, muzykę ludową 
reprezentowali nauczyciele w składzie: Anna Demočková – skrzypce, Mikuláš Demočko, DiS.art  
– akordeon, Ladislav Lisovzski, DiS.art – cymbały i gościnnie kontrabasiści – Mgr. Štefan Genčúr, DiS.
art. i Roman Vaľko. 

Zespół folklorystyczny pre-
zentuje głównie stylizowane 
tańce o tematyce dziecięcej, 
a starsze dzieci wykonu-
ją również tańce z regionu 
Spisz, Zemplín i myjawski 
taniec parami na koncertach 
ZUŠ i imprezach organizo-
wanych przez gminę. Zespół 
to także śpiew, na razie tyl-
ko w formie solowych śpie-
waków – Timei Orlovskiej,  

na początku także Magdaléna Slejzáková i Marika Tremková. Obecnie w zespole pracuje młode po-
kolenie muzyków: skrzypek Viktória Marčišáková, Karolína Pavlovová, Eva Kalafutova, akordeonista 
Marek Kamenický i kontrabasista Lukáš Pastorek. Tancerzy od 2017 r. prowadzi Iveta Rusnáková, 
DiS.art. Zespół chce nadal doskonalić i poświęcać się nie tylko stylizowanym tańcom, ale także trady-
cyjnym zwyczajom, tańcom i pieśniom z okolic miejscowości Spišský Hrhov.

Detský folklórny súbor Koľesko 

Vznikol na podnet riaditeľky základnej umeleckej školy Mgr. Dany Slejzákovej v školskom roku 
2014/2015. Tomuto rozhodnutiu predchádzala skutočnosť zvyšujúceho sa počtu tanečníkov ZUŠ, 
ktorí sa už zaoberali ľudovou tematikou pod vedením Mgr. Janky Štramovej. Vedením Koľeska bola 
v tom čase poverená Anna Demočková, vtedajšia učiteľka huslí. Keďže išlo o pomerne mladú ško-
lu a nebol ešte dostatočný počet starších žiakov, ľudovú hudbu zastúpili učitelia v zložení – Anna 
Demočková - husle, Mikuláš Demočko, DiS. art – akordeón, Ladislav Lisovzski, DiS. art – cimbal 
a hosťujúci kontrabasisti – Mgr. Štefan Genčúr, DiS. art. a Roman Vaľko. 
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Ľudový súbor prezentuje predovšetkým šty-
lizované tance s detskou tematikou a staršie 
deti už predviedli aj tance z oblasti spiša, 
zemplína a myjavský párový tanec na kon-
certoch ZUŠ a podujatiach organizovaných 
obcou. V súbore funguje aj spevácka zložka, 
zatiaľ len v podobe sólových speváčok – Ti-
mey Orlovskej, v začiatkoch sa predstavili 
aj Magdaléna Slejzáková a Marika Tremko-
vá. V súčasnosti v súbore už pracuje mladá 
generácia hudobníkov v zložení: huslistiek 
Viktória Marčišáková, Karolína Pavlovová, 
Eva Kalafutová, akordeonista Marek Ka-
menický a kontrabasista Lukáš Pastorek. 
Tanečníkov od roku 2017 vedie Iveta Ru-
snáková, DiS. art.. Súbor sa chce naďalej 
zdokonaľovať a venovať nielen štylizovaným 
tancom, ale aj tradičným zvykom, tancom 
a piesňam z okolia Spišského Hrhova.

Raslavičan

Spośród setek zespołów i grup folklorystycz-
nych na Słowacji z pewnością wyróżnia się 
reprezentant tradycyjnego folkloru Górnego 
Szarysza – wiejska grupa folklorystyczna 
Raslavičan z Raslavíc. Początki grupy sięgają 
lat 1920-1921, ale swoją działalność zespół 
Raslavičan kontynuuje od pierwszego histo-
rycznego wystąpienia w 1931 r. w Pradze.

Grupy folklorystyczne jako wyraziciele tra-
dycji ludowych są w większości nastawie-
ni na zachowanie ludowych tańców, pieśni 
i zwyczajów na wsi. DFSk Raslavičan również 
działa na tej zasadzie. Należy do grup folk-
lorystycznych o ponad 80-letniej tradycji.  
W tej grupie pracują obok siebie trzy poko-
lenia, które dzielą się wzajemnie bogactwem 

tradycyjnej kultury Raslavíc. Repertuar zespołu składa się z dawnych tańców męskich, żeńskich i dla 
par, ponadto są to ludowe pieśni z miejscowości Raslavice i regionu Górnego Szarysza. Kapele ludo-
we, które są prezentują zwyczaje wiejskie, z lokalnymi zwyczajami, oryginalnymi tańcami, pieśniami  
i stylowo czystą efektowną muzykę ludową przyciągają uwagę szerokiej opinii publicznej i specja-
listów w tej dziedzinie na wielu imprezach folklorystycznych na Słowacji, za granicą oraz po dru-
giej stronie globu. Miejscowość Raslavice znana jest również z tego, że jako jedna z nielicznych wsi 
wschodniej Słowacji miała również wysokiej jakości muzykę, której czas trwania przekroczył kilka-
dziesiąt lat bez zakłócania ciągłości między archaicznymi i współczesnymi formami melodii tanecz-
nych czy pieśni ludowych. Muzyka ludowa, która w miejscowości Raslavice była grywana po II wojny 
światowej, zachowała styl interpretacji, którego głównym wyrazicielami byli utalentowani Martin 
Žolták (1921-1952) i Štefan Žolták (1946-2012).

W latach 1997, 2006 i 2012 na krajowym przeglądzie wiejskich grup folklorystycznych wyraziciele 
tradycji otrzymali tytuł Laureata, muzyka ludowa w roku 2008 i 2013 otrzymała na krajowym kon-
kursie muzyki ludowej również tytuł Laureata, a na krajowym konkursie tancerzy tańców ludowych 
– Ostroga Šaffa Raslavičan zdobył czołowe miejsca. W czasie swojej długiej działalności grupę folk-
lorystyczną można było usłyszeć w Słowackim Radio, zobaczyć w słowackiej telewizji i wielokrotnie 
była przedmiotem zainteresowania Słowackiej Akademii Nauk.

Grupa folklorystyczna Raslavičan dotychczas wydała 2 kasety magnetofonowe i 4 muzyczne płyty CD.

Obecnie ponad 50 członków grupy folklorystycznej podzielonych jest na trzy podgrupy: muzycznej, 
tanecznej i śpiewaczej. Kierownikiem grupy folklorystycznej jest Anton Kontura, podgrupę taneczną 
prowadzi PaedDr. Monika Balážová, kierownikiem i jednocześnie solistą muzyki ludowej jest od roku 
2003 Mgr. Stanislav Baláž, PhD.
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Raslavičan

Spomedzi stoviek súborov a folklórnych skupín na Slovensku sa určite vyníma reprezentant tra-
dičného hornošarišského folklóru – dedinská folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc. Prvopočiatky 
skupiny siahajú do rokov 1920-1921, ale svoju činnosť traduje Raslavičan až od prvého historického 
vystúpenia v roku 1931 v Prahe.

Folklórne skupiny ako nositelia ľudových tradícií sú väčšinou orientované na zachovávanie ľudových 
tancov, piesní a zvykov v dedine. Na takomto princípe pracuje aj DFSk Raslavičan. Patrí medzi folklór-
ne kolektívy s viac než 80-ročnou tradíciou. V tejto skupine pracujú vedľa seba 3 generácie, ktoré si 
navzájom odovzdávajú bohatstvo tradičnej kultúry Raslavíc. Repertoár Raslavičanu tvoria starodávne 
tance mužské, ženské a párové, ďalej sú to ľudové piesne z Raslavíc a oblasti Horného Šariša. Folklórne 
pásma, ktoré predstavujú obyčaje na dedine s prezentáciou lokálnych zvyklostí, originálnych tancov, 
piesní a štýlovo čistej impozantnej ľudovej hudby upútavajú pozornosť širokej odbornej i laickej verej-
nosti na mnohých folklórnych podujatiach na Slovensku, v zahraničí i ďalekom zámorí. Obec Raslavice 
je známa aj tým, že ako máloktorá obec z východu Slovenska mala i kvalitnú muziku, ktorej trvanie 
presiahlo niekoľko desaťročí bez toho, aby sa narušila kontinuita medzi archaickými a novodobý-

mi tvarmi tanečných nápevov 
či ľudových piesní. Ľudová 
hudba, ktorá v Raslaviciach 
hrala už po 2. svetovej voj-
ne, si zachovala interpre-
tačný štýl, ktorého hlavnými 
nositeľomi boli talentovaní 
predníci Martin Žolták (1921-
1952) a Štefan Žolták (1946 
– 2012)

V rokoch 1997, 2006 a 2012 
na celoštátnej súťažnej prehliadke dedinských folklórnych skupín – Nositelia tradícií získala titul Lau-
reát, ľudová hudba v roku 2008 a 2013 získala na celoštátnej súťaži ľudových hudieb tiež titul Laureát 
a na celoštátnej súťaži tanečníkov v ľudovom tanci – Šaffova ostroha získava Raslavičan popredné 
umiestnenia. Počas svojho dlhého pôsobenia účinkovala folklórna skupina aj v Slovenskom rozhlase 
a televízii a viackrát sa stala aj predmetom záujmu Slovenskej akadémie vied.

Folklórna skupina Raslavičan doteraz vydala 2 MG kazety a 4 hudobné CD nosiče.

V súčasnosti sa viac ako 50-členná folklórna skupina člení do troch zložiek: hudobnej, tanečnej 
a speváckej. Vedúcim folklórnej skupiny je Anton Kontura, tanečnú zložku vedie PaedDr.Monika 
Balážová, vedúcim a zároveň aj primášom ľudovej hudby je od roku 2003 Mgr.Stanislav Baláž, PhD.

Michal Smetanka (1972) 

Producent ludowych instrumentów muzycznych, ar-
tysta, nauczyciel, multiinstrumentalista, kolekcjoner, 
kompozytor.

Koncentruje się na produkcji oryginalnych ludowych in-
strumentów muzycznych, na których gra od 1996 roku. 
Jego instrumenty muzyczne odwiedziły wystawy i pre-
zentacje chyba na wszystkich kontynentach, wchodzą 
w skład zbiorów wielu kolekcjonerów, muzyków i w kra-
ju i za granicą. W jego artystycznym repertuarze domi-
nują oryginalne pieśni z Karpat, szczególnie te, które są 
związane z kulturą pasterską.

Jako solista występował gościnnie w wielu zespołach fol-
kowych, występował na wielu festiwalach i koncertował 
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na Słowacji i różnych miastach 
Europy i Azji. Jest autorem trzech 
płyt kompaktowych, współauto-
rem licznych nagrań dźwiękowych, 
publikacji i artykułów dotyczących 
ludowej kultury muzycznej. W roku 
2008 został wyróżniony prestiżo-
wą nagrodą przyznawaną twór-
com ludowym – Król Europejskiego 
Rzemiosła Ludowego 2008. Swoje 
utwory artystyczne prezentował 
m. in. Królowej brytyjskiej Elżbiecie 
II i japońskiej rodzinie cesarskiej.

Prowadzi unikalne muzeum ludo-
wych instrumentów muzycznych, 
którego zbiory, oprócz instrumen-
tów karpackich, tworzą również 
ciekawe eksponaty muzycznych 
kultur z całego świata.

Oprócz propagowania tradycyjnej 
ludowej kultury muzycznej i instru-
mentów muzycznych, aktywnie zajmuje się komponowaniem i aranżacją muzyczną, koncertuje ze 
swoją muzyką, która wywodzi się nie tylko od starej muzyki Karpat, ale także od duchowej i sakralnej 
muzyki, oraz muzycznych kultur innych części świata. Rezultatem wymienionych jego działań są mu-
zyczne projekty KarpaTon, KarpatArt, KarpaAtman i KarPattern. 

Nie mniej ważna jest realizacja popularnych warsztatów dla osób poszukujących i odkrywających 
magię muzyki. 

Michal Smetanka (1972) 

Výrobca ľudových hudobných nástrojov, umelec, učiteľ, multiinštrumentalista, zberateľ, skladateľ.

Zameriava sa na výrobu originálnych ľudových hudobných nástrojov, na ktoré hrá od roku 1996. Jeho 
hudobné nástroje boli vystavované takmer na všetkých kontinentoch, tvoria zbierky mnohých zbe-
rateľov, hudobníkov doma aj v zahraničí. V jeho umeleckom repertoári dominujú originálne piesne z 
Karpát, predovšetkým tie, ktoré sú spojené s pastierkou kultúrou. 

Ako sólista vystupoval ako hosť mnohých folklórnych súborov, na festivaloch a koncertoch na Slo-

vensku a v rôznych mestách Európy  
a Ázie. Je autorom troch CD, spoluau-
torom mnohých hudobných nahrávok, 
publikácií a článkov týkajúcich sa ľudo-
vej hudobnej kultúry. V roku 2008 získal 
prestížne ocenenie udeľované ľudovým 
tvorcom – Kráľ európskeho ľudového re-
mesla 2008. Svoje umelecké diela pred-
stavil okrem iného aj Britskej kráľovnej 
Alžbete II. a japonskej cisárskej rodine.

Vedie jedinečné múzeum ľudových 
hudobných nástrojov, ktorého zbierky, 
okrem karpatských nástrojov, tvoria aj 
zaujímavé exponáty hudobných kultúr  
z celého sveta.

Okrem propagácie tradičnej ľudovej 
hudobnej kultúry a hudobných nástrojov, 
sa aktívne zaoberá skladaním a aranžo-
vaním hudby, koncertuje so svojou hud-
bou, ktorá vychádza nielen zo starej hud-
by Karpát, ale aj z duchovnej a sakrálnej 

hudby ako aj hudobných kultúr iných kútov sveta. Výsledkom jeho pôsobenia sú hudobné projekty 
KarpaTon, KarpatArt, KarpaAtman a KarPattern. 

Dôležitá je aj realizácia populárnych seminárov pre osoby hľadajúce a objavujúce mágiu hudby. 
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Projekt pn. „Warsztaty  budowy instrumentów pasterskich i nauka gry na tych 
instrumentach” był realizowany w okresie od października 2017 do lipca 2018 r. 

Projekt miał na celu przede wszystkim kultywowanie i promowanie tradycji i kultury w Gminie 
Czorsztyn i na obszarze Partnera - MVO Spiš – združenie pre obnovu a rozvoj poprzez wykorzystanie 
zasobów ludzkich, wiedzy i umiejętności celem chronienia tego co cenne w naszym dziedzictwie kul-
turowym, jak również zbliżenie się środowisk twórczych i wymianę doświadczeń.  

Celem szczegółowym projektu było podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności obszarów gminy 
Czorsztyn i Partnera w zakresie dziedzictwa kulturowego. 

Dzięki realizacji projektu nasze kapele ludowe nabyły wiedzę i umiejętności praktyczne, które prze-
każą młodemu pokoleniu. Działania te z kolei przyczynią się do  uchronienia od zapomnienia oraz do 
zachowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu. 

Instrumenty pasterskie zostały zapomniane i nie jeden członek kapeli nie umiał z nich wydobyć 
dźwięków. By tę sytuację zmienić i przywrócić rangę instrumentom pasterskim, a jednocześnie przy-
bliżyć i przekazać ją młodemu pokoleniu, a także turystom przebywającym na naszych terenach i któ-
rzy chętnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez nasze instytucje grupa 
15 muzykantów – 10 z kapel działających na terenie gminy Czorsztyn oraz 5 z terenu gminy Spissky 
Hrhov przystąpiła w październiku 2017 roku do realizacji projektu. 

Projekt składał się z 4 części: 
1. Zajęcia teoretyczne z historii i etnografii wprowadzające do tematu. 
2. Warsztaty budowy instrumentów pasterskich 
3. Warsztaty nauki gry na instrumentach    
4. Święto instrumentów pasterskich - podsumowanie projektu

Projekt s názvom „Kurz výroby pastierskych hudobných nástrojov a hry na tie-
to nástroje” sa uskutočnil v období od októbra 2017 do júla 2018. 

Cieľom projektu bolo predovšetkým zveľaďovanie a propagovanie kultúrnych tradícií v obci Čorštyn a 
v lokalite Partnera – MVO Spiš – združenie pre obnovu a rozvoj prostredníctvom výmeny skúseností, 
využívania ľudských zdrojov, vedomostí a schopností s cieľom chrániť a priblížiť širokej verejnosti 
kultúrne dedičstvo týchto lokalít.  

Konkrétnym cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti obce Čorštyn a part-
nera v oblasti kultúrneho dedičstva. 

Vďaka realizácii projektu získali naše ľudové kapely vedomosti a potrebné zručnosti, ktoré môžu odo-
vzdať ďalšej generácii. Tieto aktivity sa navyše pričinia o to, aby kultúrne dedičstvo nášho regiónu 
neupadlo do zabudnutia. 

O warsztatach

O kurzoch
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Pastierske nástroje sú pomerne zabudnuté a nejeden člen kapely z nich nedokázal vydobyť žiadny 
zvuk. Túto situáciu bolo potrebné zmeniť, aby sa pastierske nástroje znova dočkali uznania a aby 
bolo možné priblížiť túto tematiku mladej generácii, ale aj turistom pohybujúcim sa na našich teré-
noch, ktorí sa veľmi radi zúčastňujú kultúrnych podujatí organizovaných našou inštitúciou a aj preto 
sa skupina 15 hudobníkov – 10 z kapiel pôsobiacich na území obce Čorštyn a 5 z obce Spišský Hrhov 
v októbri 2017 rozhodla zrealizovať tematický projekt. 

Projekt pozostával zo 4 častí:

1. Teoretické hodiny z histórie a etnografie, ktorých cieľom bolo oboznámiť sa s tematikou.
2. Kurzy výroby pastierskych hudobných nástrojov
3. Kurzy hry na hudobné nástroje   
4. Sviatok pastierskych nástrojov – zhrnutie projektu

Zajęcia teoretyczne z historii i etnografii wprowadzające do tematu

W dniach 16-18 listopada odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu „Warsztaty budowy instru-
mentów pasterskich i nauka gry na tych instrumentach”. Zajęcia poprowadziło 2 znanych w Polsce 
i na Słowacji muzyków, etnologów i tradycjonalistów – Michal Smetanka z Brudoviec na Słowacji 
i Bartłomiej Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej. Podczas zajęć prowadzący przedstawili uczestnikom 

projektu oraz osobom zaproszonym wiedzę na 
temat historii naszych regionów oraz kultury 
i tradycji pasterskich terenów które zamiesz-
kujemy. Była również prezentacja instrumen-
tów pasterskich zarówno tych które miały być 
budowane przez uczestników, jak i bardziej ar-
chaicznych czy egzotycznych.

Teoretické hodiny z histórie a etnografie,  
ktorých cieľom bolo oboznámiť sa s tematikou

V dňoch 16. – 18. novembra sa uskutočnili prvé hodiny v rámci projektu „Kurz výroby pastierskych 
hudobných nástrojov a hry na tieto nástroje“. Vyučovanie viedli dvaja v Poľsku a na Slovensku zná-
mi hudobníci, etnológovia a tradicionalisti – Michal Smetanka z Brutoviec a Bartłomiej Koszarek  
z poľskej Bukowiny Tatrzańskej. Počas kurzu prednášajúci predstavili účastníkom projektu a po-
zvaným osobám fakty o histórii a kultúre našich regiónov, ale aj o tradíciách pastierskych terénov, 
ktoré obývame. Súčasťou programu bola aj prezentácia pastierskych nástrojov, ktoré mali vytvárať 
účastníci, ale aj archaickejších, príp. exotických nástrojov.
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Warsztaty budowy instrumentów pasterskich

Ogólnie zadanie to będzie obejmowało 105 godzin warsztatów w ramach których 15 osób biorących 
udział w projekcie wykonało następujące instrumenty:

 piszczałka pasterska

 trombita

Zajęcia warsztatowe odbywały się w okresie od listopada 2017 roku do marca 2018 roku w Brudo-
vcach na Słowacji, gdzie mieści się również prywatne muzeum instrumentów pasterskich i archa-
icznych Michala Smetanki – instruktora prowadzącego warsztaty, jak również w Spisskim Hrhovie  
– w siedzibie partnera projektu.

Kurz stavby pastierskych hudobných nástrojov

Kurz pozostával zo 105 vyučovacích hodín, v rámci ktorých 15 účastníkov projektu vyrobilo nasledo-
vné hudobné nástroje:

 pastierska píšťala

 fujara trombita

Workshop prebiehal v období od novembra 2017 do marca 2018 v Brutovciach, kde sa zároveň 
nachádza súkromné múzeum pastierskych a archaických hudobných nástrojov Michala Smetanku  
– inštruktora kurzov a v Spišskom Hrhove – v sídle partnera projektu.

 róg pasterski

 piszczałka wielkopostna

 dudy podhalańskie.

 pastiersky roh

 veľkopôstna píšťala

 podhalianske gajdy.
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Piszczałka pasterska 
Zwana również piszczałką karpacką, dudką 
lub fujarką – ludowy instrument muzyczny z 
grupy aerofonów, wykonany najczęściej z jedne-
go kawałka drewna, z którego dźwięk modulu-
je się siłą zadęcia oraz zatykając lub otwierając 
wykonane w instrumencie otwory palcem. Wiel-
kość instrumentów jest zróżnicowana – od kil-
kunastocentymetrowych do ok. 60 cm. Materia-
łem na budowę piszczałek jest m.in. jawor, kora 
wierzbowa, łozina oraz bez czarny. Tego typu in-
strument wytwarzany jest często z gałęzi czar-
nego bzu, ponieważ materiał ten umożliwia ła-
twe wywiercenie otworu centralnego. Piszczałka 
służyła głównie do gry solowej. Stosowanie i 
produkcja piszczałek była integralną częścią kul-
tury pasterskiej. Piszczałka była również jednym 
z najpopularniejszych instrumentów muzycz-
nych występujących w przekazach ludowych, le-
gendach i podaniach. Wierzono, że posiada ona 
cudowne właściwości, a grający na niej mogą 
w magiczny sposób oddziaływać na otoczenie. 
Współcześnie karpackie piszczałki używa się w 
celu pracy nad samoświadomością, uwzględnia-
jąc terapeutyczny charakter tych instrumentów.

Piszczałki wykonane na warsztatach są to pisz-
czałki sześciootworowe z czarnego bzu.

Pastierska píšťala
Nazývaná aj karpatská píšťala, dudka ale-
bo fujarka – ľudový hudobný nástroj zo skupiny 
aerofónov, najčastejšie vyrábaný z jedného kúska 
dreva, ktorý vydáva zvuk kombináciou využíva-
nia hmatových otvorov a prefukovania alebo 
otváraním dierok vytvorených v nástroji. Veľkosť 
nástrojov je rôzna – od niekoľkocentimetrových 
po približne 60 cm. Typickým materiálom na ich 
výrobu je o. i. javor, vŕbová kôra, vŕbové prútie 
a čierna baza. Tento typ nástroja sa často vy-
rába z vetvičiek čiernej bazy, pretože tento otvor 
umožňuje jednoduché vyvŕtanie stredového 
otvoru. Píšťalka slúžila najmä na individuálne 
hranie. Používanie a výroba píšťaliek boli zákla-
dom pastierskej kultúry. Píšťala bola zároveň 
jedným z najpopulárnejších hudobných nástro-
jov, ktoré boli súčasťou ľudových tradícií, legiend 
a povestí. Pripisovali sa jej zázračné vlastnosti 
a hudobník, ktorý na nej hral, mohol magickým 
spôsobom vplývať na svoje okolie. Dnešné kar-
patské píšťaly sa používajú ako nástroj sebau-
vedomenia, zohľadňujúc terapeutický charakter 
týchto nástrojov.

Píšťaly vyrábané počas kurzov sú šesťdierkové 
píšťalky z čiernej bazy.

Opis

Opis

BUDOWANYCH INSTRUMENTÓW

VYRÁBANÝCH NÁSTROJOVA
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Trombita  
(trąbita, trembita)
Ludowy instrument dęty używany w Karpatach, Beskidach i na Podhalu, sięgający do 4 metrów dłu-
gości, o kształcie prostej rury lub nieco zagiętej na końcu, wydająca głęboki, niski dźwięk. Służyła do 
porozumiewania się pomiędzy pasterzami na duże odległości np. z hali na halę, z gronia na groń i z 
hali do wioski a także do grania melodii.

Sygnały trombit wykorzystywane były do przekazywania różnorakich informacji:

• aby mieszkańcy wiosek, którzy oddali swoje owce na wypas, wiedzieli, że wszystko jest dobrze,
• żeby odebrali żętycę1 po wyrobie sera i oscypków,
• żeby zawiadomić o niebezpieczeństwie (np. podczas burzy, baca wzywał trombitą swoje stada z 

hali w kierunku szałasu, żeby owce się nie rozproszyły).

Baca dźwiękiem trombity witał dzień a juhasi wieczorem opierali je na narożach szałasów i z tęskno-
ty za dziewczynami, rodziną i domem (przebywali na halach nawet do 6 miesięcy) grali smętne pieśni, 
które się niosły aż do wsi.

Jak różne rozmiary, tak i różne nazwy: na Podlasiu odpowiednikiem trombity o tym samym prze-
znaczeniu są ligawki, a Kaszubi grają na bazunach, instrumentach przeznaczonych do sygnalizacji i 
porozumiewania się na morzu.

Fujara trombita 

Dutý ľudový nástroj používaný v Karpatoch, Beskydách a v podhalianskej oblasti dosahujúci dĺžku 4 
metrov v tvare rovnej, ku koncu mierne zahnutej rúry, vydávajúci hlboký, nízky zvuk. Slúžila na doro-
zumievanie sa medzi pastiermi na veľké vzdialenosti napr. z paše na pašu, z obce do obce, či z paše 
do obce a na hranie melódie.

Signály z fujár sa používali na šírenie rôznorodých informácií:

• aby obyvatelia obcí, ktorí poslali svoje ovce na pašu, vedeli, že je všetko v poriadku,
• aby si prišli po žinčicu1 po výrobe syra a oštiepkov,
• aby informovali o blížiacom sa nebezpečenstve (napr. počas búrky bača vzýval svoje stáda z paše 

smerom k salašu, aby sa ovce nerozpŕchli).

Bača pomocou zvukov fujary vítal deň a pastieri, ktorí sa vo večerných hodinách vybrali na okraj sa-
laša, smútiaci za dievčatami, rodinou či domovom (bývali na pašiach niekedy aj 6 mesiacov), hrávali 
smutné piesne nesúce sa pašou až do obce.

Charakterizovali ich tak rôzne veľkosti, ako aj rôzne názvy: v podleskej oblasti sú fujary známe pod 
označením ligavky a na Kaszubách hrávajú na bazunách, nástrojoch určených na signalizáciu a doro-
zumievanie sa na mori.
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Róg pasterski 
Instrument około 1,5 m. długości, który każdy 
juhas zabierał ze sobą, wychodząc ze stadem na 
hale. Służył pasterzom do kontaktu i porozumie-
wania się pomiędzy sobą oraz pomiędzy stadami 
w obrębie hali.  Rykiem rogu powiadamiało się 
bacę, który pozostał w szałasie o niebezpieczeń-
stwie, dzikim zwierzu i o tym, że stado powraca 
z wypasu. Wielkość rogu decydowała o jego gło-
śności i przeraźliwości dźwięku; 2-3 ryczące rogi 
były w stanie odpędzić niedźwiedzia lub wilki.  Na 
wielkich halach gdzie juhasi daleko odchodzili od 
szałasu, zabierali ze sobą wielkie rogi pasterskie. 
Jednak, co jest bardzo ważne i odróżnia go od 
trombit - róg pasterski nosiło się na ramieniu i 
cały czas był niejako „pod ręką”. 

Pastiersky roh 
Hudobný nástroj približne 1,5 m dĺžky, ktorý si pri 
odchode so stádom na pasienky so sebou brával 
každý pastier. Slúžil pastierom na kontakt a do-
rozumievanie sa medzi sebou a medzi stádami v 
rámci paše. Pomocou zvuku vydávaného z rohu 
sa dával bačovi, ktorý zostal na salaši, signál o 
prítomnosti divej zveri a o tom, že sa stádo vracia 
z paše. Veľkosť rohu rozhodovala o jeho hlasito-
sti a prenikavosti zvuku; 2 – 3 súčasne trúbiace 
rohy dokázali odohnať medveďa alebo vlkov. Na 
veľké paše, na ktoré pastieri odchádzali zo sa-
laša, si so sebou brávali veľké pastierske rohy. Čo 
je však dôležité, na rozdiel od fujary - pastierky 
roh sa nosil na ramene a celý čas bol preto akosi 
„poruke“. 

Piszczałka wielkopostna 
Należy do rodziny instrumentów alikwotowych. 
U górali był to jedyny instrument, na którym 
można było grać w okresie Wielkiego Postu. Nie 
posiada bocznych otworów palcowych. Wyso-
kość dźwięku zależy od siły zadęcia, a poszcze-
gólne tony uzyskuje się otwierając / przytykając 
dolny otwór instrumentu. Można na niej zagrać 
proste melodie w skali lidyjskiej. Tonacja zależy 
od długości – im piszczałka dłuższa, tym niższa 
tonacja: D to ok. 57cm, H – ok. 68cm. Dłuższe 
instrumenty wymagają wprowadzenia dodatko-
wego elementu z ustnikiem – to tzw. piszczały 
sałaśnikowe.

Veľkopôstna píšťalka 
Patrí do skupiny alikvotných nástrojov. Medzi go-
ralmi to bol jediný nástroj, na ktorom sa mohlo 
hrať v období veľkého pôstu. Nemá bočné hma-
tové otvory. Výška zvuku závisí od sily dychu 
a jednotlivé tóny sa získavajú otváraním/pri-
tláčaním dolného otvoru nástroja. Dajú sa na nej 
zahrať jednoduché melódie v lydickej stupnici. 
Tónina závisí od dĺžky – čím dlhšia píšťala, tým 
nižšia tónina. D je približne 57 cm, H – približne 
68 cm. Dlhšie nástroje vyžadujú použitie doda-
točného prvku s náustkom – ide o tzv. salašnícke 
píšťaly.
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Dudy podhalańskie  
gw. koza,  dudy, dudzicki,  gajdy 
Czterogłosowy instrument z grupy aerofonów stroikowych. Składa się ze skórzanego worka sta-
nowiącego rezerwuar powietrza  potrzebnego do dęcia w piszczałki — miecha, ustnika, przez któ-
ry dudziarz nadyma instrument — duhaca, piszczałki burdonowej — bąka, oraz krótkiej, potrójnej 
piszczałki melodyczno-burdonowej, na której dudziarz gra — gajdzicy — osadzonej w drewnianej 
oprawie imitującej głowę kozy. 

Dudziarze wykonywali instrumenty zazwyczaj sami, tylko czasami elementy trudniejsze do spo-
rządzenia (np. bąka, głowę) kupowali, np. na słowackim Liptowie. Dudy zamawiano również u 
wyspecjalizowanych wytwórców. Instrumenty te wytwarzano z łatwo dostępnych surowców. 
Na miechy przeznaczano niekrojoną, obdartą w całości z barana lub kozy skórę, której nie garbo-
wano, lecz jedynie oczyszczano z sierści. Wnętrze, w celu uszczelnienia, smarowano smołą. Tyl-
ne nogi obcinano i zszywano worek, a w otwory po górnych kończynach wprawiano duhac (pra-
wa noga) i bąka (lewa noga). W szyi zwierzęcia mocowano drewnianą główkę, w której 
osadzano gajdzicę. Głowę instrumentu sporządzano z drewna cisu, jaworu lub jesionu, wykorzy-
stując do tego często zniekształcenia drzew w postaci narośli. Gajdzicę wykonywano z metalu, 
drewna cisowego lub świerkowego. W jej trzech kanałach montowano trzcinowe stroiki — trestki. 
Materiałem przeznaczonym na duhac był cis, jawor lub kość. Bąka, składającego się z kilku części, 
wewnątrz których znajdowały się trzcinowe stroiki, sporządzano zarówno z cisu, jak i jaworu. Głowę 
dud oraz bąka zdobiono inkrustacjami z cyny i rogu oraz mosiężnymi  blaszkami. 

Podhalianske gajdy  
hovor. koza, dudy, dudičky
Štvorhlasný nástroj zo skupiny jazýčkových aerofónov. Skladá sa z koženého vaku predstavujúceho 
rezervoár vzduchu, ktorý sa vháňa do trubice — mechu, náustku, cez ktorý gajdoš nástroj nafukuje 
— dúchača, burdónovej píšťaly — pistora a krátkej a trojitej melodicko-burdónovej píšťalky, na ktorej 
gajdoš hrá — gajdice — osadenej v drevenej časti imitujúcej hlavu kozy. 

Gajdoši vyrábali nástroje obyčajne sami, ale občas museli niektoré náročnejšie prvky (napr. pi-
stor, hlava) kupovať napr. na Liptove. Gajdy sa objednávali aj u špecializovaných výrobcov. 
Tieto nástroje sa vyrábali z ľahko dostupných surovín. Na mechy sa používala celá koža stiah-
nutá z barana alebo kozy, ktorá sa neupravovala, len sa očistila od srsti. Vnútro sa pre dosiahnutie 
lepšieho tesnenia natieralo smolou. Zadné nohy sa zrezali a zošil sa vak a do otvorov po horných 
končatinách sa vložil dúchač (pravá noha) a pistor (ľavá noha). Do šije zvieraťa sa pripevnila dre-
vená hlavička, do ktorej sa osadila gajdica. Hlava nástroja sa vyrábala z dreva tisu, javora alebo ja-
seňa, pričom sa často využívali deformované drevá v podobe výrastkov. Gajdica sa vyrábala z kovu, 
tisového alebo smrekového dreva. V jej troch kanálikoch sa upevňovali trstinové plátky — jazýčky. 
Materiálom určeným na výrobu dúchača bol tis, javor alebo kosť. Pistor pozostávajúci z niekoľkých 
častí, vo vnútri ktorých sa nachádzali trstinové jazýčky, bol vyrobený z tisu alebo javora. Hlava gájd a 
pistor sa zdobili prvkami z cínu a rohov a mosadznými plieškami. 
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Warsztaty nauki gry na instrumentach

W miesiącach kwietniu i maju 
2018 roku odbyły się warsz-
taty nauki gry na wykonanych 
instrumentach. Zajęcia popro-
wadził nauczyciel z warsztatów 
ich budowy – Michal Smetanka. 
Podczas 60 godzin zajęć każdy 
miał okazję nauczyć się gry na 
większości z wykonanych instru-
mentów bądź podszkolić swoje 

umiejętności, gdyż część z uczestników wcześniej grała na podobnych sprzętach. Dodatkowo każdy 
z uczestników miał okazję dopracować wykonane wcześniej sprzęty pod okiem wykładowcy w przy-
gotowanym przez Centrum Kultury Gminy Czorsztyn pomieszczeniu warsztatowym.

Warsztaty odbywały się w Domu Kultury w Kluszkowcach.

Kurzy hry na hudobné nástroje

V mesiacoch apríl a máj 2018 sa 
konali kurzy hry na vyrobených 
hudobných nástrojoch. Vyučova-
cie hodiny viedol učiteľ z kurzov 
ich výroby – Michal Smetanka. 
Počas 60 hodín trvania kurzu mal 
každý možnosť naučiť sa hrať na 
väčšine z vyrobených nástrojov 
alebo si zlepšiť svoje schopnosti, 
keďže časť účastníkov už pred-
tým hrala na podobných hudob-
ných nástrojoch. Navyše, každý 
z účastníkov mal možnosť do-
končiť už vyrobené nástroje pod 
dohľadom učiteľa v priestoroch 
dielne pripravenej v spolupráci 
s Kultúrnym strediskom obce 
Čorštyn.

Kurzy sa uskutočnili v Kultúrnom dome v Kluszkowciach.


