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Názov úlohy: „S koledou od kaplnky po kaplnku.
Raciechowice, Hladovka, Vitanová a Čimhová začína spustenie ďalšieho spoločného
projektu. V Hladovke dňa 28. januára sa stretli obyvatelia a zástupcovia samospráv štyroch obci, aby
odprezentovali plánované činnosti, ale zo všetkého najviac – priblížiť vianočné tradície z pohraničia
poľsko-slovenského.
"Jeden duch na oboch stranách hranice - spoločné zachráňme dedičstvo kresťanskej kultúry"
je úloha, ktorú spoločne pripravujú zamestnanci obcí s Raciechowice, Hladovky, Vitanovej
a Čimhovej z predchádzajúceho roku. Jeho základným prvkom je renovácia dvanástich vybraných
antických krížov a kaplniek, ktoré trvalo zapadajú do hranice krajiny. Sú tu, "vždy" boli svedkami
histórie, miestnych tragédií a katastrof, majákom pre cestovateľov.
Tvoria element kultúrneho dedičstva, majú estetickú hodnotu. V rámci projektu sa bude
realizovať obnova kríža pri hlavnej ceste z Hladovky do Vitanovej, kaplnka Svätého Jána
Nepomuckého a kaplnka Svätého Floriána v Hladovke, rekonštrukcie troch krížov vo Vitanovej:
Najsvätejšia Trojica, kríž z roku 1906 ako aj kamenný kríž na cintoríne. V Gmine Raciechowice je
naplánovaná rekonštrukcia kaplnky z roku 1850 v Bojańczycach, kaplnka v Kawcu z roku 1801 ako
aj domčeková kaplnka v Poznachowicach Horných. Konzervátorské práce sa budú vykonávať aj na
krížoch nachádzajúcich sa na cintorínoch a pomník pamätného Korunovania Panny Márie v obci
Čimhová.
Reštaurátorské práce v jednotlivých obciach sa začnú od stretnutí občanov venovaných
diskusiám, udržiavať a pestovať zvyky, tradície, obrady spojené s Božím Narodením (v Hladovke),
manželstvo, svadby a uctievanie Matky Božej (vo Vitanovej), poľné práce, Božia starostlivosť o
hojnosť, dožinky (v Raciechowicich), a taktiež kult mŕtvych a podiel viery v každodennom živote.
Stretli sme sa preto, aby sme sa radovali končiacim sa obdobím Vianoc, ktoré ako v Poľsku
a aj na Slovensku je sviatkom pokoja, rodiny a radosti. Je to už doba, kedy v našich kostoloch
zaznieval hlasný spev kolied - ako sa spieva, bez ohľadu na to, akým jazykom sme dnes počuli,
spievať, keď sme chodili od kaplnky po kaplnku v Hladovke. Vyzývam Vás aby ste sa podelili o
svoje spomienky z detstva, aby ste diskutovali o obradoch, zvykoch, rituáloch Vianoc – vyzýval a
privítal všetkých prítomných Marián Brnušák, starosta obce Hladovka. Opis sviatočných tradícií so
stretnutí si nájde svoje miesto v dvojjazyčné brožúre. Prajeme si, žeby brožúra obsahovala aj texty a
noty kostolných kolied, piesní a spevov a slúžila nám ako sprievodca ku kultúrnemu dedičstvu našeho
pohraničia. Bude tiež spracovaná turistická mapa z Raciechowic do Čimhovej, kde bude vyznačené
významné objekty kresťanskej histórie, ktoré boli zrekonštruované počas projektu a to kaplnky a
kríže - povedal Marek Gabzdyl, Wojt Gmini, Raciechowice, ktorý pôsobí v úlohe projektu vedúceho
partnera.Stretnutie moderovala skupina Goral z Hladovky. Oficiálne informácie o výsledkoch
vyhodnotenia mikroprojektov predložených v rámci cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A
Poľsko-Slovensko 2014-2020 bude vyhlásený vo februári.

