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EURÓPSKY FOND

REGlONALNEHO ROZVOJA

Projekt spolufnancovany Európskou ilniou z prostriedkov

Európskeho Jondu regionálneho rozvoja v rámci

Programu ce zhraniatej spolupr ce Poťsko - Slovenská republika 2007 - 201 3

Album je lydan/ v rámci projektu

,, LITERÁRNE KEMLNISCEI ClE"
PL-SR/ZAfiPPfil/103

Názov: MARIIN I(OLEMBUS - album
Zostavovatel'ka: Janka Mudríková

Prekladatel': Igor Husák

Graficlo.í návrh, technické spracovanie a tlač: I(arnil Ďurn/ - Študio D, Čadca

Jazyková riprava: Mária Rosinová

Vydala: I(pucká knižnica v Čadci v zriadbvacej

pósobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Rok:2012
Fotografie: Archív T(ysuckej knižnice v Čadci

a Archív literatury a umenia SNI( v Martine

Vyclané v edícii, ktorá vznikla v rámci uvec-leného projekttr:

Albumy u znamn lch spisouatel'ov a publicistov - osobnosti Kys c a Žywca
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Narodil sa 6. 3. 1927 u obci Staró Bystrica.
Zomrel 23. 1 2. 2OI0 u Loilne. Martín Kolembus b ol síce p ol'ovník,

ale zuer skór chrónil ako stríel'al.
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S manželkou Milkou prežili šťastn! spoloúr! život. I)o uečnosti ho predišla o 25 rokou.

Aj napriektejto neprekonatel|nei dialke ostáuala pre neho neh4nucou láskou,

Dnes odpočívajil spolocne vedl|a seba na lodnianskom cintoríne,Martin l{olembus žilu obciLodno.



Martin Kolembus b ol sp oluzakladatel' Rozpráv ačskeho Lo dna.

I{aždoročne sa zťtčastňoval rozprávačskej suťqže a zakažďi,m zožal uspech.

Z aklad atelia rozp ráv ačskéh o Jestiu alu (sprav a M. Kolemb us,

Peter Holka, Peter Štrelinger, u klobtiku Milka Zimkouá)

V roku 2007 Martin l{olembus obdržal ocenenie Osobnosť Kysuc

za humanitfili činnosť s prihliadnutím na jeho básnicku tyorbu.
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Prvé verše písal už v mladosti, no básnicky debut Tich/ vYkrik
vydal až v roku I994.Po tom nasledovali zbierky básní Zrno v tíní
(l,gge) a Pokrm tela a ducha (tlll). Tematicly v nich spraco-

val motíry zprírody, rodinného prostredia (viacero básní venoval
manželke) a každodenného života, pričom sa s stredil na otázky

priatel'stva a medzil'udskych vzťahol poeticky uplatnil originálny
insitn/ rukopis. Autobiograficky s štylizované poviedky v zbierke

Zážitky kysuckého horára (tll7). S bor básní a esejí Medonos
(ZOO1) slávnostne prezentovali aj s jeho stavkou drevorezbár-

skych prác v Slovenskom národnom literárnom m zeu SNKv Mar-
tine. V roku 2003 vydal básnick zbierku Láska ie všade. V nasle-

duj cich rokoch mu r,yšli zbierky básní, vah a mudrostí Okrídlená
dusa (zoos) aútekdohory (zoo6).

Posledn/mi knižkami s zbierka Hore v hore, ktorá je citlirym
rrlberom zpoézíe a životn/ch esencií a sumarizačná brožovaná kni-
ha Slnečnáieseň, vktorejje je niekolko autororlich sil"Y.b životne
priam existenčn/ch príbehov. Nemohli v nej ch/bať ani básne s nos-

n/mi motívmi lásky, priatel'stva a prírody.
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Narodil sa 6. 3. 1927 v Starej Bystrici. Keďmal dva roly, zomrel
mu otec. Už ako šesťročn/ sa stal obecn/m pastierom kráv a oviec.

Vlrastal vskutku uprostred prírody, ktorá mu davala kridla fantázie.

V rokoch 1943-|946 sa učil v Žiline za cukrára. Tu potom v ro-

koch t9+6 - 1954 pracoval vo vyrrčenom odbore. Srdce ho však

ťahalo do hór, a preto si vzdelanie doplnil na lesníckych školach
v Čadci, ŽIline av rokoch 1969 - 1972 nalesníckei škole v Koka-
ve nad Rimavicou. Viac ako tridsať rokov pracoval ako lesník v oš-

čadnickom i lodnianskom chotári. Vroku 2007 obdržal ocenenie
Osobnosť Kys c za humanitnri činnosť s prihliadnutím na jeho

básnicku tvorbu.

Zomrel23. 12.2010 v čadčianskej nemocnici. Pochovali ho
28.IZ.2010 vLodne.


