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sú pokladnicou poznania, napr. už dávnejšie zabudnutých kolied
a pesničiek a tie v Harkabúze prezentovali spolu so svojimi vnukmi.

Koncert venovaný starým rodičom ..................................................... 5
Pekné vinše babke a dedkovi .......................................................... 6-7
Medzi klamstvom a pravdou II. ...................................................... 8-9
Horčičné zrnko .................................................................................. 10
Krátko z Oravy ................................................................................... 11
Z dejín (hornej) Oravy IX. ............................................................ 12-14
Čo láka turistov do lyžiarskeho strediska v Jurgove? ........................ 15
Lyžiarska sezóna sa už celkom rozbehla. Pozreli sme sa do zimného
strediska v Jurgove, ako sa mu darí a aké nové lákadla boli sprístupnené turistom.

15

Košický zlatý poklad v Krakove .................................................... 16-17
Vzácna zbierka jedinečných zlatých mincí je sprístupnená krakovskej verejnosti na kráľovskom zámku Wawel.

Krátko zo Spiša .................................................................................. 18
Z krajanských oblátkových stretnutí..................................19-23
Nový rok vnáša do každej spoločnosti nové nádeje a plány. Nie je
tomu inak ani v prípade jednotlivých miestnych skupín na Spiši
a Orave, ktoré na začiatku roka organizujú stretnutia svojich členov.
Je to príležitosť pre spoločné posedenia, diskusie, spev slovenských
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Približujeme Vám postavu mučeníka a pravého Kristovho kňaza,
ktorý v období druhej svetovej vojny položil svoj život za vieru a za
slobodu iných ľudí. Bol pre nich v ťažkom a temnom čase trýznenia
v koncentračnom tábore skutočnou oporou a silou vyžiarujúcou
z čistoty srdca. Škoda, že Orava naňho akosi pozabudla a skôr sa
skláňa k jeho menovcovi, ktorému tvorí umelý mýtus.

Farnosť Fridman v roku 1832 (3) ................................................. 28-29
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Na obálke: Zimné zátišie v Harkabúze na Orave. Foto: M. Smondek. Grafická úprava: A. Błaszczyk.
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BUDÚCNOSŤ ZÁVISÍ OD NÁS...

Podpredseda ÚV SSP
František Harkabuz

Od posledného zjazdu už prešlo desať rokov, takže je to dosť dlhé obdobie,
počas ktorého sa v našej organizácii
udialo toho naozaj veľa. Mne po celý ten
čas ležala na srdci. Už pred posledným
zjazdom realizoval Spolok stavebné práce na Spiši v Kacvíne na Dome slovenskej
kultúry. O takomto dome sme tu na Orave taktiež dlho snívali, a preto sme verili,
že v blízkej dobe po zjazde sa podarí rozbehnúť podobnú
stavbu aj tu, u nás na Orave v Jablonke. Mali sme niekoľko
pozemkov na oku, ale akosi nám utekali spod ruky a takto
prechádzal rok po roku a na Orave sa skoro nič nedialo. Na
Spiši sa medzitým rozbehli stavebné práce na Centre slovenskej kultúry v Novej Belej a my sme nemali ani len pozemok. Medzitým prišla ponuka vykúpiť budovu starej veterinárnej stanice. Žiaľ, po niekoľkých rokoch táto možnosť
zmizla nenávratne. Z Úradu gminy sme síce dostali ponuku
na kúpu pozemku v Hustých domoch, kde však nebola dobrá prístupová cesta a potom ponuku na kúpu starej školy
v Matonogoch, ktorá bola veľmi vzdialená od centra, takže
ani jedna z ponúkaných možností nám nevyhovovala.
Túto situáciu zmenilo rokovanie na Úrade vlády Slovenskej republiky v Bratislave a stretnutie prezidentov Slovenska a Poľska, Ivana Gašparoviča a Lecha Kaczyńského, na
ktorom čelní predstavitelia sľúbili, že podporia výstavbu
Domu slovenskej kultúry rovnakou čiastkou, čo v nasledujúcom kalendárnom roku prezident Slovenskej republiky
splnil. Žiaľ, naplnenia sľubu zo strany poľského prezidenta
sme sa nedočkali, pretože svoj sľub odložil na neskôr a následne zahynul pri leteckej nehode. Čo je však zvláštne,
jeho nástupca nechce o tejto podpore počuť, čo je pre nás
nezrozumiteľné, pretože tento prísľub sa zaviazali splniť
najvyšší predstavitelia obidvoch štátov.
Napriek týmto komplikáciám musím povedať, že za posledné obdobie sa udialo pre nás mnoho pozitívneho. Podarilo sa
kúpiť pozemok pod Centrum slovenskej kultúry v Jablonke, za
veľmi východných podmienok sme kúpili budovu starej školy
v Podvlku, klubovňa v Jablonke bola presťahovaná do pekných
priestorov v budove Gminného družstva, kde sídli dodnes. Spolok organizuje na Orave Deň Slovenskej kultúry a sporadicky
prehliadku krajanských dychových hudieb. Máme slovenskú
sv. omšu v Jablonke, takže naozaj toho málo niet.
A čo sa týka Miestnej skupiny SSP v Harkabuze, ktorej som predsedom, v porovnaní s celou Oravou sa toho
za posledné roky udialo nepochybne menej. Avšak čo je
chvályhodné, dodnes funguje u nás pri Spolku kapela heligonkárov, a taktiež pravidelne prichádzajú ku mne mladí
hudobníci, ktorí sa učia hrať na husliach alebo na heligónke. Škoda len, že zo školy sa vytratil slovenský jazyk. Avšak
spolupráca so školou sa naďalej rozvíja sľubne. Verím teda,
že takáto tendencia neustáleho rozvoju nám vydrží aj do
ďalších rokov v nastávajúcom období.

Predsedníčka OV SSP
na Orave Genovéva Prilinská

Ako hodnotím obdobie od posledného zjazdu? Veľmi pozitívne, pretože
sa toho naozaj veľa zmenilo a to nepochybne k lepšiemu. Veď ešte pred niekoľkými rokmi sme sa tlačili v Jablonke
v klubovni, ktorá sa nachádzala v súkromnom dome, v ktorom nám v zime
voda zamŕzala a na záchod sme museli
chodiť do latriny. Dnes máme v Jablonke krásnu klubovňu, v ktorej sa neustále niečo deje. Máme
dve miestnosti, v jednej tej menšej bola zriadená kancelária a je to zároveň miesto, kde sa každý týždeň stretávame. V tej väčšej miestnosti sme si zriadili regionálny kútik,
do ktorého sme poprinášali rôzne veci, z ktorých mnohé
si pamätajú ešte našich starých rodičov. Tu sa nachádza
taktiež naša knižnica a táto miestnosť nám slúži aj ako galéria. Mali sme možnosť prezentovať v nej obrazy našich
oravských rodákov – maliarov Františka Kolkoviča a Lýdie
Mšalovej, ako aj výstavy iných slovenských umelcov.
Dá sa povedať, že naša klubovňa je v porovnaní s tou
starou dennodenne využívaná. Každý týždeň v stredu sa
v nej stretávajú, vracajúc sa z trhu, krajania zo všetkých
obcí z Oravy. Toto stretnutie je pre nás takým povzbudením v našej práci. Okrem toho prichádzajú do klubovne
v Jablonke dvakrát do týždňa deti, s ktorými pracuje vedúca klubovne Božena Bryjová. Deti majú možnosť zúčastniť
sa pracovných dielní, na ktorých sa učia robiť rôzne zaujímavé veci. Pracovné dielne v našich klubovniach sa rozbehli po projekte Kruh priateľov slovenskej kultúry, ktorý
v našich obciach zorganizovalo Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku. Vďaka tomuto projektu sa nadviazala blízka spolupráca s viacerými umelcami zo slovenskej strany a práca
s deťmi formou pracovných dielní pretrvala dodnes.
Čo sa týka našej druhej klubovne v Podvlku, v budove
starej školy bola otvorená pred niekoľkými rokmi, a nepochybne môžeme o nej povedať, že je hybnou silou rozvoja
krajanského života v Podvlku. Istý čas tu nacvičoval mládežnícky folklórny súbor, ktorý žiaľ, zanikol. Medzičasom
sa však podarilo založiť detskú ľudovú kapelu, ktorú vedie
Krištof Pieronek, a taktiež mažoretkovú skupinu Magnes,
ktorú zasa vedie Anička Turvoňová. Zo starších mažoretiek
boli oddelené tie mladšie a tak vznikla detská mažoretková skupina Magnesik. O obnovu vyučovania slovenského
jazyka na ZŠ č. 2 v Podvlku sa postarala krajanka Kristína
Gribačová, za čo jej patrí vďaka.
Verím teda, že podobne ako v Podvlku, sa činnosť rozbehne aj v ďalších miesených skupinách, aby snaha, ktorú
vložili do činnosti Spolku naši otcovia a dedovia, nevyšla
nazmar.
Marián Smondek
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HARKABÚZ

Deň starých rodičov
v Harkabúze

D

ňa 19. januára t. r. sa v obecnej zbrojnici zišli starí rodičia na pozvanie svojich vnukov a vnučiek.
Súčasne prebehla aj XI. rodinná súťaž v spievaní
kolied. Podujatie zorganizovala Základná škola M. Konopnickej z Harkabúza a Gminnný kultúrny dom (GKD) z Raby Wyżnej. Zhromaždených bolo neúrekom, ale keďže dobrých
ľudí sa všade veľa zmestí, tak aj harkabuzská zbrojnica ich
dokázala pomestiť. Medzi pozvanými boli: riaditeľka GKD
Elżbieta Smółka, Teresa Rusnak z Sieniawy, harkabuzský farár Leszek Uroda a farár Marek Kasperkiewicz z Podsklia,
riaditeľ miestnej ZŠ Grzegorz Bisaga s celým učiteľským
zborom, žiakmi a najdôležitejší hostia starí rodičia. Bez nich
by toto podujatie nemalo opodstatnenie.
V rodinnej súťaži v spievaní kolied v kategórii spev bez
hudobného doprovodu zvíťazila rodina Kierpcovcov i Gutovcov, druhé miesto obsadila rodina Gribáčovcov s rodinou Sončekovcov, tretie miesto patrilo rodine Szarlejovcov.
V kategórii spev s hudobných doprovodom prvé miesto obsadili súčasne dve rodiny Możdżeniovcov a Długopolských.
Všetci súťažiaci za vynaložené úsilie získali odmeny, ktoré do
súťaže ponúkla pani Elżbieta Smółka, za čo jej ďakujeme.
Žiaci prvého stupňa ZŠ pripravili originálny príbeh o narodení Ježiška, v ktorom sa objavil Eskimák a domorodci.
Predviedli svoje schopnosti aj v scénke „Repa“, ktorá sa
obecenstvu veľmi páčila.
Na záver podujatia sa zhromaždeným prihovoril pán
Pulawski – Švéd poľského pôvodu vychovaný v Dánsku,
ktorý sa rozhodol vrátiť sa ku koreňom a svojimi zisteniami
je pozitívne prekvapený.
Ilona Traczyk-Bożek
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KREMPACHY

Koncert venovaný starým
rodičom

D

ňa 21. januára t. r. sa v Obecnom kultúrnom
dome (OKD) v Krempachoch uskutočnil koncert
venovaný starým rodičom. Usporiadal ho FS Zelený javor a jeho detská skupina Malí tanečníci. Hľadisko sa
vyplnilo do posledného miesta, zišli sa starí rodičia nielen
z Krempách, ale aj z okolitých obcí, aby si pozreli program
pripravený svojimi vnukmi.
Na javisku sa prezentovali najmladšie deti so spevom
kolied a predviedli tiež moderné tance na tóny filmovej
hudby. Staršia skupina dievčat uviedla spišské tance a dospelí zatancovali slovenské tance z okolia Šariša, niekoľko
maďarských tancov, tance z Transylvánie a Balkánu. Pre
staré mamy bola súťaž v tancovaní spolu s vnúčatami. Porotu tvorilo hľadisko a podľa neho boli udelené odmeny.
Veľa smiechu vzbudila u publika humoristická scénka
Svokra žaluje, v ktorej sa vtipným spôsobom hodnotila
dnešná nevesta. Na záver koncertu celý súbor predviedol
humoristickú scénku zo života obce s názvom Urbarská
schôdza, ako ženy išli na schôdzu a čo len z toho vzniklo.
Obecenstvo odmenilo hercov dlhým potleskom za výbornú zábavu, ktorú im pri tom dopriali. Ďalším prekvapením
pre starých rodičov bola veľká maľba na zadnej stene javiska znázorňujúca krajinku obce pred sto rokmi. Na jej vzniku sa podieľal celý súbor pod dohľadom vedúcej.
Pripomeňme, že súbor Zelený javor oslavuje tento
rok 23. narodeniny a skupina Malí tanečníci 14. Vedúcou
a choreografkou súboru je Mária Wnęková. Pôsobí pri OKD
v Krempachoch. Vlani súbor nahrával CD a pripravoval fotografie do svojho kalendára. Práve pri príležitosti tohto
koncertu uviedol súbor kalendár a príjem z jeho predaja je
určený na jeho potreby.
Na záver richtár Krempách J. Petrášek poďakoval vedúcej a členom súboru za peknú reprezentáciu obce a sľúbil
podporu v rámci možností obecnej rady.
Koncert uzavrela ľudová veselica, počas ktorej hrala
skupina Šikovní z Krempách.
František Paciga
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Pekné vinše babke a dedkovi

L

ásku, pohladenie, dobré slovo a veľa času i trpezlivosti majú vždy pre nás starí rodičia. Za to sa im aspoň
raz do roka vnúčatá snažia vyjadriť poďakovanie.
Deň starých rodičov vznikol z iniciatívy Američanky
Marian Lucille Herndon McQuade, ženy v domácnosti,
matky 15 detí a starej mamy 40 vnukov, ktorá v roku 1970
začala kampaň za ustanovenie tohto sviatku. Jej kampaň
podporila senátorka Jennings Randolph a v roku 1973 sa
Západná Virgínia stala prvým štátom, ktorý oslavoval Deň
starých rodičov, a v roku 1978 americký Kongres ustanovil
tento sviatok na mesiac september a v USA sa stal obdobím venovaným starým rodičom. Preto september, lebo
tento mesiac je symbolom jesene a v prípade starých rodičov jesene života. V Poľsku oslavujeme 21. januára Deň
starej mamy a 22. januára Deň starého otca. Na Slovensku
sa zatiaľ tento sviatok pokúšajú malými krokmi uviesť do
kalendára, ešte nie je určený presný dátum.
Rok 2012 Európska komisia vyhlásila za Európsky rok
aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Tým nás
chce upozorniť, že starší ľudia sú medzi nami, lebo niektorí
na nich zabúdajú. Poukazuje na dôležitosť udržiavania medzigeneračných vzťahov. Ich životné skúsenosti sú pre nás
veľmi dôležité. Je mnoho starších ľudí, na ktorých vlastné
rodiny zabudli, cítia sa opustení v domovoch dôchodcov.
Je to veľmi smutné a pre nich trpké. Celý život sa starali
o svoje deti a nakoniec tie deti, ktoré s láskou vychovávali,
ich od seba separujú.
Myslím si, že deti musíme učiť a aj im byť dobrým vzorom v spolunažívaní so staršími ľuďmi, lebo tak, ako sa my
dnes správame k starším, tak sa aj naše deti budú v budúcnosti správať k nám.
Pri tejto príležitosti skoro na všetkých školách žiaci
pripravili pre svojich starých rodičov kultúrne programy
a malé prekvapenia. Niektoré z nich sme navštívili a prinášame z nich reportáž.
Základná škola v Novej Belej pre svojich starých rodičov
pripravila bohatý kultúrny program. Z úst vnúčat poplynulo množstvo básničiek a vinšov. Boli to poďakovania za lásku, za pohladenie, za utierané slzy, za pomoc pri úlohách,
za voľný čas, ktorý svojim vnúčatám venujú a za rady získané celoživotnými skúsenosťami. Všetkých pobavila scénka
s názvom Čo by to bolo, keby nebolo babičky? Žiaci humor-

Slovenské vinše od žiakov
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Tanec pre babku a dedka

ným spôsobom ukázali, aký zmätok nastáva, keď na chvíľu
zmizne babička a hneď je postavený celý svet na hlave.
Deň starých rodičov si pripomenuli aj škôlkari v Durštíne. Svojim starým rodičom predviedli scénku spojenú
s narodením Ježiška a príchodom Troch kráľov. Predstave-

Účastníci kultúrneho programu v Durštíne

nie obohatila krásne pripravená scéna, ktorú dopĺňali kulisy a krásne kostýmy pripravené rehoľnými sestrami Nepoškvrneného počatia, ktoré škôlku vedú a pracujú v nej.
Z roka na rok stále prekvapujú dokonalosťou prípravy detí.
Vrúcne vinše a piesne starým rodičom krásne zarecitovali
a z celého hrdla i srdca zaspievali maličkí škôlkari.
So srdcom na dlani predviedli starší žiaci zo základnej
školy vo Fridmane pred svojimi drahými starými rodičmi
divadelnú scénku Dievčatko so zápalkami, za ktorú získali obrovský potlesk. Mladší žiaci sa tiež dobre pripravili
a predviedli, to čo sa naučili. Starí rodičia si vypočuli pekné

Vnúčatá potešili vo Fridmane
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

Pesničky pre starých rodičov

básne a vinše venované práve im. Mnohí starí rodičia uronili aj slzičku z dojatia.
Starých rodičov do školy pri ich sviatku pozvali tiež
škôlkari z Jurgova, ktorí im zarecitovali básničky, zaspievali prekrásne pesničky i zatancovali, čo vyvolalo úsmev na
tvárach zhromaždených.

Zhromaždení starí rodičia vo Vyšných Lapšoch

ale aj babičky a dedkovia, aby mali veľa síl na hry so svojimi vnukmi. So záujmom si pozreli príbeh o Jánovi, ktorý
mal trošku ťažkosti s učením. So svojimi problémami, teda
výsmechom zo strany svojich kamarátov sa podelil v liste
pápežovi Jánovi Pavlovi II. a dočkal sa aj odpovede od Sv.
Otca, čím svojich kamarátov ohúril.
Na záver kultúrneho programu žiaci odovzdali svoje prekvapenia a pozdravy, ktoré vlastnoručne pripravili
pri tejto príležitosti starkým a starkám. Neskôr sa konali
rozličné súťaže, v ktorých súťažili babky a dedkovia spolu
s vnúčatami. Výhercovia získali odmeny. Rodičovská rada
sa postarala o malé pohostenie. V príjemnej atmosfére
prebiehalo besedovanie.
Všetkým starým rodičom k ich už uplynulému sviatku
prajeme veľa zdravíčka a síl potrebných pri starostlivosti
o vnúčatá.
Dorota Mošová

Jurgovskí škôlkari na javisku

Vyšnolapšanská základná škola už podľa viacročnej tradície organizuje slávnosť pre dedkov a babky, ktorá sa teší
čoraz väčšej účasti, preto sa pani riaditeľka ZŠ Beáta Kurucová rozhodla využiť priestory klubovne, ktorá má pomerne veľkú sálu a scénu, aby všetkým babičkám a dedkom
bolo pohodlne. Na úvod slovo patrilo najmenším škôlkarom, ktorí starým rodičom spestrili chvíľu básničkami
a piesňami, starší žiaci prezentovali príbeh o narodení Ježiška. Objavili sa aj vitamíny, ktoré musia jesť nielen deti,

Príbeh o narodení Ježiška v podaní vyšnolapšanských žiakov

Mladá slovenská
poviedka 2012

O

ravské kultúrne stredisko, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje 9. ročník celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov – Mladá slovenská poviedka
2012. Súťaž je vypísaná pre tri vekové kategórie – žiakov
6.-9. ročníkov základných škôl a 8-ročných gymnázií, pre
študentov stredných škôl a pre dospelých autorov do 30
rokov. Svoju doposiaľ nepublikovanú poviedku v rozsahu
maximálne 5 strán môžu autori posielať v štyroch exemplároch do 30. júna na adresu: Oravské kultúrne stredisko,
Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, texty je možné
poslať aj e-mailom (osvetadk@osvetadk.sk). Súťaž je tematicky voľná a neanonymná, o víťazoch a oceneniach
v jednotlivých kategóriách rozhodne odborná porota. Jej
členmi budú renomovaní spisovatelia a vysokoškolskí pedagógovia. Vyhodnotenie súťaže spojené s vyhlásením výsledkov a literárnym večerom sa uskutoční v októbri v Dolnom Kubíne. Víťazné poviedky budú publikované v tlači
a v zborníku, víťazi získajú finančné ceny.
PhDr. Miroslav Žabenský, riaditeľ OKS
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VEĽKÁ LIPNICA

Medzi klamstvom a pravdou II.
„Hej, po coś ześ mie mamo, do skoł posyłała,
hej, ino mi nauka w głowje pomjysała
hej, ani jo nie głupi, ani nie wyucony
hej, zabrali mi duse, dali mi dyplomy.”

O

spravedlňujem sa všetkým, ktorých text piesne
Golec Uorkiestry urazil. Avšak netýka sa ona
vzdelancov, profesorov histórie alebo filozofov,
ako aj obyčajných kňazov, ktorí píšu a hovoria pravdu v súlade s vlastným svedomím. Je však veľké množstvo ľudí,
ktorí sa zaoberajú písaním histórie a kážu nepravdu.
Ďalej sa obraciam na všetkých, ktorí čítali môj predchádzajúci článok a čítajú taktiež tento, aby sa pred vyjadrením svojho názoru na tému, o ktorej píšem, najprv
dôkladne oboznámili s knižkami a materiálmi, na ktorých
sa opieram píšuc o Petrovi Borovom
a až potom si vytvorili názor na to,
kto hovorí pravdu a kto klame.
Dnes by som sa chcel bližšie vyjadriť ku knižke „Lipnica Wielka na
Orawie“ autorstva Tadeusza Trajdosa
a Ryszarda Rzemiszewského, ktorú
vydalo Vydavateľstvo a tlačiareň „Secesja“ v Krakove v roku 1993. Vydavateľom je dp. Władysław Pilarczyk,
ktorý pochádza z Kýčor a spolu s Halinou Pakosz, dcérou sestry, urobili
korektúru.
Knižku som prečítal niekoľkokrát,
tak, ako ma naučili. Čítal som ju normálne a neotáčal som si ju hore nohami, čítal som ju od začiatku, z ľavej
strany, nie ako to robia národy Blízkeho východu, odzadu a z pravej. Túto
knihu sa nedá jednak kúpiť v kníhkupectve, ale len ako tzv. „podpultový
tovar“. Dostala ju špeciálne vybraná
skupina ľudí, ktorí súhlasia s tým, čo
je v knižočke napísané.
Autor knižky Tadeusz Trajdos v prvej časti Z minulosti
Veľkej Lipnice (Z przeszłości Lipnicy Wielkiej) opisuje históriu osídlenia obce Veľká Lipnica a v ďalšej časti históriu
farnosti a kostola. Na záver sa zaoberá architektonickým
opisom kostola sv. Lukáša a jeho interiérom. V druhej časti
Ryszard Rzemiszewski píše o Petrovi Borovom, obhajcovi
našich práv.
Ale vráťme sa k veci. Autor opisuje históriu osídľovania
obce Veľká Lipnica odvolávajúc sa na urbárske knihy. Treba
tu jednak vysvetliť, že tzv. urbáry vznikli v rámci dnešného
Poľska len na Spiši a Orave, ešte v období Rakúsko-Uhorska a slovo urbár sa nenachádza v encyklopédii poľského
jazyka.
Čítajúc rôzne historické knihy, rôzne je táto história opísaná. Závisí od toho, kto knihu napísal a na čiu objednávku
a v takom duchu je historická téma prezentovaná. Nemusíme pritom ďaleko hľadať. Príkladom je napr. opis histórie
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po druhej svetovej vojne, ako aj spôsob opisovania histórie po politických premenách po roku 1981 vo východnej
Európe, čoho sme sami svedkami. Vzdelanci s mnohými
titulmi písali o veľkom priateľovi – o Sovietskom Zväze
a učitelia nás o tomto priateľstve učili.
Začínajúc čítať knižku na piatej strane čítame o počiatkoch histórie Veľkej Lipnice. Autor však nikde neuvádza,
z akých prameňov čerpal a kde sa tieto materiály nachádzajú. Z toho, čo viem, všetky dokumenty týkajúce sa vzniku oravskej župy, ktorú založila rodina Juraja Thurzu a ktorá bola majiteľom týchto zemí, sa nachádzajú v Štátnom
archíve na Slovensku v Bytči, ako aj na Oravskom hrade.
Všetky dokumenty sú písané po latinsky, po maďarsky alebo po slovensky. Neexistujú žiadne texty napísané v poľskom jazyku a na základe toho môžeme dôjsť k záveru, že
autor či jeho prekladateľ mal problém s preložením týchto
dokumentov do poľského jazyka.
Z toho dôvodu sa nebudem rozvádzať na tému osídľovania Veľkej
Lipnice. Nebudem sa taktiež zaoberať históriou farnosti a kostola
vo Veľkej Lipnici, ani nebudem
polemizovať, pretože som nevidel
archívne materiály opisujúce založenie farnosti a stavbu kostola.
Jedno však viem, že materiály opisujúce založenie farnosti a stavbu
kostola sú napísané po slovensky.
Potvrdil mi to dp. farár, ktorý aktuálne spravuje farnosť, počas
telefonického rozhovoru. Tento
fakt potvrdil taktiež ďalší kňaz pochádzajúci z Veľkej Lipnice, ktorý
pátral po histórii svojich predkov.
Ak nepíšem pravdu, všetko sa dá
overiť.
Dotknem sa však témy opisu
architektúry a interiéru kostola
sv. Lukáša. Na strane 39 môžeme
prečítať: Prejdime teraz k výzdobe
a výbave. Po barokovo-rokokovej
polychrómii zo Zubrického nezostalo nič, pretože na želanie dp. Bolesława Kolacza bola pravda zamaľovaná, ako aj
nápis v slovenskom jazyku, ktorý sa týkal dp. farára Zubrického.
Skúsme nad tým pouvažovať. Túto knižočku mi poslala
dcéra mojej sestry. Po niekoľkonásobnom jej prečítaní, ako
som už spomínal, aby som náhodou niečo neprehliadol,
zobral som do rúk slúchadlo a zavolal do Lipnice. Hovorím
dobrý deň, pýtam sa čo je nové, a dostal som odpoveď,
že nič. Ako to, že nič, veď asi z kostola ukradli štrnásť zastavení krížovej cesty. Tvrdia, že sú. Ja na to, chvála Bohu.
Píšem o tom preto, lebo som bol prekvapený, ako je možné nespomenúť 14 zastavení krížovej cesty, na ktorých sa
nachádzajú nápisy v slovenskom jazyku. Okrem toho taktiež niekto nezbadal veľký nápis na oblúku „JA SOM CESTA,
PRAVDA A ŽIVOT“. Je možné, že autor ich z istých príčin
nezbadal, ale nie je možné odpustiť to dp. Władysławovi

Pilarczykovi, ktorý sa pod týmito nápismi modlil. Pre lepšie
pochopenie celej tejto situácie som tu napísal jeden z goralských vtipov:
„Bola havária, auto narazilo do stromu. Prichádza policajt a vidí gorala sediaceho na svahu. Policajt sa pýta gorala, či videl, ako to bolo? Goral odpovedá, že videl. Tak
povedzte, ako to bolo. Goral sa pýta na to policajta, či vidí
ten strom. Policajt na to, že vidí. Nuž a oni ho nevideli.“
Jednak tu to vyzerá úplne inak, pretože autor, ako i dp.
Pilarczyk nechceli vidieť. Preto by mal radšej dp. Pilarczyk
namiesto nepravdivých kázni o Petrovi Borovom vysvetliť,
prečo pominul také viditeľné príklady pravdy, ktorými sú
zastavenia krížovej cesty, alebo veľmi dobre známy nápis
„Ja som cesta, pravda a život“.
Rád by som tu zacitoval báseň Emila Kowalczyka:
„Kosciół w Lipnicy”
Ze zbójnickie wieze
zwóny
co nie posły bojować
za Franciska – Józefa
znowu wołajo,
Zycie pamiyńć cofo
Kiesek stoł tu
ewagielicki zbór
Dzisiok katolicki mur
W ółtorzu wielgiym
madziarscy świnci
Pod krzyzowom drógom
Pismo slowiyńskie
Na kościele łacińskie
polskie i znowa slowiyńskie
A jo sie modlym
scyrze
po swojymu
po orawsku
Boze trójjedyny
Precóz tyn orawski
świat taki pokryncony
Po uvedení historických dôkazov pravdy dá sa len ťažko
pochopiť, ako len môže takýmto spôsobom falšovať históriu Tadeusz Trajdos. Dôkazy pravdy sú základným pilierom
Oravcov tak po poľskej ako i po slovenskej strane Oravy
existujúcej od mnohých stáročí. Dôkazmi pravdy sú kostoly, ktoré stoja a ktoré postavili Oravci, v ktorých sa modlili po slovensky a taktiež cirkevné archiválie sú písané po
slovensky. Pri týchto kostoloch sa nachádzali farské školy,
v ktorých sa deti učili po slovensky.
Po slovensky sa taktiež učil a modlil dp. Ferdynand Machay st. a vtedy mu to vôbec neprekážalo. Od prvej triedy
ľudovej školy v Jablonke až po univerzitu v Budapešti sa
učil po maďarsky a po slovensky a taktiež sa v škole po slovensky modlil. Poľský jazyk nikdy v žiadnej škole nepočul,
o čom dp. F. Machay spomína vo svojom pamätníku „Moja
droga do Polski“. Len ťažko sa dá pochopiť, ako môže niekto
napísať, že na Hornej Orave sa osídľovali poľskí osadníci,
keď nerozprávali po poľsky, ale oravským nárečím. Ešte

ťažšie sa dá pochopiť, ako títo poľskí osadníci tu mohli stavať kostoly, na oltároch ktorých stoja maďarskí a slovenskí
svätí. Chcem všetkých poinformovať, že emigranti prichádzajúci do USA z Oravy a Spiša sa cítili byť Slovákmi. Osídlili
sa v južnej časti Chicaga blízko goralov, podobne ako bývali
vo svojom rodnom kraji. Vedľa poľských kostolov postavili svoje slovenské kostoly a založili farnosť sv. Michala na
49-tej Damen a sv. Šimona na 51-ej California. Zakaždým,
keď otec biskup Ján Škodoň prichádza do Chicaga, slúži sv.
omšu v slovenskom jazyku pre klub Chyžné. Okrem toho
emigranti z Malej a Veľkej Lipnice vytvorili slovenskú farnosť v štáte Pensylvánia, kde sa nachádza veľký slovenský
cintorín, na ktorom bez problémov nájdeme hroby emigrantov z Malej a Veľkej Lipnice s náhrobnými kameňmi,
na ktorých sú nápisy v slovenskom jazyku. Všetci, ktorí nevedia, odkiaľ pochádzajú Oravci, nech prídu do Ameriky
a nech prídu na piknik alebo zábavu, ktorú organizuje klub
Babia hora. Ako to zakaždým býva, keď si všetci už trochu
vypijú, ľudia sa stávajú zhovorčivejší a pravda vtedy vychádza na povrch. Takisto sa stáva aj tu, a keď už všetkým zašumí radosť v hlavách, začínajú spievať po slovensky a to
nielen tí starí emigranti, ale aj tí, ktorí prišli do Ameriky len
pred nedávnom. Ale keď sa zhováram s kamarátmi, tí mi
potvrdzujú, že tak isto sa deje aj na zábavách na Orave.
Vráťme sa teraz k druhej časti publikácie autorstva
R. Rzemiszewského „Piotr Borowy Obrońca Praw Naszych“.
Peter Borový podľa knihy dp. Machaya je veľmi kontroverznou osobou. Rzemiszewski opisuje Borového ako veľmi nábožného človeka a nasledovateľa Krista. Avšak podľa
dp. Machaya je prezentovaný z úplne iného pohľadu, čo sa
budem snažiť v ďalšej časti zdôvodniť.
R. Rzemiszewski píšuc o Borovom sa odvolával na
veľkého filozofa dp. profesora Józefa Tischnera, ktorý vo
svojej kázni počas slávnosti vmurovania pamätnej tabule
venovanej pamiatke Petra Borového hovoril o ňom ako
o výnimočnom a dokonca svätom človekovi, ktorý púšťal
Boží mlyn na dobro, na krásu a na pravdu. Nedokážeme
však povedať, čo všetko vedel pán profesor, pretože keby
prečítal knižku dp. F. Machaya „Moja droga do Polski“, určite by zmenil svoj názor. Na siedmej strane dp. Machay
v knižočke „Piotr Borowy Apostoł Orawy“ píše: „Bol samoukom, pretože do farskej školy chodil len dva či tri mesiace.
Veľmi rád čítal, čo sa však naučil len s veľkou námahou.
Šťastnou zhodou náhod v knižnici dp. farára bolo mnoho
poľských kníh a mladý Borový mohol čítať v materinskom
jazyku.“ Neviem, na čo slovenskému kňazovi boli potrebné
poľské knihy, avšak Rzemiszewski vo svojej práci na strane 52 píše: „Borový mal 53 rokov, keď mohol po prvýkrát
zobrať do ruky anonymnú brožúrku napísanú v oravskom
nárečí „Co to za jedni“. Nielen on, ale i ostatní Oravci mohli
prečítať po prvýkrát text, ktorý nebol napísaný v slovenskom jazyku. Avšak oravské nárečie nie je poľským jazykom. Neviem teda, kto tu píše pravdu a kto klame.
S oravským pozdravom

Lipniczaniń, H.A. USA
Preložil: Marián Smondek
Pokračovanie v nesledujúcom čísle
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HORČIČNÉ ZRNKO
12. 2. 2012
6. cezročná nedeľa
(Mk 1, 40 – 45)

26. 2. 2012
1. pôstna nedeľa
(Mk 1, 12 – 15)

Mama sa pýta syna, čo sa stalo, že je nejaký iný, manžel sa pýta manželky, kamarát si všimne na svojom kamarátovi... Vieme na svojich blízkych zbadať zmenu, zbadať,
že sa čosi deje. Ukryť radosť, šťastie, spokojnosť, alebo
smútok, sklamanie, či únavu, je niekedy nemožné. Predpis Zákona prikazoval každé podozrenie na pokožke ukázať kňazovi. Židia nesmeli zatajiť, ukryť čo i len najmenšie
podozrenie na malomocenstvo. Ak sa malomocenstvo
preukázalo, malomocný bol vykázaný spomedzi zdravých
a vždy, keď sa priblížil do blízkosti zdravých ľudí, mal dávať
hlasne najavo, že je postihnutý ťažkou chorobou malomocenstva. V Starom zákone sa spomínajú dve uzdravenia
z malomocenstva: Mojžišova sestra na púšti a vojenský
veliteľ Náman. Ak na nás vidieť naše pocity, predsa len
naše vnútro skrýva toho veľa a ani nie sme povinní ísť
s tým na verejnosť. Súčasná lekárska veda nedokáže úplne zbaviť malomocenstva, iba zastaví jeho priebeh, no následky ostávajú. Avšak v duchovnom poriadku sa môžeme
s dôverou a nádejou uchádzať o úplné duchovné uzdravenie. Nielenže nás očistí a zastaví duchovný úpadok, Ježiš
nám dokáže vrátiť duchovné zdravie tak, že po duchovnej
lepre neostane ani stopa.

Apoštol Peter v liste pripomína záchranu, ktorú nám
prináša krst. Vďaka krstu dostávame dar čistého svedomia. Avšak počas života prichádzajú ťažké skúšky, v ktorých obstojíme so striedavými výsledkami. Evanjelista Marek opisuje pokúšanie veľmi stručne, ale zároveň do tohto
stručného opisu skryl jasný návod, ako sa zachovať vo
chvíľach skúšky svedomia. Zo strany Ježiša niet žiadneho
vyjednávania so Zlom. Prví ľudia neodmietli pokušenie. Na
jednej strane je to dramatické zlyhanie človeka, ktoré má
dosah na nás všetkých, na strane druhej rázne Ježišovo:
Odíď, satan! Diabol využíva slabosť našej prirodzenosti.
Vie, že sa nikto nesprieči tak ako Kristus. Vie, že to cez človeka môže ničiť Božie kráľovstvo. K víťazstvu nad pokušením nám pomôže iba úzke spoločenstvo s Ježišom, ktorý
sa postil, modlil a zvíťazil nad pokušením. Naše spoločenstvo s Ježišom musí mať podobu nekompromisného postoja voči pokušeniam i hriechu. Veľkosť a svätosť človeka
sa rodí tam, kde je prvou reakciou na pokušenie rozhodné
NIE. Ak sa človek nezmohol na prvé nie, ale ľutuje a snaží
sa o nápravu, spoločenstvo s Ježišom sa obnovuje a každé
nové upevňuje proces obrátenia. Takisto prehlbuje jednotu s Kristom, ktorý zvíťazil na pustatine, na kríži a definitívne svojím zmŕtvychvstaním.

19. 2. 2012
7. cezročná nedeľa
(Mk 2, 1 – 12)
V evanjeliu vystupuje chorý muž, ktorý má vo svojej
blízkosti starostlivých ľudí a ani nemožnosť dostať sa do
Ježišovej blízkosti nie je pre nich prekážkou. Cez rozobratú
strechu spustili chorého a umožnili mu duchovné i telesné
uzdravenie. V spojitosti s liturgickou spomienkou Panny
Márie Lurdskej 11. februára pamätáme v liturgii na našich
chorých. Pápež sa každoročne prihovára chorým v posolstve. Ústrednou myšlienkou tohtoročného svetového dňa
chorých sú slová Pána Ježiša: „Vstaň a choď, tvoja viera
ťa uzdravila“ (Lk 17, 19) Svätý Otec povzbudzuje chorých,
aby napriek svojej ťažkej situácii nachádzali istotu vo viere,
aby ju živili počúvaním Božieho slova, osobnou modlitbou
a sviatosťami. Pápež sa obracia na tých, ktorí majú v súčasnosti sprostredkovať Ježišovu blízkosť a umožniť chorým
znova nadobudnúť duchovné či fyzické zdravie. Kňazi majú
byť chorým k dispozícii s vysluhovaním sviatostí. Podľa príkladu Dobrého pastiera sa majú starať o hriešnych ľudí
a ukazovať im nekonečné Božie milosrdenstvo. Rímsky
biskup vyjadril v posolstve úprimnú vďačnosť všetkým,
ktorí pôsobia vo svete zdravia; rodinám, ktoré vo svojich
chorých príbuzných vidia tvár trpiaceho Krista a nakoniec
všetkým, ktorí svojím prístupom ukazujú Krista druhým
bez toho, aby vyslovili jeho meno.

4. 3. 2012
2. pôstna nedeľa
(Mk 9, 2 – 10)
V knihe Zázrak otca Malachiáša opisuje autor, ako
v jednej farnosti staručký kňaz nechal zmiznúť miestnu
krčmu. Nastala veľká zmena. Najskôr sa ľudia tešili, pretože tí, ktorí krčmu navštevovali, míňali menej peňazí, inak
trávili svoj čas a boli so svojou rodinou. Zo zázraku bolo
obrovské nadšenie, no postupne sa situácia menila. Chlapi
boli pridlho doma, ženy na to neboli zvyknuté. Zázrak sa
obrátil proti Malachiášovi. Na tomto vtipnom deji ukázal
autor rozdiel medzi zmenou a premenou. Zmena ako čosi
čiastkové, čo sa nás vnútorne vôbec nemusí dotknúť, alebo sa dotkne na krátky čas a na druhej strane premena,
ktorá je spätá s vnútrom človeka. Ak dochádza i k vnútornej premene, potom je záruka, že zmeny budú stále.
V spomínanej farnosti nastala iba vonkajšia zmena. Zmizla
krčma, ale vnútornej premeny nebolo a preto sa situácia
časom vrátila späť.
Pôstne obdobie je pre nás výzvou k zmenám. Ale najskôr musí nastať premena v nás. Nech Pán upevní všetky naše rozhodnutia a vedie nás k tomu, aby sme túžili
po vnútornej premene, ktorá sa prejaví navonok v zmene
nášho zmýšľania a správania sa. Pán Boh bdie nad nami
a posilňuje nás svojou pomocou.
Spracoval: vdp.Viktor Pardeľ
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KRÁTKO Z ORAVY
Oravské koledovanie 2012

V. memoriál Dr. Emila Kowalczyka

Dňa 15. januára 2012 sa v Centre kultúry Hornej Oravy v Jablonke uskutočnilo tradičné vianočno-novoročné
podujatie „Oravské koledovanie“. Všetkých zhromaždených srdečne na podujatí privítal vojt gminy Antoni Karlak
a primátor Trstenej Jozef Ďubjak. Prehliadku koledníckych
tradícií otvorilo vystúpenie FS Male Podhale, následne sa
predstavili deti z Barky, žiaci Združenej školy v Jablonke
a spevácka skupina Alfa z Trstenej. Oravské koledy zaspievala mládežnícka ľudová kapela Hajduky z Dolnej Zubrice.
Záver patril koledníkom z FS Skalniok z Hornej Zubrice.
(Zdroj: jablonka.pl)

Dňa 28 januára t.r. sa vo Veľkej Lipnici – Prívarovke
uskutočnil už piaty ročník súťaže v behu na lyžiach pomenovanej po Dr. Emilovi Kowalczykovi. Tento rok vítal pretekárov poriadny mráz, ale ani to neodradilo účastníkov
a dokonca ich bolo tento rok najviac spomedzi všetkých
ročníkov – približne 200. Najzaujímavejší priebeh mal beh
kategórie Open 31-55, do ktorej sa aktívne zapojil taktiež
miestny farár Zbigniew Zięba. Súťaž v spolupráci s obcou
už tradične zorganizovala Základná škola č. 4 v Prívarovke.
Odmeny pre víťazov zabezpečili vojt gminy Veľká Lipnica
B. Jazowski a družstvo „Samopomoc chłopska“ z Jablonky.
(Zdroj: lipnicawielka.pl)

Koncert Dychového orchestra
Pohraničnej stráže
Dňa 5. februára 2012 sa v Centre kultúry Hornej Oravy
v Jablonke uskutočnil koncert reprezentačného dychového orchestra pohraničnej stráže z Nového Sącza. Tento orchester patrí medzi najlepšie vojenské orchestre v Poľsku
a vedie ho kapelník kpt. Leszek Mieczkowski a má za sebou
mnohé vystúpenia v celej Európe. V Jablonke sa orchester predstavil s rôznorodým repertuárom, hostia si mohli
vypočuť melódie J. Straussa, A.Chaczaturiana, variácie na
tému goralskej muziky. Svojím spevom očarila divákov speváčka a sólistka orchestra Natalia Zabrzeska –Nieć, ktorá
nielenže nádherne spievala, ale k piesňam vždy vyberala
vhodné šatové kreácie. (Zdroj: jablonka.pl)

Oravský chlieb bude na zozname
tradičných výrobkov
Tento potravinársky výrobok z Malopoľska by sa mal
nájsť na zozname Ministerstva. Originálnu chuť mu dodávajú zemiaky a nepochybne kapustný list. Kedysi sa piekol
na zákvase, avšak po druhej svetovej vojne gazdinky prešli
na droždie. Napriek tomu si chlieb zachoval svoju originálnu chuť. Azda najdôležitejšou prísadou je kapustný list. Čo
je však zaujímavé, vo Veľkej Lipnici sa používa sušený, zatiaľ čo v Hornej Zubrici používajú čerstvý. Dnes si život bez
chleba nedokážeme ani predstaviť, ale na chudobnej Orave bol on ešte pred niekoľkými desaťročiami sviatočným
jedlom. Na záver len dodám, že o zápis chleba do zoznamu
sa snaží Združenie rozvoja Oravy. (Zdroj: lipnicawielka.pl)

Pobočka Družstevnej banky
vo Veľkej Lipnici bola presťahovaná
Od 30. januára 2012 Družstevnú banku vo Veľkej Lipnici
nenájdete v budove úradu Gminy, ale v budove obecného
družstva vedľa pošty. Sťahovanie bolo náležite oslávené
a tak veríme, že klienti banky budú naďalej s ňou spokojní
aj na novom mieste. (Zdroj: lipnicawielka.pl)
Sprac. Marián Smondek
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE
Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,
nemá budúcnosť.

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris

Z DEJÍN (HORNEJ) ORAVY IX.
Včul, Orava, budeš boľavá!

Tak zneli trpké slová oravského rodáka a významného
slovenského básnika svojej doby Pavla Országha Hviezdoslava v básni, ktorú napísal po šokujúcom rozhodnutí Veľvyslaneckej rady z 28. júla 1920 o rozdelení Oravy na dve
časti a kde vyjadril svoj hlboký smútok i sklamanie nielen
nad touto udalosťou, ale aj nad postojom Poliakov, ktorých dovtedy považoval za druhov. Hviezdoslavova báseň
realisticky vyjadrovala veľké rozhorčenie i rozčarovanie,
ktoré medzi Slovákmi vyvolalo rozdelenie tohto historicky
i hospodársky jednotného územia.
Rozhodnutie však neuspokojilo ani poľskú stranu. Poliaci neboli spokojní predovšetkým s hranicou na Těšínsku,
ale ani s malou časťou Spiša a Oravy. V mene poľskej vlády podal 31. júla 1920 protest proti tomuto rozhodnutiu
Ignác Ján Paderewski. V ňom okrem iného skonštatoval,
že: „...v spišských a oravských okresoch 24 043 Poliakov
pripadne Poľskej republike, a vyše 45 000 našich rodákov
ostane v Československu...“1. Z tohto ničím nepodloženého názoru o počte Poliakov na severe Slovenska vychádzali ďalšie snahy o pripojenie Oravy k Poľsku. Táto nespokojnosť nakoniec viedla k tomu, že napriek podpísaniu
arbitráže medzi Československou a Poľskou republikou,
nedošlo k jej následnej ratifikácii. Nebola ratifikovaná ani
dvojstranná zmluva z novembra 1920 upravujúca postavenie menšín žijúcich po oboch stranách, ani politická zmluva z novembra 1921, ktorá upravovala lokálne pomery na
bývalom plebiscitnom území.2
Napriek tomu od 7. augusta 1920 Medzinárodná subkomisia pre Spiš a Oravu prestala vykonávať administráciu
na plebiscitnom území a odovzdala právomoci do rúk vymenovaných komisárov. Na bývalom plebiscitnom území
pridelenom Československu funkciu komisára vykonával
nadporučík Leopold Řehulka, ktorý bol v septembri vystriedaný Jánom Vančom.3 Na československej strane boli
zriadené tri likvidačné komisie, a to vojenská, ktorá mala
ORLOF, E.: Polska działalność polityczna dyplomatyczna i kulturalna w Słowacji w latach 1919-1937. Rzeszów : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Rzeszowie, 1984, s. 51.
Tu treba podotknúť, že podľa sčítania obyvateľstva z roku 1921 sa na území Slovenska k poľskej národnosti prihlásilo 6059 obyvateľov, z toho však 2536 ako
československí štátni príslušníci a 3523 cudzincov. TRAJDOS, T. M.: Memoriał
Karola Ripy z 1933 roku o sytuacji Polaków na Słowacji. In: Mazowieckie Studia
Humanistyczne, nr. 1-2, 2000, s. 160.
2
Podrobnejší obsah jednaní a jeho výsledkov pozri: SZKLARSKA-LOHMANOVA, A.:
Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne w latach 1918 – 1925, Wrocław
– Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1967, s. 71 – 88.
3
Archív mestského úradu v Spišskej Starej Vsi, Kronika mesta Spišská Stará Ves
do roku 1945.
1
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Smútok nad rozdelením Oravy vyjadril aj slovenský básnik P. O. Hviezdoslav

stanoviť provizórne hranice, materiálna, ktorá bola zodpovedná za odovzdanie štátneho majetku ako policajné
stanice, telefóny či pošty a administratívna, ktorá mala
prevziať a odovzdať administratívu plebiscitných orgánov.4
Z poľskej strany na prevzatie majetku boli delegovaní Stefan Tański a Roman Trzeciak. Na území Oravy, ktoré pripadlo Poľsku sa oficiálna slávnosť prevzatia uskutočnila už
8. augusta 1920 v Jablonke. Na nej k zhromaždeným prehovoril W. Goetel, oznámil prevzatie územia poľskou vládou a odovzdal správu Bednarskému, ktorého Generálny
delegát vlády pre územie Haliča Kazimierz Gałecki,5 ustanovil za Vedúceho administrácie na Spiši a Orave.
Koncom mesiaca, 27. augusta 1920, sa uskutočnila
v Novom Targu konferencia vo veci ustálenia poľskej správy na pripojenom území, ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia poľskej vlády, snemu, súdnictva či školstva. Z pripojených spišsko-oravských obcí bolo zriadené Starostwo
spisko-orawskie a o deň neskôr bol formálne menovaný
ako starosta Jan Bednarski. Jedným z problémov nového okresu bola neexistencia mesta, v ktorom by mohol
mať svoje centrum. Preto bolo umiestnené mimo okresu
– v Novom Targu. Dňa 15. októbra 1920 vydal Generálny
MELNÍKOVÁ, M. – VRABCOVÁ, E.: Utváranie severných hraníc Slovenska v 20.
storočí. In: Slovenská archivistika, roč. 31, 1996, č. 2, s. 21.
5
Archiwum Nowy Targ, Polska Komisja Likwidacyjna, Organizacja administracji
polskiej na Spiszu i Orawie – 1921, 31-297-2.

Archiwum Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanom (ďalej AMT Zakopane),
Sprawozdanie sytuacyjne powiatu spisko-orawskiego w Nowym Targu za czas do
30. 11. 1920; AMT Zakopane, Protokół z konferencji odbytej dnia 27 sierpnia 1920
4

delegát poľskej vlády pre územie Haliča Gałecki Dočasnú činností zadaných starostom. Expozítorom na Orave bol
inštrukciu pre územie Spiša a Oravy pripojené k Poľskej re- menovaný Eugeniusz Machay. Túto funkciu dostal za odpublike, ktorú vypracoval Tadeusz Hilarowicz. Bol ňou ofi- menu za svoj propoľský postoj počas plebiscitného obdociálne vytvorený politický spišsko-oravský okres, do ktoré- bia a zostal v nej aj napriek tomu, že ju vykonával veľmi
ho boli začlenené všetky pripojené obce. Je zaujímavé, že zle, čo konštatovali i samotní Poliaci: „nepoznal ani poľské
jeho vytvorenie nebolo dané ani zákonom ani nariadením ani uhorské zákonodarstvo, ani riadenie kancelárie a nevypoľskej vlády, ale inštrukciou jej delegáta, čo bolo zvyčaj- znal sa ani vo vybavovaní záležitostí“7. Úradným jazykom
ne praxou pri okupovaných územiach. Starosta Bednarski nového okresu bol poľský jazyk, ale v prípade problémov
podliehal Generálnemu delegátovi vlády pre Malopoľsko. sa mohli obce dorozumievať v prechodnom období v sloDo kompetencií starostu patrilo: stráženie kompaktnosti venskom jazyku, čo sa týkalo nielen písomného styku, ale
hranice, starostlivosť o verejný pokoj, riadenie a bezpeč- aj rokovania obcí.
nosť v okrese za pomoci
Spočiatku bola v okrese
polície, evidencia obyvateľponechaná
uhorská štátna
Pavol Országh Hviezdoslav
stva, otázky spolkov a zdruspráva. Každá obec tvorila sažení, dozor nad obecnými
mostatnú gminu. Na čele obce28. júla 1920
samosprávami, zdravotné
gminy bol wójt (bývalý richzáležitosti, záležitosti verejtár) a zástupca wójta podwójt
Ja plačem nad Oravou drahou, horko plačem;
nej bezpečnosti, dozor nad ach, starec som... Bo mladec nech, tak zúrim, skáčem (podrichtár). Taktiež naďalej
tlačou a výstavami, záležizostali pôsobiť v obciach príod zlosti; päste zatnem na čís´ leb,
tosti spojené so zbraňami,
sažní. Namiesto notárov boli
ho zohrdiac jak z biednej hliny črep...
náboženské záležitosti, záz dôvodu ich neobľúbenosti
Veď roztrhané ako vetché niti pásky
ležitosti ohľadom sociálnej
zriadené funkcie obvodných
odvekej, v srdciach, v hrude, v skale žitej lásky...
starostlivosti, ochrany práobecných tajomníkov. Na OraOch, zrada, pranier, škripec, poprava!
ce, zásobovania, verejného
ve boli zriadené v Jablonke pre
Včul, Orava, budeš boľavá,
zdravotníctva,
priemyslu
Chyžné, Jablonku a Pekelník,
jak ešte nikdy!... No, pád, krivda pravdu zohla...
a obchodu, roľníctva, vetevo Veľkej Lipnici pre obe LipBo i mňa starého už berie zlosť:
rinárstva, poľovníctva, rynice, v Hornej Zubrici pre obe
fuj, závisť brata, sestry hrabivosť
bolovu, súkromných ciest,
Zubrice, v Podvlku pre Podvlk,
bez páru! Majú v moci mnohé milióny,
turistického ruchu, oblasti
Orávku, Srnie, Harkabuz a Bua mizerných tisícok pár ti chvácu oni...
umenia a kultúry, adminiskovinu-Podsklie, v Hladovke
No, vlkov susedstvo, cez zuby, hryz
tratívne záležitosti, ktoré
pre Hladovku a Suchú Horu.
poostri na brúse, čo točí kýs´
nemali na starosti miestne
Tieto oblasti taktiež kopírovali
vyvrheľ
pekla...
ukúš
zo
spanilých
skraní
samosprávy a spolupráca
uhorské notariáty. Tajomníci
si Oravienky jednu, žvi, žer rovno sani
s orgánmi nepodliehajúcimi
mali rovnaké funkcie (vedenie
a – zadrhni sa, hlt než prekotíš...
starostovi.
obecnej agendy, výber daní,
Boh pomsty ten ti hrozný navaľ kríž!
Pri okrese boli vytvovyhotovenie kontraktov a tes...Však čo mám z toho? Zbudne zohavenia práca
rené dve expozitúry: na
tamentov) ako v Uhorsku s výjak jazva, srdce ti hoc s mojím vykrváca –
Orave v Jablonke a na Spiši
nimkou vedenia matrík, ktoré
hoc dážď ju vymyje... hoc slnce – moc tá hnacia
v Nižných Lapšoch, čo bolo
boli prenechané kňazom. Vo
zem v obeh, v rozvoj síl – ju pozláti:
v poľskom zákone taktiež
všeobecnosti ostali v okrese
celistvosť tvári, ach, sa – nevráti...
nezvyklým javom. Expozítor
platiť všetky predpisy uhorsképodliehal priamo starostoho práva, ktoré neboli v rozvi a na každej listine ním vydanej musel byť dodatok „Za pore s „Inštrukciou“ alebo poľským zákonodarstvom.8
starostu spišsko-oravského vedúci expozitúry“. KompetenEšte počas novotarskej konferencie Bednarski vo svocie a úlohy expozítora spočívali v: prijímaní a odosielaní jom rozsiahlom prejave upozornil, že čoskoro bude prebievšetkých písomných dokladov do štátnych úradov, prijíma- hať delimitácia a preto je potrebné, aby sa obyvateľstvu
ní a odosielaní ústnych sťažností, poskytovaní informácií pripojených obcí vyšlo čo najviac v ústrety, čo by mohlo
v mene starostu, vypočúvaní strán v administratívnom ko- podnietiť aj obyvateľstvo iných obcí, aby sa dožadovalo
naní na základe kompetencií zverených starostom ako pr- pripojenia k Poľsku.9 V skutočnosti sa však situácia nevyvej inštancie, kontrolovaní hospodárskych záležitostí obcí, víjala podľa Bednarského predstáv. Ako prvá totiž vkročila
kontrolovaní obecných tajomníkov, otváraní a evidencii na pripojené územia štátna polícia, ktorá si podľa hlásenia
stráží národnej kultúry, spravovaní polície nad cudzinca- „žila nad pomery, robila dlhy, bezdôvodne rekvirovala, pami, spolupráci pri vykonávaní sanitárnych a veterinárnych šovala a správala sa k obyvateľstvu násilnícky“. Na Orapredpisov, rozdeľovaní potravných článkov a predmetov
dennej spotreby medzi jednotlivé obce, vykonávaní iných 7 AMT Zakopane, Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26.
w Nowym Targu; Archiwum Państwowe w Krakowie (ďalej AP Krakov), Oddział
w Nowy Sączu – Spytkowicach (ďalej Nowy Sącz – Spytkowice), Polska Komisja Likwidacyjna, Organizacja administracji polskiej na Spiszu i Orawie – 1921, 31-297-2.

11. 1920.
8
AP Krakov, Nowy Sącz – Spytkowice, Polska Komisja Likwidacyjna, Organizacja administracji polskiej na Spiszu i Orawie – 1921, 31-297-2.
9
AMT Zakopane, Protokół z konferencji odbytej dnia 27 sierpnia 1920
w Nowym Targu.
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ve sa najhorším správaním zapísala stanica bezpečnosti
v Podvlku, ktorá nútila ľudí, aby im plnili aj ich súkromné
želania, napríklad, aby im „priviedli dievčatá“. Policajti si
brali potraviny na dlh alebo za pitie a jedlo jednoducho
nezaplatili. Veliteľ stanice v Podvlku si dokonca predvolal
starostu, zviazal ho a niekoľko hodín ho týral za to, že si
dovolil sťažovať sa na postupy polície. Tento čin mal veľmi
negatívny ohlas a pobúril obyvateľstvo na celej Orave.10
Polícia sa vo väčšom počte nachádzala tiež v Suchej
Hore, odkiaľ bola vysielaná hliadka do Hladovky. Tento
oddiel podliehal komisariátu v Jablonke a ten pod hlavné
veliteľstvo v Krakove. Okresné žandárske veliteľstvo sídlilo
v Jablonke a pobočky malo v Suchej Hore, Podvlku, Hladovke, Chyžnom a Kyčorách. Pobočky mali po troch až šiestich
mužov.11 Štátna polícia mala na pričlenenom území celkovo
9 expozitúr so 75 ľuďmi podliehajúcimi veliteľstvu štátnej
polície v Novom Targu. Delegát poľskej vlády Gałecki priznal, že je to veľa, ale bez odporúčania Bednarského ich počet znižovať odmietol.12 To, že sa „voči miestnemu obyvateľstvu správajú netaktne a dopúšťajú sa prechmatov“ poľská
strana odôvodňovala nedostatkom vyškolených ľudí. Po viacerých sťažnostiach bol nakoniec vymenený celý policajný
zbor na Orave, ľudia však polícii už nedôverovali.
Podobne to bolo aj s pohraničníkmi, ktorí na Orave
i Spiši neustále zneužívali svoje postavenie. Protiprávne
rekvirovali ľuďom potraviny a drevo, za ktoré nezaplatili
alebo len nízku cenu nezodpovedajúcu miestnym pomerom. Okrem toho sa dopúšťali krádeží potravín a hydiny.13
Na Orave boli finančné stanice zriadené v Chyžnom, Dolnej Lipnici a Podvlku.14
Okrem policajtov a pohraničníkov sa v oblasti pohybovalo tiež vojsko, ktoré bolo vyslané na potlačenie protipoľských
vzbúr a nasťahované do privátnych domov Slovákov s tým,
že: „tam ostanú do tých čias na účet dedinčanov, kým sa

slovenskí Česi nepokajajú“15 a kým poľské vojsko nebude
vítané tak ako „vojsko Pepíkú“16. K incidentom slovenského obyvateľstva s poľskými vojakmi došlo už auguste 1920
v Hladovke, kde bol zabitý poľský vojak, z čoho najskôr poľská strana obvinila československé vojsko a nakoniec civilné
obyvateľstvo. Z pomsty vojaci napadli dedinu a bili miestne
slovenské obyvateľstvo. Nakoniec zatkli syna richtára Jána
Greštiaka i ďalších troch Slovákov. Zbili pritom viacero ďalších obyvateľov, medzi nimi i štrnásťročného chlapca.17 Počty vojakov sa na Orave postupne zvyšovali a tak sa v júni
1921 nachádzalo v Chyžnom 25 mužov 1. pešieho pluku
pod velením poručíka a rota 12. pešieho pluku, ktorá vysielala stráže o sile 26 mužov aj do Hladovky. Štyria muži strážili
most v Chyžnom. V Jablonke sa nachádzala rota 12. pešieho pluku pod velením kapitána, z ktorej však 10 mužov pod
velením poručíka bolo v Dolnej Lipnici. V okolí sa zdržiavalo
ešte 20 mužov a na samote Kýčery 10 mužov. V blízkom Zakopanom sa nachádzal delostrelecký pluk.18
Proti prenasledovaniu Slovákov v Poľsku sa postavilo viacero predstaviteľov Slovenskej národnej a roľníckej
strany, medzi nimi napríklad Milan Hodža, Vavro Šrobár,
Ľudovít Medvecký, Ján Boto, Ján Janček, Kornel Stodola,
Ján Vanovič, ktorí zo svojho zasadnutia z 13. augusta 1920
v Bratislave poslali československému Ministerstvu zahraničných vecí (MZV) telegram, kde sa okrem iného písalo:
„Dochodia sem deputácie, ktoré žalujú, že Československej
republike verné obyvateľstvo územia Oravy a Spiša, ktoré
pripadlo Poľsku, vystavené je stálemu prenasledovaniu so
strany poľských teroristov. V smysle rezolúcie, prijatej dňa 4.
augusta v stálom výbore Národného Shromaždenia, žiadame Vás, aby ste sa bezodkladne zasadili u poľskej vlády o to,
aby otázne obyvateľstvo dostatočne bolo ochránené.“19
Ďalšiu žiadosť československému MZV poslal v septembri 1920 Minister ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska
Vavro Šrobár v tom zmysle, aby vhodným diplomatickým
zakročením zabránilo prenasledovaniu československy
zmýšľajúcich obyvateľov obcí, ktoré pripadli Poľsku.20
Napriek týmto žiadostiam však československá vláda pre
záchranu národnej identity tohto obyvateľstva neurobila
nič. Výstižne o tom vypovedá sťažnosť československého
dôverníka na bývalom plebiscitnom území: „Obyvateľstvo,
ktoré proti svojej vôli bolo k Poľsku pridelené, je tak brutálne od nás odstrkované, že keď to človek vidí, musí skoro
plakať. Pre pána boha, veď v každej prednáške počas plebiscitu nahováral som ten ľud, aby sa nebál, ale hrde hlásil
k Československej republike, že aj keď k Poľsku pripadol,
bude oň našou vládou postarané.“21. Bohužiaľ, nestalo sa
tak.

Jablonka sa stala poľskou okresnou expozitúrou na Orave

AMT Zakopane, Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spiszu i Orawie
z 26. 11. 1920.
11
Státní ústřední archiv v Praze (ďalej SÚA Praha), Presidium ministerské rady
(ďalej PMR), Zpravodajská služba, Polsko 1922, s. 15-18, 6991/22.
12
AMT Zakopane, Protokół z konferencji odbytej dnia 27 sierpnia 1920
w Nowym Targu.
13
AMT Zakopane, Sprawozdanie sytuacyjne powiatu spisko-orawskiego
w Nowym Targu za czas do 30. 11. 1920.
14
SÚA Praha, PMR, Zpravodajská služba, Polsko 1922, s. 15-18, 6991/22.
10
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BURY, F.: Jako prišiel horný Spiš a Orava pod Poľsko. Pittsburgh Pa. : Výbor pre
celok Slovenska, 1922, s. 12.
16
Štátny archív v Levoči (ďalej ŠA Levoča), Spišská župa (ďalej SŽ), Župan župy
Spišskej (ďalej ŽŽS), Zpráva nadporučíka Řehulky županovi, 1964/1920 prez.
17
Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 17, s. 3-4.
18
SÚA Praha, PMR, Zpravodajská služba, Polsko 1922, s. 2-5, 6991/22, šk. 151.
19
Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 17, s. 4.
20
ŠA Levoča, ŠŽ, ŽŽS, 1964/1920 prez.
21
ŠA Levoča, SŽ, 2266/1920.
15

JURGOV

Čo láka turistov do lyžiarskeho strediska v Jurgove?

Z

imná sezóna ponúka turistom viaceré možnosti
trávenia voľného času. Jednou z nich je lyžovanie.
V posledných rokoch vznikli aj na Spiši viaceré lyžiarske strediská, ktoré sa snažia, aby lyžiari boli spokojní
nielen so svahom, na ktorom lyžujú, ale aj s ním spojenými službami. Neodlučiteľnou súčasťou je gastronomická
základňa.

Lyžiarske stredisko Havraň-ski v Jurgove má už za sebou
pár sezón a stihlo si v priebehu toho času vypracovať dobré meno. Odzrkadľuje sa to aj v počte lyžiarov, ktorí svoje
dobré skúsenosti opisujú na internete a vracajú sa naspäť.
Mnohí z nich si vyberajú Jurgov kvôli dobre udržaným a širokým zjazdovkám, vďaka čomu sa lyžiari nemusia tlačiť vedľa
seba. Prináša to zároveň aj väčšiu bezpečnosť a pohodlie.
Pokročilí lyžiari zase tvrdia, že červená a čierna zjazdovka sú
konkurenčne pripravené v porovnaní
s ostatnými lyžiarskymi strediskami
na okolí. Pre vylepšenie podmienok
a zavedenie noviniek v každej sezóne
v tomto stredisku pracuje tím ľudí,
ktorí sa snažia, aby zákazník bol s ich
službami maximálne spokojný.
Havraň-ski má v súčasnosti sedem zjazdoviek s rôznymi stupňami
obtiažnosti od zelenej až po čiernu,
jednu sedačkovú lanovku, druhá
by mala byť sprevádzkovaná počas
ďalšej zimnej sezóny, a štyri vleky.
Okrem nového vleku E a zjazdovky
č. 6 stredisko Havraň pripravilo a otvorilo niekoľko kilometrovú bežeckú
trať v blízkosti strediska a zimný park
Kubík, ktorý je určený pre deti.
Novinkou tejto sezóny je spoločný
lístok pre lyžiarov s názvom TatrySki,
ktorý platí v lyžiarskych strediskách

v Białke Tatrzańskej na vlekoch Kotelnica Białczańska, Bania, Kaniówka, v Kluszkowciach a v stredisku Czorsztyn-Ski.
Fungovanie spoločného lístka umožnil nákup systému SKIDATA, ktorý zakúpili všetky vymenované lyžiarske strediská. Táto možnosť privádza viac záujemcov aj do Jurgova.
Nie je to však koniec noviniek. Túto sezónu bola na vleku v Jurgove otvorená dlho očakávaná krčma „Havraň“.
Keď na lyžiarov padne únava, hlad alebo udrie
poriadna zima, môžu využiť jej služby. Dať si teplý čaj, kávu, obed. Novovzniknutý objekt má kapacitu do 350 osôb. V súčasnosti je do prevádzky
odovzdané prízemie a prvé poschodie a čoskoro
bude aj druhé. Pri prvom pohľade do jedálneho
lístka zistíme, že naozaj máme z čoho vyberať.
Ponuka je bohatá a pestrá. Tradičné a regionálne
jedlá, bezmäsité jedlá, šaláty, dezerty. Šéfkuchárom je Vojtech Miškovič, ktorý nám na otázku,
prečo práve v ich krčme je najchutnejšie jedlo,
odpovedal: - Jedlá pripravujeme z čerstvých
produktov, pečivo pečieme sami, máme pstruhy
z vlastného chovu. No a samozrejme dokážeme
jedlá chutne pripraviť a naservírovať. Pán Miškovič nám ponúka v jedálnom lístku napr. zbojnícku polievku s paprikovou klobásou, pečeného pstruha, stehno z jeleňa na lesnícky spôsob,
krkovičku v poľovníckej omáčke alebo pečenú
kačku v jablkovo-slivkovej omáčke, ktorá sa teší
veľkej obľube. Cez víkendy gurmánom vyhráva jurgovská
ľudová kapela prekrásne spišské melódie.
Myslím si, že všetky spomenuté informácie prispejú
k návšteve tohto strediska, keď už nie za účelom lyžovania, tak aspoň za dobrým jedlom. V ďalšej perspektíve, ako
povedal vedúci strediska, je to priestor, kde budú môcť záujemcovia organizovať rodinné slávnosti a iné podujatia.
Dorota Mošová
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KRAKOV

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD
V KRAKOVE

V

o výstavných priestoroch renesančného paláca
Kráľovského zámku na Waweli je vystavený Košický zlatý poklad. Výstava bola slávnostne otvorená 6. februára 2012 a ako jediná výstava pokladu v Poľsku
potrvá do 15. apríla 2012. Po Prahe a Budapešti Košický
zlatý poklad opustil územie Slovenska len po tretí raz. Výstava sa uskutočňuje pod záštitou Generálneho konzula

Diskusie v kuloároch

ktorý sa z dôvodu zlého počasia oneskoril na ceste do Krakova. Vernisáže výstavy sa zúčastnila početná delegácia zo
Slovenska, v ktorej okrem spomínaných boli aj predseda
Košického kraja Zdenko Trebuľa, zástupcovia Ministerstva
kultúry SR Branislav Rezník, riaditeľ Východoslovenského
múzea v Košiciach Róbert Polák, pracovníci Slovenského
národného múzea a ďalší. Z Varšavy pricestoval veľvyslanec SR v Poľsku Vasil Grivna.
Košický zlatý poklad sa skladá z 2 920 zlatých mincí,
troch zlatých medailí a zlatej renesančnej reťaze a bol objavený pri kopaní základov budovy finančného riaditeľstva
na Hlavnej ulici č.68 v Košiciach v roku 1935. Unikátny sú-

Oficiálne príhovory

SR v Krakove Mareka Lisánskeho. V Senátorskej sále paláca ju slávnostne otvorili riaditeľ Kráľovského zámku na
Waweli prof. Jan Ostrowski a riaditeľ Slovenského národného múzea Rastislav Púdelka. V mene primátora Košíc
prítomných pozdravila námestníčka primátora Renáta Lenártová, ktorá všetkých pozvala na návštevu Košíc, najmä
v budúcom roku 2013. Prostredníctvom pozdravného listu
sa k otvoreniu výstavy pripojili aj ministri kultúry Slovenskej republiky – a Poľskej republiky. – Na záver slávnostného otvorenia s obsahom a myšlienkou výstavy stručne
oboznámili prítomných slovenský autor výstavy Marek
Buday a poľský kurátor výstavy Dariusz Nowacki. O niečo
neskôr na výstavu zavítal aj primátor Košíc Richard Raši,
Vystavované mince

Rozhovor o dojmoch z vzhliadnutej výstavy
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bor mincí z obdobia 15. až 17. storočia je vo svojej nepoškodenej podobe od doby nálezu jedným z najväčších zlatých pokladov na európskom kontinente. Táto impozantná
kolekcia minci má celkovú hodnotu až 7 mil. Eur. Poklad
bol uložený do renesančnej medenej schránky v tvare
bochníka, ktorá sa skladá z dvoch do seba zapadajúcich
mís. Vrchná misa je zdobená rytými zvieracími motívmi.
Renesančná reťaz je dlhá 2,14 metra a ťažká 590 gramov.
Nález obsahuje tri zlaté medaile. Dve z rokov 1526
a 1544 s motívom na kráľa Ľudovíta II. Najvzácnejšia je tretia z roku 1541. Je dielom Krištofa Füssela a je jazdeckou
medailou kráľa Ferdinanda I. Medzi mincami sa vyskytuje jedna, ktorá nezapadá do súboru ostatných súdobých
mincí, antická trácka minca z prelomu 4. a 3. storočia pred

naším letopočtom. S najväčšou pravdepodobnosťou je
to napodobenina z 16. storočia. Najviac mincí pochádza
z Uhorska (1181 ks), väčšina tvoria zahraničné mince zo 71
vtedajších štátov a miest: Sedmohradsko – 257, Holandsko
(provincie a mestá) – 1016, České krajiny – 26, Sliezsko –
22, Rakúske krajiny – 24, Salzburské arcibiskupstvo – 31,
Nemecké krajiny – 195, Poľské kráľovstvo – 111, Švédsko
– 7, Dánsko – 8, Anglicko – 1, Belgicko – 1, Francúzsko – 2,
Taliansko – 22, Španielsko – 13. Najstaršia minca v poklade je uhorský dukát z rokov 1402-1404 vyrazený v Baia
Mare a najmladšia minca pochádza z kremnickej mincovne z roku 1679.
Podľa toho, ako aj podľa vtedajšej politickej situácie
v Košiciach, sa dá uschovanie pokladu datovať do rokov
1680-1682. Bolo to obdobie rozmachu kuruckého hnutia
v Hornom Uhorsku, ktorého vodca Imrich Tököli sa pokúšal
dobyť Košice. To sa mu podarilo v roku 1682. Podľa skladby mincí pokladu sa dá usudzovať, že jeho majiteľom bol
zámožný človek - prívrženec Habsburgovcov. Svedčí o tom
aj miesto ukrytia pokladu pred povstalcami - administratívna budova Spišskej komory na Hlavnej ulici (dnes číslo
68), hlavná finančná inštitúcia s pôsobnosťou pre Horné
Uhorsko. Majiteľ cennosti ukryl zo strachu pred odcudzením pod podlahu pivnice.
V roku 1935 bola baroková budova Spišskej komory zdemolovaná, aby uvoľnila miesto pre nové finančné
riaditeľstvo. Robotníci, ktorí poklad objavili mali sprvu
tendenciu si ho privlastniť a rozpredať. Po prezradení ich
zámeru však poklad v neporušenej zostave smeroval do
Generálnej finančnej pokladnice v Bratislave, následne do
Ústrednej štátnej pokladne v Prahe. V rokoch 1941-1942
bol poklad spracovaný numizmatickou odborníčkou Emanuelou Nohejlovou-Prátrovou v Národnom múzeu v Prahe.
Nakoľko sa počas druhej svetovej vojny o poklad zaujímalo
hneď niekoľko štátov (Prvá slovenská republika, Maďarské
kráľovstvo, Tretia ríša), bol poklad v roku 1943 ukrytý na
dvoch dobre utajovaných miestach mimo Prahu.

Do Košíc sa vrátil na výstavu v roku 1956 a potom až
1967, na jeho trvalé umiestnenie v meste pôvodu však neexistovali vhodné priestory. Preto bol v roku 1969 vybudovaný rozmerný trezor v podzemí hlavnej budovy Východoslovenského múzea. Expozícia Košického zlatého pokladu
bola sprístupnená verejnosti od roku 1970. V roku 2008,
bola zahájená dlhodobá rekonštrukcia budovy múzea a na
tento čas je poklad uložený v Národnej banke v Bratislave.
Takže vidieť ho je možné len na zahraničných výstavách,
ako je aj táto v Krakove. Košický zlatý poklad bude znovu vystavený už na trvalo vo Východoslovenskom múzeu
v roku 2013, kedy Košice budú plniť čestnú úlohu Európskeho hlavného mesta kultúry.
Róbert Schmidt
Foto: Marián Smondek

Súťaž o najkrajšiu kraslicu

T

aký je názov výtvarnej súťaže, ktorú po ôsmykrát
pre dospelých tvorcov i pre deti zo Slovenska vyhlasuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja. Súťaž je vypísaná piatich vekových
kategóriách (od 6 rokov po dospelých tvorcov) a pre ľubovoľné – tradičné i súčasné techniky zdobenia kraslíc. Každý
záujemca môže zaslať poštou, alebo na Oravské kultúrne
stredisko (Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín) do 16.
marca osobne doručiť najviac 10 vlastnoručne zdobených
kraslíc. Práce šikovných tvorcov posúdi porota zložená
z výtvarníkov, pre víťazov organizátori pripravili hodnotné
vecné ceny. Všetky súťažné práce budú prezentované od
26. marca do 11. apríla na predajnej výstave Veľkonočné
dekorácie v priestoroch Mestského kultúrneho strediska
v Tvrdošíne na Medvedzí.
Miroslav Žabenský, riaditeľ OKS

Stretnutie MS SSP v Krakove

K

aždý posledný utorok po slovenskej sv. omši sa
konajú stretnutia Miestnej skupiny Spolku v Krakove. Je to príležitosť pre členov a priaznivcov Slovákov, aby sa stretli a porozprávali sa a v príjemnej nálade
strávili večer. Tentoraz si ešte raz už na prahu nového roka
poblahoželali a čestný predseda MS SSP v Krakove J. M.
Bożyk doniesol posvätené u Dominikánov oblátky, ktorými
sme sa podelili. Zazneli pritom aj povzbudivé slová predsedu MS SSP v Krakove M. Smondeka, ktorý prial všetkým
veľa zdravia, radosti, pohody, aby začaté veci sa každému
podarilo šťastne ukončiť, aby pretrvali po celý rok priateľstva, aby sa k nám nikto neobrátil chrbtom a aby sme
nepocítili nedôveru a zlomyseľnosť. V ten večer zazneli
posledné v tomto novoročnom období koledy v podaní
J. Bożyka, ale zaspievali sme si samozrejme aj slovenské
ľudové pesničky. Ako vždy nechýbali ani výborné koláčiky
pripravené Annou Šoltýsovou z Krakova. (aj)
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KRÁTKO ZO SPIŠA
Víťazom volejbalového turnaja na Slovensku
Spiš Krempachy
Krempašskí športovci sa opätovne zúčastnili volejbalového turnaja o Pohár primátora mesta Spišská Belá na
Slovensku, ktorého spoluorganizátorom bol klub TJ Slavoj
Spišská Belá. Športová spolupráca medzi klubmi zo Spišskej Belej a Krempách trvá, s niekoľkými prestávkami, od
roku 1971. Kluby sa pozývajú na organizované turnaje
a posledným turnajom v Krempachoch bol vlaňajší septembrový o Pohár Františka Tomáškoviča, bývalého hráča
a športového činiteľa. K tejto dvojici sa pripojilo družstvo

Pieniny zo Szczawnice/Krościenka, ktoré sa tiež zúčastňuje
a aj samo organizuje turnaje.
Na turnaji družstvá zápasili medzi sebou. Každé družstvo hralo s každým po dva sety. Do turnaja sa prihlásilo
osem družstiev, v tom dva z Poľska (Pieniny a Spiš). Vo finále zápasili družstva Pieniny a Spiš, pričom vyhralo družstvo
Spiš 2:0 a tým získalo pekný Pohár primátora mesta Spišská Belá. Organizátori udelili hráčom z družstva Spiš sošky
pre najlepšieho nahrávača, ktorým sa stal Jacek Moś a pre
najlepšieho smečiara, ktorým bol Mateusz Tub. Výsledky
turnaja: 1) LKS Spiš z Krempách; 2) Pieniny zo Szczawnice
/Krościenka; 3) TJ Slavoj Spišská Bela.
Volejbalisti sa s trofejami vrátili domov neskoro večer
a v Obecnom kultúrnom dome ich privítal richtár obce,
ktorý im poďakoval za dosiahnutý úspech. Pripomeňme,

18

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

že práve dnešný richtár bol iniciátorom športovej spolupráce obidvoch klubov z Krempách a zo Spišskej Belej zo
Slovenska.
Družstvo Spiš Krempachy hralo v zložení: Michał Krzysztofek, Piotr Pacyga, Paweł Pacyga, Jacek Kačmarčík, Jacek Moś, Mateusz Czub, Vojtech Surma, Piotr Pietraszek,
Sebastian Bizub, Mirosław Kaczmarczyk – tréner, lekár, vedúci družstva, Valent Petrášek – predseda LKS Spiš Krempachy. (FP)

Dvojitý prírastok v gazdovstve
Politici a ekonómovia sa boria s ekonomickou krízovou
vlnou, ktorá sa šíri v poslednom čase v Európe. Našťastie
neplatí to v gazdovstvách Františka Krišíka z Vyšných Lápš
a Jána Šoltýsa z Lapšanky, ktorým na začiatku roka kravy
porodili teľatá dvojčatá. (dm)

Nové rovnošaty
Dychovka z Vyšných Lápš sa snaží nielen dobre hrať, ale
kladie dôraz aj na vzhľad svojich členov, preto si na vlastné
náklady dala ušiť nové rovnošaty. Pri najbližšej príležitosti
sa v nich predstavia širokej verejnosti. (dm)

Nový betlehem
V uplynulom vianočnom období sa fridmanskí farníci
tešili z nového betlehema, ktorý bol postavený v ich kostole na bočnom oltári Panny Márie Ustavičnej Pomoci. (dm)

KREMPACHY

Novoročno-karnevalové
stretnutie

S

obotňajší večer, 28. január, patril v Krempachoch
tradičnému novoročno-karnevalovému krajanskému stretnutiu. Bola to príležitosť prehodnotiť
uplynulé obdobie, zaspomínať na staré dobré časy a prijať
predsavzatia na nové obdobie. Súčasne je to aj možnosť
v širšom okruhu podiskutovať o krajanskej problematike
a spoločenskom i kultúrnom dianí v našej obci.
Úvodné slovo predniesla predsedníčka Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Krempachoch - Monika Pacigová, ktorá privítala prítomných členov Spolku a pozvaných hostí, o.
i. podpredsedu SSP Dominika Surmu, richtára obce Jozefa
Petráška, predsedu OV SSP na Spiši Františka Mlynarčíka,
vdp. Jozefa Bednarčíka a krajanky z Nedece a Tribša.

V hodnotení činnosti za minulý rok sa uviedli pozitívne
výsledky kultúrnych aktivít na našom území a to zorganizovanie novoročného stretnutia, podujatia Fašiangy-Ostatki,
Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku, ako aj účasť dychovky na 30. prehliadke dychoviek v Novej Belej. K úspechom
Krempašanov treba tiež zaradiť získanie prvého miesta
v súťažiach Života – Zlaté pero a v zbieraní predplatného.
Účastníci strenutia si krátkou modlitbou uctili pamiatku
zosnulých v minulom roku krajanov, čitateľov Života a obyvateľov Krempách. V minulom roku odišli od nás dvaja zaslúžili členovia Spolku – krajan Ján Petrášek – predseda MS
v rokoch 1962-1976 a krajan Jozef Petrášek jeden zo zakla-

dateľov a dlhoročný člen výboru MS a člen krempašskej
dychovky.
Účastníci podujatia obdivovali karnevalovú výzdobu
javiska Kultúrneho domu a zvlášť maľbu, ktorú na obrov-

skom platne namaľovala Mária Wnęková, vedúca súboru
Zelený javor.
V ďalšej časti stretnutia sa rozprúdila veselá karnevalová zábava, krajania si rezko zatancovali a zaspievali mnohé
slovenské ľudové piesne. Zábava trvala do neskorých nočných hodín.
Na podujatie zavítali aj naši športovci, ktorí sa práve
vrátili z volejbalového turnaja zo Spišskej Belej na Slovensku. Z turnaja doniesli pohár za víťazstvo a pamiatkové
sošky pre najlepšieho smečiara a nahraváča. Radostným
oslávam nebolo konca.
Text: Dominik Surma
Foto: František Paciga
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JURGOV

Fašiangové stretnutie
v Jurgove

V

nedeľu 22. januára 2012 sa v požiarnej zbrojnici v Jurgove uskutočnilo fašiangové stretnutie
členov a priateľov MS SSP. Krajania z Jurgova,
Čiernej Hory a Repísk sa stretli v spomenuté nedeľňajšie
popoludnie, aby si zaželali do nového roka všetko dobré,
porozprávali sa, zabavili sa a zaspievali si.
Uvítacie slovo patrilo predsedovi MS SSP v Jurgove Jozefovi Vojtasovi. Potom nasledovala modlitba a požehnanie, ktoré udelil farár dp. Stanislav Malarz spolu s kaplánom dp. Lukášom Czarnikom. Ďalej nasledovalo delenie sa
oblátkou a novoročné želania.

Stretnutie spestrila mladá jurgovská kapela a žiaci zo
základnej školy v Jurgove so svojím programom „Betlehemy a betlehemci”.
Tento rok sme okrem starších členov uvítali aj účasť
mladších a samozrejme nechýbali ani deti. K čestným hosťom, ktorí sa zúčastnili stretnutia, patrili predseda OV
SSP na Spiši František Mlynarčík s manželkou, predsedovia
z Repísk Ján Jurgovian a Ján Solus. Nechýbalo ani občerstvenie, ktoré pripravili naše šikovné gazdinky, za čo im
patrí vďaka.
Po skončení stretnutia všetci účastníci odchádzali
s úsmevom na tvári a spokojní s nádejou, že sa o rok opäť
stretnú. Všetci sme zažili pekné nedeľňajšie popoludnie.
Anna Šoltýsová

S oblátkou v ruke a vinšom na ústach

N

ový rok, nové predsavzatia a plány, ku ktorým
budeme menšími či väčšími krokmi smerovať po
celý rok. Nemusia byť veľkolepé, ale najdôležitejšie je, aby boli. Vytýčené plány nás motivujú k činnosti a tá
nás približuje k naplneniu predsavzatí. Pre predsedníčku
MS SSP v Kacvíne Danielu Radeckú takým predsavzatím je
udržanie kultúrno-spoločenských aktivít, ktoré sa už zapísali do kalendára miestnej skupiny a stali sa pre tunajších
krajanov tradíciou. Medzi nich určite patrí oblátkové stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 7. januára v Dome slovenskej
kultúry v Kacvíne. V úvode predsedníčka privítala všetkých
prítomných krajanov a hostí: generálneho konzula SR
v Krakove Marka Lisánskeho, čestného predsedu Spolku
Jána Molitorisa, rodáka a generálneho tajomníka ÚV SSP
Žiaci uviedli príbeh o narodení Ježiška

Zhromaždení sledujú program
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Ľudomíra Molitorisa, riaditeľku ZŠ J.P. II. v Kacvíne Magdalénu Venitovú, miestneho farára Tadeusza Majchera.
Vyjadrila svoju radosť zo stretnutia a vyslovila slová vďaky a uznania kapelníkovi Stanisławovi Wojtaszekovi, ktorý
neúnavne vedie a nacvičuje mládežnícku dychovku. Táto
vždy s ochotou spríjemňuje všetky krajanské podujatia.
Nezabudla ani učiteľku Alžbetu Górovú a jej malých zverencov, ktorým na hodinách slovenčiny vštepuje do sŕdc
lásku k slovenskému slovu a na tento slávnostný večer pripravila spolu s nimi príbeh o narodení Ježiška. S prianím
pokoja a lásky, ako aj výbornej zábavy odovzdala slovo Ľ.

KACVÍN

Krajania sa delili oblátkou a blahoželali si všetko dobre na tento nový rok

Molitorisovi, ktorý vyjadril svoju radosť z toho, že sa môže
opäť po roku stretnúť v takomto peknom krajanskom
kruhu, pričom zároveň poprial prítomným všetko dobré
do nového roka. K novoročným vinšom sa pripojil aj gen.
konzul M. Lisánsky. Neskôr slová poďakovania gen. konzulovi za knižný dar pre deti navštevujúce slovenský jazyk
vyslovila A. Górová. Neskrývala radosť z toho, že to bude
dobrá pomôcka pre ňu i pre žiakov. Popritom vyjadrila poďakovanie aj pani riaditeľke ZŠ v Kacvíne za ústretovosť pri
zapisovaní deti na vyučovanie slovenského jazyka.
V nasledujúcej časti bol priestor určený na kultúrny
program. V podaní žiakov z miestnej základnej školy si
zhromaždení pozreli jasličky so spevom kolied a vinšmi. Po
nich nasledoval koncert mládežníckej dychovky, ktorá zahrala koledy a niekoľko slovenských ľudových skladieb, za
čo bola odmenená vrelým potleskom.

Konečne prišla na rad dlho očakávaná chvíľa posvätenia
oblátok. Ujal sa jej miestny farár, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol činenie dobra a na záver sa všetci spoločne
pomodlili, podelili oblátkou a vyjadrili si želania.
Dobrá nálada, pekná tematická výzdoba, chutné občerstvenie a koláčiky, ktoré pripravili šikovné kacvínske
gazdinky, priali besede, rozhovorom, diskusiám, spevu
slovenských pesničiek až do neskorých večerných hodín.
Pri odchode domov si krajania sľúbili, že sa onedlho opäť
takto stretnú.
Dorota Mošová

Vinše žiakov krajanom

Príhovor Ľ. Molitorisa a M. Lisánskeho

Koncertuje mládežnícka dychovka
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JABLONKA

Hostia zľava: dp. T. Skotniczny, dp. M. Olszowski, konzul SR T. Kašaj, riaditeľ OKS M. Žabenský, gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris, vojt A. Karlak a predseda MS SSP v Jablonke J. Bašisty

Krajanská oblátka v Jablonke

D

ňa 22. januára tohto roku sa v Jablonke stretli
krajania i pozvaní hostia, aby si pri spoločnom
stole popriali do nastávajúceho roka len to najlepšie a zároveň si zaspomínali predchádzajúci rok, spoločne ho zhodnotili a našli nové ciele a plány na realizáciu
v tomto roku.
V médiách síce hlásili, že sneží a cesty nie sú v najlepšom
stave, avšak to hostí neodradilo a prišli v tento deň do klubovne Spolku Slovákov v Poľsku v Jablonke, kde ich srdečne vítali predsedníčka OV SSP na Orave Genovéva Prilinská
spolu s predsedom MS SSP v Jablonke Jánom Bašistym.
Krajania i hostia sa pekne usadili za bohato prestretými stolmi a tak už nič nebránilo tomu, aby sa slova ujala
predsedníčka OV SSP na Orave G. Prilinská. V prvom rade
privítala hostí, ktorí zavítali medzi krajanov: konzula SR
v Krakove Tomáša Kašaja, riaditeľa OKS v Dolnom Kubíne
Miroslava Žabenského a spolu s ním bývalú riaditeľku tejto inštitúcie Oľgu Žabenskú, gen. tajomníka SSP Ľudomíra
Molitorisa, vojta gminy Jablonka Antoniho Karlaka, jeho
predchodcu bývalého vojta Juliana Stopku, predstaviteľov
cirkvi i ďalších pozvaných hostí, ktorí prišli na toto novoročné podujatie a popriala všetkým pevné zdravie, mnoho
tepla, porozumenia, radosti, lásky a pokoja. Zároveň sa
poďakovala všetkým, ktorí finančne podporili krajanské
oblátkové stretnutie – pani Grażyne Karlakovej z firmy

Nech sa Vám na Orave darí, - praje Ľ. Molitoris predsedníčke OV SSP na Orave G. Prilinskej
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Kartex, Družstevnej banke v Jablonke a Gminnému družstvu „Samopomoc chłopska“, ako aj Ústrednému výboru
Spolku Slovákov v Poľsku a gen. tajomníkovi Ľudomírovi
Molitorisovi. Na záver jej úvodných slov, v ktorých zazneli taktiež slová jednej piesne – Jedno je nebo nad nami,
jedno slnko nám svieti, čo viac máme povedať, len to, aby
sme častejšie hľadeli na nebo – sme sa všetci zahľadeli na
nebo a minútou ticha si pripomenuli všetkých krajanov,
ktorí nás predišli do večnosti.
Ako prvý sa krajanom prihovoril konzul SR Tomáš Kašaj,
ktorý poďakoval za pozvanie, vyjadril radosť z toho, že sa
môže osobne po prvýkrát zúčastniť oblátkového stretnutia, odovzdal pozdrav gen. konzula Marka Lisánskeho a poprial krajanom všetko dobré do nového roka, veľa zdravia,
šťastia, pohody a porozumenia.
Ďalší príhovor odznel z úst gen. tajomníka SPP Ľ. Molitorisa, ktorý pozdravil krajanov v mene svojom i Ústredného výboru Spolku, a poprial Oravcom, aby sa všetkým
splnilo dlhoročné prianie, aby počas tohoročných Dní slovenskej kultúru v Jablonke sme po prvýkrát začreli čakanom do oravskej zeme a osadili v nej prvý základný kameň
veľkej investície, akou nepochybne bude stavba Domu
slovenskej kultúry na Orave. Poukázal aj na fakt, že stavebná dokumentácia je prichystaná na potvrdenie na okrese,
v tejto veci sa však potrebujeme dohodnúť ešte s Úradom
gminy na povolení vystaviť tento dom o čosi vyššie, ako
je povolená výška v územnom pláne. Vyjadril však nádej,
že sa to podarí, pretože tento dom bude slúžiť všetkým
obyvateľom Jablonky a okolia a po jeho výstavbe ho nikto
odtiaľto nevezme. Zároveň sa poďakoval slovenským úradom za podporu, od ktorých ju vlani Spolok získal a vďaka
nej zrealizoval niektoré ciele. Poďakoval sa taktiež Úradu
gminy a vojtovi A. Karlakovi za každoročnú finančnú podporu na rozvoj kultúrnej činnosti v našich klubovniach i za
vlaňajšiu podporu kúpy starej školy v Podvlku, vďaka ktorej sa môže činnosť tejto miestnej skupiny sľubne rozvíjať
do budúcna. Na záver svojho príhovoru ešte dodal jedno
prianie, aby boli Oravci aj naďalej verní odkazu svojich
predkov, rozvíjali slovenskosť v tejto časti Oravy, ktorá je
bohatstvom hornooravskej kultúry a ktorú tu v Jablonke
zanechali naši predkovia Slováci – dp. Ján Janičák vybudoval v Jablonke krásny murovaný kostol Premenenia Pána,
slovenský poslanec F. Skyčák za Hornú Oravu do Uhorského snemu tu založil jarmok, ktorý je dnes známy široko-

že bude veselo. Tentokrát nám vyrozprávala príbeh o tom,
„Cemu ujek nepije mleka“. A pravdu povediac, od toho
času som sa ho už ani ja nenapil. Taktiež súrodenci Pavlákovci z Hornej Zubrice si pri tejto príležitosti prichystali
pekné vystúpenie, v ktorom spojili kúsok tradície, trochu
vinšov a spevu a niekoľko hrstí ovsa do jedného. A ku tomu
slová kard. Wyszyńského o láske, ktoré vybrala a prečítala
najstaršia zo súrodencov, Marcelína, krásne doplnili túto
slávnostnú chvíľu.
Po tom, čo odzneli posledné slová príhovorov a prianí,
dp. kapláni jablonskej farnosti Tomasz Skotniczny a Mariusz Olszowski požehnali oblátky. Následne ich rozdali
všetkým prítomným, aby sa mohli navzájom nimi podeliť
a popriať si v na nastávajúci rok všetko dobré.
Príhovor B. Bogacza

ďaleko, krajania v povojnovom období založili v Jablonke
slovenské lýceum, ktoré pred nedávnom oslávilo svoje
šesťdesiatročné jubileum.
Po Ľ. Molitorisovi sa krajanom prihovoril vojt gminy
Jablonka Antoni Karlak, ktorý poprial krajanskej komunite,
nech sa jej v nastávajúcom roku darí pretvárať slová na
činy, aby sa darilo vedeniu Spolku vyriešiť pri spoločnom
stole s Úradom gminy Jablonka všetky radostné i tie pálčivé problémy. Nech neriešia za nás tieto problémy média,
ale aby sme ich vyriešili my sami. A vtedy nás v tom nepochybne podporí aj gen. konzul M. Lisánsky v Krakove, ktorý
sa aktívne zapája do poľsko-slovenskej spolupráce.
Krajanom sa tradične s novoročným prianím prihovoril aj riaditeľ Oravského kultúrneho strediska Miroslav Žabenský, ktorý k novoročnému prianiu pridal niekoľko slov:
- Stretávame sa na kultúrnych aktivitách, ktoré so Spolkom
spoluorganizujeme už veľa rokov a verím, že ani rok 2012
nebude výnimkou. Doniesol som Vám najnovšiu monografiu o ľuďoch, ktorí zviditeľnili a svojimi myšlienkami prerástli v mnohých prípadoch nielen Oravu, ale i celé Slovensko,
a zapísali sa zlatým písmom do dejín tohto kraja. V tejto
monografii je opísaných 38 osobností oravského života.
Okrem iného aj
rodina Skyčákovcov, o ktorej už
spomínal Ľ. Molitoris a ktorá zanechala dodnes
viditeľné stopy
svojej činnosti
na Hornej Orave.
Príhovory hostí uzavreli slová
B. Bogacza z Hornej Zubrice.
Stačilo však,
aby sme si všimli, ako sa na svoje
krátke vystúpenie prichystáva
Veronika Stašáková z Orávky
a už sme vedeli,
Veronika Stašáková z Orávky

Krajania si nielen podebatovali a zaspievali, ale si aj pochutili na mnohých dobrotách

Ďalšie chvíle boli už síce menej oficiálne, ale za to o to
radostnejšie. Ľudová hudba Krištofa Pieronka z Podvlka
zahrala viaceré slovenské i oravské piesne a k ich melódiám sa rýchlo pripojili krajania so svojím spevom. A takto
spievali, s hudbou i bez nej, dlho do večera. Zhovárali sa
o vážnych témach, ale i o tých menej dôležitých. Záverom
už len v menších skupinkách rozprávali všelijaké žartovné
príbehy, až sme sa nakoniec museli všetci pobrať domov,
pretože sme sa nevládali už ani smiať.
Nuž nech nám radosť a úsmev z tváre tento rok neschádzajú, nech nás Boh žehná na každom kroku nášho života
a nech ten Dom slovenskej kultúry, na ktorý tak oravskí
krajania už dlhé roky čakajú, vyrastie z oravskej zeme, aby
slovenskosť bola aj naďalej výnimočnou súčasťou hornooravskej kultúry a nikdy sa z nej nevytratila.
Marián Smondek

Medzi krajanmi nechýbali ani hostia zo Slovenska
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

Emil Vontorčík
NITRIANSKE INFERNO (4)

„M

edzi našimi ľuďmi sa pošuškáva, že Hitler
sa ešte spolieha na nejakú zázračnú zbraň,”
povedal Roman.
„Už im žiadna zázračná zbraň nepomôže. Rozpútali vojnu, akú svet nevidel a ešte by mali uspieť?” spýtavo a rozhorčene sa pozrel naokolo Rudo Garna, ktorý pochádzal
z ktorejsi dediny od Komjatíc, ale ušiel z Maďarmi obsadeného územia a vyštudoval v Slovenskej republike.
„Nakoniec, nám už je to všetko jedno. O pár dní tu
máme na krku Rusov a boľševikov všetkého druhu: žltých,
tmavých, červených, šikmookých, od Donu i zo Sibíri. Bude
to tu všelijako.” Táto poznámka sa ich akosi nepríjemne
dotkla a stratili chuť na ďalšiu debatu.
„Už nám obed dobre uľahol, poďme si zahrať volejbal,”
vyzval prítomných Róchus a sám sa rozbehol po loptu. Pobrali sa pomaly k ihrisku, kde bola sieť stále natiahnutá.
S Rochom prišli ďalší a začali hrať štyria proti štyrom. Zaujatí hrou zabudli na vojnu, na raty i na hrmot vojenských
trénov, ktorý teraz popoludní v meste neočakávane zosilnel. Zvíťazila mladosť a zdravé neopotrebované inštinkty.
Jedno si ale dobre uvedomujú: kde je vojna, tam sú aj mŕtvi a ranení a že ich voľkanie čoskoro skončí... Ale že sa to
stane takým nečakaným a zvláštnym spôsobom, to by ich
nikdy nenapadlo...
Ani dlho nehrali, mohlo byť tak okolo tretej popoludní,
keď ich vyrušilo húkanie sirén. Čo sa robí? Žiadne lietadlá
neprileteli. Zato o chvíľu začuli na Špitálskej zvonenie sanitky. Len čo vošla do areálu nemocnice, ozvalo sa zvonenie ďalšej sanitky. Čo to znamená? Mladí lekári pozreli na
seba a ktorýsi spomedzi nich poznamenal: „Už je to tu!”
Loptu hodili na zem a pobrali sa náhlivo ku vchodu.
„Odkiaľ prišli?” kričia na vrátnika.
„Z Komjatíc,” odpovedá vrátnik, „a to ešte nie je všetko!” Rozbehli sa k pavilónu a začali pomáhať vykladať ranených a nosiť na oddelenie. Zburcovali telefonicky všetkých
chirurgov. Od šoférov sa dozvedeli, že dnes na pravé poludnie v Komjaticiach, (v slovenskej obci, ktorú v r. 1938
zabralo Horthyovské Maďarsko), práve keď ľudia začali
vychádzať z kostola z veľkej omše, nadleteli sovietske stíhačky a začali kosiť ľudí paľbou z palubných guľometov,
akoby to bolo presne načasované. Nemocnica v Nových
Zámkoch ich nemala kam prijať, lebo bola zbombardovaná anglo-americkým náletom v minulom roku v jeseni. Róchus Nemeček si to veľmi dobre pamätá: bolo to presne
7. októbra 1944, práve v deň jeho promócií. Preto ranených vozia sem. Ešteže do Nitry nie je tak ďaleko.
Bolo po volejbale. Mladí lekári sa rozišli, jedni aby
pomáhali na oddelení, druhí aby sa pripravili do služby.
Róchus o šiestej nastupuje do nočnej služby na centrálny príjem. Ale predtým ešte beží do mesta na dohovorené stretnutie. Pustil sa zadom pomedzi rodinné domky
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k rieke a poza mlyny na križovatku. To čo uvidel v meste, bolo hotové božie dopustenie. Hlavná ulica od Mestského domu až po križovatku bola zaprataná nemeckou
armádou. Sirény, ktoré sa ozvali o tretej popoludní, boli
signálom pre bojový poplach nemeckých jednotiek. Teraz
sa formujú kolóny a čo nevidieť vyrazia smerom na Sereď
či na Hlohovec. To ešte Róchus nevyskúmal, ale v meste
pri divadle, kde sa mal stretnúť s kamarátom hercom Vilom Šifferom uvidel, ako sa druhý prúd nemeckých trénov a tankov formuje s obrovským hrmotom a hukotom
motorov a za mostom popri rieke smeruje na Drážovce.
Najväčší kravál robili ťažké nemecké tanky zn. Tiger, ktoré pre nedostatok pohonných hmôt ťahali v závese ďalšie
stroje. Hukot v meste pokračoval, aj keď sa vrátil a nastúpil
večer do nočnej služby. Až kedysi po polnoci, keď si vyšiel
z pavilónu na dvor trochu sa nadýchať čerstvého vzduchu,
všimol si, že mesto úplne stíchlo.
Keď ho nad ránom prišiel vystriedať kamarát, a on sa
pobral cez dvor na svoju ubytovňu, mesto hlboko spalo
a odpočívalo po včerajšom rušnom dni. Iba roztúžené drozdy tento pokoj nerešpektovali a hlasno improvizovali svoje
vyzývavé ranné jarné spevy. Od Vrábeľ sa odrazu ozvalo
tlmené dunenie kanonády. Róchus na chvíľu spozornel,
ale potom vošiel do ubytovne. „Čo nám len prinesie tento
nový deň?” pomyslel si, keď sa unavený zvalil na posteľ.
26. marca 1945. MUDr. Róchus Nemeček onoho pre
Nitru veľmi pamätného dňa 26. marca 1945, v pondelok
po Kvetnej nedeli, sa prebudil okolo ôsmej ráno. Aj keď
si nad ránom pospal na izbe iba zo dve hodiny, po tom,
čo ho kamarát vystriedal v službe, vstával pred ôsmou
svieži a odpočinutý s dobrým pocitom, že už má prvú naozaj vojnovú nočnú službu za sebou. Chirurgovia do rána
zvládli všetkých dovezených ranených z Komjatíc. Bolo ich
niekoľko desiatok. Ako sa od ranených a sanitkárov dozvedel, v Komjaticiach po veľkej omši na poludnie v priebehu
niekoľkých minút zabili alebo zranili pri nálete stíhačiek
Červenej armády okolo osemdesiat ľudí. Darmo kňaz kričal, aby nevybiehali z kostola von, mnohí nevydržali úzkosť
z vedomia, že sa to môže všetko na nich zrútiť. Vonku ich
čakala smrť. Keby aspoň zaľahli k zemi, ale oni sa pustili
utekať na všetky strany a slúžili ako terče.
Ešte krvavejšiu Kvetnú nedeľu zažili o niekoľko hodín
neskôr Vrábľania. Asi o 15. hodine, keď ľudia opäť vychádzali z kostola z litánií, nadleteli nad mesto sovietske
bojové lietadlá, na ktoré začali paľbu nemecké protiletecké delá z lokality Kukurníska. Bombardovanie zasiahlo
priestor pred kostolom, ako aj domy na uliciach: Kostolnej,
Žitavskej, Hlavnej, Poštovej, Levickej. Vojenská technika,
ktorá bola cieľom útoku, už bola z dvorov bombardovaných ulíc odtiahnutá.
Vyhasli životy 70 obyvateľov, mnohí boli ranení. Boli to
prvé vojnové skúsenosti civilného obyvateľstva v okolí Nitry.
Pravdupovediac, prvé nie. Niektoré obce v okolí Nitry
už pocítili, čo to znamená bombardovanie a letecké ostreľovanie, ktoré sa v tejto hroznej vojne stalo najúčinnejším
nástrojom smrti a deštrukcie, a to nielen na miestach, kde
sa bojovalo, ale kdekoľvek v tyle nepriateľa, berúc životy
bezbrannému nevinnému civilnému obyvateľstvu. Sedem

kilometrov od Nitry v neďalekej obci Cabaj-Čápor napríklad pred pár mesiacmi, práve na Štedrý deň 23. decembra
1944 priletelo niekoľko sovietskych stíhačiek a bombardérov nad obec, ktorú najprv ostreľovali palubnými zbraňami, potom bombardéry zhodili bomby. Nálet bol vykonaný
v čase, keď sa ľudia schádzali do kostola. Trval iba 10 minút, ale ostali po ňom pred cabajským kostolom dve mŕtve mladé osoby: jedenásťročná Janka Kučerová z Cabaja
a dvadsaťpäťročná Mária Nemečková, Róchusova menovkyňa z Čápora; ďalších päť zomrelo neskôr. V porovnaní
s počtom obetí v Komjaticiach a najmä vo Vrábľoch mohli
obyvatelia Cabaja-Čápora hovoriť o veľkom šťastí v nešťastí. Napriek týmto Jóbovým zvestiam obyvateľstvo mesta
Nitry dúfalo, že ich staroslávne mesto, kde účinkovali svätí
Cyril a Metod, ktorí zasiali semeno viery a vzdelanosti do
celej rodiny slovanských národov, bude ušetrené, ako boli
sovietskou armádou ušetrené mnohé iné historické mestá
na Slovensku.
Róchus však teraz na tieto veci nemyslel. Tešil sa z toho,
že má náhradné voľno. Pôjde do mesta, stretne sa s kamarátmi. Podišiel k oknu, otvoril ho, a urobil pár drepov
a potom pár cvikov s rozpaženými rukami, aké ho naučil
na internáte v Bratislave kamarát, ktorý trochu trénoval
box. Nadýchal sa čerstvého vzduchu, vyvetral izbu a znovu
zatvoril okno, lebo ranný marcový vzduch bol ešte ostrý
a studený, hoci náprotivné stromy mali listové puky naliate,
už už sa rozvinúť... Ukazoval sa pekný jarný deň. Pľúca sa
mu naplnili vlahým vzduchom, ktorý sem zaniesli vzdušné
prúdy možno až odkiaľsi od mora a ovládol ho taký zvláštny neopísateľný pocit, aký ešte hádam doteraz nezažil,
alebo si ho predtým nikdy plne neuvedomil. Bol to na jednej strane pocit dobrej telesnej pohody a sily i nesmiernej
radosti zo života, ale na druhej strane zároveň zmiešaný
s akousi clivotou duše, ktorá ho rovnako napĺňala, clivotou za niečím, čo nedokázal definovať... Pochytila ho taká
čudná radosť a ovládol ho zvláštny pocit krásy a pokoja,
akoby to ani nebolo z tohto zemského prostredia. Že by
to bolo prvé veľké uspokojenie po namáhavej službe, keď
nemocnicu zaplavili ranení? Ale veď to je jeho profesia, na
to sa dlhé roky pripravoval. To bude tým jarným vzduchom
a závanom morského povetria, pomyslel si, alebo clivotou
diaľok, či predtuchou nastávajúcich udalostí? Nevedel si
na to nájsť vysvetlenie a preto prestal o tom rozmýšľať.
V tejto izbe prakticky iba spával, dá sa to aj tak povedať,
pretože v priebehu dňa buď slúžil na oddelení v nemocnici, kam nastúpil v novembri minulého roka, alebo sa potuloval po meste a navštevoval kamarátov, alebo trávil čas
s dievčaťom, ktoré si už stihol v Nitre nájsť.
Keď sa umyl a obriadil, odišiel do jedálne, zjedol rýchlo
svoje raňajky a vyšiel na dvor. Čo sa mu na Nitrianskej nemocnici okrem iného páčilo bolo aj to, že bola umiestená
na veľkej nezastavanej ploche. Vpredu naľavo od vchodu
do nemocnice zo Špitálskej ulice bol hlavný, dominantný
pavilón, s malou vežičkou nad kaplnkou. Tu bolo chirurgické oddelenie. Ostatné pavilóny boli menšie a boli rozrušené v zeleni stromov v dolnej časti nemocničného areálu,
na juhovýchodnej strane od Stračieho vrchu, resp. Kalvárie. V hornej časti sa rozprestierala rozľahlá záhrada. Ak

bude potrebné, bude sa môcť nemocnica rozrastať týmto
smerom, i na druhej strane smerom k pivovaru; miesta je
tu dosť. Slnko už dávno vyšlo a teraz sa naplno prejavilo,
že nastáva krásny jarný slnečný deň a čo nevidieť naliate
listové puky sa rozvinú a všetko razom rozzelená.
Atmosféra zvláštna, ticho pondelňajšieho jarného rána,
začiatok veľkonočného Veľkého týždňa. Hluk v meste utíchol už po polnoci a mesto sa vyprázdnilo od vojska. Tí, čo
z nemeckej armády zostali, zaujímali už bojové postavenie
v zákopoch a na východzích postaveniach, skrytí pred pohľadmi obyvateľstva.
Na širokom voľnom priestranstve nemocničného areálu, pred pavilónmi a na cestičkách k pavilónom sa tmolili
prví návštevníci a možno aj príbuzní ranených, o ktorých sa
už dozvedeli, že boli sem privezení z Komjatíc. Iba v povetrí
viselo akési napätie... Róchus sa ešte raz z plných pľúc nadýchol, rozhliadol sa po veľkom nemocničnom priestranstve a pozdvihol hlavu k nebu smerom k borovému hájiku
za ulicou do kameňolomu a...
„Bože, veď sú to bojové lietadlá!” s hrôzou si uvedomil.
To nie sú vysokoletiace anglo-americké stroje, ale dvojmotorové bojové bostony. Už k nemu aj doľahol monotónny
zvuk motorov. Vrodená zvedavosť mu nedala, pekne ich
porátal. Bolo ich osemnásť. A za nimi nasledovala ďalšia
letka. Ako kŕdle divých husí... Čo je to...? Ich motory sa
rozrevali, klesajú ešte nižšie a vytvárajú bojovú zostavu...
V hlave mal naraz všetko jasné: letia na nás, na nemocnicu, na mesto, a sirény mlčia... Chcelo sa mu zrazu revať,
aby ho počuli na celé mesto. Obzrel sa okolo a zakričal na
ľudí: „Utekajte do krytu!” a sám sa rozbehol k hlavnému
pavilónu, pod ktorým je veľký úkryt.
Keď sa pozviechal zo zeme, uvedomil si, že ho zrazila
tlaková vlna. Hukot motorov sa miešal s výbuchmi bômb.
Dobehol konečne do krytu, ktorý sa začal rýchlo napĺňať
lekármi, zdravotným personálom, návštevníkmi... Ľudia
stáli ticho, bez slova, iba pri každom silnom výbuchu akosi
inštinktívne ohýnali hlavy. Celá budova sa otriasala v základoch. Do toho sa konečne ozvali aj sirény a vytvárali neskutočnú zvukovú kulisu pre toto diabolské predstavenie.
Keď po dlhej chvíli, ktorá sa všetkým tu schúleným zdala
večnosťou, prestali výbuchy a otrasy budovy od tlakových
vĺn, Róchus sa zdvihol a začal sa poberať k východu. Ale
hneď zistil, že je to priskoro. Ony sa potvory vrátili a zavýjanie sirén sa miešalo s hukotom motorov i štekotom
palubných guľometov a diel lietadiel, nadlietávajúcich nad
mesto. Každá detonácia bomby ťažšieho kalibru otriasla budovou od základu. Bombardovanie neušetrilo ani
priestranstvo nemocnice. Niektorí ľudia začali v kryte podliehať panike. Zavládlo zdesenie i strach, ktorý sa zračil na
každej tvári. Uprostred plaču a stonov ozýval sa plačlivý
hlas známeho statkára Sedlářa, ktorý bol práve pacientom
na ich oddelení a v strachu zbehol z postele ukryť sa dole
do suterénu. Doktor Nemeček ho poznal, pretože na Hornej Malante, ktorú mal statkár v prenájme, dorábal aj veľmi dobré víno.
Pokračovanie nabudúce
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty. Nitra 2010, s.183)
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Bude Ferdynand Machay
svätý?

Odpoveď znie: Áno,
pravdepodobne bude
vyhlásený za svätého,
pretože proces blahorečenia sa už začal
a Ferdynand Machay je
už Božím sluhom. To je
taký cirkevný titul, ktorý udeľuje cirkev našim
zosnulým, ktorí sú na
najlepšej ceste k dosiahnutiu svätosti. Žiaľ,
táto otázka a ešte viac
kladná odpoveď na ňu
medzi krajanmi vytvára
akýsi pocit obavy. Nie
je Machay ako Machay.
Prečo? Lebo to znie
Dp. infulovaný prelát Ferdynand Machay st.
tak, že človek, ktorý sa
priamo pričinil k rozdeleniu Oravy, ktoré so sebou prinieslo mnoho útrap a útlak dedinského oravského ľudu, bude vynesený na oltáre
a uctievaný ako jeden zo vzorov hodných nasledovania.
Našťastie, to len tak znie, ale tak to nie je. Totiž z Jablonky
pochádzajú dvaja kňazi, ktorí sa skrývajú za týmto menom
a priezviskom – dp. infulovaný prelát Ferdynand Machay
st. a páter Ferdynand Machay ml. COr. Naozaj, pokiaľ si
odmyslíme tituly, môže sa stať, že si ich pomýlime a preto
Vám priblížime životný príbeh jedného z nich, Ferdynanda
Machaya mladšieho, pretože o staršom F. Machayovi sa
toho môžete dozvedieť naozaj mnoho nielen zo stránok
časopisu Život, ale taktiež z iných prameňov, hlavne o jeho
propoľskej agitácii a politickej činnosti. Skúsme si teda odpovedať na otázku, kým bol Fedynand Machay ml.?
Páter Ferdynand Machay COr. sa narodil sa dňa 9. decembra 1914 v Jablonke na Orave v roľníckej rodine Ferdinanda a Veroniky, rodenej Machayovej-Moravkovej. Jeho
rodičia boli veľmi nábožensky založení a svoje deti vychovávali v náboženskom duchu (podobne ako Ferdynand aj
mladší syn Alojz sa stal kňazom). Bol absolventom lýcea
Seweryna Goszczyńskeho v Novom Targu. Po absolvovaní maturitnej skúšky dňa 20. júna 1933, vstúpil do rehole
Oratoriánov sv. Filipa Neri v Tarnove. Podľa klasifikačného
hárku bol výborným študentom, mal z jednotlivých predmetov len tie najlepšie známky. Vtedajší predstavený Kongregácie napísal o ňom, že bol nielen dobrým klerikom, ale
taktiež vzorom pre klerikov kongregácie i diecézy.
O tom, ako vážne pristupoval k svojmu povolaniu, svedčia najmä jeho poznámky, v ktorých opísal svoje vnútorné
zážitky počas duchovných obnov a spytovaní svedomia.
Kňazskú vysviacku prijal dňa 29. júna 1938 z rúk biskupa
Franciszka Lisowského. Z listu rodičom, ktorý napísal pred
vysviackou, vyplýva, že chcel, aby jeho primičné slávnosti
26
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boli veľmi skromné, nechcel im robiť trovy, odriekol prijať ponúkané mu nové oblečenie a topánky. Po primíciách
a po dovolenke strávenej doma sa vrátil do Tarnova, aby sa
tam venoval kňazskému poslaniu v kostole kongregácie.
Hneď po vypuknutí vojny sa prihlásil do pastorácie
v tarnovskej nemocnici, do ktorej dovážali ranených, zároveň Poliakov, ako aj Nemcov. Istá osoba, ktorá v tom čase
pomáhala v nemocnici ako dobrovoľníčka - skautka, píše,
že páter F. Machay slúžil trpiacim ľuďom bez prestávky,
ponúkal duchovnú pomoc raneným Poliakom a Nemcom
bez výnimky, a preto si ho veľmi obľúbili. Z nevyjasnených
príčin prišli pre pátra Machaya dvaja dôstojníci z Gestapa
asi o 22.30 v noci a vzali ho do väzby. Najskôr bol 12 dní
väznený v tarnovskom sídle Gestapa, kde bol bolestne zbitý, neskôr sa dostal do tarnovskej väznice a následne bol
21. októbra presunutý do Krakova a poslaný do väzenia na
Montelupich.
Kardinál Adam Kozłowiecki SJ, v tom čase spoluväzeň
na Montelupich a neskôr v Novom Wiśniczi, vo svojej knihe Útlak a útrapy na niekoľkých miestach spomína taktiež
pátra F. Machaya. Okrem iného píše, že na privítanie „veľmi zbili pátra F. Machaya“. Pravdepodobne o príčinách vzatia do väzby sa dozvedel od neho samého, totiž konfident
v uniforme poľského vojaka pri spovedi nariekal na úpadok
Poľska a hovoril, že z toho dôvodu spácha samovraždu. Pá-

Páter Ferdynand Machay ml. COr.

ter F. Machay ho
utešoval tým, že
Poľsko vznikne,
že poľská armáda sa organizuje na západe.
Po zadržaní mu
Gestapo uviedlo
celý zaznamenaný obsah spovede.
V prvých vojnových mesiacoch väznica na
Montelupich nebola ešte vcelku
zorganizovaná
a bola skôr určená ako dočasné
miesto izolácie
a
dočasného
Sv. obrázok vydaný pri príležitosti primícií pátra Machaya
držania uväznených osôb. Pátra F. Machaya spolu s viacerými ďalšími
väzňami umiestnili v kaplnke vo väznici, vďaka čomu mohol na začiatku odbavovať sv. omše a vysluhovať sviatosti.
Keď mu to zakázali, robil to tajne vďaka rehoľnej sestre
Vincentke (poľ. Szarytke), ktorá spolu s liekmi pašovala do
väzenia víno a hostie. Spoluväzni vydali o ňom pekné svedectvo, okrem iného: „Preplnený vierou, národovec, hneď
sa snažil obracať tých, ktorí stratili vieru v Boha a existenciu Poľska, nikdy nenariekal na svoj osud... Bol odvážny, nebál sa smrti, aj keď vedel, že je odsúdený. Veľa sa
modlil a aj iných viedol k modlitbe. Bol vzorom mužstva,
obetavosti a skromnosti...“ Dňa 14. mája 1940 bol páter
F. Machay so skupinou rehoľníkov Albertínov prevezený
do tábora v Nowom Wiśniczi.
Spoluväzeň z tej istej cely o ňom písal: „V tomto človeku, akokoľvek ešte mladom, videl som stvárnenie dobra,
synonymum vytrvalosti a pretrvania. Každodenné, niekoľkonásobné bitie po chrbte zväzkom kľúčov
od väzenských brán spôsobovalo veľkú bolesť... Istý večer stopy
trýznenia boli veľmi viditeľné až
zdeformovali vonkajší vzhľad, že
sa nedalo spoznať vracajúceho sa
do cely pátra F. Machaya“. Dňa
27. mája 1940 z koncentračného
tábora ušiel väzeň židovskej národnosti. Ako revanš za tento útek
odsúdili na smrť 10 náhodne vybraných väzňov, medzi nimi pátra
F. Machaya. Nebol vyhlásený nijaký rozsudok a vykonanie trestu sa
uskutočnilo v tajnosti 5. júna 1940
medzi 4 až 5 hodinou ráno v úvoze vzdialenom niekoľko metrov od
koncentračného tábora. O výkone

trestu sa ostatní väzni dozvedeli z rozhovorov opitých nemeckých vojakov, z ktorých zvlášť jeden až chorobne nenávidel pátra F. Machaya a pri každej príležitosti ho katoval.
Aj pred rozstrieľaním, keď si páter F. Machay kľakol, aby
sa pomodlil, bil ho pažbou zbrane do hlavy, až nakoniec
pátra zastrelil. Bola to hrôzostrašná noc, počas ktorej opití
nemeckí vojaci slávili pohanský sviatok Walpurgii, ničiac
táborový kostol, ktorý vyhorel a vysmievali sa z katolíckej
viery. Všetci rozstrieľaní boli pochovaní v spoločnej hrobke
na mieste výkonu trestu.
Niet pochýb, že páter F. Machay podstúpil mučenícku smrť za vieru. Exhumácia jeho pozostatkov a pohreb
v Wiśniczi sa uskutočnili 2. júna 1946. Pozostatky pátra
F. Machaya boli následne prevezené do Krakova a spočívajú na cintoríne na Salwatore, kam boli privezené po exhumácii v Wiśniczi na žiadosť dp. infulovaného preláta Ferdynanda Machaya st. „V našom storočí vrátili mučeníci“
– napísal Ján Pavol II. v apoštolskom liste „Tertio millennio
adveniente“ a počas púte do vlasti hovoril: „Za zvláštnu
povinnosť nášho pokolenia v cirkvi považujem zozbieranie
všetkých svedectiev o tých, ktorí odovzdali svoj život za
Krista“ (Bydgoszcz, 1999).
V júni 1999 Svätý Otec blahorečil vo Varšave 108 mučeníkov. V tom čase Konferencia biskupov Poľska vyzdvihla projekt, aby sa začal ďalší proces, ktorého cieľom bolo
blahorečenie ďalších mučeníkov II. svetovej vojny, vďaka
čomu by sa rozšíril kruh blahoslavených, umučených za
Krista a vlasť. Medzi týmito kandidátmi sa našiel páter
Ferdynand Machay ml. COr.
Dňa 23. februára 2004 v tarnovskej kúrii biskup Wiktor Skworc otvoril proces blahorečenia mučeníka, božieho
sluhu pátra Ferinanda Machaya ml. COr. Je jedným zo 122
sluhov božích, patriacich do druhej skupiny mučeníkov
z obdobia druhej svetovej vojny, ktorých proces blahorečenia bol zahájený.
Sprac. Agáta Jendžejčíková, Marián Smondek
Foto: archív dp. Pawła Kubaniho

Primičná sv. omša pátra v Machaya v kostole Premenenia Pána v Jablonke
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e povinnosťou farára zverejňovať čas spoločných
slávností, procesií a prosieb: svätého Marka, kántrové dni, sviatok Božieho Tela s oktávou, sviatok
patróna kostola, tieto sviatky pôsty oznamovať z kazateľnice v reči ľudu, zachovávať čas predpísaných katechézok,
nezanedbávať poučovanie cigáňov a biednych o základoch
viery. Ďalej je povinnosťou kňaza udeľovať krst len v kostole okrem zvláštnych prípadov. Pripravovať a napomínať dôsledne na prijatie sviatosti birmovania. Premenené hostie
obnovovať každé dva týždne. Najsvätejšiu Sviatosť oltárnu
vyložiť k verejnej poklone podľa úprav cirkevnej vrchnosti
vo sviatky Pána, Mena Ježiša a Márie, Zjavenia s oktávou,
Bielu sobotu, patrocínia, Škapuliarskej Panny Márie. K chorým prichádzať v superpelicey a štóle a v sprievode učiteľa
so zvončekom. Sviatosť zmierenia vysluhovať v kostole – ak
potreba nežiada inak – v superpelicey a štóle, v zime možno
spovedať v izbe, ale nech sú tam viacerí penitenti. Vyžadovať potvrdene o veľkonočnej spovedi. Chorých navštevovať bez meškania vždy, keď pozývajú, ale aj keď nepozývajú. Nevyliečiteľne chorým odporúčať sviatosť pomazania,
udeľovať im pápežské požehnanie a plnomocné odpustky.
K uzavretiu manželstva vyžadovať podľa Tridentského koncilu predpísané ohlášky. Často vysvetľovať prekážky k manželstvu a napomínať ľud k ich odstraňovaniu; cudzích nikdy
nesobášiť, nesobášiť snúbencov z inej farnosti bez písomného súhlasu tamojšieho farára a potvrdení o ohláškach.
Vysvetľovať hodnotu a vážnosť manželstva. Nesobášiť
poddaných z iných dedičných zemí, vyžadovať súhlas ich
zemepána, vojenské osoby len so súhlasom ich veliteľstiev
a poľných kaplánov; Bavorákov bez emigračného potvrdenia. Sobášiť pravidelne v kostole, pred minimálne dvoma
svedkami. V zakázanom čase treba súhlas biskupa. Nebrať
na ľahko sobáš 18–ročného snúbenca a 16–ročnej nevesty. Manželské rozpory riešiť s dôkladnou starostlivosťou
všetkými možnými prostriedkami. Deti z miešaných manželstiev vychovávať podľa platných zákonov katolíckeho
kráľovstva v katolíckej viere, ak sú také vo farnosti, prijať
ich na katolícke náboženstvo. Školskú mládež nenapomínať
tvrdo, raz do týždňa katechizovať, kontrolovať či si učiteľ
plní povinnosti. Úbohých a chudobných potešovať a podľa
možnosti im aj pomáhať. Patrónovi vzdávať úctu a úctivo
ho nasledovať, brániť práva kostola a farnosti. Požiadavky
štátu plniť. Vlastné knihy zanechať fare, ktorej slúži. Zakázané knihy nevlastniť, nečítať a nepožičiavať na čítanie. Knihy patriace fare, ktorých súpis je priložený v prílohe A tejto
vizitácie, ochraňovať. Kráľovské dekréty a nariadenia Biskupského úradu vpisovať podľa čísiel do protokolu. Matriky
udržiavať v čistote a dôsledne vyplňovať, v určenom čase
ich predkladať dekanovi na kontrolu a na konci roka pripraviť v dvoch exemplároch podpísané pre Biskupský úrad.
Zúčastňovať sa dekanských porád, kedykoľvek sa zvolajú,
zaujímať sa o prerokúvané predmety, so všetkou skrom28
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nosťou a nadšením ich vykonávať. Keby sa mu robila krivda
či predsudky, nech sa obráti na príslušnú vrchnosť.

3. Povinnosti kaplána – nič.
4. Povinnosti učiteľa
Učiteľ v kostole: každý deň odomyká a zamyká kostol,
cez omšu predspevuje ľudu a hrá na organ, v nedele a vo
sviatky odbavuje popoludní hodinky k Panne Márii, vešpery či litánia v sprievode organa, slúži farárovi pri odbavovaní sviatostí a obradov; stará sa o čistotu oltárov a večné
svetlo. Mimo kostola zvoní na Anjel Pána a počas pohrebov
sprevádza farára ku chorým. Ako učiteľ: 10 mesiacov, týždenne 5 dní, denne 4 hodiny učí deti čítať a náboženstvo,
počty, modliť sa a miništrovať; toho roku učil 45 detí, používa len schválené knihy – pochybnosti a omyly nemožno
v nich tolerovať. V nedele a sviatky učí ľud spievať pred
bohoslužbami a katechézkou; pomáha farárovi aj pri príprave 1., 2. a 3. ročníka v príprave na veľkonočnú spoveď.
Je zároveň notárom obce, čo by však nemalo byť dôvodom
k zanedbávaniu svojich povinností.

5. Povinnosti učiteľov – nič.
6. Povinnosti syndika – nič.
7. Povinnosti kostolníkov
Povinnosťou kostolníkov je obliekať kňaza, dbať na
čistotu, podľa potreby poslúžiť svetlom, ohňom, vodou,
zbierať do zvončeka peniaze a zozbierané prepočítať pred
farárom, chrániť zverené veci a k 1. novembru každoročne
pripraviť vyúčtovanie príjmov a výdavkov kostola.

8. Povinnosti kurátora dobročinného inštitútu
i xenodochialistov
Kurátor tohto inštitútu dbá, aby opatrovaní mali čisté šaty,
pokrývky, izby. Po smrti niektorého z pozostalosti sa hradí
pohreb, zostatok sa uloží do oddelenej pokladnice alebo rozdelí chudobným domácim. Prijímajú sa len osoby dobrého života, vylučujú sa pohoršenia, včas sa inkasuje úrok a na záver
účtovného obdobia sa pripraví vyúčtovanie. Opatrovaní sa
denne modlia za zomrelých dobrodincov a za duše v očistci,
chodia do kostola a sú poslušní farárovi, vedú čestný, kresťanský život – a sú skutočne hodní milosrdenstva.

9. Povinnosti hrobára
Hrobár zachováva poradie kopaných hrobov, stará sa o poriadok pohrebných rekvizít – máry a pod. Uzaviera cintorín.

10. Povinnosti babíc
Babice slúžia ochotne chudobným i bohatým rodičkám,
dieťa v prípade najvyššej nutnosti pokrstia. Čo najskôr prinesú dieťa na krst a uzdravenú rodičku privedú k vácke.

IV. Príjmy cirkevných osôb a osôb
s nimi spojených
1. Príjem farského kostola
Fridmanský kostol má od nepamäti patronátom pridelený majetok: dve želiarstvá s vlastnými domami obyvateľov,
čo potvrdzujú vizitácie: z rokov 1700 Žigrajová, ešte jasnejšia
Pelcová z roku 1731, 1752 Čákiová. Skutočne roku 1814 pri
geometrickej regulácii fridmanského chotára bola urobená
výmena trvalých daní zo spomínaných želiarstiev (hortulaniarum), ponechaných v intraviláne bez zmeny výmenou za
prastaré polia; dokument o výmene podpísal 18. októbra
1814 patrón kostola slobodný barón Ferdinand z Plavča,
čím sa toto právo priznalo kostolu, čo potvrdil aj biskupský
vikariát 3. decembra 1814, takže daň bola rozdelená medzi
pôvodných sedliakov. Od toho času vlastní kostol:
I. V intravilánnych nezmenených pozemkoch 2216 2/3
štvorcových siah.
Sem patrí: a) vnútorný cintorín so susednou záhradou
o rozlohe ¼ merice na ovos; b) intravilány pozemok, na
ktorom sú postavené dva domky Michala a Jozefa Finduru; c) pozemok želiarstva Zadsorovské, s vlastným domom
Jána a Bartolomeja Zadsoru, od východu so susedným
panským želiarstvom Andreja Harencku, od juhu je cesta,
od západu je pozemok sedliaka Jána Sovu, od severu pasienok Vojtecha Baboňa; d) pozemok želiarstva Sobušovské sa nachádza od roku 1782 na konci dediny s vlastným
domom Jána Pekarčíka a Markovského, od východu je potok rakov od juhu je cesta k stodolám, od západu pozemok
panského želiarstva.
Medzi týmito dvoma kostolnými želiarstvami spomínané pozemky boli rozdelené takto:
Polia v I. úhore (I. calcatura) pod č. 83 v Kamenom Poli
1230 štvorcových siah. Od východu má pole Klárus Štefaniak, od juhu je mlynský náhon, od západu sú farské polia,
od severu je cesta – v rozlohe na 2 merice ovsa.
Pod č. 426 v Héja 2500 štvorcových siah. V susedstve
má od východu pole učiteľ, o juhu je krempašká cesta, od
západu má pole Pavol Pogorelec, od severu cesta na Krasne Pole – v rozlohe na 3 merice ovsa.
Pod č. 334 Od Krempasskej medze 3864 štvorcových
siah: od východu Andrej Iglar, od juhu cesta, od západu pole
želiarov, od severu cesta – v rozlohe na 10 meríc ovsa.
V II. úhore pod. č. 476 Rovin za stodolami 850 štvorcových siah; od východu má pole Bigoš Sobaniak, od juhu,
západu cesta, od severu pole učiteľa – na 4 merice ovsa.
Pod č. 524 Limrík s lúkou 4090 štvorcových siah; v susedstve je od východu a juhu jarok, od západu cesta, od
severu farské polia – na 8 meríc ovsa.
V III. úhore pod č. 737 v Nižnia Rovnia 1420 štvorcových siah;
od východu má pole Ján Brincka Olejár, od juhu socha sv. Jána
Nepom., od východu a severu cesta – v rozlohe 2 meríc ovsa.
Pod č. 807 Šibenična Gura 6700 štvorcových siah; od
východu má pole Andrej Maškaľa a farské pole, od juhu,
západu a severu jarok – v rozlohe na 10 meríc ovsa.

Pod č. 158 kapusnica s lúkou v Rudnave 400 štvorcových siah; od východu a severu je vrbina, od juhu priekopa, od západu kapusnica učiteľa.
Pod č. 191 lúka Pod Brehy 1100 štvorcových siah; od
východu stodola Michaleca, od juhu cesta a farské polia,
od západu lúka Jána Organisťáka, od severu panské. Farár
sa snaží, aby sa tieto pozemky nezmenšovali, ale aby zostali v celosti. Podľa praxe najstarších kanonických vizitácií
a prvotného práva farára vyžadovať od hortulániov robotu
a poplatok pre kostol, tieto dve menované hortulánie sú
rozdelené pre poddaných hortulániov. Ročne platia 14 zl.
Vlastnú lúku, ktorú mal farár oddávna, vykúpil za poplatok
1 zl, od roku 1814, s prihliadnutím k podobnému nedostatku na prosby predchádzajúceho farára, pridelil sa lepší
pozemok vykúpený za 5 zl. Z polí sa doteraz nič nestratilo.
Kostol má okrem toho aktívny kapitál: a) Fundačná
suma 616 zl 40 gr, z čoho bolo 1. januára 1815 uložených
na večné svetlo 250 zl u slob. baróna Ferdinanda z Plavča,
z čoho činil úrok 15 zl. – Druhých 366 zl 40 gr nezaťažených žiadnou ťarchou bolo vložených 1. januára 1804 do
Verejného fondu na 5 % úrok a na polovicu devalvovaných, z čoho činí ročný úrok 9 zl 10 gr – b) Iná suma 280 zl,
z ktorých bolo 1. januára 1811 uložených u baróna Andreja z Plavča na 6 % úrok 400 zl, devalvovaných na 80, činí
úrok ročne 4 zl 48 gr – Potom ešte 200 zl bolo 1. januára
1828 uložených u slobodného baróna Ferdinanda z Plavča
na 6 % úrok, čo ročne činí 12 zl.
Potvrdenky od všetkých týchto súm, ktoré sú intabulované u Spišskej stolice, nachádzajú sa v pokladnici kostola, majú dostatočnú hypotéku a v úrokoch nie je žiadna
reštancia. Kostol sa nikdy nezaťažuje žiadnym pasívnymi
ťarchami. Ani farár ani kostolník, ktorí majú dosah na
manipuláciu s kapitálom kostola, nemôžu konať vo svojom mene bez súhlasu biskupa. Pre potreby kostola idú
aj sumy od zvonenia na najväčšom zvone za dospelého
6 gr, dieťa 12 gr, za ďalšie jednotlivé zvonenia 9 gr, za každú
sviečku 12 gr, lampy 6 gr, zástavy 6 gr, pokrývku 6 gr, z ofery 6 gr, kadidlo 6 gr. Peniaze z mešteka, ktorý má zámok,
otvára sa a prepočítava pred farárom, sa pridávajú k príjmom kostola, takisto zbožné dary ľudí. Tiež 4 úle, z ktorých
fridmanský farár Ján Nepom. Kolník poručil kostolu vosk,
farárovi zas med za starosť a zachovanie včelstiev. – Celý
príjem kostola je zverený do starostlivosti miestnemu farárovi; každoročne ku koncu októbra predloží v troch exemplároch vyúčtovanie zemepánovi a magistrátu obce, nimi
podpísané a spečatené posiela cestou dekana Biskupskému úradu, Kráľovskej rade a tretí exemplár necháva doma.
Príjem kostola sa uchováva v pokladnici s dvoma zámkami,
jeden kľúč majú kostolníci, druhý farár. Používa sa na bežné každoročné výdavky kostola; na mimoriadne výdavky
presahujúce 10 zl, je treba súhlas biskupa.
Fridmanské kaplnky nemajú žiaden od kostola oddelený príjem. Miestny príjem xenodochia spočíva: 1) 25 zl
úrokov z kapitálu 416 zl 40 gr, 2) 36 zl z kapitálu 600 zl
uložených u Alexandra Udranského na 6 % úrok, z ktorého
dostáva každý opatrovaný.
Preklad: prof. Jozef Šimončič
Pokračovanie nabudúce
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Kauzy na Slovensku

Najnovšími kauzami, ktoré otriasajú slovenskou verejnosťou sú kauzy, ktoré nesú krycí názov Sasanka a Gorila.
Hlavne druhá menovaná vzbudila veľkú pozornosť verejnosti i novinárov. Ide o spis Slovenskej informačnej služby
(SIS), ktorý sa objavil na internete a ktorého autentickosť
ešte zatiaľ nie je úplne potvrdená, keďže pracovníci SIS
boli viazaní mlčanlivosťou. Jeho pravosť však už nepriamo
potvrdilo niekoľko odborníkov i skutkov. Minister vnútra
zriadil špecializovaný tím, ktorý sa má zaoberať vyšetrovaním okolností prípadu a kauza taktiež už vyústila do
odvolania predsedníčky Fondu národného majetku, odstúpeniu poradcu ministra vnútra pre rómsku kriminalitu
i niektorých ďalších aktérov spomínaných v dokumente.
Podľa tohto spisu však boli do korupcie zapletení viacerí
politici dodnes pôsobiaci na vrcholných miestach slovenskej politickej scény. Kauza Gorila spustila na Slovensku
vlnu protestov vo viacerých mestách.

Arktická zima

Zatiaľ čo do polovice januára bola zima na Slovensku
veľmi mierna, ku koncu mesiaca sa začalo poriadne ochladzovať a Slovensko sa ocitlo v tzv. arktickej zime, kedy nočné teploty, najmä na severe, dosahovali menej ako -30°C.
Dôsledkom tohto v niektorých regiónoch severovýchodného Slovenska ostali bez vody a elektriny, ktorá počas
extrémnych nízkych teplôt zamrzla.

PIENAP oslavoval

Pieninský národný park si v januári tohto roku pripomenul už štyridsiate piate výročie svojho vyhlásenia. V tom
čase sa spoločne s poľským národným parkom stali prvým
medzinárodným chráneným parkom v Európe. Pieniny
však zároveň oslavujú aj osemdesiate výročie vyhlásenia
Slovenskej prírodnej rezervácie v tomto peknom kúte Zamaguria.

Spoločný turistický priestor
Spiša
Zníženie ratingu Slovenska

Ratingová agentúra Standard&Poor´s znížila v polovici
januára hodnotenie dlhodobej úverovej spoľahlivosti deviatich krajín eurozóny, vrátane Slovenskej republiky o jeden stupeň, čo znamená, že odteraz si Slovensko bude na
trhoch požičiavať za nevýhodnejších podmienok ako doteraz. Zníženie agentúra zdôvodňuje negatívnym vývojom
v eurozóne a otvorenosťou slovenskej ekonomiky.

Slovenské súdy pod kontrolou
verejnosti

Na základe novely zákona sú súdy na Slovensku od 1.
januára povinné zverejňovať svoje rozhodnutia na internete, pričom osobné údaje budú anonymizované. Účelom novely z dielne ministerky spravodlivosti je tlak na
kvalitu rozhodnutí a lepšia kontrola verejnosti súdnictva.
Právoplatné súdne rozhodnutia sú povinne zverejňované
na internetovej stránke www.rozhodnutia.sk. Rozhodnutia budú podliehať ochrane osobných údajov a nebudú sa
zverejňovať, ak sa na súde prerokujú bez verejnosti.
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V januári podpísali dohodu o začatí spoločného projektu primátor mesta Spišská Stará Ves, starostka Osturne a vojt gminy Nižné Lapše. V rámci tohto projektu bude
v Spišskej Starej Vsi zrekonštruovaný kultúrny dom, kde
vznikne taktiež turisticko-informačná kancelária. Na Osturni bude vytvorené z budovy bývalej základnej školy
kultúrno-turistické a doškoľovacie stredisko a v Kacvíne by
mala byť zrekonštruovaná škola, kde vznikne informačné
centrum.

Obnovené kúpele
v Zamagurí

V časti zamagurskej obce Červený Kláštor, ktorá nesie
názov podľa liečivého minerálneho prameňa Smerdžonka,
skolaudovali koncom januára Dom zdravia, ktorý by mal
nadviazať na starú tradíciu bývalých liečebných kúpeľov
v tejto oblasti. V novovybudovanej budove sa bude nachádzať kožná, neurologická a gastrologická ambulancia.
Okrem toho sú pripravené miestnosti s vaňami i masáže.
Lôžková kapacita Domu zdravia je 40 až 50 lôžok, pričom
je k dispozícii ešte chatová osada so sedemdesiatimi lôžkami. Liečivá minerálna voda, ktorá sa tu nachádza, je vhodná na liečenie kožných ochorení, ochorení pohybového
aparátu a problémov s tráviacim traktom.
(mm-m)

Blahoželania

5. ročník Memoriálu
Dušana Budzáka

Milá Paulínka,
je nám veľkým potešením,
želať Ti v deň narodenín,
veľa zdravia, šťastia veľa,
všetko, čo si srdce želá.
Veľa lásky, spokojnosti,
v celej ďalšej budúcnosti,
úsmev v tvári, radosť v oku,
úspech v škole i na každom kroku
zo srdca želajú rodičia a starí rodičia.

S

tolnotenisový oddiel Dunajec Spišská Stará Ves
zorganizoval 5. ročník Memoriálu Dušana Budzáka. Na podujatí sa zúčastnilo 52 hráčov, ktorí
bojovali v štyroch kategóriách. V súťaži aktívnych hráčov,
registrovaných v príslušných oblastných súťažiach, bol
najúspešnejší Stanislav Strakuľa z Haligoviec pred Jánom
Dubielom zo Spišskej Starej Vsi a Krzysztofom Kowalczykom z Vyšných Šromoviec. Medzi neregistrovanými hráčmi
bol najlepší Ľuboš Krett z Hniezdneho, druhé miesto obsadil František Gorecki z Vyšných Šromoviec, tretí skončil
František Bizub z Reľova. V kategórii bývalých hráčov -,,veteránov“ zvíťazil Štefan Slovík zo Spišskej Starej Vsi pred
Albínom Fischerom z Toporca a Milanom Miškovičom
z Matiašoviec. V štvorhre vyhral pár Ján Dubiel - Jaroslav
Čarnogurský zo Spišskej Starej Vsi pred dvojicami Daniel
Kostka - Kryzstof Kowalczyk (Sp. St. Ves - V. Šromovce)
a Anton Hovana st. - A. Hovana ml. (Lesnica).
Milan Novotný

Divadelný festival ochotníkov

V dňoch od 8. do 12. februára sa uskutočnil po prvýkrát
Divadelný festival ochotníkov v Spišskej Starej Vsi v rámci
mikroprojektu - Brehy Dunajca ožijú tradíciou s podporou
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.
Počas týchto dní sa predviedli amatérske divadelné súbory, ktoré prezentovali rôzne divadialné žánre. Publikum
sa výborne zabávalo a s ochotou prijalo všetkých vystupujúcich, ktorí vniesli do ich prostredia radosť.
Na podujatí sa zúčastnili ochotníci zo Zamaguria, Popradu, Šuňavy, Levoče a z Nedece. Všetky divadelné predstavenia sa konali v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi. (aj)

Oprava
V januárom čísle v článku Krakovčania v ostravskom
„Parníku“ vznikla na strane 9 omylom chyba namiesto
Dana Krasová sme uviedli Dana Krausová, za čo sa dotyčnej osobe ospravedlňujeme.
Redakcia

Toto pekné prianie zaslala rodina Paulínke Vojenskej
z Kacvína, ktorá 7. februára t. r. oslávila 10 rokov života.

***
Veľa zdravia šťastia, lásky
žiadne starosti a vrásky.
Radosť z vnúčat i rodiny
prajú deti a manžel
na 75. narodeniny.
Nech Pán Boh žehná
všetky Tvoje kroky,
aby si mohla žiť
ešte dlhé roky.
Narodeninový vinš krajanke Anne Zlahodovej z Čiernej
Hory, ktorá 6. februára oslávila 75 rokov života zasiela celá
rodina.

***
Milí rodičia, Anna a František Mlynarčíkovci z Čiernej
Hory, práve 24. januára t.r. ste uzavreli 45 rok spoločnej
manželskej púte. Pri
tejto príležitosti Vám
prajeme požehnané
kroky do budúcich
spoločných chvíľ, radosť, svornosť, hojnosť Božích darov
a ďakujeme Vám za
opateru,
podporu
a domov, do ktorého
sa môžeme z diaľky
stále vracať nielen
my, ale aj naše rodiny. Mladí duchom
a s úsmevom na tvári
putujte ďalej životom,
tak ako ste vykročili
v deň sobáša. To Vám
zo srdca prajú deti
s rodinami.
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SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca
v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke
v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

február – 12.02.2012
marec – 11.03.2012
apríl – sv. omša nebude
máj – 13.05.2012
jún – 10.06.2012
júl – 08.07.2012
august – 12.08.2012
september – 09.09.2012
október - 14.10.2012
november – 11.11.2012
december - 09.12.2012

Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný
utorok mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

február – 28.02.2012
marec – 27.03.2012
apríl – 24.04.2012
máj – 29.05.2012
jún – 26.06.2012
júl – 31.07.2012
august – 28.08.2012
september – 25.09.2012
október – 30.10.2012
november – 27.11.2012
december – 28.12.2012

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V NEDEĽU
A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej o 11.00 hod.
Krempachy - farnosť sv. Martina o 10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o 7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o 9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebastiána o 11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o 7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o 8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť Nanebovzatia Panny Márie
o 8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o 10.30 hod.
a filiálka Malá Franková o 9.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Martina o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o 8.00 a 10.30 hod.
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Spomienka na Františka
Majerčáka

Minulý rok 7. septembra vo veku 75 rokov odišiel do dómu Pána krajan František Majerčák
z Novej Belej. Pochádzal
zo slovenskej roľníckej
rodiny, odkiaľ si odniesol
slovenské
národnostné
povedomie. Jeho rodičia
ho naučili vážiť si svoj pôvod a iných ľudí. Dnes by
boli určite hrdí na svojho
syna, ktorý po celý svoj život upevňoval toto povedomie aj vo svojich deťoch a vnukoch. Františkov otec Jozef stal pri zrode Spolku Slovákov
v Poľsku a bol prvým predsedom MS SSP v Novej Belej.
Hájil záujmy Slovákov a snažil sa o udržanie duchovných
a kultúrnych hodnôt predkov. František mal siedmich súrodencov: bratov Andreja, Šimona, Jozefa, Jána, Cyrila
a sestry Ľudmilu a Alžbetu. Matka Alžbeta zomrela, keď
mal František osem rokov a v pätnástich mu zomrel aj
otec. Od najmladších rokov musel prekonávať útrapy osudu. Celý život ťažko pracoval na gazdovstve. S manželkou
Máriou prežil spolu vyše 50 rokov manželstva a spoločne
vychovali v slovenskom duchu štyri deti. Napriek tomu,
že bol veľmi zaneprázdnený vždy si našiel čas aj na prácu
v prospech lokálnej spoločnosti. Okrem členstva v Spolku,
kde bol isté obdobie pokladníkom MS SSP v Novej Belej,
20 rokov pôsobil vo farskej rade a dva volebné obdobia
v richtárskej rade. Dlhé roky sa aktívne zúčastňoval aj na
činnosti urbáru a bol členom revíznej komisie. 55 rokov
bol členom Dobrovoľného požiarneho zboru v Novej Belej.
Z toho cez štyri volebné obdobia zastaval funkciu druhého
podpredsedu DPZ a dokonca svojich dní bol jeho čestným
členom v zálohe. Medzi jeho najdôležitejšie iniciatívy, ktoré organizoval a realizoval patrili snahy o vylepšenie technického vybavenia v protipožiarne náradie jednotky DPZ
Nová Belá. Angažoval sa aj pri stavbe zbrojnice, ktorá bola
odovzdaná do prevádzky v roku 1983. Staral sa aj o to, aby
protipožiarna nádrž v obci bola vždy zásobená vodou, dbal
o bezpečnosť celej obce a preto kontroval stav bezpečnosti stavieb v obci. Vždy sa zúčastňoval cvičení a školení požiarnikov, aby zásah v prípade požiaru bol čo najúčinnejší.
Františkovi vždy záležalo na rozvoji rodnej obce, požiarneho zboru, ale aj udržaní svojho slovenského povedomia
u mladších generácií. Zúčastňoval sa podujatí, ktoré šírili
slovenskú kultúru. S ochotou prijímal iniciatívy smerujúce
k povzbudzovaniu folklóru, dychovej hudby a náboženského života. Zanechal po sebe odkaz, ktorý bude žiť v srdciach jeho blízkych, ale zapísal sa aj do obecných dejín.
Spomeňme si naňho a venujme mu tichú spomienku
a krátku modlitbu. Nech odpočíva v pokoji!
Dorota Mošová

ČITATELIA • REDAKCIA

ODIŠLI OD NÁS

Dňa 7. januára 2012 zomrel v Čiernej Hore od Tribša vo
veku 70 rokov krajan

ANDREJ SARNA
Zosnulý bol dlhoročným čitateľom
Života. Odišiel od nás vzorný krajan,
starostlivý otec, dedo, brat a sused.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Čiernej Hore od Tribša

Dňa 27. januára 2012 zomrel v Novej Belej vo veku 71
rokov krajan

STANISLAV SABURA
Zosnulý bol dlhoročným členom MS SSP v Novej Belej
a čitateľom Života. Odišiel od nás krajan, otec, brat, dedo
a známy. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej

Dňa 1. januára 2012 zomrel v Krakove vo veku 76 rokov
krajan

MONS. STANISLAV MŠAL
Bol neúnavným pastierom, ktorý
dlhé roky pôsobil vo farnosti v Psaroch. Aj keď bol ďaleko od Oravy a Spiša, nikdy nezabúdal na svojich rodákov a obhajoval ich zakaždým, keď sa
im diala krivda. Vždy sa domáhal tolerancie voči Slovákom žijúcim na týchto územiach a neustále poukazoval
na to, že hrdosť na slovenský pôvod
nie je v rozpore s láskou k rodnému
kraju, ktorým bolo preňho Poľsko. Keďže vyrástol v slovensko-poľskej rodine, toleranciu dostal do vienka ako dar od
svojich rodičov. Vždy zastaval názor, že ak stretne dobrého človeka, či to už bude Poliak alebo Slovák, bude si ho
ctiť a vážiť. Avšak ak stretne človeka, ktorý bude postupovať zle, nezávisle od toho, či je Poliakom alebo Slovákom,
bude sa mu snažiť pomôcť, aby sa polepšil v tom, čo robí,
pretože chcel byť predovšetkým katolíckym kňazom.
Stanislav Mšal sa narodil 28. novembra 1935 v Hornej
Zubrici na Orave. V rodnej obci počas vojny navštevoval
niekoľko rokov slovenskú základnú školu. Po jej ukončení,
už v povojnových rokoch nastúpil spolu so sestrou Lýdiou

do prvého ročníka Lýcea so slovenským vyučovacím jazykom v Jablonke, ktoré práve otvárali. Maturoval však o rok
neskôr, pretože na maturite si ho profesor z ruského jazyka zobral na mušku, o čom Stanislav nevedel. Po maturite
vybral cestu svojich predkov, jeho ujo Jan Karcz, niekdajší
farár v Hornej Zubrici, bol kňazom a bol pre Stanislava veľkým vzorom, podobne ako jeho starší brat Vladislav.
Štúdium v krakovskom seminári nebolo zo začiatku jednoduché, pretože strednú školu absolvoval v slovenskom
jazyku a v seminári boli všetky prednášky v poľštine. Všetci
boli najprv prijatí do tzv. malého seminára, v ktorom sa
jeden rok pripravovali na štúdium. Počas štúdia nemal
problémy s učením. Ako sám spomínal, síce nepatril medzi
elitu, vždy si stihol urobiť všetky skúšky ešte pred prázdninami. Občas svojich spolužiakov rozosmial svojou výpoveďou, pretože sa mu stávalo, že prišli mu na jazyk nejaké
oravské nárečové slová, ktoré pre nich zneli smiešne.
Štúdium absolvoval úspešne. Ako vždy podotýkal, žiaden z poľských biskupov a cirkevných predstavených si ho
kvôli tomu, že som sa cítil byť Slovákom, nedoberal. Kňazskú vysviacku prijal 17. júna 1962 vo wawelskej katedrále
z rúk Karola Wojtylu. Po vysviacke bol ako kaplán poslaný
do Rajcze. Tam sa rozvíjal pod láskavým okom veľmi dobrého farára. Rajcza bola veľmi dobrou farnosťou, na ktorú
si veľmi rád spomínal. Ako druhé miesto pôsobenia dostal
Wieliczku, kde pôsobil 5 rokov. Wieliczka patrila medzi tie
náročnejšie farnosti. Z Wieliczky bol ako kaplán prenesený
na jeden a pol roka do Trzebine, ktorá bola ešte náročnejším miestom z hľadiska pastorácie. Vo Wieliczke bývali
veľmi vzdelaní ľudia, ktorí pracovali na vysokých postoch,
avšak zároveň boli hlboko veriacimi. V Trzebini sa nazbieralo mnoho nevzdelaných ľudí, ktorí sem prišli za prácou
v bani a rafinérii, a ktorí o sebe tvrdili, že sú ateisti, a pritom mali veľmi veľa peňazí. Z Trzebine ho urgentne preniesli do Płok, lebo správca farnosti náhle vážne ochorel.
A odtiaľ ho po niekoľkých mesiacoch preložili do filiálky
Psary, kde bol menovaný správcom novovznikajúcej farnosti a v ktorej pôsobil až do dôchodku, od roku 1972. Keď
prišiel do Psar, nebolo tu vlastne nič okrem jednej malej
kaplnky. Dnes v Psaroch stojí veľmi pekný kostol Sv. Kríža,
v ktorom sa nachádza unikátna banícka kaplnka a vedľa
kostola pekná fara. Za svoju záslužnú činnosť v prospech
katolíckej cirkvi dostal od pápeža titul Monsignore, teda
titul pápežského kaplána. Dlhé roky tiež pôsobil vo funkcii
trzebinského dekana, takže vážili si ho nielen hodnostári, ale predovšetkým obyčajní ľudia. Každého, koho stretol, dokázal nakaziť radosťou a optimizmom vyplývajúcim
z viery v Boha.
Aj keď sa hovorí, že nikto nie je nenahraditeľný, Mons.
Stanislav Mšal nepochybne patril k ľuďom, ktorí nám ešte
dlho budú nesmierne chýbať. Prosme teda, aby po ťažkej
chorobe našiel večnú radosť u Pána. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Spolužiaci z jablonského lýcea, ÚV SSP v Krakove, OV SSP na
Orave, MS SSP v Hornej Zubrici a redakcia Život

č. 2/2012 • roč. 54 • 33

MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM

Milé deti,

poznáte štyri ročné obdobia? Pri nakreslených predmetoch sú biele
krúžky. Tie, ktoré súvisia s jarou, vyfarbite zelenou farbou, ktoré s letom, žltou farbou, s jeseňou hnedou farbou a tie spojené so zimou nechajte biele. Do krížovky doplníte slová, ktoré
znázorňujú obrázky a nápomocné budú aj písmenká v krížovke. Vylúštenú tajničku pošlite na
adresu redakcie. Dvoch najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do súťaže
za finančnej podpory z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
V januári odmenu získali: Oliver Kačmarčík zo Skőndal a Vojtech Bigos z Jurgova.
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Potrestaný pán
Bola jedna vdovica v Selešťanoch a mala dvoch synov. K tej vdovici
chodieval nocovať jeden žobrák. Ten žobrák prišiel raz k jednému pánovi a pýtal si almužnu. Pán hodil žobrákovi grajciar, a to sa tomu žobrákovi videlo málo, tak mu vyhodil dva grajciare. Pánovi sa to videlo
za potupu, že mu žobrák dal dva grajciare naspäť. Povedal: „Počkaj,
huncút!“
Dal vytiahnuť dereš a dal žobrákovi šesť palíc.
Žobrák ich vydržal. Potom vstal z dereša a povedal pánovi:
„Pane, o tri dni ma čakaj, prídem ti na hostinu!“
Žobrák tašiel k tej vdovici do Seleštian. Vdovica mala dvoch synov.
Keď k nej prišiel, synovia neboli doma. Opýtal sa:
„Kdeže sú tí vaši synovia?“
„Jaj, starý otec, ďaleko sú tí.“
„A kdeže sú?“
„Tam a tam kosia, ďaleko.“
„Len mi povedzte, kde, na ktorej strane. Veď ich ja nájdem.“
Tašiel žobrák a našiel ich chytro. Keď prišiel k nim, kde kosili, povedal:
„Chlapci, poďte so mnou.“
„A kde, starý otec?“
„Netrápte sa nič, len poďte so mnou. Ja vám tak dobre spravím,
čo naveky aj vašej rodine bude osožiť.“
Ale oni sa predsa len obávali a nechceli ísť.
„Poďte, chlapci, so mnou. Veď vám chcem dobre.“
Starší povedal:
„Ja, starý otec, nepôjdem, lebo neviem, kde.“
Ale mladší povedal:
„Starý otec, ja pôjdem s vami.“
A ten starší nešiel.
Tašiel žobrák s tým mladším synom do Jánovských hôr.
Prišli do tých hôr, k jednému bralu, veľkému ako kostol. Žobrák odvalil
kameň z brala, v ktorom boli dvere. Čeľadník bol v strachu.
„No, syn môj, tajdem do tejto diery a vyvediem z nej šarkana.“
Keď vyviedol šarkana von, dal naňho kantár aj sedlo a nechal ho pred
tou dierou. Sám šiel do diery a povedal:
„Chlapec môj, keď zakričím z diery, žeby ti bol na koni kantár aj sedlo,
žeby si bol hotový! Zakríknem po tretí raz, aby si bol na koni a ber
sa!“
Keď zakríkol po tretí raz, už ten šarkan bol v nohách. Pod Jánovskými
horami sa strhol oblak a nastala víchrica. A tá víchrica bol ten šarkan
s čeľadníkom. Pánovi, čo dal biť žobráka, strepala so zemou všetok
kaštieľ aj pole.
Tak prišiel k nemu žobrák na tretí deň na hostinu.
(Potrestaný pán. In: Janko Gondášik a Zlatá pani. Slovenské rozprávky zo zbierky
Sama Czambela. Mladé letá 1969, s. 149-150)
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Územie Spiša, ktoré sa dnes
nachádza v Poľsku je len jeho
malou časťou. Väčšia časť Spiša
sa totiž rozprestiera na území
Slovenska. Na západe Spiš od
Liptova oddeľujú Vysoké Tatry,
na juhu od Gemera hrebene
Slovenského Rudohoria, na východe od Šariša hrebene Levočských vrchov a na severe tvorí
hranicu územie po pravej strane rieky Bialky a Dunajca, ktoré dnes patrí Poľsku. Spiš lákal
ľudí na osídlenie už v praveku,
avšak prvá písomná zmienka
pochádza z roku 1209, pričom
ide o listinu uhorského kráľa
Ondreja II., ktorá potvrdzuje
predaj majetku medzi „snežnými horami“ (Tatry), riekou Poprad a osadou Isac (Žakovce).
V stredoveku patril tento región
medzi najvyspelejšie regióny
v Európe. Až do roku 1918 bol
Spiš súčasťou slovenskej zeme
v rámci Uhorska. Na základe
rozhodnutia Najvyššej rady
mierovej konferencie pripadlo
v roku 1920 vtedajších trinásť
spišských obcí Poľsku, kde sú
s prestávkou v rokoch 1939 až
1945, kedy bol Spiš zjednotený
v prvej Slovenskej republike,
dodnes. (mm-m)

Erb Spišskej župy

Erb Spišskej župy
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tano Král sa narodil v roku 1960 a vyrastal v malej dedinke Kostolište
spolu s rodičmi, sestrou Jankou a starými rodičmi. Ako dieťa zbožňoval zvieratá a celé dni nosil na rukách malé mačky alebo králiky. Na
prázdniny chodil do Čiech, pretože jeho otec bol pôvodom Čech a vďaka tomu
už ako dieťa vedel dobre hovoriť česky.
Stano navštevoval základnú školu i gymnázium v Malackách, kam sa presťahoval s celou rodinou. Učil sa vynikajúco a na vysvedčeniach mal samé
jednotky. Okrem toho sa zúčastňoval desiatok recitačných a klavírnych súťaží. Klavír študoval 11 rokov a keď mal 14, mal veľmi dobré odporúčania na
konzervatórium na štúdium klavíra. Stano sa však rozhodol pre gymnázium,
pretože tak mohol preskočiť deviaty ročník. Napriek tomu dnes bez problémov zahrá diela významných majstrov ako Scarlattino, Beethoven, Debussy
či Rachmaninov. Láska k hudbe ho priviedla k pop-music a stal sa členom
hudobnej skupiny TENOR, s ktorou hrával tri roky a ktorá bola veľmi populárna najmä na Záhorí. Tu okrem klávesov aj výborne spieval, čo naplno využil
na prijímacích pohovoroch na štúdium herectva na Divadelnú fakultu VŠMU
v Bratislave, kam ho okamžite prijali ako najtalentovanejšieho v tom roku.
Viedli ho vynikajúci pedagógovia ako Miloš Pietor, Karol L. Zachar, Viliam Záborský, Dušan Jamrich, Tibor Rakovský, Eva Blahová a mnohí ďalší.
Hneď od prvého ročníka na VŠMU bol o Stana Krála veľký záujem a nakrúcal jednu inscenáciu za druhou. Žiadaný bol najmä do rozprávok (ako princ).
Bojoval s tým, že bol veľmi sladký typ a tak sa pokúšal skôr získavať role negatívne a záporné (to mu však neradi prideľovali). Pretože dobre spieval,
presadil sa do obrovskej megashow nazvanej „Fujarová show”, kde pôsobil
štyri roky a vystupoval takmer každý deň. Okolo tohto projektu sa nakrúcalo
množstvo médií, a tak sa Stano denne objavoval v časopisoch a na televíznej
obrazovke. Moderoval najpopulárnejšiu televíznu hitparádu „5xP”, veľký festival Bratislavská lýra, kde získal aj striebornú Lýru ako člen skupiny TYS’80.
Moderoval aj Silvester, spieval v hudobných programoch, hral v Bakalároch
atď. Toto obdobie ukončil nástup na základnú vojenskú službu.
Stano Král po odslúžení vojenskej služby (vo Vojenskom umeleckom súbore) sa venoval najmä činohre, účinkoval vo viacerých divadlách (DAB Nitra,
Nová scéna Bratislava, Slovenské národné divadlo...) a vytvoril celý rad veľkých dramatických postáv v takých hrách ako: Smútok pristane Elektre, Zimná
rozprávka, Dvaja, Noc na zamrznutom jazere, Proso, Reflexy, Kráľ Ubu, Fiescovo sprisahanie, Perníková bábika, Čierna komédia, Rómeo a Júlia, Motýľom
nik nerozkáže, Tanec nad plačom,Katarína z Heillbronu, atď.
Od roku 1993 sa venuje muzikálu a má za sebou už okolo 12 veľkých titulov z celosvetovej produkcie. Objavil sa v produkciách ako Pomáda, Kráľ
Dávid, Fidlikant na streche, Malý obchod hrôzy, Jozef a jeho zázračný farebný
plášť, Pokrvní bratia či Hriešny tanec. V súčasnosti účinkuje v muzikálových
komédiách Každý má svojho Leona, Milujem ťa, ale... a Donaha!. Muzikály,
v ktorých hrával, zhromažďovali vždy početné publikum, keďže umelecký dojem z hry Stana Krála bol neopakovateľný.
Pre televíziu nakrútil viac než 100 televíznych inscenácií, rozprávok a zábavných programov.
Daboval skvelé seriály ako: Priatelia, Ally McBealova, Perfektní príbuzní,
Dva a pol chlapa, Baywatch, Sindibádove dobrodružstvá... a ďalej známych
hercov ako Tom Cruise, Johny Depp, Charlie Sheen či David Schwimmer.
Naspieval množstvo piesní pre televízne hudobné a zábavné programy,
rozprávky a ďalšie spevácke projekty. Je držiteľom striebornej Bratislavskej
lýry.
Vo voľnom čase sa venuje fitnessu a posilňovaniu. Má veľmi rád staré fotografie a umenie. Často chodí na vernisáže a do galérii. Je obdivovateľom
Van Gogha a jeho diel. Žije vo veľkom byte v centre Bratislavy.
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Spracovala: A. Jendžejčíková

MOTO A VARENIE
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rvému, samostatne vyvinutému automobilu pod taktovkou firmy AMG predchádzala ohromná informačná kampaň,
ktorú mu môže závidieť nejeden komerčne úspešnejší model. Vrchol aktuálnej modelovej ponuky
zo Stuttgartu je však viac než len reminiscencia
legendárneho Mercedes-Benz SL300 Gullwing.
Podľa odvážnych vyjadrení partnerstva MercedesAMG, ide o majstrovský kúsok na poli automobilového priemyslu.
Na prednej náprave je použité lichobežníkové
zavesenie, novinkou pre SLS sa ale stáva možnosť
objednať si podvozok s tlmičmi s meniteľnou charakteristikou AMG Drive Unit. Do výbavy sa po
novom dostáva i AMG Performance Media – rozhranie multimediálneho systému, ktoré dokáže
vodiča zásobovať množstvom telemetrických údajov, ako napríklad priečne či pozdĺžne zrýchlenie,
čas na kolo, či aktuálny prevádzkový stav motora.
K pohonu slúži 6,3-litrový motor AMG V8 uložený za
prednou nápravou, ktorý disponuje maximálnym výkonom 420 kW (571 k) a krútiacim momentom 650 Nm.
O prenos výkonu sa stará sedemstupňová prevodovka
s dvojitou spojkou v usporiadaní transaxle, ktorá výkon
posiela na kolesá zadnej nápravy. SLS AMG má hmotnosť
1 620 kg, a jej pomer rozloženia je takmer ideálnych 47:53
medzi prednou a zadnou nápravou. Z 0 na 100 km/h akceleruje za 3,8 s, najvyššia rýchlosť predstavuje elektronicky

Mercedes-Benz SLS AMG

obmedzených 317 km/h. Priemernú spotrebu odhaduje
automobilka na 13,2 l/100 km.
Čierna verzia by mal byť ešte impozantnejšia. Mala by
byť ľahšia vďaka použitiu karbónových vlákien a poháňať
ju bude 6,0 litrový motor V-12, ktorý dosiahne až 661 koní
pri technológií twin-turbo. Aj maximálka je opäť o niečo
lepšia – viac ako 350 kilometrov za hodinu. Zrýchlenie
z nuly na 96 km/hod by mohlo byť dokonca pod trojsekundovou hranicou. Škoda len, že za takýmito parametrami
stojí priam čertovsky vysoká cena. (ms)

ZUZKA VARÍ
ČO NA OBED
Halušky starého mládenca
1 lyžicu oleja, 250 g prerastenej slaniny, 250 g syra
s modrou plesňou, 2 dl šľahačkovej smotany, 400 g zemiakov, 3 vajcia, 0,5 kg polohrubej múky, 1/2 lyžičky soli.
Slaninu pokrájame na menšie kocky a opražíme ju na
lyžici oleja. Pridáme smotanu. Keď začne smotana vrieť,
pridáme rozdrobený syr a miešame, pokým sa syr neroztopí. Zemiaky očistíme, pokrájame na menšie kocky a rozmixujeme so soľou a vajcami. Preložíme do misy, postupne
pridávame múku až dosiahneme cesto vhodné na halušky.
Cesto pretlačíme cez haluškovač do vriacej vody. Keď vyplávajú na povrch, ešte chvíľu povaríme a scedíme. halušky zalejeme pripravenou omáčkou.

ZÁKUSKY
Anglická novoročná pomarančová torta
200 g stuženého tuku na pečenie napr. Hera, 200 g
práškového cukru, 4 vajcia, 200 g polohrubej múky, 50 g
kakaa, 1 vrecúško prášku do pečiva, 2 až 3 pomaranče, 2x
2 dl marmelády – jednu marmeládu do cesta a jednu na
plnenie torty (najlepšie marhuľovú). Čokoládová poleva:

1 čokoládu na varenie, šťavu z polovice pomaranča, 2 lyžice kakaa, 3 lyžice práškového cukru, 50 g stuženého tuku
na polevy.
Jednu marmeládu zmiešame nad parou s 3 lyžicami
práškového cukru a so šťavou a postrúhanou kôrou z jedného pomaranča (kôru strúhame opatrne, len oranžový
povrch, pretože biela dužina pod kôrou je veľmi horká).
Dôkladne vymiešame a privedieme takmer do varu. Odložíme a necháme chladnúť. Zo 4 bielkov ušľaháme tuhý
sneh, do ktorého pridáme 3 lyžice práškového cukru.
Miešame, pokým sa cukor nerozpustí. Zvyšok práškového
cukru vymiešame s maslom do peny, pridáme 4 žĺtka, vychladnutú marmeládu, kakao, múku zmiešanú s práškom
do pečiva a opatrne vymiešame tuhý sneh. Cesto upečieme v rúre vyhriatej na 180 stupňov Celzia, v dvoch vymastených a múkou vysypaných tortových formách. Po
vychladnutí tortové korpusy prekrojíme (podľa možností
na viac plátov) a spojíme marmeládou, do ktorej sme postrúhali kôru a vytlačili šťavu z polovice pomaranča. Celú
tortu polejeme čokoládovou polevou, do ktorej sme vytlačili šťavu z polovice pomaranča. Čokoládová poleva: čokoládu polámeme, pridáme šťavu z polovice pomaranča,
2 lyžice kakaa, 3 lyžice práškového cukru a rozpustíme nad
parou. Nakoniec pridáme ešte stužený tuk a dohladka vymiešame. Pri podávaní môžeme ozdobiť tenkými plátkami
pomaranča.
(zdroj: www.receptar.sk)
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PORADY KOSMETOLOGA
Masaż lodem

W

itam serdecznie. W tym
numerze kontynuuję wywiad z panem Robertem
Pietkiewiczem – masażystą i fizjoterapeutą.
- Mamy luty, jest zimno i pada śnieg,
mimo to zachęca mnie Pan do masażu lodem – dlaczego?
- Jest to nowatorski sposób masażu, istniejący na rynku od bardzo niedawna. Motywacją do zastosowania
masażu lodem była wiedza na temat
leczniczych i pielęgnacyjnych właściwości zimna, oraz znajomość takich
praktyk jak nacieranie ciała śniegiem,
kąpiele zimą w morzu czy w przerębli.
Praktyk wywodzących się z różnych
regionów świata i szeroko znanych
jako wzór zdrowego sposobu życia.
- Dalej nie jestem przekonany. Zamarznę :-)
- Uczucie zimna jest dla większości ludzi wrażeniem negatywnym,
bo przecież nikt z nas nie lubi marznąć. Niewiele osób przepada za zimą
i związanymi z tą porą roku mroźnymi
dniami. Mimo wszystko niskie temperatury wywierają na ludzki organizm
niezwykle pozytywne działanie.
- Co będę odczuwał w trakcie masażu prócz zimna i jakie skutki on ze
sobą niesie?
- Masaż lodem powoduje reakcję
obronną organizmu. W odpowiedzi na
zimno nasz organizm stara się wytworzyć dodatkowe ciepło. Wzrasta tempo
przemiany materii, a to powoduje np.
spalanie tkanki tłuszczowej. Tłuszcz jest
pobierany przede wszystkim z tych obszarów tkanki podskórnej, które są lepiej
ukrwione w danym momencie. Miejsca o nadmiernej tkance tłuszczowej
oraz miejsca objęte cellulitem są gorzej
ukrwione. Przez to ich metabolizm jest
spowolniony. Masaż ten pobudza krążenie krwi i limfy tych miejsc. Masaż lodem to przyspieszenie procesu ogólnej
przemiany materii całego organizmu,
metabolizmu masowanych miejsc.
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W wyniku tak połączonych procesów
następuje redukcja zalegających toksyn
i uwolnienie kwasów tłuszczowych.
- Teraz brzmi to bardziej zachęcająco, jakie jeszcze są wskazania do
tego masażu?
- Pomaga przy schorzeniach stopy
(halluksy, ostroga piętowa, opuchnięcia). Pobudza zakończenia nerwów.
Wspomaga odnowę powysiłkową
- zmniejsza napięcie mięśni, redukuje kwas mlekowy. Regeneruje szybko
mięśnie. Działa przeciwzapalnie przy
nadwyrężeniach i przeciążeniach. Poprawia funkcję stawu. Zmniejsza bóle
kolan. Stymuluje krążenie w miejscach objętych cellulitem. Pomaga
w usuwaniu zalegających toksyn. Redukuje cellulit.
- A jakie są przeciwwskazania?
- Wbrew powszechnej opinii stosowanie krioterapii w leczeniu nie jest
szczególnie restrykcyjne. Jednakże,
jak w przypadku każdego zabiegu, tak
i przy terapii niskimi temperaturami,
występują pewne ograniczenia. Należą do nich przede wszystkim: choroby
układu wydalniczego – nerek i pęcherza
moczowego. Choroby neurologiczne
– padaczka, zaburzenia czucia, zwiększona wrażliwość na zimno, depresja,
porażenia. Inne schorzenia: nowotwory, odmrożenia, choroby zakaźne, choroby płuc, wychłodzenie, choroby skóry,
nadmierne pocenie się. Choroby układu
krwionośnego: cukrzyca, niewydolność
krążenia, niewyrównane nadciśnienie,
miażdżyca, choroba wieńcowa, arytmia, wady zastawkowe, stany pozawałowe, niedokrwistość, zakrzepica.
Ponadto kobiety muszą pamiętać, że
w czasie ciąży nie wolno korzystać im
z krioterapii całego ciała – tak zwanych
kriokomór. Każdy zabieg, w którym wykorzystuje się niskie temperatury należy poprzedzić wizytą u lekarza, w celu
ustalenia braku przeciwwskazań do
tego rodzaju terapii
- Uff teraz wiem już wszystko i z przyjemnością skorzystam.
Dziękuję za rozmowę. D.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

Nieoceniona pani C
Zimą wolimy zostać w domu, do
tego zajadać się wysokokalorycznymi
daniami, tłumacząc sobie, że przecież działają rozgrzewająco. Niestety,
to nie spożywane w dużych ilościach
kalorie, a witaminy i mikroelementy
budują nasz płaszcz ochronny przed
wirusami i bakteriami. W tym okresie nasze pożywienie powinno być
szczególnie bogate w witaminę C
– kwas askorbinowy. Głównymi źródłami witaminy C są owoce i warzywa,
zarówno świeże jak i prawidłowo
przetworzone. Najwięcej witaminy
C znajduje się w owocach cytrusowych, duże ilości zawiera czarna porzeczka i czerwona papryka, a także
kapusta (kiszona w surówkach) i sałata. Warto pamiętać jednak o tym,
że ilość witaminy C w naturalnych
produktach jest zmienna, a wszystko zależy od pory roku, a także od
sposobu ich przechowywania czy
przygotowywania potraw. Jest ona
związkiem bardzo nietrwałym, który
rozpuszcza się w wodzie i jest niszczony niemal całkowicie wskutek wysokiej temperatury, nie mówiąc już
o wrażliwości na działanie światła,
temperatury i powietrza. Nie sprzyja
jej długie przechowywanie, zamrażanie czy rozmrażanie, konserwowanie
lub odgrzewanie. Zbyt długo gotowane warzywa tracą witaminę C, która
przechodzi do wywaru. Z kolei sałatki, które są przygotowywane długo
przed podaniem, utleniają się i tracą
witaminę C.
Witamina C, zalecana jest głównie w okresie przeziębień i grypy, a to
ze względu na możliwość uszczelniania naczyń krwionośnych (zwłaszcza
w mikrokrążeniu) i ochrony przed
infekcjami, jest nieoceniona dla pra-
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widłowego rozwoju całego organizmu. Witamina C: bierze udział w produkcji kolagenu i podstawowych białek
w całym organizmie, co ma wpływ na wzrost i utrzymanie
zdrowych kości, zębów, dziąseł, więzadeł i naczyń krwionośnych. Wpływa łagodząco na zwężenie oskrzeli i zaburzenia oddychania, które spowodowane są reakcjami alergicznymi, uczestniczy w syntezie niektórych przekaźników
nerwowych i hormonów nadnerczy, odgrywa ważną rolę
w produkcji hormonów stresu, umożliwia prawidłowe wykorzystanie kwasu foliowego i bierze udział w regeneracji
witaminy E, stabilizuje układ odpornościowy i immunologiczny, wzmacnia odporność, bierze udział w metabolizmie tłuszczów, cholesterolu i kwasów żółciowych. Może
obniżać ciśnienie krwi w przypadku łagodnego nadciśnienia tętniczego, jak i prawidłowego ciśnienia, zapobiegając
nadciśnieniu, uczestniczy również w odpowiedzi immunologicznej organizmu na infekcje oraz przyśpiesza gojenie
ran, jako jeden z najważniejszych przeciwutleniaczy pełni

także istotną funkcję w reakcjach odtruwania i odporności organizmu, chroniąc przed procesami utleniania, spowalnia proces starzenia się skóry, poprawia wzrok, chroni
przed działaniem promieni słonecznych, działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo w stosunku do niektórych drobnoustrojów chorobotwórczych.
Warto jednak pamiętać, że z witaminą C jest jak z każdą
inną witaminą – jej niedobór jest niebezpieczny. Pierwszymi objawami niedoboru jest krwawienie dziąseł i pękanie
włosowatych naczyń krwionośnych pod skórą. Niezbędne jest wówczas uzupełnienie witaminy C, ponieważ jej
niedobór może doprowadzić do anemii, częstych infekcji,
trudności w gojeniu się ran, a także wpłynąć na system
nerwowy i mięśniowy, a najgorszym wypadku do zwyrodnienia mięśni i depresji. Człowiek musi pobierać witaminę
C z pokarmu, nie wytwarza jej sam. Przyjmowanie zbyt dużej ilości syntetyzowanej witaminy C sprzyja tworzeniu się
kamieni nerkowych.

PRAWNIK

Zmiany w przepisach dotyczących
prawa jazdy część 2
Po następnych dwóch latach będzie się mógł starać
o prawo jazdy kat. A2. Osiągnięcie wieku 20 lat umożliwi
ubieganie się o prawo jazdy na motocykle (kategoria A),
ale tylko wtedy, gdy kierowca co najmniej od 2 lat posiada
prawo jazdy kategorii A2. W przeciwnym razie kierować
motocyklami będzie można po ukończeniu 24 roku życia.
Młodzi kierowcy, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B, będą przez dwa lata podlegać szczególnemu nadzorowi. „Okres próbny” dla nich będzie trwał
2 lata, począwszy od dnia, w którym został wydany dokument. W okresie próbnym młody kierowca ma obowiązek
odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania
prawa jazdy, kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Musi też przez pierwsze
8 miesięcy kierować wyłącznie pojazdem samochodowym
z naklejoną z tyłu i z przodu okrągłą nalepką z zielonym
symbolem liścia klonowego. W tym czasie zabrania mu
się przekraczania prędkości 50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100
km/h na autostradzie i drodze ekspresowej. Ponadto nie
wolno mu podejmować pracy zarobkowej w charakterze
kierowcy oraz prowadzić działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa
jazdy kategorii B. Okres próbny może zostać przedłużony
przez starostę o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania
kierowca popełni dwa wykroczenia stwierdzone mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów. Drugim
przypadkiem przedłużenia okresu próbnego jest sytuacja
braku przedstawienia orzeczenia o istnieniu lub braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
oraz orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań psy-

chologicznych do kierowania pojazdem. W tym przypadku
przedłużenie nastąpi o czas zatrzymania prawa jazdy.
Młodych kierowców czeka również skierowanie na badanie w zakresie psychologii transportu oraz kurs reedukacyjny, jeżeli w okresie próbnym popełnią dwa wykroczenia
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Osoby, które
uzyskają prawo jazdy po raz pierwszy, będą również podlegały przepisom, które umożliwią staroście wydanie decyzji
administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku
popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
Według nowych przepisów obecni kierowcy będę kierowani na kurs reedukacyjny jeżeli przekroczą 24 punkty karne, otrzymane za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
stwierdzone mandatem karnym lub prawomocnym wyrokiem sądu. Każdemu naruszeniu, odpowiada określona
liczba punktów w skali od 0 do 10 w zależności od stopnia
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i wagi naruszenia. Informacje o naruszeniu oraz odpowiadającej mu
liczbie punktów są przekazywane do centralnej ewidencji
kierowców. Usuwa się je z upływem roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, a ponadto po uzyskaniu
informacji o ukończeniu przez kierowcę kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz po
uzyskaniu informacji o cofnięciu uprawnień do kierowania
pojazdem w przypadku ponownego przekroczenia liczby
24 punktów w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania
na kurs reedukacyjny.
Prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T
będą wydawane na okres 15 lat, a prawa jazdy kategorii
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E na okres 5 lat.
Ustawa zaczęła obowiązywać od 11 lutego 2012 roku,
ale część przepisów wchodzi w życie dopiero 19 stycznia
2013r.
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ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
VODNÁR (21.1.-19.2.)

NÁŠ TEST
LEV (23.7.-23.8.)

Nemusí byť vždy presne po vašom. Skúste sa zamyslieť, či vaše pocity nakoniec nepramenia z nudy. Nie je ešte všetko stratené, ako to vyzerá na prvý pohľad! Úprimnosť
a rozhovory v dvojici urobia veľa. Len treba
chcieť. Ak vám nevyšiel projekt, ktorý ste
rozbehli, najlepšie bude, ak to priznáte verejnosti a v prvom rade sami sebe.

Neriskujte v láske. Z nevinného posedenia pri kávičke s peknou kolegyňou či kolegom, môžu vzniknúť zbytočné pletky. Venujte sa radšej nakupovaniu, obchodovaniu
a skúste si urobiť podklady na daňové priznanie už tento mesiac. Jeden deň v týždni
si darujte pohov od seba. Nepreháňajte to
však s jedlom a pitím sladkých nápojov.

RYBY (20.2.-20.3.)

PANNA (24.8.-23.9.)

Venujte sa občas aj svojim priateľom.
Voľní možno medzi nimi nájdu novú lásku,
ktorá môže byť trvalou. Rozhodujte sa srdcom. Stáva sa totiž, že dlhodobo nemáte
partnera, a potom prídu naraz dvaja. Môžete dostať šancu, rozhodovať sa medzi dvoma
prácami. Nemali by ste mať problém vybrať
si tú najlepšiu variantu.

Zo šedej myšky sa stane osobnosť. Môžete totiž pôsobiť necitlivejšie ako inokedy.
Ukážte preto ľuďom, že ich máte radi. Všetko však treba robiť s mierou a vytrvať v svojich predsavzatiach tak, aby sme nepoškodili
svoje vzťahy. Skúste začať niečo nové v práci,
alebo i podnikať. Nezabúdajte však na zdravý sedliacky rozum.

BARAN (21.3.-20.4.)

VÁHY (24.9.-23.10.)

Venujte sa láske a umeleckému zameraniu.
Uvažujte, či nie je čas pozmeniť niečo vo vašom súkromnom živote. Vy by ste s tým nemali
mať problém. Nemusíte trpieť biedu, ale stále
je potrebné niečo platiť, takže si nemôžete vyskakovať. Pozor aj na stratu času! Zorganizujte
si správne prácu i oddychové činnosti.

V tomto mesiaci sa venujte láske a nepodceňujte svoj zdravotný stav. Trochu vás
bude mátať nedoriešená minulosť, bude
teda dobre ak si to v pokoji prejdete, čo
vlastne máte zanechať a čo spáliť. Nie je
hanba poradiť sa i so psychológom. Potom
sa už dozadu neobzerajte.

BÝK (21.4.-20.5.)

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

Objavujte nové obzory. Neriskujte však
v láske. Doma často bez rozmyslu poviete, čo
chcete. Ventilovať sa síce treba, ak sa však
stane, že sme blízkemu človeku ublížili, je na
mieste sa ospravedlniť. Skúste sa teraz viac
venovať tvorivej činnosti, usmernite svoju
energiu správnym smerom. Pri pevnej vôli
sa vám to určite podarí!

Začiatkom mesiaca viac oddychujte a nepreháňajte to so žiarlivosťou v partnerstve.
Neskôr sa vám to zúročí. V láske má zvíťaziť
zas len láska. Vyhráva ten, kto naozajstne
ľúbi. Praje totiž úprimne tomu druhému len
to najlepšie. Ak ľúbite, tešte sa z toho, lebo
nie každý človek je toho schopný. Ak je váš
cit opätovaný, vážte si to.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

STRELEC (23.11.-21.12.)

Dajte si záležať na peniazoch a venujte sa
vážnemu vzťahu, ktorý bude pre vás dôležitý.
Prejavte trpezlivosť a v duchu plánujte vaše
ďalšie spolunažívanie. Štúdium niečoho nového alebo aspoň návšteva kurzu či prednášky,
vylepší vaše pracovné zručnosti a návyky. Preštudujte si pozorne nové zmluvy a projekty.

Neradi sa nudíte a ťahajú vás neznáme
obzory. Doma to však treba náležite a s citom
vysvetliť. Nedá sa, aby sme mali úplne všetko:
úplnú slobodu i domáce zázemie. Ste múdre
znamenie Pouvažujte, či treba v práci vždy
pritvrdiť. Na druhej strane sa nenechajte využívať kolegami, ktorí zistili, že radi pomôžete.

RAK (22.6.-22.7.)

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

Ako sa hovorí, každý chvíľku ťahá pílku...
Pre vás začalo šťastnejšie obdobie od polovice januára. Celkom si vydýchnete ku koncu
mesiaca. V tomto mesiaci však veľmi neriskujte v obchodoch a dajte si pozor na svoje
financie. Športujte! Najlepšie spolu s partnerom či priateľmi.
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Tvorte, študujte a popustite trochu zo
svojej prísnosti. Nebojujte za svoje názory, skôr si nájdite častejšie chvíľu pre seba
a skúste sa vžiť i do iných. Slnko vám dodáva
silu. Ak budete chcieť vidieť i tie vaše tienisté
stránky, posvieti vám ono samo na ne a ukáže vám, kde je pravda. Tá je len jedna! (ms)
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Aký je váš partnerský
vzťah?
Prečítajte si test a odpovedajte
áno buď nie a neskôr si zrátajte
počet odpovedi „áno“ a počet
odpovedi „nie“.
Test A
1. Práve ste utrpeli ťažkú ranu
osudu.
2. Nemáte jasnú predstavu o svojej budúcnosti.
3. Nemáte nijakých spoľahlivých
priateľov.
4. Ste často chorý(á).
5. Ešte nikdy ste nežili sám(á).
6. Málo si dôverujete, často o sebe
pochybujete.
Test B
1. V detstve ste mali málo nežnosti a starostlivosti.
2. Veľmi ste trpeli, lebo vaši rodičia mali často odlišné názory.
3. Často ste sa cítili zbytočný(á).
4. Málokedy vás pochválili, no tým
častejšie hrešili. Cítili ste, že nie
ste dosť dobrý(á).
5. Často vás potrestali bez toho,
aby ste pochopili dôvod.
6. Ako dieťa ste nikdy nevedeli, či
rodičia dodržia svoj sľub.

Vyhodnotenie:
4 až 6 ráz „áno“ v A aj B: Hrozí vám nebezpečenstvo, že sa
stanete celkom závislý od partnera. Preto si uložte každý deň
úlohu, ktorú splníte len sám.
Nájdite si priateľov, s ktorými
sa podelíte o starosti i radosti.
Na partnera sa pozerajte ako na
toho druhého, nie ako na súčasť
samého seba. Ak je už neskoro,
vyhľadajte psychológa.
O až 3 razy „áno“ v A aj B: Vo
vašom ľúbostnom vzťahu ste
našli zdravú rovnováhu medzi
súhrou a dištancom od partnera. Čím zriedkavejšie ste odpovedali „áno“, tým väčšmi sa
chránite pred závislosťou. Vychutnávajte svoj vzťah rovnako

SLOVNÍK A HUMOR
ako samostatnosť. Spoľahnite
sa na svoje pocity.
4 až 6 ráz „áno“ v B, 0 až 3 razy
„áno“ v A: Máte síce sklony
k závislosti, ale našťastie ste sa
naučili ovládať svoje slabosti.
Často síce túžite po opore, váš
rozum a skúsenosti vás však varujú pred tým, aby ste sa niekomu celkom odovzdali. Napriek
tomu sa majte na pozore pred
priveľmi dominantným alebo
bezmocným partnerom. Zachovajte si svoju slobodu.
0 až 2 razy „áno“ v B, 3 až 6 ráz
„áno“ v A: Práve prekonávate krízu, a preto sa pohrávate
s myšlienkou, že sa „zavesíte“
na svojho partnera. Viete však,
že takú oporu potrebujete len
dočasne. Pokojne prijmite partnerovu pomoc, ak vám ju ponúka. Ste vyrovnaná osobnosť
a nehrozí vám vážna závislosť.

Vyskúšajte sa
1. Ako sa nazýva obsah solí rozpustených v morskej vode?
a) solicita; b) salinita; c) solvina.
2. Čo je I.M.T. Smile?
a) názov rockovej skupiny; b) počítačový vírus; c) pozdrav americkej mládeže.
3. Čo spôsobuje u detí nadbytok
vitamínu A?
a) deformácie kostí; b) poškodenie nervovej sústavy; c) svalové
kŕče.
4. Čo je ježibaba belasá?
a) rozprávková bytosť s kladnými
vlastnosťami; b) rastlina s latinským názvom Echinops ritro; c)
jedovatá huba.
5. Koľko detí mal s dvanástimi ženami franský kupec Samo?
a) 25; b) 42; c) 37.
6. Ako sa číta arabský text?
a) sprava doľava; b) zľava doprava, c) lúštením symbolov.

AKO JE TO SPRÁVNE?
M

ilí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli,
že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské frázy a
slová, ktoré sa využívajú v oblasti administratívy, stavebníctva, poľnohospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turistiky a pod.

V POľŠTINE:

V SLOVENČINE:

probablistyka

probabilita, pravdepodobnosť

ceduła

výkaz, potvrdenka

wyrzutnik

vyhadzovač, vyrážač

wyrzutnik drewna okrągłego

vyrážač guľatiny

wyrzynek

polohranol

wytaczarka współrzędnościowa

súradnicová vŕtačka

analiza czynnikowa

faktorová analýza

czas przestoju

doba prestoja

gabaryt

ložná miera

pryzma

hranol, prizma

H

ovorí Lukáš frajerke:
- Zuza, daj si tento kúsok

torty.
- Ďakujem, Lukáš, nechcem! - odmietne Zuza.
- Zuza! Prosím, ťa daj si kúsok torty.
- Lukáš, ja sladké nemôžem, pribrala by som.
- Prosím ťa...
- Naozaj nechcem tortu!
- Žer tú tortu, ty krava! Je v nej
prsteň! Chcem ťa požiadať o ruku!

-M

***

áte pohľadnice s nápisom:
„Mojej jedinej“?

- Máme.
- Tak si prosím dva tucty.

A

***

by bola žena s mužom šťastná, musí ho absolútne chápať
a trochu ľúbiť.
Aby bol muž šťastný so ženou,
musí ju veľmi ľúbiť a nesnažiť sa ju
pochopiť.

Správne odpovede:
1b, 2a, 3a, 4b, 5c, 6a
č. 2/2012 • roč. 54 • 41

ZAUJÍMAVOSTI
Dvojča v brušnej dutine
Trojročný chlapec z Peru, ktorému
lekári nedávno našli v bruchu parazitujúce dvojča, má konečne šancu na
normálny život. Operácia, ktorú nedávno podstúpil, dopadla úspešne.
Počas nej mu lekári vybrali pozostatky súrodenca z tela. Isbac Pacunda sa
sťažoval na bolesti v oblasti žalúdka.
V nemocnici lekári s prekvapením zistili, že má v brušnej dutine svoje dvojča. Nešlo však o živého jedinca, ale
o mŕtvy, 25-centimetrový plod, ktorý
sa čiastočne vyvinul vďaka prísunu
bratovej krvi. Zdravotníci pôvodne
odhadovali, že plod bude vážiť 700
gramov, po operácii sa však ukázalo,
že jeho váha dosahovala až 1,2 kg.
Dvojča nemalo vyvinuté srdce, pľúca
ani mozog, zato u neho išlo rozpoznať
chrbticu, stehennú a ramennú kosť
a lebku s vlasmi. Podľa lekárov bolo
možné prirovnať vyoperovaný plod
k plodu v štvrtom až piatom mesiaci
tehotenstva. Operácia bola náročná,
pretože plod prirástol na pacientovu
pečeň a pravú obličku. Lekári sú však
presvedčení, že sa čoskoro zotaví.
(zdroj: topky.sk)

Pastor si s manželkou ustlal
na streche kostola!
Ed Young je síce pastor, bigotnosť
ale k jeho vlastnostiam rozhodne nepatrí. Dokazuje to tým, že sa o svoj
sexuálny život delí so zvyškom sveta.
Najnovšie si spolu so svojou ženou
Lisou ustlali na streche kostola a sexuálnym experimentom chceli upozorniť na cirkvou tabuizované témy.
Prostredníctvom hesla „Prineste
Boha naspäť do spálne” vyzývali ženatých mužov, aby boli v posteli akčnejší
a obšťastňovali svoju polovičku sedem
dní za sebou. 24-hodinové lebedenie
na streche si ale vyžiadalo svoju daň;
Ed od prudkého texaského slnka utrpel popáleniny tretieho stupňa. Viac
ako o otvorenú komunikáciu na tému
sex mu však zrejme ide o propagáciu
knihy pod názvom „Sexexperiment:
Sedem dní intímností s vašou ženou”,
ktorú vydal len nedávno. Reakcie na
Youngov počin na seba nenechali dlho
čakať. Z radov cirkevných hodnostárov
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sa už ozvali kritické hlasy, ktoré mu
vyčítajú prílišné zameranie na sex. Ed
si však svojím otvoreným prístupom
získal aj množstvo priaznivcov. (zdroj:
topky.sk)

30 cm široká budova?
Zvláštna obytná budova vo východočínskom Šanghaji je tak trochu
nepraktická, ale je neodmysliteľnou
súčasťou mesta. Prečo sa jej stavitelia
rozhodli, že bude v istej časti iba 30
cm široká, nie je celkom jasné. Nepravidelne tvarovaná štvorposchodová
budova stojí v šanghajskej ulici Shitan
Lane. Keď ňou kráčate ďalej, tak sa budovy pozvoľna rozširujú. Podľa jednej
z obyvateliek je vnútorná štruktúra
domu vzhľadom na jeho vonkajšiu podobu až prekvapivo normálna. Stropy
sú vysoké, majú zhruba tri a pol metra
a izby jednotlivých bytov sú vraj relatívne priestranné. Krátko potom, čo
bola budova postavená, nebola využívaná na bývanie. Najprv v nej predajcovia prenajímali jednotlivé izby,
v ktorých ponúkali svoj tovar. Až po
konci čínskej občianskej vojny v roku
1949 sa stavba zmenila na rezidenčnú
budovu. (zdroj: topky.sk)

Čakala jedno dieťa, porodila
šesť!
Mladá žena z Kabulu porodila šestorčatá v nemocnici v meste Mazáre
Šaríf na severe Afganistanu. Dvadsaťštyriročná prvorodička si pritom
nebola vedomá, že nosí pod srdcom
viac ako jedno dieťa. Lekári uviedli, že
žena prišla do nemocnice v pondelok
23. januára z odľahlej dediny v provincii Balch a v rovnaký deň priviedla
na svet troch chlapcov a tri dievčatká.
Matka menom Šarah bola po nečakanom pôrode vyčerpaná. Jej šesť detí
je v dobrom zdravotnom stave, ale
trpia podváhou - jedno z nich má len
približne 700 gramov. Lekári ich preto umiestnili do inkubátorov, uviedla
v utorok britská spravodajská stanica
BBC. Podľa odborníkov sú šestorčatá
mimo tzv. oplodnenia v skúmavke veľmi zriedkavé. (zdroj: TASR)

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

MIESIĘCZNIK
SPOŁECZNO-KULTURALNY
ADRES REDAKCJI:
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7/7, tel. +48 12 633 36 88
e-mail: zivot@tsp.org.pl, www.tsp.org.pl
WYDAWCA:
TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE,
ZARZĄD GŁÓWNY
SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU, ÚSTREDNÝ VÝBOR
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7
tel. +48 12 632 66 04, +48 12 634 11 27,
fax +48 12 632 20 80
e-mail: zg@tsp.org.pl
Zespół: redaktor naczelna: Agáta Jendžejčíková
redaktorzy: Dorota Mošová,
Milica Majeriková - Molitoris
sekretarz redakcji: Marián Smondek
Społeczne kolegium doradcze:
Žofia Bogačíková, Jerzy M. Bożyk, František Harkabuz,
Bronislav Knapčík, Božena Bryjová, Mária Kačmarčíková,
František Paciga, Janina Karkošková, Krištof Pieronek,
Monika Bednarčíková, Dominik Surma, Anna Krištoféková,
Natália Milaniaková, Nina Klusová, Silvia Plučinská,
Ján Bašisty, Ľudomír Molitoris
Skład: Redakcja Život
Łamanie i druk:
Drukarnia TSP
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7
Warunki prenumeraty:
Prenumeratę na kraj i za granicę przyjmuje
Zarząd Główny w Krakowie gotówką
lub na konto: Bank Pekao S.A. III/O Kraków
36 1240 2294 1111 0000 3708 6972
IBAN: PL 36 1240 2294 1111 0000 3708 6972
SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem: Prenumerata czasopisma Život za rok...
Płacąc za prenumeratę czasopisma za pośrednictwem
poczty należy doliczyć odpowiednią opłatę pocztową.
Prenumeratę czasopisma można zacząć w każdej chwili.

CENY PRENUMERATY 2012
DLA KÓŁ I ODDZIAŁÓW TOWARZYSTWA:
1 miesiąc: 2,50 zł, półrocznie: 15,00 zł, rocznie: 30,00 zł
INDYWIDUALNA:
krajowa, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
1 miesiąc 4,40 zł, półrocznie 26,40 zł, rocznie 52,80 zł
zagraniczna, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
na Słowację: 5,00 zł – rocznie 60,00 zł
do Europy (w tym Czechy): 9,60 zł – rocznie 115,20 zł
do USA i Kanady: zwykłą pocztą 10,10 zł – rocznie 121,20 zł,
pocztą lotniczą 16,00 zł – rocznie 192,00 zł
Niezamówionych tekstów, rysunków i fotografii
redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo skrótów
oraz zmian treści nadesłanych tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów
pozaredakcyjnych, nie zawsze zgodnych
z poglądami redakcji.
Za niezamówione teksty redakcja nie płaci
honorariów autorskich.

Nakład 2100 egz.
ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI MINISTRA
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

