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SZCZAWNICA

Nadišla zima...
Smrek
V detských rokoch za dažďa
ako pastierikovi
dával si mi útulok.
Ja, bosonohý, pod smrekom!
Dnes sa dívam, ratám, počítam
koľko si narástol
a či ťa bude dosť na rakvu?
Zelený smrek. Zelený!

Vôňa materinej dúšky
Kým ráno zbaví sa rosy
a bude mokré po kolená,
hľa, chlapi vyšli kosiť
lebo dozrela už ďatelina.
Ja môžem ťa iba prosiť:
nebuď mi taká umorená
spomienkami – piesňou mojej duše.
Opitý vôňou materinej dúšky
smútim za časom, ktorý dávno ušiel.
Cítim však ako na dne srdca búši
spomalený krok, ale aj vrásky v tvári
pestria sa mi ako medze na chotári.
Prišiel čas dokončiť rozpočet,
utíšiť starodávne úzkosti a žiale,
keď sedíš pri vode, tá ticho žblnkoce:
starodávnu pieseň treba spievať ďalej.
Na starých chodníčkoch, na cestách,
v uzlíčku spomienky všetky sa ti zmestia.
Spomienky mladosti vezmeš do uzlíčka
opitý vôňou materinej dúšky,
pri západe slnka zablčí rolička,
starý sad ponúkne augustové hrušky.
Odídeš dojatý v letnom podvečere
naposledy zabuchneš od pitvora dvere.
Básne a krajinky zostali už len v spomienkach... Po
stopách jesene nadišla zima, posledné ročné obdobie,
obdobie ticha, kedy príroda mĺkne, umiera, ukrýva sa
pod zemou, pod haldami snehu... Občas príde zima nečakane, tak ako teraz. V tomto čísle sme si mali prečítať
len jeho báseň, a nie nekrológ... To nebolo v pláne, veď
budúci týždeň bude recitačná súťaž krajanských detí... Kto
sa započúva do detských slov, do ľubozvučnej slovenčiny?
Mali ste mať výstavu v Krakove, a teraz koho obrazy nám
ozdobia steny Galérie slovenského umenia? Zostalo mnoho otáznikov. Na mnohé nájdeme ešte odpoveď, aj keď už

úplne inú, akoby sme chceli... Avšak
niekoľko otázok zostane už navždy
nezodpovedaných.
Dňa 6. júna 2012 zomrel vo veku
74 rokov v Szczawnici v Pieninách
krajan František Kolkovič, básnik
a maliar, autor troch básnických zbierok Oravské návraty, Dozvuky a Stopy jesene, nevydaných prekladov
básní slovenských básnikov, autor
mnohých spoločných i individuálnych výstav organizovaných Spolkom
Slovákov v Poľsku i mnohými ďalšími
inštitúciami v rámci celého Poľska
i v zahraničí, pedagóg a od roku 2007
predseda poroty výtvarnej súťaže
Ludwika Korkoša organizovanej každoročne redakciou Život a recitačnej
súťaže v prednese slovenskej poézie
a prózy organizovanej Spolkom Slovákov v Poľsku v rámci Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku,
navrhovateľ pamätnej medaily Za zásluhy, ktorú udeľuje
Spolok Slovákov v Poľsku, turistický sprievodca pre Beskydy, bývalý predseda a čestný člen pobočky Spolku priateľov umenia v Szczawnici.
František Kolkovič sa narodil v Jablonke 8. októbra 1937. Pochádzal zo slovenskej roľníckej rodiny Jozefa
a Márie Kolkovičovcov. Lásku k všetkému, čo slovenské,
dostal do vienka. Do školy šiel až o rok neskôr, rovno do
druhej triedy, aj to na naliehanie matkinho brata, ktorý
pôsobil v Trnave ako kňaz, pretože ho matka nechcela pustiť do poľskej školy. Sama ho doma učila čítať a písať. Tretiu triedu navštevoval už slovenskú. Po ukončení 7. triedy
pokračoval ďalej v štúdiu na Lýceu so slovenským vyučovacím jazykom v Jablonke. Sám o tomto období povedal:
- Keď som nastupoval na strednú školu, v Jablonke už jeden
rok existovalo Lýceum s vyučovacím jazykom slovenským,
ktoré som začal navštevovať aj ja. Veľmi rád si spomínam
na tieto časy. Vďaka výborným profesorom, ktorí k nám
prichádzali zo Slovenska, som si veľmi obľúbil slovenskú
poéziu. Chodil som pravidelne do knižnice a čítal som knižky rôzneho žánru, aj tie, ktoré neboli povinné. Niekedy
sa dokonca stávalo, že mi niektoré filozofické či odborné
knihy nechcela knihovníčka ani len požičať. Mňa však tieto
knihy zaujímali natoľko, že som si ich domov odnášal pod
svetrom. Počas štúdia som napísal aj prvé svoje básničky
či básne. Vďaka jednému z profesorov slovenčiny mi v literárnom časopise Smer tesne pred maturitnými skúškami
v roku 1956 uverejnili jednu z nich, Rodná reč.
Obdobie lyceálneho štúdia bolo taktiež začiatkom výtvarnej tvorby a v tom období vznikli jeho prvé obrazy. Po
ukončení lýcea absolvoval vojenskú službu. Ešte počas nej
mal možnosť vycestovať do Varšavy, kde práve v tom čase
prebiehali skúšky na pedagogické štúdium - odbor kreslenie a ručné práce, na ktoré následne po ukončení vojenčiny, t.j. v roku 1959 nastúpil. Tu sa zoznámil so svojou
budúcou manželkou. Zároveň v tom čase pravidelne prichádzal do redakcie Život, ktorá v tom čase sídlila vo Varč. 6/2012 • roč. 54 • 3
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šave. Môžeme povedať, že to boli prvé kroky, ktoré spojili
krajana F. Kolkoviča s redakciou Život a ktoré pretrvali až
do posledných chvíľ jeho života. Na počiatky pobytu vo
Varšave i spolupráce s redakciou si spomína nasledovne:
- Vybral som si smer kreslenie a ručné práce. Štúdium trvalo dva roky. Popri tom som sa aktívne zúčastňoval aj na
krajanskom živote. Pravidelne každý týždeň som prichádzal do redakcie Život a aktívne prispieval svojimi článkami
do krajanského časopisu. Istý čas som bol dokonca v Živote
zamestnaný. K náplni mojej práce patrili predovšetkým recenzie výstav, ktoré v tom čase organizoval Československý ústav. Okrem toho som odpovedal aj na listy čitateľov.
Po absolvovaní pedagogického štúdia sa chcel vrátiť na
rodnú Oravu, kde v tom období bolo viacero základných škôl
so slovenským vyučovacím jazykom. Na Orave bol v tom
čase nedostatok slovenských učiteľov, avšak v kuratóriu mu
povedali, že tam voľné miesta nie sú, čo však nebola pravda,
a pridelili ho do Krościenka nad Dunajcom. O rok neskôr, t.j.
v roku 1962, sa oženil a spolu s manželkou Krystynou sa usadil v Szczawnici, kde nakoniec zostal celý život. Vo všeobecnovzdelávacom lýceu v Krościenku pôsobil celých 29 rokov.
Popri školských povinnostiach si našiel čas aj na svoje
záľuby. Keďže maľovanie prírody a krajiniek bolo odjakživa
jeho najväčším koníčkom, pravidelne chodieval do neďalekých Pienin, kde si robil škice a maľoval obrazy. Nezabudol
však ani na rodnú Oravu, ktorú často navštevoval, na Babiu
horu, na ktorú sa deň čo deň pozeral. Na svojich obrazoch
často zobrazoval aj pohľad na Tatry, ktorých panoráma od
detských liet dopĺňala obraz oravskej prírody. Viacero škíc
vzniklo taktiež na Spiši i počas návštev Slovenska.
Ako výtvarník sa od roku 1984 aktívne zapájal do činnosti pobočky Spolku priateľov umenia v Szczawnici, ktorú
neskôr 10 rokov viedol. Spolu s ďalšími členmi tu organizoval výtvarné výstavy. Viaceré z nich mal spolu so svojom
manželkou, ktorá je taktiež maliarkou. Pri maľovaní svojich
obrazov využíval viaceré maliarske techniky, najmä akvarel, pastel, olejomaľbu či temperu. Po svoje námety chodil
od začiatku do okolitej prírody, ktorú prešiel krížom-krážom
a poznal ju ako vlastnú dlaň. Preto sa niet ani čomu diviť, že
využil túto svoju záľubu a v roku 1972 skončil kurz a urobil
skúšku na turistického sprievodcu pre Beskydy.
Ak sa pozrieme na dielo Františka Kolkoviča, zistíme,
že počas rokov aktívnej práce sa hodne rozrástlo. Nama4
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ľoval vyše 700 obrazov a napísal skoro toľko básní. Svoje
obrazy vystavoval od roku 1964 na mnohých výstavách
vo viacerých mestách v Poľsku – Lublin, Krakov, Varšava,
Nowy Sącz, Stary Sącz, Limanowa, Skawina, Szczawnica
či Krościenko nad Dunajcom. Viaceré obrazy putovali do
zahraničia - na Slovensko, do Holandska, Francúzska, Talianska či Izraela.
Svojimi básňami reprezentoval ako jediný autor a spisovateľ slovenskú menšinu žijúcu v Poľsku. Okrem svojich
básní sa venoval aj slovenským básnikom ako napr. Ján
Smrek alebo Milan Rúfus, ktorých básnické diela prekladal
do poľštiny. Nie sú to preklady zamerané len na najväčších
slovenských básnikov, ale na tých, ktorí ho svojou tvorbou
najviac oslovili. Pevne verím, že tieto preklady uzrú svetlo
sveta aj v knižnom vydaní a rozšíria horizonty pohľadu poľského čitateľa na slovenskú poéziu.
Krajan František Kolkovič, s ktorým sme mali veľa príležitosti diskutovať vždy zdôrazňoval potrebu posilňovania
slovenskej identity v radoch krajanov. Ochotne nám slúžil
radou i pomocou, keď sme to v redakcii potrebovali. Nestihli sme mu poďakovať za polstoročnú aktivitu v oblasti
umenia, tak len teraz hovoríme letmo ďakujeme. Jeho odchod nás veľmi zarmútil, keďže ešte prednedávnom sme
sa v redakcii zhovárali o Dňoch slovenskej kultúry, na ktoré
sa veľmi tešil.
V našich spomienkach ostáva ako usmiaty, veselý
a ústretový človek, ktorý nám bude chýbať. Je pekným príkladom pre všetkých nás, ako si udržiavať národné povedomie a spätosť so slovenskými koreňmi aj mimo svojho
rodiska. Pestoval svoju slovenčinu a snažil sa mať s ňou čo
najčastejší kontakt. Ako hovoril, zaručoval mu to časopis
Život, ktorý dlhé roky čítal.
Na poslednej ceste ho sprevádzali mnohí spolužiaci
z jablonského lýcea, žiaci i spolupracovníci z lýcea v Krościenku, turistickí sprievodcovia, priatelia, umelci a krajania, ktorí si ho vážili a priniesli mu posledný pozdrav z rodnej Oravy, zo Spiša i Krakova. Týmto by sme chceli vyjadriť
úprimnú sústrasť manželke Krystyne i najbližšej rodine
nášho zosnulého krajana, básnika a výtvarníka, vzácneho
človeka. Každý kto ho poznal, nech mu venuje tichú spomienku a modlitbu.
Marián Smondek

S naším krajanom sa prišli rozlúčiť mnohí
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Nový predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

N

a predsedníckom poste
Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí (ÚSŽZ) nastala
zmena. Dňa 9. mája 2012 vláda SR
odvolala doterajšieho predsedu JUDr.
Milana Vetráka a vymenovala do tejto funkcie RNDr. Igora Furdíka. Nový
predseda sa ujal svojej funkcie 10.
mája t.r.
Novovymenovaného
predsedu
Foto: www.uszz.sk
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka uviedol do funkcie podpredseda vlády
a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.
Ako uviedol pri tejto príležitosti M. Lajčák, vymenovanie nového predsedu úradu je krokom k užšiemu prepojeniu MZV SR s ÚSŽZ, pričom od nového vedenia očakáva
konsolidáciu krajanskej problematiky. Nový predseda ÚSŽZ
Igor Furdík vníma vymenovanie do funkcie ako vyslovenie
dôvery a zároveň výzvu. Podľa jeho slov je potrebné prednostne sa venovať Slovákom žijúcim v zahraničí a rozvíjať
kontakty so slovenskými komunitami vo svete.
Prajeme novému predsedovi ÚSŽZ, aby sa mu jeho plány
naplnili a zároveň pozývame medzi Slovákov do Poľska. (aj)

RNDr. Igor Furdík
Narodil sa 10. októbra 1947. Je ženatý a má troch synov.
Vzdelanie a pôsobenie:
1965 - 1970 Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
1970 - 1976 Fyzikálny ústav (SAV)
1976 - 1981 Federálne ministerstvo zahraničných vecí Československa
v Prahe
1981 - 1988 Veľvyslanectvo Československa v Moskve
1988 - 1991 Federálne ministerstvo zahraničných vecí Československa
v Prahe, kancelária ministra, zástupca riaditeľky kancelárie ministra
1991 - 1992 Generálny konzulát Československa v Záhrebe - generálny
konzul, Veľvyslanectvo Československa v Záhrebe - chargé d´affaires
1993 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe - chargé d´affaires
1993 - 1996 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe, radca - vyslanec
1996 - 1999 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v Bratislave, riaditeľ odboru bezpečnostnej politiky
1999 - 2004 Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej
republiky, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve
2004 - 2005 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v Bratislave, riaditeľ Osobného úradu
2005 - 2010 Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej
republiky, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade
2010 - 2012 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,
odbor obchodu, investícií a inovácií, referent
2012 - Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

BOHOM ZABUDNUTÉ KÚTY VO VARŠAVE

V

Slovenskom inštitúte vo Varšave sa 25. apríla
2012 uskutočnila pod záštitou veľvyslanca SR
v Poľsku Vasila Grivnu prezentácia filmu Bohom
zabudnuté kúty venovaná kontroverznej osobnosti Jozefovi Kurašovi - Ogňovi, ktorý po druhej svetovej vojne operoval na slovensko-poľskom pohraničí.
Film z dielne Ústavu pamäti národa v réžii Igora Siváka
sa venuje problémom pohraničia, ktoré dlhodobo ostávalo na periférii dejinných pohybov i záujmu. Práve vďaka
tomu sa tu vytvoril priestor pre „dobrodruhov”, akým bol
aj Józef Kuraś zvaný Ogień, ktorý spolu so svojou bandou
po druhej svetovej vojne pripravil o život stovky nevinných
poľských i slovenských civilistov.
Film bol veľmi priaznivo prijatý poľským publikom
a v následnej besede s režisérom filmu Igorom Sivákom,

riaditeľom Archívu Ústavu pamäti národa v Bratislave
Ľubomírom Ďurinom a šéfredaktorom časopisu Przegląd
Leszkom Konarskim sa účastníci podujatia zamerali na
vlastné svedecké výpovede a zážitky ich príbuzných, ktoré
sa stali obeťami výčinov Ogňa.
Veľmi pozitívne ocenili fakt, že bol natočený takýto film,
ktorý bez politických deklarácií približuje fakty a zameriava sa na reálne výpovede svedkov povojnových udalostí
žijúcich na slovensko-poľskom pohraničí. Pre viacerých
Poliakov sú tieto fakty úplne neznáme a navrhli, aby bol
film v poľskej jazykovej verzii dostupný aj na internete. Pre
veľký záujem zúčastnených bola vznesená požiadavka, aby
bol dokument opätovne premietnutý a zároveň pre záujemcov dostupný na DVD nielen vo Varšave, ale aj v iných
regiónoch Poľska. Mediálnym partnerom podujatia bol časopis Przegląd, ktorý uverejnil o Kurašovi obsiahly článok
a spropagoval podujatie v Slovenskom inštitúte vo Varšave. Okrem redaktora Przeglądu sa podujatia zúčastnili aj
redaktori ďalších poľských médií – denníka Gazeta Prawna, týždenníka Nasze Słowo, či Myślpolska.info, ktorí priniesli
o akcii správy. Podujatia sa zúčastnilo okolo 85 osôb.
Helena Jacošová, riaditeľka Slovenského inštitútu vo Varšave

Dokument predstavili režisér I. Sivák a riaditeľ archívu ÚPN Ľ. Ďurina

Pozn. redakcie: V prípade záujmu o DVD Bohom zabudnuté
kúty si ho môžete zakúpiť v centrále Spolku Slovákov v Poľsku
v Krakove, prípadne u našich lokálnych pracovníkov na Spiši
a Orave.
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Slovenčina na Orave a Spiši

K

eďže sa blíži posledný zvonec v tomto školskom
roku, navštívili sme školy na Spiši a Orave, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. Síce o niektorých
školách sme v priebehu roka písali, avšak nie všetky školy
sme stihli navštíviť. Preto sme sa rozhodli napísať jeden
veľký článok o všetkých školách, v ktorých sa slovenčina
vyučuje. Vďaka tomu sme zozbierali cenné údaje poskytujúce všeobecný obraz o tom, ako sa slovenčina v jednotlivých školách vyvíja. Aj keď v dnešnej dobe sú moderné
tabuľky a grafy, nepochybne lepším riešením je osobný
prístup, pretože v každej miestnej skupine, obci či škole
majú žiaci iné zázemie a preto sa nedá len tak jednoducho
porovnať jednu obec s druhou. My sa o to ani nesnažíme.
Jediné, čo môžeme konštatovať, je skutočnosť, že žiakov
na slovenčine pomaly ubúda, aj keď nie všade.
Príčin je viac, nepochybne sa vkráda asimilácia, globalizácia, ale svoj podiel na neblahej situácii majú taktiež školské reformy, ktoré v Poľsku prebiehajú a z roka
na rok čoraz viac komplikujú vyučovanie menšinových
jazykov, pretože sa kladie veľký dôraz hlavne na angličtinu, nemčinu či iné svetové jazyky a o slovenčine sa akosi
zabúda. Pred niekoľkými rokmi sa v Poľsku dokonca zrušila maturita zo slovenského jazyka. Žiaľ, ani vytvorenie
poľsko-slovenských euroregiónov na Orave a Spiši túto
situáciu nezlepšilo. Mám niekedy dokonca dojem, že klesajúci počet žiakov prichádzajúcich na slovenčinu niektoré
miestne samosprávy doslova teší a nepriamym spôsobom
tomuto trendu radi napomáhajú. Ale chyba je aj na slovenskej strane. Prečo krajanskí študenti nemôžu na Slovensku študovať slovenský jazyk v kombinácií s niektorým
svetovým jazykom? A prečo už desať rokov v bilaterálnej
školskej zmluve medzi Poľskom a Slovenskom nie je zakotvený zápis, vďaka ktorému by krajanskí študenti z Poľska
mohli bez problémov hneď po maturitnej skúške nastúpiť na štúdia na Slovensku? Problém totiž vyplýva z toho,
že maturitné výsledky dostávajú študenti v Poľsku neskôr,
už po uplynutí termínu prijímacích skúšok na Slovensku,
pri ktorých je maturitné vysvedčenie vyžadované. Prečo
teda nie je v zmluve zakotvená výnimka? Veď žiaden študent si nedovolí sedieť doma celý rok len preto, že takýto
zápis chýba. Radšej pôjde na štúdia niekam inam, čoho
následkom je fakt, že v radoch krajanov nevyrastá mladá
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vzdelaná generácia, ktorá by mala bližší vzťah k Slovensku.
Aj keď Spolok rok čo rok nastoľuje tento problém pri rôznych príležitostiach, či už pri stretnutiach so zástupcami
Slovenskej republiky v Poľsku alebo na zasadnutiach komisií a konferenciách na Slovensku, táto situácia utkvela na
bode mrazu. Takýto postoj voči krajanom je trestuhodným
činom slovenskej diplomacie. Čo teda robí slovenská diplomacia pre slovenské deti a mládež z Poľska, keď v priebehu desiatich rokov nedokázala tento problém vyriešiť?
V Poľsku je jedno pekné príslovie: „Punkt widzenia zależy
od miejsca siedzenia.” Vyzerá to tak, že pre slovenských
diplomatov je to len triviálna záležitosť, ktorou sa asi vôbec netreba zaoberať. Ale pre krajanov a ich budúcnosť je
to veľmi dobre známa existenčná hamletovská otázka: Byť
alebo nebyť?
Toľko na úvod. Vráťme sa však v krátkosti do krajanského prostredia, aby sme nahliadli do jednotlivých obcí
a vytvorili si obraz o stave slovenského školstva na Spiši
a na Orave.

Základná škola v Novej Belej
Na Základnej škole v Novej Belej sa slovenčinu učí 21
žiakov. V nultej triede sa ju učia traja žiaci a vyučuje ich
Mgr. Žofia Braviaková. V prvej triede sú na slovenčine tiež
traja žiaci. Z radov druhákov navštevujú slovenský jazyk
piati žiaci a z tretej traja. Na prvom stupni, teda v triedach
1-3 sa slovenčina učí ako dodatočný voliteľný predmet
a vedie ju Mgr. Dominik Surma.
Posledné dva ročníky, teda 5. a 6. trieda, ktoré sú ešte
pozostalosťou po Základnej škole so slovenským vyučovacím jazykom, končia vyučovanie v starom systéme, to znamená, že okrem slovenského jazyka tieto dve triedy majú
v slovenskom jazyku telesnú, výtvarnú a hudobnú výchovu. Vyučuje ich Mgr. Dominik Surma. V 5. triede sú dvaja
žiaci a v 6. triede piati.

Základná škola v Nedeci
Na Základnej škole
v Nedeci slovenský jazyk učí
PhDr. Žofia Bogačíková. Na
slovenčine má zapísaných
spolu 30 žiakov. V Nedeci sa
slovenský jazyk vyučuje od
2. triedy, kde sú na slovenčinu prihlásení traja žiaci,
a v 3. triede je päť žiakov.
Najpočetnejšiu
skupinku
tvoria štvrtáci, ktorých je jedenásť. V 5. triede sú zapísaní štyria žiaci a v 6. triede
je ich sedem.
Okrem samotného vyučovania slovenského jazyka
majú deti možnosť zdokonaliť si slovenčiny počas letných
táborov či škôl v prírode, ktoré organizuje Spolok Slovákov v spolupráci s Metodickým centrom Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Žofia Bogačíková sa snaží svojich
žiakov dodatočne motivovať a na konci školského roka
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vlku. Slovenčinu tu navštevuje dovedna 7 žiakov v rámci
jednej skupiny, ktorú vedie Mgr. Grażyna Kozaková. Z toho
dvaja žiaci sú zo 4. triedy, traja žiaci z 5. triedy a dvaja zo
6 triedy.

Gymnázium v Krempachoch
V Krempachoch na gymnáziu sa na slovenčinu celkovo
zapísalo 11 žiakov. Z toho v 1. triede traja žiaci, v 2. triede
siedmi žiaci a v 3. triede zasa dvaja žiaci. Slovenčinu na tejto škole tento školský rok vyučoval Mgr. Dominik Surma.

Gymnázium v Nižných Lapšoch
pripravuje pre deti príjemné prekvapenie spojené s oddychom. Pre svojich malých slovenčinárov organizuje výlet
na termálne bazény do Białky Tatrzańskej a do Zakopaného na návštevu múzeí spojený s výstupom na Gubałówku.
Deti majú pritom postarané o cestovne, vstupenky a obed,
za čo pani učiteľke Bogačíkovej srdečne ďakujeme.

Základná škola v Jurgove
V Jurgove navštevuje slovenský jazyk súčasne 35 žiakov. Slovenčinu tu vyučuje Mgr. Anna Šoltýsová, ktorá je
od konca apríla na materskej dovolenke. Zastupuje ju pani
Mária Jachowiczová. V Jurgove, podobne ako v Nedeci, sa
slovenčina vyučuje od 2 triedy. V 2. triede sa na slovenčinu
zapísali dvaja žiaci, a v 3. triede je na slovenčine 9 žiakov.
V štvrtom ročníku sú siedmi žiaci, rovnako ako v 5. triede.
Najvyšší počet, teda desať žiakov, je v 6. triede.

Základná škola v Kacvíne

Na gymnáziu v Nižných Lapšoch sa na slovenčinu zapísalo na začiatku končiaceho sa školského roka 2011/2012
spolu 13 žiakov, avšak dvaja žiaci sa v priebehu roka vypísali. Vzhľadom na to sa k dnešnému dňu na gymnáziu v 1.
triede učili štyria žiaci, v 2. triede taktiež štyria žiaci a v 3.
triede traja žiaci. Slovenčinu na tejto škole vyučovala Mgr.
Mária Kačmarčíková.

Gymnázium v Białke Tatrzańskej
Vzhľadom na skutočnosť, že do gymnázia v Białke Tatrzańskej odchádzajú žiaci zo Základnej škole v Jurgove, je
priam šokujúce, že na slovenčinu tento rok v tejto škole
chodili len traja žiaci z 2. ročníka. Spomedzi prvákov ani
tretiakov sa nenašiel žiaden záujemca. Slovenčinu na škole
tento školský rok vyučovala Mgr. Mária Kačmarčíková, ktorá zastupovala až do polovice júna t.r. Mgr. Moniku Bednarčíkovú.

Lýceum v Jablonke

V Kacvíne je učiteľkou slovenského jazyka Mgr. Alžbeta Górová. Na tejto základnej škole navštevuje vyučovanie
slovenského jazyka celkovo 31 žiakov. Slovenčina sa tu vyučuje od 1. triedy, v ktorej sa na ňu zapísalo osem žiakov.
V 2. triede je na slovenčine šesť žiakov, v 3. triede osem.
Zo štvrtákov chodia na slovenský jazyk štyria, v 5. triede
jeden žiak a v 6. triede, podobne ako v štvrtej triede, štyria
žiaci.

O lýceu v Jablonke sme písali v predchádzajúcom čísle,
takže situáciu na lýceu v stručnosti zhrnieme. Slovenský
jazyk na tejto škole vyučuje Mgr. Anna Lenčovská. Skupina prvákov tento rok nebola vytvorená. V druhom ročníku
lýcea sa na slovenčinu zapísalo 13 študentov a v maturitnom, treťom ročníku bolo na slovenčinu prihlásených 19
študentov, to znamená že dovedna bolo na slovenčinu zapísaných 32 študentov.

Základná škola v Krempachoch

Čo dodať na záver? Každý z nás si musí vytvoriť vlastný
názor na stav slovenského menšinového školstva v Poľsku
sám. Čo by mu azda pomohlo? Istotne väčšia zodpovednosť zo strany žiakov, rodičov, ale i vedenia školy, veď ako
sa majú deti učiť zodpovednosti, keď vo viacerých školách
majú možnosť v priebehu roka vypísať sa zo slovenčiny len
tak, bez akéhokoľvek postihu. Aká je to zodpovednosť?
Nechcem však, aby sme pozerali na túto problematiku len negatívne. Niet totiž pochybností, že mnohí rodičia
i deti, bývalí i aktuálni žiaci si zaslúžia pochvalu za to, že
slovenčina sa vyučuje na týchto školách podnes aj napriek
mnohým problémom, ktoré museli a naďalej musia rodičia, učitelia i samotní žiaci znášať. Za to Vám patrí veľká
vďaka!

Na základnej škole v Krempachoch nultú, prvú a druhú triedu vyučuje Mgr. Beáta Florczyková a ďalšie triedy
Mgr. Monika Pacigová. V Krempachoch sa slovenský jazyk
vyučuje už v nultej triede, v ktorej sa naň zapísalo sedem
žiakov. V skupinke prvákov je aktuálne najviac žiakov, ktorí chodia na slovenčinu, t.j. deväť. Spomedzi druhákov
chodia len dvaja. Z 3. triedy sa zapísalo sedem žiakov, zo
4. triedy päť žiakov, spomedzi piatakov sa na slovenčinu
nezapísal nikto a spomedzi šiestakov traja žiaci. Všetkých
žiakov spolu zapísaných na slovenčinu je 33.

Základná škola v Podvlku
Na Orave sa slovenčina vyučuje len na Základnej škole
č. 2 v Podvlku, ktorá je súčasťou Združenej školy v Pod-

Dorota Mošová, Marián Smondek
Foto: archív redakcie Život
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História, na ktorú sa nedá zabudnúť

A

koby aj nie, veď sa
udiala len prednedávnom, v minulom
storočí. Čím sa živili ľudia na
Orave a aké boli ich obyčaje?
Bežným,
každodenným
pokrmom oravského ľudu bol
zemiak, ošúpaný, alebo varený v šupke a ošúpaný pred
jedlom. S kyslím mliekom
alebo kmínovou polievkou,
s „kvašnicou“, keďže z kyslého
mlieka sa robilo syr a z čerstvého zasa maslo, ktoré bolo
treba predať na trhu. Za utŕžené peniaze sa kupovalo petrolej, ktorým sa doma svietilo.
Treba bolo kúpiť taktiež soľ,
cukor, najčastejšie sa však
sladilo sacharínom. Druhým
základným, všedným jedlom
Autor článku (prvý z práva) so svojimi kamarátmi v roku 1943
boli klusky /rezance/, zo zemiakov, alebo halušky, taktiež
Na poliach sa sialo zbožie alebo sadilo zemiaky, pretože
zo zemiakov, „mascone“ alebo s mliekom. Robilo sa ešte
to
boli
základné stravné plodiny. Dobytok sa chovalo kvô„klusky“ z ručne mletého jačmeňa alebo pšenice špaldy.
Na obed sa varilo zemiaky zmiešané s kapustou tzv. li mlieku, a za mliečne výrobky (syry, maslo) sa kupovalo
„ďama“. Toto sa jedlo skoro každý deň. Ak sa šlo do práce kožu na výrobu obuvi, teda hlavne krpcov. Ak bol nedona pole rozkopávať ručne motykou hrudy, ktoré zostali po statok kravskej kože, vtedy sa topánky robili z prasacej.
preoraní poľa, aby sa ho pripravilo na sadenie zemiakov, Takéto topánky sa nosili každý deň. V nedeľu a na sviatky,
doma sa pieklo placky z jačmennej múky a zo zemiakov, keď sa chodilo do kostola, topánky sa nieslo ku kostolu na
a spolu s tým sa jedlo biely syr. Toto jedlo sme nazývali ramene a obúvalo sa ich až pred kostolom. Kravy sa chodilo pásavať boso, a ak bola príliš veľká zima, pastieri si šili
„južina“.
Pokiaľ ide o sviatočné jedlá, skoro každú sobotu hádam krpce z prasacej kože. Pamätám si, že aj ja som mal také
v každej domácnosti prebiehalo tzv. „tlčenie pencaka”. Na krpce a ešte lepšie si pamätám, čo sa mi s nimi stalo:
- V pamätný deň veľmi pršalo, koža sa rozmočila natoľtlčenie bola zhotovená tzv. „stenpka“, do ktorej sa vsypako,
že sa mi tie krpce až vyzúvali. Preto som ich musel nejalo zrno, približne 1 liter pšenice alebo špaldy. Na tlčenie
kým
spôsobom vysušiť. Zapálil som vatru na poľane, kdesi
sa používal kameň s dĺžkou cca 30 cm alebo o čosi dlhší
medzi
lesmi, kde som pásol kravy aj spolu s mojím psíkom
a udieralo sa ním aspoň stokrát, aby sa odstránilo všetko
ôstie a zostali len čisté krúpy, teda tzv. „pencak“. Dobytok Milkom, pretože spolu s ním mi bolo vždy akosi veselšie.
sa pásavalo na pasienkoch, teda len v tých miestach, ktoré Keď oheň rozhorel, okolo vatry som povbíjal koly a zavesil
som na ne krpce, aby sa vysušili. Medzitým som odbehol
nebolo možné preorať na pole.

Zo začiatku sa oralo s kravami...
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... až neskôr sa do pluhu zapriahlo kone

HARKABÚZ

F. Harkabuz pri pasení kráv so svojim dedkom

ku kravám zahnať ich späť na poľanu, pretože mi utekali
do lesa. Keď som sa vrátil k vatre, zbadal som, že môj pes
si pochutnáva už na druhom krpčeku. Keďže boli z prasacej
kože, isto mu veľmi chutili. Domov som musel zaháňať kravy cez les bosý. Veľmi som sa však bál, že ma doma ubijú,
keď im poviem, že krpce už nemám, pretože mi ich zožral
pes. Našťastie, celá novina nabrala lepší rozmer, nikto ma
doma neubil, len sa doma všetci zo mňa smiali, že ich až
bruchá boleli, a mne zostal v pamäti zážitok, ako som prišiel o krpce. O nejaký čas rodičia šli na trh a kúpili pravú
kožu na poriadne krpce. Tieto krpce mi už nikdy môj pes
nezožral.
Na dedinách boli veľmi ťažké podmienky, pretože cesty
tiahnuce sa cez ne boli veľmi úzke. Keď šli dva vozy oproti
sebe, jeden sa musel zastaviť, aby ten, čo šiel oproti, ho
mohol obísť. Veľmi často boli ľudia svedkami požiarov kvôli
tomu, že domy boli drevené a aj strešná krytina bola z dreva. A pritom pece boli stavané bez komínov, dym z pece
stúpal hore k povale, v ktorej bola diera. Naši predkovia
boli veľmi zaujímavými staviteľmi, pretože v každom obývanom dome bol hore na štíte pribitý malý krížik, čo bol
znak toho, že v tom dome bývajú katolíci. Na kvetnú nedeľu, keď sa svätili baburiatka, bol taký zvyk, že neslobodno
ich bolo prinášať do domu, ale sme ich zanášali rovno do
komory, kde bolo odložené zrno. Tam sa tie baburiatka kládlo, aby tohtoročné zrno bolo veľké aspoň ako baburiatka.
Baburiatka boli zviazané bičom, ktorý sa používali pri pasení kráv, aby kravy, ktoré budú poháňané týmto bičom,
sa nikdy „nebodli“.

Tradičná svadba v Podsrní

Oravský mužský kroj svedčí nielen chlapcom, ale aj dievčatám

Veselica v obci

Keď sa na kvetnú nedeľu urobilo doma poriadok a povymetali sa izby, čakalo sa, pokiaľ cestou nepôjde prvý
človek do kostola. Vtedy sa pozametaný prach vynášalo
von a posypávali sa ním ovocné stromy, aby mali v ten rok
bohatú úrodu.
Keď vzplanul požiar v dedine, bilo sa zvonom na poplach, ale len na jednu stranu, vďaka tomu ľudia dokázali
rozlíšiť, o aký poplach ide, napríklad pred búrkou, alebo od
tzv. umieračika.
Takto žili ľudia na Orave, hlavne v obciach Harkabúz,
Bukovina či Podsklie.
František Harbabuz, apríl 2012
Foto: archív F. Harkabuza

Autor článku pri výrobe drevených šindlov
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HORČIČNÉ ZRNKO
10. 6. 2012
10. cezročná nedeľa
(Mk 3, 20 – 35)

V súčasnosti sa veľa hovorí o korupcii a klientelizme.
Keď je ktosi uprednostnený, iný znevýhodnený, keď sa to
deje nečestne... Môže to byť kvôli príbuzenstvu, pokrvenstvu, z vypočítavosti, ja tebe dnes, ty mne zajtra. Pán Ježiš
sa v tomto ohľade správal veľkoryso a slobodne. Pri sebe
mal svojich príbuzných Jakuba a Jána a predsa nemal slabosť, keď za nich matka vybavovala miesto po Ježišovej
pravici a ľavici. Vystrel ruku na učeníkov a charakterizoval svoje pokrvenstvo a príbuzenstvo: „Hľa, moja matka
a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja
sestra, i matka.“ (Mk 3, 35).
Ježišove slová potvrdili našu identitu Božích synov
a dcér. Pri inej príležitosti charakterizoval nástrahy a riziká, ktorým niekedy podľahneme. Niekedy sa stáva, že sme
márnotratní synovia a dcéry, podobne ako mladší syn z podobenstva o márnotranom synovi. Inokedy sme spupní
a pyšní ako starší syn milosrdného Otca. Máme tendenciu
zobrať svoj podiel a zdupkať, teda premrhávať synovstvo
darované v krste a obnovované a posilňované sviatosťami,
alebo sa vystatujeme tým, čo je viac dielom Božej milosti ako výsledok nášho úsilia a druhých hodnotíme z piedestálu vlastnej dokonalosti. Bohu sme všetci rovnako milí
a rovnako blízki. Čím viac sa oslobodíme od viditeľných
vecí a hlavne od hriechu, od prehnaných väzieb na to viditeľné a pozemské, tým viac sa priblížime k Bohu.

17. 6. 2012
11. cezročná nedeľa
(Mk 4, 26 – 34)

V čom sú príťažlivé rôzne duchovné prúdy a ezoterické
spoločenstvá? Je v nich nádych čohosi tajomného, tajomnejšieho ako máme vo Svätom písme. Keď sa spomenie
nejaký apokryf, teda spis, ktorý nebol prijatý medzi knihy
Biblie, ako to bolo napr. s evanjeliom sv. Tomáša, hneď je
rozruch. Apokryfy boli odmietnuté ako neinšpirované knihy, preto a na mnohých miestach zaváňajú prílišnou fantáziou autora a nie vedením Ducha Svätého. Sv. Ján z Kríža
povzbudzoval, aby sme sa uspokojili s poznávaním tajomstiev a právd tak, ako nám ich ponúka Cirkev. Napísal, že
kto by dnes chcel od Boha nejaké zvláštne znamenie, zjavenie, neurobil by tým iba nerozumnosť, ale urazil by Boha,
pretože takému chýba pohľad upretý na jeho Syna, Ježiša
Krista. Boh by mu mohol odpovedať takto: „Už som ti povedal, že máš všetko, čo potrebuješ v mojom Slove, v mojom Synovi a nemám
už žiadne iné slovo.
Prosíš o posolstvá
a zjavenia, to znamená o nejakú čiastočku
istoty, ale keď uprieš
svoj zrak Naňho, objavíš všetko, pretože
On je celým proroctvom a Zjavením.“
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24. 6. 2012
Narodenie Jána Krstiteľa
(Lk 1, 57 – 66. 80)

V evanjeliu sa píše, že Zachariáš aj Alžbeta boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky prikázania a Pánove ustanovenia. Označenie, že boli spravodliví,
nie je maličkosť, ktorú by sme mohli iba tak prehliadnuť.
Ak je niekto vo Svätom písme nazvaný spravodlivý, to znamená, že je to človek svätý. Na jednej strane spravodlivosť,
teda svätosť Zachariáša a Alžbety, čo by malo znamenať,
že budú požívať Božie dobrodenia a na druhej strane veľké
trápenie, že hoci už boli v pokročilom veku, nemali deti.
Boh však tento ich problém rozriešil. Zachariáš sa dozvie,
že Boh aj napriek jeho veku vyslyšal jeho modlitbu a bude
splnená, má sa mu narodiť syn. Sv. Ján Krstiteľ sa narodil do prostredia, ktoré bolo naplnené svätosťou rodičov.
V takomto rodinnom ovzduší vyrastal a dozrieval, aby mohol ohlásiť príchod Mesiáša.
Bl. Ján Pavol II. v roku 2001 prvýkrát blahorečil naraz
manželov. Išlo o manželov Quattrocchiovcov a ich život
charakterizoval vetou, ktorá môže byť programom svätosti pre kresťanské rodiny súčasnosti. Ako vtedy povedal
Svätý Otec: „Títo manželia žili obyčajný život neobyčajným
spôsobom. Popri radostiach a starostiach normálnej rodiny žili neobyčajne bohatým duchovným životom.“ Cirkev
už uznala svätosť viacerých manželov, avšak vtedy boli po
prvýkrát blahorečení manželia spoločne. Spomínaní manželia žili obyčajný život neobyčajným spôsobom a tak rástli
vo svätosti. Ich syn spomínal, ako štýl ich života vplýval i na
širšie okolie. Rodina je domáca cirkev a aké budú rodiny,
také budú farnosti, diecézy, národy, taký bude svet.

1. 7. 2012
13. cezročná nedeľa
(Mk 5, 21 – 43)

Vo februári 1998 odvysielalo Rádio Vatikán rozhovor s mladou (28-ročnou) ťažko chorou inžinierkou. Bolo
to mesiac pred jej odchodom do večnosti. Rozprávali
s ňou, keď už bola paralyzovaná a bola natrvalo pripútaná
k posteli. Rozprávala, aké bolo ťažké ovládať sa v bolesti,
aký bol problém, keď potrebovala kohosi k sebe zavolať,
niečo dočiahnuť. Popísala, ako sa postupne prestala pýtať: „Prečo práve ja, Bože?“ Ako chorobu začala vnímať
ako silné Božie objatie a ako si ako zdravá kládla otázku,
kde je jej miesto v živote a ako počas choroby dala prvé
miesto Bohu. Postavila Boha na piedestál. Z rozhovoru sa
dalo vycítiť, že liečivé dotyky Boha sa stávajú a hoci možno
choroba nezmizne, ale predsa nastane zmena: vo vnútri,
v postoji, v chápaní poslania.
Páter Elias Vella na túto tému napísal, že vždy, keď vložíme svoj problém do Božích rúk, či ide o chorobu, iné trápenie alebo utrpenie, Boh odpovie každému. Každému dá,
čo treba, a presne to, čo v danej chvíli potrebuje. A preto
niekedy aj utrpenie poslúži k tomu, aby sa človek priblížil
Bohu.
Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ

Sviatok všetkých mám

N

a 26. mája t. r. na Deň matiek sa najusilovnejšie pripravujú deti v škôlkach a mladšie ročníky
na základných školách. Nacvičujú si básničky,
želania a pesničky pre svoje mamičky. Snažia sa pripraviť
humorný kultúrny program, ktorý už vopred dlho nacvičujú, aby to dobré dopadlo. Takto chcú vyjadriť svoju lásku
a úctu k svojim mamám a poďakovať sa im za vychovávateľskú námahu. Na tento deň pamätajú nielen malé deti,
ale aj tie väčšie, ktoré často samé sú už rodičmi, a k svojej
mamke kráčajú s kyticou kvetov alebo bomboniérou. Tí
starší vedia, čo znamená byť matkou či otcom, o to blaho-

želania sú vrúcnejšie. Zato vlastnoručne pripravené darčeky a blahoželania od detí sú sladučké a nezabudnuteľné.
Každá mamka v tento deň určite vyronila slzičku šťastia,
vidiac, ako jej dieťa prednáša básničku či spieva pesničku
venovanú práve jej.
Každý štát má určený deň a mesiac, kedy sa slávi tento
sviatok. Vo väčšine krajín je to máj, niektoré štáty majú
presne stanovený termín, iné, ako napr. Francúzsko, má
to naplánované na poslednú májovú nedeľu a keď v tento
deň pripadnú Turíce, potom Deň matiek sa oslavuje v prvú
júnovú nedeľu. Sú štáty, ktoré tento deň slávia, napr. až
v novembri či decembri.
Je jedno, v ktorý deň či mesiac ho slávime, podstatné
je, aby sme nezabudli na naše mamky, ktoré sa snažia zo
všetkých síl vychovať svoje deti na dobrých ľudí.

Spolu s mamami sme si pozreli kultúrny program pripravený pre nich v škôlke v Durštíne, ktorú majú vo svojej správe rehoľné sestry Nepoškvrneného počatia Panny
Márie. Tento rok sestra Lucia spolu so svojimi chovancami
pripravila divadelnú scénku s názvom Ondrejko ježkom.
Sestry pripravili nádherné kostýmy a scénu. Dej sa odohrával v rodinnom prostredí. Rodičia mali tri deti a jedno
z nich bolo veľkým nezbedníkom a symbolicky pomenované ježkom, o čom svedčil kostým s pichliačmi. Ježko sa
zlé správal voči svojim kamarátom, dokonca nevychádzal
dobre ani s prírodou, napr. trávou a žabami. Rozhodol sa,
že pôjde do sveta. Nebol však spokojný so svojím rozhodnutím. Objavila sa mu dobra víla, ktorá mu pomohla pochopiť, prečo ho nemajú v láske jeho známi či žabky. Nastáva v ňom premena, vracia sa domov. Rodičia ho vrelo
uvítajú a aj jeho súrodenci, ktorí ho uisťujú, že ho majú
veľmi radi takého, aký je.

Aj na Základnej škole v Novej Belej žiaci sa poctivo pripravovali na tento deň, aby sa ukázali ako šikovní herci,
rečníci a speváci svojim mamám. Bohatý kultúrny program
pripravili žiaci od nultého ročníka až do šiesteho. Odzneli
básničky, blahopriania pesničky v dvoch jazykoch - poľskom aj slovenskom a humorná scénka v nárečí, ktorá rozosmiala mamky až k slzám. Po kultúrnom programe deti
zablahoželali svojim mamkám a darovali im darčeky. Neskôr boli všetky mamky pozvané na kávičku a zákusok.
Všetkým rodičom, matkám i otcom prajeme veľa síl,
zdravíčka, úsmevu na každý deň a čo najmenej starostí
a veľa radosti zo svojich detí.
Dorota Mošová
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE
Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,
nemá budúcnosť.

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris

Z DEJÍN HORNEJ ORAVY XII.
Vlasť je ako zdravie, nik nevie
jej cenu, len ten kto ju stratí
Odtrhnutie časti Oravy a jej pripojenie k Poľsku spôsobilo, že po administratívnej reforme, ktorá sa uskutočnila v Československu, prestala v roku 1922 Oravská župa
existovať ako samostatná administratívna jednotka a bola
pričlenená k Podtatranskej župe. Na poľskej strane bola
odtrhnutá časť Oravy spojená s odtrhnutou časťou Spiša
a bolo vytvorené spišsko-oravské starostovstvo (Starostwo
spisko-orawskie) s centrom, ktoré sa nachádzalo mimo
Oravy i Spiša, v Novom Targu a malo v odtrhnutých oblastiach iba expozitúry v Jablonke na Orave a Nižných Lapšiach
na Spiši.28 Bol to systém, ktorý nekorešpondoval s administratívnym systémom ostatných území Poľska a nebol veľmi
vhodný na asimiláciu obyvateľstva, ktoré bolo kompaktne
osadené v jednom administratívnom celku a zároveň sa
domáhalo národnostných práv a v rámci možností naďalej
využívalo rôzne služby za hranicou.
Ľudia napríklad aj po pripojení k Poľsku často vyhľadávali lekárov v Československu a vodili ich do svojich
príbytkov.29 Taktiež žiadali, aby mohli ich deti študovať
na Slovensku a v auguste 1921 poslali sťažnosť ministrovi Šrobárovi, že im nie je dovolené vysťahovať sa na Slovensko, ani tu študovať.30 Keďže však za akékoľvek prejavy
sympatií k Československu bolo obyvateľstvo prenasledované a väznené31, ľudia sa často utiekali k forme pasívnej
rezistencie. V kostoloch odmietali poľské modlitebné knižky, richtári odmietali vydať pečiatky, bojkotovali poľské
školy či voľby.32 Počas volieb do poľského Sejmu v novemStátní ústřední archiv v Praze (ďalej SÚA Praha), Prezidium ministerské rady
(ďalej PMR), Úprava hraníc medzi Protektorátom Čechy a Morava a Poľskom,
667/38, šk. 3164.
29
Archiwum Muzea Tatrzańskiego v Zakopanom (ďalej AMT Zakopane), Situácia na pričlenenom území Spiša a Oravy.
30
Štátny archív v Levoči (ďalej ŠA Levoča), Spišská župa, Župný úrad, 669/1922
prez.
31
ŠA Levoča, Spišská župa, Župan Župy Spišskej (ďalej ŽŽS), 1964/1920 prez.;
ŠA Levoča, Spišská župa, ŽŽS, Polsko – přísne důvěrné, s. 19, 4/1922; Štátny archív v Bytči, pobočka v Dolnom Kubíne (ďalej ŠAB Dolný Kubín), Okresný úrad
v Trstenej (ďalej OÚ Trstená), Správa Československého zemského velitelstva pro
Slovensko z mája 1921; MÓŠ, F.: Roky 1918 - 1939 na severnom Spiši. Bratislava
: Vedecká spoločnosť pre zahraničných Slovákov, 1944, s. 9-11; Slovo ľudu hornej
Oravy a Spiša rodákom v ČSR a svetovej verejnosti, s. 21-22.
32
MÓŠ, F.: Roky 1918 - 1939 na severnom Spiši, s. 8-11.
28
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bri 1922 bola v oravských obciach účasť menšia ako 20%
oprávnených voličov a v niektorých obciach dokonca len
5%, čo znamenalo, že „volili len poľskí žandári, financi, učitelia, kňazi a niekoľko ľudí od nich závislých“33.
Obyvateľstvo preto mali nakloniť akcie najrôznejšieho
druhu. Podľa dočasného plánu činnosti na bývalom plebiscitnom území mala byť vytvorená pre mladých chlapcov vojenská organizácia podobná Związku Strzeleckiemu
a pre mladé dievčatá zas ženská organizácia, v čom mala
pomôcť Liga poľských žien. Starších obyvateľov mali osloviť kresťanské spolky, pričom sa v správe dokonca uvažovalo, kvôli nakloneniu miestnych katolíkov, o vysťahovaní
židovského obyvateľstva z pripojenej časti Oravy a Spiša.
Náboženský život mal byť podporený organizovaním
odpustov, národnostný zas organizovaním výletov do poľských miest. Celá akcia mala byť vedená s filantropickým
podtextom a obyvateľstvu na Spiši a Orave i miestnym poľským činovníkom na tomto území mali byť rozdávané rôzne dary. Uvažovalo sa aj o zorganizovaní hromadnej akcie
za účelom nadobudnutia dočasnej práce vo Francúzsku
alebo USA, čím sa pravdepodobne tiež sledovalo oslabenie slovenského živlu v týchto oblastiach.
Kultúrno-osvetová práca mala spočívať v založení poľských knižníc a čitární, pretože poľská strana nebola ochotná tolerovať slovenskú literatúru a slovenský jazyk ani na
školách, ani v kostoloch. Každý učiteľ a kňaz mal dostať
trojmesačnú lehotu, aby sa naučil poľský jazyk a modlitby, kázne i vyučovanie malo prebiehať výlučne v poľskom
jazyku, čo však pre odpor obyvateľstva nebolo možné
uskutočniť úplne podľa týchto predstáv. Pre duchovných,
organistov, učiteľov a úradníkov mali byť vypracované
podrobné inštrukcie ako polonizovať obyvateľstvo. Ako
centrum polonizácie na Orave, z ktorého sa mali tieto akcie koordinovať, bola určená Jablonka.34
Posilniť poľské povedomie miestneho obyvateľstva
malo aj obyvateľstvo z iných častí Poľska, ktoré bolo
prostredníctvom tlače vyzývané, aby prišlo navštíviť
a podporiť bývalé plebiscitné územie. Výzvy spočiatku
mali úspech a na územie Oravy prichádzali v hojnom počte výletníci najmä z Krakova a Varšavy. Keďže však tu bol
nedostatok základných životných potrieb, čoskoro z posilňovania „poľskosti“ upustili a vrátili sa domov.35
Polonizácie obyvateľov Oravy a Spiša sa ujalo tiež veľké
množstvo organizácií. Už od počiatku dvadsiatych rokov
najväčšiu aktivitu v tomto smere vyvíjalo tzv. krakovské
centrum na čele s Władysławom Semkowiczom36, Ferdynandom Machayom a Walery Goetlom. Veľmi aktívne bolo
Towarzystwo Obrony Kresów Południowych vedené Semkowiczom, ktoré si okrem iného stanovilo za cieľ integráŠAB Dolný Kubín, OÚ Trstená, Prosby obcí z poľskej Oravy o pridelenie k Československu, 40/1924 prez.
34
AMT Zakopane, Tymczasowy plan działania na terenie plebiscytowym odzyskanym przez Polskę.
35
SÚA Praha, PMR, Zpravodajská služba, Poľsko 1922, s. 14-15, 6991/22.
36
Zaujímavosťou je, že W. Semkowicz počas druhej svetovej vojny pracoval v Instytucje Niemieckich Prac Wschodnich v Krakove, ktorého úlohou bolo okrem
iného dokázať germánsky (gótsky) pôvod Goralov. Viac pozri napr.: RYBICKA, A.:
Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej. Warszawa : DiG, 2002, 196 s.; PALMRICH,
A.: Zagadnienie „Gorlenvolku“. In: Regionalizmy – regiony – Podhale. Zost.: J. M.
Roszkowski, Zakopane 1995, s. 211-226.
33

História farnosti v Jablonke

R

ád by som sa podelil s tým, čo som sa dozvedel
o histórii jablonskej farnosti od môjho dedka
i tým, čo si už aj ja pamätám. Môj dedko mi rozprával, že na začiatku 17. storočia Thurzo osídľoval Hornú
Oravu. V tom čase sa v Jablonke, ale i v iných dedinách
usídlilo mnoho luteránov. V Jablonke si luteráni postavili
drevený kostol. Prvý katolícky kostol na hornej Orave bol
postavený v roku 1651 v Orávke. Jablončania chodili v nedeľu a sviatky na sv. omše a pobožnosti do Oravky. Medzi katolíkmi a luteránmi boli čoraz horšie vzťahy, pretože
luteráni chceli hornú Oravu „zluteranizovať“ a katolíci sa
proti tomu bránili. Preto medzi luteránmi a katolíkmi dochádzalo ku konfliktom. V oravských obciach v istom zmysle najvyššiu moc mali richtári. Práve všetci boli katolíkmi.
Počas jednej z porád v Oravke sa dohodli, že luteránov
treba z hornej Oravy vyhnať. Delegácia navštívila cisára,
ktorý bol horlivým katolíkom a informovali ho o tom, aké
majú plány a čo chcú urobiť s luteránmi. Cisár ich však od
týchto plánov odviedol vzhľadom na skutočnosť, že sami
by to nedokázali, pretože Thurzo mal ozbrojených hajdúchov a mohlo by dôjsť do preliatia krvi a budú obete medzi
ľuďmi. Cisár richtárom sľúbil, že na Oravu vyšle potrebný
počet vojakov na čele s generálom, a pod ich dozorom vysídli luteránov z hornej Oravy. Dedko mi taktiež hovoril,
že tohto vysídľovania sa zúčastnili aj ľudia zo Spytkowíc,
ktorých za peniaze prenajal richtár z Podvlka. Posledným
luteránskym pastorom bol akýsi Zahora, ktorý býval za rie14
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kou Čiernou Oravou na Puchalovej rali. Počas vysídľovania
sa ukryl v kostole, odkiaľ ho však ženy vyvliekli a chlapi
ho pred kostolom zabili. Luteráni, ktorí boli vyhnaní z hornej Oravy, sa usídlili vo Vyšnom Kubíne a luteránsky kostol
v Jablonke sa stal katolíckym kostolom. Kto bol prvým katolíckym farárom v Jablonke, to neviem. V roku 1959 som
počas návštevy na fare videl dosť veľkú fotografiu v peknom ráme s nápisom v slovenskom jazyku: Túto faru vybudoval z kameňa Štefan Vaško, farár Jablonky. V ktorom to
bolo roku, to si už nepamätám.
Chcem však podotknúť, že luteránsky cintorín sa nachádzal v centre Jablonky, na Galasovej rali na maglu,
takto nazývame u nás to miesto. Katolícky cintorín sa nachádzal na tom istom mieste, kde je aj teraz. Koncom 18.
storočia sa farníci rozhodli, že postavia nový kostol. Iniciátorom stavby bol jablonský farár, Slovák Jozef Janičák.
Začalo sa hromadiť potrebný materiál, zvážali sa kamene,
vápno, piesok, vyrábala sa tehla. Ako mi rozprával môj
dedko, kostol Premenenia Pána začali stavať v roku 1802
a posviacka kostola bola v roku 1807. Kostol je postavený
hlavne z kameňa, dokonca aj klenba kostola bolo zhotovená z kameňa.
Pamätám si, keď v kostole v roku 1935 padla klenba,
neporušená zostala len časť nad hlavným oltárom. Náboženské obrady sa v tom čase uskutočňovali pri starej cirkevnej škole, ktorá stála neďaleko kostola. Tam bola veľká
veranda, v ktorej sa nachádzal oltár. Počas obradov ľudia

JABLONKA
stáli vonku v tieni stromov, bolo tam veľa javorov, ale škola, ani pozemok, na ktorom stála, už nie je farským majetkom, pretože v roku 1970 ju farár Tadeusz Masny predal.
Ako som už spomínal, klenba kostola bola z kameňa,
keď spadla, bola v kostole riadna hŕba kamenia. Farníci sa
okamžite pustili do práce a začali kostol upratovať. Predseda urbáru Jozef Kobulak zvolal urbárske zhromaždenie,
na ktorom vojt gminy Jablonka Ján Sýkora navrhol, aby
urbár poskytol peniaze na opravu klenby kostola, pretože
ľudia sú biedni. Všetci s týmto nápadom súhlasili, keďže na
Orave v tom čase zúrila bieda. Urbár predal päťsto kubíkov dreva židovi z Czarneho Dunajca a za utŕžené peniaze
vyplatil všetky práce. Kostolná klenba bola následne zhotovená z dreva a urobil ju majster Pilarčík z Veľkej Lipnice.
Mal svoju partiu robotníkov, ale pomáhali mu aj farníci,
aby klenbu stihol opraviť a ukončil renovačné práce ešte
pred zimou, čo sa aj do konca októbra podarilo.
Farnosť v Jablonke mala mnoho pozemkov. Keď naši
predkovia podelili chotár na rale, fare odovzdali pozemky
s rozlohou stredne veľkej rale, tj. cca 150 ha, z čoho bolo
52 ha lesa. Po skončení druhej svetovej vojny Poľský štát
farské lesy zobral a zoštátnil a takto to zostalo dodnes. Keď
sa v roku 1990 zmenila politická situácia, išiel som za farárom, pretože som vedel, že je možnosť získať farský les
späť. Stretli sme sa na cintoríne po pohrebe môjho suseda.
S farárom som išiel ku kostolu a diskutovali sme na tému
farského lesa. Pochopil som však, že vtedajšiemu farárovi
nezáležalo na tom, aby sa les vrátil späť do majetku farnosti. V tom čase na farských poliach gazdovalo šesť gazdovských rodín, ktoré tieto polia prenajímali, mali na nich
vybudované svoje domy a za to odpracovávali povinnosti
na fare. Neskôr, keď tieto pozemky farnosť predávala, títo
gazdovia vykúpili pozemky, ktoré prenajímali od farára.
Pred prvou svetovou vojnou vtedajší farár Hatiar dal
postaviť pri farskom lese mlyn na rieke Pekelník, pretože
Jablonka bola a aj je veľkou dedinou, v ktorej v tom čase
boli dva mlyny, ktoré však nestíhali zomlieť všetko obilie na
múku pre gazdov, preto bol tento mlyn veľmi potrebný. Vo
farskom mlyne bol mlynárom Anton Sizynka. Pre rodinu Sizynkovcov bol však tento mlyn veľkým nešťastím, pretože
keď v roku 1945 vstúpila na Oravu Červená armáda, ruský
vojak chcel znásilniť mlynárovu ženu. Mlynár sa postavil
voči vojakovi na jej obranu, žena medzitým utiekla, avšak
mlynár na to doplatil svojím životom. Po skončení druhej
svetovej vojny sa mlynárom stal jeho brat Ignác.
Vrátim sa však ešte do minulosti, keď gazdovia nemali
kone, zapriahali do vozov voly, ba niektorí dokonca i kravy. Farár však kone mal. Keď bolo treba farára zaviezť so
sviatosťami k chorému, vtedy sa jazdilo s farskými koňmi.
Preto gazdovia dávali tzv. „zosyp“ ovsa pre farské kone po
4 holby z jedného šestáka gruntu. Jeden šesták sa podľa dnešnej miery rovná približne dvom hektárom gruntu
a jedna holba je približne 0,75 litra v dnešnej miere. Na
každej rali bol vyznačený jeden ralný gazda, ktorý určoval,
kto má byť tzv. „boženíkom“ v danom roku. Povinnosťou
„ralného boženíka“ bolo o.i. pozbierať zosyp ovsa pre
farára a odviesť ho na faru. Zosyp sa uskutočňoval pred
jarou, počas Veľkého pôstu. Zosyp ovsa sa skončil v roku

1960, keď dp. Julian Łysek odišiel na zaslúžený dôchodok.
Farárom v Jablonke bol od roku 1927 do začiatku druhej
svetovej vojny t.j. do roku 1939. Dp. Julian Łysek dal postaviť veľké maštale a stodolu. Mal dva páry koní, dvoch
paholkov a slúžky. Bol pracovitým človekom, pomáhal pri
sušení sena.
Vo farskom lese bolo vždy veľa lesných jahôd, černíc.
Išli sme teda so sestrou nazbierať jahody. Ja som mal asi
desať rokov, sestra bola staršia o päť rokov. Prišiel za nami
mlynár, ktorý dohliadal les a pýtal sa nás, či máme povolenie od farára. Povolenie na zbieranie jahôd sme nemali
a preto sme museli odísť. Sestra ho prosila i plakala, aby
nás nevyháňal, nebol to však dobrý človek. Na druhý deň
ráno išla mama na faru vykúpiť povolenie na zbieranie jahôd vo farskom lese. Platilo sa 50 grošov za jeden deň na
osobu. Kňaz, ktorý počas kázne nabádal veriacich, aby boli
milosrdní voči svojim blížnym, toto milosrdenstvo nepoznal, nemal ho pre nikoho a ľudia žili v biede.
Keď sa začala druhá svetová vojna, horná Orava bola
pričlenená k Slovenskej republike a do Jablonky prišiel
farár Štefan Vojtaššák, rodák zo Zákamenného. Po jeho
príchode mohli ľudia zbierať jahody vo farskom lese bez
povolenia. V roku 1942 bola v kostole urobená pekná polychrómia, dovtedy boli steny i klenba kostola len obielené
vápnom. Farár Vojtaššák však nerobil zbierku peňazí v kostole na maľbu kostola, ale predal drevo z farských lesov
firme Rybinských, ktorí mali v Jablonke veľkú pílu. Polychrómiu namaľovali maliari – umelci zo Slovenska. Namaľovaná je naozaj pekne, postavy vyzerajú ako živé. Taktiež
dal vyrobiť pekné lavice do kostola aj spovednice. Urobili
ich stolári z Orávky – Tehelne. Dovtedy boli lavice v kostole
súkromné, každú lavicu si dala rodina vyhotoviť sama, každá bola iná a najviac dve rodiny mali jednu lavicu. V kostole bola položená taktiež nová dlažba. Všetko bolo urobené
za peniaze utŕžené z predaja dreva z farského lesa.
V tom čase bol v Jablonke aj kaplán Seling, rodák zo
Sliačí neďaleko Ružomberka, ktorý založil Združenie katolíckej mládeže. Každú prvú nedeľu mesiaca sme sa stretávali v kostole na modlitbu sv. ruženca a učili sme sa spievať slovenské piesne. Keď bolo pekné počasie, išli sme
s dp. kaplánom na prechádzku do lesa na Maguru. Vzali
sme so sebou heligónku, tam sme si aj pospievali, a keďže
boli s nami aj dievčatá, tak sme si aj zatancovali. Ja som
vedel dobre hrať na heligónke. Boli to pekné štyri roky našej mladosti.
Avšak nešťastná druhá svetová vojna zmenila náš život
na peklo. Keď po skončení vojny v roku 1945 bola horná
Orava a severný Spiš pripojené k Poľsku, znovu zúrila bieda. Mnoho mládencov a dievčat odišlo na Slovensko. Len
z časti Husté domy, kde bývalo v tom čase 85 rodín, odišlo
23 mládencov a 11 dievčat. Do Jablonky sa vrátil farár Julian Łysek a okamžite začal predávať farské lúky i pasienky.
Vtedy richtár zvolal obecnú schôdzu, na ktorú pozval aj
farára. Počas nej ľudia na farára kričali, aby nerozpredával farský majetok. Farár však vyhlásil, že peniaze získané
z predaja lúk zobral biskupský úrad v Krakove, a keď to
bude potrebné, úrad bude tieto peniaze farnosti vracať.
To však bolo klamstvo, pretože keď sa v rokoch 1982 i 2002
č. 6/2012 • roč. 54 • 15

obnovovala polychrómia jablonského kostola, bola v kostole vyhlásená finančná zbierka a každá rodina mala dať
na obnovu po 200 zlotých. Medzitým farár Julián Łysek odišiel na začiatku 60. rokov do dôchodku, avšak v Jablonke
zostal do konca svojho života, pretože ľudia ho potrebovali, bol totiž dobrým spovedníkom.
Do Jablonky bol v tom čase za farára menovaný dp.
Tadeusz Masny. Vtedy sa na fare skončilo s gazdovaním,
predal koňa i ostatný dobytok, zvoľnil z práce kočiša aj
slúžku, popredal, čo sa dalo a hneď prestaval faru, vymenil strešnú krytinu na kostole, zhodil eternit a dal plech,
vykonal fasádu z vonkajšej strany kostola. Najhoršou
vecou, akú mohol urobiť, bolo to, že popredal pozemky
okolo kostola i pri cintoríne a teraz tu nemáme kde urobiť
poriadne parkovisko. Za kostolom zostal len neveľký pozemok v strmom svahu, ktorý farár Masny nepredal. Tento pozemok sa podarilo vyrovnať buldozérom a tam bolo
urobené malé parkovisko a za to všetko zaplatili farníci. Na
západnej strane kostola je pekný rovný pozemok, na ktorom sa nachádzala škola. Tento pozemok však farár Masny
predal za márne peniaze, pretože nový majiteľ nezaplatil
celú sumu, len to, čo bolo zapísané v zmluve. Podobne
je aj s cintorínom. Všetky pozemky okolo
cintorína boli rozpredané a podľa mňa sa
za takých osemdesiat rokov cintorín zaplní
hrobmi, veď pred 40 rokmi rozšírili cintorín
o celú polovicu, a dnes je už jedna tretina
zaplnená hrobmi.
Farár Masny chcel odvliecť obrazy zastavení Krížovej cesty v čase, keď sa bielilo
steny kostola. Vtedy boli tieto obrazy zložené a uložené do kostolného skladu. Farár Masny v kostole vyhlásil, že objednal
nové zastavenia Krížovej cesty a na hlavný
oltár vyložil dva obrazy, aby ľudia videli,
ako budú vyzerať nové zastavenia krížovej
cesty. Staré zastavenia kúpili naši predkovia ešte v období Rakúsko-Uhorska v Budapešti. Reliéfy sú odliate zo sadry a sú pekné.
V tú istú nedeľu sme mali hasičské cvičenia,
podotknem len, že som bol hasičom 35 rokov. Keď kňaz v kostole povedal, že nemôže
zavesiť zastavenia Krížovej cesty, pretože
to sú už pamiatky, keď sme na túto tému
a tému farára začali diskutovať, veliteľ hasičov povedal, že my ich zavesíme. Dohodli sme sa, že zvoláme viac farníkov, spolu
s ktorými zavesíme zastavenia v kostole.
Kováč vykoval štrnásť háčikov, pretože staré boli v kostole zo stien vytiahnuté,
dohodli sme sa na deň i hodinu, v ktorom
pôjdeme zavesiť zastavenia Krížovej cesty.
Zišli sme sa pri kostole. Traja sme pošli na
faru poinformovať farára o tom, čo ideme
robiť. Pretože kňaz vyhlásil, že nemôže zavesiť staré zastavenia Krížovej cesty, my
teda kňazovi pomôžeme, vyriešime zaňho
tento problém a zastavenia zavesíme. Osta16
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ní chlapi zavolali kostolníka, aby otvoril sklad pri kostole.
Zastavenia sme vyniesli a vyčistili ich pred kostolom. Hneď
na to prišiel farár a kričal na nás, aby sme si vešali obrazy
doma a nie v kostole. Na to sme mu povedali, že kostol je
naším Božím domom a kňaz už dosť zla narobil, popredal
farské majetky, ale my nedovolíme, aby popredal aj veci
z kostola, pretože miera trpezlivosti sa preliala. Bola to poriadna zvada, jeden z farníkov kňazovi povedal, aby radšej
odišiel, pretože sa to preňho môže zle skončiť. Farár odišiel a my sme v kostole zavesili zastavenia Krížovej cesty.
Hneď na to sa do Krakova do biskupského úradu vybrala delegácia z Jablonky, ktorá predstavila svoje žiadosti, aby farára Masného z Jablonky odvolali, pretože medzi
farníkmi a ním vznikol konflikt. Farára naozaj onedlho na
to odvolali a preložili do Cięciny, kde nakoniec aj zomrel.
Do Jablonky prišiel dnes už nebohý dp. Adam Bogucki, síce
vekom starší, ale s dobrým srdcom. Naňho si spomenú aj
budúce pokolenia, pretože za svoje peniaze kúpil pozemok, na ktorom bol neskôr postavený kostol v časti Jablonka-Bory. Nech odpočíva v pokoji!
Karol Novák
Jablonka, apríl 2012

ZAMAGURIE

Zamagurie plné folklóru

Z

amagurie máva koncom mája čarovnú atmosféru. Príroda prebudená zo zimného spánku už
naplno odhaľuje svoju krásu a vrchy zaliate slnkom umožňujú prekrásne výhľady do rôznych kútov tohto
malebného kraja. Posledný májový víkend žijú navyše už
niekoľko desaťročí zamagurské obce tiež ľudovým spevom
a tancom – Zamagurskými folklórnymi slávnosťami (ZFS).
Ani tento rok to nebolo inak a 25. mája sa objavili vo
viacerých kútoch Zamaguria detské folklórne súbory Pieniny a Rovinka zo Spišskej Starej Vsi, Flisocek z Červeného
Kláštora a Snutki z poľského Jarocinu, aby pozvali ľudí na
tento tradičný sviatok folklóru. Živá pozvánka bola ukončená v mestečku Spišská Stará Ves, kde sa k sprievodu pridali
ďalšie súbory, aby položili kvety k pamätníku významného
rodáka Štefana Leonarda Kostelničáka a predviedli spoloč-

Sobotné ráno privítal návštevníkov areálu amfiteátra
trh ľudových remesiel a ľudová hudba Loli roklica z Veľkej Lomnice, poobede zas spltili Dunajec folklórne súbory
Flisocek a Snutki, aby krátkym vystúpením na prístavisku pltí pozvali všetkých na otvárací program ZFS spojený
s otvorením Dní tradičnej kultúry na Slovensku. Bohatý
program otvorili opäť domáce súbory Maguranka, Fran-

FS Maguranka netradične so zemplínskymi tancami

Všade vládla dobrá nálada

ný uvítací program domácich i hostí v miestnom kultúrnom
dome, v ktorom sa okrem zamagurských súborov Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, Frankovčan z Malej Frankovej
a Osturňanky z Osturne predstavila aj folklórna skupina
Javorina z Kolačkova a už spomínaný poľský súbor. Pekný
večer bol zavŕšený v amfiteátri pod Troma korunami v Červenom Kláštore, kde vystúpila známa folk-rocková skupina
Čechomor, ktorá sa preslávila upraveným folk-rockovým
aranžmánom moravských, českých i slovenských ľudových
piesní.

kovčan a Osturňanka spoločne s Guroľskou muzykou
Zbuje. Po nich svoje umenie predviedli starší i mladší tanečníci popradského folklórneho súboru Vagonár a rómsky folklórny súbor Loli roklica z Veľkej Lomnice. Tradície
svojich predkov prišlo na Zamagurie predstaviť aj viacero
zahraničných folklórnych súborov, a to FS Bociai z Litvy, FS
Šafrán z Českej republiky a FS Śwarni i ZF Snutki z Poľska.
Večerný program ovládli melódie, spev a tanec profesionálneho Podukelského ukrajinského ľudového súboru PUĽS z Prešova, ktorý zachováva a prezentuje hudobné a tanečné bohatstvo slovenských Rusínov. Emotívne
a myšlienkovo bohaté vystúpenie pod názvom Duša plná
ľudí oslovilo i zamagurských divákov.
Začiatok posledného dňa 36. ročníka ZFS patril už tradične tým najmenším. V obedňajšom programe Deti deťom sa predstavili okrem vyššie spomínaných detských
folklórnych súborov aj DFS Furmanček z Malej Frankovej, DFS Ostrurňanka z Osturne či DFS Letnička a Venček
z Popradu. Záverečný program festivalu odštartovala domáca Maguranka, po ktorej sa predstavili zahraniční hostia FS Donauschwaben z nemeckého Heidelbergu i spomínaný litovský folklórny súbor. Program svojím vystúpením
spestrili aj kežmarské FS Magura a Magurák. Bodku za festivalom dala hudobná skupina z Vranova Drišľak.
Milica Majeriková-Molitoris

Tradície svojich predkov predviedli deti zo Slovenska i Poľska

Večerný program Podukelského ukrajinského ľudového súboru
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Zástupcovia SZSZ u ministra zahraničných vecí
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák prijal 7. mája 2012 predstaviteľov Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ).
Delegáciu SZSZ vedenú predsedom Vladimírom Skalským
ďalej tvorili: Ján Fuzik, generálny tajomník SZSZ (súčasne
predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku),
Peter Lipták, člen Výkonného výboru a predseda Legislatívnej komisie SZSZ (súčasne výkonný tajomník Obce Slovákov v Českej republike) a Ingrid Slaninková, riaditeľka
Sekretariátu SZSZ.

Minister M. Lajčák potvrdil pripravenosť prediskutovať a riešiť návrhy SZSZ adresované nastupujúcej vláde SR
v tzv. Memorande. Zároveň tlmočil záujem o súčinnosť pri
riešení otvorených otázok spojených s krajanskou problematikou. - Táto vláda má eminentný záujem zintenzívniť spoluprácu s krajanmi,- uviedol po stretnutí predseda
SZSZ V. Skalský.
S kladným vzťahom novej slovenskej vlády ku krajanskému hnutiu súvisí aj vymenovanie nového predsedu
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka, ktorý je skúseným slovenským diplomatom a ktorého uviedol
do funkcie minister M. Lajčák dňa 10. mája 2012. - Vláda
sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala podporovať aktivity smerujúce k zachovaniu kultúry, jazyka a tradícií Slovákov žijúcich v zahraničí. Programové vyhlásenie
obsahuje taktiež zámer prijať za týmto účelom potrebné
systémové a organizačné opatrenia, - povedal pri tejto príležitosti minister zahraničných vecí SR M. Lajčák. (aj)

Slováci na MS v hokeji strieborní
Na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa konali vo Fínsku a Švédsku, išla slovenská reprezentácia s cie-
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ľom vybojovať si miesto na zimnej olympiáde v Soči a po
siedmych prehratých prípravných zápasoch zrejme nikto
nepredpokladal, že by mohla mať vyššie ambície. Naši hokejisti, posilnení o niekoľko hráčov z NHL, sa však zomkli
a hrali ako jednotný tím, pričom postupne sa im podarilo
poraziť také hokejové veľmoci ako USA, Kanada či Česko.
Práve víťazný zápas s našim západným susedom nás posunul do hry o zlatú medailu, kde sme sa stretli s favorizovaným Ruskom, ktoré neprehralo na turnaji ani jediný zápas.
Svoju neporaziteľnosť si udržalo aj vo finále a tak slovenská
reprezentácia obsadila fantastické druhé miesto. Pri preberaní strieborných medailí bol náš kapitán Zdeno Chára oblečený v drese tragicky zosnulého Pavla Demitru, ktorému
naši hokejisti toto vynikajúce umiestnenie venovali. Veľmi
dobré výkony našich hokejistov ocenili aj novinári, ktorí
do najlepšej päťky celého turnaja zaradili nášho brankára
Jána Laca a obrancu Zdena Cháru. Slovenskí hokejisti opäť
vyburcovali celé Slovensko, keď počas finálových zápasov
sledovali výkony našich na veľkoplošných obrazovkách na
námestiach v celej republike desaťtisíce ľudí v slovenských
dresoch a so slovenskými vlajkami. (mm-m)

Úspechy slovenského cyklistu
Fantasticky Slovensko reprezentoval aj ďalší slovenský
športovec – cyklista Peter Sagan na pretekoch okolo Kalifornie, kde zvíťazil až v piatich etapách a zároveň získal
zelený dres najaktívnejšieho účastníka. Keďže celkovo na
kalifornských cestách zvíťazil už osemkrát, stal sa absolútnym rekordérom týchto pretekov. (mm-m)

150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha
19. mája 2012 požehnal biskup Mons. Ján Orosch, pomocný trnavský biskup a predseda Spolku sv. Vojtecha
(SSV), pamätnú tabuľu na zrekonštruovanej budove farského úradu v Brodskom, ktorá bude slovenskému národu i Slovákom vo svete pripomínať, že na tomto mieste
19. mája 1862 boli počas zasadnutia kňazov dištriktuálnej
kongregácie šaštínskeho archidiakonátu na čele s Andrejom Radlinským schválené stanovy a založený Spolok sv.
Vojtecha. Rekonštrukcia sa podarila vďaka úsiliu vdp. farára Petra Krajčíka, ktorý získal potrebné financie s pomocou
veriacich a obecného úradu v Brodskom. Práve zásluhou
úsilia A. Radlinského sa podarilo po 999-tich rokoch od
príchodu apoštolov Slovákov, sv. Cyrila a sv. Metoda na
územie Slovenska, založiť takú významnú ustanovizeň. Zo
Spolku sv. Vojtecha pochádzajú desiatky miliónov učebníc,
Biblií, kalendárov, liturgických kníh, románov, novín a časopisov v slovenčine a patria k duchovnému povzneseniu
nielen domácich, ale aj Slovákov žijúcich v zahraničí. Naši
krajania veľmi dobre poznajú publikácie Spolku sv. Vojtecha a sú členmi tohto spolku i viackrát mali príležitosť
stretnúť sa so zástupcami spolku v našich obciach. Okrem
toho vo Veľkej Lipnici pri kostole sa nachádzajú hroby veľkých Slovákov matky Alžbety a brata Andreja Radlinského
Štefana, ktorý pôsobil ako kňaz vo Veľkej Lipnici. (aj)

Programové vyhlásenie vlády
Začiatkom mája predložila nová slovenská vláda Národnej rade SR na schválenie programové vyhlásenie na
roky 2012 až 2016, ktoré v polovici mesiaca parlament
schválil. Vyhlásenie vychádza z programu strany Smer
a z rokovaní so sociálnymi partnermi. Základné úlohy,
ktoré si stanovila vláda sú: zmiernenie dopadov krízy na
obyvateľstvo, konsolidovanie verejných financií, podpora
hospodárskeho rastu a cenovej stability, zníženie nezamestnanosti mladých ľudí a regionálnej nezamestnanosti, zvýšenie vymožiteľnosti práva a systematická likvidácia
korupcie, konsolidácia verejného zdravotníctva, plnenie
strategických cieľov EÚ, presadzovanie záujmov SR v EÚ
a efektívne využitie prostriedkov z fondov EÚ, posilnenie
hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti spoločnosti,
založenie dlhodobej tendencie pre hospodársky, sociálny,
environmentálny a vedecko-technický rozvoj Slovenska
a zlepšenie kvality života. Vláda tiež deklarovala snahu byť
otvorenou vládou všetkým vrstvám slovenskej spoločnosti
a to aj prostredníctvom vytvorenej Rady solidarity a rozvoja. Podrobne sa s programovým vyhlásením môžete oboznámiť na internetovej stránke www.vlada.gov.sk. (mm-m)

Nová atrakcia v Ždiari
V Ždiarskej doline sprístupnili pre turistov novú atrakciu
– baňu z 19. storočia. Je dlhá 500 metrov a dodnes sa v nej
zachovali originálne časti ťažobného náradia, ako aj vytesaný rok 1832. Baňu, ktorá bude sprístupnená od apríla do
októbra, osvetľujú olejové lampy a môžete tu tiež stretnúť
miniatúrne postavičky baníkov. (mm-m)

Slovákmi každoročnou tradíciou a tak sa mnohí rok čo rok
vyberajú do Krakova prosiť o Božie milosrdenstvo pre seba
i svojich blízkych. A tí, čo prísť nemohli, mohli sa do obradov započúvať na vlnách rádia Lumen.
Slávnostnú sv. omšu tento rok celebroval košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik spolu s krakovským
pomocným biskupom Mons. Janom Zającom, generálnym
riaditeľom Rádia Lumen Jurajom Spuchľákom a desiatkami kňazov zo Slovenska. Tohtoročná púť sa niesla v znamení 95. výročia fatimských zjavení, ako aj v tieni odchodu do
večnosti troch významných slovenských biskupov Eduarda
Kojnoka, Rudolfa Baláža a Františka Tondru. Popoludňajší
program obohatila gospelová skupina Križiaci. Vrcholom
poobedňajšej časti púte bola modlitba Korunky Božieho
milosrdenstva, poďakovanie a požehnanie.
Mimoriadna udalosť však prebehla ešte v predvečer
púte. V slovenskej kaplnke, v závere svätej omše, biskup
Stolárik uložil k úcte relikvie svätých Andreja-Svorada a Benedikta. Ako priblížil generálny riaditeľ Rádia Lumen Juraj
Spuchľák, relikvie mu odovzdal nitriansky biskup Mons.
Viliam Judák deň predtým. Slovenská kaplnka bola preto
počas celej púte hojne navštevovaná pútnikmi.
O dva týždne neskôr Sanktuárium Božieho milosrdenstva privítalo okolo 5000 pútnikov, ktorí sa zúčastnili na
3. metropolitnej púti Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Gréckokatolícka púť bola tematicky zameraná na blížiaci
sa Jubilejný rok 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Archijerejskej svätej liturgii predsedal
prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a homíliu
mal bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák. (ms)

Ďalší slovensko-poľský most
Slovenský a poľský breh rieky Poprad by mal v budúcnosti spojiť nový most, ktorý bude vybudovaný v Mníšku
nad Popradom. Základný kameň mosta poklepal ešte bývalý minister dopravy Ján Figeľ. S novým mostom sa zrekonštruujú aj časti cesty na slovenskej i poľskej strane.
Výstavbu mosta zabezpečí slovenská strana a po ukončení
prác poľská strana uhradí polovicu. (mm-m)

Lexikón tatranských fotografov
Fotografie z Tatier, Oravy, Spiša, Liptova a Podhalia do
roku 1939 sa objavili v novej publikácii – dvojjazyčnom lexikóne tatranských fotografov a fotoateliérov. Nachádzajú
sa tu informácie o vyše 800 slovenských a poľských fotografoch a zároveň ich zábery, ako aj osobné svedectvá žijúcich potomkov autorov tatranských snímok. (mm-m)

Slováci v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva
Dňa 12. mája 2011 sa uskutočnila ôsma rozhlasová púť
Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Łagiewnikoch v Krakove. Táto púť sa už stala medzi veriacimi
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KRÁTKO ZO SPIŠA I ORAVY
„Milosrdenstvo prameňom nádeje“

Gymnazisti z Krempách zvíťazili

Dňa 13.-14. mája t.r. jurgovskú farnosť navštívil obraz
Milosrdného Ježiša spolu s relikviami sv. sestry Faustíny
a blahoslaveného Jána Pavla II. Slávnostnú bohoslužbu celebroval biskup G. Ryś spolu s farárom a ďalšími kňazmi
z okolia. Na slávnostné prijatie obrazu sa farníci pripravovali prostredníctvom duchovnej obnovy od 6. do 12.2012.
Uvítania putujúceho obrazu sa zúčastnili všetci farníci,
väčšinou oblečení v krojoch, požiarnici a dychovka. (aj)
V dňoch 27.-28. mája obraz navštívil farnosť sv. Martina
v Krempachoch, kde ho prijali vrúcne a v modlitbách vyprosovali potrebné milosti pre všetkých farníkov. (fp)

Gymnazisti z Krempách boli najlepší v streľbe počas
prvého ročníka Majstrovstiev v streľbe gymnázií o Pohár
súkromného všeobecnovzdelávacieho gymnázia v Novom
Targu s vojenským zameraním. Žiaci z gymnázia v Krempachoch obsadili prvé miesto v skupine dievčat aj chlapcov.
(fp)

Natura 2000 – dolina rieky Bialky
16. mája t.r. sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Krempachoch druhé školenie členov miestnych samospráv a úradníkov z poriečia rieky Bialky. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia inštitúcií zaoberajúcich sa vodohospodárstvom. Témou
stretnutia bolo propagovanie a účasť na obhospodárení prírodného prostredia na územiach Natura 2000 – dolina rieky
Bialky. Začal sa tým cyklus štyroch stretnutí, po ktorých má
byť vypracovaná záverečná správa.
Počas tohto školenia richtári protestovali proti spôsobu vedenia mediácie pomedzi konfliktnými stranami čiže
vlastníkmi terénu a nariadeniami tykajúcimi sa projektu
Natura 2000, proti označovaniu hraníc bez predchádzajúcej konzultácie s miestnym obyvateľstvom.
Termín nasledujúceho školenia bol určený na 20. júna
t.r. (fp)

Foto: A. Krištofeková

O včelách vo včelíne
20. mája t.r. sa uskutočnilo v Krempachoch stretnutie
včelárov z novotargskej skupiny Karpatského združenia
včelárov na čele s jeho predsedníčkou Mgr. Grażynou Sadowskou. V súčasnosti táto skupina združuje 115 členov.
Vo včelíne pri grilovaní sa rozprávalo o nových, mladých
nadšencoch tejto činnosti. V Krempachoch v poslednej
dobe rastie počet včelárov a je to zásluhou starších členov,
ktorí sa snažia zaujať včelárstvom mladých. Pri tejto príležitosti sa hovorilo aj o otázkach spojených s organizáciou
združenia a vymieňali sa názory na chov včiel. (fp)
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Deň matiek a otcov v Krempachoch
29. mája 2012 sa v Obecnom kultúrnom dome v Krempachoch uskutočnila milá slávnosť, ktorú pripravila Základná škola v spolupráci s rodičovskou radou. Žiaci všetkých
tried sa predstavili rodičom v kultúrnom programe, ktorý
nacvičili spolu so svojimi učiteľmi. Odzneli krásne básne,
pesničky, rečňovanky a príbehy v poľštine i v slovenčine.
Šiesty ročník pripravil hudobnú súťaž, v ktorej jednoznačne zvíťazila skupina „Jožin z Bažin.” Záver patril poďakovaniam a odovzdávaniu darčekov rodičom. (fp)

Deň detí v Jurgove
4. júna jurgovskí žiaci zo základnej školy oslavovali svoj
sviatok Deň detí. Učitelia im pripravili rozličné športové
hry a súťaže a samozrejme nechýbal ani futbal, keďže to
bolo v Poľsku pred majstrovstvami vo futbale Euro 2012.
Na záver každý žiak dostal sladkostí. (dm)

vania májov. Na podujatí sa zúčastnila aj partnerská škola
z Wolborza z Poľska. (Zdroj: www.gmina.jablonka.pl)

Deň detí na Orave
3. júna sa uskutočnilo podujatie Oravský deň detí spojený s charitnou akciou Orava deťom Afriky, ktorého organizátormi boli gmina Jablonka, gmina Veľká Lipnica spolu
s kultúrnymi centrami. V rámci podujatia boli koncerty, súťaže, tombola, hry určené deťom. V kultúrnom programe
sa prezentovali regionálne folklórne súbory. Uskutočnila
sa aj dražba predmetov dovezených z Afriky a výťažok z celej akcie bol určený pre Domov pre deti z ulice z Feetown
v Sierra Leone. Závan africkej atmosféry priniesol koncert
Konžan Ricky Lion. (aj)

Máj, zelený máj...
Futbalový zápas
V nedeľu 10. júna sa na krempašskom futbalovom
ihrisku stretli družstva Spiš Krempachy a Grom Morawczyna, ktoré odohrali zápas s výsledkom 4:2 pre domácich
hráčov. (fp)

Na sviatky Zoslania Ducha Svätého tradične skoro v každej spišskej obci sa ohrávalo máje. V niektorých obciach
táto tradícia je stále živá, ako napr. v Novej Belej, vo Vyšných
Lapšoch, Tribši, ale sú aj také obce, v ktorých sa prinavrátila, lebo už upadala do zabudnutia. Najčastejšie pri ohrávaní
májov účinkujú požiarnici a folklórne súbory. Je to pekný
zvyk, s ktorým sa nestretneme v inej časti krajiny. (dm)

Kostelničákov ornament

Poľsko-slovenská výmena
V rámci programu Comenius – partnerské projekty
škôl Združená škola z Dolnej Zubrice prijala vo svojej škole
hostí zo Slovenska – žiakov a učiteľov zo Základnej školy
v Sečovskej Polianke. Tieto dve partnerské školy realizujú
projekt s názvom Spoznaj jazyk, kultúru a priateľov. Hostia
boli účastníkmi školského podujatia Oravský deň, ktorého
cieľom je tradovanie oravských zvykov, tradícií a regionálnych jedál. Tohtoročné podujatie sa nieslo v znamení sta-

V kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi sa uskutočnila vernisáž výstavy žiackej umeleckej tvorby s názvom
,,Kostelničákov ornament 2012“, spojená s ocenením víťazných prác. Do súťaže bolo tento rok prihlásených 240
prác žiakov zo 14 škôl na Slovensku a v Poľsku. Podujatie
s viacročnou tradíciou sa koná na počesť staroveského rodáka Štefana Leonarda Kostelničáka, ktorý bol najvýznamnejším slovenským ornamentikom prvej polovice 20. storočia. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je tradične
mesto Spišská Stará Ves a miestna základná škola, pričom
vďaka za udržiavanie tejto peknej tradície patrí primátorovi mesta Jozefovi Harabinovi, riaditeľke ZŠ Anne Kromkovej a ich spolupracovníkom. Na vernisáži sa zúčastnili aj
príbuzné Š. L. Kostelničáka – neter Helenka Kubenková zo
Spišskej Starej Vsi a manželka synovca Anna Kostelničáková z
Bratislavy, ktorá sa v celoslovenskom kontexte výrazne zaslúžila o propagáciu života a diela tohto významného umelca.
Prehľad ocenených prác v roku 2012:
Kategória deti do 6 rokov:
1. Linda Čarná, 2. Júlia Knapíková, (obe zo ZŠ Holumnica),
3. Lea Lopatová, ZŠ Spišská Stará Ves
Kategória 1.-4. ročník:
1. Olívia Demčáková, ZŠ Vranov nad Topľou, 2. Ján
Semančík, ZŠ Spišská Stará Ves, 3. Viktória Jefanovová, ZŠ
Nižná brána Kežmarok
Kategória 5. – 9. ročník:
1. Justyna Jablonská, Gymnázium Maniowy, 2. Daniel
Bockanič, Gymnázium M. R. Štefánika Košice, 3. Kamila
Borzecká, ZŠ Nižné Šromovce (mn)
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Život rozdal ceny výtvarnej súťaže

M

ladí nádejní výtvarníci z Oravy, ktorí sa
v hojnom počte zúčastnili tohtoročnej súťaže
Ludwika Korkoša organizovanej naším krajanským časopisom Život, sa už v predchádzajúcom čísle dozvedeli, nakoľko boli úspešní a ktorú cenu im pridelila naša
odborná porota. Posledný májový deň sa redaktori Života
Marián Smondek a Milica Majeriková-Molitoris vybrali do
oravských škôl, aby nádejným umelcom odovzdali pekné
a hodnotné ceny, ktoré do súťaže poskytol Spolok Slovákov v Poľsku.
Víťazi mladšej i staršej kategórie si za prvé miesto odniesli horské bicykle, za druhé miesto hi-fi vežu s rádiom
a CD prehrávačom, za tretie miesto kompletný set na hranie bedmintonu a za štvrté i piate miesto kvalitný ruksak
plný maliarskych prekvapení. Najrôznejšie sady maliarskych potrieb ako temperové a olejové farby, plastelíny,
ceruzky, štetce, uhlie, poháre na vodu, farebné pastelky,

K. Wojtyczeková z Kyčor
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Odmenení víťazí z Chyžného s pani učiteľkou I. Palenikovou

farebné papiere, záložky, rozvrhy hodín, kalendáriky, pravítka či inšpiratívne katalógy z maliarskych výstav, dostali
ešte k hlavným cenám všetci títo víťazi i ďalší mladí výtvarníci, ktorí obsadili šieste až pätnáste miesto. Okrem
tridsiatich najlepších prác z mladšej a staršej kategórie,
porota vybrala ďalších dvadsať prác, ktoré boli ocenené
knižnými odmenami zakúpenými z dotácií Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Prvá naša zastávka bola v Harkabúze, kde sme už v tradične v príjemnej atmosfére odovzdali za účasti p. riaditeľa
školy Grzegorza Bisagu odmenu nášmu každoročnému súťažiacemu Hubertovi Stolarczykovi. Odtiaľ sme pokračovali
do Pekelníka, kde sme doviezli až päť odmien, medzi inými
hi-fi vežu za druhé miesto pre Malgorzatu Kolkowiczovú.
Po odovzdaní cien sme si s odmenenými žiakmi i p. riaditeľom Bogdanom Tyrybonom urobili pamätnú fotografiu
pri tabuli školy s pekným erbom obce. Potešenie v podobe

Diplom sa žiakom páčili

M. Stachna z M. Lipnice

SPIŠ
štyroch odmien sme priniesli aj do ZŠ Jablonka-Bory, z ktorej sa až dve žiačky umiestnili
medzi prvou pätnástkou úspešných výtvarníkov.
Najviac cien, až dvanásť, tohto roku putovalo do ZŠ a Gymnázia v Chyžnom, pričom až
štyri žiačky obsadili popredné tri miesta. Za to
patrí vďaka aj p. učiteľke Iwone Palenik, ktorej sme pri tejto príležitosti odovzdali zvláštnu
cenu – zostavu pier a knihu o slovenských kráľovských mestách. Pred nastúpenou školou si
potom Júlia Symalová a Dominika Wójciková
prevzali prvé ceny – horské bicykle a Paulína
Skwarczyńska a Žaneta Janowiaková tretie
ceny – set na bedminton. Ostatní ocenení žiaci sa mohli tešiť z maliarskych potrieb či pekných slovenských kníh. Dôvod na radosť mali
aj žiaci zo škôl č. 1 a č. 3 v Malej Lipnici. Do
prvej školy sme priniesli dve pekné ceny a do
druhej až štyri, pričom prvák Matej Stachna si
odniesol domov za druhé miesto hi-fi vežu. Na
ceste do Veľkej Lipnice sme sa zastavili v škole
v Kýčoroch, kde sme Kataríne Wojtyczekovej
odovzdali inšpirujúcu knihu o možnosti tvorby
z prírodných materiálov. Vo Veľkej Lipnici sme
navštívili školu č. 3 v Skočíkoch a č. 4 v Prívarovke, kde sme
žiakom priviezli taktiež knižné odmeny a prehodili niekoľko milých slov s p. riaditeľkou Janinou Karkoszkovou.
Milica Majeriková-Molitoris

Odmeny na Spiši
Na Spiš v tomto roku poputovalo z výtvarnej súťaže
Ludwika Korkoša Čo sa mi na Slovensku páči? len niekoľko cien. Napriek tomu sa všetci odmenení cenám veľmi
potešili. Odmeny do súťaže nakúpil Spolok Slovákov v Poľsku a knižné ceny boli zadovážené z podpory z Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí. Ako v predchádzajúcich ročníkoch, tak aj v tomto roku najviac prác do súťaže poslala
základná škola z Jurgova a práve preto táto škola dostala zvláštnú cenu v podobe troch lôpt, ktoré budú slúžiť
všetkým žiakom. Zásluhu na tom má učiteľka slovenčiny
Anna Šoltýsová, ktorá posiela žiacke práce do súťaže a zároveň súťaž medzi nimi propaguje.

H. Stolarczyk z Harkabúza so spolužiakmi a učiteľkou. Foto: GB

Žiačky z Jablonky-Borov

Občas asi žiakov náš príchod do školy aj vystrašil, keď
ich riaditeľ alebo učiteľ pozval do zborovne a oni nevedeli,
čo je dôvodom takejto pozvánky. Každý z nich vstupoval do
miestnosti so strachom a obavou, ale keď zbadali odmenu, hneď sa usmiali a potešili. Odmeny si prebrali žiaci na
Základnej škole a na gymnáziu v Krempachoch, v Čiernej
Hore, vo Vyšných Lapšoch. Jedna z odmien putovala tiež
do gymnázia v Nižných Lapšoch, ďalšia do Základnej školy
v Nedeci a viaceré aj do Kacvína. Žiaci sa týmto odmenám
veľmi potešili a uistili nás, že aj nabudúce sa tejto súťaže
zúčastnia. A tí, ktorí sa nezúčastnili, možno aj ľutovali, ale
budú mať možnosť nabudúce ukázať svoje výtvarné nadanie. Gratulujeme všetkým výhercom! Ďakujeme učiteľom
a riaditeľom škôl za ich ústretovosť a prajeme všetkým
pekné prázdniny, veď už onedlho zazvoní posledný zvonček.

Žiačky zo ZŠ č. 1 z Malej Lipnice

Dorota Mošová

Jurgovskí školáci s odmenou v rúke
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

Emil Vontorčík
NITRIANSKE INFERNO (7)

P

o vyše ročnom pobyte v Nitre našiel si tu už aj
dievča, ktoré sa mu páči. Pozná už nielen jej rodinu, ale aj jej tety. A práve tu v pondelok okolo
poludnia našiel Aničku, tetu svojej Marienky. Svojím telom
zakrývala trojročného syna Jožka, aby prežil. Ona bola už
mŕtva. Chlapca s priestrelom pravej nohy v členku hneď
odviezol do nemocnice; zachránili ho, hoci aj dostal tetanus, lebo medzitým sa im podarilo zohnať protitetanové
séra. Žije v Českej republike. Tento prípad sa ako blesk
rozšíril po celom meste. Lebo v záplave temnoty, nenávisti
a hrôzy najviac udivuje svet skutočná láska, ako záblesk
svetla v temnotách.
29. marca 1945. Aj vo štvrtok pokračovali letecké nálety
na mesto i na nemocnicu. Kto mohol, odviezol si ranených
a chorých domov. V nemocnici ostali len ťažkí pacienti.
Pohyb v areáli ustal a zdravotný personál sa zdržiaval poväčšine v krytoch pod chirurgickým a interným pavilónom
(dnes odd. CT). Popod nemocničný dvor bolo vykopaných
niekoľko spojovacích a odpočinkových podzemných chodieb, ale akosi bezpečnejšie sa cítili v krytoch pod budovami. Vzdialené dunenie diel utíchlo, stíchli aj pechotné
zbrane. Bolo cítiť, že sa vojská presúvajú a čoskoro nastane
boj o mesto. Strach a neistota sa zračila z každej tváre.
V kryte pod interným oddelením sa vo štvrtok popoludní zhromaždilo viacero lekárov i personálu zo služby,
pretože po ranných vizitách a lekárskych zásahoch schádzali sem aj tí, čo mali službu a poväčšine sa tu zdržiavali aj
tí, čo nemali práve službu, pretože sa tu cítili bezpečnejšie
vo svojom profesionálnom prostredí uprostred kamarátov a kolegov. Boli tu aj niektoré rehoľné sestry a niekoľko
technických pracovníkov. Už v rozhovore prebrali situáciu
na oddeleniach, stav pacientov a myseľ všetkých prítomných sa upierala na tú istú otázku: Kedy sa to začne, dobývanie mesta? Ako sa budú správať Červenoarmejci?
Pravdupovediac nielen slovenská tlač, ale ani prostí
obyvatelia miest a dedín tu na Západnom Slovensku ich
príchod s veľkým nadšením neočakávali. Oficiálna slovenská tlač v poslednom období sa dosť zmiernila. Povstanie
sa rozsypalo a pribúdalo mŕtvych a mladých mužov odvlečených do Nemecka. Obnovili sa transporty židov do
Osvienčimu a iných vyhladzovacích táborov. Medzi ľuďmi
sa rozšírili chýry, že to bombardovanie mesta bola pomsta
za to, že sa nitrianska posádka nepridala k Povstaniu. Ale
za čo boli bombardované Vráble, Komjatice a iné mestá
a dediny? Taká je vojna! Narastali však chýry o tom, že
červení rabujú a páchajú strašné násilnosti. Odkiaľ sa tie
chýry berú, to nikto nevedel. Ľudia sa utešovali, že je to
iba nacistická propaganda, že BBC, ani Hlas Ameriky nič
takého nehlásili.
„Akosi všetko stíchlo,“ prerušil ticho Nemečkov kamarát doktor Garna.
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„Počul som pár dávok z nemeckého guľometu tu kdesi
nad nami, asi z Kalvárie. Bol to nemecký Schwarzlose. Jeho
štekotavý zvuk dobre poznám. Žiadne nové zvuky pechotných zbraní som ešte nablízku nezachytil,“ povedal doktor
Nemeček.
„Ja ani domov nepôjdem,“ prehovorila nečakane pani
Sadovecká, ktorá robila v laboratóriu a dochádzala vlakom
až kdesi od Topoľčian. „Jednak už vlaky nechodia a jednak sa tu cítim bezpečnejšia,“ povedala s veľkou dávkou
presvedčenia. V zime sa vydávala a človek by si myslel, že
práve pri mužovi by sa cítila bezpečnejšia.
„Čo na to váš muž?“ spýtala sa sestra Scholastika, ktorá
sa sem utiahla s dvomi spolusestrami zo svojej rehole.
„Viete, k nám do dediny pred mesiacom prišli k rodine
mladí manželia od Banskej Štiavnice, myslím že z Pukanca.
Tam sa front pohýbal ešte skôr, než Rusi prekročili Hron.
Raz tam mali Rusov, raz Nemcov. To, čo tam zažili ľudia,
najmä ženy, to je moc čo počúvať...“ Keď sa vrátili Nemci,
zbalili si najnutnejšie a ušli odtiaľ.
„A u vás budú bezpečnejší?“ opýtal sa doktor Nemeček?
„U nás chlapi robia opatrenia, tají sa to. Ženy budú
skryté v tajných krytoch. Pripravujú ozbrojenú jednotku
spolu s novým vedením obce, ktoré sa hneď uchopí vedenia po príchode Červenej armády. Aj môj muž je v tom
zainteresovaný.“ Na chvíľu všetko stíchlo a každý sa ponoril
do svojich myšlienok, ale mladá laborantka pokračovala:
„Viete, čo mi tá pani povedala? Že v nemocnici to mám
najbezpečnejšie, lebo nás aj oni potrebujú. Najhoršie sú
vraj prvé tri dni, keď je dobyté mesto vystavené napospas
víťazom. Až po troch dňoch prídu vojenské dozorné orgány. Poznám svojho Ferka... keby sa mi niečo stalo, on
by to neprežil: alebo by ho zastrelili oni, alebo by sa sám
zmárnil, že ma neubránil. Ja ho chcem živého!“ Hovorila
o tom, ako sa ženy zraňujú, škaredo obliekajú, vydávajú
sa za tehotné... Na pretras prišli aj rabovačky. Tí z prvého
sledu berú všetko, čo sa dá odniesť, najmä hodinky, jedlo
a alkohol. Tí, čo prídu po nich a zdržia sa dlhšie, majú špeciálne kovové bodce a presnoria dvory a nájdu i dobre zakopané veci.
Keď sa k večeru znovu poschádzali v kryte pod pavilónom, debata pokračovala. Každý účastník prispel svojím
chýrom a pomaly sa všetkým začali črtať kontúry nejasnej,
ale veľmi blízkej budúcnosti.
Na Nemcov akoby sa úplne zabudlo, pokým sa neozval
doktor Garna:
„Za celý ten čas, čo tu boli Nemci, sa na civiloch žiadne násilie nepáchalo,“ povedal a s úľavou sa poobzeral po
prítomných. Doktor Koška jeho poznámku nenechal bez
povšimnutia.
„Správali sa slušne, to je pravda, ale pred mesiacom zo
stavby protitankových zákopov v Rišňovciach vzali kopu
mladých chlapov do Nemecka. A kto vie, ako sa správali,
keď im všetko išlo hladko až po Moskvu a Stalingrad?!“
„To záleží aj od toho, z akých zložiek sa skladá ten alebo onen armádny útvar,“ povedal doktor Nemeček. „Počul
som na BBC, že toto je Malinovského armáda a od Nemcov
zase, že v nej je veľa trestancov i kriminálnych živlov. To
najlepšie, čo Rusi mali, sa dobrovoľne hlásilo v najťažšom

ohrození a umierali tak, že sa hádzali s granátmi pod tanky,
alebo čakali kým padne kamarát, aby si mohli vziať jeho
pušku... Väčšina z nich je dávno mŕtva. A tí mladí komsomolci odchovaní politrukmi, čo od nich môžete čakať?“
„Všetci sú odchovaní násilím a nenávisťou,“ zamiešal sa
opäť do rozhovoru doktor Koška. „Môj otec zažil revolúciu
v Rusku a vrátil sa tak, že ušiel z jednotky boľševikov. Ten
by vám vedel rozprávať. Bola to medzinárodná jednotka:
Maďari, Lotyši, Poliaci a všelijaká revolučná cháska... Nech
bude akokoľvek, nebude to také zlé, ako bolo v Rusku počas revolúcie, alebo v Španielsku pred desiatimi rokmi,
keď sa tam zišli revoluční profesionáli z celého sveta, ako
supi nad raneným dobytčaťom...“
Hádam by boli predebatovali celú noc, keby nie riaditeľ
nemocnice doktor Závodný, ktorý k nim prešiel podzemnou
spojovacou chodbou neskoro večer a smutný poznamenal:
„Nemci nám zakopávajú delá v nemocničnej záhrade...!“
„To nie je možné, to je proti ženevským konvenciám!“
vyskočil v zapätí doktor Nemeček a bral sa von.
„Nie, nie, pán kolega, už som s nimi hovoril. Nedovolím nikomu riskovať ďalší rozhovor,“ povedal rozhodne riaditeľ a posadil sa medzi nich. „Musíme počkať, všetko sa
čo nevidieť vyjasní a vyrieši...,“ povedal a unavene sklonil
hlavu.
„To znamená, že je tu nemecký prvý sled. Nastupujú
do palebných postavení“, poznamenal jeden z vrátnikov,
ktorý už mal za sebou východný front a pre zranenie odišiel do civilu. „Obyčajne začínajú nadránom,“ pokračoval.
Od nedele popoludnia nebolo o Nemcoch chýru, i keď tí
skúsenejší vedeli, že sú všelikde poukrývaní vo východiskových postaveniach a zákopoch, na Krvavých Šenkoch,
v Rišňovciach a po okolitých dedinách.
Doktor Nemeček chodil ako na tŕní. Chvíľu posedel
v kryte a chvíľami vykúkal na dvor. Ich oddelenie bolo ako
vymreté. Mal na starosti jediného pacienta, ktorý umieral na hemofíliu v priestrannej nemocničnej izbe s jedenástymi posteľami. Ležal hneď za dverami. Nebolo liekov,
nebolo mu pomoci... Keď sa tam zastavil okolo polnoci,
našiel plnú izbu ozbrojených nemeckých vojakov, ktorí si
odkladali veci. Dodnes by vám nevedel povedať, prečo sa
ich svojou, pomerne dobrou nemčinou spýtal, či vedia, že
Rusi sú neďaleko...
„Raus...!“ zreval naňho jeden, ktorý si práve snímal prilbu, tak že Róchus sa neodvážil ani otočiť, iba vyspätkoval
von, a trielil do úkrytu.

***

Druhý deň leteckého ostreľovania mesta vošiel hlboko
do vedomia autora tejto knihy ako desaťročného chlapca
a celej jeho rodiny. Jeho dve sestry nezávisle na sebe sa
vydali hľadať tú istú osobu z dvoch miest: sestra Mária
z Oder-majera (dnes Nový svet pri obci Cabaj-Čápor) svojho manžela Jána B. a sestra Emília z Rišňoviec bola tiež
vyslaná našou matkou presvedčiť sa, či náš švagor a zať,
ktorý bol vojakom Slovenskej domobrany a slúžil v nitrianskych kasárňach, prežil strašné bombardovanie. Bolo to
veľmi nerozvážne rozhodnutie; otec by to určite nedovolil,
ale ten práve odvážal na svojich koňoch a voze príslušníkov
ustupujúcej nemeckej armády. Našťastie, všetci to prežili.

Svadobné šaty
A múdra panna zvoľna prichádza k ženíchovi,
na rukách nesie svadobné rúcho,
oprate v krvi Baránka...
V módnom salóne, ako sa honosnejšie nazývalo krajčírstvo na Kupeckej ulici, bolo v pondelok 26. marca 1945
otvorené tak ako obyčajne. V prednej miestnosti, kde sa
preberali zákazky, čakalo niekoľko dám, vzadu bolo počuť
bzučanie šijacích strojov. Alenka Stresová, ktorá pricestovala z dediny už zavčas rána, skončila so skúšaním svadobných šiat. Po malých úpravách jej ich nakoniec zabalili
a keď ich vyplatila, pobrala sa k východu.
Ešte nedošla ani k dverám, keď čosi bušilo kdesi neďaleko a celý dom sa zatriasol. Obzrela sa bezradne späť
smerom k majiteľke salóna a čakajúcim dámam, ale v ich
tvárach sa zračila rovnaká bezradnosť a strach. Otvorila
teda dvere na ulicu a začula kvílenie sirén. Nemala už čas
rozmýšľať nad svojím osudom, ani nad osudom domu,
z ktorého vychádzala, ani nad ľuďmi, čo zostali v ňom, ba
ani tie dvere už nezavrela...
Keby sa dal rozložiť čas v ľudskom vedomí na stotiny
a tisíciny sekúnd a keby človek mohol v tejto časovej postupnosti sledovať dianie okolo seba, bola by aj Alenka
videla práve nad Kupeckou bojové lietadlá, ako sa z nich
odlepili ťažké bomby; bola by počula ich zlovestné svišťanie i praskot strešných trámov i povaly, pokým neprerazili
dolu a kým ich náraz nespôsobil ťažkú detonáciu a v dome
sa to všetko zamiešalo ako v pekelnom kotli. Lenže ona to
nevidela, ani nepočula výbuch, ani nebola oslepená prachom a dymom, ktorý zaplnil okolitý priestor tejto starej
nitrianskej ulice; ležala v bezvedomí na druhej strane ulice, kam ju už pri lete bômb odmrštil tlak vzduchu.
Pamätníci hovoria, že v to osudné ráno 26. marca 1945
zlyhalo v Nitre všetko. Najskôr hláska, pretože sirény sa
rozzvučali, keď už boli stíhačky nad mestom a likvidovali
protileteckú obranu i utekajúcich ľudí hľadajúcich úkryt.
Poväčšine v zasiahnutých domoch ľudia nestačili zísť do
úkrytov, pretože sirény sa ozvali vtedy, keď sa už bomby
sypali na hlavy. Systém civilnej protileteckej ochrany zlyhal
tiež, a to v niekoľkých smeroch. V prvom rade v inštruktážnej činnosti. Keby napríklad boli ľudia vedeli, že počas
náletu v prvom rade treba zaľahnúť na zem, mohlo byť
hádam o polovicu menej obetí. Podobne zlyhala aj organizácia pri záchranných prácach. Kým sa záchranné čaty zaktivizovali a začali so záchrannými prácami, veľa ranených
vykrvácalo, mnohí pomreli v traumatickom šoku. Strach
pred ďalším náletom a bombardovaním akoby zväzoval
mnohým Nitranom nohy i ruky. Rodičia sa báli o svojich
synov, čo mali nastúpiť na záchranné práce. Nastala skúška charakterov... V parčíku priam pred nemocnicou ešte
o dva dni po tomto prvom nálete ležala zabudnutá mŕtvola muža... Svoje urobil v prvej fáze aj nedostatok lekárov
a skutočnosť, že po celú noc operovali ranených z nedeľného náletu v Komjaticiach.
Pokračovanie nabudúce
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty. Nitra 2010, s.183)
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KRAKOV

Slovenský Hamlet v Piwnicy pod Baranami v Krakove
Zásluhou nezávislého divadla Kontra zo Spišskej Novej
Vsi sa 30. mája 2012 Piwnica pod Baranami v Krakove naplnila zvukom krásneho slovenského jazyka. Diváci mali
príležitosť vzhliadnuť v ich podaní jednu z najznámejších
Shakespearových hier Hamlet.
Hamlet je tragédiou o hľadaní zmyslu ľudského života. Hlavný protagonista chce síce žiť spravodlivo, čestne
a slobodne – ale žije vo svete, kde je podlosť, zlo a faloš.
Preto hľadá zmysel, či je lepšie byť, či nebyť. Príde na to, že
sa samovraždou nič nevyrieši – zlo ostane naďalej. Zostáva otázka, či je lepšie bojovať proti zlu na svete, alebo sa
o to nezaujímať. Je to hrá, s ktorou sa má chuť popasovať
každý režisér i herec a rovnako to bolo i v tom prípade. Režisérka, scenáristka a návrhárka kostýmov v jednej osobe
Klaudyna Rozhyn, ponúkla stvárnenie tejto významnej hry
v netradičnej podobe. Dej bol vystavaný na dvoch hercoch
hrajúcich všetky postavy. Hra sa zakladala na veľkých gestách, dominancii pohybu, dôležitosti mimiky, zvnútorňovania, ale aj sugestívnej hre na diváka a s divákom. Scéna
a kostýmy boli jednoduché. Obaja herci boli odetí do čierneho. Zmena stvárňovanej postavy bola naznačená tým, či
je herec v košeli, tričku, tielku, obutý alebo bosý. Aktívnym
prvkom predstavenia boli rekvizity, ktoré personifikovali
postavy, napr. svetlá šatka ako znak Ofélie, tmavá šatka
ako znak kráľovnej a pod.
Okrem samotného Hamleta sa v hre predstavili dánsky kráľ Klaudius, kráľovná Gertrúda, priatelia Hamleta,
komorník Polonius, jeho syn Laertes, Ofélia, herci, hrobári
atď. Všetky tieto postavy stvárňovali dvaja herci Peter Čižmár a Peter Cibula.
Divadlo Kontra vzniklo v januári 2007 a odvtedy uviedlo už viaceré hry, ktoré boli uvedené doma i v zahraničí. Prvou bol írsky hit Howie a Rookie Marka O’Roweho,
prezentovaný na Edinburgh Fringe 2007, a tiež v Bristole,
Prahe, Varšave a Lubline. Získal cenu Prekvapenie Novej
drámy 2007 a cenu kritikov Dosky 2007 - Objav sezóny.
Nemenej úspešné boli aj ďalšie inscenácie Kontry: Rum
a vodka Conora McPhersona, Kamene vo vreckách Marie Jones, Bedbound Endu Walsha, Smiech v temnote
- 3 jednoaktovky Samuela Becketta , Sv. Mikuláš Conora McPhersona, Žena v čiernom Susan Hill a Stephena
Mallatratta, Sólo Samuela Becketta a adaptácia Shakespearovho Hamleta, ktorého premiéra sa uskutočnila
v novembri minulého roku. Divadlo uvádza hry, ktoré
sa doteraz nevyskytovali v divadelných repertoároch na Slovensku v netradičnom stvárnení.
Divadlo Kontra počas svojej skoro 5-ročnej
existencie odohralo cca. 400 predstavení.
Predstavenie v Krakove sa uskutočnilo
vďaka podpore slovenskej firmy IDC
Polonia a Generálneho konzulátu
Slovenskej republiky v Krakove.
Agáta Jendžejčíková
Foto: aj, ms
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JURGOV

„Lindada” v Jurgove

U

ž po desiatykrát sa na území gminy
Bukowina Tatrzańska uskutočnilo kultúrne podujatie s názvom „Lindada”
– na sútoku kultúr. Je to cyklické podujatie vo
voľnom priestranstve, ktoré prezentuje kultúrnu
rôznorodosť a bohatstvo, keďže sa na území tejto gminy prelína spišská, podhaľanská a rómska
kultúra. Tohtoročný jubilejný ročník „Lindady”
sa uskutočnil v prírodnom amfiteátri v Jurgove.
Najskôr bola slávnostná sv. omša vo farskom
kostole za účasti dobrovoľných hasičských zborov z gminy Bukowina Tatrzańska. Pri tejto príležitosti boli jurgovskej farnosti odovzdané reSkupina spišská a oravská spolu s vedúcimi
likvie sv. Floriána – patróna hasičov. Po sv. omši
boli položené kvety a zasvietené kahance na
Trombita - drevený vzduchozvučný signálny nástroj s kónicnovom náhrobnom kameni zosnulého Jozefa Bryjki, podľa
kým rozšírením do roztrubu.
ktorého je pomenované podujatie.
Dĺžka nástroja dosahovala od 3 do 6 metrov. Trombita sa
Oficiálne otvorenie „Lindady” sa uskutočnilo na javisvyrábala
sa zo smrekového či z jelšového samorastu (pre jeho
ku amfiteátra, kde sa v silnom daždi symbolicky rozbil taprirodzené
ohnutie). Drevo sa vyhľadávalo vo vysokých lesoch
nier, ale predsa po istom čase sa ukázalo aj slniečko, ktoré
pri
potokoch.
Telo nástroja sa po vyschnutí samorastu rozrezauž ostalo spolu s účastníkmi dokonca podujatia. Kultúrny
lo
po
dĺžke
na
polovice. Tie sa vydlabali dlátom a motyčkou do
program začal koncertom dychovky z Jurgova. Následne sa
tvaru
pomerne
tenkých žľabov. Žľaby sa zlepili a spravidla obalili
na javisku predstavili regionálne folklórne súbory z gminy
kôrou,
najčastejšie
čerešňovou, ale i brezovou. Spoj sa zvykol fiBukowina Tatrzańska, spišské a podhaľanské: „Mali Białxovať
v
priemere
tela
nástroja na jeho koncoch obručou alebo
canie” z Białki Tatrzańskej, „Čardaše“ z Čiernej Hory od
drôtom.
Použitie
jelšového
dreva predpokladalo jeho „uspávaTribša, „Orlynta” z Bukowiny Tatrzańskej, „Zawaternik”
nie“:
postupne
sa
aspoň
5
ráz
močilo vo vode a vysúšalo na slnz Leśnicy – Gronia a detská ľudová kapela z Jurgova. Rovku.
Až
potom
sa
rezalo
a
vydlabávalo.
Od 70. rokov 20. storočia
nako ako pri predchádzajúcich ročníkoch aj tentoraz bola
sa
nástroj
obaľuje
i
konopným
povrazom,
ktorý sa morí do čerudelená soška „Lindady”, ktorá poputovala do rúk Andrzevena,
čím
štruktúrou
a
farbou
pripomína
čerešňovú kôru. Tekja Haniaczyka za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry – dlhotonika takéhoto nástroja je pevnejšia. Nástroj sa na požadovaný
ročného učiteľa, triedneho, spoluzakladateľa súboru Malé
Podhalie, pochádzajúceho z Jurgova, dlhé roky pôsobiace- tón ladí skracovaním jeho tela. Po naladení sa nasunie nátrubok.
Trombita sa používala na signalizáciu medzi pastiermi navzájom
ho v Jablonke a súčasne v Zakopanom.
a medzi nimi a dedinou. Oznamovali takto aktuálnu situáciu.
V ďalšej časti diváci mali možnosť sledovať vystúpeDlhými tónmi vyjadrovali pokoj a mier, prírastky oviec, krátkymi
nie Malého Podhalia – jurgovskej a oravskej časti, ako aj
prerušovanými tónmi ohlasovali nebezpečenstvo a stav ohrozevypočuť si trombity, na ktorých zahrala niekoľko generač- nia. Signály sú založené na trojzvukoch, prefukovaním do harná rodina Haniaczykov. Druhá časť podujatia patrila súboru monických tónov.
„Brzegowianie” z Brzegov a domácemu folklórnemu súboru.
(Literatúra: Ľudové hudobné nástroje na Slovensku. Zdroj:
Večer sa diváci zasmiali spolu s kabaretom „Truteń“ zo Skawy. www.uluv.sk)
Podujatie uzavrela diskotéka pod vedením DJ Montuno. Počas celého podujatia si diváci a návštevníci mohli pochutiť na
dobrôtkach regionálnej kuchyne. Pre najmladších boli vzdušné zámky, odrazový mostík a ďalšie zaujímavosti.
„Lindada” 2012 sa uskutočnila v rámci XII. veľkého tatranského májového víkendu, pod záštitou gminy Bukowina
Tatrzańska, Kultúrneho centra „Dom Ludowy” v Bukowine
Tatrzańskej, Tatranskej agentúry kultúrneho rozvoja a propagácie. Organizátormi boli: obecná rada Jurgova a Združenie „Stara fara”. Na príprave sa podieľali obyvatelia
Jurgova, ktorým patrí srdečná vďaka za vynaložené úsilie
v prospech tejto iniciatívy.
Ďalším veľmi dobre známym podujatím, ktoré sa uskutoční 29. júla 2012 v jurgovskom amfiteátri bude X. Deň
poľovníka. Srdečne pozývame na zaujímavý program
a sprievodné podujatia.
Silvia Plucińská

Trombity v oravskom vydaní
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prof. dr hab. Jozef Čongva

OTEC BISKUP JÁN VOJTAŠŠÁK A SLOVÁCI V POĽSKU (3)

P

oldruha mesiaca pred stanoveným termínom sa
veci ujali novotargské administratívne orgány: W
akcji wymierzonej przeciwko słowackim księżom
posłużono się nowotarskim UB, którego funkcjonariusze 13
października 1945 r. dokonali objazdu Niedzicy, Kacwina,
Łapsz Niżnych, Łapsz Wyżnych i Trybsza. Celem rekonesansu było zmuszenie słowackich księży do opuszczenia Polski. Wszędzie spotykali się ze zdecydowaną postawą miejscowej ludności, prezentującej prosłowackie nastawienie
i występującej w obronie księży. Funkcjonariusze UB „widząc takie nastawienie do księży słowackich i Słowacczyzny” polecili „w grzecznym tonie wszystkim księżom wymienionych wsi – by w terminie 2-3 dni byli łaskawi opuścić
terytorium polskie”28.
Po mesiaci, 16. novembra 1945, bol uväznený novobelský a krempaský farár František Móš. Dramatické okolností zaistenia farára popisuje J. Kwiek: Miejscowa ludność, głównie kobiety, stanęła w jego obronie, obrzucając
samochód UB kamieniami i usiłując nie dopuścić do jego
aresztowania. Funkcjonariusze UB opanowali sytuację
dopiero po oddaniu serii strzałów w powietrze29. Prvými,
čo sa ujali svojho duchovného otca boli jeho farníci, ale
aj rodáci z Tribša. Už 17. novembra 1945 išla navštíviť duchovného otca v Novom Targu delegácia novobelanov. Po
rozhovore s farárom sa delegácia dozvedela, že vdp. pán
nebol bitý ani zviazaný, ako aj to, že príčinou uväznenia
bola publikácia jeho spomienok30. V odpovedi novobelskému obecnému úradu, z 21. novembra 1945, dekan Vojtas
správne poznamenal, že Jeho uväznenie sa tu kvalifikuje
ako pomsta na statočnom slovenskom kňazovi, brožúra je
len vhodnou zámienkou. Tento náhľad všeobecne panuje
u nás. Takto sa nebuduje vzájomnosť medzi národmi. Tento prípad narobil mnoho zla31. V Osvedčení, ktoré nedecký
dekan formuloval 19. novembra 1945, jurgovský rodák písal o. i.: Práve teraz dostávam z Bratislavy úradnú informáciu, že o zatknutí vdp. dekana Móša, ktoré spravilo na
celom Slovensku tak veľký rozruch, vie už nielen Praha, ale
aj Rím a Amerika (…). Nakoniec pripomínam, že Biskupstvo
Spišské v dôsledku týchto udalostí vydalo rozkaz ku odvolaniu všetkých slovenských kňazov z tohto územia32.
Z korešpondencie kardinála Sapiehu vysvitá, že do
krakovskej kúrie putovali početné spišské deputácie, žia-

28
Kwiek, Julian. Żydzi, Łemkowie, Słowacy w województwie krakowskim w
latach 1945 – 1949/50. Wydanie II poprawione i rozszerzone. Kraków 2002, s.
267.
29
Kwiek, Julian. Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w latach
1945 – 1957. Kraków 2002, s. 20; Idem. Żydzi, Łemkowie i Słowacy…, s. 268.
30
List predstavenstva obce Nová Belá, z 20. novembra 1945, dekanovi nedeckého dištriktu, Jozefovi Vojtasovi. ŠAL. Fond: Michal Griger. Kartón č. 13.
31
Ibidem.
32
Dekanát Nedecký, Biskupstvo Spišské. Číslo spisu: 227/1945. Veľká Franková,
19. novembra 1945. (Ibidem).
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dajúce oslobodenie kňaza33. 18. novembra 1945 išiel do
Krakova, ako emisár tribšanov Pavol Bizub, rodený brat Valenta Bizuba, predsedu Liberation Committee for Spiš and
Orava v Chicagu. Žiaľ, cesta emisára skončila tragicky: Paul
Bizub, the courier, went to Krakow and filled his mission.
That same day he returned to his home, but in the evening
of the same day, twenty armed Polish soldiers came into
his home and shot him. Another soldier then beat him over
the head, causing instant death. (...) The funeral was held
on January 29, 194634.
7. januára 1946 biskup Ján Vojtaššák prosil o intervenciu čsl. konzulát v Krakove35: Poľské policajné úrady svojho
času zaistili dp. Františka Móša rkat. farára dekana v Novej Belej. Menovaný je zaistený v Krakove v nejakom väzení. Biskupský úrad podáva úctivú žiadosť na čsl. konzulát
by ráčil zakročiť na patričných úradoch v tom smysle, aby
dp. František Móš bol bezodkladne na slobodu prepustený a bol mu uvoľnený slobodný priechod do Čsl. Republiky,
aby mohol zaujať vyznačené mu pôsobisko vo Veľkej Lomnici. RK Biskupský úrad obnovuje svoju žiadosť a ostáva
s prejavom hlbokej úcty36.
Posledná veta listu svedčí o tom, že citovaná korešpondencia nebola prvá. Navyše sa nám zdá, že veta a bol mu
uvoľnený slobodný priechod do Čsl. Republiky blízko súvisí s listom, z 5. januára 1945, kňaza Jána Kubičára, ináč
niekdajšieho farára v Tribši, v tom čase administrátora
v Matejovciach, v ktorom jeho autor písal biskupovi Vojtaššákovi o. i. Keď je možné, Vaša Excelencia, dobre by bolo,
v záujme pána dekana Františka Móša, z Novej Belej prípis
asi tohto znenia, že pán dekan František Móš má už tuná na
Slovensku vyznačené miesto pôsobiska a že v prípade, keď
bude prepustený nezostane v Poľsku. (...) Došly totiž o ňom
zprávy, že poľské úrady sú ochotné ho prepustiť s tým keď
hneď odíde do ČSR a nezostane tam, ako to urobil po prvej svetovej vojne37. Nie sme v stave presne stopovať spád
pohnutých udalostí, a určiť odkiaľ novobelania, ktorých
predstaviteľ, Valent Kalafut, navštívil kňaza Kubičára, a potom aj spišského biskupa, vedeli o tom, že poľské úrady
sú ochotné oslobodiť Móša pod podmienkou, že odíde na
Slovensko. V každom prípade správa, ktorú doniesol Valent Kalafut do Maťašoviec, a potom na Spišskú Kapitulu,
odrážala skutočný stav veci, čo nám dosvedčuje list Sapiehu z júna 1946 ministrovi Kiernikovi: Doniesiono mi, że sąd
zgodziłby się na wypuszczenie z więzienia, ale pod warunkiem, że będzie zaraz odstawiony za granicę. Uważam, że
AKKM, Pers. B 1814.
Matasovsky Matuschak, Irene. The abandoned ones. Tragic story of Slovakia΄s
Spiš and Orava Regions 1919 - 1948. Bez miesta vydania, 2008, s. 80.
35
Spišský ordinár poslal dopis do Krakova, kde sa v tom čase o československých
občanov staral Orgán Ochrany a Pĕče nad obč. československými v Krakovĕ.
36
ABÚ, č. 27/1946.
37
Ibidem.
33
34

to załatwienie byłoby najodpowiedniejsze. Wniosek taki
ma być przesłany do ministerstwa38.
Z listu farárov Jána Kubičára a Jozefa Farbaríka, písanom 8. januára 1946 v Milbachu, dekanovi Vojtasovi sa
dozvedáme, že údajne naše veľvyslanectvo vo Varšave
vyslalo do Krakova osobitného právneho zástupcu, ktorý
by zastupoval Pána Dekana. Spomenutí dušpastieri prosia
dekana Vojtasa, aby sa ráčil obrátiť na ONV v Sp. Starej Vsi
a na iné zodpovedné miesta, aby sa v jeho veci zakročilo a
to diplomatickou cestou Bratislavy, poťažne Prahy a cestou konzulátu čsl. v Krakove39.
V odpovedi na Vojtaššákovu výzvu, správca krakovského Orgánu Ochrany a Péče, František Veselý, písal, 18.
januára 1946, spišskému biskupovi, že ve vĕci zajištĕného
řim. kat. knĕze, dĕkana z Novej Belej, jsme podnikli patřičná opatření, o jejichž výsledků Vás zavĕdomíme40.
12. januára 1946 spišský generálny vikár informoval
bratislavské povereníctvo SNR pre školstvo a osvetu, že
F. Móš ustanovený bol za expozita vo Veľkej Lomnici, pričom prosil povereníctvo, aby menovaný dostával kongruu
z III. kaplánskej stanice v Námestove41.
Po troch týždňoch, 5. februára 1946, zástupca povereníka písal Biskupskému úradu kladnú odpoveď, a informoval, že od 1. decembra 1945 František Móš bude dostávať
zúčtovateľnú zálohu na kongruu v ročitej sume Kčs 15.804.(...) v mesačných vopred splatných čiastkach a všeobecný
drahotný prídavok, ročne Kčs 3.960. -42.
Veľkolomnický farár, Štefan Hašuš, radostne reagoval
na pridelenie do jeho farnosti expozita Františka Móša.
V dopise dekanovi Vojtasovi, 17. apríla 1946, písal: Keby
ste ráčili o ňom niečo vedieť, odpíšte mi hneď, že mu všetko pripravím a ľudí poučím. Veľmi mi je potrebný, nikdy
tak, ako po Veľkej noci, keď mám odpust 5. mája, 26. - 27.
apríla mám všetky školské deti spovedať vyšej 200. Potom

List kardinála Sapiehu, č. 3775, ministrovi správy, Władysławowi Kiernikovi.
AKKM, Pers. B. 1814.
39
ŠAL. Fond: Michal Griger. Kartón číslo 13.
40
ABÚ, č. 27/1946.
41
ABÚ, č. 102/1946.
42
ABÚ, č. 756/1946. Nedá sa racionálne vysvetliť, prečo citovaný dopis prišiel
na Kapitulu až 6. aprila 1946. Por. razitko Diecézneho Úradu: - Došlo 6.IV.1946.

si už odpočinie, nebude mať práce! Plat je už poukázaný
od povereníctva43.
24. februára 1946 sa biskup Vojtaššák obrátil na Ministerstvo vnútra s prosbou o intervenciu vo veci uvoľnenia uväzneného kňaza, keďže poslaná do Krakova žiadosť ostala bez výsledku. Biskupský úrad preto dovoľuje
si obrátiť sa na Ministerstvo vnútra, by ráčilo spôsobom
primeraným zakročiť, aby menovaný dp. František Móš
bol bezodkladne na slobodu prepustený a bolo mu umožnené zaujať pôsobisko vyznačené v duchovnej správe vo
Veľkej Lomnici44. Ministerstvo vnútra posunulo biskupskú
žiadosť, podľa pravidiel vecnej kompetencie, Ministerstvu
zahraničných vecí. Posledné Ministerstvo informovalo,
8. júla 1946, Ministerstvo vnútra o telegrame nasledovného obsahu: „Poľské ministerstvo zahraničných vĕcí oznámilo, že knĕz Frant. Móš byl zadržen na základĕ žádosti
prokurátorem zvláštního trestního soudu, jak podezřelý
z činnosti, která škodila polskému národu. Vyslanec podniká novou intervenci po obdržení této odpovĕdi“. O delším
průbĕhu jednání podá tam ministerstvo zahraničních vĕci
svým časem zprávu. O hořejším uvĕdomuje se současnĕ
biskupský úřad v Spišské Kapituli45.
V júni 1946 vo veci oslobodenia slovenského
dušpastiera intervenoval aj krakovský kardinál Adam
Š. Sapieha. V liste ministrovi správy, Władysławowi Kiernikovi písal: Na Spiszu przyłączonym do Polski aresztowano X. Franciszka Mosza prob. w Białej Spiskiej z powodu
jego antypolskiego nastawienia. Ludność tamtejsza ciągle
udaje się z prośbą o zwolnienie go. Jest to ksiądz zresztą
nienaganny, ale uparty Słowak. Uwięzienie jego na całym
Spiszu jest powodem rozdrażnienia i podsyca antypolskie
usposobienie. Doniesiono mi, że sąd zgodziłby się na wypuszczenie z więzienia, ale pod warunkiem, że będzie zaraz
odstawiony za granicę. Uważam, że to załatwienie byłoby najodpowiedniejsze. Wniosek taki ma być przesłany do
ministerstwa. Otóż moja prośba, by Pan Minister zechciał
wydać rozporządzenie, by władze administracyjne zastosowały się do tego wniosku. Dla uspokojenia tamtejszej
ludności i pozyskania jej dla Polski będzie to bardzo pożądanym, a jest ona ciągle wystawiona na agitację przeciw
Polsce i należy unikać tego rodzaju podniet46.
Na margo podmienky vyhostenia novobeľského farára z územia poľského štátu načim poznamenať, že poľský
trestný zákonník z 11. júla 1932 nepoznal trest vyhostenia.
V takej situácii eventuálny rozsudok vykázania by sme museli jednoznačne hodnotiť za protizákonný postup, lebo od
konca 18. storočia, trestné zákonníky takmer celej Európy,
zakotvovali zásadu nulla poena sine lege poenali anteriori.
Faktické mimosúdne vykázanie z Poľska farára Móša bolo
taktiež v rozpore s poľským právnym systémom, lebo žiaden štát nemôže vyhostiť svojho občana bez právoplatného súdneho rozsudku.
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List farára Hašuša dekanovi Vojtasovi. Huncovce, okr. Kežmarok, 17. apríla
1946, číslo 91/1946. (ŠAL. Fond: Michal Griger. Kartón číslo 13).
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ABÚ, č. 393/1946.
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ABÚ, č. 745/1946.
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List kardinála Adama Š. Sapiehu , č. 3775, z júna 1946, ministrovi správy Władysławowi Kiernikowi. (AKKM, Pers. B 1814).
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Vyhodnotenie literárnej prekladateľskej súťaže
Preklad si vyžaduje nielen obšírne vedomosti, ale aj
ochotu i trpezlivo hľadať, skúšať priam popasovať sa s významom slov, aby znenie odkazu básnika či spisovateľa
vstupovalo do duše budúceho čitateľa s ľahkosťou. O tom,
že to nie je jednoduché, sa presvedčili súťažiaci literárnej
prekladateľskej súťaže zo slovenského jazyka.
23. mája 2012 boli na pôde Inštitútu slovanskej filológie
Jagelovskej univerzity v Krakove slávnostne odovzdané ceny
víťazom 16. ročníka literárnej prekladateľskej súťaže. Organizátorom akcie bol Slovenský inštitút vo Varšave v spolupráci
s Jagelovskou univerzitou v Krakove. Súťaž je určená pre študentom slovakistiky a slavistiky i začínajúcim prekladateľom.
Preklady prihlásené do súťaže pochádzali z troch najväčších univerzít v Poľsku: z Varšavskej, Sliezskej a Jagelovskej. Súťažilo sa v troch kategóriách: poézia, próza a začínajúci prekladateľ (nová kategória, ktorá vznikla vlani na
žiadosť ľudí, ktorí už nie sú študentmi a začínajú s literárnym prekladom). Úroveň a správnosť prekladov hodnotila
odborná vedecká komisia v zložení: Maryla Papierzová,
Rafał Majerek a Vlasta Juchniewiczová.
Slávnostné odovzdávanie cien víťazom zahájila dekanka Filologickej fakulty JU M. Świątkowska a riaditeľka SI vo
Varšave H. Jacošová, ktoré privítali hostí, o. i. veľvyslanca
Slovenskej republiky v Poľsku V. Grivnu, vedúcu Katedry
slovenskej filológie H. Mieczkowskú, generálneho konzula
Slovenskej republiky v Krakove Marka Lisánskeho a ostatných. Víťazom gratuloval a ceny odovzdával veľvyslanec SR
vo Varšave V. Grivna, predsedníčka komisie M. Papierzová
v spoločnosti H. Jacošovej. Súťažiaci boli spokojní s dosiahnutým úspechom a potešili sa aj cenám, ktoré získali. Ako
uisťovali, určite to nebolo ich posledné slovo v prekladateľskej oblasti, ktorej by sa chceli venovať aj obšírnejšie. Vďaka
tejto súťaži študenti nadobúdajú nielen zručnosť prekladať
text, ale aj bližší vzťah ku kultúre, literatúre a jazyku našej
krajiny.
Po slávnostnom úvode bol priestor na diskusiu so slovenským básnikom, prekladateľom a redaktorom vydavateľstva
Kalligram Karolom Chmeľom a šéfredaktorom literárno-kritického časopisu Romboid Radoslavom Passiom, ktorú moderoval Marek Mitka, slovenský lektor na Katedre slovakistiky
JU. Prítomní mali možnosť sa dozvedieť o otázkach tykajúcich
sa literárneho prekladu a trendov v slovenskej literatúre z pohľadu básnika, prekladateľa a literárneho vedca.

Príhovor H. Jacošovej

Prítomní študenti a víťazi

Hostia zo Slovenska – R. Passia a K. Chmeľ

V. Grivna (tretí zľava) sa prihovára študentom

Agáta Jendžejčíková

Výsledky
Kategória poézia:
I. miesto Małgorzata Wrona
Kategória próza:
I. miesto nebolo udelené
II. miesto Łukasz Sznajder
III. miesto Katarzyna Białek
Kategória začínajúci prekladateľ:
I. miesto Katarzyna Klus-Kwiatek
II. miesto Lech Ważyński
III. miesto Aleksandra Przybyłko
30
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Odmena putuje do rúk M. Wronovej
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Blahoželania

Vitaj teda medzi nami
utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré
sudby žitia letia,
nech Ti Pán Boh požehnáva
všetky žitia kroky
a buď šťastné v svete
krásnom
mnohé dlhé roky.
Srdečne gratulujeme krajanom Aničke a Pavlovi Šoltýsovcom z Jurgova k narodeniu dcérky Magdalénky Žofie,
ktorá je ich tretím prírastkom do rodiny.

***

Letí k Júlii pozdrav milý,
letí, letí v tejto chvíli.
Motýlik a ružička,
jeden božtek na líčka.
Chceme Ti zaželať,
zdravie, šťastie,
lásky veľa a pohody.
K Tvojim narodeninám
Ti prajeme všetko najlepšie.

Toto prianie zasielajú Júlii Klukošovskej do Chicaga pri
príležitosti jej šiestich narodenín, ktoré oslávila 10. júna,
starí rodičia, sesternice, tety a ujovia.

Zaujímavé podujatia:
XIX. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY
V MALOPOĽSKU
Podujatie venované prehliadke slovenskej kultúry, ktorého organizátorom je Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s miestnymi skupinami na Spiši a Orave.

Voľby v Miestnej skupine
SSP v Malej Lipnici

Dňa 13. mája t.r. sa v Malej Lipnici uskutočnila volebná
schôdza v rámci Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku, počas ktorej bol zvolený nový výbor:

VÝBOR MS
predseda – Jozef BRZEGOWY, č.d. 93A
podpredseda – Eugen BRZEGOWY, č.d. 97A
tajomník – Mariola VONTORČÍKOVÁ, č.d. 41
pokladník – Irena ŠĽACHTOVÁ, č.d. 82
člen – Anna VOJTYČKOVÁ, č.d. 465
člen – Viktória SMREČÁKOVÁ, č.d. 111
člen – Emília VONTORČÍKOVÁ, č.d. 41
člen – Emília BRZEGOWA, č.d. 155

DELEGÁTI NA OBVODNÚ SCHÔDZU
Emília VONTORČÍKOVÁ, Jozef BRZEGOWY, Irena ŠĽACHTOVÁ

DOPISOVATEĽKA ŽIVOTA
Anna VOJTYČKOVÁ

DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD
Jozef BRZEGOWY, Eugen BRZEGOWY

58. ROČNÍK FOLKLÓRNEHO FESTIVALU VO
VÝCHODNEJ
Uskutoční sa v dňoch 29. júna – 1. júla 2012 v peknom
prírodnom amfiteátri vo Východnej.

47. ROČNÍK FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTI POD
POĽANOU V DETVE
Uskutoční sa v dňoch 6. – 8. júla 2012 v prekrásnej prírodnej scenérii pod Poľanou v amfiteátri v Detve.

15. jún 2012 – Súťaž v prednese slovenskej poézie
a prózy vo Vyšných Lapšoch.
15. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI DOLNEJ ORAVY
Určená žiakom základných škôl a gymnázií z Oravy
a Spiša, ktorí navštevujú vyučovanie slovenského jazyka
na školách.

1. júla 2012 – Slovenský deň v Jablonke
5. júla 2012 – 50 rokov tvorby F. Kolkoviča
8. júla 2012 – Slovenský deň v Krempachoch.

Regionálny folklórny festival a 21. tradičný veličniansky
jarmok, ktorý sa bude konať 7. júla 2012 vo Veličnej.

21. PODBIELANSKÉ FOLKLÓRNE
SLÁVNOSTI
Regionálny folklórny festival, ktorý sa uskutoční dňa
8. júla 2012 v Podbieli.
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12. BAČOVSKÉ DNI
Medzinárodný festival valaskej kultúry v dňoch 14. - 15.
júla 2012, ktorý okrem scénických programov v amfiteátri ponúka aj jarmok tradičných remesiel, súťaže v práskaní bičom, o najkrajšiu ovečku či o najchutnejšie výrobky
z ovčieho mlieka, výstavy, workshopy a ďalšie atrakcie pre
všetky vekové skupiny. Pozývame do Malatinej. Hlavní organizátori: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
(programový garant) a Obec Malatiná (technický garant).

20. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD PILSKOM
A BABOU HOROU
Folklórny festival beskydských goralov sa uskutoční dňa
22. júla 2012, v programe ktorého sa prezentujú detské
folklórne súbory, folklórne skupiny, ľudové hudby a sólisti z goralských oblastí Slovenska a Poľska a hostia z iných
regiónov Slovenska a zo zahraničia v Sihelnom. Hlavní organizátori: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
(programový garant) a Obecný úrad Sihelné (technický garant). (www.osvetadk.sk)

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.
•
•
•
•
•
•
•

jún – 10.06.2012
júl – nebude
august – nebude
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.
•
•
•
•
•
•
•

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.

ODIŠLI OD NÁS

Dňa 20. apríla 2012 zomrel v Pekelníku vo veku 71 rokov krajan

MILAN SIODLAK
Zosnulý bol dlhoročným členom
a čitateľom Života. Odišiel od nás
dobrý krajan, starostlivý otec, dedo
a známy. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 26. apríla 2012 zomrel v Pekelníku vo veku 61 rokov krajan

VLADISLAV SMOREK
Zosnulý bol dlhoročným čitateľom
časopisu Život. Odišiel od nás dobrý
krajan, starostlivý manžel, otec, dedo
a známy. Nech odpočíva a v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Pekelníku

Dňa 5. marca 2012 zomrel v Kacvíne vo veku 68 rokov
krajan

FRANTIŠEK KROMKA
Zosnulý bol dlhoročným čitateľom
Života. Odišiel od nás dobrý krajan,
starostlivý manžel, otec, dedo a svokor. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Kacvíne
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ČITATELIA • REDAKCIA
Dňa 28. mája 2012 zomrela vo Fridmane vo veku 74
rokov krajanka

MARGITA PLEVOVÁ
(rod. Balarová)
Zosnulá bola aktívnou členkou
Miestnej skupiny vo Fridmane. Neúnavnou propagátorkou časopisu
Život a podieľala sa na jeho doručovaní. S úsmevom na tvári sa vždy snažila riešiť otázky v rámci miestnej skupiny. Odišla od nás vzorná krajanka,
starostlivá manželka, matka, svokra, babka a teta. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Fridmane, OV SSP na Spiši, ÚV SSP a redakcia Život

Dňa 26. apríla 2012 zomrel v Čiernej Hore od Jurgova
vo veku 83 rokov krajan

JÁN GORNIK
Zosnulý krajan bol dlhoročným
členom Spolku a verným čitateľom
časopisu Život. Zúčastňoval sa schôdzí
a porád Života. Odišiel od nás vzorný
krajan, starostlivý manžel, otec, dedo
a pradedo. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 3. mája 2012 zomrel v Čiernej Hore od Jurgova vo
veku 76 rokov krajan

FRANTIŠEK ŠOLTÝS
Dňa 7. mája 2012 zomrela v Nižných Lapšoch vo veku
60 rokov krajanka

MÁRIA MADEJOVÁ
(rod. Timeková)
Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou časopisu Život. Odišla od nás
vzorná krajanka, starostlivá manželka, matka, babička, sestra a teta.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nižných Lapšoch

Dňa 7.mája 2012 zomrela v Nedeci-Zámku vo veku 74
rokov krajanka

MÁRIA FINDUROVÁ
Zosnulá bola členkou Spolku
a vernou čitateľkou nášho časopisu
Život. Spolu s manželom Augustínom
prežili vyše päťdesiat rokov, vychovali
deti a venovali sa gazdovaniu. Zomrelá podporovala svojho manžela pri
jeho krajanskej činnosti v prospech
miestnej skupiny SSP, ktorej už dlhé
roky predseduje. Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá
manželka, matka babka a prababka. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nedeci a Nedeci-Zámku, ÚV SSP a redakcia Život

Zosnulý bol dlhoročným čitateľom
časopisu Život. Odišiel od nás dobrý
krajan, starostlivý otec a dedo. Nech
odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Čiernej Hore od Jurgova

Dňa 8. júna 2012 zomrela v Krakove vo veku 68 rokov
krajanka

MÁRIA ZIĘBOVÁ
(rod. Nižníková)
Zosnulá spolu so svojím manželom bola dlhoročnou členkou krakovskej miestnej skupiny Spolku. Pochádzala z Hornej Zubrice zo slovenskej
rodiny. Patrila do radov absolventov
Slovenského lýcea v Jablonke. Usadila sa v Krakove, kde si založila rodinu.
V rokoch 1971-1988 pracovala ako
hlavná účtovníčka v Spolku Slovákov v Poľsku. Krajanské
hnutie veľmi dobre poznala a angažovala sa do činnosti na
jeho poli. S krajanmi sa často stretávala počas rozličných
príležitosti v teréne a aj oni ju dobre poznali a vážili si jej
prácu, za ktorú získala strieborný kríž Za zásluhy. Odišla od
nás dobrá krajanka, starostlivá manželka, matka, babička, svokra, sestra, teta, známa a kolegyňa. Nech odpočíva
v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krakove a Spolok Slovákov v Poľsku
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Milé deti,
čas školskej dochádzky sa vám kráti a onedlho budete oddychovať. Máme pre vás novú
úlohu, pri ktorej sa popasujete s krížovkou. Jej tajničku doplníte do básničky o slniečku a
pošlite nám do redakcie. Vyfarbite aj obrázky.
Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do súťaže
s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
V máji odmeny získali: Natália Starostovičivá z Vyšných Lápš
a Justína Szczepaniecová z Krempách.

BÁSNIČKA
PRE SLNIEČKO
Svieť, slniečko, svieť,
na celučký svet.
Svieť na polia, svieť na lesy,
viem, že pyšné veru nie si.
Svieť na vtáčiky, na zvieratká,
na mamku i môjho tatka.
Na sestričku aj na brata,
na chlapcov i na dievčatá.
Rozlej teplo nad nimi,
veď sú tu zas ...
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Ešte som si ani nestihla vybaliť cestovnú tašku a už sa ponáhľam
napísať vám, čo mám nové. Vrátila som sa zo Školy v prírode. Jój, bolo
tam super! Neviem prečo sa to volá „škola“... veď to bola fakt skvelá
zábava. Malo by to mať názov „Dobrodružstvo v prírode“.
No ale pekne po poriadku.
Do Školy v prírode som sa chystala celé dva týždne. Mamka mi kúpila novú teplákovú súpravu a klobúčik. Taký prúžkovaný, nepremokavý. Podobný mám aj pršiplášť. Povyberali sme zo skrine tričká a nohavice, pyžamo a papuče a už ani neviem čo ešte a všetko sme to zložili
na jednu veľkú kopu. To bola ale veľká kopa! A môj kufor taký malý...
Prvý problém. Tatko odkiaľsi vytiahol starú cestovnú tašku, ktorá sa
mi vonkoncom nepáčila. Určite by sa mi Jakub kvôli nej vysmieval.
Mala som na výber: buď nechám doma polovicu tričiek a obľúbené
šaty, alebo - stará taška. Keď ju mamka vyčistila, nebola až taká zlá.
A zmestili sa do nej aj všetky sladkosti!
V pondelok nás pred školou už čakal autobus. Nastupovala som
ako posledná, pretože som do poslednej chvíle čakala na svoju najlepšiu kamarátku Emku. Neprišla. Jej mamka zavolala pani učiteľke,
že Emka náhle ochorela a ostáva doma. Och, druhý problém. Ale aj to
sa vyriešilo. Ubytovali ma s mojimi spolužiačkami a bolo s nimi naozaj
veselo. Emke sme potom poslali spoločne nádhernú pohľadnicu so
srnkou. A viete prečo práve so srnkou?
Pani učiteľka nám ukazovala na obrázkoch rôzne stopy zvierat. Od malých vtáčích, jazvečích, zajačích až po obrovské stopy medveďa. Keď sme
potom na druhý deň išli na prechádzku, boli sme ako detektívi – pátrali
sme po stopách, ktoré za sebou zanechali zločinci. No dobre – zvieratká. Veľa sme toho ale nenašli. Pani učiteľka vravela, že už niekoľko dní
nepršalo a preto stopy nie sú viditeľné. Ale hlbšie v lese sme ich zrazu
zachytili! Sledovali sme, kam vedú. Nevedeli sme presne, či to boli stopy
jeleňa alebo srnky... až kým... sme hlukom nevyplašili – srnku. Vyskočila
spoza kríkov a skokom-behom vyrazila do húštiny. Bežala ľahúčko, akoby
sa ani zeme nedotýkala. Bola krásna ako víla. Bol to zážitok. Večer sme
ani zaspať nemohli. Dlho do noci sme si rozprávali príbehy z lesa o malej
srnke, ktorá bola isto zakliata princezná z kráľovského rodu.
Päť dní ubehlo v prírode veľmi rýchlo. Veľa sme zažili, ale sme sa
aj veľa naučili. Mamku som hneď po príchode domov naučila námornícky uzol a vám ukážem, aké stopy zanechávajú za sebou zvieratká.
Uhádnete, ku ktorému zvieratku patria nakreslené stopy? (I. Pančáková)
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ČIERNA HORA
Čierna Hora je obec pod hrebeňmi Vysokých Tatier, ktorá
patrí medzi zamagurské obce
založené tzv. valašskou kolonizáciou. V tejto dedinke vyrastali viacerí členovia rodiny
Korkošovcov, ktorá patrí medzi
najtalentovanejšie
slovenské
umelecké rodiny vôbec. Tu uzreli svetlo sveta také osobnosti
slovenského umeleckého života ako sochár Ludwik Korkoš,
ktorého súsošie Piliere domova
zdobí predsieň Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave,
jeho brat – umelecký kováč, sochár a šperkár Ján Korkoš, ich
sestra – sochárka, maliarka, grafička a autorka gobelínov Mária
Rudavská, ľudový rezbár Ondrej
Korkoš, či ich matka insitná maliarka na sklo Alžbeta Korkošová,
ktorej diela odkúpila Slovenská
národná galéria. V obci sa dodnes nachádza pekná gazdovská
usadlosť tejto slovenskej rodiny, kde je zriadené etnografické
múzeum s typickým interiérovým vybavením a poľnohospodárskym náradím používaným
v tomto regióne v polovici dvadsiateho storočia.

Usadlosť Korkošovcov

Usadlosť Korkošovcov
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UMENIE

Nadaný hráč

ANNA MAJERIKOVÁ

Láska
V zelenej klietke sna
Snívam
Najkrajšie ódy žitia
Je mi potešením do rúk chytiť
Abstrakciu
nášho Bezvýznamia
Zore na úvrati
sušia v tráve
kvapky uplakanej noci
starostlivo hladia
všetky chlady sŕdc
aj ich stopy
Viem
Už viem
Kde zatvorím
môj i tvoj sen
Do zelenej klietky
blýskavej nádeje zajtrajšej

SPIŠSKO-ORAVSKÉ PEXESO

(Básnická zbierka Nahé srdce, 2009)
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Slovensko má viacerých výborných
hráčov v ľadovom hokeji, ktorí svoje
nadanie naplno rozvinuli okrem iného
aj v zámorí na najprestížnejších svetových šampionátoch, ale vždy ochotne
a s hrdým pocitom slovenskosti v srdci sa angažujú pri zápasoch slovenskej
reprezentácie.
Nepochybne jedným z nich je obranca Andrej Sekera, ktorý sa narodil
8. júna 1986 v Bojniciach a základy hokeja sa naučil v Prievidzi. V slovenskej
extralige zahral len tri zápasy, v rokoch
2003/04 bol v kádri trenčianskej Dukly, tu sa ale dlho neohrial a pobral sa
do Spojených štátov amerických.
Ako 18-ročný odišiel do kanadskej
ligy OHL, kde hral za Owen Sound. V roku 2004 si ho vo vstupnom drafte
NHL vybral v treťom kole zo 71. miesta klub Buffalo Sabres, s ktorým podpísal
14. júla 2006 trojročný kontrakt. Pre mladého hráča to znamenalo, že sa mu
otvárajú dvere do najprestížnejšej súťaže sveta. Bol si však vedomý, že ešte
predtým musí prísť veľa tvrdej práce.
V NHL debutoval 9. decembra 2006 proti Montrealu Canadiens. Prvý bod
v NHL zaznamenal 26. októbra 2007 v zápase proti Floride, prvý gól strelil
28. novembra 2007 proti St. Louis. V poslednej sezóne odohral za Buffalo 69
zápasov a pripísal si tri góly a 10 asistencií.
Medzi tým sa predstavil v slovenských farbách na troch juniorských svetových šampionátoch. Na prelome rokov 2005/06 bol na MS vo Vancouveri
dokonca kapitánom.
V národnom tíme hokejistov bol na majstrovstvách sveta 2008 nováčikom
a tréner Július Šupler mu dal príležitosť ukázať, aký potenciál v ňom drieme.
Debut v seniorskom výbere si odkrútil v apríli 2008 v súboji s Lotyšskom (0:2),
svoj premiérový gól dal v tom istom mesiaci, keď prekonal brankára Slovinska.
Pred svetovým šampionátom 2009 vo Švajčiarsku sa takisto dostal do
tímu, stalo sa tak po tom, ako sa jeho zamestnávateľ Buffalo Sabres neprebojoval do play off NHL.
Tohtoročné majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji ostanú natrvalo v pamäti
obrancu Andreja Sekeru, ktorý bol jedným z členov slovenskej reprezentácie,
ktorej sa na 76. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Helsinkách podarilo dosiahnuť veľký úspech, keď sa prebojovala až do finále a napokon získala strieborné medaily. Za týmto skvelým výsledkom stojí nielen celý tím, ale
aj tréner Vladimír Vůjtek, ktorý trénuje národné mužstvo SR od leta 2011.
Okrem toho sa slovenským hráčom podarilo postúpiť na olympijský hokejový
turnaj v Soči 2014 a vďaka úspechom sa slovenské mužstvo v rebríčku krajín
posunulo až na šiestu pozíciu. Podieľal sa na tom aj nadaný obranca Andrej
Sekera s číslom 44 na drese.
Hokej je pre tohto hráča veľkým koníčkom, v ktorom, ako hovorí samotný
hokejista, sa vždy snaží pri hre o to isté, a to hrať každý zápas naplno a užívať
si hokej, pokiaľ môže.
Andrej Sekera je človek, s ktorým sa môže pochváliť rodisko i celé Slovensko. Jeho dosiahnuté úspechy sú všeobecne známe. Je veľkým vzorom pre
mladú generáciu, ktorá sa zaujíma o hokej. Sám Andrej Sekera býva milo prekvapený pri stretnutiach so svojimi fanúšikmi, ako pozitívne ho vníma mladá
generácia a berie si ho za vzor.
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Spracovala: Agáta Jendžejčíková

MOTO A VARENIE
kou A580 so špeciálne kalibrovaným
manuálnym radením AutoStick®.
Chrysler 300C SRT8 sa vyznačuje
mimoriadnymi jazdnými schopnosťami v celom spektre rýchlostí a za
všetkých podmienok. Podvozok modelu Chrysler 300C SRT8 bol zdokonalený množstvom úprav. Jedná sa
o tlmiče Bilstein, špeciálne naladené
pružiny a silentbloky, rovnako ako aj
stabilizátory so zväčšeným priemerom. Vďaka úpravám na podvozku sa
karoséria v porovnaní s pôvodným
Chryslerom 300C obnížila o 13 mm.
Upravený bol stabilizačný systém
ESP, ktorý nepotlačuje vrodenú ovládateľnosť a športový charakter automobilu. Kontakt s vozovkou zabezpečujú špeciálne kované 20” kolesá
z ľahkých zliatin obuté do vysokovýkonných pneumatík
Goodyear F1. Brzdný výkon ide ruka v ruke s výnimočnými
hodnotami akcelerácie a ponúka super výkon i pri niekoľkonásobnom brzdení z najvyšších rýchlosti. Všetky štyri kolesá disponujú brzdovými strmeňmi Brembo. Výnimočný
charakter Chrysleru 300C SRT8 podporujú viaceré doplnky
vonkajšieho vzhľadu. Špecialitou sú chladiace otvory na
prednom nárazníku privádzajúce vzduch k brzdám. Ďalším
prvkom je spojler na veku batožinového priestoru, zvyšuje
prítlak vo vysokých rýchlostiach až o 39 percent bez zvýšenia odporu vzduchu. Okrem toho bohatá výbava najvýkonnejšieho Chrysleru 300C obsahuje špičkový audio systém
s CD/MP3 a GPS navigáciou, sedem reproduktorov Boston
Accoustic + subwoofer a mnohé ďalšie luxusné doplnky.

Športová limuzína Chrysler 300C STR8

M

odel tohto noblesného automobilu SRT8 predstavuje spojenie Chrysleru 300C s legendárnym
motorom V8 HEMI®. Mechanici si pre tento
automobil stanovili nasledujúce ciele: zrýchlenie 0 - 100
km/h pod 5 sekúnd, 0 - 400 m za približne 13 s, šprint na
160 km/h a následné zastavenie do 16 sekúnd. Najväčšia
rýchlosť je elektronicky obmedzená na 265 km/h.
Atmosféricky plnený osemvalec 6,1 l s najväčším výkonom 431 k je motorom s najvyšším litrovým výkonom,
aký Chrysler ponúkol v sériovej produkcii. Napriek tomu,
že pôvodný motor Chrysler HEMI vznikol v päťdesiatych
rokoch, súčasná verzia sa originálom značne inšpirovala disponuje hemisférickými spaľovacími priestormi, ktoré sú
zárukou spojenia výkonnosti a nízkej spotreby paliva. Motor je prepojený s päťstupňovou automatickou prevodov-

ZUZKA VARÍ
ČO NA OBED
Jahodová polievka
300 g jahôd (záhradné, lesné), 70 g práškového cukru,
0,8 l mlieka.
Čerstvé záhradné jahody (podľa možnosti napoly s lesnými) sa umyjú v studenej vode, nechajú dobre odkvapkať, prelisujú, pridá sa práškový cukor a zmes sa trie do spenenia. Potom sa zaleje vychladnutým, prevareným mliekom, dôkladne
sa zamieša (prípadne v mixéri vyšľahá s cukrom a vychladnutým prevareným mliekom). Jahodová polievka sa podáva
dobre vychladnutá s piškótami alebo sladkými suchármi.

ZÁKUSKY
Jahodové kocky s krémom
Cesto: 400 ml polotučného mlieka, 100 g masla alebo
Hery, 220 g polohrubej múky, 4 vajcia.

Plnka: 400 g mäkkého tvarohu, 100 ml kyslej smotany, 150 g práškového cukru, 3 balíčky vanilkového cukru,
8 plátkov želatíny, 150 ml vyšľahanej smotany, 600 g čerstvých jahôd.
Mlieko s maslom dáme zovrieť. Za stáleho miešania pomaly prisypeme múku a na miernom ohni miešame, kým
sa cesto od varešky a od hrnca neoddeľuje. Uvarené cesto
odstavíme z ohňa a za stáleho miešania pridávame po jednom vajcia. Takto pripravené cesto rozotrieme na vymastený, múkou vysypaný menší plech a v dobre vyhriatej rúre
upečieme. Upečené cesto necháme vychladnúť a potom
ho rozdelíme na dve rovnaké časti. Jednu časť dáme naspodok, cesto potrieme plnkou, uložíme umyté, pokrájané
jahody, na ktoré opäť natrieme plnku. Naplnený koláč prikryjeme druhou časťou cesta a odložíme na 12 hodín do
chladu. Potom koláč pokrájame na malé kocky, posypeme
práškovým cukrom a ozdobíme kúskami jahôd.
(zdroj: www.receptar.sk)
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NAŠA PORADŇA

PORADY KOSMETOLOGA
Rekonstrukcja piersi
Dziś zajmiemy się tematem rekonstrukcji piersi – po mastektomi. Zabieg rekonstrukcji piersi ma na celu
odtworzenie budowy kobiecej klatki
piersiowej, piersi uzyskają naturalny
wygląd, pacjentka odzyska swoją kobiecość, zdecydowanie polepszy się
jej komfort psychiczny. Najlepszym
dowodem na to jest fakt, iż kobiety
znacznie lepiej reagują na informację o chorobie, sposobie leczenia
i konieczności amputacji, gdy jednocześnie lekarz powiadomi je o możliwości plastycznej rekonstrukcji piersi.
Rekonstrukcja ta jest wykonywana
w kilku etapach. Najpierw jest uzupełniona skóra i tkanka piersiowa.
Następnie modeluje się otoczkę brodawki, a w ostatnim etapie następuje modelacja brodawki. Celem jest
wytworzyć jak najbardziej symetryczny kształt klatki piersiowej. Istnieją 3 możliwości rekonstrukcji piersi.
W każdej z nich celem jest ponowne
uzyskanie objętości w miejscu ubytku
tkanki piersiowej:
• zastosowanie wyłącznie tkanek
własnych (przeszczep skóry, tkanki
podskórnej, ewentualnie i mięśni do
miejsca ubytku piersi),
• zastosowanie materiału syntetycznego, silikonowe implanty. (Implant może być wypełniony płynem
fizjologicznym lub też być kombinacją
zawartości silikonowej z solą fizjologiczną),
• kombinacja tkanek własnych
z implantem (skóra i tkanka podskórna przeszczepiana jest z nieodległych
miejsc, a następnie ubytek wypełniany jest implantem).
Operacje odtwórcze piersi po mastektomii powinny być wykonywane
w wyspecjalizowanych ośrodkach
chirurgii rekonstrukcyjnej, posiadających odpowiednie doświadczenie. Zawsze na względzie należy mieć aspekt
onkologiczny i psychofizyczny. Najlepiej, jeżeli takim leczeniem zajmuje
się zespół: lekarz onkolog, specjalista
chirurgii plastycznej i rehabilitant.
Najtrudniejsze są pierwsze doby po
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zabiegu (bolesność, obrzęk, osłabienie). Po 1-3 tygodniach możliwa jest
umiarkowana aktywność. Przez 6 tygodni niewskazane jest podnoszenie
rąk do góry i pływanie. Powikłania
są rzadkie. Objawy, które powinny
zaniepokoić, to: znaczny obrzęk piersi, nadwrażliwość na dotyk, wysoka
gorączka, zaczerwienienie. Mogą
one wskazywać na infekcję lub inne
komplikacje. Rekonstrukcja piersi
jest w całości lub w znaczącej części
refundowana przez NFOZ (metoda,
rodzaj implantów). W prywatnej klinice kosztuje średnio od 7 – 10 tys.
zł. Czas oczekiwania zależy od stanu
zdrowia kobiety, rodzaju rekonstrukcji i mo-żliwości placówki medycznej.
W Centrum Onkologii w Warszawie
wynosi 3-4 tygodnie. Nie zapominajmy także o rehabilitacji po mastektomii obejmuje ona górne kończyny,
w celu przywrócenia pełnej ruchomości stawów i poprawy siły mięśni.
Przez pierwsze trzy tygodnie po zabiegu, kiedy powstaje blizna w operowanym miejscu, kluczowe jest ćwiczenie dłoni. Należy przeprowadzać
rehabilitację dwa razy dziennie, ale
nie wolno się przeforsować. Z każdym dniem powinna następować poprawa i zmniejszenie odczuwanego
bólu. Ponadto ćwiczenia poprawiają
cyrkulację limfy i zapobiegają obrzękowi. Warto unosić ręce do góry, to
pomaga w zmniejszaniu opuchlizny.
Korzystne jest także spanie z podniesionymi rękoma, wówczas mięśnie są
zrelaksowane. Należy unikać dużego
wysiłku i wykonywać masaż. Decyzja
o odtworzeniu piersi, wymaga odwagi, jak samo walka z chorobą. Dlatego też, podjęcie decyzji o wykonaniu
takiego zabiegu jest już pierwszym
sukcesem w powrocie do całkowitego zdrowia. Poddać się jemu mogą
kobiety, które zakończyły już leczenie
onkologiczne. Liczyć się należy z tym,
że rekonstrukcja jest wykonywana w
kilku etapach. Należy pamiętać też,
że w wielu miastach działają aktywnie kluby amazonek – które służą
wszelką informacją i pomocą.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

Dawid

Kręgosłup
potrafi oszukać
– odcinek
lędźwiowy

Ponad połowa dorosłych ludzi
cierpi na okresowe bóle krzyża. Nie
zawsze mogą być spowodowane
poważną chorobą. Najczęściej ich
przyczyną jest niewydolność mięśni
brzucha i niewydolność mięśniowowięzadłowa kręgosłupa. Kręgosłup
lędźwiowy bardzo dużo pracy wkłada w utrzymanie dużego brzucha,
ten typ otyłości często występuje
u kobiet i mężczyzn, dlatego warto
pomyśleć o odchudzaniu, a zwłaszcza o gimnastyce brzucha. Bóle krzyża mogą też towarzyszyć wielu chorobom nie związanym bezpośrednio
z kręgosłupem. Są to często choroby
zwyrodnieniowe stawu biodrowego, choroby układu moczowego,
narządu rodnego i innych narządów
jamy brzusznej. Zmiany zwyrodnieniowe są wyrazem zużycia, jednak
ich obecność nie zawsze oznacza istnienie bólu. Kręgosłup to taka szara
eminencja naszego ciała. Szara, bo
nie zauważamy jej dopóty, dopóki
nie zacznie szwankować. A przyczyną tego szwankowania jest zużycie amortyzatora kręgosłupa, czyli
uszkodzenie krążka międzykręgowego tzw. dysku, co określamy mianem
dyskopatii. Gdy dochodzi do nagłego zaostrzenia bólu, promieniującego od odcinka lędźwiowego poprzez
pośladek aż do palców stopy, to najczęściej rwa kulszowa. Jej przyczyną

NAŠA PORADŇA
może być właśnie wysunięcie się dysku. Co wtedy robić?
Należy odciążyć kręgosłup, najlepiej położyć się do łóżka
na brzuchu lub na plecach, zastosować zimny okład z lodu
i wziąć tabletkę przeciwbólową. Jeśli po upływie doby ból
nie minie, koniecznie trzeba zgłosić się do lekarza. W przypadku przewlekłego bólu warto wzmocnić mięśnie grzbietu i brzucha za pomocą ćwiczeń. Wykonywanie ich przez
2-3 miesiące powinno zdecydowanie zmniejszyć dolegliwości. Przykładowe ćwiczenia:
- stojąc prosto ze stopami rozstawionymi na szerokość
barków oprzyj ręce w okolicy krzyżowej (palce skierowane ku tyłowi, kciuki z przodu). Następnie wygnij tułów do
tyłu jak najdalej, podpierając lędźwia rękami i utrzymując
proste kolana. Wytrzymaj kilka sekund i wróć do pozycji
wyjściowej. Powtórz ćwiczenie 5 razy,
- zrób prawą nogą duży krok do przodu, ugnij kolano
pod kątem prostym, oprzyj na nim obie dłonie. Wyprostuj
plecy, ściągając łopatki. Drugą nogę wyprostuj opierając
na palcach. Wytrzymaj w tej pozycji kilka sekund. Zmień
nogi. Powtórz 8 razy,

- klęcząc oprzyj się na prostych rękach, następnie wygnij plecy w tzw. koci grzbiet, opuszczając jednocześnie
głowę. Wytrzymaj chwilę, po czym wygnij plecy w przeciwną stronę( w kształcie litery U), unosząc równocześnie
głowę. Powtórz 5 razy,
- leżąc na plecach, rozłóż ręce na boki, unieś obie nogi
zgięte w kolanach i przenieś je z jednej strony na drugą, aż
dotkniesz kolanami podłogi. Wytrzymaj przez kilka sekund
po każdej stronie. Powtórz ćwiczenia 5 razy,
- leżąc na plecach jedną nogę oprzyj o podłogę i lekko
ugnij w kolanie. Drugą ugnij, obejmij dłońmi i bardzo powoli przyciągaj do klatki piersiowej. W tym czasie nie odrywaj od podłogi głowy i barków. Powtórz na każdą nogę
po 6 razy.
Przy wykonywaniu codziennych czynności pamiętaj
o prawidłowych wzorcach ruchowych. Przy podnoszeniu
ciężarów nie skręcaj tułowia. Chwytając ciężki przedmiot
kucnij, zginając nogi, a tułów trzymaj prosto. Obciążaj nie
grzbiet, lecz nogi.

PRAWNIK
Zasiłek stały
Osoba niezdolna do pracy z powodu wieku może liczyć
nawet na zasiłek stały. Jego przyznanie uzależnione jest
od dochodu w rodzinie. Osoba samotna musi wykazać
dochód niższy niż 477 zł. Kryterium dla osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe jest niższe niż 351
zł. Ważnym jest fakt, że gdy jedynym źródłem utrzymania
rodziny jest dochód osoby uprawnionej do zasiłku stałego wynoszący co najmniej 351 zł, to osoba ta nie otrzyma
świadczenia, ponieważ musi to być kwota niższa niż 351 zł
w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
Zasiłek musi wynosić co najmniej 30 zł. W odniesieniu
do samotnie gospodarujących określona jest też maksymalna kwota zasiłku – 444 zł. Świadczenie tej wysokości
otrzymają osoby, których dochód jest bliski zeru. Zasiłek
wypłaca się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie).
Osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), jest niezdolna do pracy, a nie przyznano jej ani

emerytury, ani renty, może wystąpić o zasiłek stały do
ośrodka pomocy społecznej. Wniosek może być złożony osobiście, pisemnie, a nawet telefoniczne. Następnie
pracownik socjalny sporządza w miejscu zamieszkania
wnioskodawcy wywiad środowiskowy, który ma na celu
ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej. Podczas przeprowadzania wywiadu osoba ubiegająca się
o zasiłek musi przedstawić dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, a także zaświadczenia lub
oświadczenia potwierdzające jej sytuację materialno-bytową. Ośrodek pomocy społecznej ma prawo weryfikacji
złożonych oświadczeń, np. zwracając się do ZUS z prośbą
o udzielenie informacji na temat pobieranych świadczeń.
Tego zasiłku nie można łączyć z niektórymi świadczeniami z ośrodka pomocy społecznej m. in. z rentą socjalną,
ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Jeśliby się zdarzyło, że był wypłacany zasiłek stały, a osobie została przyznana emerytura lub renta,
ZUS przy wypłacie przyznanego świadczenia pomniejsza
go o kwotę wypłaconą w ramach zasiłku stałego za okres
objęty już rentą lub emeryturą.

Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie przysługuje osobie zajmującej się niepełnosprawnym rodzicem lub dziadkiem. Musi jednak zrezygnować z pracy. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520
zł miesięcznie i nie jest uzależnione od dochodów w rodzinie. Wraz z jego wypłatą odprowadzana jest składka
emerytalno-rentowa, która umożliwia nabycie uprawnień
emerytalnych. Taki wniosek wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności podopiecznego można złożyć w gminie.
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HVIEZDY O NÁS
RAK (22.6.-22.7.)
Dlhodobé zdravotné problémy sa nedalo
vyliečiť žiadnymi liekmi. Pre vás je duševná
rovnováha veľmi dôležitá. Ak ju dosiahnete,
podarí sa vám vylepšiť vaše zdravie. Niekedy
je spokojnosť so sebou samým dôležitejšia
ako všetky lieky na svete. Doplňte svoj šatník
o niečo nové, nepochybne vás to poteší.

LEV (23.7.-23.8.)
Tento mesiac pocítite príliv energie a
bude vám dožičená aj osobná nezávislosť.
Konečne sa veci budú diať podľa Vás. V kariére ste doteraz dosiahli svoje maximum.
Teraz musíte popremýšľať, čo ďalej. Nastáva
vhodné obdobie na vzdelávanie a zdokonaľovanie sa. Skúste zabŕdnuť do niečoho kreatívneho.

PANNA (24.8.-23.9.)
Hrozí vám nebezpečenstvo pri riskantných činnostiach. Musíte viac oddychovať a
dávať si dobrý pozor na cestách či pri cvičení. Nastanú dôležité zmeny – dobré i zlé - v
rodinných záležitostiach a vzťahoch. Zdravie
i vitalita sa radikálne zlepší koncom mesiaca.
Nevrhajte sa do žiadnych zásadných finančných rozhodnutí.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Vaša vitalita oslabne. Nastanú zmeny na
pracovisku. V živote vašich blízkych nadídu
ťažké chvíle. Toto samozrejme ovplyvní aj
Vás. V druhej polovici mesiaca by ste mali
spomaliť, viac premýšľať a menej konať.
Dbajte o svoje zdravie. Iste vás poteší dosiahnutie finančnej nezávislosti a slobody.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Tento mesiac sa udejú zásadné finančné
zmeny. Vášmu partnerovi sa bude finančne dariť a jeho štedrosť Vás neminie. Zdravie bude v poriadku. Dávajte si však pozor
pri riskantných aktivitách či pri šoférovaní.
Snažte sa vyhnúť aj rôznym konfrontáciám.
Nespokojnosť so sebou samým Vás bude
dlho prenasledovať.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Tento mesiac bude pravdepodobne plný
stresu. Neznepokojujte sa však zbytočne.
Oddychujte a nezaťažujte sa zbytočnosťami. Nepodnikajte žiadne drastické diéty.
Nasledujúce týždne budete zaangažovaný
do mnohých spoločenských aktivít, budete
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organizovať výlety, dovolenky, pričom Vám
blízki radi pomôžu.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

Ovplyvnený bude Váš duševný stav. V
júni sa preveria aj mnohé vzťahy. Na povrch
vyjdú škandály či nepríjemné odhalenia. Ak
ste v práci nespokojný, nájdite si novú. Ak
dostanete výpoveď, hľadajte v tom pozitívum. Lepšie pracovné ponuky sa hrnú Vaším
smerom. Dbajte o svoje zdravie.

VODNÁR (21.1.-19.2.)

Vodnár sa musí pripraviť na mnohé zmeny v živote. Vaše priateľstvá a vzťahy prejdú
v tomto období viacerými skúškami. Môžu
prísť aj zmeny v zamestnaní. Čaká vás však
veľa zábavy, spoločenských akcií a rozhodne
budete stredobodom pozornosti. Budete sa
tešiť veľkej popularite v spoločnosti svojich
priateľov a známych.

RYBY (20.2.-20.3.)

Dávajte si pozor na svoje zdravie. Budete sa cítiť slabí a nie celkom vo svojej koži.
Môžete očakávať aj problémy na pracovisku.
Možno sa budete musieť sťahovať. Mali by
ste na chvíľu vypnúť, poľaviť z tempa a myslieť pre zmenu aj na relax. Upriamte pozornosť hlavne na rodinu.

BARAN (21.3.-20.4.)

Potrebujete veľa trpezlivosti. Aj keď je to
pre Vás ťažké, budete sa musieť prispôsobovať ostatným. Berte to ako pozitívum. Nastáva ten správny čas na získavanie nových
poznatkov, rozširovanie záujmov... Toto bude
výborný čas pre študentov. Učenie bude zábavou. Pôjde vám to rýchlejšie a testy by ste
mali zvládnuť na výbornú.

BÝK (21.4.-20.5.)

Tento mesiac bude plný dôležitých
zmien. Nastáva veľmi prosperujúce obdobie.
Pravdepodobne bude musieť spraviť zásadné rozhodnutie týkajúce sa peňazí. Nové finančné možnosti môžete nájsť vďaka vašej
kreativite. Mali by ste sa šetriť a vyhýbať sa
riskantným, únavným aktivitám. Zdravotne
budete v poriadku.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

Síce nejaké drobné problémy sa vyskytnú, môžete počítať so šťastným a prosperujúcim mesiacom. Budete pociťovať nesmiernu silu a nezávislosť, a budete mať konečne
dostatok energie na splnenie úloh a plánov,
ktoré si zaumienili už dávno. Láska si Vás vyhľadá sama a ani s peniazmi by ste nemali
mať problémy. (ms)
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NÁŠ TEST
Viete sa ovládať?
1. Dozviete sa, že vášho známeho
podvádza partnerka. Ako zareagujete?
a) To závisí od situácie – 3; b) nič
mu nepoviem – 6; c) hneď mu
to poviem – 0.
2. Máte nepríjemný deň. Nič sa
vám nedarí...
a) Zachovám pokoj a rozvahu – 6;
b) odreagujem sa športom – 2;
c) vynadám ľuďom – 0.
3. Aké „zbrane“ používate, keď sa
s niekým hádate?
a) Iróniu a sarkazmus – 0; b) využijem protivníkove slabiny – 6;
c) pripomeniem mu jeho staré
hriechy – 3.
4. Pozvali vás na večierok, ale cítite sa deprimovaný. Pôjdete naň
napriek tomu?
a) Nie, ostanem doma – 0; b) áno,
na večierku sa uvoľním – 2; c)
áno, dodržím slovo – 6.
5. Musíte spolupracovať s človekom, ktorého neznášate...
a) Zdráham sa – 0; b) udržím si od
neho odstup – 3; c) pokúsim sa
byť k nemu milý – 6.
6. Po rokoch stretnete dobrého
priateľa. Ako ho pozdravíte?
a) Priateľsky a zvedavo – 3; b) hodím sa mu okolo krku – 0; c)
zdvorilo a zdržanlivo – 6.
7. Niekto si z vás robí žarty. Čo
urobíte?
a) Zlostne mu to vyčítam – 0; b)
robím si vtipy aj ja z neho – 4; c)
smejem sa spolu s ním – 6.
8. Kúpili ste niekomu skvelý darček k narodeninám. Prezradíte
mu to dopredu?
a) Robím len narážky – 6; b) áno,
neviem sa dočkať – 0; c) mlčím
ako hrob – 3.
Vyhodnotenie:
Do 15 bodov: Sebaovládanie nie
je vašou silnou stránkou. V úlohe impulzívneho človeka, ktorý
dáva najavo svoje city, sa cítite
dobre. Pritom nemyslíte na to,
že svojím nepremysleným správaním môžete niekoho zraniť.
Pokúste sa zlepšiť sebakontrolu

SLOVNÍK A HUMOR
uvoľňovacími cvičeniami alebo
autogénnym tréningom.
16 až 35 bodov: Pozitívne pocity
prejavujete spontánne a otvorene. Aj keď pociťujete smútok
alebo zlosť, viete sa na verejnosti ovládnuť. Vždy vydržíte až
domov a tam dáte svojim citom
voľný priechod. Chcete si zachovať pred ľuďmi dôstojnosť.
Dajte si pozor na to, aby ste si
nezvykli potláčať negatívne pocity. Môže to spôsobiť neurózu.
36 bodov a viac: Ste chladný suverén. Všetky pocity dokonale
ukrývate a len občas „vyletíte“ z kože. Keď sa to už stane,
vaša reakcia je o to búrlivejšia.
Niektorí vás obdivujú pre vašu
chladnokrvnosť, iní vás považujú za bezcitného. Prečo tak
úzkostlivo skrývate svoju prvú
tvár? Ak ukážete, čo cítite, nemusí to byť prejav slabosti.

L

íška, zajac a medveď sa dozvedia, že ich chcú odviesť na vojnu. Prvá dostane povolávací rozkaz
líška. Hovorí zajacovi a macovi:
- Viete čo? Ja mám dlhý chvost,
odseknite mi z neho polovicu a potom ma možno neodvedú.
Večer sa líška vracia a hovorí, že
pre krátky chvost ju neodviedli.
Na druhý deň má ísť zajac, tak hovorí:
- Ja mám dlhé uši, tak mi z nich odseknite polovicu.
Večer sa vracia a hovorí, že pre
krátke uši ho neodviedli. Na tretí deň
má ísť medveď.
- No čo ja, nemám ani dlhý chvost
ani dlhé uši, tak mi vytrhajte všetky
zuby a potom ma možno neodvedú.
Večer sa medveď vracia akýsi
smutný. Zajac sa pýta:
- Tak čo, ako si dopadol?
- Nevzali ma, lebo som veľký a tučný!

***

V

iete, ktorá fyzikálna jednotka je
chlapom najviac sympatická?
SeKunda.

Č

***

o je to absolútna nemožnosť?
Sčítaný dislektik.

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:

znak homologacji

schvaľovacia značka

umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia
v odbore daní z príjmov a z majetku

tablet

tablet

GPS i Wi-Fi zasięg

GPS a Wi-Fi signál

port USB i czytnik kart SD

USB port a čítačka/slot SD kariet

wyświetlacz

displej

wielodotykowy touchpad

multidotykový/viacdotykový touchpad

aplikacja do magazynowania danych

aplikácia na zálohovanie

mobilna stacja dokująca

dokovacia klávesnica

czterordzeniowy procesor

štvorjadrový procesor

M

anžel hovorí po noci vášne
svojej žene:
- Tak som rád, že sa ti to páčilo.
Žena:
- Preboha, to si bol ty?

Ž

***

iaci mali raz suplovanú hodinu
občianskej náuky s telocvikárom a preberali Leninove výroky. Keď
ich z nich na ďalšej hodine už kompetentný učiteľ skúšal, odpovedali:
- 5. januára Lenin povedal: učiť sa,
učiť sa, učiť sa!
Učiteľ prikývol. Trochu bol síce zaskočený dátumom výroku, o ktorom
nič nevedel, ale nechal to tak. Keď
však i ďalší žiaci svoje odpovede začínali slovami: 5. januára Lenin povedal, rozsvietilo sa mu v hlave, odišiel
za telocvikárom a vraví mu:
- Somár! V. I. neznamená 5. január,
to sú iniciály mien Vladimír Iľjič.

T

***

elefonát do rádia:
Prosím, zahrajte môjmu
bezrukému kámošovi pesničku „Mám
jednu ruku dlouhou.”

F

***

anúšik na koncerte kričí na svoj
idol.
- Za prameň tvojich vlasov dám
dve tisícky!

ja!

Superhviezda na to:
- Daj štyri a celá parochňa je tvo-

***

V

kupé vo vlaku, ktorý ide cez tunel:
- Je madam vydatá?
- Áno.
- Koľko má madam detí?
- Dve.
- Koľko rokov má najstaršie?
- Dvadsaťsedem.
- Dobrú noc, madam.

-N

***

evieš, kde vlastne sme?
- Podľa mapy by sme
mali byť na tom kopci oproti.

***

A

ko dostaneš pomocou vody
svetlo?
Umyješ okno.

-J

***

ano, čo si taký smutný?
- Ale prosím ťa, uleteli mi

včely.
- Zožeň si filcky, sú vernejšie.

P

***

ovzdychne si dnešný dôchodca:
- To je život! Mladosť mi otrávili rodičia, dospelosť deti a starobu transformácia.
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